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چکیده
هدف :رهیافت به دیدواه ااام خمینا(ره) پیهاا ن شاخصههای فهدی اخ قا کاروزار اس اا ،با تح یل وفتمانِ
اندی ه سیاسا ای ان اقد ر ایس ر است .صیتنااه ااام(ره) ،آیینهای تمامنما از افقهای ا تقادی ،سیاسا
اجتما ا ای ان ب ده که اات اند چارچ ب قابل پذیهشا از اسأله پیشوفته را ارائه دهد.
روششناسي پژوهش :کا ش حاضه ،ضمن بازنمایا تح یل شاخصههای اخ ق فهدی کاروزار اس اا در
اتن ازب ر ،به ری ه یابا آنها در هدنااه االک اشته پهداخته؛ تا ضمن پاسخ به این پهسش که سیمای فهدی
کاروزار اس اا ،در صیتنااه ااام خمینا(ره) ،چع نه تهسیم شده است؟ به بازنمایا آنها در هدنااه االک اشته
پهداخته ری هدار ب دن این اندی هها را در آا زههای ی به اثبات رساند.
یافتهها :یافتهها نتایج بهدست آاده ،در ده بند قابل ارائه است :خداوهایا خدااح ری ،پایبندی به اس م،
ترهد ،ق نیّت دانایا ،س ات فکهی ،اخ قا رفتاری ،اخ ص ،ت اضع ،جدیّت پایداری ،استق ل آزادوا،
شایستعا.
نتیجهگیری :در نهایت ،ضمن اثبات هماهنعا پی ستعا هه د اتن ،در زاینه سیمای فهدی اخ قا کاروزار؛
تهسیم همه جانبه سیمای فهدی کاروزار ،اثبات هماهنعا فکهی احت ایا د اتن ا رد اطالره ری هاندی
احت ای صیتنااه در آا زههای ی در این زاینه ،از ن آ ریهای پژ هش حاضه است.
کلیدواژهها :ااام خمینا(ره) ،صیتنااه ،ا(ع) ،هدنااه االک اشته ،سیمای کاروزار.
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مقدّمه
بهرسا فهآیند ت کیل حک اتها ،ن ان اادهد که بهپایا آنها ،با اهداا و ناو نا همهاه ب ده است .بسته
به ن ع هداها ،ادیهان کاروزارانا با شاخصههای اتفا ت بهکار وهفته شدهاند .بهخا از حک اتها یا
د لتها ،به دلیل ساختار ق اا یا وهای ا ،نخ استه یا نت انستهاند به س ی شایستهساالری حهکت کهده
وزینش کارکنان را به اساس ا کهایا ا خص به انجام رسانند .در حالاکه در اندی ه سیاسا حک اتا
اس م ،چارچ با اریّن اهدافا ا خص بهای ت کیل حک ات ارائه وهدیده است .در این شکل از حاکمیّت،
همه اجزای حک ات در راستای همان اهداا در د رن چارچ با سااان یافته ،بهکاروهفته ااش ند .بدین
ر ی ،حک ات اس اا تب ری از حاکمیّت شایستعان است که به اساس شاخصههای اخ قا رفتاری
ا خصا ،در ردههای کاروزاری حض ر دارند.
بیان مسئله

بهپایا انق ب اس اا ایهان ،با اهداا یژهای ص رت پذیهفته که دستیابا به دالت همهجانبه (حاجی ئا
احب ،)83 :1396 ،وستهش اخ ق دستیابا به فضایل اخ قا (حاجی ئا احب ،)57 :1397 ،استق ل،
رفاه تأاین نیازهای اادّی ،بخ ا از این اهداا ب ده است .تحقق این اهداا ،در وه ایجاد شهایط
الزااات یژهای است که بکارویهی کاروزاران شایسته ،یکا از آنهاست .کاروزارانا که بت انند ضمن
بهخ رداری از یژواهای خاص ،اهداا انق ب اس اا در سطح داخ ا بینالم ا را تحقق بخ ند .در
ایان بیانات اسناد اکت ب حضهت ااام خمینا(ره) ،صیتنااه ای ان ،دارای یژواهایا انحصه به فهد،
در زاینههای و ناو ن است ،از جم ه :تبیین چارچ ب ،اهداا ،سیمای کاروزاران ،بایدها نبایدهای انق ب.
بهرسا ابتدایا ن ان از آن دارد که در این اتن ،شاخصههای و ناو نا بهای کاروزاران نظام اس اا ارائه
شده است .بخ ا از این شاخصهها ،به جنبههای فهدی شخصیّتا اهب ط شده بخش دیعهی ،به رابطه
کاروزار اهدم رابطهی کاروزار حک ات ارتباط اایابد.
پژ هش حاضه ،ضمن اطالره کا ش در این اتن ،به دنبال دستیابا استقیم به شاخصههای فهدی
کاروزار اس اا است؛ ضمن آنکه با هدا مقبخ ا به اطالب یافت شده اثبات ری هدار ب دن این
شاخصهها در ات ن اصیل اس اا ،سیمای فهدی کاروزار اس اا در هدنااه االک اشته ،بازیابا
همعنسازی ااوهدد ،تا تص یه کاا ا از شاخصههای فهدی کاروزار اس اا به پایه هدنااه االک اشته
بهدست آید .انتخاب هدنااه االک اشته ،بدین دلیل است که ضمن بهخ رداری از سندی ق ی اقب لیّت
در بین حدیثپژ هان ،همانند صیتنااه ااام راحل ،چارچ ب اهداا حک ات اس اا را بهشمهده
شاخصههایا شفاا ،بهای ادیه کاروزاران ارائه اادهد .بدین ر ی ،پژ هش پیشر  ،به دنبال پاسخ به
پهسشهای زیه سااان خ اهد یافت:
 .1سیمای فهدی کاروزار اس اا ،در صیت نااه ااام خمینا(ره) چع نه تهسیم شده است؟
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 .2سیمای تهسیم شده بهای کاروزار اس اا در صیتنااه ااام خمینا(ره) ،دارای چه ری هها پایههایا
در هدنااه االک اشته است؟
ر شن است که شی ه بیان اطالب پیهاا ن اهداا ،شی ه حک ات سیمای کاروزاران بهص رت صهیح
ضمنا ،در این د اتن اتفا ت است .زیها که صیتنااه ااام خمینا(ره) با هدا ارائه اجم های از
رهنم دهای ا تقادی ،اجتما ا ،فههنعا ،سیاسا ،اقتصادی  ...نعاشته شده که بخ ا از آن به اسائل
حک اتا سیما ظایف ادیه کاروزار حک ات اس اا ااپهدازد اح ر پی ین در الب ی صیتنااه
در کنار دیعه اسائل اطهح شده است .در حالاکه هدنااه االک اشته به شی ه اداره حک ات یژواها
سیمای کاروزار اس اا ،تمهکز بی تهی دارد.
پیشینه پژوهش

بهرساها ن ان اادهد که کتاب یا اقالهای استقل جااع ،پیهاا ن سیمای کاروزاران در صیتنااه ااام
خمینا(ره) ج د نداشته ،ب که این یژواها ،در ضمن دیعه اباحث هنعام تح یل ا ض ا یا تهتیبا
همه صیتنااه ،در پژ هشها آاده است .به ن ان نم نه :کتاب «رهیافت تح ی ا به صیتنااه سیاسا-
الها ااام خمینا(ره)» ،احمد نصیهی همکاران که در فصل دهم به ظایف رسالت کاروزاران انق ب
نظام اس اا پهداخته؛ کتاب «با جاری ک ثه ،شهح صیتنااه سیاسا -الها ااام خمینا(ره)» ،احم د
لطیفا کتابهایا اانند آن ،که در ضمن شهح تهتیبا صیتنااه ،به سیمای کاروزاران اشاره کهدهاند.
کتاب «درسنااه صایای ااام خمینا(ره)» ،سید حسن سیدی کتابهایا با ن ان درسنااه که در ضمن
سایه اباحث ،به ا ض ع پژ هش حاضه اشاره دارند .اقاالت« :اخ ق کاروزاران در نظام اقتصادی اجتما ا
اس م به اساس اندی ههای ااام خمینا(ره)» ،اهیم ارینا «اخ ق کاروزاران در نظام اس اا از دیدواه
ااام خمینا(ره)» ،نادر سها که یژواهای اخ قا کاروزار را در همه سخنان ااام(ره) بهرسا کهدهاند.
در زاینه سیمای کاروزاران در هدنااه االک اشته؛ کتاب یا اقالهای که بهص رت استقل جااع به این
ا ض ع در احد ده ا رد اطالره بپهدازد ،یافت ن د .کتابها یا اقاالت ،به سیمای کاروزار در تمام اندی ه
ااام ا(ع) یا نهجالب غه پهداختهاند .کتابها« :تفسیه ا ض ا نهجالب غه» «د لت آفتاب» ،اصطفا
دل اد تههانا که در بهخا فصلها ،به شهایط یژواهای زااادارای پهداخته کتاب «سیمای کاروزاران
ابنابیطالب اایهاؤانان(ع)» ،ا اکبه ذاکهی که به تمام اندی ه ااام ا(ع) نظه دارد .اقاالت« :سیمای
کاروزاران د لت اس اا از انظه ااام ا(ع)» ،احمد ف ح؛ « یژواها ظایف کاروزاران در نهجالب غه»،
سیا ش پ رطهماسبا آذر تاج ر؛ «تد ین الع ی رفتاری کاروزاران در حکمهانا اط ب از دیدواه ااام
ا(ع) ،به اساس اتن نهج الب غه» ،ا اصغه پ ر زّت همکاران که به سیمای کاروزار از جنبههای
و ناو ن در تمام نهجالب غه یا همه سخنان ااام ا(ع) پهداختهاند.
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تمایز پژ هش حاضه با پژ هشهای ص رت وهفته ،در این است که کا ش پیشر  ،به هدنااه االک
اشته صیتنااه ااام(ره) تمهکز داشته ،ضمن آنکه اطالره تح یل همپایهای از سیمای فهدی اخ قا
کاروزار اس اا در د اتن ازب ر ارائه اادهد.
ضرورت و اهمیّت پژوهش

با ر د به دهه پنجم وام د ّم انق ب ،به تدریج ،کاروزارانا از نسل د ّم س ّم ارد هصه اجهایا
ادیهیّتا ک ر ااش ند .این نسل ،در د ران ابارزه با طاغ ت ،شکلویهی انق ب ،ر زهای سخت ابتدای
پیه زی جنگ تحمی ا حض ر جدّی نداشتهاند از فههنگ وفتمانا حاکم به فضای کاروزاری آن د ره،
به د ر ب دهاند .در حالاکه دستیابا به اهداا انق ب اس اا انجام تکالیف اهتبط ،به یژه در وام د ّم
انق ب ،کاروزارانا با شاخصههایا خاص اتناسب با همین اهداا تکالیف ااط بد .بدین ر ی ،بازنمایا
سیمای کاروزار اس اا ،ضه رتا د چندان اایابد .با هدا اتقان در نتایج بهدست آاده ،بهههویهی از
اتنا ق ی ،استند ا رد ت افق پژ ه عهان انق ب اس اا ضه رت داشته که صیتنااه ااام خمینا(ره)
بهخ ردار از همین یژواهاست .در وام بردی ،به دلیل اهمیّت ضه رت بازنمایا ری ههای فکهی
دستیابا به پ ت انه اصیل دینا بهای اطالب بهدست آاده ،بازیابا نتایج پژ هش در اتنا همع ن
همراستای با صیتنااه ااام(ره) ضه ری ب ده که هدنااه االک اشته به لحاظ صد ر سند ،بهتهین اتن
است .ضمن آنکه بهرساها ن ان اادهد که چنین پژ ه ا بهص رت همعن ،در این د اتن ص رت نعهفته
است.
بحث
خداگرایي و خدامحوری

به پایه صیتنااه ااام خمینا(ره) ،خدا ند اترال سهچ مه همه اا ر ب ده ا ست که تدبیه الم را در دست
دارد .به همین اساس ،پیه زی تدا م انق ب اس اا ایهان ،در همین راستا قابل تح یل فهم است .از
این دیدواه« ،اس م حک ات اس اى ،پدیده الهى» ب ده (ا س یخمینا ،1385 ،ج« )402 :21تأییدات
غیبا الها» (همان« ،)401 ،ت فیق تأیید خدا ند» (همان« )403 ،خ است خدا ند اترال اجاهدت
ا ّت» (همان ،)414 ،اال پیه زی انق ب اس اا ایهان ب ده تأکید ااش د که اوه «دست ت انای
خدا ند» نب د (همان ،)401 ،ااکان نداشت که انق ب اس اا به پیه زی بهسد «تهدید نیست که این،
یک تحفه الهى هدیه غیبى ب ده که از جانب خدا ند انّان به این ا ّت اظ مِ غارتزده ،نایت شده است»
قه ایمان سهشار آنان به خدا ند
(همان) .ااام(ره) ت شها جانف اناهای اهدم را به دلیل « ق
اترال اس م» ااداند (همان .)411 ،در یک نعاه ،پیدایش ،پیه زی تدا م انق ب ،در افقا الها ترهیف
ااوهدد ضه رت اایابد که کاروزاران ،بهخ ردار از اخ ق شخصیّت الها خداوها خدااح ر باشند.
ااید ت کّل به خدا ند اترال ،بخش دیعهی از ساختار شخصیّت اخ قا فهدی کاروزار اس اا است.
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ااام(ره) ،خ د را «ااید ار به فضل خدا» دانسته (همان )451 ،ا فقیّت را در وه «اتّکال به خدا ند»
بهشمهده (همان ،)416 ،زیها خدا «پ تیبان نعهدار» است (همان .)417 ،در همین زاینه ،بیان اادارد« :
ال َّه نعهدار این ا ت اظ اان جهان است» (همان .)451 ،بدین تهتیب ،ا تماد به دههای الها ادد
جستن از ا  ،ساحت دیعهی از خداوهایا کاروزار اس اا است .یکا از ق ّههای وفتمانا صیتنااه در این
زاینه ،چنین است« :این جانب ،ر ح ال َّه ا س ى خمینى که از کهم ظیم خدا ند اترال با همه خطایا
اأی س نیستم زاد راه په خطهم ،همان دلبستعى به کهم کهیم اط ق است» (همان .)401 ،این جم ت،
الع یا تمام یار بهای کاروزار اس اا است .شاخه دیعهی از ااید ت کّل به خدا در شخصیّت کاروزار،
درخ است از خدا استمداد از قدرت الها است« :از خدا ند« زّ جلّ» اجزانه خ اهانم که لحظهاى اا ا ّت
اا را به خ د اوذار نکند» (همان) .آخهین سفارشهای ااام(ره) ،در بهدارنده درخ است از خدا ب ده« :از
خداى رحمان رحیم اىخ اهم که ذرم را در ک تاهى خدات قص ر تقصیه بپذیهد» (همان.)451 ،
اخ ق بایستههای ر حا شخصیّتا ،زاانا ارزش د چندان اایابند که در به ندادهای رفتاری ،تب ر
یافته ساحت بیه نا ارتباطا انسانها با جهان پیهاا نا را در بهویهند .بخ ا از این تب ر ،پذیهش ق با
خض ع رفتاری در بهابه دست رات احکام الها است « :صیت ان به اج س ش راى نعهبان د لت
رئیس جمه ر ش راى قضایى آن است که در اقابل احکام خدا ند اترال خاضع» باشند (همان.)445 ،
بنیانهای وستهدهای بهای اباحث پیشوفته در هدنااه االک اشته ج د دارد .خداوهایا خدااح ری
ج ه یژهای در نهجالب غه داشته ،به شک ا که اح ر آا زههای اایهاؤانان(ع) در هصههای و ناو ن را
ت کیل اا دهند .خداوهایا ،پایه فهم پایبندی به اباحث ا تقادی ،اخ قا احکااا است .بدین ر ی،
در هدنااه االک اشته ،خداوهایا خدااح ری ،تب ر یژهای دارد .ااام(ع) به ن ان رهبه کاروزار اس اا،
نماد الع ی بندوا ب دیّت خداست .نم نهای از این ا ض ع ،در جم ت آغازین هدنااه االک اشته
َ ْ
َ ه
َ َ َ ََ
َّللا َع ِل ٌّي أ ِميراْل ْؤ ِم ِن َين( »...شهیفرضا:1386 ،
قابل ا اهده است .ااام(ع) اافهااید« :هذا ما أم َر ِب ِه ع ْبد ِ
 .) 427ااام(ع) بندوا خدا را نخستین ن ان خ یش ارهفا کهده سپس ،به بیان نام جایعاه حک اتا
خ د ااپهدازد ،تا اهمیّت بندوا سه فه د آ ردن در بهابه قدرت الها را به کاروزارانش ن ان دهد .ااام(ع)،
االک اشته را «به پههیزکاری تهس از خدا بهوزیدن طا ت ا به دیعه کارها پیه ى از هه چه در کتاب
خ د بدان فهاان داده» ت صیه کهده (همان) سرادت انسانها را در وه پیه ی از اجبات سنتهای الها
شقا ت را به دلیل انکار ضایع کهدن آنها به ااشمهد (همان) بدین تهتیب ،سیمای الها کاروزار را
تهسیم ااکند ،زیها که خداوهایا «تق ا ،اساس هه فضی تى است» (بحهانا ،1375 ،ج .)229 :5ااام(ع)،
َ
االک اشته را به ر ایت حق همعان فهاخ انده از ا ااخ اهد تا کاروزارانا را بهکار ویهد که «أ ْه ِل
ْ َ ْ
الخش َي ِة» ،خداتهس خداوها باشند (شهیفرضا .)439 :1386 ،در این زاینه ،ااام(ع) تأکید ااکند که:
«ابادا که در وزینش آنها ،به فهاست ا تماد حسن ظنّ خ د تکیه کنى .زیها اهدان با ظاههآرایى نیک
خداتى ،خ ی تن را در چ م الیان زیز وهدانند .لى ،در پس این ظاهه آراسته خدات نیک  ،نه ن انى از
نیکخ اهى است نه ااانت» (همان .)437 ،ااام(ع) ،این شی ه را ن انا به نیکخ اها بهای خدا،
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َ َ َ ه
لِل» ااداند (همان) .اص ح رابطه کاروزار با خدای اترال ،بخش اهمّا از ت صیههای
«ن ِصيح ِتك ِ ِ
اایهاؤانان(ع) را ت کیل داده است .زیها اندی ه بنیادین ااام(ره) چنین است که اوه «کسى رابطه ایان خ د
خدا را اص ح کهده نیک سازد ،خدا ند رابطه ایان ا اهدم را اص ح خ اهد کهد» (شهیفرضا،1386 ،
حکمت .)89به همین پایه ،ااام(ع) به کاروزارش ت صیه ااکند« :بپههیز از اینکه خ د را در ظمت با خدا
بهابه دارى یا در کبهیا جبه ت ،خ د را به ا همانندسازى که خدا هه جبّارى را خ ار کند هه خ دکااهاى
را پست بىاقدار سازد» (شهیفرضا ،)428 :1386 ،همچنین ،به لحاظ اص ح رابطه کاروزار خدا ،ت صیه
ااکند که «بهتهین قتها بی تهین سا ات مهت را بهاى آنچه ایان ت خداست ،قهار ده» (همان،
 ،)440تا در آن سا ات «بهص رت کاال به اجبات الها آنچه ت را به خدا نزدیک ااکند بپهدازی»
(حسیناشیهازی ،باتا ،ج .)185 :4خداوهایا در زاینه پایبندی به پیمانها نیز جهیان داشته اایهاؤانان(ع)
به ر ایت هد الها ت صیه ااکند تا ادیه کاروزار بت اند از بازخ است الها بههد (شهیفرضا:1386 ،
َ
 .)443در این نعاه ،پذیهش اسئ لیت در حک ات اس اا ،ااتحان الها ب دهْ « :اب َتَل َك ِب ِه ْم» (همان)428 ،
ه
ه َ َ
در س س ه اهاتب اسئ لیت فهاانر ایا ،خدا بهته از همه استَّ« :للا ف ْوق َم ْن َوَّل َك» (همان) که فهم
این ا ض ع پذیهش ق با رفتاری آن ،سیمایا الها به کاروزاران اس اا اابخ د .ا ج ک م بهای
درهم ک بیدن غه ر تکبّهِ ناشا از قدرت ،آنجاست که ،راهکار به ن رفت از این حالت ،نعهش به ظمت
َ ْ ْ َ َ ْ ه َ َ
َّللا ف ْوق َك» (همان) .خدایا که «بهته از ا
ا ک الها ت انایا خدا ند بیان شده« :فانظر ِإلى ِعظ ِم مل ِك ِ
بهته از قدرت ا است» (بحهانا ،1375 ،ج )241 :5ااام(ع) ،االک اشته را از اقاب ه با قدرت باانتهای الها
(شهیفرضا« ،)428 :1386 ،درشتى نسبت به بندوان خدا ظ م به آنها  ...سهک ى نافهاانى خدا»
بازداشته (بحهانا ،1375 ،ج )239 :5به ا ت صیه ااکند« :با اهدم چنان باش که در ر ز حساب که خدا
را دیدار اىکنى ،ذرت پذیهفته آید» (شهیفرضا .)439 :1386 ،ااام(ع) بهای ت یق کاروزار اس اا به
بخ ش اهدم احبّت نسبت آنان ،خداوهایا را اطهح ااکند« :از ف بخ ایش خ یش نصیب ان ده،
همانو نه که د ستدارى که خدا ند نیز از ف بخ ایش خ د ،ت را نصیب دهد» (همان .)427 ،خداوهایا
در هدنااه االک اشته ،در زاینه حل ا ک ت ،نم د یژهای دارد .ااام(ع) ت صیه ااکند« :چ ن کارى به
ت دش ار وهدد شبههآایز ش د ،در آن کار ،به خدا رس لش رج ع کن» (همان .) 434 ،بهای کاروزار،
ظایفا ا خص شده است که در قیاات باید نسبت به آنها پاسخو باشد « الى از هده آنچه خدا به ا
اقهر داشته به نیاید ،اعه ،به ک شش یارى خ استن از خدا» (همان .)432 ،اایهاؤانان(ع) ،خدا را یعانه
اهجع درخ است دانسته ات اضرانه خ استههای خ د از خدا را بیان اادارد ،تا رابطه صحیح کاروزار با
خدا ند را تهسیم کند« :از خداى اىط بم که به رحمت اسره خ د قدرت ظیمش در بهآ ردن هه اط بى
اها ت را ت فیق دهد» (همان.)445 ،
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پایبندی به اسالم

بهرسا تح یل اندی ههای ااام خمینا(ره) پیهاا ن رابطه د ح زهی ارنایا کاربهدی کاروزار اس م،
ن ان دهنده آن است که این اسأله در د ساحت ،قابل پیعیهی است .نخست آنکه کاروزار ،ضمن پایبندی
به اس م ،دارای یژواهای اس اا ب ده وزینش انتخاب ا  ،به اریارهای اس اا انطبق باشد ساحت
د ّم ،به انجام ظایف نسبت به اس م ،بازو ته ،تا کاروزار ،تصمیماتش را به آن پایه وهفته با انحهاا در
دین اقاب ه کند .ااام(ره) در تبیین چارچ ب احت ای اس اا نظام اافهااید« :آنچه در حک ات اس اى
اطهح است ،اس م احکام اتهقّى آن است ...که حفظ اس م ،در رأس تمام اجبات است» (ا س یخمینا،
 ،1385ج .)403 :21در ساحت ا ّل ،ااام(ره) به ا ّت ت صیه ااکند که انتخاب اسئ لین ،به پایه ا کهای
اس اا ص رت پذیهد .ای ان در انتخاب ا ضای اج س خبهوان ،به «ا ازین شه یّه» (همان)421 ،
انتخاب افهادی از بین «اتدیّنین دان مندان اترهّد» تأکید کهده (همان )422 ،بیان اادارد که اشخاصا
بهای اج س ش رای اس اا انتخاب ش ند که بهخ ردار از «ترهّد به اس م اصالح ک ر» باشند (همان،
 ،)419تا از انحهافات ج ویهی ش د .همچنین اافهااید « :صیّت این جانب به ا ت در حال آتیه آن است
که ،...ک ى داراى ترهّد به اس م جمه رى اس اى ...به اج س بفهستند» (همان) .اح ر ب دن این
یژوا ،بدین ّت است که« :اوه رئیس جمه ر نمایندوان اج س ،شایسته اترهّد به اس م دلس ز
بهاى ک ر ا ّت باشند ،بسیارى از ا ک ت پیش نماآید ا ک تا اوه باشد ،رفع اىش د» (همان،
 .)422با همین زا یه نعاه ،ضه رت «اجتهد ب دن در احکام الهى» (انصاری ،)184 :1391 ،بهای رهبه جااره
اس اا به اثبات اارسد ،زیها که ا هدایتوه جااره به س ی اس م ب ده است .ااام(ره) به ضه رت «اتدیّن»
ب دن استانداران تأکید رزیده (ا س ی خمینا ،1385 ،ج )427 :21بیان اادارد که «تمام زیهان
زارتخانهها ،اسئ لیّت در اس اى کهدن تنظیم اا ر احل اسئ لیت خ د دارند» (همان) .در همین راستا،
خطه د ری از اس م در اهاکز تر یم تهبیت یادآ ری شده« :اوه دان عاهها اهاکز تر یم تهبیتِ دیعه با
بهنااههاى اس اى ا ّى ،در راه انافع ک ر به تر یم تهذیب تهبیت ک دکان ن ج انان ج انان
جهیان داشتند ،ههوز ایهن اا در ح ق م انع ستان پس از آن آاهیکا ش ر ى فه نمىرفت» (همان،
« )430اوه شخصیّتهاى پاکداان با وهایش اس اى ا ّى به ارناى صحیحش ،...از دان عاهها به اهاکز
ق اى سهوانه راه اىیافت ،ااه ز اا ،غیه ااه ز ایهن اا ،غیه این ایهن ...ب د» (همان) .ای ان اص ح اا ر
را ابسته به ج د کاروزاران پایبند به ا ازین اس اا ااداند که «از رفتار غیه اس اى -انسانى احتهاز»
کنند (همان .)426 ،اهمیّت این ا ض ع تا جایا است که به اق یّتهای دینا ت صیه شده « :ک ى خ د را
از اشخاص اترهّد به اذهب خ د جمه رى اس اى غیه ابسته به قدرتهاى جهانخ ار بد ن وهایش
به اکتبهاى الحادی انحهافى التقاطى انتخاب نمایند» (همان .)421 ،در ساحت د ّم ،باید که کاروزار،
تصمیماتش را به ابنای اس م بعیهد با انحهاا اقاب ه کند .ااام(ره) به نمایندوان اج س ت صیه ااکند
که« :همه ک شا باشند که ق انین ،خداى نخ استه از اس م انحها نباشد همه به اس م احکام آسمانى
آن فادار باشید» (همان) .هم چنین« ،اس اا کهدن اا ر» از ظایف اساسا استانداران شمهده شده است
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(همان .)427 ،چنانکه به ش رای نعهبان ت صیه ااکند« :که با کمال دقت قدرت ،ظایف اس اى
ا ّى خ د را ایفا  ...از ق انین اخالف با شهع اطهّه قان ن اساسى ،بد ن هیچ ا حظه ج ویهی نمایند»
(همان .)421 ،ر یّهی پایبندی به اس م انجام تکالیف اس اا بهای همه ردههای کاروزاری ،ااهی
ضه ری است ،وهچه بهای بهخا از نهادها یا جایعاهها ،از اهمیّت بی تهی بهخ ردار است .در این زاینه ،به
رهبه ش رای رهبهی ت صیه ااکند تا «خ د را قف در خدات به اس م جمه رى اس اى احه اان
استضرفان بنمایند» (همان ،)423 ،چنانکه تمام کاروزاران ک ر اس اا ،ا ظف به انجام تکالیف خ د
نسبت به اس م هستند «اسئ ه تب یغ تنها به هده زارت ارشاد» نب ده (همان ،)429 ،ب که «باید زارت
خارجه ک شش کند تا ...چههه ن رانى اس م را بهاى جهانیان ر شن» کند (همان) .به همه کاروزاران در
ق ای سهوانه صیت شده «که نعذارند این دستعاههاى خبهى اطب ات اج ّهها ،از اس م اصالح
ک ر انحها ش ند تب یغات اقاالت سخنهاناها کتب اج ّات ،به خ ا اس م فّت م اى
اصالح ک ر حهام است به همه اا همه اس مانان ج ویهى از آنها اجب است» (همان.)436 ،
پیهاا ن بازنمایا ری هیابا اطالب پیشوفته ،باید بیان داشت که بهخ رداری از یژواهای اس اا
در هدنااه االکاشته ،دارای اهمیّت شایانا است .پیه ی از قهآن در زاینه اجبات سنّتها ،از سفارشهای
اایهاؤانان(ع) به االک اشته ب ده ،تا جایاکه این ا ض ع ،راز سرادت دانسته شده است (شهیفرضا،
 .)427 :1386بخش قابل ت جّها از نعاه ااام(ع) در زاینه یژواهای اس اا کاروزار ،به انجام ظایف
دینا اس اا اهب ط ااوهدد« :باید در اقااه فهایض ...،نیّت خ یش را خالص وهدانى .پس ،در بخ ى از
شبانه ر ز ،تن خ د را در طا ت خداى بعمار ا مالى را که سبب نزدیکى ت به خداى اىش د به انجام
رسان» (همان .)440 ،در زاینه انتخاب کاروزار اس اا ،دیدواه ااام(ع) ،دارای نکات یژهای است:
«کاروزاران شایسته را در ایان وه هى بج ى که اهل تجهبه حیا هستند از خاندانهاى صالح ،آنها که
در اس م سابقهاى دیهین دارند» (همان .)435 ،ااام(ع) دلیل این ا کها را چنین بیان اادارد« :اینان به
اخ ق شایستهته آبه ی ان احف ظته است از طمعکارى بی ته ر یعهداناند در اقب کارها بی ته
اىنعهند» (همان) .در تبیین این دیدواه ،باید بیان داشت که «کاروزار بهخ ردار از یژوا حیا ،از ک تاها
در رفتار ظایف ،به د ر ب ده خاندانهای صالح ،بهص رت مدی به خطا نمار ند» (ا س ی،1376 ،
ج .)58 :5انجام ظیفه تک یف نسبت به اس م یاری رساندن به خدا دین الها ،بخش دیعهی از
سیمای اس اا کاروزار است« :أَنْ یَنْصُهَ ال َّهَ سُبْحَا َنهُ بِقَ ْبِهِ َ یَدِهِ َ لِسَا ِنهِ» (شهیفرضا .)427 :1386 ،با
تأاّل در ات ن ا ابه آیات همس  ،اانند« :اى کسانى که ایمان آ ردهاید ،اوه خدا را یارى کنید ،یاریتان
اىکند» (احمد(ص) ،)7/اات ان بیان داشت که« :یارى کهدن خدا ،به ارنى یارى کهدن آئین پیاابه
شهیرت تر یمات ا ست» (اکارم شیهازی همکاران ،ج.)425 :21
تعهّد

بهرسا چارچ ب ارنایا شی ه بیانا ااام(ره) ،ن ان اادهد که انظ ر ای ان از ترهّد« ،احساس تک یف
ظیفه ن ا دلبستعا ،تر ّق خاطه فاداری فکهی رفتاری به اس م اصالح م اا ک ر ا ّت»
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است .این اژه ،ساحتا فهاته از پایبندی به اس م را در بهوهفته در ن ان جداوانهای ا رد بحث قهار
ااویهد .ااام خمینا(ره) از ترهّد ،به ن ان یکا از یژواهای ضه ری کاروزار اس اا نام اابهد .ر شن
است که اسئ لین ردههای باالته ،باید که از ترهّد میقتهی بهخ ردار باشند ،اانند« :از اهمّات اا ر ،ترهّد
ک ى اج س ش راى اس اى است» (ا س یخمینا ،1385 ،ج .)419 :21ای ان در زاینه ضه رت این
ترهّد اان یسد« :اا دیدیم که اس م ک ر ایهان چه صداات بسیار غمانعیزى از اج س ش راى غیهصالح
انحها ...خ رد» (همان .)419 ،ترهد به سه ا ض عِ اس م ،اصالح ک ر جمه ری اس اا ارط ا
شده پیهاا ن نتیجه آن اافهااید« :ااید است که با ترهد آنان به اس م اصالح ک ر ،ج ویهى از هه
انحهاا ب د» (همان) .چنین انسانهای اترهّدی« ،غالباً بین ات سطین جااره احه این اىباشند»
(همان) .به همین پایه« ،اوه رئیس جمه ر نمایندوان اج س ،شایسته اترهد به اس م دلس ز بهاى
ک ر ا ّت باشند ،بسیارى از ا ک ت پیش نمىآید ا ک تا اوه باشد ،رفع اىش د» (همان.)422 ،
وه ه دیعه ،استانداران هستند« :در انتخاب استاندارها دقت کنند ،اشخاص ...اترهّد ...انتخاب نمایند ،تا
آرااش در ک ر ،هه چه بی ته حکمفهاا باشد» (همان .)427 ،ای ان ضمن اهمیّتبخ ا به اسأله قضا ت،
به دلیل ارتباط با جان اال ناا س اهدم ،اان یسد« :در تریین الاتهین اقام قضایى ...ک شش کنند
که اشخاص اترهّدِ سابقهدار ...را نصب نمایند» (همان.)424 ،
ترهیف زا یه نعاه به شاخصه تر ّهد ،دارای زیهساختهای استحکما در هدنااه االک اشته است.
چنانکه از حک ات به ن ان ااانت الها یاد شده اسئ لیت کاروزاری در آن ،هد پیمان ارزشمندی
َ
استَ « :ع ْه ِد ِه ِإل ْي ِه» (شهیفرضا .)427 :1386 ،بهوزیدهتهین کاروزاران حک ات اس اا ،کسانا هستند
که اترهّد به پیمانهای الها ،حقّ ،اص حت م اا دالت فهاویه اجتما ا باشند .تک یفاداری نسبت
به پهپایا حق حقو یا ،شاخصهای بهای این وه ه است (همان .)430 ،ترهّد به انجام تک یف در بهابه
حقّ ،تا بدانجا پیش اار د که اایهاؤانان(ع) به کاروزار اس اا فهاان اادهد که« :اجهاى حق را در باره
هه که باشد ،چه خ ی ا ند چه بیعانه ،الزم بدار در این کار شکیبایى به خهج ده» (همان ،)441 ،ضمن
ْ
آنکه کاروزار ،اترهّد به بیان حقّ انجام رفتارهای پسندیده استِ « :بم ِر ال َح ِق» (همان .)430 ،ترهّد به
اصالح م اا ک ر ا ّت ایجاب ااکند که پاسخو یا به کاروزاران پیعیهی نیازهای اهداا ،به ا قع
ه
پیعیهی وهدد« :إ َج َابة ع همال َكَ ...و ...إ ْ َ َ َ
اس َي ْو َم ور ِود َها» (همان .)440 ،کاروزار اس اا،
صدار حاج ِ
ِ
ِ
ِ
ات الن ِ
حق ق م اا را به خ د اختصاص نداده (همان )444 ،به اص حت م اا ،دالتوستهی فهاویه ایجاد
رضایت اجتما ا پایبند استَ « :أ َع ُّم َها ِفي ْال َع ْد ِل َو َأ ْج َمع َها ِلر َض ى ه
الر ِع هي ِة» (همان .)429 ،اایهاؤانان(ع)
ِ
ضمن بهحذر داشتن از ااتیازدها به نزدیکان ،ضه رت ت جه یژه تر ّهد به اصالح م اا ت ده اهدم
(همان )429 ،در نقاط نزدیک یا د ر ک ر را یادآ ر ااش د (همان .)439 ،ااام(ع) از ت ش اترهّدانه کاروزار،
به « َه هم َك» تربیه کهدهاند (همان) .به همین اساس ،ادیه کاروزار ک ر اس اا« ،اطالَب اسئ ل»
نسبت به حق ق ااّه اهدم تمام اا ر ک چک بزرگ ب ده (اغنیه ،1385 ،ج )101 :4از هده آن
بهنماآید ،اعه با اجاهدتا اترهّدانه .یکا از بهجستهتهین بیانات ،پیهاا ن ترهّد دلس زی نسبت به اهدم،
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َ
ْ
ََه ْ ْ
ور ِه ْم َما َي َت َف هقد ال َو ِال َد ِان ِم ْن َول ِد ِه َما -به کارهای ان آن چنان بپهداز
آنجاست که اافهااید« :تفقد ِمن أم ِ
که پدر اادر به کار فهزند خ یش اىپهدازند» (شهیفرضا .)433 :1386 ،به حض ر در بین اهدم آواها
از ا ک ت خُهد ک ن آنان اقریّتهای جااره (همان )441 ،پایبندی به سنتهای نیک ی اجتما ا
که جااره به آن است ار و ته ،تأکید شده است (همان .)431 ،انظ ر از سنتها ،افه اا فهاته از سنتهای
شه ا ب ده سنتهای نیک ی هفا را شاال ااوهدد (اغنیه ،1358 ،ج .)62 :4بهای رسیدن به این سطح
از ترهّد ،ااام(ع) به حاکم اس اا ت صیه ااکند که کسانا را بهای کاروزاری بهوزیند که« :ایان همعان
اثهى نیک نهاده به ااانت ،از همه شناختهته است» (شهیف رضا.)437 :1386 ،
عقالنیّت و دانایي

بهخ رداری از اندی های ژرا خهدی راستین ،از نیازها ضه رتهای کاروزاران اس اا است ،تا ضمن
درک صحیح اقریّتهای جااره ،بهتهین تصمیم را بهای پی بهد اهداا حک ات اس اا بهطها کهدن
ا ک ت بعیهند .ااام(ره) یکا از یژواهای اهم کاروزار اس اا را ،دانایا ،اندی ه رزی ،خهدوهایا
ق نیّت ااداند؛ چنانکه « قل تدبیه» از شهایط ااّه ضه ری « م به قان ن» از شهایط اساسا
زااادار حک ات اس اا بیان شده است (ا س یخمینا .)47 :1379 ،بدین ر ی« ،کارشناس اجتهد
ب دن در احکام الهى» از شهایط رهبه جااره است (انصاری« ،)184 :1391 ،زیها حک ات اس اى ،حک ات
قان ن است ...اوه زااادار ،اطالب قان نى را نداند ،الیق حک ات نیست» (ا س یخمینا .)48 :1379 ،وستهه
دانایا نسبت به ق انین ،چنین است که این م « ،نه فقط بهاى زااادار ،ب که بهاى همه افهاد ،هه شغل یا
ظیفه اقااى داشته باشند ،چنین مى ضه رت دارد .انتها حاکم باید افض یّت مى داشته باشد» (همان).
در همین راستا ،به دلیل اهمیّت اج س خبهوان ،ا ضای اج س خبهوان باید از بین «دان مندانِ اترهد»
(ا س یخمینا ،1385 ،ج )422 :21انتخاب ش ند .ااام(ره) به اهدم سفارش ااکند که «اشخاص
تحصی کهده ا ّط ع به اسائل ر ز سیاستهاى اس اى ،به اج س بفهستند» (همان .)419 ،چنانکه
انتخاب قضات از بین اشخاص «صاحبنظه در اا ر شه ى اس اى در سیاست» ضه رت دارد (همان،
 .)424نم نه دیعهی از این ا ض ع ،ت صیه ااام(ره) به زرای ک ر است که استاندارانا « اقل سازوار
با اهدم انتخاب نمایند» (همان ،)427 ،ت ضیح اینکه قل ق ّهای در انسان (دانش پژ ه اف ار:1387 ،
 ،)260اایل به خیهات کماالت دا ا به دل احسان است( ،ا س ی خمینا )21 :1377 ،که حاکم به
رفتارهای ا (سجادی363 :1361 ،؛ سجادی ،1373 ،ج )1271 1270 :2اا ا بهای پیدایش رفتارهای
صحیح (اازندرانا ،1382 ،ج )141 :9ااباشد .بدین ر ی ،تمییز بین حق باطل ه ج به ق ّههای ایمان
بارواه الها ،به ادد آن احقق ااش د (صدرالدّین شیهازی ،1383 ،ج .)222-221 :1قل دانش ،حاکم
به رفتارهای انسان ،اال پیدایش رفتارهای صحیح تمییز بین حق باطل هستند.
همین حساسیّت پاج یا پیهاا ن این د یژوا ،در هدنااه االک اشته ج د دارد ،به شک ا که
دانایا خهدوهایا ،جایعاها اال نزد اایهاؤانان(ع) داشته ادیه اس اا ا ظف است ،کسانا را بهای
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کاروزاری بهوزیند که «به پایعاه اقام خ یش در کارها آواه ب ده» (شهیفرضا )437 :1386 ،دارای
َ
« َآر ِائ ِه ْم َو ن َف ِاذ ِه ْم -رأی اندی ه کاردانا» باشند (همان .)430 ،این یژوا بهای بهخا پستهای
حک اتا ،از اهمیّت باالتهی بهخ ردار است؛ چنانکه قاضا «به اندک فهم ،بىآنکه به مق حقیقت رسد،
بسنده نکند» شناخت کاا ا داشته باشد (همان ،)434 ،بهرسا هدنااه االک اشته ن ان از این دارد که
یژواهایا که ااام(ع) بهای زااادار کاروزار بهااشمهد ،همعا بهخ استه از دانایا ق نیّت هستند،
اانند :یادآ ری سهوذشت رفتارهای پسندیده الیان وذشته (همان ،)427 ،بهخ رداری از رفتار سنجیده
(همان ،)440 ،د راندی ا در جنگ (همان ،)442 ،ت جه به اقبت دالت رزی (همان )441 ،بهتویهی
(همان.)436 ،
سالمت فکری ،اخالقي و رفتاری

س ات نفس در سه ساحت فکهی ،اخ قا رفتاری ج هوه است .ضه رت ج د این یژوا ،از شال ده
حک ات اس اا اهداا اخ قا آن (حاجی ئااحب )83 :1396 ،بهآاده ،چنانکه شهایط زااادار حک ات
اس اا ،از بناایه شی ه فقه سیاسا اس م سهچ مه ااویهد (ا س یخمینا .)47 :1379 ،ااام(ره)
الع یا از این س ات نفس ب ده ات اضرانه خ ی تن را نیازاند احبّت الها دانسته از خ د به ن ان یک
نفه ط به حقیه یاد ااکند (ا س یخمینا ،1385 ،ج )401 :21که به دنبال نفع خ د یا ج ب نظه ج انان،
بهای بهدست آ ردن اقام قدرت نیست (همان .)412 ،در صیتنااه ،از رهبه ش رای رهبهی خ استه
شده است «که خ د را قف در خدات به اس م جمه رى اس اى احه اان استضرفان بنمایند»
(همان )423 ،ومان نکنند که این اسئ لیت تحفهی یژهای است .ای ان از چنین اسئ لیّتا به ن ان
ظیفهای سنعین خطهناک نام اابهد لغزش همهاه با ه ای نفس را با ث «ننگ ابدى در این دنیا
آتش غضب خداى قهّار در جهان دیعه» ااداند (همان) .به همین دلیل ،بهخ رداری از «تهذیب صیانت
نفس» ،از یژواهای ضه ری رهبه اس اا است (انصاری .)184 :1391 ،به دلیل ضه رت ج د س ات
نفس بهای اسئ لین ردههای کاروزاری ،از «شخصیّتهاى پاکداان ،با وهایش اس اى ا ّى به ارناى
صحیحش» در ق ای سهوانه (ا س یخمینا ،1385 ،ج )430 :21از «فهااندهان پاکداان» در نیه های
اس ّح بههه بهده ااش د ،تا استق ل آزادی ک ر احف ظ بماند (همان .)432 ،به دلیل جایعاه اختیارات
اج س ش رای اس اا ،بهخ رداری از س ات نفس بهای نمایندوان ،از اهمیّت بی تهی بهخ ردار است .در
صیتنااه به ا ّت سفارش شده است که نمایندوان «غیه انحها از صهاط استقیم -به س ى غهب یا
شهق -بد ن وهایش به اکتبهاى انحهافا» را انتخاب کنند (همان )419 ،از نمایندوان اج س خ استه
شده است که ا تبارنااه نمایندوان دارای انحهاا را رد کنند (همان .)421 ،در راستای س ات فکهی
نمایندوان اج س ،به اق یّتهای رسما سفارش شده است که ضمن بهتویهی از وذشته ،نمایندوانا
«بد ن وهایش به اکتبهاى الحادى انحهافى التقاطى انتخاب نمایند» (همان) .بخ ا از س ات
فکهی ،اخ قا رفتاری ،در وه د ری از دنیاط با وهایش به سادهزیستا است .در سیهه اخ قا
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رفتاری ااام(ره) ،سادهزیستا اسئ لین ،شاخصهای اساسا است .ای ان بیان اادارد که «رئیس جمه ر
ک ى اج س از طبقهاى باشند که احه ایّت اظ ایّت استضرفان احه اان جااره را لمس نم ده»
باشند (همان .)422 ،در جای دیعهی ،تأکید ااش د که اترهدین به اس م جمه ری اس اا« ،غالباً بین
ات سطین جااره احه این اىباشند» (همان .)419 ،این بدان جهت است که چنین ق هی ،به سادهزیستا
تمایل بی تهی دارند .با همین نعاه« ،سادهزیستى ااام خمینى(ره) ا تقاد ا به لز م احتیاط کاال در صها
بیت المال» ،بهای همعان ،اسألهای ر شن است (انصاری .)196 :1391 ،از نعاه ای ان ،بهپایا حک ات ،با
هدا «جمعآ رى ثه ت اال قدرتط بى طاغ توهایى» نب ده ،ب که حک اتا است «بهاى نفع
استضرفان ج ویهى از ظ م ج ر اقااه دالت اجتما ى» (ا س یخمینا ،1385 ،ج.)407 :21
در هدنااه ،به س ات نفس ت جه فزآیندهای شده است؛ با این تفا ت که به د ری از ه ای نفس
شه ات د ری از قدرتط با اقامخ اها ،ت جّه بی تهی ن ان داده شده است .س ات نفس ،راز
اص نیّت کاروزار اس اا است .در بهابه این ا ض ع ،پیه ی از خ استههای نفسانا قهار دارد .ااام ا(ع)
به االک اشته «فهاان اىدهد که زاام نفس خ یش در بهابه شه تها را بهدست وهفته از سهک اهایش
باز دارد» (شهیفرضا .)427 :1386 ،پیداست که قدرتط با ،اقامخ اها زیادهط با ،اصادیق آشنایا از
رذایل اخ قا هستند .ایستادوا در بهابه سهک ا نفس سهک ب آن د ری از پیه ی از ه ای نفس،
فضی تا در زیهاجم ه فضی تِ پاکا فت است (بحهانا .)229/5 :1375 ،کاروزار باید به انصاا
ایستادن در ا ضع دل داد پایبند ب ده از افهاط ،تفهیط ،ظ م باباکا د ر باشد (همان .)238 ،س ات
نفس کاروزار اس اا در هصههای و ناو نا نم د دارد که آشنایا به جایعاه ارزش انسانا خ یش
(شهیفرضا ،)437 :1386 ،بهخ رداری از حیا ،شایستعا اخ قا د ری از طمع رزی ،نم نههایا از آن
است (همان .)435 ،تر ّق به خاندانهای صالح ،ری ههای اصیل خان ادوا پی عااا در اس م بهخ رداری
از حیا ،با ث د ری از زشتاها تضمین س ات نفس ااوهدد (اغنیه ،1358 ،ج .)81 :4بخ ا از س ات
نفس ادیه اس اا ،دالتوستهی ،ادارا ایجاد و ایش نسبت به اهدم است (شهیفرضا.)436 :1386 ،
ااام(ع) بهای تثبیت س ات نفس در زاینهی شی ه تراال ادیه کاروزار با اهدم به یژه نیازاندان
بین ایان ،ت جه به قیاات را یادآ ر ااش د« :با اهدم چنان باش ،که در ر ز حساب که خدا را دیدار اىکنى،
ذرت پذیهفته آید» (همان .)439 ،ر شن است که این سبک نعاه ،به س ات نفس کاروزاران ااافزاید،
چنانکه س ات نفس دبیهان (همان )437 ،بهخ رداری آنها از یژواهای پسندیده اخ ق صالح ،ا رد
ت صیه ب ده است (را ندی ،1364 ،ج.)191 :3
اخالص

ت شهای وستهده حضهت ااام(ره) بهای پیه زی نهضت اس اا ،به کسا پ شیده نیست ،ااا ای ان از
رهبهی زحمات خ د ،نااا نمابهد انق ب اس اا را «دستا رد ای ی نها انسان ارزشمند هزاران شهید
جا ید آن آسیبدیدوان زیز» (ا س یخمینا ،1385 ،ج )401 :21نتیجه «خ است خدا ند اترال
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اجاهدت ا ّت دانسته» (همان )414 ،از خدا ند اترال ااخ اهد که به ای ان «خ ص نیّت» در وفتار
نایت فهااید (همان .)401 ،همچنین پیه زی بقای انق ب را به «اددهاى غیبى حضهت بارى ترالى»
(همان« )399 ،تأییدات غیبا الها» ااداند (همان)401 ،؛ چنانکه پایهریزی جمه ری اس اا را اهه ن
«ت فیق تأیید خدا ند» (همان« )403 ،دست ت اناى ا ّت اترهد» (همان) دانسته به هیچ ن ان ،نااا
از خ د نمابهد .ااام(ره) ارتقد است که «انعیزه الها اقصد الى حک ات اس اى» (همان ،)404 ،راز
پیه زی بقای انق ب اس اا است .ای ان یکا از ج ه تمایز انق ب اس اا ایهان با همه انق بها را،
ه به پیدایش کیفیّت ابارزه ،اسأله «انعیزه انق ب قیام» دانسته (همان )401 ،از نمایندوان
اج س ااخ اهد که با «کمال حسن نیّت» با همکاران رفتار کنند (همان .)421 ،ا ج اخ ص ااام(ره) را،
جایا اات ان یافت که ای ان ضمن ابهاز قه به ج انان ت صیه آنان به خداوهایا پاج یا سرادت،
اان یسد« :شما این ا راق را قبل از اهگ ان نمىخ انید .امکن است پس از ان بخ انید ،در آن قت ،ان
نزد شما نیستم که بخ اهم به نفع خ د ج ب نظهتان بهاى کسب اقام قدرتى ،با ق بهاى ج ان شما
بازى کنم» (همان.)412 ،
هه د اتن ا رد کا ش ،به جایعاه امتاز اخ ص تأکید دارند .در فههنگ وفتاری شی ه حک ات
اایهاؤانان(ع) ،اخ ص جایعاه نخست را دارد .پذیهش حک ات به اساس انعیزه تک یف الها است
َ ََ َ ْ
الن هية» (شهیفرضا.)427 :1386 ،
ههواه نیّت خالص باشد ،کارها رنگ الها ااویهدِ « :إذا صلحت ِف َيها ِ
بدین ر ی ،پذیهش اسئ لیت در حک ات اس اا ،با هدا قدرتیابا یا بهههویهی بی ته از دنیا نیست،
ب که انعیزه الها خدات به اهدم ،ا رد نظه است« ،پس ،نه خیانت را جایى بهاى خ دنمایى است نه
فهیب را نه حی هوهى را» (همان.)442 ،
تواضع

ت اضع یکا از نتایج اخ ص است .بخش وستهدهای از ت ش ااام(ره) در زاینه ت یق کاروزاران به ت اضع،
به ایجاد الع ی م ا اختصاص دارد .بدین ارنا که ای ان ا ج ت اضع را در وفتار رفتار خ د به نمایش
ااوذارد تا کاروزاران ک ر اس اا را به این اسیه رهنم ن ش د .ااام(ره) الع ی تمام یارِ فه تنا ،ت اضع
افتادوا است .این یژوا که ری ه در اندی ه رفتار س ف صالح سیهه استمه مای خ دساخته دارد،
در همه ابراد بیه نا د رنا ای ان نم د داشته است .جایعاه ما ،شأن اهجریت فها انا شاوهدان،
وستهه م ای ان را به تص یه ااک د؛ با این حال ،ت اضع در دانش ،تب ری از این شاخصه است .به ن ان
نم نه ،پیهاا ن حدیث ثق ین اان یسد« :این جانب اناسب اىدانم که شمّهاى ک تاه قاصه در باب ثق ین
تذکه دهم؛ نه از حیث اقااات غیبى ارن ى هفانى ،که ق م اثل انا ،اجز است» (ا س یخمینا،
َ َ
 ،1385ج )393 :21زااناکه به شهح ااپهدازد ،از اژه «شاید» بههه ااویهد« :شاید جم ه ل ْن َي ْفت ِرقا حتى
َ ْ
َي ِردا َعل هى ال َحوض اشاره باشد به( »...همان .)394 ،ای ان خ د را ط بهای حقیه ارهفا کهده اان یسد:
«این جانب ...،به ن ان یک نفه ط به حقیه که همچ ن دیعه بهادران ایمانى( »...همان .)401 ،این شکل
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ت اضع ،در ساحت بندوا به ا ج خ د اارسد(همان) که جم تا اانند« :از خدا ند انّانِ هادى ،با تضهّع
ابتهال اىخ اهم که »...نم نههایا از این ارناست (همان .)423 ،یکا از ج ههای یژهی ت اضع ااام(ره)،
در جم ت پایانا صیتنااه است« :از خداى رحمان رحیم اىخ اهم که ذرم را در ک تاهى خدات
قص ر تقصیه بپذیهد از ا ت ااید ارم که ذرم را در ک تاهاها قص ر تقصیهها بپذیهند ...بدانند که
با رفتن یک خداتعزار ،در سدّ آهنین ا ّت خ ى حاصل نخ اهد شد که خداتعزاران باال االته در خداتند»
(همان .)451 ،این الع ی م ا ،آیینهای تمامنما بهای کاروزار اس اا است.
ضه رت ت اضع از س ی کاروزار ،در هدنااه االک اشته ا ج اازند .در چارچ ب اندی هی حک اتا
اایهاؤانان(ع) ،پذیهش اسئ لیت بهای خداترسانا به اهدم احیای ارزشهای اخ قا (حاجی ئااحب،
 )57 :1397بهپایا دالت ب ده (حاجی ئااحب )83 :1396 ،ت اضع ،به ن ان ظیفهای در بهابه انسانها،
شاخصهای اهم استمه است .یکا از نم دهای این ا ض ع ،در ابتدای هدنااه است که ااام(ع) ،پیش از
َ
ْ
ه
َ
َّللا َع ِل ٌّي أ ِمير اْل ْؤ ِم ِن َين»
آنکه نام اسئ لیت خ د را بیان دارد ،خ ی تن را بنده خدا اانااد« :ع ْبد ِ
(شهیفرضا .)426 :1386 ،ااام(ع) بهای ت جّه دادن ادیهان کاروزاران حک ات اس اا به ضه رت
ت اضع ،س س ه اهاتب اسئ لیت ج د ادیه باال دست را یادآ ر شده سپس به وستهه الیت الها اشاره
ااکند (همان .)426 ،ااام(ع) بیان اادارد که نباید سهاستا غه ر ،کاروزار ادیه اس اا را از اهدم
غافل ساخته با تکبّه از آنان ر ی بعهداند .این ا ض ع ،پیهاا ن رسیدوا به ضریت نیازاندان طبقه
ضریف جااره ،بی ته ا رد تأکید قهار وهفته است (همان )439 ،که این ر ش ،با ث رسیدوا به اا ر همعان
ااوهدد (اغنیه ،1358 ،ج .)101 :4یکا از ق ّههای بیانا هدنااه االک اشته ،به اسأله ت اضع د ری از
خ دپسندی بازااوهدد ،آنجا که اافهااید« :از خ دپسندى از ا تماد به آنچه ا جب ا جابت شده نیز
از دلبستعى به ستایش چهبزباناهاى دیعهان ،پههیز کن ،زیها یکى از بهتهین فهصتهاى شیطان است
بهاى تاختن ،تا کهدارهاى نیک ى نیک کاران را ناب د سازد» (شهیفرضا)443 :1386 ،؛ زیها که دلبستن به
چهبزبانا ستایش دیعهان ،کاروزار را به خ د ا غ ل کهده ا را در هالهای از فهیب خ پسندی فه
اابهد .بهای تدا م حالت ت اضع به ن رفت از نخ ت ،راهکار اناسبا پی نهاد شده است که ری های از
آا زههای تهبیتا اس م است .این راهکار ،شاال نعهش به وستههی حک ات الها ت انایا خدا ند نسبت
به بندوان ب ده که این نعهیستن همهاه با اندی ه خهد رزی ،ر ح انسان را تسکین داده غه ر ا را فه
اان اند (همان .)428 ،چنین ر شا ،دار یا کارآاد آرامبخش بهای دفع خ دپسندی غه ر ب ده ضرف
انسان قدرت الها را به کاروزار اس اا یادآ ر ااش د (بحهانا .)241/5 :1375 ،قهار وهفتن در س س ه
اهاتب کار اجهایا بهههاندی از اختیارات ااکانات و ناو ن ،کاروزار اس اا را تا اهز ت هّم خداو نعا
همانندی با ا پیش اابهد .در هدنااه ،ضمن پیشبینا تذکّه این ا ض ع ،اقبت آن یادآ ری شده:
«خدا هه جبّارى را خ ار کند هه خ دکااهاى را پست بىاقدار سازد» (شهیفرضا.)428 :1386 ،
و نههای دیعهی از رفتار غیهات اضرانه ،ا رد نک هش است ،چنانکه «به رأى خ د کار کهدن از دیعهان
ا رت نخ استن ،و نهاى از ستم خیانت است» (همان .)435 ،ارائه ر شهای و ناو ن در زاینه تراال
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احبّتآایز با اهدم ،و نهای دیعه از ت اضع کاروزار نسبت به اهدم است .چنانکه ادیه اس اا ا ظّف است،
وهه هه کینهای را از دل اهدم بع اید رشتههای دشمنا را بعس د (همان.)429 ،
جدیّت و پایداری

بهای پی ستعا سااان اا ر ،بهخ رداری از جدیّت پ تکار ضه ری است .ااام(ره) به ا ّتهای ستمدیده
اهم ایهان ت صیه ااکند که اسیه الها را «احکم است ار اترهد پایدار» بپیمایند (ا س یخمینا،
 ،1385ج )399 :21دسیسههای داخ ا خارجا نباید «تزلزلى در نیّت پاک اراده آهنین آنان» ارد کند
(همان) .ااام(ره) اسئ لین بخشهای و ناو ن را به جدیّت پیعیهی پی سته در ح زهی ظایف خ د ت صیه
ااکند .ای ان به اسئ لین قضائا تأکید ااکند که اسأله قضا ت را «با جدیّت سه سااان دهند  ...با
پ تکار جدیّت ،به تدریج دادوستهى را اتح ّل نمایند» (همان )424 ،که بخ ا از این سااانبخ ا ،در
زاینه بکارویهی قضات الم صالح است .در صیتنااه ،به زرای خارجه ت صیه ااش د که به اص ح
سفارتخانهها همّت ومارده نمایندواهایا اتناسب با شأن جمه ری اس اا ایجاد کنند .این کار ،در سایه
«پ تکار صها قت» (همان )427 ،به سهانجام اط ب خ اهد رسید .همین ت صیه به ش رای نعهبان
ص رت وهفته است تا «با کمال دقت قدرت ،ظایف اس اى ا ّى خ د را ایفا» کهده (همان)421 ،
بد ن تأثیهپذیهی از ف ارهای بیه نا« ،از ق انین اخالف با شهع اطهّه قان ن اساسى ،بد ن هیچ ا حظه
ج ویهى نمایند» (همان).
در همین زاینه ،ت صیههای و ناو نا در هدنااه االک اشته ج د دارد .بهخا از آنها ،به ادیه اس اا،
بهخا به شی ه انتخاب نظارت به کاروزاران دسته دیعهی به ظایف در بهابه اهدم باز ااوهدد .ر شن
است که اثهبخ ا این اا ر ،به ج د جدیّت ،پایداری پ تکار بستعا دارد .اایهاؤانان(ع) ضمن بیان
ضه رت ت جه به اصناا و ناو ن اهدم ،انجام تک یف نسبت به آنها اص ح اا رشان را ،به ک شش یاری
خ استن از خدا شکیبایا رزیدن در کارها ا ه ط کهده است (شهیف رضا .)432 :1386 ،در هد نااه
االک اشته به انتخاب کاروزاران جدّی پیعیه تأکید شده است .ااام(ع) ت صیه ااکند که در انتخاب دبیهان،
بهتهینها وزینش بکارویهی ش ند ،کسانا که اخ ق شایستهتهی داشته ضمن بهخ رداری از ظهفیت
اکهام ،دچار سهاستا غه ر ن ده از غف ت سهلانعاری به د ر هستند .د ری از سهلانعاری ،غف ت
سستا ،در پهت جدیّت ،پ تکار پیعیهی بهدست ااآید (همان .)437 ،ا ارد پیشوفته ،شاخصههای است
که همه اخ ق صالح را دربهویهند (را ندى ،1364 ،ج .)191 :3جدیّت ،از الزااات اجهای حق دالت
دستیابا به اهداا اخ قا حک ات اس اا است .اایهاؤانان(ع) ،به اجهای حق ،در ا رد همه انسانها
ت صیه کهده ضه رت شکیبایا در این زاینه را یادآ ر ااش د (شهیفرضا .)441 :1386 ،ر شن است که
وستهش دالت نسبت به همه انسانها ،به یژه نزدیکان زیادهخ اهان ،در پهت جدیّت ،پایداری پ تکار،
به نتیجه خ اهد رسید.
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استقالل و آزادگي

صیتنااه ااام(ره) ،ن انا از اندی ه االی ای ان در زاینه استق ل د ری از ابستعا به قدرتهای
خارجا است .ای ان استق ل فکهی اسئ لین اهدم را بنیانا اهم دانسته استق ل آزادوا را شهطا
اهمّ بهای انتخاب کاروزاران اس اا بهااشمهد .نکته اهم ،ری ه د اندن اندی ه اتّکای به ت ان داخ ا
ابسته نب دن به استکبار است ،ا ج ک م آنجاست که اافهااید:
«اوه اا با دست جنایتکار آاهیکا ش ر ى از صفحه ر زوار اح ش یم با خ ن سهخ شهافتمندانه با
خدای خ یش ا قات کنیم ،بهته از آن است که در زیه پهچم ارتش سهخ شهق سیاه غهب ،زندوى
اشهافى اهفه داشته باشیم» (ا س یخمینا ،1385 ،ج.)440 :21

پذیهش اندی ه ت انایا دستیابا به استق ل ،اهم حیاتا است «باید به خ د ببا رانیم که اوه یک
ا ّت بخ اهند بد ن ابستعاها زندوى کنند ،اىت انند» (همان) .نظام طاغ تا به دنبال آن ب ده است تا
اندی ه ابستعا را در همه شئ ن وستهش دهد ،ااا باید پذیهفت« :که اوه بخ اهیم ،اىت انیم» (همان،
 .)416در این اندی ه ،به همعان ا م ااش د که« :با اراده اصمّم فرالیّت پ تکار خ د ،به رفع
ابستعاها قیام کنید» (همان) .اات ان به استق ل آزادوا رسید« :به شهط اتّکال به خدا ند ترالى اتّکا
به نفس قطع ابستعى به دیعهان تحمّل سختاها ،بهاى رسیدن به زندوى شهافتمندانه خارج شدن
از تحت س طه اجانب» (همان .)416 ،اهداا پیشوفته در زاینه استق ل ا ّا ،زاانا احقق خ اهد شد که
کاروزارانا استقل از قدرتهای خارجا ،بهکار وهفته ش ند .در همین راستا ،به همعان الزم است که« :با
جدیّت ،از نف ذ ابستعان به د قطب استرماروه غهب یا شهقزدوان انحهفان از اکتب بزرگ اس م
ج ویهى نمایند» (همان)420 ،؛ چنانکه الزم است ،از ر د نمایندوان «ن کهاآب» (همان )419 ،ج ویهی
شده افهاد «غیه انحها از صهاط استقیم -به س ى غهب یا شهق » -به اج س راه یابند (همان) .همین
ا ض ع ،به اق یّتهاى اذهبى رسمى صیت شده است که « ک ى خ د را از اشخاص ...غیه ابسته به
قدرتهاى جهانخ ار ...انتخاب نمایند» (همان .)421 ،ج ویهی از ر د افهاد ابسته به در ن اج س ،دارای
چنان اهمیّتا است که به نمایندوان صیت شده است ،ضمن ردّ ا تبارنااه نمایندوان انحها« ،نعذارند،
حتى یک نصه خهابکارِ ابسته ،به اج س راه یابد» (همان) .به لحاظ جایعاه یژهی ش راى نعهبان ،به
ا ضای این نهاد ت صیه شده است که «تحت تأثیه هیچ قدرتى اقع ن ند» (همان) ،چنانکه به دیعه
اسئ لین الزم است که «تحت تأثیه تب یغات بىاحت اى قطب ظالم چپا لعه سهاایهدارى قطب ا حد
ماء الزم است« ،تحت تأثیه...
اشتهاکى کم نیستى اقع» نعهدند (همان )445 ،به اندی مندان
شایرهسازیها قهار نعیهند» (همان .)447 ،در پایان صیتنااه ،ااام(ره) استق ل خ د را ،در زاینه تهیه اتن
ا ایههای د ره ابارزه رفتن ان به پاریس ،ا رد تأکید قهار اادهد (همان .)452 ،استق ل ابسته
نب دن ،فقط اهب ط به کاروزاران نب ده ،ب که ر شهای حاکمیّتا را در به ااویهد .بدین ر ی ،حفظ استق ل
در سیاست خارجا اهم ب ده به اسئ لین صیّت شده است« :از هه ااهى که شائبه ابستعى دارد ،بهط ر
قاطع احتهاز نمایید» (همان.)427 ،
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به دلیل شی هی وفتمانا در هدنااه شهایط احیطا صه صد ر ،بحث استق ل ،به شک ا که در
صیتنااه ااام(ره) آاده ،در هدنااه اطهح ن ده واه ،استق ل به ارنای اتّکای به خدا ند ابسته نب دن
به نیه های اادّی ،اانند ثه ت سپاه به چ م ااخ رد.
شایستگي و توانایي

در کنار بیان شاخصههای کاروزاری ،به انتخاب شایستهتهین افهاد تأکید شده است .چنانکه رئیس جمه ر
نمایندوان اج س از بین شایستعان وزینش ااش ند (همان .)422 ،وزینش شایستعان بهای کاروزاری
ک ر اس اا ،با ث ااوهدد که «بسیارى از ا ک ت به اسطه تریین شایستهتهین اترهدتهین
شخصیّتها ...پیش نخ اهد آاد ،یا با شایستعى رفع خ اهد شد» (همان .)422 ،انظ ر از شایستعا،
بهخ رداری از یژواهای الزم در زاینه تصدّی هه اسئ لیّت خاص ،در ردههای و ناو ن کاروزاری است،
اانند« :تدبیه ادیهیت کاردانى در اداره جااره ،شجا ت دالت کارشناس اجتهد ب دن در احکام
الهى» ،بهای تصدّی رهبهی جااره اس اا (انصاری )184 :1391 ،نیز ،لیاقت کاردانا در زاینه انتخاب
استانداران (ا س یخمینا ،1385 ،ج )427 :21ترهّد حسن سابقه صاحبنظه ب دن در اا ر شه ا
اس اا سیاسا بهای قضات (همان .)424 ،نب د حساسیّت در این زاینه ،ا جب ر د «اجهیان غیه صالح»
به هصه کاروزاری نظام اس اا ااش د (همان.)426 ،
در هدنااه ،به جایعاه نیک کاران در نظام اس اا اشاره شده (شهیفرضا )427 :1386 ،ت صیه شده
َ ََْْ
َ ْ َ ْ
َْ ْ
ص ِال ِح اْلخَل ِق -شایستهتهین در اخ ق» بهکار وهفته ش ند
وه
است که «خي َرهم  -بهتهین» «أجم ِع ِهم ِلوج ِ
(همان .)437 ،بدین ر ی ،چنین کسانا بهای حض ر در هصهی کاروزاری ا ل یّت دارند .بهتهی شایستعا
زاانا نم د اایابد که بزروا وستهدوا ح زه اسئ لیت ،کاروزار را اقه ر پهی ان نسازد (همان) .ااام
ا(ع) ت صیه ااکند که کاروزاران شایسته را در ایان افهاد دارای تجهبه بهخ ردار از حیا ،خان ادههای
صالح پی عااا در اس م ،بج یید (همان .)435 ،در این نعاه ،ناشایستهتهین کاروزار ،کسا است که در
نظام ظ م خدات کهده در خطای آنان شهیک است (همان.)430 ،
نتیجهگیری
در یک نعاه ،صیتنااه ااام خمینا(ره) هدنااه االک اشته ،شاخصههای فهدی کاروزار اس اا را تبیین
کهدهاند .هه د اتن ،دارای افق یکسانا در این زاینه ب ده ،به شک ا که ری ههای وفتمانا صیتنااه ،در
هدنااه االک اشته پیداست .سیمای فهدی کاروزار اس اا بهص رت همپایه همراستا ،در ده شاخصه
تهسیم شده است -1 :خداوهایا خدااح ری -2 ،پایبندی به اس م -3 ،ترهّد -4 ،دانایا ق نیّت،
-5س ات فکهی ،اخ قا رفتاری -6 ،اخ ص -7 ،ت اضع -8 ،جدیّت پایداری -9 ،استق ل آزادوا،
 -10شایستعا؛ که چارچ ب ههیک ،به شهح زیه است:
 .1کاروزار اس اا ،خداوها خدااح ر ب ده خ د را بنده خدا دانسته از شاخصه ت کّل ،ااید
اطا تپذیهی بهخ ردار است.
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 .2کاروزار به اساس اریارهای اس اا انتخاب شده؛ بدین ر ی ،ضمن پایبندی به اس م ،بهای وستهش
آن ت ش ااکند.
 .3ادیهان کاروزاران نسبت به اصالح ک ر ،اص حت م اا اهدم حقّ ،باید اترهّد باشند این
یژوا ،بهای بهطها کهدن ا ک ت انق ب ،نق ا اساسا دارد.
 .4به دلیل نقش قل دانش در پیدایش تصمیمها رفتار صحیح ،ا ج ق نیّت دان ری بهای رهبه
جااره اس اا اهاتبا از آن ،بهای کاروزاران ضه ری است.
 .5س ات فکهی ،اخ قا رفتاری از بایستههای کاروزاری در نظام اس اا است که د ری از قدرت-
ط با ،دنیاط با ه ای نفس بهخ رداری از پاکداانا ،اخ ق صالح سادهزیستا از ج ههای آن است.
 .6کاروزار اس اا از انعیزه الها بهخ ردار ب ده خ د را خادم ا ّت دانسته اخ ص ،یژوا بارز ا ست.
 .7راهبهد نظام اس اا در زاینه وستهش ت اضع در بین کاروزاران ،تج ّا ت اضع در رفتار حاکم ارائه
الع ی م ا در این زاینه است .راهکارهای دیعه بارتند از :ت جه به احه اان ،ت جه به وستهه حک ات
خدا ند ،دل نبستن به ستایش اطهافیان . ...
 .8اص ح اا ر دستیابا به اهداا انق ب اس اا ،در پهت جدیّت ،پایداری پ تکار کاروزاران
بهدست ااآید.
 .9حیات یک ا ّت ،به استق ل آزادوا اهدم کاروزاران اتّکای به ت ان داخ ا بستعا داشته به
همین دلیل ،حذا کاروزاران ابسته به بیعانه ابارزه با اندی ه ابستعا ضه ری است.
 .10انتخاب شایستهتهین ت اناتهین افهاد بهای ر د به هصهی کاروزاری ضه رت داشته در این
زاینه ،به بهخا از اسئ لیتهای خاص اانند :ریاست جمه ری ،نمایندوا اج س قضات اشاره صهیحتهی
شده است .نتیجه انتخاب شایستهتهین انسانها ،به ج د نیاادن ا ک ت رفع ا ک ت پیش آاده خ اهد
ب د.
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