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معرفیکتاب

کتاب معیارهای گزینش دولتمردان اسالمی

اکثر متفکران و بیشـتر مکاتب سیاسـی حکومت را برای جامعه بشـری امری
ضروری میشـمارند و تشـکیل حکومـت برای جامعه را امـری اجتناب ناپذیر
میداننـد؛ بهگونـهای کـه بـدون تشـکیل حکومت مردم بـه اهداف مـادی و
معنـوی خـود نخواهند رسـید و انسـانها از دسـتیابی به بسـیاری از حقوق و
کمـاالت الیق خـود محـروم خواهند ماند.
حـال از آنجـا کـه حکومـت بدون حاکـم تحقق نخواهـد یافت و فـرد حاکم
بـه تنهایـی نمیتواند همه اهـداف و مصالـح اجتماع را تأمیـن کند ،حکومت
نیازمنـد کارگزارانی اسـت که در نظامـی هماهنگ با رئیـس ،نیازهای جامعه
را مرتفـع نماینـد؛ بـه عنـوان نمونـه گاهـی برخـی امـور در حالـی کـه جزء
نیازهـای جامعـه اسـت ،امـا متصدی رفـع آن نیازها وجـود نـدارد ،مثل وجود
بیمـار و کمبـود پزشـک ،یا وجـود زبالـه در خیابانها و کمبـود نظافت کننده؛
در ایـن جـا قدرتـی بنـام حکومـت موظـف اسـت کـه عـدهای را وادار کند تا
پزشـکی بخوانند ،شـهرداری تأسـیس کنند و نیروهایی را برای نظافت شـهر
اسـتخدام نمایـد و بـرای اداره بهتـر جامعه قانـون وضع کنند.
بنابرایـن تأمیـن اهداف تأسـیس حکومـت در گرو وجـود حاکـم و کارگزاران
حکومتـی اسـت ،و کارگزاران حکومتـی در صورتی میتواننـد نیازهای جامعه
را رفـع نماینـد کـه ویژگیهـای الزم و شـرایط ضـروری مدیریـت جامعه در
راسـتای تأمیـن مصالـح آن را داشـته باشـند .وگرنـه وجـود آنهـا جـز باری
سـنگین و بیثمـر بـر دوش ملـت نخواهـد بود.
مکاتـب گوناگون بشـری و غیربشـری بـرای کارگزاران حکومـت معیارهایی
را مطـرح میکننـد ،کـه بـا مراجعـه به آنهـا معلـوم آن معیارها میشـود که
برخـی از آنهـا بیانگـر حداقـل صالحیت بـوده و برخـی دیگر حاکـی از حد
اعالی صالحیت کارگزاران هسـتند .برخی از آنها در شـرایط بسـیار مطلوب
و آرمانـی قابـل تحقـق میباشـند ولـی برخـی دیگـر در شـرایط معمولـی و
طبیعـی جوامـع کنونی قابـل پیگیـری و اجرا میباشـند.
پرسـش اصلی این اسـت کـه معیارهـای الزم بـرای گزینش کارگـزار اصلح
چیسـت؟ بهدیگـر سـخن کاندیداهـای مجلس ،ریاسـت جمهـوری و وزراء و
سـایر کارگزاران حکومت چه شـرایطی باید داشـته باشـند که شایسـته احراز
پسـتهای مربوطه باشـند؟ و در صورت فقـدان رجـال دارای همه معیارهای
مطلوب برای احراز پسـتهای مربوطه ،چه کسـی بیش از سـایران شایسـته
احراز پسـت مربوطه اسـت؟
بنابرایـن ابتـدا بایـد معیارهـای الزم بـرای گزینش کارگـزار در شـرایط وجود
نیـروی مطلـوب و جامـع الشـرایط معین گـردد؟ و بعد فرمول تنـزل از برخی
معیارهـا در شـرایط فقـدان نیروی مطلوب و جامعالشـرایط بررسـی شـود؟

حـال از آنجـا کـه مـا در جامعـه اسلامی بسـر میبریـم و اسلام را آخرین
شـریعت آسـمانی بـرای هدایـت بشـریت میدانیـم و معتقدیم که اسلام نه
تنهـا بـرای زندگـی فردی بلکـه بـرای زندگی اجتماعی و سیاسـی بشـر نیز
برنامـه دارد ،در کتـاب معیارهـای گزینـش دولتمـردان اسلامی ،معیارهای
گزینـش کارگـزار اصلـح از منظـر عقـل و متون دینی بررسـی شـده اسـت.
بـرای دسـتیابی به معیارهـای گزینش دولتمردان اسلامی بحث عقلی اقتضا
میکنـد کـه اول بفهمیـم جامعه برای چه تشـکیل شـده اسـت؟ و هـدف از
تشـکیل جامعـه چـه بـوده؟ و بهدنبـال آن شـروط الزم بـرای نیـل به هدف
جامعـه بررسـی شـود .سـپس با توجه بـه اهداف تشـکیل جامعـه و حکومت
و شـروط نیـل بـه اهداف ،شـرایط دولتمردان اسلامی را جسـتجو گـردد .لذا
در ایـن کتاب برای کشـف مالکها و شناسـایی معیارهای کارگـزاران دولت
اسلامی ،در بخـش نخسـت مفاهیـم پژوهـش تعریـف و اهـداف تشـکیل
حکومـت و وظائـف حاکـم مـورد بحـث قـرار میگیـرد ،آنـگاه بـا عنایت به
اهـداف تکویـن حکومـت و وظایف حاکـم ،وظایـف کارگـزاران و دولتمردان
نظـام اسلامی را مورد بررسـی قرار گرفته .سـپس در بخـش دوم معیارهای
گزینـش کارگـزار اصلـح در دولـت اسلامی را در شـرایط وجـود فـرد جامـع
الشـرایط ،براسـاس ادله عقلی و نقلی بررسـی میشـود .و سـرانجام در بخش
سـوم روش تنـزل از برخـی معیارهـا در شـرایط فقدان فـرد جامعالشـرایط را
بررسـی میگردد.
شـما میتوانیـد ایـن کتاب ارزشـمند را از انتشـارات موسسـه امـام خمینی
تهیـه کتید.
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