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اشاره:
در همایش معیارهای گزینش دولتمردان اسالمی

از نگاه اهلبیت در  14اردیبهشتماه
 1396عالمه مصباح یزدی تصریح کردند:
موضوع این همایش ،مسألهای است که جزء
مسائل پایه و مقدماتی است؛ اما هنوز بعد از 40سال
در این زمینه آنچنانکه باید کار نشده است.
مهمترین نکات سخنرانی ایشان در آن جلسه با
اندکی ویرایش تقدیم میشود:

شناخت ،اولین شاخصه شناخت مدیران
نگاهی به معیارهای گزینش دولتمردان اسالمی از منظر عالمه مصباح یزدی
جامعهمخاطب

در زمینـه کیفیـت تعییـن کارگزاران ،بـا مخاطبان مختلفی مواجه هسـتیم.
یـک دسـته از مخاطبـان کسـانی هسـتند کـه به اسلام و نظـام اعتقادی
ندارنـد و حتی اگر مسـلمان هسـتند ،سـکوالر و معتقد بـه عدمدخالت دین
در حوزه اجتماع هسـتند .دسـته دیگر مسلمانانی هستند که همانند شیعیان
از اهلبیـت بهـره نبردهانـد و حداکثـر فقـط پیامبـر را بهعنـوان ولی
امـر میشناسـند؛ امـا عدهای هم هسـتند کـه میخواهند بر اسـاس بینش
شـیعی عمـل کننـد و اهلبیـت را در عصمـت و علم ،ماننـد پیامبر
میدانند.
افـراط و تفریـط در هـر مذهبـی وجـود دارد ،حتـی در بیـن شـیعیان نیـز
اختالفنظرهایـی وجـود دارد؛ اما اکثر شـیعیان معتقدند کـه امام معصوم
حق حاکمیت الهـی دارد.

انواع حکومتها

هرچنــد در خصــوص حــق حاکمیــت ،بحثهایــی براســاس روایــات
اهلبیــت بــرای مخاطبــان شــیعی انجــام گرفتــه اســت ،امــا
کمتــر مخاطبــان دیگــر در نظــر گرفتــه شــدهاند؛ و اگــر بخواهیــم
شــرایط کارگــزار حکومــت را بــرای فــردی تبییــن کنیــم کــه ســکوالر
اســت و بــرای اســام تشــریعاتی بــرای اداره حکومــت قائــل نیســت،
بایــد بــر اســاس دلیــل و تحلیــل عقلــی باشــد.
از آنجــا کــه اصــل وجــود حکومــت امــری ضــروری اســت ،امــا در
طــول تاریــخ ،اکثــر حکومتهــا بــر اســاس مبانــی عقالنــی تشــکیل
نشــدهاند ،بلکــه در گذشــتههای دور ،مــاک زور بــوده و کســی کــه
میتوانســته قــدرت خــود را بــر دیگــران تحمیــل کنــد ،بــه عنــوان
حاکــم پذیرفتــه میشــده اســت؛ و بعدهــا علــم و ثــروت هــم بــه آن
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اضافــه شــد و افــرادی بــا بهرهگیــری از همیــن امــور
بــه حکومــت رســیدند .لــذا بهطورطبیعــی ،کارگزارانی
بــرای چنیــن حکومتهایــی مناســبترند کــه
بتواننــد از هــر راهــی ســبب بقــای حکومــت شــوند؛
حتــی اگــر بتواننــد بــا زور یــا فریــب مــردم را بــا
خــود همــراه کننــد.
حــال اگــر حکومتــی واقعــا بخواهــد مصالــح جامعــه
را تأمیــن کنــد ،کارگــزاران آن بایــد چــه شــرایط و
ویژگیهایــی داشــته باشــند؟
اهداف حکومتها

به دلیل عقلی و با توجه به
تجارب عینی ،در هر نظام
سیاسی باید همه کارگزاران
حدنصابی از شرایط که
بایستههای کارگزاری برای
حکومت است را داشته باشند؛ و
اگر افرادی عالوه بر بایستگیها،
دارای شایستگیهایی هم باشند
که بهتر میتوانند هدف حکومت
را تحقق بخشند ،بهحکم عقل
باید همانها انتخاب شوند ،و
این معنای انتخاب اصلح است.
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اقتضــای بحــث عقلــی ایــن اســت کــه ببینیــم هدف
از تشــکیل حکومــت چیســت ،تــا شــرایط کارگــزاران
آن را بــر اســاس آن هــدف تحلیــل کنیــم؛ ضمــن
آنکــه ســؤال دیگــر ایــن اســت کــه آیــا اهــداف
حکومتهــا مشــترک هســتند یــا خیــر؟
یــک هــدف کلــی مشــترک بــرای تشــکیل
حکومــت وجــود دارد و آن تأمیــن نیازمندیهایــی از
جامعــه اســت کــه متصــدی بالفعــل نــدارد ،و هیــچ
عاقلــی در وجــود چنیــن هدفــی بــرای حکومــت
شــک نــدارد؛ بــه عنــوان نمونــه ،تأمیــن امنیــت
بــا همــه مراتبــی کــه دارد ،از مصادیــق بــارز ایــن
نیازمندیهاســت؛ و طبیعــی اســت کــه یــک نفــر بــه
تنهایــی نمیتوانــد امنیــت را تأمیــن کنــد ،بلکــه بــه
دســتگاه و سیســتمی نیــاز اســت تــا بــا اســتفاده از
افــراد مختلــف بــا مراتــب متعــدد ،تأمیــن امنیــت را
عهــدهدار شــود.
علم ،تقوا و مدیریت؛ سه شرط مهم کارگزاران

آیــا میتــوان از نظــر عقلــی شــرایطی کلــی را
بــرای کارگــزار حکومــت در نظــر گرفــت کــه در
همــه جوامــع پذیرفتــه شــده باشــد؟ بایــد گفــت:
از آنجــا کــه دســتگاه حکومــت دارای قواعــد و
مقــررات و چارچوبهایــی اســت ،اولیــن شــرط
مســئوالن حکومــت ،شــناخت ایــن قواعــد و
مقــررات اســت؛ چراکــه اگــر مقــررات را نشناســند،
چگونــه میخواهنــد هــدف حکومــت کــه در گــرو
رعایــت ایــن مقــررات اســت را محقــق کننــد؟ لــذا
شــرط اول کارگــزار هــر حکومتــی شــناخت و علــم
بــه قانــون و مقــررات اســت.
شــرط دوم کارگــزاران حکومــت ،عــدم منفعتطلبــی
اســت و اگــر کارگــزار حکومــت مقــررات را بدانــد،
امــا منفعتطلــب و بیتقــوا باشــد ،در جایــی کــه
مقــررات بــا منافــع شــخصیاش تعــارض پیــدا کنــد،
منفعــت خــود را مقــدم کــرده و مقــررات را زیــر

پــا میگــذارد؛ لــذا بــا کارگــزار بیتقــوا  -ولــو
شــناخت هــم داشــته باشــد  -هــدف از حکومــت
تأمیــن نمیشــود.
حســن تدبیــر ،شــرط ســوم کارگــزار حکومــت
اســت و اگــر کارگــزار ندانــد کــه بــرای رســیدن بــه
هــدف حکومــت چگونــه بایــد از ابــزار و امکانــات
اســتفاده کنــد ،و در مقــام تزاحــم نتوانــد اهــم و
مهــم را بشناســد ،بــاز هــم هــدف حکومــت تأمیــن
نخواهــد شــد؛ لــذا عــاوه بــر آگاهــی و عــدم
منفعتطلبــی ،حســن تدبیــر نیــز بــرای کارگــزار
حکومــت الزم اســت.
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 بایســتههای کارگــزاری بــرای
حکومــت اســت را داشــته باشــند؛ و اگــر افــرادی
عــاوه بــر بایســتگیها ،دارای شایســتگیهایی
هــم باشــند کــه بهتــر میتواننــد هــدف حکومــت
را تحقــق بخشــند ،بهحکــم عقــل بایــد همانهــا
انتخــاب شــوند ،و ایــن معنــای انتخــاب اصلــح
اســت.
حــال اگــر بــه فــرض کســی یافــت نشــد کــه
حدنصــاب ایــن شــرایط ســهگانه یعنــی علــم و
تقــوا و حســن تدبیــر را داشــته باشــد ،و یــا فــرد
اصلــح از روی ظلــم ،نتوانســت خــود را معرفــی
کنــد ،و بهعنــوان نمونــه تخریبهــا و تهمتهــا
اجــازه نــداد فــرد اصلــح بــه ایــن مقــام برســد ،در
ایــن صــورت چــه بایــد کــرد؟ طبیعــی اســت کــه
در ایــن صــورت نمیتــوان از اصــل حکومــت
صرفنظــر کــرد و بایــد بــه اقــرب بــه اصلــح
تنــزل کــرد .تنــزل بــه اقــرب ،امــری عقالنــی
اســت؛ لــذا در جایــی کــه فــرد واجــد صالحیــت
وجــود نــدارد ،و یــا اگــر وجــود دارد ،موانعــی بــر
ســر راه او قــرار دارد ،کســی بایــد انتخــاب شــود
کــه اشــبه افــراد بــه اصلــح اســت.
از جملــه ادلــه والیتفقیــه نیــز همیــن اســت کــه
وقتــی دسترســی بــه امــام معصــوم نداریــم ،بایــد
بــه اشــبه افــراد بــه وی در همیــن ســه شــرط
علــم ،تقــوا و حســن تدبیــر مراجعــه کنیــم.
بایــد در نظــر داشــت :در حکومــت دینــی عــاوه
بــر تأمیــن نیازهــای بــر زمیــن مانــده مــادی و
دنیــوی ،قــرب انســان بــه خــدا و رشــد و کمــال
وی نیــز اهمیــت دارد و تجربــه نیــز نشــان داده کــه
حکومتهــا در ایــن زمینــه اثرگذارنــد.

