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حكومت شايسته بشر از نگاه اسالم و عقل
آيتاهلل سيدمحمد خامنهاي
رئيس بنياد حكمت اسالمی صدرا
يكي از بزرگترين مسائل اينجهاني بشر ،شكل حكومت شايستة حيات انساني براي بشر بوده
است و حكما و انديشمندان بسياري در پي اين انديشه و پرسش ،عقايدي را اظهار نمودهاند.
بنظ ر ميرسد نخستين شكل حكومت شايسته انساني ،در آغاز تاريخ از طريق دين و پيامبران
معرفي و آموزش داده شده ،اما در كنار آن پيوسته سلطه و حكومت بر پاية زور يا تزوير به
مردم ،بحكم غرايز حيواني و انگيزههاي قدرتمداري نيز وجود داشته و حيات بشر را در طول
تاريخ به ستم و قتل و غارت و فساد و رواج نابساماني و خشونت و رنج آميخته است.
حكما و فالسفه كه شاگردان انبيا و مروج اديان الهي بودهاند در تمام دورانها و در ملل
متمدن ،همواره كوشيدهاند با تكيه بر عقل و مباني آفرينش جهان و براي برخورداري همة
مردم از رفاه و امنيت و عدالت و رسيدن به رستگاري و سعادت ،شكل حكومت را بر پاية
حكمت بگذارند .حكمت نظري بر اساس جهانبيني درست و منطق و عقالنيت ،راه سعادت را
مييابد و اجراي آن را بر عهدة حكمت عملی قرار ميدهد .ميدانيم كه مهمترين بخش حكمت
عملي ،سياست مُدُن يا همان حكومت جوامع انساني است و از اينرو بايد پذيرفت كه سياست

از حكمت و عقالنيت جداشدني نيست و شكل صحيح و غيرحيواني حكومت و سياست را
بايستي بر پاية عقالنيت و منطق و قوانين فطرت و اصول اصلي آفرينش الهي بنا نهاد؛ هرگونه
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حكومت در جوامع بشري را چه از زور باشد يا از تزوير و تبليغات ،نميتوان شايستة جامعة بشري
شمرد.
از نظر حقوقي و منطقي ،حكومت از «حق حاكميت» ناشي ميشود ،و يك حكومت صحيح
آنست كه بتواند اثبات كند كه داراي اين حق ،يعني حق حاكميت است .زور و تزوير و توارث و
قدرت خانوادگي هيچكدام نميتوانند اين حق را داشته و آنرا اجرا كنند .در نگاه ديني و اسالمي،
حق حاكميت در اصل به حقتعالي تعلق دارد زيرا كه او آفرينندة جهان و انسان است و خداوند
متعال است كه مالك هرچيز ميباشد و حق دارد شكل حكومت را تعريف و افراد شايسته براي
حكمراني بر مردم را معرفي نمايد.
در نگاهي ديگر ،حكومت بايد با اهداف آفرينش و با حكمت سازگار باشد ،و چون اساس
آفرينش بر خير و صالح انسان (بمنظور رسيدن به سعادت و رفاه و زندگاني بسامان و شايسته)
ميباشد ،پس حكومتي صحيح و داراي حق حكومت و فرمانروايي بر مردم است كه هدف و
برنامه و اجراي آن ،رشد عقالني مردم و زندگاني صحيح و انساني همراه با رفاه و آرامش و
امنيت و برخورداري از نعمتهاي الهي باشد تا زندگي اينجهاني و أخروي او با سعادت و لذت
همراه شود.
اين شكل حكومت (حكومت الهي) بشدت به شخص و شخصيت فرمانروا و حاكم بستگي
دارد و افرادي كه خودكامه بوده و داراي ايمان عملي و نظري به خداوند نباشند و مصلحت
جامعه را ببازي بگيرند و منافع شخصي يا گروهي داشته باشند و هدف آنها راحت و سعادت و
كمال مردم نباشد ،صالحيت و حق حتي يك روز حكومت بر مردم را ندارند.
يكي از احكام حكومتي اسالم و شيعه اين حديث معروف است« :من كان من الفقهاء

صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً ألمر مواله فللعوام ان يقلّدوه »...؛ يعني كسي
شايستة حكومت در جامعة مؤمنين است كه «فقيه» (يعني دينشناس و حكيم) و نگهبان دين
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و ديندار و با ايمان ،و مخالف هواي نفس (يعني خوددار و دور از هواي نفس و منافع شخصي)
و مطيع قانون و قانونمند باشد ،پس عوام (يعني عامه مردم) مكلفند از او «پيروي» و اطاعت
(تقليد) كنند؛ «تقليد» در لغت بمعني پيروي است ،نه فقط تقليد در فتواي فقهي.
در اين حديث ،مردم براي حكومت بر خود ،مكلفند از رجال قدرتطلب و عشاق حكومت و
سلطه بر ديگران ،پرهيز كنند و كسي را برگزينند كه آگاه و عالم و متخصص در علوم عقلي و
نقلي و جهانبيني الهي اسالمي ،و دور از هواي نفس و بدنبال مصالح و منافع مردم و ملت و
مردمدوست باشد؛ همانگونه كه اميرالمؤمنين عليهالسالم به مالك اشتر فرمود« :واَشِعر قلبك
الرحمة للرعّية»...؛ يعني لباس رحمت و محبت به مردم را بر دل خود بپوشان و نسبت به عامة
مردم سراپا محبت و رحمت باش.
در اينجا دو نوع حاكم قابل فرض است1 :ـ حاكمي كه مردمدوست و بدنبال عدالت و راحت
و رفاه آنهاست2 ،ـ حاكمي كه مردم را ملك و بردة خود ميداند و خود را قانون و قانون را براي
خود ميشمارد و قانونمدار نيست اسالم از آنرو شكل و نام حكومت را نه رياست بلكه «واليت»
نهاده ،زيرا محور در اين كلمة پرمعنا ،محبت (واليت) است .خداوند متعال خود باالترين «ولي»
و دوست مؤمنين است؛ «اهلل ولّي الذين آمنوا» ،و پيامبر و امامان نيز چنين بودهاند ،حاكم مقبول
اسالم نيز بايد «ولي» و دوستدار مردم باشد تا «اطاعت» او واجب گردد.
رمزي در كلمة «واليت» هست كه در كلماتي مانند حبّ و عشق و مانند آنها نيست ،زيرا
همة اينها گاهي يكطرفه هستند اما واليت بمعناي محبّتي دوطرفه است ،كه يكسر آن محبت
آفريدگار نسبت به مؤمنين است و سر ديگر آن ،محبت مؤمنين به خداوند و آفريدگار خود (يُحبّهُمُ و
يحّبونه).
«واليت» يك جاذبه و رابطة دوطرفه است .همچنانكه در نيروي جاذبة ماديات اثبات شده،
نه فقط جسم بزرگتر جاذب اجسام كوچكتر است كه حتي جسم كوچكتر هم بسهم و بقدر توان
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و موجوديت خود ،جاذبه دارد و آن را بسوي جسم بزرگتر ميفرستد ،ولي چون مقدار آن ضعيف
است در فيزيك و محاسبات عادي بحساب نميآيد .در رابطه بر اساس واليت نيز از لحاظ
مفهومشناسي هميشه رابطهيي دو جانبه بين «والي» و «مردم» مفروض است .اسالم براي هر
دو طرف (حاكم و مردم) «حقوقی» گذاشته و همچنين هر دو طرف بسهم خود «تكاليفی»
دارند .هيچ حاكمي حق استبداد و خودكامگي ندارد و بايد از مشاوره و خردهاي ديگر كمك
بگيرد مردم و افراد جامعه نيز مكلفند مطيع اوامر و قوانين موضوعة حكومت باشند و حاكم را
نصيحت كنند .مردمساالري نيز مشروط به رعايت «تكاليف» از طرف مردم است و همگان بايد
حاكم الهي و ولي مؤمنين را «امام» و پيشرو و «رهبر» خود بشمارند و بحكم «اطيعوا اهلل و
اطيعوا الرسول »...از او اطاعت كنند.
اين شكل آميختگي سياست با محبت ،نمونة كامل «مدينة فاضله» و «آرمانشهر»ي است
كه حكماي ايران و اسالم و آتن و يونان نيز بدنبال آن بودند ،اما جز در حكومت رهبران و
امامان شيعي تحقق نيافت.
با توجه به همة عناصري كه اسالم براي حكومت بر مردم قرار داده ،معني سياست و
حكومت و مباني حاكميت بشر بر بشر روشن ميشود و رابطة آن با حكمت و عقل و منطق و
نقش قوي محبت و رحمت ميان مردم و حاكم ،بدست ميآيد و اثبات ميشود كه هرگز نميتواند
و نبايد حكومت از حكمت و واليت دور باشد ،چه اينكه فرمود «الينال عهدي الظالمين» (بقره/
 .)124منصب واليت همواره بايستي از طرف آفريدگار تعريف و اعطا شود.
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