
9

ان
دگ

آین
ی 

برا
ار 

مد
ق 

 ح
ت

وم
حک

از 
ی 

داز
پر

وه 
اس

دریافت: آبان 94
پذیرش: فروردین 95

اسوه پردازی از حکومت حق مدار برای آيندگان
علی اصغر پورعزت1

چکیده
اگرچهجهانباحکومتعدلامامعلیچنداننپایید،امااینحکومتبهبسیاری
ازاهدافخودرسیدوازجملهآنکه" اینحکومتالگوواسوهحکومتپاکسیرتان

درگذرتاریخشد".
گویااینحکومتبرپاش��دتادلیلوراهنمایهمهکسانیباشدکهدرطولتاریخبه
حکومتعدلوپاکیزهمیاندیشند؛حکومتیکهدرآنحقتفسیرعدلاستوعدل
تفسیرومعنیحق؛واینهمهمستلزماحیاوتوسعهمکارماخالقیدرمیانحکمرانان
ومردماس��ت؛تامنزلتحکمرانیاخالقیحاصلآیدوجلوههایاخالقدرحکومت
پدیدارش��وندوحکومتحقمدارش��کلبگیرد؛حکومتیکهبرمداراخالقتوس��عه
مییابدوهربارابتالءبهخطا،آنرابهاصالحخودبرمیانگیزدوبهاحیایمکارماخالقی

درحکومتوحکمرانیمشتاقتروامیدوارترمیسازدومصمممینماید.
اینحکومتاسوهاست؛اسوهاینیکوبرایبرایآیندگانیکهبهبلوغفهمودرکو

توانحفظونگهداریازسازههایگوناگونحکومتعدلدستمییابند.

واژگان کلیدی:
حکومت حق مدار، مکارم اخالقی، عدالت اجتماعی، اسوه حکمرانی، نسل های آینده

pourezzat@ut.ac.ir 1. استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
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 تأثیر عدالت و ستم بر بقا و زوال حکومت ها

درطولتاریخ،حکومتهایزیادیش��کلگرفته،توس��عهیافته،برامورمردممس��لطشده،
س��پسزوالیافتهوفراموشش��دهاند.ازاینمیان،حکومتهایاندکیبهعدالتگس��تری
عالقهمندوپایبندبودهودرمیانعالقهمندانبهعدلوعدالتگسترینیزفقطتعداداندکی

روایتحقمداررابرگزیدهاند.
جالبآنکهامروزهیچجلوهایازاینحکومتهادردسترسنیستوصاحبانحکومتهای

گوناگون،عادلوظالمودرستکاروبدکار،راهیدیارنیستیشدهاند.
گویاتاریخگورستانهمهنوعحکومتاست؛ازعادلوظالمتادرستکاروبدکردار!نکته
اینجاس��تکهفلسفهحکومتهایعدل،حاویعنصرذاتیاضمحاللنیست!یعنیحکومت
عدل،عناصرذاتاًمتعارضنداردوبهطورمنطقیدروضعیتتعادلاستوشانسبقادارد؛در
حالیکهحکومتظلمبههیچوجهش��انسوفرصتبقانداش��ته،بهلحاظتعارضقدرتدر

درون،محکومبهزوالونیستیاست.
درعبارت5873غررالحکمودررالکلمچنینآمدهاست:

کسیکهوالیت)سلطنت(اوستمکند،دولت)حکومت(اوزائلشود)ترجمه محالتی، ج2، 
ص 63(

بنابراینس��َرزوالوفروپاشیبسیاریازحکومتها،تمایلآنهابهظلموستمبودهاست.
برایمثالیکیازعللفروپاش��یحکومتهایهخامنشی،ساس��انی،خوارزمشاهی،صفویه،
قاجاریهوپهلوی،سیطرهنیروهایستمگربردستگاهودیواناداریدولتهایایشانبودهاست.
درحالیکهدوامحکومتهایعدلوحقمدارحضرتیوسف،حضرتسلیمان،پیامبر
اکرموامامعلی""،دردورههایشدیدبحران،گواهیبراینادعااستکهحکومتهای

دادگستر،ازظرفیتمنطقیقویوارزشمندیبرایحفظتعادلوبقایخودبرخوردارند.
بنابراین،حکومتهایظالموظلمگس��تر،بهطورمنطقیمستعدفروپاشیبوده،باهربار
ارتکاببهظلم،خودرادرمعرضفروپاشیقرارمیدهند.بهویژهآنگاهکهظلمازحدبهدر

رودوبهقتلمظلومبینجامد.
درنامه53نهجالبالغهدراینبارهچنینآمدهاست:
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بپرهی��ز از خون ها و خون ریزی های ناحق؛ زیرا هی��چ چیز، بیش از خون ریزی 
ناحق، موجب کیفر خداوند نشود و بازخواستش را سبب نگردد و نعمتش را به 

زوال نکشاند و رشتهء عمر را نبرد.
خداوند س��بحان چون در روز حساب به داوری در میان مردم بپردازد، نخستین 
داوری او درباره ی خون  هایی است که مردم از یکدیگر ریخته اند. پس مبادا که 
حکوم��ت خود را با ریختن خون ح��رام تقویت کنی؛ زیرا ریختن چنان خونی، 
حکوم��ت را ناتوان و سس��ت س��اخته، آن را از میان بر م��ی دارد یا به دیگران 

می سپارد)ر.ک. ترجمه آیتی، 747(.

بنابراین،حتیهنگامیکههدفازحکمرانیصرفاًبقایحکومتباش��د،بازهمبهتراست
کهحاکم،عدالتپیشهسازدوازظلموستمبپرهیزد.

اهداف تحقق یافته حکومت امام
آنگاهکهاماممتقینحکومترادردستگرفت،اهدافیرابرایحکمرانیخودمطرحکردکه

درزمانواسپاریحکومت،بههمهآنهادستیافتهبود.
توجهش��ودکهدیرپایی،درش��ماراهدافاینحکومتنبودهاس��ت.بنابراینهنگامیکه
عجوالنهقضاوتمیشودکه»حکومتعدلعلی""،دیرینپائید«،بایدتوجهداشتکه

اساساًاماممبین،بهبقادردنیانمیاندیشیدواهدافدیگریدرسرداشت.
درخطبه16نهجالبالغه،دربارهاتفاقاتپسازپذیرشحکومتچنینآمدهاست:

 س��وگند به کس��ی که محمد را به حق فرستاده است، در غربال آزمایش به هم 
در آمیخته و غربال می شوید تا صالح از فاسد جدا گردد یا همانند دانه هایی که 
در دیگ می ریزند تا چون به جوش آید، زیر و زبر ش��وند؛پس پایین ترین شما، 
باالترین شما می شود و باالترینتان، پایین ترینتان؛ واپس ماندگانتان به پیش افتند و 

پیشی گرفتگان شما، واپس رانده می شوند.
به خدا سوگند که هیچ سخنی را پنهان نداشته ام و دروغ نگفته ام که من از چنین 

مقام و چنین روزی، آگاه شده بودم )ر.ک. ترجمه آیتی، 61(.
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جال��بآنکهدرفرازپایانیاینخطابهزیبا،اضمح��اللونابودی،قرینوهمگراورهآورد
نادرستیودروغگوییوستیزهباحق،معرفیشدهاست،آنجاکهفرمودهاست:

اگر به دست راست روی نهی به گمراهی افتاده ای و اگر به دست چپ گرایی، 
ب��از هم به گمراهی افتاده ای، پ��س راه میانه را در پیش گیر که رهایی در همان 
است. هر کس که ادعا کند، هالک شود و هرکه دروغ بندد، به مقصود نرسد و 

هرکه با حق ستیزد، خود تباه شود.
نادان را در نادانی همین بس که مقدار خویش نمی شناس��د. س��تونی که بر بنیان 
تقوا اس��توار گردد، هرگز فرو نریزد و کش��ته ای که به کسب تقوا سیراب گردد، 

تشنه نماند )ر.ک. ترجمه آیتی، 63(.

همچنیندرخطبهسومنهجالبالغهکهبهشقشقیهمعروفاست،چنینآمدهاست:

سوگند به کسی که دانه را شکافته و جانداران را آفریده که اگر انبوه آن جماعت 
نمی بود یا گردآمدن یاران، حجت را بر من تمام نمی کرد و خدا از دانش��مندان 
پیمان نگرفته بود که در برابر ش��کمبارگی س��تمکاران و گرس��نگی ستم کشان 
خاموش��ی نگزینند، افس��ارش را بر گردنش می افکندم و رهایش می کردم و در 
پایان با آن، همان می کردم که در آغاز کرده بودم و می دیدید که دنیای شما در 

نزد من از عطسه ماده بزی هم، کم ارج تر است )ر.ک. ترجمه آیتی، 49(.

همانطورکهمالحظهمیشود،اهدافحکومتامامعبارتبودنداز:
الف(احیاءشایستهساالریبهسبکپیامبریابرصدرنشاندناهلتقویوورع؛

ب(اعادهحقوقفقراورفعگرسنگیآنان؛
ج(برجاینشاندنستمگرانومهارقدرتآنان؛

د(حفظجوانباخالقوراستیوصداقت،درهمهحال؛
ه(پرهیزازافراطوتفریطورعایتاعتدال،درهمهحال.

امامعلی،حدودپنجس��الحکومتکرد؛درحالیک��ههموارهدرجهتتحققاین
اهدافتالشمیکردوبهلوازمآننیزباجدیتپایبندبود.
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بنابراین،قضاوتافرادیکهبرشکس��تحکومتحقمدارعلویتأکیددارند،ناش��یاز
کژفهمیدربارهمفهومشکستوپیروزیاست.

امروزکههمهغاصبانوخیانتکاراننیزازمیانرفتهاندوازخودجزشرموفسادباقی
نگذاش��تهاند،بهترمیتواندربارهءمراتبعزتوپایداریوپیروزی" حکومتفرازمانیامام

علی" سخنگفت.

شأن و منزلت اسوه
هوش��مندترینمخلوقخداوندواندیش��مندترینبندهاو،بهمنزلتیرس��یدکهقرآنکریم

دربارهاشچنینفرموده:

و لقد کان لکم فی رسول اهلل اسوه حسنه)قرآن کریم، احزاب، 21(

واوخ��وددربارهمهمترینحادثهحیاتخویش،یعنیبرانگیختگیبرایرس��التپیامبری،
چنینفرمود:

من برانگیخته شدم تا مکارم اخالق را به کمال برسانم )شرح اصول کافی، ج2، 796(

هموکهقرآنکریمدربارهاشفرمود:
و انک لعلی خلق عظیم )قلم، 4(

ماجراایناستکهخداوندبیمثال،باقدرتالیزالخود،مخلوقاتیرامیآفریندوازمیان
آنها،برترینوواالترینآنهارابرمیگزیندواسوةدیگرانمعرفیمیکند؛کسیکهدروصف

اوگفتهشده:لوالک، لما خلقت االفالک )ر.ک.طبری، 748قمری، 221(.
بنابراین،هنگامیکهاسوهمخلوقات،دروصفهدفرسالتخود،بربهکمالبردنمکارم
اخالقتأکیدمینماید،میتوانادعاکردکه" جهانخلقت،برایبهکمالبردناخالقآفریده

شدهاست".
توجهشودکهامامعلی،برترینسربازمجاهدپیامبر،برایبههدفرساندننهضتاو
بود.پسایشانموظفبودکهبههمگاننشاندهدکهحکومتاسوه،حکومتاخالقیاست

وجانشینپیامبراسوه،جزبرطریقاخالق،حکمنمیکند.
سیراینتحلیلمنطقی،چنیناست:
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الف(خداوندجهانراآفرید،درحالیکه" مقصودآفرینش،پیامبراکرمبود".
ب(پیامبرّسربعثتخودرا"بهکمالبردنمکارماخالق" میداند.

ج(خداوندسیرهپیامبررا" اسوهحسنه" میداند.
د(امامعلی،"بهترینشاگردپیامبر" درطیطریقاسوگیاست.

ه(پس" حکومتعلی،بایدحکومتیپیراس��تهازبیاخالقیباش��دتاحکومتاسوه
پاکانعالمشود".

یادآوریمیش��ودکههمهگفتههاوس��نتهایفردیواجتماعیامام،الگوواسوهاست.
بنابراین،سکوتوحکومتوصلحوجهاد،هریکدرزمانخود،جلوةاسوگیاماماست.در
واقعرسالتچهاردهمعصومنشاندادنمصادیقشخصیتاسوهدرحاالتگوناگونپیامبری
وامامتوپیرویبودهاس��ت؛ازتحملتحریماقتصادیگرفتهتاتمدنس��ازی،صبروخانه
نش��ینی،حکومتوحکمرانی،صلح،جهاد،مناجات،درسوبحث،نشرعلم،تحملاسارت،
تبعید،بایکوت،غیبتوظهور؛بدینترتیب،اماممبیندرهمهحال،طریقاسوگیرانمایان

میسازدوالگویپیروانخودمیشود.

حکومت اسوه امام مبین
حکومتاس��وهنمایندهمردماستومقصدتعالیجامعهرانمایانمیسازد؛درواقعهمچنان
کهامام،اس��وهءمردماس��ت،حکومتاونیزاسوهءحکمرانانس��الموپاکسیرتاست.ازاین
منظر،"رسالتامام،حکومتکردننیست،بلکهنشاندادنشیوهحکمرانیوحکومتعادالنه
است"؛همچنانکه" رسالتاو،زندگیطوالنینبود،بلکهنشاندادنسبکزندگیسالمبود".
بنابراین،شکس��تبرایای��نحکومت،فقطهنگامیرخمیدهدکهدرش��یوهحکومتش،
بیعدالتیرخدهد؛یعنیپیروزیوشکس��تمادیدرجنگ،نمیتواندش��أناس��وگیآنرا
خدشهدارکند،آنچهبهاینحکومتضربهمیزند،عدمرعایتالزاماتبقادرحریماسوگیاست.

درخطبه191نهجالبالغهچنینآمدهاست:
به خدا قسم، معاویه از من زیرک تر نیست، او پیمان شکنی می کند و گنه کاری. 
اگر پیمان ش��کنی را ناخوش نمی داش��تم، من زیرکترین م��ردم می بودم )ر.ک. 

ترجمه آیتی، 469(.
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یعنیاینحکومتنبایدطریقتزویروریاوفریبکاریبپوید؛بنابراین،شکستدرجنگ
یاس��لطهیافتنمعاویه،برایاینحکومتشکستاساس��یمحسوبنمیشد،بلکهشکست
اساسیآنگاهرخمیدادکهکهبهظلم،حقانسانناتوانی،بهیغمامیرفتواینحکومتدر
برابرآنسکوتمیکرد.بههمینجهتاستکهامام،ارتکاببهظلمراحتیبرایلحظهای

کوتاهروانمیدارد.

تفسیر عدل در عمل حکمرانی
یکرسالتمهمحکومتامامعلی،نشاندادنسطحدقتوشدتعدالتورزیدرسنت
حکمرانیوجلوههایگوناگونامرونهیاجتماعیبود؛ازاینرو،درحالیکهدربرابرخطاهای
ف��ردی،باگذش��توعفوبرخوردمیک��رد،دربرابرخطاهایاجتماع��ی،کمتریناغماضرا

نمیپذیرفت1.
درنامه41نهجالبالغهبهیکیازکارگزارانخطاکارحکومت،چنینآمدهاست:

ای کسی که در نزد من از خردمندان می بودی.... از خدای بترس و اموال این قوم 
به آنان بازگردان که اگر چنین نکنی و خداوند مرا بر تو پیروزی دهد، با تو کاری 
خواهم کرد که در نزد خداوند، عذرخواه من باشد. با این شمشیر که هر کس را 
ضربتی زده ام، به دوزخش فرستاده ام، تو را نیز خواهم زد )ر.ک. ترجمه آیتی، 695(.

درواقع،امامعلی،درمواجههباحقوقمردموبیتالمال،سختگیرانهتروحساستر
عملمینمود.

ای��نحکومتجلوههایگوناگونع��دلرادرامرونهیونصبوعزلوحکموتفویض،
چناننمایانساختکهعبرتسایرحکمرانانشودومنزلتحکمرانیاخالقیرانشاندهد

ودرالتزامبهاخالق،چناندقیقعملکردکهالگویحکمرانیاخالقیشد.

سنت حکمرانی اخالقی
مهمترینویژگیهایسنتاخالقیامامعلیدرحکمرانی،عبارتاستاز:

1. برای مثال، نسبت به خطاهای فردی افراد و ظلم ایشان به خویشتن، برگذشت و عفو تاکید داشت؛ ولی در برابر خطاهای 
اجتماعی و ظلم به جامعه اغماض نمی فرمود.
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پایبندیبهتوحیددرعملوگفتار،پرهیزازخشموخودکامگی،رعایتعدالتورفتار
یکس��انباهمه،پرهیزازازمداحیوتملقگوییوخودس��تایی،حسنظنبهشهروندانو
عامهمردم،حمایتازس��نتهاینیکویگذش��تگان،مش��اورهباخردمندان،توجهپدرانهبه
نیازه��ایگروهه��ایمتنوعومتفاوتمردم،دقتدرانجامامورودرکحساس��یتوظرافت
حکمرانی،عدالتگس��تریومهرورزینسبتبههمهآحادجامعه،قدردانیاززحماتآحاد
جامعهوکارکنان،حلش��بهههاوس��وءتفاهمهابااس��تنادبهکتابوسنت،حفظاستقالل
قضایی،شایس��تهگزینیقضاتوکارکنان،بازرس��یونظارت،تنبیهخیانتکاران،نظارتبر
مالیاتهاوکارس��ازیآنهادرتوس��عهجامعه،دوراندیشیوبصیرتدرهنگامعقدپیمانهاو
قراردادهاووفایبهآنها،مسئولیتپذیریدربرابرعملکردکارگزارانحکومت،رسیدگیویژه
بهفقراومستمندانویتیمانوسالخوردگان،حفظارتباطمستمرباعامهشهروندان،نظمو
انضباطدررس��یدگیبهامور،مدیریتزمان،جلوگیریازس��تمگریمردمبریکدیگر،امنیت
گس��تریوپرهیزازخونریزی،پرهیزازاستکبارومنتگذاریبرمردم،شفافسازیامور
واحترامبهش��عورعامهمردم،مهارخش��موپرهیزازخشونتواستبداد،یادآوریسنتهای
نیکویفرمانروایانگذشته،عاقبتاندیشیوشهادتطلبیوالگوگیریازمعصومانعلیهم

السالم )ر.ک. پورعزت, 1389, 117-118(.
نکتهبس��یارتأملبرانگیزآناس��تکهاینحکومت،بارعایتهمهایننکتههاوقواعد
اخالقیتوانس��تدربرابرانواعح��وادثونامالیماتروزگار،س��المتواعتبارخودراحفظ
نمای��دودرروی��هعدالتورزیوحقم��داری،کاماٌلتابآورجلوهنماید؛ت��ابآوریبارعایت
دقی��قچهارچوبهای" عدالتاجتماعیحقمداراس��المی"؛روایتیازعدالتکهدرآن،بر
باوربهتوحید،برابریوآزادیمبتنیبرتوحید،تناسبحقوتکلیفوتسهیلکمالگرایی،
تأکیدمیش��ود؛وشرایطعادالنهراشرایطیمیداندکهدرآن،»همهآحادجامعهبتوانندبه
امنیتکامل،رفاهنس��بیوآگاهیکافیبرایمش��ارکتدراموراجتماعی،دسترسیداشته

باشند«)ر.ک. پورعزت، 1394، 156(.
اهتم��امبهایناصولولوازمآنهاوتالشبرایاحیایجامعهعدلبرایناس��اس،مکرراً
تصوی��رس��المومثبتیرااز" رابطهحکومتوجامعه" پ��ردازشمیکند؛تصویریکهبایدبا

اصالحخوددرروندعبرتازگذشته،روبهکمالوتعالیداشتهباشد )پورعزت، 1390،75(.
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بازتاب عدالت علوی در جامعه و تاریخ: یادگیری مستمر در حکمرانی متعالی

مردموکارگزاراندراینحکومت،درمسیریادگیریمستمرقراردارند؛مستمراًازخطاهای
خودمیآموزندوازگذش��تهعبرتمیگیرندورس��التامام،آموزشدائمیآنانبراینیلبه

وضعیتمطلوباست.
ازاینرو،گویاایرادسخنرانیهایپیاپیبرایهوشیارسازیوهدایتمردموکارگزارانبه
سویوضعیتمطلوب،برنامههمیشگیاماممبیناست )نک: نهج البالغه، فرازهای متعدد، از جمله 

خطبه های 24، 25 و 26(.
ایننکتهبسیارظریفاستکهرابطهاماموپیرودرسنتحکمرانیعلوی،رابطه" معلم
ومتعلم" و" دانش��مندودانشجو" اس��ت.گویاکالسدرسیبرایتاریخبنانهادشدهتاهمه
حکمرانانش��یعه،ازابتدایتش��کیلجامعهاس��المیتاآیندهموعود،مستمراًبتوانندخودرا

اصالحنمایندوباالگوگیریازسنتحکمرانیعلوی،درطریقهدایتقرارگیرند.
اینیادگیریوس��یرتعلیموتربیت،س��ابقهایطوالنیدرس��نتانبیاءواولیاءواوصیاء

خداونددارد.

نتایج: 

اسوه حکمرانی در تاریخ
شأنومنزلتاسوگی،درسنتحکمرانیاسالمیبسیارتأملبرانگیزاستوحکومتعلوی،
مظهرایناس��وگیاست.اینحکومتازسوییاسوهس��ایرحکومتهادرفرازهاییازتاریخ
آیندهاس��تتاازآنعبرتگیرندورش��دوتکاملیابندودرگذرزمان،خودرااصالحکرده
وتعالیبخش��ند؛وازس��وییدیگر،اسوهمردمروزگاراس��تتابامقایسهحکومتهایزمان
خودبامختصاتحکومتحقمدارعلوی،مستمراًحکومتهایخطاکارراشناسایینموده،
حکومتهایمطلوبراموردحمایتقراردهند.یعنیحکومتحقمدارعلوی،شأنومنزلت
شاخصومحکومعیارارزشیابیوقضاوتصحیحرادراختیارمردممسلمانقرارمیدهد.
بدی��نترتیب،نس��لهایآیندهمیتوانن��ددرگذرحیاتخویش،بای��ادآوریمختصات

حکومتحقمدار،حکومتزمانخودرامستمراًدرمسیراصالحقراردهند.
بهویژهباتأملبرفلس��فه»انتظاروقیامصالحانب��رایحکومتوحکمرانی«،مالحظه



95
هار

 /ب
48

ره 
ما

 ش
ج /

نه
ه ال

نام
صل

ف

18

میشودکهامیدبهاصالحآیندهبایددرسرشتشیعیاننهادینهشود؛بهطوریکهحتیدر
بدترینشرایطمفروضنیزامیدبهاصالحامورخویشداشتهباشند.

بنابراین،جامعهش��یعهحتیدرصورتهزارانبارشکستدردنیا،بایدامیدوارباشدکهبه
جامعهعدلخواهدرس��یدوس��ّرظهورنیزهمیناست.سرمایهامیدجامعهباورمندبهظهور،
سرمایهایزوالنیافتنیوسرشاراست؛سرمایهایکهانشاءاهللموجداحیایمختصات" جامعه
عدلعلوی" درقامتپایدار"جامعهعدلمهدوی" خواهدبود؛س��رمایهایکهبهمردمکمک
میکندتابهطورفوقفعال،آیندهخودرابهبهترینشکلممکنبسازند؛درواقع،حکومتحق
مدارعلوی،اسوهاینیکوستبرایحیاتپایداردرجامعهحقمدارمهدوی" عجاهللتعالیفرجه"
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