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         (ع) طالبیاب بنیعل منظر از یزمامدار  اخالق یارزش یمفهوم ۀشاکل
  (ره) ینخع اشتر مالک ۀعهدنام یمحتوا لیتحل

 رمضانیحسین 
 

 ۀنام یارزش یمفهوم ۀشاکل لیتحل خالل از دارد نظر در حاضر ۀمقال
 ۀعهدنام به موسوم ،ینخع اشتر مالک به( السالمهیعل) یعل نیرالمؤمنیام

 منظر از را یزمامدار اخالق ساختار و شاکله اصول، ه،یپا میمفاه اشتر، مالک
 نیا یمحتوا لیتحل ضمن رو،نیا از. دینما ارائه و استخراج یاسالم معارف

 به اقدام سپس و داده صیتشخ آن در را هیپا یاخالق یهاگزاره نخست، نامه،
 ۀمنظوم ۀبدن ۀسازند یارزش میمفاه کار نیا با. است نموده هاآن از یریگمفهوم

 یبندطبقه به نموده یسع بعد، گام در. شوندیم مشخص یزمامدار اخالق
 جامعه و انسان اتیح یشناخت یهست ابعاد به توجه با میمفاه آن انیم موجود

 یارزش ساختار و شاکله بعد، ۀمرحل در و بپردازد؛ یاسالم معارف منظر از
 داده قرار توجه مورد را آن مختلف ابعاد ی  نظر یوندهایپ و یزمامدار اخالق

 تعامالت منطق در لیدخ ی  اخالق نیادیبن اصول و هامؤلفه ادامه، در. است
 کار نیا با. است کرده استخراج ادشدهی ۀعهدنام منظر از را یاجتماع

 خاتمه در. اندشدهمشخص مردم و تیحاکم تعامالت در یارزش یهاتیاولو
 اخالق ۀحوز در یاجتماع تعامالت منطق یمبان نیترمهم از یبرخ به زین

 .است نموده اشاره توسعه اخالق و( استیس) یزمامدار

 ۀکنندانیب ت،یحاکم ای یزمامدار  اخالق
 ۀز حو  در مردم امور ریتدب و استیس ی  ارزش یمبان

 اصول و هامؤلفه جمله از واقع در. است یعموم
 یزمامدار  اخالق نیهم توسعه، اخالق یاساس

 در رخداد کی عنوان به توسعه که رایز  است؛

 ریتدب به انسان، اتیح یاجتماع تیواقع
 و گذاراناستیس حاکمان، زمامداران،

 مشخص کهچنان و است؛ وابسته مداراناستیس
 به ،یزمامدار  ای تیحاکم اخالق نوع هر است
 یعیطب دادبرون خاص، ی  ارزش نظام کی مثابه

 مطالعات و تحقیقات مبین ۀمؤسس
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 گرید عبارت به ای یشناخت یهست و ینظر  یمبان
 و یهست انسان، تیواقع به خاص نگرش نوع کی

 به یارزش نظام نیا. است یهست در انسان تیوضع
 که تاس یایارتباطات و یرفتار  نظام میتنظ دنبال

 و انسان یوجود خاستگاه با انطباق بر عالوه
 شرفتیپ و سعادت ضامن ،یهست در او تیوضع
 رغمیعل که است روشن. باشد زین او امور

 ،یعقالن و یفطر  یمباد از یناش اشتراکات
 زانیم حسب نه،یزم نیا در موجود یارزش نظامات

 و یفرهنگ یرهایمتغ و قتیحق به شانافتیدست
 میبخواه چه چنان.انداختالف یدارا ییایجغراف

 را یزمامدار  اخالق ی  ارزش یمفهوم ۀشاکل ای نظام
 جرئت به م،یینما مالحظه یاسالم معارف منظر از
 در میتوانیم را آن ی  اساس اصول که گفت توانیم

 ۀعهدنام همان ای البالغهنهج سوم و پنجاه ۀنام
 زا عهدنامه نیا. میابیب کجای ینخع اشتر مالک
 واقع در. است یاسالم معارف سینف ریذخا جمله

 یدار سر  با( السالمهیعل) یعل نیرالمؤمنیام ثاقیم
 اللهیصل) خدا رسول یوص محضر در که است

 نتیط و بود شده آزموده بارها( سّلم و آله و هیعل
 و خدا کالم ۀاقام راه در استوارش اخالق و پاک

 بر ،(سّلم و آله و هیعل اللهیصل) اکرم ینب سنت
 . است شده آشکار زمانش امام

 جمله از یسند لحاظ به اشتر، مالک ۀعهدنام
 معصوم از الصدور یقطع و السند حیصح تیموار 

 انتساب شهرت لحاظ به هم است،( السالمهیعل)
 لیدل به هم و( السالمهیعل) یعل حضرت به آن

 ریظن کم یسنّ  و یعیش متعدد منابع در ذکر کثرت
 ث،یحد و قرآن یهاپژوهش ،یمیکر . )است

 به ن،یا از یجدا( 111-132: 1331-2: شماره

 زا جز به تواندینم اش،یراق و یعال یمحتوا لحاظ
 لحاظ به اما باشد؛ شده صادر معصوم انسان

 و یعموم یهاحوزه نخست، ،یساختار 
 نموده، مشخص را زمامدارن تیمسئول یهاحوزه
 و دهکر  یمعرف را اصناف و یاجتماع طبقات سپس

 یهاستهیبا شدهکیتفک طور به یاصل بخش در
 طور به یستیبا زمامدار که را یایهنجار  و یارزش
 تیرعا طبقه و صنف هر با تعامل در زین و عام
 لهمقا عنوان از که چنان. است نموده حیتشر  د،ینما

 و یمفهوم ابعاد تا دارد نظر در مقاله نیا داست،یپ
 را اشتر مالک به نیرالمؤمنیام ۀنام ی  ساختار 

 القاخ یمبان قیطر  نیا از و نموده یبررس و لیتحل
 هتوسع و تیحاکم یاخالق یهاستهیبا و یزمامدار 

 در ،یروش لحاظ به رونیا از. دینما استخراج را
 یساختار  و یمفهوم لیتحل به مقاله، اول بخش

 دوم بخش در و است شده پرداخته عهدنامه متن
 یبررس مورد آن یارزش یمفهوم شاکله شده یسع
 و ینوران متن نیا به ما ۀمراجع واقع در. ردیگ قرار
 و هاپرسش از انباشته یذهن با همراه ارزشمند اریبس

 حّوالتت تیّ تمش و عامه امر ریتدب که است یمسائل
 ور نیا از. است ریدرگ هاآن با ما روزگار در یاسیس

 یهنجارها و اصول افت،یره دارد یسع مقاله نیا
 منظر از را تیحاکم و یزمامدار  اخالق ی  اساس

 ریتفس و لیتحل فهم، خالل از ،یاسالم معارف
 .    دیانم نییتب( السالمهیعل) نیرالمؤمنیام ۀعهدنام

 
 و امر سیاسی عمومی  های. ابعاد حوزه1

السالم( در این نامه، امیرالمؤمنین علی )علیه
برای زمامدار چهار حوزۀ مسئولیتی مشخص 

 اند؛ نموده
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یت امور مالی و مالیاتی )جبایة خراجها(؛ (1  مدیر
 ایجاد و حفظ امنیت )جهاد عدّوها(؛ (2
پرورش، تربیت و اصالح مردم )إستصالح  (3

 أهلها(؛
شهرها و روستاها  ایجاد عمران و آبادانی در (4

 )عمارة بالدها(.
رسد این چهار حوزه، استقصای به نظر می

های مسئولیت زمامدار و نهاد تاّمی از تمام حوزه
حاکمیت است. چنان که مشخص است این 

و مبتنی بر   1ای ارگانیکبندیبندی، تقسیمتقسیم
های اساسی اجتماع و انتظارات مورد نیازمندی

است؛ چرا که امت  2نگرو کّل  توّقع از زندگی مدنی
در درون مرزها نیازمند امنیت، تربیت، عمران و 
تدبیر امور مالی و معیشتی است و در مواجهه با 

اش نیازمند ایجاد و حفظ بیرون مرزهای جغرافیایی
صلح و امنیت و روابط سازنده است؛ بنابراین 

طور که در ادامه نیز مورد توجه قرار خواهد همان
ای از نیازها را فروگذار ننموده است. وزهگرفت، ح
بندی از کارهای اجتماعی که این تقسیمجالب آن
ین مطالعات انسانبا مدرن شناسی  َمَدنی و تر

   3نماید.شهری در روزگار معاصر ما تطبیق می

                                                             
مالحظه نماییم، به این التفات منجر خواهد « تقسیم کار»ی های امیل دورکم در حوزهاین تعبیر را چنان چه ما در قالب چارچوب دیدگاه.  1

ای و متقابل اجتماعی مبتنی است و ثانیًا، در بستر تعاون جمعی و اخالق شد که این گونه تقسیم کار از آن جهت که اواًل، بر روابط مبادله
ق، بومی و سازندهشود، منتهی به همتعاون، تعریف می درونی   ویا توان از آن به تقسیم کار ارگانیک یا پشود که میای میبستگی و پیوند خالا

 .8811ی اباذری، یوسف؛ تهران، نشر خوارزمی، چاپ دوم، ، ترجمهدورکمیاد کرد. در این رابطه مالحظه نمایید: گیدنز، آنتونی؛ 
2. holistic 

، تهران، نشر شناسی شهریانسانبندی ارائه شده در منبع ذیل مقایسه نمایید: فکوهی، ناصر؛ بندی فوق را با تقسیمبه عنوان مثال تقسیم . 3
 .8831نی، چاپ هفتم، 

الظاهر و های نژادی و طبقاتی ادوار پیشین علیتوجه به این نکته حائز اهمیت است که گرچه در روزگار پیشرفته و مدرن ما، از تبعیض . 4
ای و بین المللی خبری نیست، ولی نوع نگاه به سرمایه، پول و حق سرمایه و مناسبات اقتصاد ها و معاهدات محلی، منطقهمنطبق بر کنوانسیون

 است. های طبقاتی را حفظ نمودهچنان ترجیحات و برتریساالر و نیز مناسبات قدرت، در برخی ممالک، همهسرمای

. طبقات و قشربندی اصناف امّت در مشارکت 2

    عمومی
 وهای نیاز طبقات و اصناف مبتنی بر حوزه

یف اند. البته نیازها، در ضمن کارکرد قابل تعر
ها و اصناف مختلف مردم برآورده فعالیت گروه

شوند. آنچه توجه به آن الزم است این است که می
اواًل، مبنای تفکیک طبقات و اصناف یادشده، 

گویی به نیازها کارکرد اجتماعی ایشان در پاسخ
 حتیاست و بر خالف نظامات اجتماعی کهن و یا 
فسه نمدرن، طبقات و اصناف، برتری و ترجیح فی

نسبت به یکدیگر ندارند. آن طور که در نظامات 
ساالرانه و یا اشراف ساالرانه و یا به نحو یکه

ر شود. بداری مشاهده میتر در نظام سرمایهپیچیده
عکس، بارها در عهدنامه امیرالمؤمنین 

کید )علیه ه که شدالسالم( به جناب مالک اشتر تأ
مردم به حسب ذات و سرشت انسانی و نیز به 

با یکدیگر برابرند  4حسب تعلقات طبقاتی و صنفی
و بر یکدیگر ترجیحی ندارند، نه تنها مردم نسبت به 
هم ترجیح ذاتی، طبقاتی و صنفی ندارند بلکه 
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 5زمامدار هم بر ایشان ترجیح ذاتی و طبقاتی ندارد.
ی طبیعت و کند مستواآنچه ترجیح ایجاد می

فطرت افراد و اصناف نیست بلکه ایمان و عمل 
صالح است. بر این اساس ایمان به خدا و عمل بر 
اساس رضای او مبنای تقّوم و تحّول ارگانیک و 

  6پویای جامعه توحیدی و ایمانی است.
بنابراین مبنای تمیز و تقسیم طبقات و اصناف 

م( السالطالب )علیهیادشده در منظر علی بن ابی
ها و کارکردهای اجتماعی ایشان است. به نقش

و  7همین دلیل بایستی مبنای رفتار زمامدار انصاف
باشد. این بدان   8عدالت و جلب رضایت مردم

معناست که زمامدار و حاکم بایستی اقتدار طبیعی 
ها و کارکردها را نیز کنترل نماید، به مندرج در نقش

د ویژۀ اجتماعی ای خاص از کارکر ای که طبقهگونه
خود مبنایی برای اقتدار و استیال بر دیگر طبقات و 
اصناف ایجاد ننماید؛ و حتی بایستی خود را کنترل 
نماید تا گرفتار ابهت قدرت و توهم و خیال 

و تنها در این صورت است که   9سلطنت نگردد.
عقالنیت، به مثابه التفات و التزام به حیات 

احت حیات فرد و از توحیدی  فرد و جامعه، در س
مجرای حیات فردی در ساحت حیات اجتماعی 

بندی، محقق خواهد شد؛ بنابراین این تقسیم
بندی نیست. ثانیًا، تمام طبقات و اصناف رتبه

اجتماعی حسب وظایفی که در نظام اجتماعی 
                                                             

ین أو نظیٌر لک في الخلق» . 5 ا أٌخ لک في الدا  « إما
 وقک، وفأعطهم من عفوک و صفحک مثل الذی تحبا و ترضی أن یعطیک الله من عفوه و صفحه. فإناک فوقهم و والي األمر علیک ف» . 6

ک  «اللُه فوَق من والا
 «أنصف الله و أنصف الناس من نفسک» . 7
عیة» . 8 َضی الرا ر  ها في العدل، و أجمعها ل  ، و أعما  «ولیکن أحبا األمور إلیک أوسطها في الحقا
یلًة، فانُظر إلی عظم ُملک  الله فوَقک و قدرته م  » . 9 کو إذا أحدث لک ما أنت فیه من سلطانک ُأبهًة أو َمخ  ن َنفس  ُر علیه م     «نک علی ما الَتقد 

 «و أعلم أنا الرعیة طبقاٌت ال یصلح بعضها إالا ببعٍض، و ال غنی ببعضها عن بعٍض »  10.

دارند، در پیوند با یکدیگرند و اجتماع بدون 
شود؛ مشارکت فّعال و کارآمد ایشان اصالح نمی

به عبارت دیگر طبقات و اصناف اجتماعی بایستی 
بتوانند تحت تدبیر زمامدار، به همۀ ابعاد نیازهای 
عمومی پاسخ دهند، در غیر این صورت توسعه و 

  10اصالح امور محقق نخواهد شد.
اند طبقات و اصناف اجتماعی در عهدنامه عبارت

 از:
نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی )ُجُنوُد  (1
 له(؛ال
کارمندان، دبیران و مدیران حکومتی )کّتاب  (2

 العاّمة  و الخاّصة(؛
 ُقضات و نظام داوری حقوقی )ُقضاُة العدل(؛ (3
 کارگزاران )عّمال اإلنصاف(؛ (4
دهندگان، اعم از مسلمانان و مالیات (1

غیرمسلمانان )أهل الجزیة و الخراج من أهل 
 الذّمة و مسلمة الناس(؛

گران )الّتجار و أهل صنعتتّجار، بازرگانان و  (6
 الصناعات(؛

نیازمندان و طبقات فرودین جامعه )الطبقة  (7
 السفلی من ذوی الحاجة و المسکنة(.

که مشخص است وجه تمایز طبقات و چنان
ها آن گوییاصناف یادشده، کارکرد و کیفیت پاسخ

های اساسی نیازهای انسان در جامعه به حوزه
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ر هم رتیب طولی باست؛ بنابراین طبقات مذکور ت
 ایای در خدمت طبقهندارند، بدان گونه که طبقه

دیگر باشد؛ بلکه حسب کارکردها، همۀ طبقات و 
اصناف در خدمت یکدیگرند، به جز طبقۀ فرودین 
عمال کارکردی  جامعه که به خاطر ناتوانی در ا 
خاص نیازمند کمک هستند. حاکم اسالمی 

ف را ختلهای طبقات و اصناف مبایستی فعالیت
در قالب نهادهای اجتماعی، در راستای 

گویی  متوازن به نیازها به نحو کارآمد تدبیر و پاسخ
یت نماید. این بدان معناست که زمامدار و  مدیر
حاکم به عنوان مدیری اجتماعی بایستی بتواند 
فضایی ایجاد نماید که عملکرد طبقات، اصناف و 

افزا در و هم راستاای همبه گونه 11فعاالن اجتماعی
گویی به نیازها و در نتیجه بروز مسیر پاسخ

ها و رشد و تعالی اجتماعی قرار گیرد. توانمندی
ها و هنجارها بایستی بدین منظور برخی ارزش

یابی قرار گیرند. برخی از  مبنای عمل و معیار ارز
یابی، مبانی و  این مبانی  ارزشی و معیارهای ارز

 ی به نحو عام در شخصمعیارهایی هستند که بایست
حاکم یا نهاد حاکمیت در تعامل با همۀ طبقات و 
اصناف اجتماع مطمح نظر و عمل باشند و برخی 

ای هستند که الزم است دیگر معیارهای ارزشی
یا صنف  حاکم یا حاکمیت در تعامل با طبقه

 خاصی مورد نظر و عمل قرار دهد.
 

 های عام اخالق حاکمیت . بایسته3

های عام اخالق حاکمیت، یعنی بایسته
هایی که زمامداران، مدیران و زعمای امور بایسته

                                                             
11. social agents  

ة لهم، و اللطف بهم» . 12 ر قلَبک الرحمَة للرعیة، و المحبا  «َو أشع 

بایستی نخست در شخصیت خود و به تبع آن در 
ها بالنسبه با ها و منظومههویت نهادی سازمان

تمام ابعاد عملیاتی در اجتماع ایجاد نمایند. هر 
ها حول مفهومی به لحاظ ارزشی یک از این بایسته

ها را اند. ما در ادامه این بایستهویم یافتهکلیدی تق
ذکر نموده و مفاهیم کلیدی را مورد اشاره قرار 

دهیم. توجه به مفاهیم کلیدی، از آن جهت می
های سازندۀ ها در واقع مؤلفهاهمیت دارند که آن

و منظومۀ اخالق حاکمیت هستند؛ و ما در  شاکله
 زشیبندی و ترسیم شاکلۀ مفهومی ار مقام جمع

اخالق حاکمیت از منظر معرفت اسالمی، آن 
مفاهیم را به استخدام خواهیم گرفت. با این 

های عام اخالق حاکمیت به شرح توضیح بایسته
 ذیل است:

ه گونه کتقوا و اطاعت از فرایض و سنن الهی آن (1
ه الله علیه و آلدر کتاب خدا و سنت پیامبر )صلی

 ؛عبودیتو  تقواو سّلم( آمده است: 
 تهذیبها: انکسار شهوت و نفس اّمارۀ به بدی (2

 ؛کّف نفسو  خودسازی، نفس
های مردم با شناسی )درک باورها و ذهنیتمردم (3

یخ سیاسی هر اقلیم(:  توجه به پیشینۀ تار
یستو  شناسیمخاطب  ؛بومشناخت ز

یدن به مردم (4 ، محبت: 12مهربانی و محبت ورز
 ؛احسانو  شفقت

 ؛عفوگیری و بخشیدن خطاها: سهل (1
و  تواضعپرهیز از درشتی و غرور با مردم:  (6

 ؛انعطاف
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شکیبایی در راه رعایت حق و اعمال حق:  (7
 ؛شکیبایی

وفاداری به پیمان با مردم و حتی با دشمن:  (3
 ؛وفاداری

 ؛دّقتها: دقت در وضع قوانین و پیمان (1
رعایت انصاف در همه حال و برای همه کس:  (10

 ؛انصاف
 گراییمردم: 13گرایی و توجه به حق ایشانمردم (11

 ؛پیوند با مردمو 
یب چهرۀ افراد:  (12 پرهیز از افشاگری و تخر

 پوشی؛عیب
پرهیز از پنهان نمودن خود از مردم و عدم  (13

حضور در و  مردمی بودنحضور در جمع ایشان: 
 ؛اجتماع

های موجود در جامعه: توجه به واقعیت (14
 ؛ بینیواقع
 ؛عدالترعایت عدالت:  (11
جلوگیری از امتیاز طلبی نزدیکان و منتسبان:  (16

 ؛مساوات
 ؛حفظ حرمتجویان از مردم: پرهیز از عیب (17
مشورت با خبرگان، آزمودگان  صالح و پرهیز  (13

مشورت با از مشورت با اشرار و ظالمان به مردم: 
 ؛اخیار

 ؛مداریحقطلبی و تحمل حق: حق (11
گویان و پارسایان: مصاحبت با راست (20

 ؛انمصاحبت با صالح
پرهیز از ایجاد همسانی در برخورد میان  (21

جزا و  پاداش )تقدیر(نیکوکاران و بدکاران: 
 ؛)توبیخ(

                                                             
، فلیکن صغُوک لهم، و میُلک معهم»  13. ة  ما

ُ
ن األ ماع المسلمین، و العدُة لألعداء، العامُة م  ما عماُد الدینف و ج   «  إنا

عدم اجحاف و پرهیز از اجبار و تحمیل انجام  (22
 ؛صداقتکارهایی که به عهدۀ مردم نیست: 

گمانی مردم با رعایت حق ایشان: جلب خوش (23
 ؛ایجاد اعتماد

ب بهای نیکو که ساستمرار بخشیدن به سنت (24
 ؛همدلیو  پیوند، الفتشوند: الفت میان مردم می

وگو با دانشمندان و فرزانگان: گفت (21
 ؛وگوگفت

پرهیز از تعجیل در انجام امور و انجام هر کار  (26
 .اعتدالو  شناسیوقتدر وقت و زمان خود: 

 
  انینظام با تیحاکم تعامل یاخالق یهاستهیبا. 4

در نظامیان و نیروهای انتظامی و امنیتی، 
یان خدایند )جنود الله(.  حکومت اسالمی لشکر
ایشان دژهای استوار جامعه در برابر متجاوزان، 

ینت والیان و باعث بدخواهان و ستم گرانند، ز
اند و در نتیجه مردم عزت دین و امنیت برای مردم

یان باثبات معیشت  به ایشان نیازمندند؛ چرا که جر
امنیت و  و رشد و تعالی اّمت جز در سایه وجود

شود؛ و البته روشن است که صلح میّسر نمی
کارکرد نظامیان و نیروهای انتظامی و امنیتی وابسته 

که نظامات به مالیات و خراج عمومی است. چنان
مالی، معیشتی، تولیدی و تربیتی نیز وابسته به 

های اخالق حاکمیت و اند.بایستهامنیت
اکمیت با زمامداری در تعامل میان حاکم و نهاد ح

نظامیان و نیروهای انتظامی و امنیتی از منظر 
 عهدنامه به قرار ذیل است:
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ین افراد به خدا و رسول اندیشبرگزیدن نیک (1 تر
ینشان به او )صلی الله علیه و آله و سّلم( و بردبارتر

 ؛انتخاب أصلحفرماندهی: 
یف و اهل  (2 پیوند داشتن با مردم آبرومند، شر

بقه و مردم دالور، سادودمان شایسته و خوش
شجاع، بخشنده و جوانمرد، )چرا که این پیوند 
سبب حمایت نظامی و امنیتی ایشان از امت و 

ای را ممکن شود؛ و دفاع منطقهمرزها می
 ؛پیوند سازندۀ امنیتیسازد.(: می

رسیدگی به کارهای بزرگ و کوچک ایشان:  (3
پرستیو  مراقبت  ؛سر

های زندگی ایشان به قدر کفایت و تأمین هزینه (4
ن تأمیهای ایشان: های معیشتی خانوادهرفع دغدغه

 ؛معیشت
ها و انتظارات فرماندهان: برآوردن خواسته (1

 ؛تفّضل
قدردانی و ابراز قدرشناسی از زحمات و 

های ایشان و رعایت حق و انصاف در تالش
ام قای که کار کوچک کسی که مقدردانی، به گونه

باالتری دارد را بزرگ نشمارد و کار بزرگ کسی که 
 و قدردانیتری دارد را کوچک نشمارد؛ مقام پایین
 .حق گزاری

 
های اخالقی تعامل حاکمیت با قضات و . بایسته5

 نظام داوری حقوقی
 مستعد یانسان اجتماعات بستر که آنجا از

 و اختالفات وجود است، منافع تضاد و تعارض
 یاجامعه هر یبرا یعیطب یامر  یحقوق یدعاو
 تیحاکم نهاد و حاکم عهدنامه، منظر از. است

 با هرابط در را لیذ ییاجرا و یارزش الزامات یستیبا

 و اعتناء مورد آن قضات و یحقوق ی  داور  نظام
 :دهد قرار اقدام

 ابانتخ: قضاوت یبرا افراد نیبهتر  دنیبرگز  (1
 : که یکس یعنی أصلح؛

 تیظرف یدارا و ردینگ قرار امور یتنگنا در •
 باشد؛ یباال ( تحمل) یروح و( لیتحل) یفکر 

 یتآش به نداختهین لجاجت به را پرونده انیمدع •
 د؛ینما بیترغ

 باشد؛ نداشته اصرار لغزش در •
  نباشد؛ صیحر  و آزمند •
 نظر عمق یدارا و دیننما بسنده اندک فهم به •

 باشد؛
 و باشد ترمحتاط همه از شبهات با مواجهه در •
 د؛ینما هیتک لیدال  به همه از شیب

 از ترکم و بوده صدر ۀسع نیتر شیب یدارا •
 شود؛ ملول متخاصمان وآمدرفت

  ورزد؛ ییبایشک تیواقع کشف در همه از شتریب •
 ترقاطع همه از حکم شدن روشن هنگام به •

  باشد؛
 را وا گرانید دیتمج و شیستا که باشد یکس •

 .نکند ینیخودب و نخوت دچار
 نیأمت: یکسان نیچن به مال بذل در یدستگشاده (2

 سته؛یشا یمال
 یهایداور  و احکام در وافر دقت و مراقبت (3

 ؛ییقضا عدالت دّقت،: یحقوق
 نزد قضات یبرا ارجمند یگاهیجا دیتمه (4

 تعّرض مورد قضات که یاگونه به ت،یحاکم
 .یشغل تیامن: رندینگ قرار کارانطمع
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 با تیحاکم تعامل یاخالق یهاستهیبا .6

 کارگزاران

. اندتیحاکم ییاجرا ندگانینما کارگزاران
 به ییاجرا فیوظا یبرخ انجام که اندیکسان شانیا

 یهاتیمسئول واقع در و است شده سپرده هاآن
 به مختلف یهاحوزه در را تیحاکم ییاجرا

 در( السالمهیعل) یعل حضرت دارند،عهده
 لیذ ضوابط تیرعا شانیا با تعامل ۀنحو  خصوص

 :شمارندیم الزم را
 قیتحق از پس و شوند انتخاب شیآزما با را آنان (1

 لیم یرو از نه و شوند انتخاب تشان،یصالح در
: اطالع صاحبان با مشورت بدون و یشخص

 أصلح؛ انتخاب
 مشغول مناصب نیبد اءیح و تجربه اهل افراد (2

 در و اندصالح یهاخاندان از که یکسان شوند،
 تجربه؛ و تعهد: اندقدمشیپ اسالم

 که یاگونه به شان،یا ارزاق در شیگشا جادیا (3
 هک باشد ییهاامانت در شانیا انتیخ هیعل یحجت

 سته؛یشا یمال نیتأم: شودیم سپرده هاآن به
 یراب یجاسوسان گماشتن و شانیا کار یابیارز  (4

 دّقت؛ و اطالع: فیوظا انجام ۀنحو  بر نظارت
 و سانجاسو  گزارش به که شانیا از یکسان هیتنب (1

 نیا در اند،شده امانت در انتیخ مرتکب نیمطلع
 انشیا از اندآورده دست به آنچه یستیبا صورت

 انتیخ نشان و افتاده یخوار  و ذلت به و شود گرفته
 .انیخاط هیتنب: گذارد شانیا بر
 

                                                             
واهم»  14. َمن س  هم صالحًا ل  ه و صالح  ُح أهَله فإنا في صالح  د أمَر الخراج  بما ُیصل   «تفقا
، ألنا ذلک ال ُیدَرک إال بالعمارة»  15. ن َنظر ک في استجالب  الَخراج  مارة  األرض  أبلُغ م   «َو لَیُکن َنَظُرک في ع 

تعامل حاکمیت با  های اخالقی در. بایسته7

 دهندگانمالیات
دهندگان تودۀ موّلد و کارگران فنون مالیات

کوچک و میانۀ جامعه هستند، اعم از مسلمان و 
دهند. غیرمسلمان که در جامعه اسالمی جزیه می

الزم است حاکمیت در تعامل با ایشان الزامات 
 اخالقی ذیل را رعایت نماید:

الح تنظیم شود که به صای برنامۀ مالیاتی به گونه (1
یرا بهبودی و صالح مالیات دهندگان باشد؛ ز

دهندگان دیگران در صالح مالیات و مالیات
 ؛اندیشیمصلحتو  مدارا: 14است

بیش از آن که دربارۀ جمع مالیات اندیشیده  (2
یرا مالیات جز از  شود به آبادی اندیشه شود؛ ز

د یق آبادی زمین به دست نیای و  عمران: 15طر
 ؛تولید

کاستن از مالیات در دورۀ افت محصول یا رکود  (3
یرا این کاستن از مالیات  یا سوانح طبیعی؛ ز

ای است که با آباد شدن مجّدد شهرها و اندوخته
ها و آراسته شدن حکومت به رونق، دوباره آبادی

آید و افزون بر این ستایش، رضایت و به دست می
ث دهندگان را جلب نموده و باعاعتماد مالیات

 عدالت اقتصادی )قسط(،شود: عدالت می
و  حمایتو  رضایت همگانی اعتماد عمومی،

 .نشاط ملی
 
 



   

.pdf37ostarj/Vol.3mrsi.ir/jostar.http:// 

 

9 

یران بد تعامل حاکمیت بااخالقی در  یهاستهیبا. 8

 و کارمندان

 تیحاکم و حاکم ارانیدست کارمندان و رانیدب
 یامنا شانیا. است یزمامدار  فیوظا انجام در

 و طبقات و تیحاکم انیم واسط ۀطبق و حکومت
 تیاهم یدارا ثیح نیا از و اندمردم اصناف

 گوش و چشم شانیا واقع در. هستند یاژهیو 
 تعامل در. او ییاجرا یقوا زین و اندحاکم و زمامدار

 و ءاعتنا مورد لیذ یهاستهیبا است الزم شانیا با
 :رندیگ قرار اقدام

 خابانت: شوند انتخاب کارها یبرا افراد نیبهتر  (1
 ؛أصلح

 رفمش یحکومت اسرار و امور ریتدب به یکسان (2
 در را یاخالق یهایخوب گرانید از شیب که شوند
 و مقام و پست که یکس اند،گردآورده خود
 رانگید حضور در که نبخشد جرئت را او تشیموقع

 نشود سبب غفلتش و زدیبرخ مخالفت به حاکم با
 قیتعو  را حاکم به کارگزاران یهانامه رساندن که

 زین و نشوند اخذ درست یهاپاسخ و انداخته
 ای و دنشو  بسته است تیحاکم سود به که یقرارداد
 ،عهدت: است تیحاکم انیز  که شود بسته یقرارداد
 ؛یبردار فرمان و تجربه

 ۀسابق اساس بر کارمندان و رانیدب آزمودن (3
 نشیگز  در هیاول ظّن  حسن بر اعتماد عدم و یکار 

 ؛دّقت: شانیا
 به که شوند منصوب امور نیا به را یکسان (4

 .یدار امانت: ترندشدهشناخته یدار امانت
 
های اخالقی در تعامل با بازرگانان و . بایسته9

 صاحبان صنایع

 مورد عهدنامه، در عیصنا صاحبان و بازرگانان
 یهایسخت با شانیا رایز  اند؛قرارگرفته هیتوص

 یراحت و منافع جلب یۀما و اندمواجهه یفراوان
 انجام اجتماع در را یر یخط امور و اندمردم یبرا
 ار  هاآن انجام جسارت ای توان یار یبس که دهندیم

 ریظن لیرذا یبرخ گرفتار شانیا حال نیا با. ندارند
 ند؛احتکار  رینظ رفتارها سوء یبرخ و بخل و حرص

 یهاهستیبا شانیا با تعامل در است الزم نیبنابرا
 :رندیگ قرار توجه مورد لیذ
 یهاچرخه جادیا در شانیا یار ی و یهمراه (1

 ؛یهمراه: یدیتول و یتجار 
 صورت در شانیا مجازات و شانیا امور یبررس (2

 یاقتصاد عدالت: یفروشگران ای و احتکار
 ؛ریتعز  و یعموم حقوق مراعات ،دّقت ،(قسط)
 به اقدام صورت در شانیا مجازات (3

 به سوء، یرفتارها ریسا ای و احتکار ،یفروشگران
 وختهفر  عادالنه یمتیق به شانیا یکاال  که نحو نیا

 ررمتض داریخر  نه و فروشنده نه که یاگونه به شود،
 .عادالنه مجازات و ریتعز : نشوند

 
های اخالقی در تعامل با محرومان و . بایسته11

 مستضعفان

 لیدل به مردم از یقشر  یاجامعه هر در
 تیمحروم یدارا یعموم ای و یشخص یهایکاست

 هیتوص( السالمهیعل) یعل حضرت. اندضعف و
 به یدگیرس و شانیا حق تیرعا به یدیاک

 در را خود کالم که یاگونه به. دارند احوالشان
 ریعبت با یاجتماع ۀطبق نیا حق تیرعا به هیتوص

 دیکا  یۀتوص بر داللت که کنندیم آغاز «الله الله»
 یالقاخ یهاستهیبا. دارد شانیا حق به یدگیرس به
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 :از اندعبارت شانیا حق تیرعا در
 زا یسهم و المالتیب از یسهم طبقه نیا یبرا (1

 :شود گرفته نظر در شهر هر در یعموم ارزاق غالت
 ؛یشتیمع و یمال یازهاین نیتأم و قسط

 شانیا حال به یدگیرس و المالتیب میتقس در (2
 نیدورتر  و افراد نیتر کینزد خصوص در عدالت

 ؛یاقتصاد عدالت: شود تیرعا افراد
 یاجتماع ۀطبق نیا کوچک امور به توجه (3

 و دّقت ،یدلهم: شانیا بزرگ امور به توجه همچون
پرست  ؛یسر

 هب فروتن و باتقوا اعتماد،قابل یفرد گماردن (4
پرست یبرا خاص طور  نیا یازهاین نیتأم و یسر
پرست: طبقه  ؛متمرکز یسر

 هب یدگیرس یبرا یخصوص یمجلس دادن قرار (1
 هب ان،یسپاه و محافظان حضور بدون شان،یا امور
 زبان لکنت و ترس بدون بتوانند شانیا که یاگونه

 .یدار مردم و خضوع ،صبر ،مراعات: ندیگو سخن
 

های خاص اخالقی در تعامل حاکمیت با . بایسته11

 تمامی طبقات و اصناف
 یعل نیرالمؤمنیام حضرت انیپا در 

 خاص طور به را هاستهیبا از یبرخ( السالمهیعل)
ک مورد  : دهندیم قرار دیتأ

 رتباطا یبرا اوقات نیتر شیب و نیبهتر  دادن قرار (1
 ؛تیعبود: باخدا خلوت و
 کارمندان و رانیدب که یموارد در است الزم (2
 تاس الزم باشند کارگزاران یگوپاسخ توانندینم

 ییگو پاسخ به اقدام خود تیحاکم نهاد ای و حاکم
 ؛اقدام و یدگیرس: دینما

 رایز  داد؛ انجام روز همان در دیبا را روز هر کار (3

: دارد وجود دادن انجام یبرا یکار  روز هر
 ؛یشناسوقت

 به یکار ستم گمان یاقدام اثر در مردم گاه هر (4
 آشکارا است الزم برند، تیحاکم نهاد ای و حاکم

 با و شود اعالم اقدام و عمل آن موّجه لیدل و عذر
 ارک نیا رایز  نمود؛ مرتفع را یبدگمان عذر آن انیب

: است مردم بر یمهرورز  و یپرور عدالت باعث
 ؛یساز شفاف ،یمدن صداقت

 ای و شد ایّ مه دشمن با صلح ۀنیزم چنانچه (1
 آن در یاله تیرضا و نمود صلح یتقاضا دشمن

 کار نیا رایز  م؛ینگردان یرو آن از است الزم بود،
. شودیم انیسپاه یآسودگ و تیامن و ثبات باعث

 بسا چه رایز  نمود؛ غفلت دشمن از دینبا یول
: دباش بوده نمودن ریگغافل یبرا صلح یتقاضا
 ؛یار یهوش و یطلبصلح

 رایز  ناحق؛ به خون ختنیر  و قتل و ظلم از زیپره (6
 انتقام شده ختهیر  ناحق به خون همچون زیچچیه

 زا تربزرگ یفر یک چیه و سازدینم کینزد را خدا
 حق هب نا کشتن مانند به زیچچیه و ستین گناه نیا

 افتنی انیپا و نعمت زوال سبب محترم، نفس
 ؛یاله یپروا: شودینم حکومت

 ؛احترام و اکرام: مردم بر گذاشتن مّنت از زیپره (7
 اب یتند و خشونت از زیپره و یدار شتنیخو  (3

 ؛رأفت و یمهربان: مردم
 در چهآن و گذشتگان یکوین یهاسنت رفتنیپذ (1

 و هیعل الله یصل) خدا رسول سنت و خدا کتاب
: است آمده یاله یایاول و( سلم و آله
 .ییگراقانون و یر یپذتیوال 
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 طبقات مردم های اخالق حاکمیت در تعامل باجدول فراوانی و پراکنش مفاهیم ارزشی در ضمن انواع بایسته 

 های عامبایسته

 - پوشیعیب - عفو – عدالت – انصاف – صداقت – شفقت – محبت – احسان – خودسازی،تهذیب نفس
 کفا نفس - بینی)حکمت نظری(واقع - نظر)حکمت عملی(دقت – وفاداری -تواضع شکیبایی

ت)با مشور -مصاحبت )با نیکان(  -بودن  مردمی -صداقت مدنی  -پیوند  – (مردم با) الفت -گراییمردم

وگو گفت -نمودن )خاطیان( تنبیه -دادن )به نیکان( پاداش -قدرشناسی  –مساوات - حق مداری -اخیار( 

 اعتدال -شناسی وقت -نظم  –

 های خاصبایسته
 -طلبی صلح -سازی شفاف -نظم   -شناسیوقت -اقدام مؤثر  -رسیدگی  -تقوا  -خلوت با خدا 

 گراییقانون -پذیری والیت -مهربانی  -رأفت  -اکرام مردم  -اهتمام )نسبت به حال مردم(  - هشیاری

 های تعامل بابایسته
 نظامیان

 - حق گزاری -نظارت  –سرپرستی  –پیوند سازنده  -تأمین مالی و معیشتی  -رفاه  –انتخابِ اصلح 
 قدردانی
 

 های تعامل بابایسته
قضات و نظام 

 داوری

 رتنظا -تأمین مالی و معیشتی  -رفاه  –انتخابِ أصلح 
 عدالت -ایجاد امنیت شغلی  -دقّت )کاربست حکمت( 

 

 های اخالقیبایسته
 قاضی

ۀ سع -قدرتِ تحلیل باال
اعتنا به دنیا بی - صدر

 صبر -احتیاط  –
 متواضع -قاطع 

 
 های تعامل بابایسته

 کارگزاران
ست دقت )کارب -رفاه  -اطالع و دانش  -مهارت  –تجربه  –ایمان و تعهد کاری  -انتخابِ أصلح 

 تنبیه خاطیان )با قوت تمام( - حکمت( و نظارت

 های تعامل بابایسته
 دارامانت -دقت )کاربست حکمت(  -بردار فرمان -تجربه  –تعهد  -انتخابِ أصلح  دبیران

 های تعامل بابایسته
 دهندگانمالیات

 جلب -جلب اعتماد ایشان  -اهتمام به عمران )پیش از اخذ مالیات(  -مصلحت بینی  -مدارا با ایشان 
 عدالت اقتصادی )قسط( -ایجاد نشاط برای ایشان  - رضایت ایشان

 های تعامل بابایسته
بازرگانان و 
 تولیدکنندگان

 عدالت اقتصادی -گران اقتصادی محتکران و اخاللمجازات  -مراعات حقوقشان  -مدارا با ایشان 

 های تعامل بابایسته
محرومان و 
 مستضعفان

رار دادن ق -ریزبینی در احوالشان  -دلی با ایشان هم -عدالت اقتصادی  -تأمین مالی و معیشتی ایشان 
 ایشانخضوع در برابر  -داری مردم -صبور بودن با ایشان  -متولی برای رسیدگی به وضعشان 
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 های اخالقی زمامدارها و بایسته. طبقات ارزش12

که با اندکی تأمل مشخص است، چنان 
را  های اخالقی مورد تذکر در عهدنامهبایسته

توان در سه طبقه و نوع قرارداد، گرچه در نهایت می
( اخالق 1ها در یک راستا قرار دارند؛ همۀ آن

( 3انفسی و ( اخالق فردی و 2بندگی و عبودیت، 
. و البته اخالق   16اخالق مردمی و اجتماعی

ها و عبودیت مبنا و اصل است و تمامی ارزش
ها در امتداد و به منظور تحقق آن هستند. لذا بایسته

السالم(، پس از آن که در امیرالمؤمنین علی )علیه
های خاص اخالق پایان عهدنامه، در ضمن بایسته

را به آن توصیه  رهبری و زمامداری، مالک اشتر
ین و بیشمی ین کنند که برای ارتباط با خدا بهتر تر

إن کانت کّلها لله  »فرمایند: وقت را قرار دهد، می
عیةُ  نها الرَّ عنی ، ی«إذا َصُلَحت فیها النیُة، و َسَلَمت م 

رده کالبته تمام کارهای تو اگر نّیت خود را اصالح
ی خدا ها را به خاطر رضاباشی، یعنی آن که آن

مند شده و انجام دهی و مردم هم از آن کارها بهره
به آسایش برسند، برای خدا و خدایی خواهد بود. 

                                                             
ی ای که دربارههیکی مقول»است؛ ی متفاوت از مفاهیم اخالقی استنباط نمودهتوشیهیکو ایزوتسو نیز برای زبان اخالقی قرآن کریم سه الیه . 16

تعالی، های مختلف نظر و بینش آدمی را نسبت به ذات باریای که جنبهکند، دیگر مقولهاوند است و آن را توصیف میطبیعت اخالقی خد
کند که روابط اخالقی میان افرادی را که ای بحث میی اصول و قواعد و قوانین رفتاریای که دربارهنماید، و سوم مقولهخالق خود، وصف می

دینی در ـ)ایزوتسو، توشیهیکو؛ مفاهیم اخالقی« بخشد.کنند نظم و ترتیب میی هستند یا در این جامعه زندگی میی اسالممتعلق به جامعه
چنین مرحوم عالمه محمد تقی جعفری (. هم83-83، صص 8811ای، فریدون؛ تهران، فروزان روز، چاپ دوم، ی بدرهقرآن مجید، ترجمه

و ارتباط انسان  نوعبا دیگران، یعنی ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خود، ارتباط انسان با همشناختی انسان های هستیبر اساس نسبت
عبدالله؛  ، تدوین نصری،ی دینفلسفهاست. )مالحظه نمایید: جعفری، محمدتقی؛ ی بایستگی و ارزشی را تبیین نمودهبا هستی، چهار حوزه

 ( 8831می، چاپ دوم، ی اسالتهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
شود. بنابراین چنان که جناب فارابی هم یادآوری تر میهای عالیتر یا فرودین، در ارزشهای پاینچنین دیدگاهی منجر به اندماج ارزش . 17
گاه یک  . بدین ترتیباند برای رسیدن به غایتی دیگرآدمی در زندگی اغراض و غایات گوناگونی دارد، اما بسیاری از اغراض او وسیله»کند می

 ،غایت مندرج در غایتی دیگر است و آن نیز تابع غایتی دیگر تا این که به غایت نهایی و اصلی که لذاته مطلوب است، و نه برای مقصدی دیگر
ح بر غایات تابعه و پیشین است و نقش تعیین کننده از آن او است. م و مرجا رالله؛ )حکمت، نص« برسیم. آن غایت نهایی و اصلی همواره مقدا

 (8813، تهران، نشر علم، چاپ اول، فارابی فیلسوف غریب

های اخالق ها و بایستهدر نتیجه تمامی ارزش
 بخشاجتماعی در نظر اولیای الهی گرچه انظباط

عمل انسان در ارتباط با دیگر انسان و محیط است 
در  ودیت و تسلیمولی در واقع در راستای تحقق عب

  17برابر خداوند است.
با توجه به تفکیک یادشده میان طبقات و انواع 

شود که مفاهیم ارزشی ها، مالحظه میارزش
کلیدی و اصول اخالقی مندرج در عهدنامه دارای 
تمایزات نوعی هستند. بدین ترتیب برخی مفاهیم 

اند، زمامدار، رهبر شدهکه در آغاز مورد تذکر واقع
و نهاد حاکمیت را به سوی عبودیت، تهذیب 

فس، خودسازی، تقوا و حضور در محضر خدا و ن
خوانند. این بدان معناست که خلوت با او فرامی

رهبر و نهادهای حاکمیت در نگاه اسالمی بایستی 
نخست به نسبت خود با خدا و اصالح و تربیت 
خود توجه نماید و قبل از ورود به تعامل با طبقات 

های معنوی و و اصناف مردم، در خود آمادگی
القی الزم را فراهم آورد؛ که اگر چنین نمود، اخ

تمام تالش او به خصوص اگر موجب نصرت به 
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مردم و رفاه و رضایت ایشان شود، عبادت الهی 
 است. 

های طبقۀ دوم  مفاهیم ارزشی و بایسته
اخالقی، مفاهیم عام ارزشی در حوزۀ اخالق 

اند. این مفاهیم تفصیل دهندۀ مفهوم و مقولۀ فردی
زی و ممّهد نیل فرد به سکینه و وحدت خودسا

شخصیتی هستند. خودسازی بدان معنا که انسان 
ها )نّیات(، بتواند تفکرات، تمایالت، خواست

ها و اعمالش را از تطاول جهل، شهوت و اراده
غضب که زایل کنندۀ نور عقل و روحانیت روح 

اند، مصون نگه دارد. برخی از این الهی انسانی
های اصیل و فطری انسان را مندیمفاهیم، توان

های اولیه انسان شوند که در واقع سرمایهمتذکر می
اش هستند، برخی در حیات روحی و معنوی

اند و برخی دیگر کنندۀ حاالت شهوانیتعدیل
بنابراین فرد  18های غضبانی.کنندۀ وضعیتتعدیل

ها حاکم و نهاد حاکمیت بایستی بتواند این ارزش
قق نماید؛ در غیر این صورت با عدم را در خود مح

ها و تحقق تهذیب نفس و خودسازی، خواست
هایش و در نتیجه رفتارهایش در راستای اراده

اخالق عبودیت قرار نخواهند گرفت. مفاهیمی که 
ر اند نظیگیرند مفاهیمیدر ذیل این طبقه جای می

                                                             
، که مورد تأیید منابع دینی نیز هست، این است که انسان دارای دو بعد از جمله ساختارهای نظری پذیرفته شده در اخالق اسالمی . 18

فلی.  لوی و یک بعد طبیعی )خاکی( و س  خلقنا اإلنسان من ساللٍة من طیٍن * ثما جعلناه نطفًة في قراٍر لقد ]»وجودی است؛ یک بعد الهی و ع 
سن حمکین * ثما خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغًة فخلقنا المضغة عظامًا فکسونا العظاَم لحمًا ثم أنشأناه خلقًا آخر فتبارک الله أ

آسمانی )معنوی( انسان است و قوای غریزی شهوت و غضب ی ُبعد الهی و ([ عقل و نور الهی آن جوهره81-83)المؤمنون: « الخالقین
ی ُبعد خاکی و سفلی انسان. آنچه به لحاظ تربیت اخالقی بر انسان الزم این است که ابعاد طبیعی و غریزی یا شهوانی و غضبانی را جوهره

اند ، انسان بتو«حکمت»ر  عقل عملی یا همان ذیل تدبیر و سلطنت عقل قرار داده آنها را تعدیل نماید. این بدان معناست که تحت دقت نظ
، راقتهذیب األخالق و تطهیر األعهای مناسبشان و به مقدار شایسته به کار برد. )مالحظه نمایید: ابن مسکویه، شهوت و غضبش را در جایگاه

یاوش؛ تهران، فراهانی، ، تصحیح و یرایش خوشدل، ساخالق ناصری/ نصیرالدین طوسی، 88-83، صص 8813قم، زاهدی، چاپ هفتم، 
 (33-53، صص 8813چاپ اول، 

محبت، شفقت، انصاف، عّفت، شجاعت، عفو، 
داری، دّقت اداری، امانتتواضع، شکیبایی، وف

بینی )حکمت(، احتیاط، شجاعت و نظر، واقع
 کفِّ نفس. 

د؛ اناین مفاهیم، گزیدۀ مفاهیم ارزشی  انفسی
ها نفس اّماره طور که بیان شد به وسیلۀ آنو همان
 شود. مفاهیمی نظیرها، کنترل و تعدیل میبه بدی

عّفت و انصاف، شهوت و حرص و آز انسان را به 
کنند؛ و مفاهیمی نظیر عفو، ا تعدیل میدنی

پوشی، تواضع، شکیبایی، شجاعت، عیب
وفاداری، غضب و حاالت غضبانی نظیر غرور، 
تکّبر، نخوت، مراء، جدل و... را اصالح 

نمایند؛ اما مفاهیمی نظیر محبت، شفقت، می
بینی دّقت نظر عملی )حکمت عملی( و واقع

ی انسان )حکمت نظری(، به ابعاد ذاتی و فطر 
توان چنین برداشت کرد دارند. از این بیان می اشاره

که هم به حسب جایگاه انفسی و هم به حسب 
کارکرد انسانی، مفاهیم نوع سوم، یعنی مفاهیمی 
که به ابعاد ذاتی و فطری اشاره دارند بر مفاهیم 

 کننده تقّدم رتبی دارند؛و تعدیلکننده کنترل
و  کنندۀ شهوتعبارت دیگر مفاهیم تعدیلبه
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غضب امتدادهای مفاهیم ناظر به ابعاد فطری 
 هستند. 

مفاهیمی نظیر احسان، محبت، شفقت، 
صداقت، دقت نظر یا حکمت عملی و واقع بینی 
یا حکمت نظری، اشاره به جوهرۀ وجودی انسان 

است و این که این جوهره از آن « عقل»دارند که 
ت و ای الهی است، عین محبجا که روح و نفخه

عشق است. کما این که حضرت حق )جّل و عال( 
نیز عین عقل، عشق و محبت به خود و به تبع خود، 
به ماسوای خود یعنی مخلوقاتش است؛ بنابراین 

های ذاتی انسان دارند این مفاهیم اشاره به وضعیت
خواهند، و از آن جهت که عقل و عشق موضوع می

د در حضرت حق )جّل و عال( این موضوع، خو 
ذات الهی است و چون او فعلیت محض است لذا 
عقل محض و عشق محض است و البته موضوع 

گاهی و عشق او، کامل ین هستی آ یباتر ین و ز تر
گاهی خداوند  یعنی خود اوست؛ لیکن از علم و آ
به خود و از محبت سرشار خداوند به خود، 

 19.اندماسوای او نیز فیضان نموده، هستی یافته
ک ید امیرالمؤمنین علی بنابراین تأ

السالم( به محبت، شفقت، صداقت حاکم )علیه
و زمامدار و نیز نهاد حاکمیت نسبت به رعیت، 

                                                             
طور که بیان شد ماسوای حضرت حق ی مبنایی حکمت و معرفت اسالمی در تبیین فاعلیت الهی است. همان، نظریه«ی فیضنظریه» .19

، خود  عقل کلا است، ناشی از فیض وجودی  )جلا جالله( اویند. خداوند در تفکر اسالمی عقل خود اندیش است از این رو، موضوع عقل کلا
اند. البته نظریه فیض در دستگاه و ماسوی الله یعنی مخلوقات الهی از درک کمال و زیبایی ذات الهی و بهجت الهی از آن، فیضان یافته

ها همان است که در متن ی قرائتی همههای خاص به خود را یافته، لیکن جوهرهها و قرائتحکمت متعالیه پیرایهحکمای مشایی، اشراقی و 
، 8333، بیروت، مکتبة الهالل، چاپ اول، آراء اهل المدینة الفاضلة و مضاداتهابیان شد. )در این خصوص مالحظه نمایید: فارابی، ابونصر؛ 

، 8858ی مطالعات اسالمی دانشگاه مک گیل، چاپ اول، ، به اهتمام نورانی، عبدالله؛ تهران، مؤسسهمعادالمبدأ و ال/ ابن سینا، 33ص 
، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ مجموعه مصنفات شیخ اشراقالدین یحیی؛ / سهروردی، شهاب33-35صص 
نظری؛ تهران، بنیاد حکمت ، تصحیح و تحقیق ذبیحی، محمد و جعفر شاهدالمبدأ و المعا/ صدرالمتألهین، 818، ص 1، ج 8811سوم، 

 .(   183، ص 8، ج 8818صدرا، چاپ اول، 

مبتنی بر همین مبنای هستی شناختی است؛ به این 
گونه که فعل الهی برخاسته از محبت معنا که همان

نهایت خود است، محبت ذات الهی به کمال بی
ته از محبت او به کمال انسان هم به دیگران برخاس

یرا محبت، شفقت و رأفت به  الهی خود اوست؛ ز
دیگران مبنای تقّرب وجودی و کمال انسان به 
حضرت حق )جّل جالله( است. این مبنای عمل، 

ساز عمل بر مبنای والیت های الهی، زمینهدر سنت
است؛ یعنی عمل بر مبنای محبت حق )سبحانه و 

اعلیت الهی، از مجرای طور که فتعالی(. لذا همان
 شود و فیضوالیت کلیۀ الهیه صادر و منتشر می

مدام است، والیت انسان نیز ذیل والیت کلیۀ الهیۀ 
رو والیت اولیای الهی یابد. از اینظهور می

یاست؛ و البته کامل ای از والیت الهیرشحه ن تر
ظهور و تجّلی امکانی آن در والیت انسان کامل 

( و 27: 1334م خمینی، محقق است. )اما
ای از والیت انسان والیت همۀ اولیای الهی رشحه

 کامل و امام العالمین است. 
بر این اساس محبت، شفقت، رأفت سرشار 
زمامدار و نهاد حاکمیت در جامعۀ اسالمی، تنها 

ه ک گونهبرد اجتماعی سیاسی نیست، آنیک راه
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، بلکه جوهرۀ 20اخالق سیاسی مدرن باور دارد
وجودی زمامداری و حاکمّیت است. از 

روست که زمامداری در منظر اسالمی، گرچه همین
اش امری اعتباری است به لحاظ تقّرر اجتماعی
یشه در شایستگی  های وجودیها و فضیلتولی ر

های رایج در افراد دارد؛ بنابراین برخالف دیدگاه
یۀ قدرت مدرن که تنها توافق عم ومی را حوزۀ نظر

مبنای مشروعیت قدرت و اساس ایجاد حق 
کند، در نگاه اسالمی، این حاکمیت معرفی می

های شخصیتی، وجودی و ایمانی است شایستگی
داری از قدرت سیاسی و که شایستگی امانت

آورد و توافق عمومی تنها آن را رهبری را فراهم می
د. دهنماید و بدان مجال تحقق یافتن میقبول می

رو زمامدار در جامعۀ اسالمی بایستی دو ایناز 
شرط اساسی را دارا باشد: فقاهت و عدالت؛ یعنی 
او باید به قوانین الهی عالم باشد و در التزام عملی 

قدم و بدون تخّلف. )امام خمینی، به آن ثابت
1371 :47          ) 

های طبقۀ سوم  مفاهیم ارزشی و بایسته
قی در حوزۀ اخالق اخالقی، مفاهیم عام اخال

اند. این مفاهیم ارزشی به دنبال اصالح اجتماعی
اند. در روابط انسانی بر اساس معیارهای اخالقی

های هنجاری در ها، ارزشواقع این بایسته
یت تعامالت شناختی،  خصوص نحوۀ مدیر

                                                             
خواه انسان دارد، به حق طبیعی احاله داده ی سیاسی مدرن، قانون اخالقی یا طبیعی، که ریشه در طبیعت فضیلتدر ادبیات فلسفه  20.

کند روح دوران جدید، زمامداری و حاکمیت سیاسی را نه در گرو اخالق، بلکه در مدار حقوق طبیعی میکه لئو اشتراوس بیان شود. و چنانمی
ماند. )مالحظه نمایید: های وجودی و ایمانی صاحبان قدرت باقی نمیصورت دیگر جایی برای صحبت از شایستگیبیند. در اینمی

 .(   153، ص 8813نگ؛ تهران، علمی و فرهنگی، چاپ سوم، ، ترجمه رجایی، فرهی سیاسی چیست؟فلسفهاشتراوس، لئو؛ 
نُکْم »  . 21 ْمر  م 

َ
ي األ ُسوَل َوُأْول  یُعوْا الرَّ َه َوَأط  یُعوْا اللا یَن آَمُنوْا َأط  ذ 

َها الَّ ناُت بعُضُهم أولیاُء بعٍض یأُمُروَن (/ »33)النساء: « َیا َأیُّ ُنوَن و الُمؤم  َو الُمؤم 
الَمعُروف  و َینهُ  َک َسَیرَحُمُهُم اللُه إنا اللهَ ب  لوَة و ُیؤُتوَن الزکوَة و ُیطیُعوَن اللَه و َرُسوُله اولئ  لتوبه: )ا« َعزیٌز َحکیٌم  وَن َعن  الُمنَکر  و ُیقیُموَن الصا

38) 

عاطفی و رفتاری حاکم و نهاد حاکمیت با مردم و 
ر احسان، ای نظیاجتماع هستند. مفاهیم ارزشی

گرایی، مدارا، الفت و پیوند با مردم، مردم
مصاحبت با نیکان، مشورت با خوبان، عدالت، 
مساوات، قدرشناسی، پاداش دادن به نیکوکاران، 

شناسی و وگو، نظم، وقتمجازات بدکاران، گفت
اعتدال، رسیدگی به امور، اقدام مؤثر، 

طلبی، اهتمام و سازی، هشیاری، صلحشفاف
به حال مردم، اکرام مردم، رأفت به ایشان، دلسوزی 

چنین تکیه بر گرایی. همپذیری و قانونوالیت
محبت و شفقت به عنوان جوهرۀ اخالق فطری 

شود مفهوم انسان در حوزۀ اخالق فردی، باعث می
بخش به اخالق محوری و اصل ارزشی وحدت

باشد. در « احسان»اجتماعی مفهوم و مقولۀ 
ت واحد اسالمی در پرتو احسان نتیجه، آرمان امّ 

گیرد؛ و اما احسان، در دامن والیت شکل می
    21شود.مؤمنین نسبت به یکدیگر محقق می

ای از جدای از این مفاهیم که در واقع گزیده
مفاهیم ارزشی و هنجاری، در حوزۀ اخالق 

اند، برخی دیگر از مفاهیم ارزشی را اجتماعی
صوص نحوۀ السالم( در خحضرت علی )علیه

تعامل با طبقات و اصناف مختلف مورد تذکر قرار 
ها نیز از جمله مفاهیم ارزشی حوزۀ اند که آنداده

اند. گرچه مناسب است گفته اخالق اجتماعی
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 از ایها مفاهیم ارزشی ناظر به اخالق حرفهشود آن
 رانیدب و کارگزاران ُقضات، با تعامل ۀنحو  در رونیا

 یولاص و میمفاه ،یحکومت مسئوالن یکل طور به و
 ۀتسیشا نیتأم و رفاه جادیا أصلح، انتخاب رینظ
 و شدان تجربه، احراز شان،یا یبرا یمال و یشتیمع

 به که یافهیوظ و کار خصوص در شانیا اطالع
 تعهد، مان،یا احراز شود،یم سپرده شانیا

 نظارت و دقت شان،یا یدار امانت و یبردار فرمان
 و فشانیوظا انجام حسن از ریتقد شان،یا اعمال بر

 یشغل تیامن جادیا و متخلفان مجازات و خیتوب
ک مورد شان،یا یبرا  وصخص در. اندقرارگرفته دیتأ

 صاحبان و بازرگانان دهندگان،اتیمال با تعامل
 ،یهمراه و رمداراینظ یاصول و میمفاه ع،یصنا

 مشکالت رفع به اهتمام شان،یا حقوق مراعات

 یاتیمال منافع بر دیتول و عمران تقّدم شان،یا
 مجازات شان،یا تیرضا و اعتماد جلب حکومت،

 زنندگان هم بر و محتکران خاص طور به و انیخاط
 یاداقتص عدالت تیرعا ،یشتیمع یاقتصاد توازن

 مورد شان،یا یکار  نشاط ۀنیزم آوردن فراهم و
ک  و محرومان خصوص در و اند؛قرارگرفته دیتأ

 نیتأم رینظ یاصول و میمفاه مستضعفان،
 گوش شان،یا یشتیمع و یمال یهایازمندین

 بر یصبور  شان،یهاهیگال به فرادادن
 در خشوع و تواضع تیرعا شان،یهاییگو درشت

 تیارع احوالشان، در ینیزبیر  و دقت شان،یا برابر
 یمسئول نییتع و موردشان در یاقتصاد عدالت

  .اندشدهواقع تذکر مورد شانیهایازمندین رفع یبرا
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 یوندهایپ و عهدنامه یارزش یمفهوم ۀشاکل. 13

 آن ینظر
ر د بندی مفاهیم ارزشی  مندرجاز آنچه در طبقه

عهدنامه بیان شد، شاکلۀ مفهومی ارزشی و 
ین ها از درونیچگونگی انتشار ارزش تر

نفسی تر أهای شخصی و به تعبیری درستوضعیت
ین وجوه  پیوندها و تعامالت انسانی قابل تا عام تر

که دقت در محتوا و کشف و برداشت است. چنان
رویکرد اخالقی  عهدنامۀ امیرالمؤمنین علی 

 دهدسالم( به جناب مالک اشتر نشان میال)علیه
ه اند بلککه نه تنها افعال انسان موضوعات اخالق

اند؛ چرا که افکار و عواطف نیز موضوعات اخالق
مبادی نظری و عاطفی، مبادی انگیزشی الزم برای 

ترتیب نه آورند. بدینحرکت و اقدام را فراهم می
یابی آن، کارکر   دتنها ُحسن فعلی که شاخص ارز

مفید فعل برای دیگران یا برای خود فرد است، مورد 
نظر و انتظار است بلکه ُحسن فاعلی نیز از مجرای 
نیکویی نّیت و خواست انسان مورد توجه و مطالبه 

بدین معنا که انسان به عنوان بندۀ خدا و  22است.
اندیشد و بدان چه در مقام بندگی، آنچه را می

دهد، بایستی م مییابد و آنچه را انجاتمایل می
مبتنی بر انگیزشی متعالی به تحقق رساند و آن 
انگیزه کسب رضای الهی است. بدین ترتیب 
ین و معیارهای اخالقی در حوزۀ تربیت  تمامی مواز

                                                             
وع ا، هر سه موضکند که افکار، حاالت نفسانی یا عواطف و رفتارهتصریح می تحصیل السعادةفارابی نیز در کتاب ارزشمند خود  . 22

اند. )مالحظه نمایید فارابی، ابونصر؛ فارابی و راه سعادت، به کوشش پورحسن، قاسم؛ مقدمه و ترجمه مقربی، نواب؛ تهران، بنیاد اخالق
 (38، ص 8831حکمت اسالمی صدرا، چاپ اول، 

ا َیْرُووَن » . 23 ه َعَلی آَدمَ  َخَلَق  هَ اللَّ  َأَن »َقاَل: َسَأْلُت َأَبا َجْعَفٍر )علیه السالم( َعمَّ ُه َو  ، «ُصوَرت  َي ُصوَرٌة ُمْحَدَثٌة َمْخُلوَقٌة َو اْصَطَفاَها اللَّ َفَقاَل ه 
ه  َو ا َلی َنْفس  ه  َکَما َأَضاَف اْلَکْعَبَة إ  َلی َنْفس  َفة  َفَأَضاَفَها إ  َور  اْلُمْخَتل  ر  الصُّ ه  اْخَتاَرَها َعَلی َسائ  َلی َنْفس  وَح إ  َي  َفَقاَل  لرُّ یه  م   َبْیت  يَو َنَفْخُت ف  .« ْن ُروح 

، محقق و مصحح غفاری، علی اکبر و محمد آخوندی؛ تهران، دارالکتب اإلسالمیة، چاپ الکافی)مالحظه نمایید: کلینی، محمد بن یعقوب؛ 
 (883، ص 8ق، ج  8313چهارم، 

فرد انسان و اجتماع، وجه توحیدی خواهند یافت؛ 
و این نفس انسان است که به عنوان فاعل 

، این ل رفتاریشناسایی، یا فاعل انگیزشی و یا فاع
کند. إشراب یا وجه توحیدی را در فعل إشراب می

ایجاد وجه توحیدی در فعل یعنی آن که نّیت و 
خواست  منطوی و نهفته در فعل، به سوی تأمین 
یک غرض خاص یعنی رضای خداوند باشد؛ 

بخش افعال انسان )اعم از بنابراین محور وحدت
رد است فافعال شناختی، انگیزشی و رفتاری( نّیت 

، نّیت «عهدنامه»و نزد انسانی در تراز مطلوب 
 وجهی توحیدی دارد.

لکن توجه به این مطلب نیز حائز اهمیت است 
که رضای الهی به مثابه محور افعال انسان در 

بخش به واقعیت جهان خارج، محور وحدت
یرا که انسان  هستی درونی  خود انسان نیز هست؛ ز

)جّل جالله(  روگرفتی امکانی از حضرت حق
این بدان معناست که میان کمال ابعاد   23است.

درونی حضور انسان که در نّیت و با نّیت اتفاق 
افتد با کمال ابعاد بیرونی حضور انسان که در می

 شود، تناسبیجهان خارج و با فعل انسان ایجاد می
وجودی برقرار است و این بدان خاطر است که 

در تطابق امکانی با نظام کیهانی و نظام نفسانی 
نظام رّبانی قرار دارند. این تناسب ناشی از نظم 

مختلف هستی  ای است که میان ابعادتکوینی
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( اما 134: 1336وجود دارد. )جوادی آملی، 
طور که گفته شد سطوح مفاهیم ارزشی همان

اند از سطوح اخالق عبودیت، اخالق فردی عبارت
فاهیم ارزشی رسد مو اخالق اجتماعی. به نظر می

در سطوح سه گانۀ یادشده ترّتبی طولی نسبت به 
های یکدیگر دارند. این بدان معناست که ارزش

تر به لحاظ مفهومی موجود در سطوح پایین
بازتولید یا تفسیر یا تفصیل مفاهیم موجود در 

 سطوح باالتر هستند.
که محبت و فناء فی الله در حوزۀ اخالق چنان 

فضایل اخالقی و مکارم عبودیت، محبت به 
نفسانی  خود  الهی انسان و محبت و احسان به 
دیگران را در اخالق فردی در پی دارد و این معنا در 
حوزۀ اخالق اجتماعی مفاهیمی نظیر انصاف، 

وگو، دلی، پیوند، مدارا، صلح، گفتعدالت، هم
صداقت مدنی، انفاق و صبوری و ... را تولید 

ها در سطوح وجودی ارزشکند. لیکن به لحاظ می
ر اند؛ به عبارت دیگیادشده دارای مراتب تشکیکی

« بار ارزشی»که از آن به  کمال همراه با هر ارزش
شود دارای مراتبی از کمال و نقصان، یا تعبیر می

 ها بهشدت و ضعف است؛ و البته موضوع ارزش
وجود انسان است در نسبت با  لحاظ وجودی،

. های بدین ترتیب ارزش  24دیگر موجودات
وجودی انسان در حوزۀ اخالق اجتماعی، یعنی در 

                                                             
شناسی حکمت متعالیه است؛ نخست، اصالت وجود و دوم، وحدت ی هستیهآنچه در این جا بیان شد متکی به دو اصل اساسی  در حوز . 24

شناختی معارف اسالمی. بر اساس این سه ی ارزشها در حوزهها و هستتنیدگی ارزشتشکیکی وجود. و نیز متکی است به اصل در هم
ی، اند. در این زمینه مالحظه نمایید: حائری یزدی انسانهای انسانی ناشی از حظا وجودها به مثابه مسئولیتاصل بنیادین تفکر متعالیه، ارزش

 .    11، ص 8813ی ایران، چاپ دوم، ، تهران مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفههای عقل عملیکاوشمهدی؛ 

ه کند که آنچمیدهد. و یادآوری این معنا را در قالب ترتاب کمالی غایات مورد اشاره قرار می تحصیل السعادةجناب فارابی در ابتدای  . 25
ی نیل به آن هستند. )مالحظه نمایید: فارابی، ابونصر؛ فارابی و ی غایات مقدمه و وسیلهاست و بقیه« سعادت»باالصاله غایت انسان است 

 (  13، ص 8831راه سعادت، به کوشش پورحسن، قاسم؛ مقدمه و ترجمه مقربی، نواب؛ تهران، بنیاد حکمت اسالمی صدرا، چاپ اول، 

های تر و متکثرترند از ارزشمواجهه با دیگران جزئی
وجودی او در مواجهه با خودش یعنی در حوزۀ 

های وجودی انسان چنین ارزشاخالق فردی. هم
در مواجهۀ ارزشی و اخالقی با خودش متکثرترند تا 

و در مواجهه با خداوند؛ و های وجودی اارزش
های وجودی انسان در مراتب طولی  مواجهۀ ارزش

وجودی با حضرت حق )جّل جالله( تا آن جا 
یابند که به فنای وجود انسان در هویت ادامه می

شوند، یعنی به وحدت مطلق الهی منتهی می
 25رسند.می

های مبنا در سطوح باالتر، خود بنابراین ارزش
تر در قالب مفاهیم متعددی ینرا در سطوح پای

ه نمایند. بر این اساس از آنجا کبازتولید و تکثیر می
اخالق اسالمی وجه توحیدی دارد، بازگشت 

تر به سطوح باالتر روندی ها از سطوح پایینارزش
از کثرت به وحدت یا از تفصیل و تفسیر به اجمال 

ها از سطوح باالتر به دارند و به عکس انتقال ارزش
تر، روندی از وحدت به کثرت و یا از طوح پایینس

اجمال به تفصیل و یا تفسیر دارند. البته درک این 
وحدت و کثرت به حسب تحلیل مفهومی است، 
لیکن از منظر رهیافتی وجودی، کثرت، سایۀ 
وحدت است و انسان نائل آمده به مقام وحدت در 
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ت ضمن کثرات و در   26دارای وحدت حال اس
های متکثر خود را تنها با ظاهری با ارزشمواجهۀ 

ارزش نهایی یا فنای در حضرت حق )جّل جالله( 
 27(111: 1310بیند. )طباطبایی، مواجه می

اما ترّتب طولی میان سه سطح یادشده چگونه 
های قرآنی و برداشت است؟ مبتنی بر آموزه

ین سطح عبارت است از صحیح از آن ها، باالتر
اخالق فردی و پس از آن  اخالق عبودیت، سپس

این ترتیب طولی مبتنی بر این  28اخالق اجتماعی.
باورداشت است که هویت اصیل و واقعی انسان، 

( 64: 1331هویت فردی اوست، )طباطبایی، 
یم، گرچه انسان در  کما این که به تعبیر قرآن کر
آغاز، تنها و فارغ از هرگونه پیرایۀ غیرواقعی یعنی 

صۀ دنیا گذارده است، اما از آن اعتباری، پا به عر 
جا که زندگی انسان در دنیا جز به واسطۀ اعتبارات 

                                                             
دٌة َکَلمح  الَبَصر  » . 26 َقَدٍر * َو ما أمُرنا إالا واح  ا کلَّ شیٍئ خلقناه ب   (33-31)القمر: « إنا
بیان شریفی دارند که مفید همین معناست. ما این بیان را به صورت زیر « تعالی انسان»در باب  رسالة الوالیةمرحوم عالمه طباطبایی در  . 27

 ایم: خالصه نموده
  ناتحقیقت انسان در د به قید عدمی نیست، قیود ناشی از تعیا  اند. )یعنی انسان به حسب استعداد محدودیتی ندارد.(ذاتش مقیا
  کمال انسان در آن است که هر چه بیشتر، حقیقت ذاتش در او ظهور یابد و از قیود عدمی رها شود. )به عبارت دیگر هر چه بیشتر استعداد

 امر متعالی وارسته شود.( سرشارش فعلیت یابد و از تعلق به غیر
  حق سبحانه و تعالی حقیقت هر کمالی است. لذا رفع قیود عدمی و ظهور حقیقت ذات و کمال انسان، نهایتش فنای در محضر خداوند

 است. 
ف علمی و انماید، تعالی انسان در آن است که هر چه بیشتر حقیقت ذاتش که اتصدر واقع چنان که مرحوم عالمه طباطبایی نیز تصریح می

ن و تحقق یابد. و در مسیر تعالی، انسان از قیود عدمی که دنیا و تعلقات دنیوی مظهر آن اند عملی به اسماء و صفات الهی است، در او تعیا
 مههافتد که عمل صالح با نیتی پاک و خالص تنها به قصد جلب رضایت الهی به انجام رسد. بدین ترتیب رها گردد. چنین اتفاقی زمانی می

م به آن میهای متکثر ذیل و در سایهارزش شوند. تنها در این صورت است که انسان به حقیقت نهایی ی ارزش نهایی  عبودیت قرار گرفته و متقوا
ب میخود و کمال واقعی  یابد.   اش تقرا

 «اخالق اجتماعی»گیرد؛ زیرا که منظور از یجای م« اخالق اجتماعی»ی نیز در این جا در زمره« اخالق محیط زیست»قابل توجه آن که  . 28
 ها و محیط زیست.   های ارزشی تعامل با دیگران، اعما از دیگر انساندر این جا عبارت است از بایسته

ذین» . 29 کم الَّ لناکم وراَء ُظُهور کم و ما َنری َمَعکم ُشَفعائ  ٍة و ترکتم ما خوا ل مرا هم فیکم ُشر و لقد جئتمونا ُفرادی کما خلقناکم أوا کاُء زعمتم أنا
ع بیَنکم و ضلَّ عنکم ما کنتم تزعمون  (33)األنعام: « لقد تقطا

فراهم آمده از بستر نیازهای مدنی و اجتماعی 
شود، در نتیجه انسان در بستر اجتماع مستقر نمی

دارای هویاتی غیر اصیل و تبعی متناسب با حیات 
اعتباری دنیوی گردیده است. این هویت که از آن 

شود گرچه غیر ویت اجتماعی یا مدنی یاد میبه ه
اصیل است و لذا از انسان قابل زوال است لکن 
امری طبعی است، یعنی متناسب با امکان طبیعی 

گیرد؛ اما به هنگام می و وجودی انسان شکل
مفارقت از دنیا تنها هویت فردی است که توّفی 

ری ای اعتباشود و هویت اجتماعی بسان پیرایهمی
شود ولی آثار واقعی  آن در واقعیت فردی و ل میزای

.وجودی انسان باقی می در منطق قرآن   29ماند
یم، هویت فردی انسان جز با توجه به اصل  کر

اش وجود خویش که همان هویت الهی و قدسی
یرا که روح انسانی برگرفته از است تقّوم نمی یابد؛ ز
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های مندرج در بنابراین ارزش  30امر الهی است.
اند های اخالق فردیخالق عبودیت، راهبر ارزشا

و تحقق بخشیدن به خود در پیوند با دیگران، تحت 
های اخالق اجتماعی میّسر است و هدایت ارزش

های اخالق اجتماعی در امتداد اخالق ارزش
فردی قرار دارند و البته اخالق فردی در امتداد 

 ترتیب همۀبدین  31یابد.اخالق عبودیت معنا می
های فردی و اجتماعی، ذیل اخالق عبودیت ارزش

تقّرب وجودی انسان به »نهایی آن یعنی  و ارزش
 گیرند.قرار می« فنای در خدا»و  32«خداوند

 

 نهاد و حاکم ۀمداخل یارزش منطق و یمبان. 1. 13

 یاجتماع یهاتیوضع در تیحاکم

ری گیبا توجه به آنچه بیان شد، مبادی شکل
های عمل حاکم و نهاد حاکمیت بایستهها و ارزش

ها مشخص گردید. و سیر از وحدت به کثرت آن
اکنون از آن جا که هویت فردی انسان با توجه به 

های مدنی و اش در نسبتسرشت الهی و قدسی
، 33یابداش با دیگران، معنا و تقّوم میپیوندیهم

های حاکم بر و ساختار ارزش الزم است به شاکله
تماعی  حاکم و نهاد حاکمیت و نیز عمل اج

 های فّعال در این حوزهبندی ارزشبندی و رتبهطبقه
 توجه شود.

                                                             
ي» . 30 ن أمر  ربا وُح م   (13)اإلسراء: « قل الرُّ
های فردی انظباط بخش به هویت فردی و حضوری اش از امر متعالی، به ارزشدر واقع انسان در نسبت با ابعاد أنفسی ادراک حضوری . 31

ها از آن جهت که در ضمن اعمال انسان و یا حاالت مرتبط با وضعیت عینی و روحی  انسان، تعریف بخشد. این ارزشمعنا میخودش 
 شود. یاد می« فضیلت»شوند، از آنها به می

 (35)الذاریات: « ما خلقُت الجن و اإلنس إالا لیعبدون  » . 32

روا »  33. ما أعظکم بواحدٍة أن َتُقوُموا لله  مثنی و ُفرادی ثما تتفکا  (35)سبأ: ...« قل إنا
34. conventional 

35. culturalism 

البته بیان این نکته نیز ضروری است که این  
شاکله و ساختار ارزشی، ساختاری است که بر 

ر األمحسب وضعیت نوعی و ذاتی انسان در نفس
 هاینظام یافته است؛ بنابراین برخالف دیدگاه

ه در حوزۀ اخالق اجتماعی، یا   34قراردادگرایان
، در نگاه معارف الهی، 35گراهای فرهنگدیدگاه

انسان به مثابه تجّلی  حضرت حق )سبحانه و 
تعالی(، هویتی نوعی و ذاتی دارد. لیکن این هویت 
نوعی  منطبع در افراد انسانی در مواجهه با شرایط و 

ال و متغیرهای محیطی و فرهنگی به نحوی فّع 
 کند.هوشمند رفتار می

رخداد چنین وضعیتی بدان معناست که بر 
ابعاد فعالیت روحی، روانی و رفتاری انسان، اصول 
و روندهایی نوعی و پیشینی، البته متناسب با 

اند. لکن این های ذاتی  انسان حاکمتوانمندی
اند با تنوعی از اصول و روندهای ثابت همراه

طی های محیهای غیر ذاتی که ناشی از پیرایهویژگی
یم تنوع پیرایهو فرهنگی ی و های فرهنگاند. قرآن کر

بر  نماید کههایی معرفی میتمدنی را به مثابه رنگ
حسب شرایط اقلیمی بر نوع خاصی از میوه 

طور که اصل و جوهرۀ نشینند؛ بنابراین همانمی
افراد مختلف یک نوع میوه ثابت است اما 

رایط، ها در اثر تغییر شهای پدید آمده در آنرنگ
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ها امری مختلف است، به همان نحو هویت انسان
های محیطی و ذاتی و ثابت است ولی شاخصه

فرهنگی متغیری را به حسب شرایط جغرافیایی، 
یخی و فرهنگی پذیراست.  36تار

 

 . پیوند با مردم، خاستگاه اقتدار امّت1. 1. 13

بر پایۀ چنین برداشتی از واقعیت مدنی و 
واقع زمامدار بر اساس اجتماعی  انسان، در 

های ذاتی  انسان به تعامل با مردم در واقعیت ارزش
پردازد. با دقت در عهدنامۀ اجتماع می

السالم( به جناب مالک امیرالمؤمنین علی )علیه
اشتر، در حوزۀ تعامالت زمامدار با طبقات 
مختلف مردم، مفهومی که بیش از هر مفهوم دیگر 

کید قرار گرفته است « با مردم پیوند سازنده» مورد تأ
پیوند نزدیک و مستمر زمامدار با مردم به  37است.

این دلیل است که اواًل، فرد حاکم و نهاد حاکمیت 
طور که پیش از گفته اساسًا از مردم است؛ و همان

شد طبقات اجتماعی و از جمله طبقۀ حاکمان، به 
ه گونه امتیازی نسبت بحسب جایگاه شخصی هیچ

و اصناف ندارند، تنها کارکرد  دیگر طبقات
اجتماعی ایشان با دیگران فرق دارد. در این صورت 
والیت مدنی و حاکمیت به مثابه مسئولیتی مدنی، 
موجب امتیاز طلبی نباید باشد. ثانیًا، تحقق 

                                                             
ماء  ماًء فأخرجنا به ثمراٍت »کند: ی شریفه این چنین اشاره میقرآن کریم به این حقیقت در ضمن این آیه . 36 ألم َتَر أنا اللَه أنزل من السَّ

یٌض و ُحمٌر مختلٌف ألواُنها و غرابیُب سوٌد  مختلفاً  ای که خدا از آسمان آبی فرود آورد و به (: آیا ندیده13)فاطر: « ألوانها و من الجبال  جدٌد ب 
لف ای مختهها[ی سپید و گلگون به رنگها ]و رگهها راههای آنها گوناگون است بیرون آوردیم؟ و از برخی کوههایی که رنگی[ آن میوه]وسیله

 و سیاه پر رنگ ]آفریدیم[. )ترجمه از محمدمهدی فوالدوند(
م» . 37 ه  ة لهم، و اللطَف ب  عیة، و المحبا ر قلبک الرحمَة للرَّ ، و «/ »و أشع  ها في العدل  ، و أعما و لَیُکن أحبا األُمور  إلیک أوسطها في الحقِّ

َضا الرعیة   ه لیس شیٌئ بأدعی إلی«/ »أجمعها لر  ه  إلیهم، و تخفیفه المؤونات علیهم، و ترک  استکراهه  و اعَلم أنا ُحسن  ظنِّ راٍع برعیته من إحسان 
َبُلُهم اهم علی ما لیس له ق  ة  «/ »إیا َة عین  الوالة  استقامُة العدل في البالد، و ظهوُر مودا ُف قلوَبهم علیک، و إنا أفضَل قرا فإنا عطَفک علیهم َیعط 

ة    «.الرعیا

های اخالقی  مورد انتظار از حاکمیت در ارزش
تعامل با مردم نظیر، همدلی، صداقت مدنی، 

انصاف، عدالت، قسط، خضوع  شفافیت، مدارا،
وگو و ... تنها با وجود پیوندی سازنده میان و گفت

مردم و نهاد حاکمیت ممکن است. ثالثًا، تحقق 
یت امور اجتماعی،  ساختارهای عقالنی مدیر
زمانی ممکن است که حاکمیت با مردم در پیوندی 
محکم و مستقیم باشد؛ و تنها در این صورت است 

م با هم در قالب انواع نهادهای که پیوند مدنی مرد
ین آسیب در واقعیت تواند با کماجتماعی می تر

اجتماعی عمل نمایند. به عنوان مثال، انتخاب 
ین افراد برای تصّدی امور مدنی و شایسته تر

ین شکل ممحاکمیتی، تقسیم کار به بهینه کن، تر
تدوین قوانین، فرآیندها و سازوکارهای اجرایی، 

یابی اقدامات و انجام امور و ارزش نظارت بر نحوۀ
یابی توان کارگزاران، درک واقعیت ها و نیز ارز

رعایت مصالح موردی در حوزۀ امور مالیاتی، 
تجاری، تولیدی، قضایی، تأمینی و جلب اعتماد و 

چنین مبارزه با مفاسد و رضایت همگانی و هم
معایب ساختاری و غیر ساختاری و... تنها با 

وندی میّسر است. رابعًا، پیوند وجود چنین پی
حاکمیت با مردم از آن جهت که موجب اعتماد 

شود، مردم به ساختار و مجاری قدرت سیاسی می
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ن شود؛ و البته ایباعث ارتقای سرمایۀ اجتماعی می
سرمایه، پس از چرخش در شبکۀ نهادی  جامعه 

یز می شود. دوباره به حوزۀ قدرت سیاسی سرر
(Field, 2008: 155)  و بر همگان روشن است که

مندی از سرمایه انبوه قدرت سیاسی بدون بهره
یت  اجتماعی توان تأمین نیازهای اساسی و مدیر

های چهارگانۀ بهینه و کارساز امور مردم را در حوزه
امور اقتصادی، امنیتی، عمرانی و تربیتی نخواهد 
داشت؛ و دقیقًا مبتنی بر همین بصیرت است که 

السالم( به مؤمنین علی )علیهحضرت امیرال
جناب مالک اشتر و به تمامی حاکمان و زمامداران 

کید می و إّنما عماُد »نماید که اسالمی یادآوری و تأ
 ، ُة لألعداء  یَن، و الُعدَّ ماُع المسلم  الّدین، و ج 
غُوَک لهم، و َمیُلک  ؛ فلیکن ص  َن األّمة  ُة م  العامَّ

)قدرت  ، یعنی ستون دین و جمعیت«َمَعهم
اجتماعی( مسلمانان و سازوبرگ در برابر دشمنان، 

اند؛ در نتیجه بایستی توجه و تمایل های مردمتوده
 حاکم یا نهاد حاکمیت معطوف به آنان باشد.

 
. انصاف، مبنای تحقق عدالت و حقوق 2. 1. 13

 مردم 

مفهوم و اصل اساسی دیگری که در شاکلۀ 
ن علی مفهومی ارزشی عهدنامۀ امیرالمؤمنی

السالم( به جناب مالک اشتر اهمیت )علیه
ای دارد، مفهوم انصاف و متعاقب آن العادهفوق

مداری است. آنچه در مفاهیم عدالت و حق
نسبت با این مفهوم در پیوند نظری با شاکلۀ ارزشی  

                                                             
ی نندهی سازماندهی کی سیاسی جان رالز توجه نمایید، آن جا که از انصاف و به تبع آن عدالت، به عنوان یک ایدهل به اندیشهبه عنوان مثا . 38

، ص 8813ی ثابتی، عرفان؛ تهران، ققنوس، چاپ دوم، کند. )رالز، جان؛ عدالت به مثابه انصاف، ترجمهرژیم سیاسی دموکراتیک یاد می
81 ) 

عهدنامه دارای اهمیت است آن است که این 
ای برآمده از هویت ذاتی مفهوم به مثابه خصیصه

نسان، خودش را در بدنۀ مفهومی شاکله و ساختار ا
کند؛ ارزشی اخالق رهبری و زمامداری مطرح می

 هایی که انصاف رابه عبارت دیگر برخالف دیدگاه
ین ایدۀ نظام همکاری اجتماعی به مثابه بنیادی تر

ین منطقآورند و نه به مثابه بنیادیدر نظر می  تر
، در 38ا دیگراناخالقی عمل فرد انسانی در تعامل ب

منظومۀ ارزشی  عهدنامه، خاستگاه انصاف، خود  
انسانی و درک اخالقی  او از نحوۀ رفتار و سبک 

اش با دیگران است. نحوۀ رفتاری که زندگی
اش را انسان در رابطۀ عبودیتش و ضمانت اخالقی
اش در برابر خداوند به دست مسئولیت بندگی

حاکمیت و البته آورد؛ و لذا زمامداران و نهاد می
شان همۀ مردم، پیش از آن در تعامالت اجتماعی

در خصوص تحقق بخشیدن به عدالت در برابر 
دیگران مسئول باشند در برابر خداوند و خود 

البته عدالت در تفکر اسالمی نیز از اند.لمسئو 
ین ایدۀ نظام منظر کارکرد، به عنوان بنیادی تر

تواند مورد پذیرش نباشد، همکاری اجتماعی نمی
 «عدالت»و « انصاف»یعنی در تفکر اسالمی نیز 

دهی کنندۀ جامعه در نسبت به عنوان ایدۀ سازمان
نظم »و « شهروندان»با دو رکن دیگر یعنی 

رار دارد. لکن سخن آن است که ق« اجتماعی
خاستگاه آن، نظام همکاری و مشارکت اجتماعی 
مردم، یا به عبارت دیگر قراردادهای متعارف یا 
عرف اجتماع نیست بلکه هویت ذاتی و نظم 
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رو درونی و فطری خود  مردم است. از همین
ین جایگاه ارزشی را در  انصاف و عدالت باالتر

دارد. تا جایی که در دستگاه اخالقی ادیان الهی 
یم از آن به عنوان غرض بعثت انبیاء یاد  قرآن کر

لقد أرسلنا ُرُسَلنا بالبّینات  و أنزلنا »شده است: 
سط    «َمَعُهُم الکتاَب و المیزاَن لیقوَم الناُس بالق 

( در واقع در لسان انبیای الهی مبنای 21)الحدید: 
عدالت در نسبت با خود و دیگران، انصاف است 

ین و سیمین  و انصاف یعنی رعایت قانون زّر
پسندی برای که آنچه را برای خود می»اخالقی 

آنچه را برای خود »و « دیگران هم بپسند
 به عبارت« پسندی برای دیگران هم نپسند.نمی

دیگران انصاف یعنی میان خود و دیگری مساوات 
برقرار کردن. طبیعی است که با تحقق عملی این 

ی، امتیازخواهی، مصادرۀ منافع به نفع معنا در زندگ
خود یا انحصارگرایی، تبعیض قومی، نژادی و 
طبقاتی، ظلم و اجحاف به حقوق دیگران، تنظیم 
ترتیبات به نفع خود و قبیلۀ خود و بسیاری مفاسد 
دیگر رفع خواهند شد. لذا امیرالمؤمنین علی 

فرمایند: السالم( به جناب مالک اشتر می)علیه
کأنصف  » ن َنفس  ف  الناَس م  یعنی « اللَه و أنص 

حقوق الهی )اخالق عبودیت یا ادب مع الله( و 
حقوق مردم را با انصافی نشأت یافته از نظم درونی 

از  اتو فطری خودت، یعنی مبتنی بر درک اخالقی

                                                             
ها عن بعٍض  و اعلم أنا » . 39 َبعض  نی ب  َة طبقاٌت ال َیصُلُح بعُضها إالا ببعٍض، و ال غ   «الرعیا
رل از هویت رسد تبیین جان سبر برخی ترتیبات، فرآیندها و ساختارهایند. به نظر می رسد نهادها، چیزی بیش از توافق عمومیبه نظر می . 40

. اند، خالی از وجه نیستشناختیهای هستیهای معرفتی و ذهنیت، مبنی بر این که نهادها عینیتساخت واقعیت اجتماعینهادی در کتاب 
های ی واقعیتهای نهادی مبنای همهگیرد مبنی بر این که واقعیتای که او میاگر بتوان از این دیدگاه دفاع کرد، در آن صورت نتیجه

 اند، نیز قابل دفاع خواهد بود. مالحظه نمایید: ی و اجتماعیای هستند، و وجه تمایز حیث اجتماعی فرداجتماعی
Tsohatzidis, Savat L. (ed.); Intentional Acts and Institutional Facts (Essays on John Searle’s 

Social Ontology), Netherlands: Springer, 2007, p. 1.    

ات در برابر حضرت حق )جّل وظایف بندگی
 ات از مساوات بینجالله( و مبتنی بر درک اخالقی

 ود و مردم، رعایت نما.خ

 
. مشارکت و مدارا به مثابه منطق تعامل 3. 1. 13

 اجتماعی در پرتو قانون الهی  

یت تعامالت   نکتۀ بسیار حائز اهمیت در مدیر
اجتماعی  نهاد حاکمیت با مردم و نیز مردم با مردم، 
دو مقولۀ مشارکت و مدارا است. این بدان 

ال الزم را معناست که نهاد حاکمیت بایستی مج
های مدنی میان خود با مردم و برای ایجاد مشارکت

یرا که اواًل، این  نیز میان مردم با مردم فراهم آورد؛ ز
توانند در تعامل با هم اند که میخود مردم

های چهارگانۀ نیازمندهای عمومی را حوزه
و ثانیًا، توان و اقتدار عمومی در   39گویند.پاسخ

دم با هم است. روشن اجتماع حاصل همکاری مر 
های است که مجرای هنجاری تحقق همکاری

اند. قواعد نهادی یعنی عمومی، قواعد نهادی
قواعدی که در بستری خاص، نزد همۀ مردم یا 

د؛ و انگروهی خاص از ایشان مورد توافق قرارگرفته
های عمومی بر مجرای عملیاتی تحقق همکاری

های معها یا مجتاساس قواعد نهادی، سازمان
  40اند.انسانی
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روشن است که در هر دو زمینه یعنی چه در 
مورد کیفیت قواعد نهادی و چه در مورد 

ها، نهاد حاکمیت اسالمی از گیری سازمانشکل
سویی موظف به مدارا یعنی ایجاد مجال حضور 
اجتماعی است و البته حضور اجتماعی یعنی توان 

عمال کارکردها و کسب قدرت اجتماعی ن اشی از ا 
عمال کارکردها و از سوی دیگر، انظباط بخش ا 

قواعد نهادی و رفتارهای سازمانی است. مبنا و 
معیار انضباط اجتماعی نیز میزان  الهی یعنی احکام 

های الهی در کتاب خدا و سنت قطعی و ارزش
اولیای دین است؛ به عبارت دیگر نهاد حاکمیت 

مۀ ابعاد تواند در راستای تأمین عدالت در همی
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، آموزشی، رفاهی و 
... اواًل، در قواعد نهادی و ضوابط  رفتار ساز 

های سازمانی مداخلۀ ارزشی نموده، ارزش
گر نحوۀ مشارکت نهادی و اقدام سازمانی هدایت

را در راستای رشد معنوی و وجودی آحاد جامعه 
 انیًا،تغییر دهد و یا از اساس تنظیم نماید؛ و ث

مداخلۀ سیستمی نموده، نظامات یا منطق عمل را 
به سوی بهبود اصالح نماید. البته این اقدام 

های مدنی شود؛ چرا نبایستی منجر به نفی آزادی
گرایی و پیوند سازندۀ که با روح مدارا، مردم

ازد. سحاکمیت و مردم که پیش از این بیان شد نمی
ای دو ستی بر مبنبه همین دلیل مکانیسم مداخله بای

یعنی « صداقت مدنی»و « وگوگفت»اصل 
وجب ای که مپیش برود؛ به گونه« سازیشفافیت»
مردم گردد. « جلب رضایت»و « جلب اعتماد»

تنها در این صورت است که مداخلۀ ارزشی 
تواند موجب تغییر ارگانیک و اصالح پویای  می

                                                             
ه فیهم، و اجعل» . 41 ت صوافي اإلسالم في کلِّ بلٍد  و احفظ لله  ما ستحفظک من حقا  «لهم قسمًا من بیت مالک، و قسمًا من غالا

 ننظام تعامل نهاد حاکمیت و مردم گردد، البته بدو
 آن که به سرمایۀ اجتماعی آسیب وارد آورد.  

در ادامه، توجه به این مطلب نیز حائز اهمیت 
است که مدارای نهاد حاکمیت در جامعه دارای دو 

 هایسنخ است؛ مدارا با توانگران و فعاالن عرصه
اجتماعی یعنی طبقاتی که دارای کارکردهای 
مشخص  کارگزاری، دبیری، قضایی، تجاری و 

اند و مدارای با طبقۀ پایین جامعه یعنی دیتولی
ینی در جامعه و  نیازمندان که دارای توان اثر آفر
کسب توان اجتماعی و اقتصادی نیستند. مدارا با 
توانگران یا صاحبان اثر و کارکرد اجتماعی خاص، 
چنان که گفته شد یعنی ایجاد مجال شایسته برای 

ینی ایشان؛ اما مدارا با نیازم مین ندان یعنی تأاثر آفر
ها و نیازمندهای ایشان و گوش فرادادن به گالیه

رو یکی تالش در جهت رفع ضعف ایشان. از همین
از وظایف نهاد حاکمیت آن است که از محل 

المال و درآمدها یا منابع عمومی که قابل بیت
و 41اند، سهمی برای مستضعفان قرار دهد.انفاق

 ایشان اقداماتدر راستای تأمین مالی و معیشتی 
 تأمینی الزم را مبذول دارد.

 
   تیترب و رشد منظور به نظارت و ریتدب . 4. 1. 13

در منظومۀ معرفتی ارزشی عهدنامه، مداخلۀ 
ارزشی و سیستمی زمامدار و نهاد حاکمیت، در 
قواعد نهادی و روندهای سازمانی، در راستای 

بخشی به هویت اخالقی جامعه، در امتداد انظباط
شده از سوی اخالق فردی و های ارائهارزش

اخالق عبودیت است؛ به عبارت دیگر زمامدار و 
ت بایستی بستر رشد و تربیت اخالقی نهاد حاکمی
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آحاد افراد جامعه را از خالل تنظیم و اصالح 
ترتیبات نهادی و سازمانی فراهم آورد و مانع از آن 
شود که قواعد نهادی و روندهای سازمانی فرد را به 
سوی رذایل اخالقی و یا ضعف اخالقی و یا 

 تفاوتی اخالقی سوق دهند.بی
، در مقام عمل هم جدای از این نگاه کالن

یزبین و  زمامدار و نهاد حاکمیت موظف است ر
دقیق باشد؛ و با تعیین ناظرانی نامحسوس، 
عملکرد طبقات مختلف اجتماعی را با دقت تمام 

یابی نماید؛ و از همه ها و تر این که جایگاهمهم ارز
مناصب عمومی و حاکمیتی را به کسانی بسپارد که 

ی تصّدی آن موقعیت های الزم را براشایستگی
السالم( در مورد انتصاب دارند. لذا حضرت )علیه

فرماندهان نظامی، قضات، کارگزاران و دبیران، 
دهند، نخستین چیزی را که مورد تذکر قرار می

انتخاب فرد أصلح است؛ و در هر مورد، 
هایی چون ایمان، تعهد، تجربه، مهارت، مالک
عدم  داری، وفاداری، پیشینۀ نیک،امانت

بستگی به دنیا و ارتباطات سالم را به عنوان دل
نمایند. در واقع با مالک انتخاب أصلح ارائه می

 «واقع بینی»الزم برای  رعایت این شرایط، زمینۀ
یعنی نیل به شناخت درست موضوعات، شرایط و 

 آید.اقدام به انجام عملی سنجیده و کارا فراهم می
به واقع احراز چنین شرایطی، از آن جهت که در 
راستای خدمت به مردم است احسان به ایشان 
خواهد بود. لذا هم موجب رشد مردم و هم رشد 

شود؛ و هم سازوکارهای نهادی خود  زمامدار می
نماید. چه این اد حاکمیت را بهینه و کارساز مینه

                                                             
هم )علی، تصحیح مؤسسه آل البیت دالئل الصدق لنهج الحق  )مالحظه نمایید: مظفر نجفی، محمدحسن؛ «: الناُس علی دین  ملوکهم» . 42

 (88، ص 1ق، ج  8311، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، السالم(

ین نهاد که خود نهاد حاکمیت به عنوان قوی تر
 اجتماعی، نیازمند بررسی، اصالح و تربیت است.

 
. خاتمه: اخالق زمامداری و مسئلۀ توسعه در 14

 عهدنامۀ مالک اشتر

چنان که معروف است، مردم در دین خود تابع 
. بدان معناست که  این  42زمامدارانشان هستند

ایشان در اخالق و سلوک بسیار از رهبران و 
زمامداران خود متأثرند. در نتیجه یکی از 

های تربیت و اصالح مردم، اصالح و شرطپیش
رو تربیت حاکمان و نهاد حاکمیت است. از این

مبنای اساسی توسعۀ یک جامعه، وابسته به توسعۀ 
رایی در نهاد ها، قواعد نهادی و روندهای اجدیدگاه

ای تنها در ضمن حاکمیت است. چنین توسعه
اصالح عملی  رفتارهای نهاد حاکمیت بر اساس 
مبانی ارزشی یادشده در اخالق زمامداری میّسر 
است. حداقل آن که توسعۀ مطلوب از منظر 
معرفت اسالمی وابسته به اصالح و رشد اخالقی 
یرا توسعۀ ارزشمند، یا توسعۀ خوب،  است؛ ز

ای است که در ضمن رشد وجودی و عهتوس
اخالقی  افراد فراهم آید؛ و ارزش توسعۀ نظامات 

شود. بدین اعتباری هم با این میزان سنجیده می
ه اند کترتیب نظامات اعتباری در صورتی خوب

جانبۀ ابعاد مادی و کارکرد مفیدی در بهبود همه
 معنوی زندگی انسان داشته باشند. 

یۀ ت وسعۀ اسالمی مبتنی بر ویژگی خاص نظر
رهیافت به دست آمده از عهدنامۀ مالک اشتر، 

و « احسان»وحدت عینی  دو مفهوم ارزشی  
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است. وحدت عینی این دو مفهوم در « عقالنیت»
یۀ توسعه که به چگونه بودن حیات اجتماعی  نظر

ها در انسان نظر دارد، مستند به وحدت ماهوی آن
پیش از این نیز که هویت ذاتی انسان است. چنان

بیان شد، سرشت الهی انسان  مؤمن، عشق و 
گاهی است؛ و این دو در نسبتی دیالکتیکی با  آ
گاهی و معرفت  یکدیگر قرار دارند؛ یعنی عشق، آ

گاهی عشق را. از را حمایت و تولید می کند و آ
رو تعامل انسان مؤمن با دیگران نیز مجرای این

عامل سان در تتحقق یافتن این دیالکتیک است. اح
اجتماعی، شعور و اشراق درونی یا معرفت را برای 
افراد به همراه دارد و معرفت یا اشراق درونی، عشق 
و محبت را. این نحوۀ عمل، عمل بر مبنای والیت 

 الهی و از جایگاه اصیل خالفت الهی است.
د و ُبعای، میان دچنین وضعیت دیالکتیکی

تواند در معرفتی )اشراق( و ارزشی )احسان(، می
ساحت انگیزشی عمل انسان، فرآیندی خودکار را 
تعبیه نماید و به مثابه موتور محّرک انگیزشی، عمل 
کرده، مبنای تکثیر در واقعیت خارجی گردد؛ به 

تواند جایگزین حّب مال، به عنوان عبارت دیگر می
عامالت اجتماعی قرار ها و تانگیزۀ پایه در تالش

گیرد. خصوصًا اگر این التفات وجود داشته باشد 
که احسان گرچه در مقیاس فردی ممکن است فرد 
را در بعضی موارد از کسب برخی منافع احیانًا 

مشروع یا نامشروع بازدارد ولی در مقیاس عمومی 
ن آورد؛ بنابرایتری را برای او فراهم میمنافع بیش

ع کنندۀ منافر منافع اخالقی، تأمینتواند در کنامی
مادی نیز باشد. عالوه بر این، تعامل بر مبنای 

ین نحوۀ تعامل بیناحسان، بهینه ؛ انسانی استتر
گاهی یا عقالنیت اشراقی و یا به اصطالح  یرا آ ز

یق گسترده و  43تر نمودن افق نظرعقل معاد، از طر
، باعث بالندگی 44فراخ نمودن سینه و تحمل انسان

شود؛ و در نیز می  45عقل معاش و جلب برکات
یابی به نتیجه، در مقام عمل، زمینۀ دست

ین و اخالقی ین وسایل را فراهم کارآمدتر تر
.می به عبارت دیگر تعامل اجتماعی بر   46آورد

مبنای معرفت یا اشراق، نه تنها عقالنیت ابزاری را 
کند بلکه آن را در ساختن کاراتر  محدود نمی

نماید. چنان که عهدنامۀ اری نیز میزندگی، ی
السالم( به جناب مالک امیرالمؤمنین علی )علیه

توان میان ابعاد دنیوی و دهد که میاشتر نشان می
یرا امر موالی حکیم به چیزی،  معنوی جمع نمود؛ ز

 طور در مبانی فلسفیمبتنی بر توان است؛ و همان
ه شده، درک الزام اخالقی نشاناخالق هم تحلیل

و این البته  (Snare, 2002: 47)توانستن است. 
ذیَن »وعدۀ الهی است که  یُد أن َنُمنَّ َعَلی الَّ و ُنر 

ی األرض  و َنجَعَلُهم أئمًة و َنجَعَلهم  اسُتضَعُفوا ف 
.  47«الوارثین

  

                                                             
قوا اللَه َیجَعل َلُکم ُفرقاناً » . 43 ها الذین آمنوا إن تتا  (13)األنفال: « یا أیا
ره للُیسری» . 44 َق بالُحسَنی * فسنیسا قی * و َصدَّ ا من أعطی و اتا آن کس که )در راه خدا( انفاق کند و پروا پیشه کند و جزای نیک خداوند «: فأما

 (3-3دهیم. )اللیل: یرا تصدیق نماید پس او را در مسیر آسانی قرار م
ماء  و األرَض » . 45 َقوا َلَفَتحنا علیهم َبَرکاٍت من السَّ  (35)األعراف: « َو َلو أنا أهَل الُقَری آَمُنوا َو اتَّ
 (1)الطالق: « و من یتق الله یجعل له مخرجاً » . 46
 (3)قصص:  . 47
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