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تقوا و پرهیزکاری
 .1پرهیزکاری دولتمردان از منظر عقل

انسان فطرتا خودش را دوست میدارد و حب نفس ،یکی از گرایشهای مهم فطری انسان است که منشأ بسیاری
از اقدامهای بشر را تشکیل میدهد .بر همین اساس ،انسان بهگونهای است که میخواهد منافع را ابتدا به خود و
سپ س به وابسپپتنان ن دید خود مانند خانوادو ،دوسپپتان ،و همح بی هایش اختصپپاد دهد .ل ل و دین به این
گرایش طبیعی انسپپان تهت می دهند و مسپپیر یپ ی ی را برای اراپپای این گرایش انسپپان ترسپپیم می کنند تا
موتب مف سدو و ظلم به دینران ن شود .طبق ل ل و سیروی ل ال ،اخت صاد منافع به خود و واب ستنان به خود،
اگر به قیمت تجاوز به ح وق الهی و ان سان های دینر با شد ،لملی مذموم و قبیح شمردو می شود؛ ولی اگر به
قیمت تجاوز به ح وق خدا و سپپایر انسپپان ها نباشپپد ،لملی مبای یا ممدوی بهشپپمار می آید .در فرهنگ دینی،
اختصاد منافع به خود و وابستنان ،در تایی که موتب تجاوز به حق الهی یا ح وق دینران شود ،لملی حرام
یا مکروو است و در تایی که مایهی تضییع حقاهلل یا حقالناس نشود ،لملی واتب یا مست ب یا مبای به شمار
میرود.
انسپپپان ها در طول زندگی ،به رلایت مرزهای مجاز اختصپپپاد منافع ،و حرکت در مسپپپیر ل لی و دینی
اختصاد منافع ،آزمودو می شوند .برخی ت ت تأثیر کشش اختصاد منافع به خود ،از این مرزها لبور میکنند
و از طریق ظالمانه و حرام ،منافع را به خود اخت صاد می دهند؛ ولی برخی دینر ،گرایش به اخت صاد منافع را
کنترل ،و آن را در راو حق هدایت می کنند؛ لکن شپپواهد تاری ی نشپپان می دهد اکثر انسپپان ها موفق به کنترل
گرایش اخت صاد منافع به خود و اطرافیان نمی شوند و حب نفس و لالقه به ن دیکان شان ،آنها را به تجاوز به
حدود الهی وادار می کند و وقتی قدرت را در دسپپت می گیرند ،بیش از پیش به ح وق دینران تجاوز می کنند و
بدون ل اظ حکم ل ل و دین ،منافع مالی و م امی را به خود و اطرافیانشان اختصاد میدهند.
لذا یکی از شپپروع ل لی مزم برای گ ینش دولتمرد ،این اسپپت که دولتمرد باید لالوو بر شپپناخت قوانین و
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ب  :جواد سلیمانی ،معیار گزینش دولتمردان اسالمی ،نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،قم 1400 ،ش.
 .این بحث برگرفته از کتا ِ
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توان اترای آنها ،قدرت غلبه بر خواهش های نف سانی اش را دا شته با شد؛ بهطوری که میل به منافع ش صی،
خانوادگی یا ح بی و گروهی و تعصبهای قومی ،وی را مجذوب نساخته ،از مسیر حق و لدالت من رف نکند
و در همه حال ،حقاهلل و حقالناس ،و حدود الهی و مصالح کل تامعه را در نظر بنیرد ،نه یرف منافع ش صی،
خانوادگی و ح بی! کم نیستند دولتمردانی که هم اهل للم به قانون هستند و هم در اترای قانون تدبیر و درایت
دارند ،ولی در لمل ،بهللت بیت وایی و اعف نفس ،تسلیم خواهشهای نفسانیشان میشوند و برخالف قانون
و لدل و انصپپاف لمل می کنند؛ مثال در ت سپپیم اموال لمومی و ثروت های ملی و م امات و منایپپب دولتی،
بهتای رلایت مصالح لمومی و برقراری لدالت ،ف ط تأمین مصالح خود و اطرافیان و وابستنان خود را تع یب
می کنند و منافع خود و ن دیکانشپپان را بر ح وق الهی و مصپپالح لمومی ترتیح می دهند .چنین حاکمانی نی از
ید شرع مزم و مهم برای حکمرانی م روماند .لذا اگرچه سایر شروع را بهن و مطلوب دارا با شند ،بهحکم
ل ل و دین ،میق احراز پ ست های حکومتی نی ستند و یالحیت مزم را برای در د ست گرفتن منا یب دولتی
ندارند.
کارگ اران حکومتی ح ی تا باید بر ا ساس قانون و م صالح لموم مردم لمل کنند و مزمهی چنین لملکردی،
داشتن قدرت کفّ نفس و خودننهداری در برابر خواهشهای نفسانی و درخواستهای ن دیکان است .این قوو
در فرهنگ دینی «ت وا» 2نامیدو می شپپود؛ ولی در للوم اتتمالی و للوم سپپیاسپپی بهتای «ت وا» از لنوان «لدم
ف ساد» ا ستفادو می کنند و معت دند مدیران و کارگ اران تامعه نباید اهل ف ساد با شند .م صود آنان از ف ساد در
لریپپهی سپپیاسپپت و اتتما « ،ت طی از وظیفهی اتتمالی یا ان راف از معیارهای لالی اخالقی در ازای (یا
به امید) سود مادی ش صی ،قدرت یا شهرت است ...رشووخواری یاحبمنصبان دولت ،ت لب در باینانیهای
دولتی ،اختالس وتوو دولتی و فروش ت لبآمی زمینهای لمومی و سایر منابع طبیعی ،مجمولهی ایلی قوانین
مربوع به فساد را تشکیل میدهند».
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طبق قانون کشورها فساد سیاسی پپپ اتتمالی ،ترم م سوب میشود و کارگ ارانی که مرتکب فساد سیاسی،
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 .شایان ذکر است در ادبیات فقهای شیعه در بحث شرایط حاکم ،بهجای «تقوا» از واژهی «عدالت» استفاده میشود.
 .ج جولیوس گولد و ویلیام ل.کولب ،فرهنگ علوم اجتماعی ،ترجمهی گروه مترجمان ،ص640ـ .641شایان ذکر است از منظر آنان «اعمال
نظر در اعطای جواز کار ،فروش نشانهای افتخار ،جانبداری بیجا در تنظیم قراردادها ،انجام تصفیهحسابهای مالیاتیای که معیارهای عمومی
رفتار نیک را پایمال میسازند ،اعمال نظر در اجرای قوانین علیه رفتارهایی غیراخالقی نظیر روسپیگری ،سپردن وجوه دولتی در بانکهای
آشنا ،افشای اطالعات به دوستان یا شرکای حرفهای یا تجاری پیشین یا آتی که این افراد بر اساس آن اطالعات بتوانند به منافع مادی دست یابند و
محافظت بهعمل آوردن از برخی منافع طبقاتی ـگو آنکه همیشه بهصورت غیرقانونی درنمیآیند -غالباً نمونههایی از فساد در زندگی جمعی
محسوب میشوند» (همان).
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اتتمالی می شوند ،باید مؤاخذو شوند .البته در مواردی که ف ساد سی ستمی در تامعه نهادینه شود ،م اکمهی
مفسدان دشوار میشود.
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 .2جایگا پرهیزکاری دولتمردان در فرهنگ دینی

در فرهنگ دینی« ،ت وا» یکی از شروع مهم گ ینش دولتمردان تامعهی اسالمی شمردو میشود« .ت وا» قووای
ا ست که ان سان را از تبعیت از هوای نفس و شیطان بازمی دارد؛ لذا نهی از پیروی از هوای نفس به معنای امر به
رلایت ت واسپپت .ازاینرو خداوند متعال هننام نصپپب حضپپرت داوود به خالفت ،ایشپپان را از تبعیت از هوای
نفس برحذر میدارد؛ یعنی به ت وا دلوت میکند و میفرماید:
«یا داوُودُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِیفَةً فِی األَرْضِ فَاحْكُمْ بَینَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَال تَتَّبِعِ الْهَوَی فَیض ِِلَّ َ عَنْ س َِبِی ِ اهللِ ؛ 5اى
داوود ،ما تو را خلیفه [و نمایندوی خود] در زمین قرار دادیم؛ پس در میان مردم بهحق داورى کن
و از هواى نفس پیروى مکن که تو را از راو خدا من رف سازد.
لمل به کتاب خدا و سپپنت پیامبر در حکومت للوی در رأس معیارهای گ ینش دولتمردان قرار داشپپت؛
به گونه ای که امام للی این معیار را به مردم الالم می کرد .وقتی لبداهللبنلباس را به فرمانداری بصپپرو نصپپب
فرمود ،وی را به ت وای الهی تو ییه کرد و مردم ب صرو را به اطالت از او در یورت اطالت از د ستورات الهی
توییه فرمود؛ خطاب به ابنلباس فرمود:
«یا ابْنَ عَبَّاسٍ عَلَی َ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالْعَدْلِ بِمَنْ وُلِّیتَ عَلَیهِ ...وَإِیاكَ وَالْهَوَى فَإِنَّهُ ی صُدُّكَ عَنْ سَبِی ِ اللَّهِ ...وَاذْكُرِ

ال لَّهَ كَثِیراً وَال تَكُنْ مِنَ الْ غافِلِینَ ؛« 6اى ابن ل باس ،بر تو باد بیم از خداو ند و ر لا یت لدل در بارو ی
کسانى که بر آنان ومیت دارى؛ ...و از هواى نفس ب رهی که تو را از راو حق بازمىدارد ...و خدا را
بسیار یاد کن و از غافالن مباش.
ح ضرت در این تو ییه ،بی ت وایی و هواپر ستی را موتب ان سداد راو خدا و انجام ن شدن کارها بر ا ساس
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 .وجه مشترک شرط تقوا با عدم فساد ،این است که هردو ،بیمباالتی از قوانین عادالنهی عرفی در روابط سیاسی اجتماعی را مصداق تخلف
میشمارند؛ ولی واژهی تقوا مفهومی وسیعتر از خودداری از فساد دارد؛ زیرا شامل خودنگهداری از عبور از موازین شرعی نیز میشود .به دیگر
سخن ،در فرهنگ عرفی« ،فساد» تنها شامل تخلف از قوانین عرفی اجتماعی میشود و تخلف از موازین دینی و شرعی را دربر نمیگیرد؛ ولی
در فرهنگ دینی ،بیمباالتی و عصیان از موازین شرعی ،مصداق «بیتقوایی» است .بنابراین هر فسادی بیتقوایی محسوب نمیشود؛ زیرا برخی
از قوانین عرفی ،خالف دین است ،ولی پیروی از آنها نشانهی بیتقوایی است؛ ولی هر «بیتقوایی» امر خالف شرع و مصداق فساد محسوب می
شود.
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 .ص.26 ،
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 .محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی ،الجمل ،ص.420
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موازین الهی معرفی کردو اسپپت؛ و این نشپپان می دهد ت وا نه تنها به دولتمردان نظام اسپپالمی کمد می کند تا از
موقعیت خود بهطور ظالمانه و تبعیضآمی برای خویش و اطرافیان شان ا ستفادو نکنند ،بلکه به آنها کمد می کند
در اترای قوانین لادمنهی ا سالم در لر یه های گوناگون حاکمیت توفیق یابند؛ زیرا می فرماید :پیروی از هوای
نفس خود موتب یدّ لن سبیلاهلل می شود .سرانجام ،تو ییهی ح ضرت به یاد خدا ،گویای این ح ی ت ا ست
که بین یاد خدا و وفق کارهای کارگ اران نظام اسالمی با موازین الهی ،رابطهی مست یم برقرار است.
آنگاو به مردم بصرو چنین توییه فرمود:
«فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِیعُوا أَمْرَهُ مَا أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنْ أَحْدَثَ فِیكُمْ أَوْ زَاغَ عَنِ الْحَقِّ فَأَعْلِمُونِی أَعْزِلْهُ عَنْكُمْ فَإِنِّی

أَرْجُو أَنْ أَجِدَهُ عَفِیفاً تَقِیاً وَرِعاً وَإِنِّی لَمْ أُوَلِّهِ عَلَیكُمْ إِلَّا وَأَنَا أَظُنُّ ذَلِ َ بِهِ؛ « 7س نش را ب شنوید و فرمان او
را تا هننامى که از فرمانهاى خدا و رسپپپول خدا اطالت مى کند ،اطالت کنید و اگر میان شپپپما
بدلتى آورد یا از حق من رف شپپود ،بدانید که او را از فرماندهى بر شپپما ل ل خواهم کرد و من
امیدوارم که او را پارسپپپا و پاکی و و بالفت بیابم و من او را والى شپپپما قرار ندادم منر اینکه
دربارواش چنین گمان دارم.
این کلمات بهواوی نشان میدهد از منظر امیر مؤمنان ت وا و پرهی کاری ،از شرایط مزم گ ینش استانداران
اسپپت؛ به گونه ای که کسپپی که فاقد چنین شپپرطی باشپپد یا در اثر ل شها ت وایش اپپایع شپپود ،باید از چنین
مسئولیتی ل ل گردد.
آن حضپپپرت بر اسپپپاس همین مبنا زمانی که کارگ اری از کارگ ارانش از حدود و موازین شپپپرلی ت لف
میکرد ،فوراً او را توبیخ و تنبیه میکرد.
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برخورد ب سیار س ت امام للی با دولتمردی که در حفظ و حرا ست از بیتالمال بیمبامتی میکند و آن را
بهنفع خود تصاحب میکند ،نشانهی این است که رلایت ت وا از معیارهای بایستهی دولتمردان اسالمی است.
ازهمینرو در ف ه اسپپالمی ،لادل بودن ت ش شپپروع حاکم 9،و در قانون اسپپاسپپی تمهوری اسپپالمی ایران
برخورداری از ت وا ت ش شرایط رئیستمهور به لنوان ریا ست دولت شمردو شدو ا ست 10و بالطبع با رلایت
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 .همان ،ص420ـ.421
 .ر.ک :محمد بن حسین شریف الرضی ،نهج البالغه ،تحقیق صبحی صالح ،نامهی  41و  ،42ص  412و .414
9
 .جمعى از پژوهشگران زیر نظر سیدمحمود هاشمى ،معجم فقه الجواهر ،ج ،2ص.234
10
 .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اصل یکصد و پانزدهم.
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سل سلهمراتب ،سایر دولتمردان نی باید این شرع را دا شته با شند؛ وگرنه اگر حاکم بهتنهایی لادل با شد ،ولی
کارگ ارانش لدالت نداشپپته باشپپند ،ظلم و قانونگری ی و تجاوز به حق الهی و ح وق مردم ،گسپپترش خواهد
یافت.
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