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تقوا، مانع فساد فردی و ساختاری
چرایی قرار دادن صفت تقوا در معيارهای گزینش رئيس جمهور در قانون اساسی

1. پرهیزکاری دولتمردان از منظر عقل
انسان فطرتا خودش را دوست می دارد و حب نفس، یکی از گرایش های مهم فطری 
انسان است که منشأ بسیاری از اقدام های بشر را تشکیل می دهد. بر همین اساس، 
انسان به گونه ای است که می خواهد منافع را ابتدا به خود و سپس به وابستگان نزدیک 
خود مانند خانواده، دوستان، و هم حزبی هایش اختصاص دهد. عقل و دین به این گرایش 
طبیعی انسان جهت می دهند و مسیر صحیحی را برای ارضای این گرایش انسان ترسیم 
می کنند تا موجب مفسده و ظلم به دیگران نشود. طبق عقل و سیره ی عقال، اختصاص 
منافع به خود و وابستگان به خود، اگر به قیمت تجاوز به حقوق الهی و انسان های دیگر 
باشد، عملی مذموم و قبیح شمرده می شود؛ ولی اگر به قیمت تجاوز به حقوق خدا و سایر 
انسان ها نباشد، عملی مباح یا ممدوح به شمار می آید. در فرهنگ دینی، اختصاص منافع 
به خود و وابستگان، در جایی که موجب تجاوز به حق الهی یا حقوق دیگران شود، عملی 
حرام یا مکروه است و در جایی که مایه ی تضییع حق اهلل یا حق الناس نشود، عملی واجب 

یا مستحب یا مباح به شمار می رود.
انسان ها در طول زندگی، به رعایت مرزهای مجاز اختصاص منافع، و حرکت در مسیر 

عقلی و دینی اختصاص منافع، آزموده می شوند. برخی تحت تأثیر کشش اختصاص منافع 
به خود، از این مرزها عبور می کنند و از طریق ظالمانه و حرام، منافع را به خود اختصاص 
می دهند؛ ولی برخی دیگر، گرایش به اختصاص منافع را کنترل، و آن را در راه حق 
هدایت می کنند؛ لکن شواهد تاریخی نشان می دهد اکثر انسان ها موفق به کنترل گرایش 
اختصاص منافع به خود و اطرافیان نمی شوند و حب نفس و عالقه به نزدیکانشان، آنها را 
به تجاوز به حدود الهی وادار می کند و وقتی قدرت را در دست می گیرند، بیش از پیش به 
حقوق دیگران تجاوز می کنند و بدون لحاظ حکم عقل و دین، منافع مالی و مقامی را به 

خود و اطرافیانشان اختصاص می دهند.
لذا یکی از شروط عقلی الزم برای گزینش دولتمرد، این است که دولتمرد باید عالوه بر 
شناخت قوانین و توان اجرای آن ها، قدرت غلبه بر خواهش های نفسانی اش را داشته باشد؛ 
 به طوری که میل به منافع شخصی، خانوادگی یا حزبی و گروهی و تعصب های قومی، 
وی را مجذوب نساخته، از مسیر حق و عدالت منحرف نکند و در همه حال، حق اهلل و 
حق الناس، و حدود الهی و مصالح کل جامعه را در نظر بگیرد، نه صرف منافع شخصی، 
خانوادگی و حزبی! کم نیستند دولتمردانی که هم اهل علم به قانون هستند و هم در 
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اجرای قانون تدبیر و درایت دارند، ولی در عمل، به علت بی تقوایی و ضعف نفس، تسلیم 
خواهش های نفسانی شان می شوند و برخالف قانون و عدل و انصاف عمل می کنند؛ مثال 
در تقسیم اموال عمومی و ثروت های ملی و مقامات و مناصب دولتی، به جای رعایت 
مصالح عمومی و برقراری عدالت، فقط تأمین مصالح خود و اطرافیان و وابستگان خود 
را تعقیب می کنند و منافع خود و نزدیکانشان را بر حقوق الهی و مصالح عمومی ترجیح 
می دهند. چنین حاکمانی نیز از یک شرط الزم و مهم برای حکمرانی محروم اند. لذا 
اگرچه سایر شروط را به نحو مطلوب دارا باشند، به حکم عقل و دین، الیق احراز پست های 

حکومتی نیستند و صالحیت الزم را برای در دست گرفتن مناصب دولتی ندارند.
کارگزاران حکومتی حقیقتا باید بر اساس قانون و مصالح عموم مردم عمل کنند و 
الزمه ی چنین عملکردی، داشتن قدرت کّف نفس و خودنگه داری در برابر خواهش های 
نفسانی و درخواست های نزدیکان است. این قوه در فرهنگ دینی »تقوا«2 نامیده می شود؛ 
ولی در علوم اجتماعی و علوم سیاسی به جای »تقوا« از عنوان »عدم فساد« استفاده 
می کنند و معتقدند مدیران و کارگزاران جامعه نباید اهل فساد باشند. مقصود آنان از فساد 
در عرصه ی سیاست و اجتماع، »تخطی از وظیفه ی اجتماعی یا انحراف از معیارهای عالی 
اخالقی در ازای )یا به امید( سود مادی شخصی، قدرت یا شهرت است... رشوه خواری 
صاحب منصبان دولت، تقلب در بایگانی های دولتی، اختالس وجوه دولتی و فروش 
تقلب آمیز زمین های عمومی و سایر منابع طبیعی، مجموعه ی اصلی قوانین مربوط به 

فساد را تشکیل می دهند«.3
طبق قانون کشورها فساد سیاسیـ  اجتماعی، جرم محسوب می شود و کارگزارانی که 
مرتکب فساد سیاسی، اجتماعی می شوند، باید مؤاخذه شوند. البته در مواردی که فساد 

سیستمی در جامعه نهادینه شود، محاکمه ی مفسدان دشوار می شود.4

2. جایگا پرهیزکاری دولتمردان در فرهنگ دینی
در فرهنگ دینی، »تقوا« یکی از شروط مهم گزینش دولتمردان جامعه ی اسالمی شمرده 
می شود. »تقوا« قوه ای است که انسان را از تبعیت از هوای نفس و شیطان بازمی دارد؛ 
لذا نهی از پیروی از هوای نفس به معنای امر به رعایت تقواست. ازاین رو خداوند متعال 
هنگام نصب حضرت داوود به خالفت، ایشان را از تبعیت از هوای نفس برحذر می دارد؛ 

یعنی به تقوا دعوت می کند و می فرماید:
»یا داُووُد إِنّا َجَعلناَک َخلِیَفًة ِفی اأَلرِض َفاحُکم بَیَن الّناِس بِالَحقِّ َوال تَتَّبِِع الَهَوی َفیِضلََّک 
عَن سَبِیلِ اهللِ ؛5 ای داوود، ما تو را خلیفه ]و نماینده ی خود[ در زمین قرار دادیم؛ پس در 
میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد.

عمل به کتاب خدا و سنت پیامبر در حکومت علوی در رأس معیارهای گزینش 
دولتمردان قرار داشت؛ به گونه ای که امام علی این معیار را به مردم اعالم می کرد. 
وقتی عبداهلل  بن عباس را به فرمانداری بصره نصب فرمود، وی را به تقوای الهی توصیه 
کرد و مردم بصره را به اطاعت از او در صورت اطاعت از دستورات الهی توصیه فرمود؛ 

خطاب به ابن عباس فرمود:
ِّیَت َعلَیِه... َوإِیاَک َوالَهَوی َفإِنَُّه یُصدَُّک َعن  »یا ابَن َعبَّاٍس َعلَیَک بَِتقَوی اهللِ َوالَعدِل بَِمن ُول
سَبِیلِ اهللِ... وَاذکُرِ اهللَ کَثِیراً واَل تَکُن مِنَ الغافِلِینَ ؛6 »ای ابن عباس، بر تو باد بیم از خداوند 
و رعایت عدل درباره ی کسانی که بر آنان والیت داری؛... و از هوای نفس بپرهیز که تو 

را از راه حق بازمی دارد... و خدا را بسیار یاد کن و از غافالن مباش.
حضرت در این توصیه، بی تقوایی و هواپرستی را موجب انسداد راه خدا و انجام نشدن 
کارها بر اساس موازین الهی معرفی کرده است؛ و این نشان می دهد تقوا نه تنها به 
دولتمردان نظام اسالمی کمک می کند تا از موقعیت خود به طور ظالمانه و تبعیض آمیز 
برای خویش و اطرافیانشان استفاده نکنند، بلکه به آنها کمک می کند در اجرای قوانین 
عادالنه ی اسالم در عرصه های گوناگون حاکمیت توفیق یابند؛ زیرا می فرماید: پیروی از 
هوای نفس خود موجب صّد عن سبیل اهلل می شود. سرانجام، توصیه ی حضرت به یاد 

خدا، گویای این حقیقت است که بین یاد خدا و وفق کارهای کارگزاران نظام اسالمی با 
موازین الهی، رابطه ی مستقیم برقرار است.
آن گاه به مردم بصره چنین توصیه فرمود:

»َفاسَمُعوا لَُه َوأَِطیُعوا أَمَرُه َما أََطاَع اهللَ َوَرُسولَُه َفإِن أَحَدَث ِفیُکم أَو َزاَغ َعِن الَحقِّ َفأَعلُِمونِی 
ُّ ذَلِکَ بِهِ؛7  َّ وَأَنَا أَظُن ِّهِ عَلَیکُم إاِل ِّی لَم أُوَل ِّی  أَرجُو أَن أَجِدَهُ عَفِیفاً تَقِیاً وَرِعاً وَإِن أَعزِلهُ عَنکُم فَإِن
»سخنش را بشنوید و فرمان او را تا هنگامی که از فرمان های خدا و رسول خدا اطاعت 
می کند، اطاعت کنید و اگر میان شما بدعتی آورد یا از حق منحرف شود، بدانید که او را 
از فرماندهی بر شما عزل خواهم کرد و من امیدوارم که او را پارسا و پاکیزه و باعفت بیابم 

و من او را والی شما قرار ندادم مگر اینکه درباره اش چنین گمان دارم. 
این کلمات به وضوح نشان می دهد از منظر  امیر مؤمنان تقوا و پرهیزکاری، از شرایط 
الزم گزینش استانداران است؛ به گونه ای که کسی که فاقد چنین شرطی باشد یا در اثر 

لغزش ها تقوایش ضایع شود، باید از چنین مسئولیتی عزل گردد.
آن حضرت بر اساس همین مبنا زمانی که کارگزاری از کارگزارانش از حدود و موازین 

شرعی تخلف می کرد، فوراً او را توبیخ و تنبیه می کرد.8
برخورد بسیار سخت امام علی با دولتمردی که در حفظ و حراست از بیت المال 
بی مباالتی می کند و آن را به نفع خود تصاحب می کند، نشانه ی این است که رعایت تقوا 

از معیارهای بایسته ی دولتمردان اسالمی است.
ازهمین رو در فقه اسالمی، عادل بودن جزء شروط حاکم،9 و در قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران برخورداری از تقوا جزء شرایط  رئیس جمهور به عنوان ریاست دولت شمرده 
شده است10 و بالطبع با رعایت سلسله مراتب، سایر دولتمردان نیز باید این شرط را داشته 
باشند؛ وگرنه اگر حاکم به تنهایی عادل باشد، ولی کارگزارانش عدالت نداشته باشند، ظلم 

و قانون گریزی و تجاوز به حق الهی و حقوق مردم، گسترش خواهد یافت.
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