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شناخت، اولين شاخصه شناخت مدیران
نگاهی به معيارهای گزینش دولتمردان اسالمی از منظر عالمه مصباح یزدی

جامعه مخاطب
در زمینـه کیفیـت تعییـن کارگزاران، بـا مخاطبان مختلفی مواجه هسـتیم. 
یـک دسـته از مخاطبـان کسـانی هسـتند کـه به اسـالم و نظـام اعتقادی 
ندارنـد و حتی اگر مسـلمان هسـتند، سـکوالر و معتقد بـه عدم دخالت دین 
در حوزه اجتماع هسـتند. دسـته دیگر مسلمانانی هستند که همانند شیعیان 
از اهل بیـت بهـره نبرده انـد و حداکثـر فقـط پیامبـر را به عنـوان ولی 
امـر می شناسـند؛ امـا عده ای هم هسـتند کـه می خواهند بر اسـاس بینش 
 را در عصمـت و علم، ماننـد پیامبر شـیعی عمـل کننـد و اهل بیـت

می دانند.
افـراط و تفریـط در هـر مذهبـی وجـود دارد، حتـی در بیـن شـیعیان نیـز 
 اختالف نظرهایـی وجـود دارد؛ اما اکثر شـیعیان معتقدند کـه امام معصوم

حق حاکمیت الهـی دارد.

انواع حکومت ها
ــات  ــد در خصــوص حــق حاکمیــت، بحث هایــی براســاس روای هرچن
ــا  ــت، ام ــه اس ــام گرفت ــیعی انج ــان ش ــرای مخاطب ــت ب اهل بی
ــم  ــر بخواهی ــده اند؛ و اگ ــه ش ــر گرفت ــر در نظ ــان دیگ ــر مخاطب کمت
شــرایط کارگــزار حکومــت را بــرای فــردی تبییــن کنیــم کــه ســکوالر 
اســت و بــرای اســالم تشــریعاتی بــرای اداره حکومــت قائــل نیســت، 

بایــد بــر اســاس دلیــل و تحلیــل عقلــی باشــد.
از آن جــا کــه اصــل وجــود حکومــت امــری ضــروری اســت، امــا در 
طــول تاریــخ، اکثــر حکومت هــا بــر اســاس مبانــی عقالنــی تشــکیل 
نشــده اند، بلکــه در گذشــته های دور، مــالک زور بــوده و کســی کــه 
ــوان  ــه عن ــد، ب ــر دیگــران تحمیــل کن می توانســته قــدرت خــود را ب
حاکــم پذیرفتــه می شــده اســت؛ و بعدهــا علــم و ثــروت هــم بــه آن 

اشاره: 

در همایش معیارهای گزینش دولتمردان اسالمی 
اردیبهشت ماه   14 در   اهل بیت نگاه  از 

1396 عالمه مصباح یزدی تصریح کردند: 
جزء  که  است  مسأله ای  همایش،  این  موضوع 
مسائل پایه و مقدماتی است؛ اما هنوز بعد از 40سال 

در این زمینه آن چنان که باید کار نشده است. 
مهم ترین نکات سخنرانی ایشان در آن جلسه با 

اندکی ویرایش تقدیم می شود:
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به دلیل عقلی و با توجه به 
تجارب عینی، در هر نظام 

سیاسی باید همه کارگزاران 
حدنصابی از شرایط که 

بایسته های کارگزاری برای 
حکومت است را داشته باشند؛ و 

اگر افرادی عالوه بر بایستگی ها، 
دارای شایستگی هایی هم باشند 
که بهتر می توانند هدف حکومت 

را تحقق بخشند، به حکم عقل 
باید همان ها انتخاب شوند، و 

این معنای انتخاب اصلح است.

اضافــه شــد و افــرادی بــا بهره گیــری از همیــن امــور 
بــه حکومــت رســیدند. لــذا به طورطبیعــی، کارگزارانی 
کــه  مناســب ترند  حکومت هایــی  چنیــن  بــرای 
بتواننــد از هــر راهــی ســبب بقــای حکومــت شــوند؛ 
ــا  ــردم را ب ــب م ــا فری ــا زور ی ــد ب ــر بتوانن ــی اگ حت

خــود همــراه کننــد.
حــال اگــر حکومتــی واقعــا بخواهــد مصالــح جامعــه 
ــد چــه شــرایط و  ــد، کارگــزاران آن بای ــن کن را تأمی

ــند؟ ــته باش ــی داش ویژگی های

اهداف حکومت ها
اقتضــای بحــث عقلــی ایــن اســت کــه ببینیــم هدف 
از تشــکیل حکومــت چیســت، تــا شــرایط کارگــزاران 
ــم؛ ضمــن  ــل کنی ــر اســاس آن هــدف تحلی آن را ب
ــداف  ــا اه ــه آی ــن اســت ک ــر ای ــؤال دیگ ــه س آن ک

ــر؟ ــا خی ــا مشــترک هســتند ی حکومت ه
تشــکیل  بــرای  مشــترک  کلــی  هــدف  یــک 
حکومــت وجــود دارد و آن تأمیــن نیازمندی هایــی از 
جامعــه اســت کــه متصــدی بالفعــل نــدارد، و هیــچ 
ــت  ــرای حکوم ــی ب ــن هدف ــود چنی ــی در وج عاقل
ــت  ــن امنی ــه، تأمی ــوان نمون ــه عن ــدارد؛ ب ــک ن ش
ــن  ــارز ای ــق ب ــه دارد، از مصادی ــی ک ــا همــه مراتب ب
نیازمندی هاســت؛ و طبیعــی اســت کــه یــک نفــر بــه 
تنهایــی نمی توانــد امنیــت را تأمیــن کنــد، بلکــه بــه 
ــا اســتفاده از  ــا ب ــاز اســت ت دســتگاه و سیســتمی نی
افــراد مختلــف بــا مراتــب متعــدد، تأمیــن امنیــت را 

ــود. ــده دار ش عه

علم، تقوا و مدیریت؛ سه شرط مهم کارگزاران
آیــا می تــوان از نظــر عقلــی شــرایطی کلــی را 
ــه در  ــت ک ــر گرف ــت در نظ ــزار حکوم ــرای کارگ ب
ــت:  ــد گف ــد؟ بای ــده باش ــه ش ــع پذیرفت ــه جوام هم
از آنجــا کــه دســتگاه حکومــت دارای قواعــد و 
مقــررات و چارچوب هایــی اســت، اولیــن شــرط 
و  قواعــد  ایــن  شــناخت  حکومــت،  مســئوالن 
ــررات را نشناســند،  ــررات اســت؛ چراکــه اگــر مق مق
ــرو  ــه در گ ــت ک ــدف حکوم ــد ه ــه می خواهن چگون
ــذا  رعایــت ایــن مقــررات اســت را محقــق کننــد؟ ل
شــرط اول کارگــزار هــر حکومتــی شــناخت و علــم 

ــت. ــررات اس ــون و مق ــه قان ب
شــرط دوم کارگــزاران حکومــت، عــدم منفعت طلبــی 
ــد،  ــررات را بدان ــت مق ــزار حکوم ــر کارگ اســت و اگ
ــه  ــی ک ــد، در جای ــوا باش ــب و بی تق ــا منفعت طل ام
مقــررات بــا منافــع شــخصی اش تعــارض پیــدا کنــد، 
ــر  ــررات را زی ــرده و مق ــدم ک ــود را مق ــت خ منفع

ــو  ــوا - ول ــزار بی تق ــا کارگ ــذا ب ــذارد؛ ل ــا می گ پ
ــت  ــم داشــته باشــد - هــدف از حکوم شــناخت ه

ــود. ــن نمی ش تأمی
ــت  ــزار حکوم ــوم کارگ ــرط س ــر، ش ــن تدبی حس
اســت و اگــر کارگــزار ندانــد کــه بــرای رســیدن بــه 
ــات  ــزار و امکان ــد از اب ــه بای هــدف حکومــت چگون
ــم و  ــد اه ــم نتوان ــام تزاح ــد، و در مق ــتفاده کن اس
مهــم را بشناســد، بــاز هــم هــدف حکومــت تأمیــن 
ــدم  ــی و ع ــر آگاه ــالوه ب ــذا ع ــد؛ ل ــد ش نخواه
ــزار  ــرای کارگ ــز ب ــر نی ــن تدبی ــی، حس منفعت طلب

ــت. ــت الزم اس حکوم

کارگزار اصلح و اصل تنزل تدریجی
بــه دلیــل عقلــی و بــا توجــه بــه تجــارب عینــی، در 
هــر نظــام سیاســی بایــد همــه کارگــزاران حدنصابی 
از شــرایط کــه بایســته های کارگــزاری بــرای 
ــرادی  ــر اف ــند؛ و اگ ــته باش ــت اســت را داش حکوم
عــالوه بــر بایســتگی ها، دارای شایســتگی هایی 
هــم باشــند کــه بهتــر می تواننــد هــدف حکومــت 
ــا  ــد همان ه ــل بای ــم عق ــق بخشــند، به حک را تحق
ــح  ــاب اصل ــای انتخ ــن معن ــوند، و ای ــاب ش انتخ

اســت.
ــه  ــد ک ــت نش ــی یاف ــرض کس ــه ف ــر ب ــال اگ ح
ــم و  ــی عل ــه گانه یعن ــرایط س ــن ش ــاب ای حدنص
ــرد  ــا ف ــد، و ی ــته باش ــر را داش ــن تدبی ــوا و حس تق
ــی  ــود را معرف ــت خ ــم، نتوانس ــح از روی ظل اصل
ــا  ــا و تهمت ه ــه تخریب ه ــوان نمون ــد، و به عن کن
اجــازه نــداد فــرد اصلــح بــه ایــن مقــام برســد، در 
ایــن صــورت چــه بایــد کــرد؟ طبیعــی اســت کــه 
در ایــن صــورت نمی تــوان از اصــل حکومــت 
ــح  ــه اصل ــرب ب ــه اق ــد ب ــرد و بای ــر ک صرف نظ
ــی  ــری عقالن ــرب، ام ــه اق ــزل ب ــرد. تن ــزل ک تن
ــت  ــد صالحی ــرد واج ــه ف ــی ک ــذا در جای ــت؛ ل اس
ــر  ــی ب ــود دارد، موانع ــر وج ــا اگ ــدارد، و ی ــود ن وج
ــود  ــاب ش ــد انتخ ــی بای ــرار دارد، کس ــر راه او ق س

ــح اســت. ــه اصل ــراد ب ــبه اف ــه اش ک
از جملــه ادلــه والیت فقیــه نیــز همیــن اســت کــه 
وقتــی دسترســی بــه امــام معصــوم نداریــم، بایــد 
ــرط  ــه ش ــن س ــه وی در همی ــراد ب ــبه اف ــه اش ب

ــم. ــه کنی ــر مراجع ــوا و حســن تدبی ــم، تق عل
ــالوه  ــی ع ــت دین ــر داشــت: در حکوم ــد در نظ بای
ــادی و  ــده م ــن مان ــر زمی ــای ب ــن نیازه ــر تأمی ب
ــال  ــد و کم ــدا و رش ــه خ ــرب انســان ب ــوی، ق دنی
وی نیــز اهمیــت دارد و تجربــه نیــز نشــان داده کــه 

ــد. ــه اثرگذارن ــن زمین ــا در ای حکومت ه


