
Siasate motalieh, 7th Year, No.25, Summer 2019, pp. 125-150 
DOI: 10.22034/sm.2019.37450 

 
 

Measuring the fundamental model of progress 
in terms of requirements 

of public political behavior towards the political elite 
 

Mojtaba Javidi1 
 
1. Assistant Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, Shiraz University, Shiraz, Iran; 

dr-mojtabajavidi@shirazu.ac.ir 
 
Received: 24 April 2019; Revised: 16 September 2019; Accepted: 20 September 2019 
 
Abstract  
The present study aims to examine the requirements of public political ethics towards the 
political elite and the extent to which the document of measures for fundamental progress 
model takes care of these requirements. The research is based on two hypotheses: 
Hypothesis 1: Loyalty to government, selecting the most appropriate political elites and 
supporting them, monitoring the performance of Political elite, criticism, advice, 
benevolence and obeying them are among the most important requirements of public 
political ethics toward the political elite in a system based on religious democracy. 
Hypothesis 2: Document of Measures for progress has paid some attention to some of these 
indicators but it has not made the necessary efforts in some cases, which needs 
improvement in these cases. The method used in this paper is a descriptive-analytic method 
and based on the results, the following cases should be considered in the fundamental 
model of progress: Explaining the words "elite" and "people of class" according to the 
existence of these words in the religious-revolutionary culture of the country in order to 
institutionalize in the field of rights and duties of the general public and the elites and 
people of class in the Islamic system, paying attention to the duties of elite and people of 
class toward the public, emphasizing the necessity of people's loyalty to the Islamic regime, 
choosing the most proficient political elites, predicting the necessary measures for presence 
of people in different political scenes of the country and strengthening the feeling that it is 
possible for everybody to influence all other people's destiny in the country, choosing the 
most qualified officials by people, culture of criticism and demand from elites and people 
of class, the necessary measures to expand the culture of criticizing the elites and people of 
class without destroying and portraying others in bad light, emphasis on the Governance of 
the Jurist as governance of justice and jurisprudence. 
 
Keywords: Political Elite, Political Behavior, People, People of class, Political Ethics, 
fundamental model of Progress. 
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 چكيده
هاي اخالق سياسي عامه مردم در قبال نخبگان سياسي و نيز ميزان توجه سند تدابير الگوي پايه  هدف پژوهش حاضر بررسي بايسته

ترين نخبگان  انتخاب شايسته، اول: وفاداري به حكومت  باشد: فرضيه استوار مي ها است. پژوهش بر دو فرضيه پيشرفت به اين بايسته
خيرخواهي و همچنين اطاعت و فرمانبرداري از ، نصيحت، نقد، نظارت بر عملكرد نخبگان سياسي، سياسي و حمايت و پشتيباني از آنان

ساالري ديني است. فرضيه  سياسي در نظام مبتني بر مردمهاي اخالق سياسي عامه مردم در قبال نخبگان  ترين بايسته آنان جزء مهم
ها توجه الزم را مبذول داشته است اما نسبت به برخي اهتمام الزم را  اي از اين شاخصه دوم: سند تدابير الگوي تدابير پيشرفت به پاره

تحليلي بوده و براساس نتايج حاصل  -وصيفي نداشته است كه در اين موارد نيازمند اصالح است. روش مورد استفاده در اين مقاله روش ت
ها در  با توجه به وجود اين واژه» خواص«و » نخبگان«هاي  واژه موارد ذيل بايد در سند الگوي پايه پيشرفت مورد توجه قرار گيرد: تبيين

نخبگان و خواص در نظام  سازي در زمينه طرح حقوق و تكاليف متقابل عموم مردم و انقالبي كشور به منظور فرهنگ -فرهنگ ديني 
ترين  انتخاب شايسته، اشاره به لزوم وفاداري مردم به حكومت اسالمي، توجه به تكاليف نخبگان و خواص نسبت به عامه مردم، اسالمي

هاي مختلف سياسي كشور و تقويت حس امكان تأثيرگذاري آحاد  بيني تدابير الزم براي حضور مردم در صحنه پيش، نخبگان سياسي
، گري از نخبگان و خواص فرهنگ نقد و مطالبه، ترين مسئوالن توسط مردم سازي براي انتخاب شايسته فرهنگ، دم در سرنوشت كشورمر

تأكيد بر واليت فقيه به ، نمايي در ميان عموم مردم تدابير الزم در جهت گسترش فرهنگ نقد نخبگان و خواص بدون تخريب و سياه
 عنوان واليت فقاهت و عدالت.

 
 الگوي پايه پيشرفت.، اخالق سياسي، خواص، مردم، رفتار سياسي، نخبگان سياسي هاي كليدي:  واژه
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  مقدمه
افراد خود را در دو گروه نخبگان و عوام تجزيه كرده است و در ، اي در طول تاريخ هر جامعه

اي كه هر  ؛ به گونهاند هاي مختلف بوده اند كه منشاء تحوالت تاريخي در دوره همين دو گروه، واقع
ها است. با توجه به مرجعيت نخبگان  حاصل نوع عملكرد اين دو طايفه و تعامل آن، پديده تاريخي

عملكرد و نوع تفكر اين دو دسته در ، و خواص براي عوام و تأثيرپذيري گروه پيرو از طايفه پيشرو
ها  زيرا نوع عملكرد آن، امري حائز اهميت خواهد بود، گيري فرايندهاي تاريخي انعقاد و شكل

 تواند جامعه و حتي تاريخ را سعادتمند كند و يا به تباهي و انهدام بكشاند.  مي

بين حقوق و تكاليف تالزم وجود دارد. تالزم حق و تكليف بدين ، در تعاليم دين اسالم
 تكليفي نيز در مقابل آن وجود دارد و هرجا سخن از، شود معناست كه هرجا سخن از حق مي

در مقابل آن حقي نيز وجود دارد و اگر انفكاكي فرض شود فقط در ارتباط با ، شود تكليفي مي
خداي سبحان ، پس«: فرمايد خداوند قابل فرض است. حضرت علي(ع) در تبيين اين حق چنين مي

كه ، و آن حقوق را در برابر هم گذاشت، برخي از حقوق خود را براي بعضي از مردم واجب كرد
مگر همانند آن را ، شود و حقّي بر كسي واجب نمي، برخي ديگر را واجب گرداند، حقوق برخي از

و يا اصل » تماثل حق و تكليف«گاهي به اصل ، ). از اين امر216خطبه، البالغه (نهج» انجام دهد
، بدين معنا كه هر حقي براي شخصي يا اشخاص ثابت شود، شود ياد مي» تماثل حقوق متقابل«

اثبات حق براي طرف مقابل است. اين رابطه به ، گردد كه مفاد آن ها ثابت مي براي آن تكليفي نيز
حق ديگري بر عهده ، هرگاه حقي براي كسي باشد، صورتي عادالنه و مساوي برقرار است. بنابراين

، اثبات هرگونه حقي براي فرد در جامعه، باشد. از طرف ديگر اوست كه وي مكلف به تأديه آن مي
گيرند. بر اين  كند. نخبگان سياسي نيز در اين قاعده جاي مي ديگران تكليفي را ايجاد ميبراي 
كه نخبگان سياسي به واسطه مسئوليت خود تكاليفي را برعهده  همچنان، در انديشه اسالمي، اساس
ساز ايفاي  زمينه، در مقابل آن از حقوقي نيز برخوردارند كه ايفاي اين حقوق توسط مردم، دارند

 بهتر نقش مسئوالن و نخبگان سياسي در جامعه خواهد شد.
ها به وظايف نخبگان سياسي در جامعه  نگاه، معموالً هنگام سخن گفتن از اخالق سياسي
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ساالري  حال آنكه به عقيده نگارنده يكي از ابعاد مهم اخالق سياسي در نظام مردم، شود معطوف مي
نسبت به نخبگان سياسي است. بر اين اساس و با  هاي اخالق سياسي عموم مردم بايسته، ديني

سؤالي كه اين مقاله در ، توجه به آنچه در باال در خصوص رابطه متقابل حقوق و تكاليف گفته شد
هاي اخالق سياسي عامه مردم در قبال  بايسته، مقام پاسخ به آن است عبارت است از اينكه اوالً

سند تدابير الگوي پايه پيشرفت تا چه اندازه به اين ، نخبگان سياسي چه چيزهايي هستند و ثانياً
 ها توجه الزم را مبذول داشته است؟  بايسته

ترين نخبگان  انتخاب شايسته، اول اين مقاله عبارت است از اينكه وفاداري به حكومت  فرضيه
، نصيحت، نقد، نظارت بر عملكرد نخبگان سياسي، سياسي و حمايت و پشتيباني از آنان

هاي اخالق سياسي عامه  ترين بايسته واهي و همچنين اطاعت و فرمانبرداري از آنان جزء مهمخيرخ
ساالري ديني است. فرضيه دوم اين مقاله نيز  مردم در قبال نخبگان سياسي در نظام مبتني بر مردم

زم را ها توجه ال اي از اين شاخصه عبارت است از اينكه سند تدابير الگوي تدابير پيشرفت به پاره
كه در اين موارد نيازمند اصالح ، اما نسبت به برخي اهتمام الزم را نداشته، مبذول داشته است

 باشد. مي
تحليلي است. چون در اين پژوهش بنابر اين  -روش مورد استفاده در اين مقاله روش توصيفي 
ساسي اين منابع ا، ساالري ديني بررسي شود بوده است كه اين موضوع در چارچوب نظام مردم

هاي امام خميني و بيانات رهبر معظم انقالب  انديشه، روايات معصومان(ع)، مقاله قرآن كريم
برداري قرار گرفته  منابع ديگري نيز مورد بهره، و البته در موارد الزم، اي بوده اهللا خامنه حضرت آيت
موضوعات ، مرتبط عمده اطالعات به دست آمده از طريق تحليل آيات و روايات، است. بنابراين

باشد. در  هاي رهبر معظم انقالب در اين زمينه مي مرتبط در انديشه امام خميني و بيانات و پيام
گرفته شده و به » صحيفه امام«هاي ايشان از كتاب  سخنان و پيام، هاي امام خميني خصوص انديشه

ها و بيانات ايشان مورد  امپي، هاي مقام معظم رهبري آن ارجاع داده شده است. براي بررسي انديشه
 استفاده شد.» حديث واليت«افزار  بررسي قرار گرفته و در اين خصوص از نرم

را » عامه مردم«و » خواص«، »نخبگان سياسي«ابتدا بايد واژگان ، قبل از ورود به موضوع مقاله
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 توضيح داده و مقصود خود از آن كلمات روشن كنيم.

 نخبگان سياسي الف ـ
هاي  نامه توان معناي آن را در لغت ازجمله واژگان باسابقه در زبان عربي است كه ميواژه نخبه 

نيز » انتخاب«آمده و » برگزيدن«به معناي » نَخَب«العرب  براي مثال در لسان، كهن مشاهده كرد
هم به معناي برگزيده و » نخبه«گزينشي از نوع دستچين كردن؛ ، گزينش كسي يا چيزي است

و مشتقات آن براي گزينش بهترين » نخب«توان گفت  ر چيزي است. بر اين اساس ميمنتخب از ه
به معناي فرد يا كااليي » نخبه«روند و  به كار مي، براساس مالكي كه براي گزينش وجود دارد، افراد

براي يك كاربرد خاص ، هايي كه نسبت به افراد يا كاالهاي مشابه دارد است كه به واسطه ويژگي
). در 752 - 751ص ، 1 ج: ق.1414، ها جدا شده است (ابن منظور ه شده و از ميان آنبرگزيد

، فراهيدي: توان همين معاني را مالحظه كرد (ن.ك هاي قديم و جديد ديگر نيز مي فرهنگ لغت
ماده نخب). اين واژه عربي : 1384، ؛ معلوف169ص، 2 ج: 1375، ؛ طريحي279ص، 4 ج: ق.1410

نامه  چنانكه در لغت، ز راه يافته و داراي كاركرد معنايي مشابه آن شده استدر زبان فارسي ني
انتخاب ، بهين، زبده، برگزيده«در لغت به معني » نخبه«: گونه تعريف شده است اين» نخبه«دهخدا 

زبانان  ). فارسي19779ص ، 13ج: 1373، است (دهخدا»  هرچيز خوب و برگزيده، شده هر چيزي
هاي  استعدادها و توانايي، ها برند كه داراي ويژگي ا براي توصيف كساني به كار مير» نخبه«معموالً 

). امروزه در زبان فارسي كلماتي 7ص: 1383، فكري و روحي باشند (منصوري، العاده ذهني فوق
 شود كه تقريباً همان معناي نخبه را دارند.  نيز استعمال مي» خبره«و » فرهيخته«نظير 

) از واژه Elite» (اليت«به كار رفته است. » Elite«واژه » نخبه«براي كلمه  در زبان انگليسي
ص : 1376، ) گرفته شده كه به معناي انتخاب و يا انتخاب كردن است (ازغنديEligere» (اليگري«

رفت و بعدها  كار مي در قرن هفدهم براي توصيف كاالهايي با مرغوبيت باال به Elite ). واژه13
تر  مانند واحدهاي ضربت نظامي يا مراتب عالي، هاي اجتماعي برتر اي اشاره به گروهكاربرد آن بر

اما به تدريج اين واژه از نظر اجتماعي به گروهي ، )1ص: 1377، اشرافيت هم تعميم يافت (باتامور
ه برطبق نوشت» نخبه«ترين كاربرد شناخته شده لفظ  برتر از نظر توانايي يا امتياز اطالق شد. قديمي
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هاي اجتماعي بوده است؛  گروه  ميالدي و براي اشاره به 1823در سال ، فرهنگ انگليسي آكسفورد
هاي سياسي و اجتماعي اروپا تا اواخر قرن نوزدهم و در بريتانيا و آمريكا  اما اين اصطالح در نوشته

ر از طريق و تنها در اين هنگام بود كه اصطالح مزبو، طور وسيع متداول نشد به 1930تا دهه 
37Fتو  ويلفرد پار«هاي  نخبگان و به خصوص نوشته  شناسانه درباره نظريات جامعه

ايتاليايي رواج پيدا » 1
 ).68ص : 1383، كرد (مطهرنيا

، گردد گرايي كه كاربرد اصطالح نخبگان بيشتر به او بر مي نخبهبنيانگذار مكتب » ويلفرد پارتو«
38Fآلن بيرو). «19ص : 1386، داند (انصاري نخبگان را سرآمدان هر شاخه از فعاليت بشري مي

در » 2
سرآمد به آنچه بهتر از ديگران و «: كند نخبه و سرآمد را چنين تعريف مي» فرهنگ علوم اجتماعي«

يعني آنان ، ترين طبقات يك جامعه فرهيخته، شود. از واژه سرآمدان ق مياطال، شايسته گزينش باشد
 :1370، (بيرو» آيد برمي، كه تواناترين افراد در اداره مؤثر جامعه و خدمت به آن دانسته شوند

 ).115ص 
شود.  ياد مي» نخبگان سياسي«اگر نخبگي در زمينه سياسي باشد از اين دسته از برگزيدگان به 

نخبگان سياسي اقليت تأثيرگذاري هستند كه جماعت بزرگي را رهبري كرده و همچنين ، در واقع
تواند از  رهبري گروه اكثريت خارج از قدرت را بر عهده دارند. رهبر جامعه براي اداره آن نمي

تمام افراد موجود استفاده كند. از اين رو قدرت را بايد به سرآمدان و كاردانان سپرد. نخبگان 
بايست در همان حوزه به كار گرفته شوند. در ادبيات  ر حوزه قدرت سرآمد بوده و ميسياسي د

و » نخبگان سياسي«بيشتر ، امام خميني واژه نخبه به ندرت استفاده شده و در همان موارد معدود
را در معناي عام آن بكار » نخبه«اما رهبر معظم انقالب گاه واژه ، مدنظر بوده است» مسئوالن«

معنوي ، هنري، ورزشي، فرهنگي، ديني، علمي، نخبگان سياسي، ند كه در اين صورت اين واژها برده
وغيره را شامل شده است و گاه به صورت خاص اين واژه را براي اشاره به مسئوالن نظام اسالمي 

                                                           
1. Vilfredo Pareto (1848-1923). 
2. Alain Birou. 

http://www.noormags.com/View/Magazine/ViewArticles.aspx?NumberId=0
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 اند. به كار برده

 خواص ب ـ

» خاص«است و  »)عامه«(در مقابل » خاصه«و جمع كلمه » ص ص خ«از ماده » خواص«كلمه 
به » خاصة الملك«و ، به معناي نيكان و بزرگان قوم» خاصة القوم«: است» برگزيده«نيز به معناي 

، به معناي ويژگي و خاصيت گياه است (مهيار »خَاصةُ النّبات«معناي نزديكان و مقربان پادشاه و 
ضد ، مردمان خاص«و به معناي » خاصه«جمع » خواص«نامه دهخدا  ). در لغت352ص : تا بي

). راغب 8810ص، 6ج: 1373، آمده است (دهخدا» نزديكان و مقربان«و همچنين به معناي » عوام
داند كه با نوعي از جوانمردي و بخشش و كرامت به انسان  اصفهاني خاصان انسان را كساني مي

ماده العرب نيز در باب  ). در لسان605ص ، 1 ج: 1375، شوند (خسروي حسيني وابسته مي
ء يخُصه خَصاً و خُصوصاً و  خصه بالشي: خصص«: ص) و مشتقات آن چنين آمده است ص (خ

(ابن  »أَفْرَده به دون غيره: و خصيصي و خصصه و اخْتصه، و الفتح أَفصح، خَصوصيةً و خُصوصيةً
: و يقال«ه ديگران. ن، يعني آن چيز را تنها به فالني اختصاص داد، )24ص ، 7 ج: ق.1414، منظور

يعني فالن كار را ، )24ص: 7 ج: ق.1414، (ابن منظور »اخْتص فالنٌ باألَمر و تخصص له إِذا انفرد
به معناي گروه ويژه و » خاصه«جمع » خواص«تنها به فالني سپرد. بنا بر آنچه گفته شد كلمه 

 برجسته مردم است. 
در ارزشيابي ، »عوام«هاي اجتماعي هستند كه  هنوعي از گرو، »خواص«، شناسي از ديدگاه جامعه

گيرند؛ از اين  ها الهام مي دهند و در اعمال و رفتار خود از آن ها را مالك و معيار قرار مي آن، خود
: 1370، خلق شود (وثوقي و نيك گفته مي» استنادي«يا » داوري«يا » مرجع«هاي  ها گروه به آن، رو

در زمينه خاصي در ميان عوام مردم داراي برجستگي ). ويژگي خواص آن است كه 209ص 
علمي وغيره باشد ، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، تواند از جهت سياسي هستند؛ اين برجستگي مي

داشتن درك و تحليل » خواص«هاي  است. يكي از ويژگي» خواص سياسي«كه موضوع اين مقاله 
هاي  ا بر عموم مردم از ديگر ويژگيه است. مرجعيت اين گروه در جامعه و تأثيرگذاري آن

عبارتند از » خواص«، و خصوصاً خواص سياسي در جامعه است. به عبارت ديگر» خواص«
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هاي برجسته در ميان مردم و داراي سطح درك و تحليل باال كه در جامعه به  اشخاص يا گروه«
ملت بوده و عوام  اي در مسير يك مناسبتي داراي مرجعيت هستند و داراي تأثيرگذاري گسترده

اي كه صالح يا فساد آنان موجب صالح يا فساد جامعه  به گونه، كنند مردم از آنان پيروي مي
، علما، هاي مختلفي چون امرا و زمامداران تواند شامل گروه حال اين تعريف مي». خواهد شد
اين ميان هاي ديگر شود. در  صاحبان رسانه و يا اشخاص و گروه، خطبا، شعراء، روشنفكران

 شوند. توان گفت كه زمامداران و مسئوالن جزو مهمترين خواص يك جامعه محسوب مي مي

رسد كه كلمات نخبگان و خواص از حيث مفهوم و مصداق با يكديگر همپوشاني  به نظر مي
» خواص«ها را در يك معنا به كار برد. رهبر معظم انقالب نيز در مواردي كلمه  توان آن داشته و مي

ال تصلح عوام هذه األمة الّا «: پيغمبر(ص) فرمود«: اند ترجمه كرده» نخبگان و زبدگان«به را 
به اصالح زبدگان و نخبگان هر ، مردم  ي اصالح توده، )329ص : ق.1424، (مشكيني» بخواصها

 ).2/7/1382، اي كشور و جامعه بستگي دارد (خامنه

 عامه مردم ج ـ

است و در لغت به معناي » عامه«جمع » عوام«قرار دارد. » عوام«واژه ، »خواص«در مقابل واژه 
علت » مفردات الفاظ قرآن«). راغب اصفهاني در 459ص : 1379، توده مردم آمده است (آذرنوش

: 1375، داند (خسروي حسيني فراواني آنان در شهرها و بالد مي، را» عامه«نامگذاري توده مردم به 
شود. حضرت  فراوان استعمال مي، در محاورات عرفيه، ي توده مردمبه معنا» عامه« ).646ص ، 2 ج

: فرمايند از جمله آنجا كه مي، اند را در همين معنا استعمال كرده» عامه«، علي(ع) در موارد مختلفي
عامه و توده مردم با  )؛54نامه، البالغه (نهج »و لَا لعرَضٍ حاضر  إِنَّ الْعامةَ لَم تُبايِعني لسلْطَانٍ غَالبٍ«

(اي كه داشته باشم) و نه به جهت مال و دارايي موجود كه  من بيعت نكردند به جهت تسلط و غلبه
توده و ، پيرو، بيشترين، تأثيرپذير، طمع به آن كرده باشند. از اين گروه با تعابيري از قبيل عوام

 شود. عموم ياد مي
است و در لغت به معناي توده مردم است. اما » عامه«جمع » عوام«همچنان كه گفته شد واژه 

عبارت از اكثريتي است كه توانايي تجزيه و تحليل مطالب را ندارند و ، شناسي در اصطالح جامعه
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ها و عملكرد خود را تنظيم  ارزش، ها براساس عملكرد خواص صاحب نظر و رأي نيستند؛ آن
ين واژه گاهي در معناي لغوي آن به معناي عموم پيرو تصميم و نظر ديگرانند. ا، كنند و در واقع مي

، و توده مردم و گاه به معناي اصطالحي آن يعني اشخاص فاقد تحليل به كار رفته است. بنابراين
ها با يكديگر تفاوت  اما معناي اصطالحي آن، يكي است» عموم مردم«با » عوام«گرچه معناي لغوي 

توانند جزء خواص  ناي آحاد ملت است كه آنان خود ميدارد. عموم و توده مردم در اصطالح به مع
تواند شامل مرد يا  مي» خواص«به معناي واجدان تحليل و بصيرت قرار گيرند. بر اين اساس واژه 

ثروتمند يا فقير وغيره باشد. آنچه در اينجا مهم است قدرت تحليل و درك ، سواد باسواد يا بي، زن
گيري و  كساني هستند كه موضع» خواص«توان گفت  مي، و اقدام براساس آن است. بنابراين

عنوان متغيري مستقل در تحوالت و  تحليل و بصيرت است. آنان به، فهم، راهشان از روي فكر
متغيري وابسته با ويژگي » عوام«حوادث تاريخي و جامعه (در دو جبهه حق يا باطل) نقش دارند و 

 هستند. » خواص«رو  دنباله ،فقدان تحليل و بصيرت و تبعيت از جو حاكم
» خاصه«(به معناي فاقد تحليل) در مقابل » عامه«گرچه واژه ، انقالبي كشور -در ادبيات ديني 

داراي باري ، به معناي توده و آحاد مردم» عامه«اما واژه ، (دارنده تحليل) داراي باري منفي است
است. پيامبران برخاسته از همين هاي بسيار مهمي براي اين دسته ذكر شده  مثبت است و ويژگي

)؛ ياران پيامبران نيز عمدتاً از ميان توده مردم و از 202ص ، 6 ج: 1389، اند (خميني توده مردم بوده
اند؛ پيدايش انقالب اسالمي ايران توسط توده مردم بوده و اتكاي  اقشار محروم و مستضعف بوده

)؛ حقيقت ملت هم عبارت است از 321 ص، 14ج: 1389، ها است (خميني نظام اسالمي به آن
)؛ و نيز عموم مردم نسبت به برخي خواص تشخيص 312ص، 6ج: 1389، توده مردم (خميني

گيري  ساالري ديني جهت بهتري دارند. با توجه به همين جهات است كه در نظام مردم
معناي توده مردم به  ها بايد به سمت توده مردم باشد. در اين مقاله عامه مردم در همين ريزي برنامه

 كار رفته است.

 هاي اخالق سياسي عامه مردم نسبت به نخبگان سياسي و خواص بايسته
در اسالم بين حقوق و تكاليف تالزم وجود دارد. در اين راستا نخبگان سياسي در كنار تكاليفي 
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واقع همان كه در حوزه اخالق سياسي بر دوش دارند از حقوقي نيز برخوردارند كه اين حقوق در 
ها است. حقوق ميان حاكم و مردم در نظام اسالمي  هاي اخالق سياسي عامه مردم در قبال آن بايسته

أَعظَم ما افْتَرَض «: فرمايند ع) در اين باره مي(اي برخوردار است. حضرت علي از اهميت ويژه
يلَي الرَّعي عالقُّ الْوقُوقِ حالْح لْكنْ تم انَهحبيساللَي الْوةِ عيقُّ الرَّعح ؛ 216خطبه ، (نهج البالغه »ةِ و(

ترين حقوقي كه ميان مردمان جريان دارد همانا حق والي بر مردم و حق مردم بر والي است.  بزرگ
پردازند. ايشان نتايج  بندي حاكم و مردم به اين حقوق مي گاه حضرت به بيان نتايج و فوايد پاي آن

دهي پيوند و ارتباط ميان والي  سازمان: شمرند حقوق متقابل حاكم و مردم را چنين بر مياحترام به 
و مردم؛ اعتالي دين و سربلندي آن؛ رستگاري و صالح مردم و حاكمان؛ محوريت يافتن حق در 

هاي الهي؛ امكان  سازي براي اجراي دين؛ تحقق عدالت اجتماعي؛ اجراي سنّت جامعه؛ زمينه
ت و يأس و نااميدي دشمنان. در ادامه عواقب پايبند نبودن حاكم و مردم به حقوق استمرار حكوم

گاه كه مردم بر حاكم اسالمي چيره شوند (اوامر و نواهي او را به كار  آن: متقابل بيان شده است
هاي ستمگري رواج  نشانه، دهد اختالف كلمه رخ مي، نبندند) و يا حاكم بر مردم ستم نمايد

احكام ، شود هواپرستي معمول مي، شود ها رها مي عمل به سنّت، شود گريزي آشكار مي ندي، يابد مي
حساسيت نسبت به فروگذاري حقوق بزرگ ، شود مشكالت روحي زياد مي، گردد الهي تعطيل مي

، گردند بدكاران بزرگ مقدار مي، شوند نيكان خوار مي، رود و انجام اعمال ناپسند سترگ از بين مي
 ).216خطبه ، البالغه نهج: شوند (ر.ك بسيار سنگين بار مي، رابر خداوند به سبب گناهانمردم در ب

 34هاي اخالق سياسي مردم در قبال نخبگان سياسي و خواص در خطبه  مهمترين بايسته
ي الْمشْهد و الْمغيبِ و و أَما حقِّي علَيكُم فَالْوفَاء بِالْبيعةِ و النَّصيحةُ ف«: البالغه بيان شده است نهج

رُكُمينَ آمةُ حالطَّاع و وكُمعينَ أَدةُ حابحق من بر شما اين است كه ، )34خطبه ، (نهج البالغه »الْإِج
هرگاه شما را فراخواندم ، و در آشكار و نهان برايم خيرخواهي كنيد، به بيعت با من وفادار باشيد
هاي اخالق سياسي مردم در قبال  بايسته، اطاعت كنيد. بر همين اساس اجابت نماييد و فرمان دادم

شود و ميزان توجه سند تدابير الگوي پايه پيشرفت به آن  نخبگان سياسي در ادامه بررسي مي
 ها مورد مداقه قرار خواهد گرفت. شاخص
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ترين نخبگان سياسي و حمايت و  انتخاب شايسته، وفاداري به حكومت اسالميالف ـ 
 شتيباني از آنانپ

: اند داند كه با حاكم بسته وفاداري به پيماني مي، اميرالمؤمنين(ع) اولين حق خود را بر مردم
). بيعت يك تعهد شرعي است كه وفاي به آن الزم و 34خطبه ، البالغه (نهج »فَالْوفَاء بِالْبيعةِ«

قرآن كريم موضوع بيعت در ). در 526ص : 1389، شكستن آن حرام است و عقاب دارد (جاويدي
جا كه مبناي مشروعيت نظام  سوره ممتحنه طرح شده است. از آن 12سوره فتح و آيه  18آيه 

سازي براي اجراي اين  بخشي و زمينه شود و نقش مردم يا مقبوليت اسالمي از منشاء الهي ناشي مي
وظيفه ، دو صورت در هر، متنجز وجوب حكومت براي حاكم است، حاكميت بوده و يا حداكثر

استمرار بيعت و خودداري از ، بندي و وفاداري به پيمان خود و در نتيجه مردم است كه با پاي
امكان اجراي اين واجب را فراهم آورند. رهبر معظم انقالب درباره حق وفاداري به ، نقض آن

دهند و وفادار  اما ادامه نمي، شوند ها وارد يك راهي مي بعضي«: دارند حاكميت چنين بيان مي
گاهي ، گردند گاهي از راه بر مي، كند مردد مي، كند ها را متزلزل مي حوادث گوناگون آن، مانند نمي

و منْ «: فرمايد ... خداي متعال در قرآن مي، كنند اصل حركت و راه را انكار مي، بدتر از برگشتن
پاي حرف ، ماند آن كسي كه وفادار مي، )10، (فتح »عظيماًبِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤْتيه أَجراً   أَوفي

خداي متعال به ، كند او را متزلزل نمي، گذشت زمان و حوادث دشوار، ايستد حق و سخن حق مي
فَمنْ نَكَثَ فَإِنَّما «: كنند عهدشكني مي، جور نيستند اي اين او پاداش بزرگي خواهد داد. يك عده

، كند و در واقع به خاطر عهدشكني عهدشكن به ضرر خود عمل مي، )10، (فتح »نَفْسه  ينْكُثُ علي
). در خصوص 28/11/1388، اي (خامنه» بيند راه خدا خسارتي نمي، كند زده مي خود را خسارت

شود.  اصل وفاداري مردم به حكومت اشاره مستقيمي در سند تدابير الگوي پايه پيشرفت ديده نمي
چهارم تدابير تعليم و تربيت ناظر به ترويج هنجارهاي مدني از قبيل انضباط و البته شايد بتوان بند 

 گرايي را به صورت غيرمستقيم ناظر به آن دانست. قانون
، حضور مردم«: هاي سياسي كشور است حضور مردم در صحنه، هاي اين وفاداري يكي از جلوه

در سياست دخالت نكنند و نسبت به باشد. وقتي مردم  ي فضاي زندگي در يك كشور مي كننده زنده
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كسي آمد و رفت و چه كسي مسؤوليت  اوضاع سياسي اظهارنظر و دلسوزي ننمايند و ندانند كه چه
كشور پيش نخواهد ، رويم كنيم و به كدام سمت مي پيدا كرد و ندانند كه با چه كسي مبارزه مي

توان آن را  اهميتي است كه مي ). حضور مردم در صحنه داراي چنان22/9/1368، اي (خامنه» رفت
ترين سالح مردم در مقابل دشمنان دانست. يكي از مصاديق حضور مردم در صحنه سياسي  شكننده
در ديدگاه رهبر انقالب  شركت در انتخابات و گزينش نخبگان صالح و شايسته است.، كشور

، وظيفه شرعي بلكه يك، بخشي به نظام اسالمي نيست شركت در انتخابات از جهت مشروعيت
رأي به ، ). از سوي ديگر شركت در انتخابات26/9/1382، اي عقلي و وجداني است (خامنه

). 31/2/1376، اي استقالل كشور و نشانگر تبعيت مردم از نظام و همراهي با رهبري است (خامنه
، يا ها است (خامنه هاي مهم مردمي بودن حكومت همچنين حضور مردم در انتخابات از شاخصه

انتخابات مظهر احقاق حق مردم و شركت گسترده در آن نشانگر ، ). عالوه بر اين1/1/1377
اي به تدابير ناظر  ). در سند الگوي پايه پيشرفت اشاره26/11/1378، اي استحكام نظام است (خامنه

 شود. هاي سياسي كشور ديده نمي به حضور مردم در صحنه
توان تعريف  ي مردم كه آن را در ذيل اصل وفاداري ميهاي اخالق سياس يكي ديگر از بايسته

بسياري از مسئوالن كشور ، انتخاب نخبگان شايسته در جريان انتخابات است. در كشور ايران، كرد
مردم ، شوند. بنابراين انتخاب مي همچون رئيس جمهور و نمايندگان مجلس با رأي مستقيم مردم

حاضر شوند و سرنوشت كشور خود را تعيين كنند.  ن انتخابتر در اي بايد با تيزبيني و آگاهي بيش
مردم را به انتخاب اشخاصي كه از درون توده مردم بوده و درد جامعه را  امام خميني(ره) هميشه

، توجه داشته باشند رئيس جمهور و وكالي مجلس«: فرمودند كردند و مي توصيه مي، چشيده باشند
فكر  لوميت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و دراي باشند كه محروميت و مظ طبقه از

، در لذات و شهوات خواران و صدرنشينانِ مرّفه و غرق داران و زمين نه از سرمايه، رفاه آنان باشند
، 21 ج، 1389، (خميني» بفهمند توانند كه تلخي محروميت و رنج گرسنگان و پا برهنگان را نمي

  عنوان يك وظيفه هم بايستي جستجو كنند و به   يز معتقدند كه مردم). رهبر معظم انقالب ن422ص 
به نامزدهايي رأي دهند كه در هنگام پاسخگويي در سراي آخرت حجت شرعي ، شرعي و اخالقي
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). در سند تدابير الگوي پايه پيشرفت در بند 13/11/1378، اي براي عمل خود داشته باشند (خامنه
به صورت كلي بر عموميت بخشيدن به سازوكارهاي ، تماعيچهارم تدابير بسط عدالت اج

گزيني و به كارگيري كاركنان حكومتي مستقل از گرايش مسئوالن مربوط تأكيد شده است.  شايسته
 اين بند بيشتر ناظر به وظايف مسئوالن است نه عموم مردم.، گرچه به نظر

اعتماد به مسئوالن و ، ارييكي ديگر از مصاديق وفاداري به نخبگان سياسي ذيل حق وفاد
باشد و  حمايت از آنان است. اساساً قدرت نظام اسالمي متكي به عواطف و پشتيباني مردم مي

ترين عوامل موفقيت ملت ايران بوده است. لذا رهبر  همين پيوند ميان مردم و مسئوالن از اساسي
گان جامعه را واجب شرعي معظم انقالب به تبعيت از امام خميني(ره) حمايت از مسئوالن و نخب

). اين امر به اين معنا نيست كه نخبگان سياسي هيچ اشتباه و 12/7/1368، اي دانند (خامنه مي
، بلكه لزوم حمايت از آنان بدان دليل است كه حكومت جمهوري اسالمي، كنند خطائي نمي

فه گيري كلي حكومت در صراط حق باشد همگان وظي حكومت حق است و هنگامي كه جهت
دارند كه از آن حمايت نمايند. البته بديهي است كه وظيفه حمايت و ياري مسئوالن تا زماني است 

 كه آنان در خط مستقيم اسالم و امام حركت كنند. 
مختلف   اعتماد مردم به نخبگان سياسي داراي چنان اهميت فراواني است كه دشمنان در دوران

ن ببرند. در سند تدابير الگوي پايه پيشرفت اشاره مستقيمي به اند تا اين اعتماد را از بي تالش كرده
هاي اين اعتماد و  گرچه بسياري از زمينه، اعتماد مردم به مسئوالن و حمايت از آنان نشده است

 حمايت در بندهاي مختلف مورد اشاره قرار گرفته است.

 نقد و نصيحت آنان، نظارت بر نخبگان سياسي ب ـ
، )78، (بقره »و منْهم أُميونَ ال يعلَمونَ الْكتاب إِالَّ أَماني و إِنْ هم إِالَّ يظُنُّونَ«: دفرماي قرآن كريم مي

سواد و نادان بودند كه از كتاب آسماني خود چيزي جز يك رشته  ها همان مردم بي يك عده آن
ن آيه در مقام مذمت عوام و رفتند. اي دانستند و دنبال گمان و وهم مي خياالت و آرزوها نمي

كردند. در ذيل اين آيه  سوادان يهود است كه از علما و پيشوايان دين خود پيروي و تقليد مي بي
سوادان يهود راهي  و بي  شخصي به امام صادق(ع) عرض كرد كه عوام، حديثي نقل شده است
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، نمايند. اگر تقصيري هستشنوند قبول كنند و پيروي  نداشتند جز اينكه از علماي خود هرچه مي
علماي خود را در عمل ديده ، عوام يهود: متوجه علماي يهود است. امام صادق(ع) در پاسخ فرمود

ها  احكام و قضاءها را به خاطر رودربايستي، از رشوه پرهيز ندارند، گويند بودند كه صريحاً دروغ مي
حب و ، دهند اشخاص عصبيت به خرج مي دانستند كه درباره افراد و مي، دهند ها تغيير مي و رشوه

دهند. به حكم الهامات فطري عمومي  حق يكي را به ديگري مي، دهند بغض شخصي را دخالت مي
دانستند كه هركس كه چنين اعمالي داشته باشد  كه خداوند در سرشت هركس تكويناً قرار داده مي

). 174ص ، 20 ج: تا بي، ؛ مطهري131ص : 27 ج، ق.1409، نبايد قول او را پيروي كرد (حرعاملي
عامه مردم نبايد در مقابل اشتباهات و خطاهاي ، همچنان كه روشن است براساس اين روايت

، تفاوت بوده و بدون توجه به اعمال ناشايست آنان به پيروي از آنان ادامه دهند. بنابراين بي، نخبگان
نند كه حكومت و نخبگان جامعه از مسير بايد مراقبت ك، مردم كه ناظران حاكمان و حكومت هستند

 اصلي خود منحرف نشوند و در گفتار و كردار آنان انحرافي رخ ندهد. 
، )34خطبه ، البالغه (نهج »والنَّصيحةُ في الْمشْهد والْمغيبِ«: فرمايد امام علي(ع) در اين باره مي

نصحيت و اندرز مسئوالن پند و اندرز دهند. ، مردم بايد حاكمان را در خلوت و جلوت
گيرد. در دين اسالم امر به معروف و نهي از  زيرمجموعه امر به معروف و نهي از منكر قرار مي

ترين تكاليف مسلمانان است و همين امر شاخص برتري مسلمانان نسبت به ساير  منكر از مهم
ي تأكيد شده است. اديان شمرده است. در آيات متعددي از قرآن كريم بر اهميت اين فريضه اله

دار و پرسابقه است كه در روايات متعددي به  نيز يك تعبير ريشه» النصيحةُ الئمة المسلمين«عبارت 
الوداع ضمن سخنراني  خورد. سرچشمه اين عنوان از پيامبر اكرم(ص) است كه در حجة چشم مي

39Fدر مسجد الخيف آن را مطرح نمودند

) به عنوان يكي از . پس از آن در بيانات ائمه اطهار(ع1
جا كه محدثان شيعه همچون مرحوم  هاي امت اسالمي مورد تأكيد قرار گرفت تا آن مسؤوليت

                                                           
1 .أَئةُ ليحالنَّص و لَّهلِ لمالْع مٍ إِخْلَاصلسرِئٍ مام هِنَّ قَلْبلَيلُّ عغثَلَاثٌ لَايهِمتاعمجل اللُّزُوم ينَ وملسةِ الْممجلسي» م) ، 

 ).138:ص 21ق:ج 1403
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 اند.  فصلي را به اين عنوان اختصاص داده، محدث كاشاني و عالمه مجلسي در جوامع روايي، كليني
ظالمي را هركس حاكم : فرمايند كه رسول خدا(ص) فرمود امام حسين(ع) در حديثي چنين مي

با سنت رسول خدا(ص) ، زند حكم الهي را كنار مي، شمارد ببيند كه حالل خدا را حرام مي
ولي با اين وجود با زبان و عمل ، كند كند و در ميان مردم با گناه و دشمني عمل مي مخالفت مي

د كن خداي متعال او را در روز قيامت به همان سرنوشت ظالم دچار مي، عليه او اقدام نكند
 ).381ص، 44ج: ق.1403، (مجلسي

يعني هر گفتار يا عملي كه در آن خير منظور شده باشد. در اين ، خيرخواهي است، نصيحت
، خير  به  دعوت  ايران  اسالمي  در جمهوري«: دارد خصوص اصل هشتم قانون اساسي چنين بيان مي

، يكديگر  به  نسبت  مردم  بر عهده  بلو متقا  همگاني  است  اي  از منكر وظيفه  و نهي  معروف  امر به
: كند  مي  معين  را قانون  آن  . شرايط و حدود و كيفيت دولت  به  نسبت  و مردم  مردم  به  نسبت  دولت

 ).71، (توبه» المنكر  عن  و ينهون  بالمعروف  يأمرون  اولياء بعض  بعضهم  و المؤمنات  والمؤمنون«
مردم كه در واقع حق نخبگان است را با سه عبارت به كار رهبر معظم انقالب اين وظيفه 

  نصيحت، توانيد به نظر من شما تا آنجايي كه مي«: اند كرده» نصيحت«اند. گاهي از آن تعبير به  برده
به هر طريقي ، كنيد دنيازده است هركسي را كه احساس مي». النّصيحة ألئمة المسلمين«: كنيد
). 22/12/1379، اي (خامنه» هرحال مؤثّر است به   بدانيد كه نصيحتكنيد و   نصيحت، توانيد مي

، استقبال كنيد -ولو غير خيرخواهانه باشد -شما از همان انتقاد«: اند كرده» انتقاد«گاهي تعبير به 
  چون گاهي در انتقادهاي خصمانه هم حقايقي وجود دارد كه انتقادكننده از روي خيرخواهي

از شما انتقاد   چه برسد آن كساني كه از روي خيرخواهي، ش واقعي استاما انتقاد، گويد نمي
امر «). گاهي نيز تعبير به 4/6/1386، اي (خامنه» كنند. اصلًا هيچ نرنجيد و از انتقاد استقبال كنيد مي

هاي گوناگوني  امر به معروف و نهي از منكر حوزه«: اند را به كار برده» به معروف و نهي از منكر
و از منكر نهي ، يعني شما بايد ما را به معروف امر، ي مسئوالن است ترين آن حوزه كه باز مهمدارد 

بلكه بايد ، آن هم نه به صورت خواهش و تقاضا، كارِ خوب بخواهند، كنيد. مردم بايد از مسئوالن
 ).25/9/1379، اي (خامنه» ترين حوزه است ها بخواهند. اين مهم از آن
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توان به نقد سازنده ياد كرد با نقد مخرب تفاوت  كه نصيحت كه از آن مينكته مهم اين است 
جويي  و عيب» همز«اما نقد مخرب از مقوله ، و خيرخواهي است» نصح«از مقوله ، دارد. نقد سازنده

، پرداختند پيامبران را كه به انتقاد خيرخواهانه از وضع مردم و حاكمان مي، است. قرآن كريم
يكي از وظايف ، »النصيحه الئمه المسلمين«: و در روايات همچنان كه گفته شدخواند  مي» ناصح«

بلكه دو ، اند جويان شديداً مورد نكوهش قرار گرفته تنها عيب نه، مردم شمرده شده است و در مقابل
نيز گناه كبيره محسوب ، روند جويان به شمار مي ترين اقدامات عيب كه از مهم و تهمت   عمل غيبت

 ت.شده اس
را صرفاً به انگيزه دروني و مخفي افراد » نقد ناصحانه«و » جويانه نقد عيب«اگر تفاوت 

هاي اخالقي شخصي  در حد يك دسته توصيه، عمالً تعاليم قرآن و روايات در اين زمينه، برگردانيم
ن توا مي، ها ناظر به بسترهاي اجتماعي است متوقف خواهد شد. اما از آنجا كه اغلب اين توصيه
آن نوع نقد و ، جويي (و نيز غيبت و تهمت) اين دو را از حيث آثار اجتماعي نيز بازشناخت. عيب

و تضعيف جايگاه و ، تخريب شخص يا شخصيت مورد انتقاد، انتقادي است كه اثر اجتماعي آن
، اي است كه اثر اجتماعي آن آن نوع مواجهه، منزلت اجتماعي او در نزد مردم است؛ اما نُصح

ح عملكردهاي نادرست و باز كردن راهي براي تقويت عملكردهاي درست شخص مورد اصال
راهي براي حفظ ، اگر خواست به نقدها تن در دهد، به نحوي كه شخص مورد انتقاد، انتقاد است

جو اساساً درصدد تخريب شخص يا  منزلت حقيقي و حقوقي خود داشته باشد. شخص عيب
براي ضربه زدن ، راست (غيبت) يا دروغ (تهمت)، ا از هر مطلبيو لذ، شخصيت مورد انتقاد است

شخص ، گويد جو دروغ مي به خاطر اين نيست كه عيب» جويي عيب«كند. مذموم بودن  استفاده مي
اي است كه در  اما نحوه بيان وي به گونه، جو ممكن است سخن راستي را هم بيان كند عيب

هم دغدغه دارد ، است» نصح«ود. اما كسي كه درصدد اي به شخص مورد نظر وارد ش مجموع لطمه
كند مطالب خود را به نحوي انتقال  و هم سعي مي، نه دروغ، راست باشد، كه مطلب مورد نظرش

 ).14ص : 1389، اصالح واقعي در جامعه باشد (سوزنچي، دهد كه ثمره آن
ه دادن فضا متفاوت بر همين اساس است كه رهبر معظم انقالب نصيحت را با تيره و تار جلو
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دارند و تضعيف جايگاه مسئوالن نظام را خطايي  دانسته و همگان را از اشاعه روحيه بدبيني باز مي
اگرچه رسم و سنت انتقاد و ، در نظام اسالمي، كنند. به نظر ايشان آميز معرفي مي بزرگ و خيانت

ي رشد و ارتقاء و  و مايهيكي از مواهب الهي و مفاخر اسالمي ، مشفقانه به مسئولين  نصيحت
ولي مخلوط كردن اين كار الزم با ، ي امر به معروف است پيشرفت امور و مصداق بارز فريضه

ي بدبيني و سوءظن به كارگزاران اصلي كشور و بدگويي از آنان كه به تضعيف  ي روحيه اشاعه
بود. اگر كساني با آميز خواهد  خطايي بزرگ و خيانت، يا تضعيف جايگاه آنان بينجامد، روحيه

ي كشور را  بذر شك و ترديد نسبت به مسئوالن بلندپايه، ي خود گفتن و نوشتن يا رفتار متعمدانه
ها  توان آن با هيچ توجيه و بياني نمي، آور جلوه دهند ها بيفشانند و فضا و افق را تيره و يأس در دل

ي كشور و  شك ضربه به آينده بي، كاراين ، را خدمتگزار و خيرخواه به حساب آورد. در نگاه ايشان
). 13/3/1370، اي شود و گناهي نابخشودني است (خامنه هاي انقالب محسوب مي خيانت به آرمان

هاي شخصي و يا اغراض سياسي است  گاهي انتقادات به خاطر حسادت، همچنين به نظر ايشان
نيت خيرخواهي نمايان باشد.  ). حال آنكه در تمامي انتقادات بايد هدف و7/4/1379، اي (خامنه

اي انتقاد كرد كه منجر به تخريب  انتقاد سازنده با تخريب تفاوت دارد و لذا در عمل بايد به گونه
 نگردد. 

شود  چون در قالب امر به معروف و نهي از منكر انجام مي، خيرخواهي و نصيحت توسط مردم
مدل ، روح و مدل امر به معروف«: ا باشدبايد همراه با حالت استعالء و به دور از خواهش و تمن

كنم شما  شود گفت كه خواهش مي مدل خواهش و تقاضا و تضرّع نيست. نمي، امر و نهي است
هركسي هست ، كني؟ طرف چرا اشتباه مي، بايد گفت آقا! اين اشتباه را نكن، نه، اين اشتباه را نكنيد

او هم مخاطب امر به معروف و نهي از منكر ، تر هم باشد ي حقيري هستم از بنده مهم بنده كه طلبه
). يكي از مصاديق نصيحت مردم به مسئوالن در كالم رهبري 19/4/1379، اي (خامنه» گيرد قرار مي

توان در خصوص موضوع عدالت مشاهده كرد. ايشان يكي از وظايف مردم را مطالبه عدالت  را مي
، ). در واقع از ديدگاه ايشان اگر عدالت20/8/1380، اي دانند (خامنه از مسئوالن و متوليان امر مي
ي ضد عدالت در واقعيات كشور  پس بايد هر پديده ، ها است  ريزي آرزو و آرمان و هدف برنامه
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اعتنايي به گسترش شكاف طبقاتي در ذهن  بي، ي رفاه ميان مسئوالن مورد سؤال قرار گيرد. مسابقه
هزينه كردن  ،  آورده در دستاني كه تا چندي پيش تهي بودندهاي سربر  ثروت، ريزان برنامه و عمل 

ميدان دادن ، صرفاً تشريفاتي هاي  و به طريق اولي در كار، هاي بدون اولويت  اموال عمومي در اقدام
و ، گشايد هاي اقتصادي را به روي آنان مي گلوگاه ي  همه، به عناصري كه زرنگي و پررويي آنان

ي  را هزينه انبوه شدن ثروت در دست كساني كه آمادگي دارند آن  خطرناك ي بسيار  خالصه پديده
گرد  ،  اند اضعاف آنچه را هزينه كرده، سياسي كنند و البته با تكيه بر آن قدرت سياسي كسب قدرت 

،  اسالمي برانگيزي است كه هر فرد معتقد به عدل  هاي استفهام  نقطه، ها و امثال آن آورند. اين مي
، شوند تخلفاتي شناخته مي يابد و از كساني كه مظنون به چنين  دل خود را به آن متوجه مي ذهن و

عملكرد قاطعانه براي ، دستگاه قضايي  طلبد و همچنين در كنار آن از دولت و مجلس و  پاسخ مي
عدالت  ). رهبري در زمينه مطالبه6/8/1381، اي كند (خامنه  ها را مطالبه مي كن كردن اين فساد ريشه

خواهد كه  دهد و از آنان مي نقش اساسي را بر دوش جوانان و به خصوص دانشجويان قرار مي
) و 22/2/1382، اي خواهي و مطالبه آرمان عدالت را در ذهن مردم جا بيندازند (خامنه عدالت، اوالً
هبري در اين ). ر19/2/1384، اي خود عمالً تحقق عدالت را در جامعه مطالبه كنند (خامنه، ثانياً

خواهند كه نگاه خود را به  پذيرند و از آنان مي انديشي توسط جوانان را نمي زمينه هرگونه مصلحت
هاي آرماني را  ها نگاه به قله قله عدالت به عنوان يك آرمان حفظ كنند. ايشان معتقدند كه اگر جوان

گرايي جوانان و چالش مسئوالن  نولي برآيند آرما، وجود خواهد آمد برآيند غلطي به، كنار بگذارند
گرايي  اما اگر جوانان هم به دنبال مصلحت، برآيند معتدل و مطلوبي خواهد بود، ها با مصلحت

هم  وقت همه چيز به  آن، انديشانه وارد محيط فكري و روحي آنان شد رفتند و گرايش مصلحت
 ).15/8/1382، يا ها از ريشه قطع و گم خواهد شد (خامنه  ريزد و بعضي آرمان مي

نقد و نصيحت آنان در سند تدابير الگوي پايه پيشرفت داراي ، نظارت بر نخبگان سياسي
جايگاه شاياني است. بند چهارم از تدابير تعليم و تربيت به فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر 

اركان و اجزاي  كند. بند ششم از تدابير بسط عدالت اجتماعي به ارتقاي نظارت عمومي بر اشاره مي
ايجاد و تقويت فضاي آزادانديشي به منظور ، سازي كند. بند اول از تدابير نظام نظام تأكيد مي
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ها و عملكردهاي گذشته و حال براي تصحيح مستمر آن و حفظ مسير  ارزيابي و نقد علمي سياست
، مند گيري نظام به بهره ،سازي دهد. بند چهارم از تدابير نظام انقالب اسالمي را مورد تأكيد قرار مي

مؤثر و گسترده اركان و اجزاء نظام از مشاورت نخبگان و مراكز دانشگاهي و حوزوي اشاره 
دهد و بند  گسترش مشاركت مردمي را مورد تأكيد قرار مي، سازي كند. بند پنجم تدابير نظام مي

زايش سرمايه اجتماعي هاي مردمي به منظور اف بر گسترش و تقويت تشكل، سازي ششم تدابير نظام
 كند.  و تقويت ساختار دروني نظام تأكيد مي

 اطاعت و فرمانبرداري ج ـ

، حق حاكميت در جامعه اصالتاً براي خداوند متعال است و از طرف او، بر طبق ديدگاه شيعه
اند.  پيامبر(ص) و سپس دوازده امام معصوم(ع) براي تحقق حاكميت الهي در جامعه منصوب گشته

رسد كه واليت امر با اوست. به  الشرايط مي ان غيبت امام معصوم نيز اين مقام به فقيه جامعدر زم
در كشور ما نهادي به نام واليت فقيه وجود دارد كه در ادامه حركت انبياء و اوصياي ، همين دليل

دارد. اطاعت و فرمانبرداري از كارگزاران حكومت  الهي براي تحقق حاكميت الهي گام بر مي
اسالمي نيز با توجه به بازگشت واليت آنان به واليت فقيه عادل و انتخاب يا تنفيذ مستقيم يا 

هاي اخالق سياسي  غيرمستقيم از سوي او الزم و ضروري است. بر اين اساس يكي ديگر از بايسته
ن حق عامه مردم نسبت به نخبگان سياسي اطاعت و فرمانبرداري از آنان است. امير مؤمنان(ع) به اي

). حق 34خطبه، البالغه (نهج »و الْإِجابةُ حينَ أَدعوكُم و الطَّاعةُ حينَ آمرُكُم«: كند بدين گونه اشاره مي
، ها دارد اطاعت از رهبر و مسئوالن نظام اسالمي ريشه در واليتي دارد كه خداي متعال بر انسان

موظف است تنها در ، كند خداوند دريافت مي جا كه انسان تمام شؤون هستي خود را از زيرا از آن
طلبي نسبت به ديگري  كس حق واليت و اطاعت  هيچ، برابر او تمكين نمايد. مطابق اصل اولي

كند كه هستي خود را مرهون اوست و چون افراد عادي نه به  زيرا انسان از كسي اطاعت مي، ندارد
اطاعت هيچ كس از افراد انساني ، بنابراين ،انسان هستي بخشيده و نه در دوام وجود او مؤثرند

كساني حق اطاعت بر انسان دارند ، براي ديگري واجب و الزم نيست. قطع نظر از اين اصل اولي
كه اين حق را از ذات الهي دريافت كرده باشند. اين افراد يا انبياء(ع) هستند كه قرآن كريم 
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مگر ، هيچ پيامبري نفرستاديم، )64، (نساء »لَّا ليطَاع بِإِذْنِ اهللاو ما أَرسلْنَا من رسولٍ إِ«: فرمايد مي
برداري از او هستند و يا ائمه معصوم و  مردم موظف به اطاعت و فرمان، اينكه به اذن خداوند

جانشينان به حق آن حضرت هستند كه اطاعت آنان در طول اطاعت خدا و رسول بر مردم واجب 
). در زمان 59، (نساء »الَّذينَ ءامنُواْ أَطيعواْ اللَّه و أَطيعواْ الرَّسولَ و أُولي الْأَمرِ منكم يأَيهَا«: شده است

رسد كه در واليت فقيه تبلور پيدا  الشرايط مي غيبت امام معصوم نيز اين واليت به فقيه جامع
د كه به واليت الهي منتهي شود. مفهوم دار» اطاعت«زماني ، در نظام اسالمي، كند. در واقع مي

شود كه كسي بايد مورد  اين موضوع بيان مي، به دنبال آن، هرجا بحث اطاعت مطرح شود، بنابراين
تواند مورد  وگرنه عبوديت انسان در برابر انسان نمي، اطاعت قرار گيرد كه سزاوار اطاعت باشد

حق مردم است ، ت از وي اطاعت شودتوان گفت اگر حق حاكم اس مي، قبول قرار گيرد. بنابراين
 كه كسي را اطاعت كنند كه صالحيت اطاعت داشته باشد. 

 »أُوصي أُمتي بِخَمسٍ بِالسمعِ و الطَّاعةِ و الْهِجرَةِ و الْجِهاد و الْجماعة«: فرمايند پيامبر اكرم(ص) مي
(ص) امتش را به پنج چيز سفارش در اين حديث پيامبر اكرم، )403ص: 66ج: ق.1403، (مجلسي

كند كه يكي از آنها اطاعت است. رهبر معظم انقالب اين قسمت از حديث را چنين تبيين  مي
اطاعت كند. ، ي اطاعت است بايد از آنكه شايسته، هركس در هر ميدان و در هر مقام«: كنند مي

وقتي به وصيت ، ت اسالمنيست. ام، ها و اين حرف» به ما ربطي ندارد«سرپيچي و نافرماني و 
ديگر اطاعت ، شرعاً بر گردن او گذاشته شده است، پيغمبر عمل كرده كه آنجا كه اطاعت كردن

هاي اخالق سياسي عامه مردم در قبال  ). پس يكي ديگر از بايسته20/6/1373، اي (خامنه» كند
م تدابير تعليم و تربيت اطاعت و فرمانبرداري نسبت به آنان است. اشاره بند چهار، نخبگان سياسي

 توان ارزيابي كرد. گرايي را در همين راستا مي الگوي پايه پيشرفت به انضباط و قانون

 گيري نتيجه
گيرند و بار سنگين  هنگامي كه كساني اداره حكومت اسالمي و مديريت كشور را بر عهده مي

آيد.  به وجود مي  ها و مردم و مسئوليت طرفيني بين آن  يك وظيفه، كشند مسئوليت را بر دوش مي
حال آنكه با ، ها در اين خصوص بر وظايف مسئوالن و نخبگان سياسي است معموالً تمركز نگاه
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عامه مردم نيز در اين خصوص تكاليف ، توجه به طرفيني بودن حقوق و تكاليف در نگرش ديني
سي عامه مردم در قبال هاي اخالق سيا توان بايسته مهمي را بر دوش دارند كه آن تكاليف را مي

ترين نخبگان سياسي و  انتخاب شايسته، نخبگان سياسي و خواص دانست. وفاداري به حكومت
خيرخواهي و ، نصيحت، نقد، نظارت بر عملكرد نخبگان سياسي، حمايت و پشتيباني از آنان

ردم در قبال هاي اخالق سياسي عامه م ترين بايسته همچنين اطاعت و فرمانبرداري از آنان جزء مهم
ميزان ، ساالري ديني است كه در اين مقاله ضمن بررسي آنها نخبگان سياسي در نظام مبتني بر مردم

 ها مورد مداقه قرار گرفت.  توجه سند تدابير الگوي پايه پيشرفت به اين شاخص
 براساس نتايج حاصل از اين مقاله پيشنهادات زير براي الحاق به تدابير الگوي پايه پيشرفت

 : گردد مطرح مي
در الگوي پايه پيشرفت با توجه به وجود اين » خواص«و » نخبگان«هاي  استفاده از واژه -1
ها در پيشرفت كشور به منظور  انقالبي كشور و تأثيرگذاري گسترده آن -ها در فرهنگ ديني  واژه

در نظام سازي در زمينه طرح حقوق و تكاليف متقابل عموم مردم و نخبگان و خواص  فرهنگ
 اسالمي؛

اشاره به تكاليف نخبگان و خواص نسبت به عامه مردم و تدابير الزم براي تحقق روحيه  -2
 مداري در نخبگان و خواص؛ تكليف
ترين نخبگان  انتخاب شايسته، اشاره صريح به لزوم وفاداري مردم به حكومت اسالمي -3

ترين حقوق نخبگان سياسي و خواص  مسياسي و حمايت و پشتيباني از آنان به عنوان يكي از مه
بيني تدابير الزم براي نيل به اين امور در سند  در نظام اسالمي و نقش آن در پيشرفت كشور و پيش

 تدابير الگوي پايه پيشرفت؛
هاي مختلف سياسي كشور و تقويت حس  اشاره به تدابير الزم براي حضور مردم در صحنه -4

 سرنوشت كشور در سند تدابير الگوي پايه پيشرفت؛ امكان تأثيرگذاري آحاد مردم در
ترين مسئوالن توسط مردم در  سازي براي انتخاب شايسته اشاره به تدابير الزم براي فرهنگ -5

 سند تدابير الگوي پايه پيشرفت؛
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ها و تدابير ناظر به آن در  گري از نخبگان و خواص و بايسته اشاره به فرهنگ نقد و مطالبه -6
  ير الگوي پايه پيشرفت؛سند تداب

جويانه و تدابير   هاي نقد سازنده و ناصحانه و تمايزات آن از نقد مخرب و عيب بيان مؤلفه -7
نمايي در ميان عموم  الزم در جهت گسترش فرهنگ نقد نخبگان و خواص بدون تخريب و سياه

 مردم؛
سبت آن با واليت خداوند تأكيد بر واليت فقيه به عنوان واليت فقاهت و عدالت و تبيين ن -8

بيني تدابير الزم براي گسترش فرهنگ فرمانبرداري و اطاعت از واليت فقيه در  در جامعه و پيش
 راستاي واليت حضرت حق.
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