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 آسیب شناسی اخالق سیاسی کارگزاران حکومت 
از ديدگاه نهج البالغه

مجتبی فائق1

چکیده
کارگزاران حکومتی، به دلیل برخورداری از منصب و جایگاه حکومتی ممکن اس��ت 
دچار آفات و آسیبهایی شوند. این آسیب ها به آسیبهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 
و اعتقادی تقسیم می ش��ود. مهمترین مصداق هایی که امام علی در نهج البالغه 
مورد توجه و تأکید قرارداده اند، عبارت  اس��ت از سازش��کاری، وابستگی به بیگانگان، 

دنیاطلبی و بی توجهی به اصل مشورت.
ای��ن آس��یب ها و عوامل مؤث��ر در بروز آن ه��ا و پیامدها و ناهنجاری های سیاس��ی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ناش��ی از آن ها در آئین زمامداری امام علی مورد 
 توجه قرار گرفته است. شناخت این آسیب ها با عنایت به سیرة سیاسی امام علی
و ب��ا مطالعة محوری نهج البالغه در اتخاذ رویکرد مناس��ب  توس��ط کارگزاران نظام 

اسالمی کاربرد دارد.

کلید واژه ها: آسیب شناسی، اخالق سیاسی، کارگزاران، نهج البالغه 

 mojtaba.faegh@yahoo.com 1. دانشجوی دکتری پژوهشکده نهج البالغه
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بیان مسئله
مفهوم آسیب در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی ظهور عیب و نقص و خروج از وضع طبیعی 
و در نهایت پیدایش تباهی اس��ت. چنانکه از این واژه در آموزه های اس��المی به "آفت" که به 

معنای تباه کننده ای که به چیزی اصابت کند،تعبیر شده است. )فراهیدی، بی تا، جلد 8، 410(
آسیب شناسی در حقیقت شناسایی آن دسته از عوامل مهم و مؤثری است که  وجود  یا 
تداوم حیات آن می تواند فرآیند تحقق هر نظام یا سیستمی را متوقف و یا به صورت محسوس 

کند نماید. )دورکیم، 1373، 74(
کارگ��زاران حکومت ناظر به دو گروه حاکمان و واس��طه میان حاکمان و مردم، که همان 
مدیران اجرایی،نظامی،قضایی و... هس��تند، می باش��د. )معلوف، 1374، 530 و 531(  کارگزاران 
حکومت همواره با آفت ها و آسیب های جدی مواجه اند، شناخت این آسیب ها و عوامل مؤثر در 
پیدایش و یا دامن زدن به آن ها می تواند از بروز ناهنجاریهای سیاس��ی، اجتماعی و اقتصادی 

جلوگیری کند.
به طور کلی آسیب های کارگزاران به دو دسته فردی و مدیریتی تقسیم می شود ؛ آسیبهای 
اخالقی شامل آفاتی است که همگان در معرض آن هستندو آسیب های مدیریتی، آفاتی است 
که در عرصة حکومت و برخورداری از قدرت ایجاد می شود و در عرصه های گوناگون سیاسی، 
اجتماعی،اقتصادی و اعتقادی بروز می یابد. این مقاله جنبه آسیب شناسی سیاسی را مد نظر 

قرار داده است.
برخی از مهمترین سوال ها درباره اخالق سیاسی کارگزاران عبارتست از:

 مؤلفه های اصلی و آسیب زا در اخالق سیاسی کارگزاران از دیدگاه نهج البالغه چیست؟. 1
سازشکاری کارگزاران حکومت چه آسیبهایی در پی دارد و راه مقابله با آن چیست؟. 2
مقصود از وابس��تگی کارگزاران حکومت چیست و آس��یبهای ناشی از آن چه اثراتی بر . 3

جامعه و حکومت می گذارد؟
دنیاطلبی کارگزاران چه اخالق ناشایستی را ایجاد می کند و راه مقابله با آن چیست؟. 4
بی توجهی کارگزاران به اصل مش��ورت چه آس��یبهایی در پ��ی دارد و راه مقابله با آن . 5

چیست؟
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از این رو در این تحقیق؛ شناس��ایی عوامل آسیب زا،آس��یب های ناشی از آن و پیامد های 
ناگوار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن با عنایت به رویکرد حکومت امام علی مدنظر است.

سازشکاری 
مفهوم سازشکاری

سازش��کاری و مداهنه به مفه��وم مدارا و نرمش، )راغب اصفهانی، بی ت��ا، 320(  - که معموالٌ در 
مورد انعطاف های مذموم و منافقانه به کار می رود )طبرسی، 1372، ج 10، 501(  تساهل نسبت 
به ارزشها و اصول و نادیده گرفتن حق است. )قرشی، 1371، ج 2، 366( در حقیقت سازشکاری 
کارگزاران حکومت به معنای زیر پا گذاشتن اصول اعتقادی و اخالقی برای رسیدن به مطامع 

دنیوی است که آسیب های فراوانی در پی دارد. )دلشاد تهرانی، 1383، 109( 

عوامل مؤثر در سازشکاری
عوامل مؤثر در این آس��یب از دو جنبه درونی و بیرونی قابل بررس��ی اس��ت، جنبه درونی به 
م��واردی نظیر ؛ ضعف ش��خصیت، ترس و دنیاطلبی و جنبه بیرونی به فش��ارهای قدرت های 

سیاسی چه داخل و چه خارج از سیستم حاکمیت – بر می گردد.

عوامل درونی
علمای اخالق ریشه سازشکاری را به طور عام ضعف شخصیت و دنیا طلبی ذکر می کنند)نراقی، 
بی تا، ج 2، 240(. افزون بر این برخی تفاس��یر عامل سازش��کاری با کفار را ترس بیان کرده اند. 
) قمی، 1367، ج 2، 362؛ طبرسی، 1377، ج 4، 277(. برآیند مفاهیم ضعف شخصیت، دنیاطلبی و 

ترس را سه عامل شخصیتی در ایجاد سازشکاری کارگزاران معرفی می کند.

عوامل بیرونی
مهمترین عامل بیرونی بروز این آس��یب، فشارهای وارد از سوی قدرت های سیاسی است که 
در صورت همراهی عوامل فردی کارگزار را به سازشکاری وامی دارد. این فشارها از سه طریق 
اعمال می ش��ود ؛ تطمیع، تهدید و تزویر. چنانکه معاویه، اصلی ترین مخالف حکومت علوی از 
این س��ه حربه بهره برد و موفق ش��د برخی از جمله زیادبن ابیه را  که از کارگزاران امام بود 
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به این بهانه که ابوسفیان پدر حقیقی اوست، متمایل سازد. )هاللی، 1405 ق،ج 2، 741 و 742؛ 
ثقفی، 1410 ق، ج 2، 445( افزون بر این ترفند های معاویه بر برخی دیگر از کارگزاران، از جمله 

اشعث بن قیس، نیز فائق آمد. )نک:  هاللی، 1416 ق، 316(

آسیب شناسی سازشکاری
سازش��کاری کارگزاران از دو دیدگاه قابل بررس��ی و تحلیل است: نخس��ت سازش و مدارای 
ناپس��ند نس��بت به نزدیکان و عوامل داخل حکومت و دیگر سازش نس��بت به عوامل خارج 
از حکومت1؛ موضع نخس��ت حاوی آثار ناگواری اس��ت، ازجمل��ه؛ امتیازطلبی، ویژه خواری و 
خویشاوندس��االریو... مصداق این موضع در دوران زمامداری خلیفه س��وم رخ داد که موجب 
پیدایش خوی امتیازطلبی و تفوق نزدیکان گردید، در نتیجه آسیب هایی نظیر ویژه خواری و 

خویشاوندساالری ظهور و بروز پیدا کرد. 
سازشکاری کارگزاران حکومت نسبت به عناصر خارج از نظام به صورت تساهل نسبت به 
ارزشها و اصول حقه حکومت اسالمی بروز پیدا می کند. چنانکه از سرگذشت برخی کارگزاران 
امام علی پیداست، ابتدا آن ها نسبت به آئین زمامداری حضرت دچار سهل انگاری شدند و 
در منجر به وابستگی آن ها به جریان های منحرف از مسیر حق گردید، ازجمله اشعث بن قیس 
که در ابتدا در مقام  فرمانداری آذربایجان ابقا گردید، اما در جنگ صفین دچار تزلزل گردید 

)ابن بابویه، 1362، ج 1، 302؛ منقری، 1382، 480 – 482(.

راهکارهای مقابله با سازشکاری
امام برای مقابله با سازش��کاری کارگزاران، راهکارهای��ی چند برگزید، که عمده آن ها به 
جهت گیری حاکمان و مدیران ارش��د مربوط است. مهمترین راهکارها عبارت است از جدیّت 

درعدالت محوری و قاطعیت در پایبندی به اصول و ارزش های اسالمی.
وقتی عدالت به عنوان اصلی ترین عامل پذیرش خالفت عنوان شود )نهج البالغه، خطبه 3( در 
صورت بروز خالفکاری، چه از سوی نزدیکان و چه از سوی نخبگان و کارگزاران، با برخوردی 
قاطع روبرو می شود و عدالت نسبت به همگان اجرا می گردد. چنانکه امام علی در دوران 

1.  مقصود از عوامل خارج از حکومت افرادی هستند که در نتیجه تمرد و سرکشی از دایرة شهروندی خارج شدند.
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خالفت، نسبت به نزدیکان خویش به هیچ  روی مسامحه نکرد و در صورت تخلف با قاطعیت 
برخورد کردند. ماجرای عاریت گرفتن فرزند ایشان از بیت المال و برخورد قاطع ایشان نمونه ای 
اس��ت که در اقوال تاریخی نقل شده اس��ت. )نک: ورام بن ابی فارس، 1410 ق، ج 2، 3 و 4؛  فیض 

کاشانی، 1406 ق، ج 15، 553؛ حّر عاملی، 1409 ق، ج 28، 292(
همچنین امام در برابر نخبگان نیز تن سازش��کاری نداد و با قاطعیت نس��بت به اقامة  
حدود الهی اقدام نمود. به،نوان نمونه هنگامی که نجاشی، ازشاعران معروف عرب و از اصحاب 
ایشان، در ماه مبارک رمضان شرب خمر کرد،  امام حد الهی را بر او جاری ساخت. )ثقفی، 
1410 ق، ج 2، 366 – 369؛ ح��ر عامل��ی،1409 ق، ج 28، 232؛ نمونه های دیگر نک: ابن شهرآش��وب 
مازندران��ی، 1379 ق، ج 3، 195؛ طوس��ی، 1414 ق، 87 ؛ ثقف��ی، 1410 ق، ج 1، 47؛ هاش��می خوی��ی، 

1400ق، ج 4، 78؛ مفید، 1413 ق، 175 و 176(
در آموزه های علوی نه تنها بر پرهیز از سازشکاری تأکید شده، بلکه از آن به عنوان ابزاری 
الزم جهت تحقق فرمان الهی یاد ش��ده اس��ت. )نک: نهج البالغه، حکمت 107( پس سازش��کاری 
درهمه ابعادش از جمله مهمترین آس��یبهایی است که ممکن است کارگزاران حکومت به آن 
دچار شوند و به تبع آن پیامدهای ناگواری بر جامعه اسالمی تحمیل گردد، ازاین رو با عنایت 
به س��یره امام علی باید جدیت در عدالت محوری و قاطعیت در اجرای اصول اس��المی را 

سرلوحه اقدامات کارگزاران حکومت قرار داد.

وابستگی به بیگانگان
مقصود از وابس��تگی، دوستی و مودت دش��منان )طباطبایی، 1417 ق، ج 3، 151 و ج 5، 368(  و 

پذیرش والیت ایشان است.  )مدرسی، 1419 ق، ج1، 541( 
قرآن کریم در آیاتی چند از وابس��تگی به دش��منان نهی فرموده است. )نک:  آل عمران / 28 
و 118 ،  النس��اء  / 141 و 144، المائدة / 51 و 57، الممتحنة / 1-13( از جمله در س��وره "آل عمران" 

آمده است : 
» مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان دوست بگیرند...«) آل عمران / 28 ( 

در برخی تفاس��یر ذیل این آیه آمده است اگر مسلمانان کفار را دوست خود بگیرند خواه 
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ناخواه با آن ها امتزاج روحی پیدا کرده و این امتزاج مسلمانان را رام و سرسپرده آن ها می کند 
و از اخالق و س��ایر شئون حیاتی آن ها متأثر می ش��وند. )طباطبایی، 1417 ق، ج3، 151؛ حائری 

تهرانی، 1377، ج2، 182( 
در آموزه های علوی نیز از دوس��تی، مودت و در نتیجه وابس��تگی به بیگانگان و دشمنان 
نهی شده است: از دوستی دشمنان خدا و اینکه دوستی خود را برای غیر دوستان خدا خالص 
گردانی، بپرهیز؛ زیرا هرکس قومی را دوس��ت بدارد با آن ها محش��ور خواهدشد )تمیمی آمدی، 

.)204 ،1366

تفاوت سازشکاری و وابستگی
سازشکاری در حقیقت مقدمه ای است برای وابستگی یعنی افراد با تساهل نسبت به ارزشها از 
اصول خود دست کشیده و زمینه را برای جوالن منحرفان فراهم می کنند و پس از مدتی به 
صورت کامل نسبت به ارزش های خود بی اعتقاد گشته و در ارزش ها استحاله صورت می گیرد. 
این تحلیل از بررسی سرگذشت برخی کارگزاران حکومت علوی قابل دریافت است)برای نمونه 

نک:  هاللی، 1405 ق، ج 2، 741 و 742؛ هاللی، 1416 ق، 316(.

عوامل مؤثردر وابستگی سیاسی کارگزاران
 وابس��تگی کارگزاران حکومت عوام��ل مختلفی دارد از جمله عوام��ل درونی می توان ترس، 
نف��اق ودنیاطلبی را نام برد و عوامل بیرونی نیز به ترفندها و توطئه های معاندان جهت ایجاد 

وابستگی کارگزاران برمیگردد.
 قرآن کریم از ترس به عنوان عامل سرسپردگی به جریان های گمراه یاد می کند )المائدة/52 ( 

در تفسیر المیزان ذیل آیة مزبور آمده است :
»افرادی که دچار ضعف شخصیت، نفاق و شک بوده و در برابر هواهای نفسانی 
خود تسلیم اند، توان مقابله با دشمنان را نداشته و ناچار وابسته به آنان می شوند« 

)طباطبایی، 1417ق، ج: 375/5 ( 

امام مهمترین ویژگی سرسپردگان را نفاق معرفی کرده و می فرماید ؛
 »مناف��ق از هی��چ اقدامی در ابراز وابس��تگی خود به رهب��ران گمراهی کوتاهی 
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نمی کند تا مورد توجه قرار گیرد؛ خطبه 201«

مهمترین مصداق این بیان عمرو بن عاص اس��ت که به جعل حدیث می پرداخت و انواع 
فریب ها را به کار می برد تا منصب و جایگاهی به دست آورد. )ابن ابی الحدید، 1340، ج 11، 42 ( 

  دنیاطلبی نیز از جمله عوامل مؤثر در بروز وابستگی است، چنانکه حضرت علی در 
نامه ای خطاب به عمروعاص دنیاطلبی را مهمترین عامل وابس��تگی او به معاویه می داند.)نک: 
نهج البالغه، نامه 39 ؛ نیز نک: مجلس��ی، 1403 ق، ج34، 164 (. نتیجه ای که از مبحث  ترس، نفاق و 

دنیاطلبی مهمترین عوامل فردی در بروز وابستگی کارگزاران حکومت به بیگانگان هستند.
اما مهمترین عوامل بیرونی درایجاد وابستگی، توطئه ها وترفندهای قدرت های مخالف نظام 
حاکم است. در این مورد می توان به ماجرای زیاد بن ابیه،کارگزارامام علی، اشاره کرد که 

مقهور ترفندهای معاویه شد.)هاللی، 1405 ق، ج 2، 741 و 742( 

آسیبهای ناشی ازوابستگی
وابستگی کارگزاران حکومت موجب فاصله گرفتن آن ها از اصول و ارزشهای اسالمی شده به 
گونه ای که در نهایت نسبت به این اصول حقه بی اعتقاد می شوند وبدین سبب موجبات زوال 
و نابودی خود را فراهم می آورند،چنانکه دربرخی تفاسیرآمده است؛ وابستگی به کفارومحبت 
ایشان سبب اختالط ارواح مسلمانان با ایشان شده و این اختالط موجب می شود که مسلمانان 
 عقاید حقه خود را از دس��ت بدهند.)طباطبایی، 1417 ق، ج 5، 368( دراینباره حضرت علی
در نامه 44 نهج الباغه آشکارا معاویه را – که اصلی ترین قدرت مخالف حکومت زمان بود – 
شیطان معرفی میکند.از س��وی دیگروقتی ایشان پیامدهای ناگوار سرسپردگی به شیطان را 
تبیین می نماید؛فاصله گرفتن وبی اعتنایی نس��بت به ارزشها ودرنتیجه سوار شدن بر مرکب 
گمراهی و ضاللت را پیامد شوم وابستگی به شیطان می داند.)نهج البالغه، خطبه 7( پس مشخص 
می شود ازمهمترین پیامدهای وابستگی به بیگانگان دست کشیدن ازاصول اسالمی است که 

در نهایت نابودی ونیستی رابه همراه دارد. 

راهکارهای مقابله با وابستگی سیاسی کارگزاران
مهمترین راهکارهای مقابله با این آسیب در سیرة حکومتی امام علی عبارت است از: 
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کنت��رل و نظارت دقیق حاکم��ان و فرمانداران بر کارگزاران و زیر دس��تان )نهج البالغه، . 1
نامه53( 

هشدار به افراد در معرض آسیب و آشکار کردن توطئه ها و ترفند های دشمنان ) همان، . 2
نامه 44 (. کنترل و نظارت بر امور کارگزاران حکومت به صورت محس��وس و نامحسوس 
ایش��ان را ازآسیبهای فراوان از جمله وابستگی به جریانهای گمراه بازمی دارد. افزون بر 
این درصورت مش��اهده تمایل برخی کارگزاران به بیگانگان مقامهای مس��ئول باید به 

آن ها هشدارداده وتوطئه دشمنان را آشکار سازند. 

دنیاطلبی
مهمترین جلوه دنیاطلبی نمود در اش��رافی گری دارد. این رذیله در صورت فراگیری در میان 
کارگزاران، موجب زوال و انحطاط حکومت می گردد. ابن خلدون در مقدمه »العبر« اصلی ترین 
عام��ل زوال حکومت ها را روی آوردن کارگزاران به اش��رافی گری معرفی می کند. )ابن خلدون، 

1408 ق، ج 1، 210 – 213(
اش��راف دراصطالح سیاس��ی طبقه ای هس��تند که به واس��طه جایگاه خ��اص خود چه از 
حی��ث اقتصادی، نظام��ی، اجتماعی و یا اعتقادی حقوق و مزایای وی��ژه ای برای خود قائلند.

)پازارگاد،1343، 17(
درآموزه های علوی ازخوی اشرافی به شدت نهی شده  است. امام علی در توصیه های 
خود به کارگزاران، آن ها را از تمایل به اش��رافیت برح��ذر می دارند. )نک: نهج البالغه، نامه 3؛ 
نامه 45( این برخورد ریشه در تعالیم نبوی دارد، چنانکه پیامبراعظم)ص( نیز از همنشینی با 

اشراف نهی می فرمودند.)نک: کلینی،1407 ق، ج 6، 282؛ مجلسی، 1406 ق، ج 7، 548 (.

عوامل مؤثردراشرافیگری
آنگون��ه که از کالم امام  دریافت می ش��ود, عواملی درونی و بیرونی در این امر دخیل اس��ت.  
مهمترین عام��ل درونی را می توان پیروی ازهوای نفس و دنیا طلبی دانس��ت.)نک: نهج البالغه، 
نام��ه 45(. همچنین بهره مندی از امتیازهای ویژه و پیروی از خواهش��های نفس��انی، آدمی را 
به بی توجهی نس��بت به اصول و ارزشهای دینی می کش��اند، به طوری که در ارزش ها استحاله 
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صورت می گیرد، چنانکه دردوران خلیفه دوم و سوم برخی کارگزاران و اصحاب خاص ازجمله 
عبدالرحمان بن عوف، طلحه، زبیر و س��عدبن ابی وقاص درنتیجه عطایا و بهره مندیهای بسیار 
نسبت به سنت نبوی بی اعتنا شده و به سنتهای اشرافی– جاهلی روی آوردند.)نک: ابن عساکر، 

1415 ق، 120؛ مسعودی، 1409 ق، ج 2، 342 و 343 و 350( 
همچنین در بروز روحیة اشرافیگری عوامل بیرونی نیز دخیل اند، ازمهمترین عوامل بیرونی 
می توان به جهت گیری نادرست مسئولین فرادست اشاره کرد که با رویکرد نادرست سیاسی– 
اقتصادی اموال را نا بجا در اختیار زیردستان  قرار می دهند و زمینه پیدایش اختالف طبقاتی 
و ایجاد طبقه اش��راف را فراهم می آورند. چنانکه این رویکرد به وضوح با وقایع دوران خلیفه 
سوم به ویژه امتیازدهی وی به مروان بن حکم قابل تطبیق است.)نک: ابن شبه، 1368، ج 1، 232 

و 235-238؛ مسعودی، 1409 ق، ج 2، 342 و 343 و 350(

آسیبهای ناشی ازاشرافیگری
اش��رافیگری کارگزاران حکومت آس��یبهای فراوان��ی درپی داردازجمله رف��اه طلبی که خود 
پیامدهای ناگواری درپی داردازجمله سازش��کاری نس��بت به اصول وارزش��های دینی وارکان 
حکومت اسالمی. وقتی فرهنگ اشرافی برعملکرد کارگزاران حکومت سایه افکند ورفاه طلبی 
وزیاده خواهی هدف ش��د آنگاه تساهل نس��بت به ارزشها واصول ایجاد می شود همانگونه که 
ازبررسی سرگذشت برخی اصحاب پیامبر)ص( بدست می آید آن ها پس از برخورداری از اموال 
و داراییهای بس��یار،کم کم نس��بت به ارزشهای خود بی تفاوت ش��ده وازآن دست برداشتند.

ازجمله مصادیق این تحلیل عبدالرحمن بن عوف ازیاران برجسته  پیامبر)ص( است؛ او وقتی 
ازسوی رزمنده شامی مورد پرسش قرار گرفت که چه شده به دنیارغبت نشان میدهد با وجود 
اینکه ازیاران برگزیده پیامبر)ص( اس��ت آشکارا در پاس��خ از دست دادن صبردربرابرآسایش 
وراحتی را به عنوان دلیلی بر سازش��کاری خود نس��بت به اصول وارزشها معرفی می کند.)ابن 
عساکر، 1415 ق، 120(  پس یکی ازمهمترین پیامدهای اشرافیت رفاه طلبی است که ثمره آن 

سازشکاری نسبت به اصول و ارزش های حکومت اسالمی است.
دومین پیامد اش��رافیگری،برتری طلبی اس��ت که دربیش��ترمواردبه صورت انحصارطلبی 
بروزپیدام��ی کند.یکی ازموانع ومش��کالت دوران خالفت امام علی فراگیری خوی برتری 
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طلبی اس��ت که نتیجه مس��تقیم اش��رافیگری کارگزاران حکومت درزمان خلیفه سوم است.
)نهج البالغه، خطبه 30( چنانکه طلحه و زبیر که در دوران خلیفه سوم به زندگی اشرافی خوگرفته 
بودند از اینکه امام آن ها راباسایرین برابرمی داند و سهمی برابر از بیت المال باهمگان برای 
آن ها درنظر می گیرد نزد حضرت ش��کوه می کنند؛ )ابن حیون، 1385 ق، ج 1، 384( در حقیقت 

این رفتار ریشه دربرتری طلبی آن ها دارد.

راهکارهای مقابله بااشرافیگری
برای مقابله با بروز اشرافیت درکارگزاران حکومت راهکارهای فراوانی وجود دارد، دراین تحقیق 

با عنایت به آموزه های امام علی سه راهکارارائه می شود؛  

احیای اصول و ارزش های اسالمی در راستای مبارزه با اشرافیت: این راهکار در دو بعد . 1
نظری و عملی مطرح است. بعد نظری به احیای سیره نبوی و توجه دادن به آموزه های 
سیاسی پیامبراعظم)ص( برمی گردد و بعد عملی ناظر به الگوسازی حاکمان و مسئوالن 
برای زیردستان در ساده زیستی و پرهیز از تجمل گرایی در همة سطوح است. همانگونه 
که موالی متقیان درخطبه های خود پیوسته همگان را به سیره پیامبر)ص( توجه 
داده و ساده زیستی وپرهیز از اشرافیگری را به عنوان یکی از ویژگیهای بارز ایشان بیان 

مینمود. )نک: نهج البالغه، خطبه 159 ؛ نیز نک: خطبه 33 و نامه 45(  

برقراری عدالت اقتصادی: برقراری عدالت اقتصادی دارای وجوه مختلفی نظیر؛ یکسان . 2
س��ازی بهره مندی افراد از بیت المال، قاطعیت در مواجهه با زیاده خواهان، بازگرداندن 
اموال به تاراج رفته از بیت المال و رس��یدگی ویژه به اقش��ار آسیب پذیر جامعه است. 
امام علی در آئین زمامداری خویش اهتمام ویژه ای نس��بت به این امر دارد. امام 
علی برای همگان سهم برابری ازبیت المال مقرر فرمودند تا اختالف طبقاتی جامعه 
آن روز که درنتیجه رویکرد نادرست خلفای پیشین ایجاد شده بود، از بین برود. )نک: 
یعقوب��ی، بی تا، ج 2، 153 (. افزون بر این نس��بت ب��ه زیاده خواهی گروه های مختلف، اعم 
ازکارگزاران حکومت، صاحبان قدرت و نزدیکان و خویش��ان، با قاطعیت برخورد کرده 
و دس��ت آن ها را از دارایی های عمومی جامعه کوتاه نمودند. )نک: نهج البالغه، خطبه 15 
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و 44 و 215 و نامه 5 (، همچنین در س��فارش به کارگزاران و فرمانداران لزوم رس��یدگی 
ویژه به اقشار آسیب پذیر را مورد توجه قرار داده و در سفارش به مالک اشتر می فرماید: 

»... از خ��دا بترس، از خدا بت��رس درباره طبقه فرودین، همان هایی که برای گذراندن 
زندگ��ی تدبیری ندارن��د؛ از کارافتادگان و نیازمندان و گرفتاران به زیان و س��ختی و 
صاحبان امراضی که از پا در آمده اند. درمیان اینان کس��انی هس��تند که روی سؤال و 
اظهارحاجت دارند وکس��انی که عفت نفسشان مانع از سؤال است، آنچه را که خداوند 
در مورد آنان از حفظ حقوق از تو خواسته به حفظ آن پرداز، نصیبی از بیت المال که 
دراختیار توست و سهمی از غالت زمینهای خالصه را در هر منطقه برای آنان قرارده 
که برای دورترین آن ها همان س��همی اس��ت که برای نزدیکترین آنان است.  )همان، 
نامه 53 ( درحقیقت برقراری عدالت اقتصادی گامی مهم در مقابله با اشرافیگری است 

که از آموزه های امام علی قابل دریافت است. 

نظـارت دقیق بر دارایی و روابط اقتصادی کارگزاران حکومت: این راهکار رویکردی . 3
پیشگیرانه نسبت به بروز اشرافیگری کارگزاران حکومت دارد. حاکمان و مسئوالن باید 
با نظارت دقیق چه به صورت محس��وس و چه نامحسوس روابط اقتصادی کارگزاران 
خود را بررسی کنند همانگونه که موالی متقیان درتوصیه های خود به مالک اشتر این 

مهم رامورد توجه قرارمی دهد. ) همان ( 

بی توجهی به اصل مشورت
مفهوم مشورت

مش��ورت از ریشه »ش��ور« به معنای جدا کردن عس��ل از موم اس��ت و دراصطالح به مفهوم 
نظرخواهی است، بدان معنا که فرد همچنان که عسل از موم جدا می شود نظر و رأی صحیح 

را از بیان مشاوران به دست آورد. )ابن فارس، بی تا، ج3، 227؛ راغب اصفهانی، بی تا،470 (.
آسیب شناس��ی اصل مشورت از دو جنبه ایجابی و سلبی قابل بررسی است. جنبه ایجابی 
بر لزوم مش��ورت کارگزاران حکومت در امور مملکتی چه درس��طح عمومی و چه در س��طح 
نخبگان ومتخصصان امر داللت می کند و جنبه سلبی بر پرهیز از مشورت با افراد بی صالحیت 
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و ناشایس��ت تکیه دارد. درآموزه های اس��المی به ویژه تعالیم امام علی بر لزوم مش��ورت 
کارگزاران حکومت در اداره امور تأکید ش��ده اس��ت. ) آل عمران / 159، ش��وری / 38؛ نهج البالغه ، 

نامه53؛ حکمت های 51 و 109 و 202؛ ابن بابویه، 1413 ق، ج 4، 385( 

عوامل مؤثردر بی توجهی کارگزاران به مشورت
مهمترین عامل بی توجهی و عدم مش��ورت کارگزاران با مردم و نخبگان � با عنایت به رویکرد 
ایجابی– استبداد رأی است که ریشه در عجب و خودپسندی دارد. )نراقی، بی تا، ج:1، 361 و362 ( 

آسیبهای ناشی از بی توجهی به اصل مشورت
ازدیدگاه امام علی اگر کارگزاران از مشورت با صاحبان خرد خودداری کنند، از شناخت و 
تحلیل جنبه های گوناگون مسائل عاجز مانده و از حل آن باز می مانند.)نک: لیثی واسطی، 1376، 
453 (  از دیگر آس��یب هامی توان به ایجاد هرج ومرج سیاسی و فرهنگی در جامعه اشاره کرد. 

)نک: نهج البالغه، خطبه های 87 و 104 ( 
پس استبداد رأی و بی توجهی به مشورت با نخبگان و صاحبان خرد اسباب گمراهی فرد 
را فراهم نموده و در نهایت موجب هالکت و نابودی وی می ش��ود. )نک: همان،حکمت 163؛ لیثی 

واسطی، 1376،428(  

عوامل مؤثردرعدم تخصص گرایی کارگزاران در مشورت
مهمترین عوامل بروز آسیب مشورت کارگزاران با افراد بی صالحیت، باعنایت به رویکرد سلبی، 
از دو جنبه درونی و بیرونی قابل بررس��ی اس��ت. مهمترین عامل درونی نبود آگاهی و تجربه 
الزم کارگزاران در به کارگیری مشاوران کارآمد، متخصص و صالح است، چنانکه در روایتی از 

امام صادق آمده است:
»اگر مش��ورت باآگاهی نس��بت به حدود آن– که همان به کارگیری مشاوران با 
صالحیت و متخصص است– انجام نشود ضرر آن از نفعش بیشتر است.«)برقی، 

1371 ق، ج 2، 602 و 203( 

مهمترین عامل بیرونی به وجود افراد ناالیق و ناصالح در اطراف کارگزاران برمی گردد که 
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خود را با خدعه و فریب خیرخواه و دلس��وز نش��ان داده و س��عی در نزدیکی هرچه بیشتر به 
عوامل حکومتی دارند. 

آسیب های ناشی ازمشورت با افراد بی صالحیت
 مش��اوران بی صالحیت موجب بروز آسیبهایی می گردد که درتعالیم علوی به برخی از آن ها 
اشاره شده است؛ ازجمله ایشان درسفارش به مالک اشتر او را از به کارگیری سه دسته مشاور 
برحذر می دارند؛ مشاوران بخیل، مشاوران ترسو و مشاوران حریص. همچنین در فرازی دیگر 
از مشورت با دروغگو بر حذر می دارد. زیرا دروغ گو دوررا نزدیک و نزدیک رادور می نمایاند و از 

دست یابی به آن منع می کند.)نک: آقا جمال خوانساری، 1366، ج 6، 310(  
از دیگر ویژگی های مشاوران بی صالحیت جهل است. جاهل وقتی بخواهد مشورت داده و 
از روی دوستی و خلوص پندی دهد پندش موجب ضرر است، زیرا به دلیل کم عقلی، توانایی 
تحلی��ل جنبه های گوناگون مس��ائل را ندارد و از آن جا که به گمان خویش خیرخواه اس��ت، 
اما درحقیقت ضرر می رس��اند. )نک: تمیمی آمدی، 1366، 227؛ آقا جمال خوانس��اری، 1366، ج 6، 
331 (. در نتیجه به کارگیری مشاوران فاقد صالحیت آسیبهای فراوانی در پی دارد که موجب 

گمراهی شده وکارگزاران را از رسیدن به اهداف واالی حکومت اسالمی محروم می سازد.

راهکارهای مقابله با بی توجهی کارگزاران به اصل مشورت
رویکرد حاکمان و مس��ئوالن در بعد نظری مبنی بر لزوم مش��ورت با افراد دارای صالحیت و 
 پرهیز از استبداد رأی و نیز توجه به سیره پیشوایان معصوم و تعالیم قرآنی است. امام علی
در فرمان خود به مالک اش��تر, او را به همنش��ینی با علما و دانشمندان و مشورت با ایشان در 
اداره امورسفارش کرده است)نک: نهج البالغه، نامه 53( و در جایگاه های مختلف بر لزوم مشورت 
تأکید نموده و به فراخور موقعیت پیشامد از نظرات مردم و یا متخصصان و نخبگان استفاده 
می نمودند. )همان، نامه 50؛ نصر بن  مزاحم، 1382 ق،92( افزون بر این در آیات قرآن1 و سیره نبوی2 

نیز بر این امر تأکید شده است.
کارگزاران در عمل نیز باید از مشورت صاحبان خرد و متخصصان کارآمد استفاده نموده و 

1. آل عمران / 159، الشوری / 38 
2. واقدی، 1409 ق، ج 1، 48 
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خود الگوی مناسب برای زیردستان خویش باشند، چنانکه این امر ازسیره نبوی قابل دریافت 
اس��ت )نک: واقدی، 1409 ق، ج 1، 48؛ ابن س��عد، 1410 ق، ج 2، 28؛ طبری، 1387 ق، ج 2، 502 و 
503(. موالی متقیان نیز در موقعیتهای مختلف ازجمله پیش از عزیمت به س��وی شام با 
عده ای از مهاجر و انصارمشورت نمودندکه این مطلب براهتمام ایشان نسبت به این امر داللت 

دارد. )نک: نصر بن مزاحم، 1382 ق، 92 (

نتیجه گیری:
آس��یب های کارگزاران حکومت ناظر به جنبه های سیاس��ی، اجتماعی، اقتصادی و اعتقادی 
اس��ت. سه آسیب مهم کارگزاران از بعد سیاسی عبارت است از: سازشکاری، وابستگی نسبت 
به بیگانگان و دنیاطلبی که مهمترین پیامد آن اشرافیگری و رویکرد دیکتاتوری و عدم توجه 

نسبت به اصل مشورت است.

سازشکاری کارگزاران نسبت به نزدیکان با پیامدهای ناگواری چون امتیازطلبی، ویژه خواری . 1
وخویشاوندس��االری همراه است. این امر در مورد بیگانگان نیز به صورت تساهل نسبت به 
ارزش��ها و اصول حکومت اسالمی نمود دارد. درنهایت موجب وابستگی کارگزاران حکومت 

می شود؛

ویژگی های فردی مهم که به بروز سازشکاری می انجامد، عبارت است از: ضعف شخصیت، . 2
ترس، دنیاطلبی؛

 مهمترین عامل بیرونی در ایجاد آس��یب سازشکاری، فش��ار قدرت های سیاسی است. از . 3
جمله راههای مقابله با این آسیب جدیت درعدالت محوری و قاطعیت در پایبندی به اصول 

و ارزش های اسالمی است. 

وابستگی  به بیگانگان موجب فاصله گرفتن کارگزاران حکومت از اصول و ارزش های اسالمی . 4
می ش��ود و زمینه س��از بروز بی اعتقادی به اصول اس��ت. این امر در نهایت به زوال حکومت 
می انجامد. ترس، نفاق و دنیاطلبی از مهمترین عوامل درونی؛ و فشارهای صاحبان قدرت از 
عوامل بیرونی اثرگذار در وابستگی کارگزاران به بیگانگان است. مهمترین راهکار پیشگیری 
از بروز این آسیب عبارت است از کنترل و نظارت دقیق حاکمان و مسئوالن بر زیردستان و 
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هشدار و اعالم خطر به افراد در معرض آسیب و بر مالکردن توطئه های دشمنان. 

از جمله آسیب های رذیلت دنیاطلبی، رفاه طلبی، سازشکاری و برتری جویی و انحصارطلبی . 5
است.

مهمترین عامل درونی در ایجاد خوی اش��رافی، پیروی از هوای نفس و دنیا طلبی اس��ت. . 6
افزن بر این جهتگیری نادرس��ت حاکمان و مسئوالن فرادستی عامل اصلی بیرونی در بروز 

اشرافیگری است.

 سه راهکار امام برای مقابله با این آسیب عبارت است از: . 7
الف( احیای اصول وارزشهای اسالمی درراستای مبارزه با اشرافیت

ب( برقراری عدالت اقتصادی 
ج( نظارت دقیق بردارایی وروابط اقتصادی کارگزاران حکومت 

بی توجهی به اصل مشورت از جنبه ایجابی بر لزوم مشورت داللت دارد و جنبه سلبی بر . 8
پرهیز از مشورت با افراد بی صالحیت تأکید دارد. درصورت استبدادرأی، پیامدهایی نظیر؛ 
ناتوانی در حل مشکالت، ایجاد هرج و مرج سیاسی و فرهنگی، گمراهی و زوال می انجامد. 
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