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 چكيده

سياسي است كه  ي  هعدالت و حكمراني عادالنه از امهات فلسف ي  همقول
امروز      عادالنه را در جوامع قديمي تابه ي  هكوشد تكاپو براي استقرار جامع     مي

نيز اين مسأله اهميت اساسي دارد. اسالمي  -ايراني ي  هبررسي كند. در انديش
ن، اين پرسش را        جها  زيستهنجارگرايي و  ي  هگيري از نظري     حاضر با بهره ي  همقال

دهنده و مقوم حكمراني عادالنه چيست؟      هاي شكل     مطرح كرده است كه مؤلفه
 ن       جها  زيستمدعاي ما آن است كه در صورت تلفيق و همروي مأخوذ از 

تر از      اي كامل     توان ايده     اسالمي، ضمن اصالح اشكاالت حكمراني، مي -ايراني
. مأخذ ايرانشهري 1حكمراني را ارائه داد كه بر سه محور زير استوار است: 

حكمراني  ي  ه. مؤلف3هاي حكمراني شيعي دادگرانه؛      . مؤلفه2حكمراني عادالنه؛ 
و  "ن       جها  زيست" ي  هالب اسالمي. اين مقاله در چارچوب نظريانق ي  هگزاران     خدمت

 نگارش درآمده است.     به "تحليلي -توصيفي"روش      به
 

 كليدي: هاي  واژه
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 مقدمه
 ي  هتاريخ انديشه و فلسفعدالت و حكمراني عادالنه، همواره از امهات  ي  همسأل

سياسي  ي  هتاريخ انديش ي  هجهت نيست كه اولين اثر برجست     سياسي بوده است. بي
 سياسي ي  هو يكي از آخرين آثار تاريخ انديش -افالطون  "جمهور"يعني  -
به اين موضوع مهم اختصاص يافته  -جان راولز  "عدالت به مثابه انصاف"يعني  -

عدالت با چند  ي  هسياسي در زمين ي  هفلسف ي  ههاي اخير نيز عرص     است. در سال
تنها حاكي از حضور و ضرورت      مكتب رقيب روياروي شده است. اين مسأله نه

 "ماهيت بهترين رژيم و حكمراني "سياسي يعني  ي  هترين پرسش فلسف     پايايي مهم
شناختي ما در عصر      هستي ي  هكنند     تر، وضع نگران     است، بلكه از آن اساسي

اي در آن      هاي آزاردهنده     عدالتي     ها و جهان هزارتوي كنوني است كه بي"پسا"
 خورند.     چشم مي     به

ايراني و اسالمي هم داراي جايگاه رفيع و  ي  هترتيب، عدالت در انديش     همين     به
آن  ي  هدر قرآن كريم و هم در سنت، دربار كه هم     نحوي     پرارزشي بوده است؛ به

برانگيز امام علي(ع) كه      هاي فراواني مطرح شده است. اين سخن شيوا و تامل     بحث
دقيقاً ناظر به » اندازد     ماند، اما ظلم آن را برمي     ملك و حكومت با كفر بر جاي مي«

ويژه اجتماع      ميان، بهجايگاه محوري حكمراني عادالنه در روابط اجتماعي آد
 اسالمي است. ي  هجامع

گري عقيدتي      گير امنيت جهاني، از خطر افراطي     هاي دامن     حال، بحران     در همين
هاي مشهود      گرفته، تا گرمايش زمين، فقر و نابرابري "داعش     "چون      هايي هم     گروه

عدالت اجتماعي و سياسي را تشديد كرده ديگر، نياز به تامل و تعميق نهادهاي 
 است.
هاي متنوع      هاي جهاني جديد و نظريه     رسد بروز و ظهور چالش     نظر مي     به

حق ديگرباشي و "قول آلفريد هوفه از      پيرامون امكان حكمراني عادالنه (كه به
ها را      ميان نظريه   تباين       و  ها     كند) امكان بديل     حمايت مي )101: 1383(هوفه،  "تفاوت

هاي      حاضر عبارت از اين است كه مؤلفه ي  هاند. پرسش مقال     براي ما فراهم آورده
اسالمي چيست و  -ن ايراني       جها  زيستحكمراني عادالنه در قالب  ي  هدهند     شكل

 هايي دارد؟     چه شاخصه
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 شناختي     درآمدي روش
 ي  ههاي اخالقي در عرص     شامل كشف يا كاربرد انديشه "هنجاري ي  هنظري"«

اين وجه  -هرچند محدود  -براساس اين رويكرد ». )49: 1378(برلين، » سياست است
هاي اخالقي      اخالق باشد كه با پرسش ي  هاي از فلسف     تواند شاخه  پردازي مي     نظريه

ديگر،      عبارت     ويژه در امر حكمراني، سروكار دارد. به     بنيادين در زندگي آدميان، به
تواند با      است كه مي "اي جغرافيايي از سياست     نقشه"چون      هنجاري هم ي  هانديش

كجا هستيم و چه راهي ما را به مقصد مورد نظرمان «دقتي عالمانه به ما بگويد 
 .)12: 1370(اسپريگنز، » رساند     مي

 ي  هگذار از پارادايم تفكر كالسيك و حضور در عصر مدرن، تأمل درباربا 
ويژه ماهيت حكمراني، از ساحت هنجاري سنتي      و به "امر سياسي"چيستي 

تامس هابز،  "لوياتان"رسد   نظر مي     گسست و با علم جديد پيوند برقرار كرد؛ به
علمي  ي  هوش و نظريحاصل اين پيوند نظري و گذار از رويكرد هنجاري به ر

تواند      اثباتي باشد. براساس اين مباني، مهندسي نظم دولت و حكمراني مانا و پايا مي
مقوالت اخالقي در تعامالت اجتماعي را حذف كند و خود را تنها به ساختن 

حالتي قابل      ها را مانند چيزهايي در طبيعت كه ضرورتاً به     شرايطي كه در آن انسان
اند، محدود نمايند. اين جدايي امر سياسي از اخالق و هنجارها      به و كميمحاس

ساختن يك      ممكن"را با  "راهنمايي در هدايت يك زندگي متعالي و عادالنه"
حيث، ماهيت      جا كرد. از اين     جابه "زندگي راحت در نظم درست مادي

تعامالت   مندكردن      قاعده"به  "مندي     بر فضيلت     نظم مبتني"پردازي از      نظريه
ديگر، دغدغه پيرامون      تغيير يافت. ازسوي )Habermas,1974,p.43-4( "اجتماعي

هاست      ن، تالشي براي نجات هويت زيستي خاص و تعلقات به جماعت       جها  زيست
10Fن       جها  زيستگرفت.      جهان مدرن قرار مي ي  هكه در مقابل هجم

 Lebensweltيا  1
از مفاهيم اساسي نزد  -تر      معناي دقيق     به -از كليدواژگان علوم اجتماعي و 

 باشد.     متفكراني چون ادموند هوسرل، يورگن هابرماس، آلفرد شوتز مي
من  ي  هناپذير هر چيزي است كه در تجرب     پرسش ي  هشالود "ن       جها  زيست"

تواند منِ متعلق به يك جماعت، يا من      شده جاي دارد (اين من، مي     صورت داده     به

                                                      
1. Life-World. 
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در نقش هويت و كيستي يك كشور يا جامعه ايضا اسالميِ ما باشد) و قالب 
مسائلي كه من با آن سر و كار دارم جاي  ي  هناپذيري كه در آن هم     پرسش

بودن اجتماعي است كه      بودن در گرو نوعي پيشيني     گرفته است. اين بديهي
؛ چيزي )521: 1392(هابرماس، شود      بودن تفاهم در زبان جاري مي     اذهاني     صورت بين     به

11Fاپريوري"كه هوسرل از آن به 

 مثابه     ن به       جها  زيستكند (     تعبير مي "ن       جها  زيست 1
داده در نظر      عنوان امري پيش     ن را به       جها  زيستواقع هوسرل      امر پيشيني). به

شود؛ جهاني      عبارتي، پيشانظري محسوب مي     گيرد كه جهاني مقدم بر علم، و به     مي
شناسي انسان وجود داشته و زيسته شده است      گيري شناخت     كه قبل از شكل

(Husserl,1970:pp.149-151) ها وجود      كه پيش از آنني        جها  زيست. افراد درون
ن يك ساختار        جها  زيستزعم هوسرل،      گذارند. به     وجود مي ي  هداشته، پا به عرص

صورت پيشيني به آن وارد      كلي است كه در آن معاني مشترك ساخته، و فرد به
ست كه به ن شامل يك رشته تعاريف و مفاهيم پذيرفته شده ا       جها  زيستشود.      مي

اي از رفتار      بخشد و نيز به حوزه     ما انسجام و وحدت مي ي  هاعمال و روابط روزان
اشاره دارد كه در آن هماهنگي ميان كنشگران از طريق قواعد، باورها و 

12Fهايي     واره     صورت عادت     شود و به     هاي مشترك حاصل مي     ارزش

آيد و      درمي 2
 .)53: 1394(معيني علمداري، سازد      هايي مي     ناهنجاريهنجارها و 

هاي مشتركي از خيرهاي      همانا درك "ن       جها  زيست"نظر راقم اين سطور،      به
 اي     صورت مجموعه     چون عدالت و حكمراني دادگرانه است كه به     بنيادين هم

 ن       جها  زيستي سه گانه يا سه بني ها     هاي حاصل از تعامل ساحت     از ارزش
ن        جها  زيستتدريج در طول تاريخ شكل گرفته است. اين      ايراني به -اسالمي

عنوان انسان ايراني      هاي اساسي ما پاسخ دهد: ما به     تواند امروزه به پرسش     مي
چيزي      دانيم؟ به چه     ارزش ميجامعه خود  ي  هچيزي را دربار     كسي هستيم؟ چه     چه

ن به اين معني است كه در اين احساس        جها  زيستاعتقاد داريم؟ حضور در 
مند      ما چه كسي هستيم و معناي مستوفايي كه مبين حكمراني فضيلت"عمومي كه 

ن مشترك، در تعريف ما از        جها  زيستمشاركت كنيم. اين  "باشد، چيست؟

                                                      
1. apriori. 
2. Habitus. 
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رو چنان كه      ك جامعه و هويت آن، داراي اهميت زيادي است؛ از اينكيستي ي
مثابه      اسالمي به -ن ايراني       جها  زيستدر سطور باال گذشت در پژوهش حاضر، 

نظري از جهت اهميت ديرپاي آن در پيوند ميان عمل و نظر فرد ايراني  ي  هساز
 مسلمان، نيازمند توجه و تحليل ويژه است.

 اسالمي -بوم ايراني     هاي حكمراني عادالنه در محور زيست     فهمؤل
سو بازتاب      خواهد از يك     ناميم، بالطبع مي  اسالمي مي -چه ما الگوي ايراني     آن

مواريث تمدني و درخشاني باشد كه به ادب، آيين تاريخي و شعائر هنجاري و 
بتواند براي موفقيت كنوني انسان امروزي در ديگر نيز      اخالقي مقيد است؛ از سوي

راستي در جهان جديد امروزي به      مدار و مدرن كارآمد باشد. به     دين ي  هيك جامع
ممكن باشد و هم "انسان حضور زيست"چه نحو زندگي كنيم تا هم خصلت
 زندگي آميخته با اخالقيات و قداست؟

مباني عقيدتي و فكري گفتمان انقالب ها كه      گمان راقم اين سطور، آن     به
تر، مقابله با      معناي ساده     اسالمي را پي ريختند، اين دغدغه را در دل داشتند. به

گرايانه در انقالب اسالمي، صرفاً      هاي عدالت     شكاف طبقاتي و طرح وعده
ي، يكي از اي ايدئولوژيك نبوده؛ بلكه تحقق و وصول به عدالت اجتماع     برساخته

هاي ماضي،      گذاران آن در طول سال     مواعيد و اهداف اصلي انقالب ما بود كه بنيان
اند. در      ساز امام علي(ع) مطرح كرده     سنجي با حكمراني كوتاه اما تاريخ     در نسبت

اي      حكمرانيها براي وصول چنين      اي تالش     رغم پاره     گذشته، علي ي  هطول چند ده
مند را نمايندگي كند، اما مشكالت جدي   توانست عدالت فضيلت     زعم ما مي     كه به

بر سر آن پيش آمده است. بر اين اساس بايد پذيرفت تا تحقق عيني و ملموس 
حكمراني عادالنه در ذيل  ي  هحكمراني عادالنه راهي دراز در پيش است. نظري

 ر بتواند بازتابي از هماهنگي و وضع متناسب باشد، بايداسالمي اگ -الگوي ايراني
بيني است؛ اين مهم، خاستگاه      سه عامل را در خود جمع كند: عامل اول، جهان

دهد. عامل دوم، ضرورت توجه به عوامل محيطي و      ديني عدالت را بازتاب مي
سوم،  مكاني است كه بايد از آبشخور فرهنگ و سنت محلي سيراب شود. عامل

هاي زيست در عصري است كه در آن      همانا داللت زماني است كه نماد ضرورت
ني، تحقق وضع مطلوب، مستلزم تلفيق        جها  زيستكنيم. برمبناي منطق      زندگي مي

حيات فرهنگي يك جامعه است. بر اين اساس، در  ي  هدهند     هاي متنوع شكل     سازه
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 شوند.     ها بررسي مي     ؤلفهادامه، اين عناصر يا م

 هاي ايرانشهري حكمراني عادالنه     . مؤلفه1
سياست "حكمراني عادالنه مأخوذ از سنت قدمايي ما،  ي  هيكي از ابعاد سه گان

است. طبق اين انگاره، اگر ناحقي بر مسند تكيه كند و آيين الهي  "ايرانشهري
كانون بحث از «دليل      همين     . به)13: 1353(مجتبايي، نگاه ندارد، نيروي اهريمني است 

. مطابق )95: 1395(فدايي مهرباني، » مداري بوده است     سياست ي  هسياست، هميشه نحو
 ي  هكنند     ورزي و امري كه تقويت     ترين موضوع سياست     اي متون، اصلي     پاره

مكتوم است. ايرانشهر،  "عدالت" ي  هتواند باشد، در كليدواژ     حكمراني خوب مي
توان فرهنگي و قدرت نرم ايرانيان در آن عهد و زمانه در مواجهه با جوامع و 

 هاي رقيب بوده است.     تمدن
سياسي ايرانشهري، مبحث شاه آرماني  ي  هترين بخش در دستگاه انديش     مهم

ترين محور حكمراني است      همايرانشهري و م ي  هترين كارگزار انديش     مثابه اصلي     به
 . )430: 1375(بهار، 

حكمراني ايرانشهري در سطح فكر و تصور و  ي  هچه كه در انديش     هرآن
يابد؛      رسد؛ موجوديت مي     ظهور مي ي  همنص     آرمان بيان شده است، در وجود شاه به

گردد. بر اين      و در يك كالم، انديشه به كنش، و آرمان به واقعيت مبدل مي
نماد سرشت قدسي، سياسي، اخالقي و پيكارگري  "شهريار ايراني"اساس 

در پارسي باستان و اوستايي، اختصار  "شاه" ي  هايرانشهري است. واژ ي  هانديش
صورت      اند كه به     معني فرمانروايي دانسته     به» xsi«همين واژه است كه ريشه آن را 

 "asa"گردانيده شده است. برخي بر اشتقاق آن از  "ادشاهپ"و سپس  "پاتخشاه"
اند كه در مقابلِ دروغ      اشاره كرده -معني راستي و حق      به -در اوستايي  "asha"يا 

هم به  "ديائوكو"اي مورخين حكايت از آن دارد كه      هاي پاره     بوده است. گزارش
ستي، عدالت و دادگري مشهور بود. را     اين دليل به مقام حكومت رسيد كه به

بنابراين، نخستين ظهور مفهوم شاهي در ايران با مفهوم عدالت گره خورده است. 
 كند و اين     معنا شاه كسي است كه مطابق با قانون حق و راستي رفتار مي     در اين

ري ورزي مدبرانه است. تذكر اين نكته ضرو     رفتارِ مطابق با راستي، همان سياست
است كه نبايد از فضيلتي چون راستي، تصوري صرفاً اخالقي داشت؛ چه ايرانيان از 

 شناسانه داشتند.     راستي دريافتي هستي
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اي هند      شاهي و سلطنت ايراني از سويي با اعتقادات و فرهنگ اسطوره ي  هنظري
تأثير سلطنت      تحتهاي تحولي خود      ديگر در دوره     و ايراني مرتبط است، و از سوي

هاي خود را به نظام      هخامنشيان، ويژگي ي  هالنهريني واقع شده كه در دور     بين
هاي      جامانده از سلسله     هاي به     نوشته     سلطنتي ايراني منتقل نموده است. سنگ

اي بزرگ از اعتقادات و اصولي است كه      هخامنشي، پارتي و ساساني گنجينه
. مطابق اين اعتقادات، پادشاه )56: 1388(رستموندي، اند      ايرانشهري را ساخته ي  هنديشا

جهت او      همين     شود؛ به     پيوند سياست با جامعه و گرانيگاه قدرت تلقي مي ي  هنقط
ساز تحقق شهرياري      انسان آرماني و پيشگام مبارزه با اهريمن و زمينه ي  هنمون

 گردد.     تلقي مي
يكتاپرستي  ي  هچه موجب تقويت پادشاهي در ايران باستان شد، رواج انديش     آن

كه در ميان  -كه آيين چندخدايي قديم را      توسط زرتشت بود. زرتشست بدون آن
عنوان خداي يكتا ياد نمود.      نفي كند، از اهورامزدا به -وجود آمده بود      ها به     آريايي

اين خداي واحد، با اين ويژگي كه بر كلّ وجود دائر و مدير است، كاركرد 
بخشيدن به جهان قدسي است. همپاي اين خداي يكتا، يك قدرت متمركز نيز      نظم

صورت      اهورايي به ي  هبايد در زمين، نظم و امنيت را برقرار كند. مصداق اين اراد
اي      گونه كه اهورامزدا خصائص ويژه     كند و همان     فرّه ايزدي در زمين بروز مي
فرّه ايزدي  ي  هعنوان دارند     شود و به     ناميده مي "شاه"دارد، اين قدرت متمركز كه 

 .)101: 1390(رجايي، هاي خاص باشد      كند، بايد داراي ويژگي     نظم برقرار مي
 :اول از هفتمين يشت (نيايش) بزرگ چنين آمده است ي  هدر كرد

داريم و آن را حق      در حقيقت از براي كسي سلطنت روا مي«
شناسيم و آن را براي كسي خواستاريم كه بهتر سلطنت كند؛      كسي مي

 .)113: 1365وشي،      (فره» براي اهورا و براي امشا و هشتا
اي      هاي ويژه     گفته، حاكم آرماني بايد داراي خصيصه     پيش ي  هطبق اين مالحظ

باشد. او فردي است توانمند، وفادار به آيين و رسوم و داراي فرّه ايزدي. پس اگر 
قرار است ساختار پادشاهي و حكومتي، استوار و ديرنده باشد، سزاوار است كه سه 

زبان علم      انديشه و نهاد با هم جمع گردند؛ كه عبارتند از: زور، آيين و خرد. به
، "كارآمدي يا قدرت موثر"ن از واژگان تخصصي: توا     سياست امروز مي

شوكت و جالل يا فرّه "و  "مشروعيت براساس قرارداد اجتماعي يا قانون اساسي"
گيري از      . الهيات ايراني و مزدايي با بهره)101: 1390(رجايي، استفاده نمود  "ايزدي
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الهيات و دين  ي  هزسياست و فرمانروايي را به حو ي  هصراحت حوز     مفهوم فرّ، به
باور مهرداد      سياسي ايرانشهري، سرشتي قدسي بخشيد. به ي  هپيوند زد و به انديش

 حرمت و تقدس شخص شاه را«، "پژوهشي در اساطير ايران"بهار در كتاب 
اي درخشان و      توسط پرتوهاي تابان يا هاله -هاي آشوري      ويژه در متن     به -

دادند كه بنابر معتقدات مذهبي، از آنِ خدايان      ايشان نشان مي پرهيبت بر گرد سر
 .)466: 1362(بهار، » و موجودات ايزدي بود

 هاي راهبردي     داللت

 ي  هعنوان راهنما ذيل شاخص       هايي به       گفته چه داللت       هاي پيش     با اين مؤلفه
 ي  هكه روشن است كسي شايست       ايرانشهري قابل استخراج است؟ اول اين

هاي مورد نياز در اين امر      گرفتن مسئوليت در امر سياست است كه ويژگي       برعهده
كه در ساحت ايرانشهري، حكمراني خصايصي چون:        خطير را داشته باشد. چنان

فصل كه، نفوذ بال       سالمت جسم، عقل، دادگري و دورانديشي را داراست. دوم اين
اسالمي هم ترديدناپذير است. در  ي  هسياسي ايران دور ي  هاين اوصاف در انديش

خوانيم كه شخص حاكم        الملك مي       امثال فارابي، سهروردي و خواجه نظام ي  هانديش
پروردگار عالم است؛  ي  هكند، منتخب و برگزيد       جهت وظايفي كه قبول مي       به

نظر        گذارد. به       نمايش مي       پادشاهي، بيشتر شاهي آرماني را به توصيف خواجه از
خواجه، اين پادشاه از تمام مظاهر توانايي و دانايي و جمال برخوردار است 

هستي براساس  "كاري       عدالت خويش"كه، طبق اصل        . سوم اين)78: 1390الملك،        (نظام
تواند در زندگي بشري نيز نمود عيني داشته باشد.   ا شده و مينظم، داد و دادگري بن

طبق اصول حكمراني ايرانشهري، قانون و عدالت بايد مقرراتي باشد ميان مردم، 
شد. البته حكمراني ايرانشهري با دو فضيلت   كه از جانب خدا براي آنان وضع مي

رسد برداشت ايرانيان        ر مينظ       شد. به  كامل مي "پيمان"و  "اعتدال"ديگر، يعني 
وضع «مشابه همان تعريفي از عدالت است كه اعتبار آن را در قالب عبارت 

از جانب امام اول شيعيان مورد تأكيد قرار گرفته است. » الشيء في موضعه
ترتيب در الگوي مورد نظر ما، حكمراني ايرانشهري يك وجه از ابعاد        اين       به

 ورزي عادالنه است.       سياست ي  هگان     سه
يا تمركز بر دوران  "حكمراني شيعي دادگرانه"در ادامه به وجه دوم، با عنوان 

 گانه تبيين شود. پردازيم تا بخشي ديگر از بنيادهاي سه  حكومت امام علي(ع) مي



 

 

121 

 سياست متعاليه

  ششمسال 
  ودوم  بيستشماره 
  97پاييز 

 هاي حكمراني مؤلفه
 عادالنه در

 ي چارچوب نظريه
 "جهان زيست"
 )130تا  113(

 هاي حكمراني دادگرانه     . مولفه2
دين اسالم منزلتي ويژه دارد. بر كسي پوشيده نيست كه حكمراني عادالنه در 

عدالت حكم        كنيد، به  و اگر بين مردم حكم مي":      ي  هعنوان نمونه، در تفسير آي       به
 ي  هكنيم كه باري تعالي به حاكمان فرمان داده تا بر پاي     مالحظه مي )58(نساء:  "كنيد

همه، اهميت        . با اينعدالت حكومت كنند و از ستمگري در حق مردمان بپرهيزند
ترين عواملي كه      حكمراني دادگرانه در شيعه از لون ديگري است. يكي از اساسي

شيعيان را در تاريخ ايران به ايستادگي در برابر حاكمان فراخوانده، همانا فهم 
سبب آرمان        همين       اي، به     قول پژوهنده       ايشان از حكومت مردمي و دوام آن است. به

 گرايي منحط     واقع ي  هسنت در كژراه       خواهي شيعيان بر خالف اهل     عدالت
 نيفتاد. كالم و فقه شيعي برخالف كالم اشعري و -كه خادم حكام جور بود  -

 (اخوان كاظمي،سنت، به اصل عدالت اعتناي ويژه داشته است        فقه حكومتي اهل

1388 :498(. 
دادن اثرات حكمراني دادگرانه براساس        چه در اين بخش اهميت دارد نشان       آن

نيِ حكمراني دادگرانه است. در تاريخ        جها  زيستمنطق شيعي در چارچوب نظام 
ورزي شيعي، حكومت امام اول شيعيان شرايطي را فراهم كرد كه امروزه        سياست

طق حكمراني عادالنه مبدل شده است. نگاهي به دهي من       به امكاني براي شكل
هاي      گرايي و ارزش       كه عدالت       حكمراني امام علي(ع) شاهدي است بر اين ي  هدور

اعتبار، حضرت علي يك        اين       سياست و حكومت نبرد. به ي  هاخالقي را در مذبح
توان در   وي را مي ي  هبارز حكمراني دادگرانمدار است. تجلي        گراي فضيلت       اخالق

 جا كه آمده است:       البالغه سراغ گرفت؛ آن  هايي از نهج       نقل روايت
سوگند به خداوند، اگر شب را بيدار بر روي خار تيز گذرانم و "

كه خدا و        تر است از اين       هاي بسته بكشند، نزد من محبوب       مرا در غل
ول خدا را روز قيامت در حالي ديدار نمايم كه بر برخي از بندگان رس

 :1301البالغه،   (نهج "ام       ستم روا داشته، چيزي از مال دنيا غصب كرده

 )215 خ
 كه:       چنين در جايي ديگر اشاره دارد به اين       هم

خواهيد.      خواهم و شما مرا براي خود مي     من شما را براي خدا مي«
 خدا براي       اي مردم! مرا بر نفس خودتان ياري دهيد. سوگند به

گر، از روي عدالت و انصاف حكم        گرفتن حق ستم ديده از ستم
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كه او را به        كشم تا اين     اش مي     كار را با حلقه بيني     كنم و ستم  مي
 :1351البالغه،      (نهج» ميل باشد     خور حق وادار سازم؛ اگرچه به آن بي       آب

 ».)136خ 
كه در نگاه و عمل علي(ع)        چنان -عدالت دادگرانه از منظر حكومت شيعي 

 در دو بعد برجستگي دارد: -شود      ديده مي
در بعد اول، شأن حكمراني و اهميت حكومت در امر عدالت است كه 

همانا در خطر بودن امر عدالت بود توان ادعا كرد علت اصلي پذيرش خالفت   مي
ق) با اشاره 460(م  صورت، دليلي براي قبول آن نداشت. شيخ طوسي       و در غير اين

قبول امر حكمراني از  ي  هبه تفسيري كه از آيات مختلف قرآني دارد، و نيز تجرب
امور  ي  هسوي امام علي(ع) بر آن است كه عدالت از ضوابط و مباني اصلي هم

كم        تواند عدالت را اجرا كند، دست     بط با حكومت است. اگر شخصي ميمرت
بودن قبول        مستحب است از پذيرش آن سرباز نزد. اصوالً دليل صحت و مطلوب

جز اين نيست كه بتواند در پرتو پذيرش آن،  مسئوليت حكمراني از سوي حاكم،
پذيرفتن واليت و منصب از سلطان عادل كه «گر دي       عبارت       عدالت را برپا دارد. به

نهد، جايز،   جاي خود مي       كند و هر چيزي را به  منكر مي امر به معروف و نهي از
. )221: 1394(صادقي،  "رسد  وجوب مي ي  همرحل       بسا به       است و چه بلكه مطلوب و راجح

 البالغه آمده است:  در نهج
حال خود رها كنيد، من نيز چون يكي از شما خواهم        اگر مرا به«

گذاريد،      مي     كه كار خود را به او وا       سخن آن       تر از شما به       بود. شايد بيش
تر از شما از او فرمان ببرم. اگر براي شما وزير        گوش سپارم و بيش

 .)205بالغه: ال       (نهج» باشم، بهتر از آن است كه امير باشم
گاه در داليل پذيرش حكمراني كه چيزي جز احقاق حق و نفي باطل        آن

 گويد:  نيست، مي
سوگند به آن كه دانه را شكافت، اگر حضور اين جماعت نبود «

كرد و اگر خدا از عالمان   و گردآمدن ياران، حجت را بر من تمام نمي
كاران و گرسنگي        ي ستمبارگ     پيمان نگرفته بود كه در برابر شكم

افكنم و      كشان خاموشي نگزيند، افسارش را بر گردنش مي       ستم
 ي  هديديد كه دنياي شما در نزد من از عطس  كردم و مي  رهايش مي
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 .)49(همان:  »ارج تر است       بزي هم كم ي  هماد
اخالق در كالم علي(ع) با صداقتي آشكار در امر حكمراني همراه است و 

خوبي حكايت از آن دارد كه        سياست براي او امري اساسي است؛ اين كالم به
اين عبارات، سوداي كسب موقعيت و مقام در سر ندارد و غم مظلومان،  ي  هگويند

دادگري و برقراري عدالت است كه او را با حمايت مردمي به حضور در عرصه 
كند، نه      رفع مشكالت جامعه تشويق مي هاي خويش براي     توانايي ي  هو عرض

 صاحبان زر و زور. ي  ههاي سياسي عده و عد     فريب و نيرنگ
در حكمراني دادگرانه، رعايت حقوق افراد و رفع محروميت از افراد جامعه 

اي است. چنين تأكيدي در حديثي        ناپذير چنين سياست اخالقي     جزء تفكيك
بيان شده است كه خود  -علي(ع)  -أثيرگذار از امام اول شيعيان مغفول و البته ت

 داري گرديده است:       آيين مملكت ي  هموضوع رسال
 دهد،       كس كه خويش را بر مردم امام (حكمران) قرار مي       آن«

 »ابتدا بايد تعليم نفس خويش كند، پيش از تعليم نفس ديگران
 .)85(همان: 

اصلي در سياست نفس انساني، اين است كه اگر آغازگاه سياست،  ي  هاما مسأل
هدفي اخالقي، متوسل به ابزاري غيراخالقي  ي  هتواند به بهان     نفس انساني باشد، نمي

شد؛ پيوند اخالق و سياست هم در سطح فردي و هم در سطح مدني وجود دارد؛ از 
ورود به عالمِ سياست تهذيب رو محتمل نيست كه فردي، نفس خويش را در        اين

 حال در ساحت اجتماعي اهل فريب و خدعه باشد.       كند، اما درعين
نادر تاريخي در دوران حضرت علي(ع)، تقابلي ميان ايشان و  ي  هدر يك نمون

پيش آمد كه جاي بسي تأمل و انديشيدن دارد. تصور مردم اين بود  شخص معاويه
 امام در برابر چنين ي  همدارتر است. پاسخ متواضعان       از علي(ع) سياست معاويه كه

 تصوري گوياي فهم ماهيت و چيستي امر حكمراني در نظر اوست. علي(ع) بيان 
 كند:       مي

 تر نيست؛       مدارتر و زيرك       خدا! معاويه از من سياست       قسم به«
 شود.       گناه مي بسا مرتكب       ولي او اهل نيرنگ و فريب است و چه

» مدارترين مردم بودم       اگر نيرنگ خصلت زشتي نبود، من سياست
 )669البالغه:        (نهج
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 هاي راهبردي     داللت

گشاست: اوالً        در استنباط عناصر راهبردي بحث، توجه به چند نكته راه
ترين        مهم ي  هاخالق در سياست از جمل ي  هضرورت همراهي و مالزم

حكومت امام  ي  هتوان از تجرب       هاي حكمراني عادالنه است كه مي     ضرورت
پذيرد،        علي(ع) تحصيل كرد. ثانياً، كسي كه خطر قبول مسئوليت حكمراني را مي

بايد به جد در رعايت حقوق افراد و رفع محروميت از جامعه بكوشد؛ از 
دهد و        مكرراً مالك را در سياست خطاب قرار ميجهت است كه حضرت،        همين

او را ضمن دعوت به مراقبت از نفس خويش، از انحصارطلبي در حكومت و 
دهد. ثالثاً، نياز        مردم در آن برابرند، پرهيز مي ي  هچه هم       دادن آن       خود اختصاص       به

اي بقاي آن، در كنار تأكيدبر ضرورت دادن امنيت عامه و تالش بر       به اولويت
وگو        وجود حكومت و قاطعيت در اجراي عدالت، مستلزم همراهي با مردم و گفت

 با مخالفان است.

 گزارانه انقالب اسالمي     . حكمراني خدمت3
اسالمي است  -ن ايراني       جها  زيستدستاوردهاي  ي  ههدف اين مقاله، مشاهد

اند. ترديدي نيست كه محور اصلي        ب اسالمي تحقق يافتهكه در رخداد انقال
اسالمي، در جهت مواجهه با گفتمان مدرنيت  -حكمرانيِ متأثر از گفتمان انقالبي

گيري در      اخير بود؛ اين جهت ي  هدر ايران سد -سازي        تعبير اولي غربي       و به -
اهللا مطهري        چون: علي شريعتي، آيت       آن، هم ي  هپردازان عمد     ذهنيت انتقادي نظريه

. اما نبايد فراموش كنيم كه )196: 1382(وحدت، و امام خميني(ره) مشهود است 
بودن را نيز دارد.        انقالب، دعوي امروزي ي  هجهت جوهر       گفتمان مذكور به

چه در  -خواهي      تهاي عدال  ها و جنبش  درواقع، ضعف و ناكامي نهايي گفتمان
نوعي        كه به -رويكرد ليبرالي و چه در رويكرد ناسيوناليستي يا كمونيستي 

هاي گذشته      گراي دهه     اي ناشي از حكمراني اثبات  هاي توسعه  واكنش به سياست
مردم باور        هاي چهل و پنجاه، در آرمان حكميت     هاي اسالمي را در دهه     بود، مؤلفه

در  "بنو عزيزي"و  "احمد اشرف"هاي انقالب اسالمي تقويت كرد.   و تئوريسين
پژوهش مشتركي كه به بررسي طبقات اجتماعي در تاريخ ايران معاصر 

دهند كه چگونه نابرابري گسترده در ميان طبقات اجتماعي        پردازد، نشان مي       مي
زمان، فقدان عدالت اجتماعي از سويي؛ و نيز ناتواني رژيم پهلوي در        جامعه، و هم
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عواملي بودند كه  ي  ههاي واقعي براي مشاركت معنادار، از جمل     ايجاد فرصت
 (اشرف و بنو عزيزي،اسالمي شدند  -ايراني ي  هساز تحول انقالبي در جامع       زمينه

1387 :89(. 
نقالب اسالمي امكاني بر پديداري حكمراني مدرن نظر راقم اين سطور، ا       به

» مدرن است ي  هانقالب اساساً يك پديد«ايم      است؛ چراكه از تاريخ آموخته
اساس، انقالب اسالمي اساساً در موقعيت مدرن، درصدد        . براين)253: 1380(حجاريان، 

ت مدرن انقالب، و هم خود است. بالطبع، هم ساح ي  هگذاران       اجراي عدالت خدمت
هاي      گونه كه در انديشه  خواهانه در انقالب اسالمي، آن  سوگيري عدالت

وضوح آمده        به -جمله امام خميني(ره)        من -گذاران عقيدتي و فكري انقالب        پايه
هاي عظيم مردم در شارع عام و      است، از ابتدا مصادف و مساوق با آمدن توده

 احساس تعلق به اين دگرگوني بود.
گذار اصلي آن      هايي كه در ادامه از ديدگاه بنيان     انقالب اسالمي در مؤلفه

آفرين است. ما در حكمراني مدرنِ ناشي از انقالب        شود، تحولي ساخت  مطرح مي
بار      خود خارج شويم و از بيرون به وضعيت فالكت ي  هاسالمي توانستيم از پوست

زا، و در        خود نگاه كنيم و ببينيم كه اين وضع ناشي از وابستگي به امور برون
انسان نيست.  ي  ههاي اجتماعي و اقتصادي روزافزون شايست     داخل، نابرابري

آيد و   امام خميني اولين كسي است كه از اين پوسته بيرون مي«اساس        براين
. )260: 1380(حجاريان، » كند     كت، وضع نامطلوب را نقد ميعنوان رهبر اين حر       به

سازي براي توليد هويت        مثابه حكمراني مدرن، ضمن زمينه       انقالب اسالمي به
بار در دوران معاصر، مفاهيم و نظريات شيعه را به        مستقل و فربه، براي اولين

 دي وارد كرد.من  حكومت ي  هرهبري امام خميني(ره) در عرص
عدالت "توان به توضيح معنا و مفهوم   حال با آن مقدمات ضروري بهتر مي

از ديدگاه امام خميني(ره) پرداخت و نسبت و شباهت آن را با  "گذارانه       خدمت
كارانه و عدالت دادگرانه) كه هر يك        گفته (يعني عدالت خويش       پيش ي  هدو جنب

پردازان، توسعه و      زعم بسياري از نظريه       ديگرند نشان داد. به       الزم و ملزوم يك
شود؛   آرماني نمي-تحقق عدالت در يك كشور صرفاً منوط به يك امر اعتقادي

بلكه عوامل اجتماعي، فرهنگي و تاريخي در جريان پيشرفت يا ناكامي آن 
 تأثيرگذارند.
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عنوان بعد سوم      در انقالب ايران، بهگذارانه      حكمراني خدمت ي  هتجلي ايد
اي ديگر روشن      توان از زاويه     ني به حكمراني عادالنه را مي       جها  زيسترويكرد 

هاي      چون انقالبيان فرانسه كه ايده     ساخت. واقع امر آن است كه امام خميني هم
كار گرفت و      ضعفين را بهمست ي  هنويني مثل آزادي و برابري را رواج دادند، واژ

خويش قرار داد. او  ي  هگرايان     خواهانه و عدالت     حركت مردم ي  هآن را جوهر
دليل هدايت و رهبري      اي كه داشت، و هم به     گذارانه     دليل تفكر حكومتي خدمت     به

امور روزمره بايست نسبت به   خود امري مدرن بود، و مي ي  هانقالب كه در جوهر
ترين مباني و ضوابط احكام حكومتي      كرد، عدالت را از مهم     مسئوالنه عمل مي

 معرفي كرد.
 امام خميني يكي از اهداف انقالب اسالمي ايران را: ايجاد قسط و عدل،
بسط عدالت فردي و اجتماعي، جلوگيري از ظلم و فساد و جور، ايجاد حكومت 

داند. ايشان مصاديق اجتماعي و        معيار قسط و عدل ميقانون و اجراي قوانين بر 
نفع مستضعفان        ساز حكومت حق به       ها را زمينه       شمرند وآن       اقتصادي عدالت را برمي

 صراحت: حمايت       كنند. امام خميني به       و حكومت امام عصر(عج) عنوان مي
 ضعفا، رسيدگي به وضع محرومين و و طرفداري از مستضعفان، خدمت به

 هاي طبقاتي     بردن فقر و شكاف       نجات آنان از زير يوغ ستمگران، ازبين
 دانستند. امام خميني(ره)       آرامش موردنظر انقالب اسالمي مي ي  هرا در زمر

 گيري كلّي عدالت اسالمي، دو رويكرد را مورد نقد قرار       براي تبيين جهت
 دهد:       مي

 ي  هكنند       حساب و محروم       داري ظالمانه و بي       اسالم نه با سرمايه«
طور جدي در        هاي تحت ستم و مظلوم موافق است، بلكه آن را به     توده

داند.... و        كند و مخالف عدالت اجتماعي مي       كتاب و سنت محكوم مي
لنينيسم است كه با مالكيت  -ماركسيسمنه رژيمي مانند كمونيسم و 

فردي مخالف و قائل به اشتراك باشند. بلكه اسالم يك رژيم معتدل با 
نحو محدود در پيدايش مالكيت و        شناخت مالكيت و احترام به آن به

راه        هاي اقتصاد سالم به     حق به آن عمل شود، چرخ       مصرف، كه اگر به
يك رژيم سالم است، تحقق  ي  هعدالت اجتماعي كه الزم افتد و       مي
 .)200: 21نور، ج ي  ه(صحيف» يابد       مي
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تحقق "امام(ره)،  ي  هتوان گفت كه براساس انديش       مطابق اين عبارت مي
معناي آزادي كامل فرد براي انباشت ثروت، و نه برابرانگاري        نه به "عدالت

لحاظ برداشت از منابع جامعه است؛ بلكه برابري را در        به ديگر       محض با يك
دهد. حال پرسش اين است كه بر        مورد توجه قرار مي "هاي موجود     فرصت"

 توان استخراج كرد؟       هاي راهبردي را مي     بحث سوم چه مؤلفه ي  هپاي

 هاي راهبردي       داللت

اجتماعي در پيوند با مستضعفين، حاكي از پيوند  كه توجه به امر       اول اين
محروم و  ي  ههاي معاصري است كه بر اهميت طبق     انقالب اسالمي با ديگر انقالب

فرودست تأكيد خاص داشتند. از اين منظر، ديدگاه امام خميني به حكمراني، 
 دي و كاملدوم، ناگزيري اجراي ج ي  هكند. مسأل       اي مدرن پيدا مي       سويه

داري از مستضعفان،        عدالت در تمام سطوح جامعه است. ايشان حمايت و طرف
خدمت به ضعفا، رسيدگي به وضع محرومين و نجات آنان از زير يوغ ستمگران، 

دانستند.        هاي انقالب مي       آرمان ي  ههاي طبقاتي را در زمر     بردن فقر وشكاف       ازبين
بر سياست قدرت باز        مبتني ي  هسوم، به ضرورت اصالح رويكرد ناعادالن ي  همسأل
الملل دانسته و        اين امر را بسترسازي مناسب در نظام بين ي  هگردد؛ ايشان الزم       مي

هاي انساني، ايجاد نظام عدل      غرب و شرق، توجه به ارزش ي  هرفتن نظام سلط       ازبين
بردن فقر را از ملزومات چنين آرماني عنوان        سراسر جهان و ازبينو قسط در 

 كردند.       مي

 گيري     نتيجه
حاضر آن بود كه با بازگشت به امر هنجارينِ حكمراني  ي  ههدف مقال

تاريخي، فرهنگي و ديني  ي  هزيست ي  هگيري از تجرب       چنين با بهره       عادالنه؛ هم
چنين مدلي  ي  هدهند       اي را كه مقوم و شكل       گانه       هاي سه     مان، مؤلفه       يبوم ي  هجامع

كردن چند        است، ارائه كند. تالش در تأسيس حكمراني عادالنه، مستلزم لحاظ
 اساسي است: ي  هنكت

 ي  همسأل» بهترين حكمراني عادالنه« ي  ههنجاري، ايد ي  ه. با استناد به نظري1
امروز ما نيز هست. داللت هنجاري با توجه به داللت وضعيتي، كه اوضاع موجود 

كند؛ و نيز با ابتنا بر داللت بنيادين، كه مباني نظري و        ها را تبيين مي       يا بحران
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يابي افراد جامعه به خير و مصلحت        كند، با عطف به دست       فكري را ارائه مي
اي براي مناسبات        هنجاري ي  هها، پردازش شده است. هر انديش       نفردي/جمعي آ

دهد. ناگفته پيداست پژوهش حاضر        مطلوب اجتماعي و سياسي معيار و مالك مي
اي براي زندگي مطلوب        ايده ي  هآن، طرح و بسط يافته و در پي ارائ ي  هنيز در ادام

ن        جها  زيستحكمراني عادالنه را در ذيل  ي  هو بهتر است. تالش كرديم ايد
هاي مشتركي از      همانا درك "ن       جها  زيست"اسالمي تبيين كنيم.  -ايراني
 هاست كه هر جامعه يا تمدني براي خود انباشته است.       ارزش
 "بازگشت به خويشتن فرهنگي" ي  ه. حكمراني عادالنه همانا وجهي از ايد2

هاي اقتصادي و      امروزي ما ضمن توجه به نابساماني ي  هدر آن، جامعاست كه 
دهد كه در سپهر        سياسي و ديگر اختالالت روحي رواني، اين شجاعت را نشان مي

ها، قوانين و هنجارهايي ثبت و ضبط شده است كه        تاريخي كهن ما، ارزش
تصريح و روشني بايد        الن باشد. بهتواند امروزه راهگشاي مشكالت خرد و ك       مي

دهد هر تعريف كاملي از عدالت، بايد        گفت سپهر تاريخي و فرهنگي ما نشان مي
 نخست به بازگويي معناي خود يا هويت زيسته متكي باشد. ي  هدر وهل
هاي يك ساختار      معناي مؤلفه       نخستين دولت به "ايران". ما باور داريم 3

تواند        خود بوده و از اين حيث، عناصر قديم خود را مي ي  هعادالنه در تاريخ ديرين
در معناي جديد مورد بازخواني قرار دهد؛ چرا كه داشتن تعريفي از خود، اولين 

بودن و توان درك ديگر و ديگران        قدم نه در ايفاي نقش، بلكه از ملزومات انسان
 داشتن است.

شيعي در همراهي با گوناگوني  ي  هحاضر نشان داد محتواي انديش. پژوهش 4
زدني براي        اسالمي، از ظرفيت مثال -زيستي ديني و فرهنگ خاص ايراني ي  هتجرب

اي        هاي جهان مدرن را داراست. مقوله     ن ايراني و اسالمي با مؤلفه       جها  زيستتلفيق 
 گفتمان انقالب اسالمي تجسد يافته است.كه شكل عيني و تركيبي آن در 

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ترجمه محمدتقي جعفري. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالم.1385البالغه (       نهج .1
هاي سياسي. ترجمه: فرهنگ رجايي. تهران: نشر      ). فهم نظريه1370اسپريگنز، توماس ( .2

 آگه.
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