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  چکیده
، جان و جوهر سیاست را تشکیل »مصلحت عمومی«ي ي یک کشور بر پایهو ادارهگیري تصمیم

ي سیاست و مشاهده. دهی امور عمومی و همگانی استدار سامانزیرا سیاست در اصل عهده. دهدمی
هاي جدي رساند که یکی از مسائل و آسیبحکومت در کشورهاي اسالمی، انسان را به این نتیجه می

رنگ بودن و نقصانِ در اغلب کشورهاي مسلمان و از جمله کشور ما ایران؛ کم سیاست و حکومت
. باشـد آن هم در سطح فرمانروایان آن کشورها مـی » فرهنگ سیاسیِ معطوف به مصلحت عمومی«

همچنین سیاست و حکومت و . دهدي این پژوهش را تشکیل می»مسأله«یا » پروبلم«همین موضوع 
بنابراین . جتماع، تحت تأثیر فرهنگ سیاسیِ مردم و به ویژه فرمانروایان استدهی ابنابراین نوع سامان

دهی مطلوبِ اجتماع براي رسیدن به اهداف الهی و انسانی، مستلزم شناخت فرهنـگ  هر نوع سامان
سیاسی متناسب و متناظر با نظم سیاسی مطلوب و مورد نظر از طریق دسترسی به آبشخورهاي اصلی؛ 

شود یکی از ایـن آبشـخورهاي اصـلی منشـور شـیعی      جا که به کشور ما مربوط میتا آن . آن است
از ایـن  . به مالک اشتر در مورد آداب ملک و تدبیر حکومت است) ع(حکومت یا فرمان امام علی 

هاي فرهنگ سیاسیِ مطلوب در فرمان مهمترین مؤلفه: قرار سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از
مهمترین : ي اصلی این پژوهش نیز از این قرار استاشتر کدام است؟ فرضیهبه مالک ) ع(امام علی

. است» مصلحت عمومی«به مالک اشتر همانا ) ع(ي فرهنگ سیاسیِ مطلوب در فرمان امام علی مؤلفه
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  بیان مسأله
هـا  اي کـه در آن اجتمـاع انسـان   دهی امور اجتماع می دانند، به گونهغایت سیاست را سامان

ي بتوانند در نظم، امنیت، آزادي، آسایش و آرامش زندگی کنند و هر یک به فراخور خود بهره
ها عرضه داشته جهان به آنمادي و معنوي خویش را از فرصتی که خداوند براي زندگی در این 

  : نویسدباره میارسطو در این. است ببرنند
ي ها و هنرها نیکی است و غایت دانش سیاسـی کـه از همـه   ي دانشغایت همه«

در سیاسـت نیکـی جـز    . هـا اسـت  هاي دیگر ارجمندتر اسـت، بـاالترین نیکـی   دانش
  ). 132: 1371ارسطو، (» دادگري نیست که صالح عامه بدان وابسته است

مصـلحت  «هـا بـر سیاسـت و بنیـاد حکمرانـی و سیاسـت بـر        به عبارت دیگـر بـاالترین نیکـی   
هـاي فرمانروایـان   معناي عینی و انضمامی این سخن آن است کـه تصـمیم  . استوار است» عمومی

. ي مصـالح همگـانی باشـد   مین کننـده أو تـ » مصـلحت عمـومی  «اي باشد که ناظر بـر  باید به گونه
در امر فرمانروایی از چنان اهمیتـی برخـوردار اسـت کـه آن را یگانـه اصـلی       » مصلحت عمومی«

بنابراین؛ در نظر . توان براساس آن، سیاست خوب را از سیاست بد تفکیک کرداند که میدانسته
کیفیــت "از ســوي فرمانروایــان، نــاظر بــه چگــونگی یــا  » مصــلحت عمــومی«داشــتن و رعایــت 

هاي خوب بندي حکومتسی مثل ارسطو آن را مبناي تقسیماست و به همین دلیل ک "حکمرانی
  ).71:1373طباطبایی،(و بد قرار داده است 

اسـت و از  » عصر تجدید حیـات اسـالم  «ما همواره موضوعاتی از این قبیل را که عصر جدید
باشـد، و  رو جهان اسالم به دنبال احیاء، بازسازي تمدن و بازیابی عظمت تاریخی خویش مـی این

بخـش  که ایران بعد از انقالب به عنوان جزئی مهم و استراتژیک از جهان اسالم، خـود الهـام  این 
ي امـور انسـان و جهـان از طریـق     این حرکت بوده و به دنبال در انداختن طرحـی نـو بـراي اداره   

از طرفی و آن چنان . ایم و داریمباشد در ذهن خویش داشتهدهی مجدد اجتماع بوده و میسامان
اجتمـاع اسـت و بنیـاد آن     دهی امورشت این موضوع را که اساساً سیاست، متکفل سامانکه گذ
اما وقتی به اطراف خود و یا بـه  . استوار است را در ذهن داشته و داریم»مصلحت عمومی«نیز بر 

کنم که یکی از مسـائل و  نگرم؛ مشاهده میهایی که جزء قلمرو جهان اسالم است میدور دست
رنـگ  دي سیاست و حکومت در کل جهان اسالم و از جمله کشورمان ایران، کـم هاي جآسیب

در نـزد فرمانروایـان آن   » فرهنگ سیاسیِ معطـوف بـه  مصـلحت عمـومی    «بودن و یا حتی فقدان
به عبارت دیگر فرمانروایان جهان اسالم به طور عمده بـه هنگـام اخـذ تصـمیمات     . کشورهاست
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ي افراد تحت امرشـان در  ي مسلمانان و یا همهو منافع همهسیاسی بیش و پیش از آن که مصالح 
یک کشور را در نظـر بگیرنـد؛ منـافع و مصـالح جنـاحی شخصـی، گروهـی، حزبـی، عقیـدتی،          

همـین موضـوع، مسـأله یـا پـروبلم ایـن       . گیرنـد هایشـان را در نظـر مـی   بیگانگان و یا صرفاً دولت
امري بر آن شدیم تـا بفهمـیم کـه اندیشـه و      ي چنینبه دنبال مشاهده. دهدپژوهش را تشکیل می

ت   . چه نسبتی دارد» مصلحت عمومی«فرهنگ سیاسی اسالم با مفهوم بنیادین  این امر وقتـی اهمیـ
کند که بدانیم که یک جریان فکري وجود دارد کـه اساسـاً منکـر آن اسـت کـه اسـالم       پیدا می

اسـتوار  » کـافر «و » مـؤمن «ي ز یا دوگانـه زیرا بر این باورند که اسالم بر تمای. داراي مدنیت است
ورزي کنـد زیـرا اسـاس سیاسـت مبتنـی بـر مصـلحت عمـومی         تواند سیاسـت بوده و بنابراین نمی

 ي این پژوهشـگران صـرفًا  اندیشه. صرف نظر از مذهب، نژاد، طبقه، جنسیت و امثال ذالک است
باشد ، ساري و جاري است نمیناظر به آن چه که در عالم عمل در جهان اسالم و از جمله ایران

بلکه آنان به لحاظ نظـري و تئوریـک اساسـاً امکـان طـرح سیاسـت را در اسـالم و تشـیع ممتنـع          
از ایـن جـا   . دانندي اسالمی میدر اندیشه» مصلحت عمومی«دانند و دلیل آن را فقدان مفهوم می

االصول ت که مذاهب علیبود که سؤاالتی به ذهنمان خطور کرد از جمله این که مگر نه آن اس
آل اسـالم،  و مگـر نـه آن اسـت کـه حکومـت ایـده      ). 402: 1377فوالدونـد،  (عام نگـر هسـتند؟   

و قانون نیـز تجسـم یـا    ) 146:1388نصر،(و یا همان قانون شریعت است؟ » نوموکراسی«حکومت 
  ).197:1381افالطون،(است » مصلحت عمومی«صورت مادي 

با مراجعه به متون و آبشخورهاي اصـلی سـنّت اسـالمی آن را    از این جا بود که کوشیدیم تا 
فرهنـگ  « تـوان رد پـایی از  مورد بازخوانی مجدد و موشکافانه قرار دهـیم و ببینـیم کـه آیـا مـی     

ي اصـلی ایـن   را در آن بیابیم؟ از آن جا که پروبلم و مسأله» سیاسی معطوف به مصلحت عمومی
شـود و مـذهب تشـییع    ه کشـور خـود مـا ایـران مـی     ي اول مربوط بـ و در درجه در اصلپژوهش 

: 1388مصلی نـژاد،  (هاي اندیشه، تفکر و همچنین فرهنگ سیاسی ایران را شکل داده است بنیان
تـوانیم بـه   را به مالک اشـتر بهتـرین متنـی یـافتیم کـه در آن مـی      ) ع(طبعاً فرمان امام علی ). 204

ویـژه  البالغـه و بـه  زیـرا نهـج  . بپـردازیم » مصلحت عمومی«بررسی فرهنگ سیاسی و نسبت آن با 
ي آیـین  ي مالـک اشـتر مشـتمل بـر فقراتـی اسـت کـه بـه تـأملی ژرف و عمیـق دربـاره           عهدنامه

ایـن  . کشورداري و ظرایف فرمانروایی پرداخته و از این نظر از اهمیت فراوانـی برخـوردار اسـت   
از ). 348-354: 1381طباطبـایی، (مجموعه در برگیرنده مفاهیم سیاسی با تراکمی استثنایی اسـت  

ي فرهنـگ سیاسـی مطلـوبِ امـام     مهمتـرین مولفـه  :سوال اصلی این مقالـه ایـن اسـت کـه    رواین
: در فرمان خویش به مالک اشتر کدام است؟ فرضیه ایـن پـژوهش نیـز عبـارت اسـت از     ) ع(علی
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بـه مالـک   ) ع(ي فرهنگ سیاسی مطلوبِ فرمان امام علـی  مهمترین مولفه و عنصر تشکیل دهنده
  .است» مصلحت عمومی«اشتر آن هم در سطح فرمانروایان همانا 

هـاي مـدنِی   شود که بدانیم، در بحث از آمـوزش تر میضرورت چنین پژوهشی زمانی روشن
شود که نه فقـط شـهروندان   گفته می-که از الزامات سیاست در دنیاي مدرن است  -شهروندان

چرا که توفیق، در کسب مناصب سیاسـی  . زش سیاسی هستندمداران نیز نیازمند آموبلکه سیاست
بنـابراین آمـوزش دانـش سیاسـی بـه آنـان       . شـود از سوي شهروندان با حداقل شرایط انجـام مـی  

اي صرفاً خصوصی مداران دریابند که سیاست و حکومت حرفهضروري است تا این که سیاست
ه شـود بلکـه سیاسـتمداران بـه اقتضـاي      نیست که در آن تنها منافع و مصالح حکّام در نظـر گرفتـ  

ي عمـومی  جایگاه فرمانروایی باید بتوانند مصالح عمـومی را در نظـر گرفتـه و بـه نـوعی از اراده     
از این جـا اسـت کـه در دولـت جدیـد، شـکل دولـت        ). 14: 1380،)ب(بشیریه(برخوردار باشند 

. مصالح عمومی اداره شـود چندان اهمیتی ندارد و اصل آن است که کشور با توجه به معیارهاي 
ــر و           ــتر، بهت ــه بیش ــر چ ــدن ه ــاده ش ــین پی ــل هم ــه دلی ــد ب ــدا میکن ــت پی ــم اهمی ــکل ه ــر ش اگ

ي سیاسی جدید که دموکراسی بـر آمـده از آن   اصوالً اندیشه. ستا »مصلحت عمومی«ترمطمئن
ي فرمـانرواییِ مطلـوب و متفرعـات آن نظیـر     اسـت و ضـابطه  » مصـلحت عمـومی  «است، ناظر به 

انـد همـین اصـلِ بنیـادین سیاسـت و      گذاري و مجازات کسانی که از قانون سرپیچی کـرده نقانو
  .حکومت چه در نزد قدما و چه در نزد متأخرین است

بنــابراین فهــم ایــن مســأله کــه بــر اســاس منشــور حکــومتی اســالمِ شــیعی، فرهنــگ سیاســِی  
فرمانروایان باید حاويِ چه نوع نگرش و مکـه متکفـل امـر    -حکومـت شی نسـبت بـه سیاسـت و    ن

گرفتـه  باشد، براي ملت و دولتی که راه اصالح و پیشرفت را در پیش-دهی اجتماع است سامان
بـه ویـژه آن کـه هـر قـوم و      . و در صدد در انداختن طرح نو در این زمینه است، ضـروري اسـت  

اسـتحکام  هاي فرهنگـیِ خـویش را   کوشد تا با مراجعه به عصر طالیی خویش بنیاناي میجامعه
هـا و  حاوي بخش مهمی از اصـول ویژگـی  به مالک اشتر) ع(بدون شک فرمان امام علی . ورزد

  .آیدهاي عصر طالیی سیاست و حکومت در ایران به حساب میشاخص
  

  مفاهیم  نظري
  فرهنگ سیاسی -1

تـرین  رود، یکـی از وسـیع  ي علوم اجتماعی بـه کـار مـی   ي فرهنگ که امروزه در حوزهواژه
ي کنـونی، در  هیمی است که در آثار معاصر و گذشـتگان و همچنـین در محـاورات روزمـره    مفا
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به معناي پـیش و  » فر«ي فرهنگ از دو بخش واژه. معانی متنوع و گوناگون کاربرد داشته و دارد
ي مرکب از نظـر لغـوي بـه معنـی     بنابراین این واژه. به معناي کشیدن و راندن است» هنگ«فرا و 

برکشیدن و بیرون کشـیدن اسـت و در ادبیـات فارسـی بـه مفهـومی کـه برخاسـته از          باال کشیدن
این واژه از دوران پارسی میانه کاربرد داشـته و  ).25: 1382راد، (ي کلمه باشد نیامده استریشه

هــا و در اشــعار در معنــاي فنــون و روش) پــیش از اســالم(ي اردشــیر بابکــان در کتــاب کارنامــه
ي در معناي دانـش، هنـر و فرزانگـی بـه کـار رفتـه اسـت، امـروزه واژه        ) المپس از اس(فردوسی 

فرهنـگ  (ترِ ادب نفس، تربیت، دانش، علـم و معرفـت بـه کـار مـی رود      فرهنگ به معناي وسیع
  ).ي فرهنگمعین، زیر واژه

ي تـوان آن را ادامـه  هاي فرهنگ به معناي کلی آن است و میفرهنگ سیاسی یکی از شاخه
چلیکـوت،  (لکن ایـن دو یکسـان نیسـتند    ). 7: 1388نژاد، مصلی(می جوامع دانست وفرهنگ عم

باشــد ي عمـوم و خصــوص مطلــق برقــرار مــی تــوان گفــت بــین ایــن دو رابطــهمـی ).260: 1377
فرهنگ سیاسی قدمتی دیرینه دارد و از زمانی که علم سیاسـت پیـدا   ). 117: 1386محمدي، گل(

).11: 1387القلم، سریع(و سیاست نیز مطرح بوده است فرهنگ  ثیرات متقابلأشده است بحث از ت
و این دو نیز همزاد زیست جمعـیِ  » فرهنگ«همزاد » فرهنگ سیاسی«توان گفت که بنا براین می
گفتند منظورشان در واقع فرهنگ نویسندگان قدیم وقتی از فضائل سیاسی سخن می. بشري است
هاي فرهنگیِ سیاسی در قرن بیستم بیشتر در رابطه با زمینه با این حال بحث از فرهنگ. سیاسی بود

  ).98: 1380، )الف(بشیریه(ي سیاسی مطرح شده است ظهور دموکراسی و توسعه
ي همـه . ي قـدرت و اقتـدار اسـت   ترین امور زندگی اجتمـاعی آدمیـان مسـأله   یکی از بنیادي

در روزگار ما بـا ایـن امـر مهـم     اشکال واحدهاي همبستگی سیاسی در طول تاریخ و جوامع ملی 
ي جوامـع نسـبت بـه آن درك    لکن این امر به این معنی نیست کـه همـه  . سر وکار داشته و دارند

هاي متفاوتی است کـه بـه ایـن مسـائل     در واقع وجه تمایز جوامع در پاسخ. مشترك داشته باشند
در چیست؟ این تفـاوت در  ي این تفاوت مبنا و ریشه. دهندبنیادین و موضوعات متعلق به آن می

ي تفـاوت در الگوهـاي ذهنـی مشـترك     درك و واکنش نسبت به آن مسائل بنیادین اغلب نتیجه
هاي ذهنـی یـا   هاي متفاوت بر برنامهها و واکنشپس پاسخ. جوامع یا همان فرهنگ سیاسی است

ي را بـرا  فرهنـگ سیاسـی  علمـاي سیاسـی اصـطالح    . هاي متفـاوت اسـتوار هسـتند   همان فرهنگ
هـاي سیاسـی   هاي مردم در باب سیاسـت و پدیـده  دادن این الگوها و روال عامِ جهت گیرينشان

بنـابراین  ). 282:1389هیـوود، (شـود  هاي آنان متجلـی مـی  دانند که در باورها، نمادها و ارزشمی
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بدون توجه به فرهنگ سیاسی یا الگوهاي ذهنی رایج در جامعه در مورد سیاست و متفرعات آن 
ها، اهداف و غایات سیاست در گیريجهتهاي سیاسی، طرز عمل،ت معتبر و دقیقِ پدیدهشناخ

چون این امور تا حد زیادي محصول همین الگوهاي رایج ذهنی نسـبت  . پذیر نیستجامعه امکان
  ).126: 1386محمدي، گل(به سیاست و متفرعات آن هستند 

هـاي سیاسـی را   کـرد کـه نظـام   تـالش مـی  وقتـی   1956در سال  »گابریل آلموند«نخستین بار 
او در تعریـف اصـطالحِ ابـداعیِ خـویش     . بندي کند از مفهوم فرهنگ سیاسی استفاده کـرد طبقه

گیري براي کنش سیاسی فعالیت هر نظام سیاسی در درون الگوي خاصی از سمت«گفته بود که 
آلموند که بـراین  . )345: 1377چلیکوت،(» کند که خوب است آن را فرهنگ سیاسی بنامیممی

باید جایگزین مفاهیم کمتر سـودمندي چـون    -فرهنگ سیاسی -باور بود که مفهوم ابداعی وي 
در کتاب فرهنگ مـدنی خـویش بـه ایـن      »سیدنی وربا«منش ملی و خوي فرهنگی شود بعدها با 

ي اساسی پرداختند که فرهنگ مدنی، فرهنگی است که ساخت سیاسی و فرهنـگ سیاسـی   نکته
آنان همچنین فرهنـگ  ). www.ensani.irو محمدي  345: 1377چلیکوت، (آن یکی است در 

چلیکـوت،  (داننـد  می» ي اعضاي یک سیستم سیاسیهاي کلیهگیريجهت«ي سیاسی را به منزله
ي زمینــهاساســاً در  "فرهنــگ سیاسـی "بــه طـور کلــی و   "فرهنــگ"هـر چنــد کـه   ). 190: 1377
انـد  اما با این حال بسیاري کوشیده). 20: 1376بدیع، (سازي با محدودیت رو به رو هستند مفهوم

  .تا آن جا که ممکن است تعریفی از این مفهوم به دست دهند
هـا،  هـا، بیـنش  ي باورها، گرایشمجموعه: در یک تعریف عبارت است از» فرهنگ سیاسی«

گرفتـه و تحـت تـأثیر وقـایع، رونـدها و      در طـول زمـان شـکل   ها، معیارهـا و عقایـدي کـه    ارزش
هـا، نهادهـا، رفتارهـا،    شـود و در قالـب آن  تجربیات تاریخی از نسـلی بـه نسـل دیگـر منتقـل مـی      

حـاجی یوسـفی،   (گیـرد  هاي جامعـه شـکل مـی   هاي سیاسی براي نیل به هدفساختارها و کنش
1384:105.(  

اي از تمـایالت شـناختی،   نگ سیاسـی را مجموعـه  آلموند و وربا در اثر کالسیک خود، فره
سـریع القلـم،   (انـد  شود تعریف کـرده هاي سیاسی ابراز میتحلیلی و احساسی که نسبت به پدیده

فرهنگ سیاسی به معناي افکار، باورها، رفتارهـا و هنجارهـایی اسـت کـه در میـدان      ). 21: 1387
  .شودگذار می سیاست یک جامعه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم اثر

فرهنگ سیاسـی آن قـدر اهمیـت دارد کـه برخـی از نویسـندگان، دموکراسـی را بـه عنـوان          
گونـه مطـرح   این بحث این. اندها، جزئی از فرهنگ سیاسی به شمار آوردهاي از نگرشمجموعه
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شود کـه چـه نـوعی از فرهنـگ سیاسـی مسـتعد گسـترش دموکراسـی اسـت؟ همچنـین چـه            می
ــه وجــود آمــد هــاي اجتمــاعیزمینــه ن خــود فرهنــگ سیاســی ، تــاریخی و اقتصــادي موجــب ب

  اند؟دموکراتیک شده
هـایی  نیـز کـه در واقـع کوشـش    » حکمرانی خـوب «و مآًال» دموکراسی«، »ي سیاسیتوسعه«

هسـتند کــه ابنــاء بشـر بــراي تضــمین ســالمت و جلـوگیري از فســاد و خودکــامگی کــارگزاراِن    
بنـابراین  . اند بـا هـر فرهنـگ سیاسـی تناسـب نـدارد      گرفته ساماندهیِ سیاسیِ یک اجتماع در نظر

اي چه در سـطح فرمانروایـان و چـه در سـطح مـردم نـه فقـط شـکل         هر جامعه» فرهنگ سیاسیِ«
حکمرانی «ي راه و روشی براي ي نوع حکومت و سیاست در آن جامعه است بلکه به مثابهدهنده
  . نیز مطرح است» خوب

ي شگران این حـوزه را بـه خـود مشـغول داشـته اسـت، رابطـه       یکی از مباحثی که ذهن پژوه
دین در سـازماندهی بافـت   . ي فرهنگ و دین دو سویه و متقابل استرابطه. فرهنگ و دین است

کند؛ چنان که در اکثـر جوامـع بشـري،    مادي و معنوي فرهنگ یک جامعه، نقش مؤثري ایفا می
از طرف . آیدا، آداب و رسوم به حساب میهها، هنجارها، نگرشدین منبع و مأخذ اصلی ارزش

یابـد بـا فرهنـگ آن جامعـه عجـین شـده و باورهـا،        دیگر وقتی دین در یـک جامعـه ظهـور مـی    
مـثالً دیـن اسـالم بـه دلیـل      . گیرنـد اعتقادات، شعائر و احکام دینی رنـگ فرهنگـی بـه خـود مـی     

شناسـان،  ا است که جامعهاز این ج. هاي گوناگونی یافته استهاي فرهنگی جوامع، چهرهتفاوت
  ). 47: 1382راد،(آورند  دین را جزء فرهنگ معنوي یک جامعه به حساب می

آن چـه کـه   . شـود ي بین دین و فرهنگ شامل فرهنگ سیاسی نیز میبودن رابطهسویهاین دو
ي ارتبـاط  مسـأله . ي بین فرهنگ سیاسی و دین در ایران اسـت در این پژوهش اهمیت دارد رابطه

هاي آن و به ویژه فرهنگ سیاسی و دیـن در ایـران از اهمیتـی    ي فرهنگ در تمام شاخهیهدو سو
. ي ایرانـی داراي ذات و طبـع مـذهبی اسـت    شـود کـه جامعـه   گفتـه مـی  . بنیادین برخوردار است

ي تفسیري، رفتاري و هویتی فرهنـگ سیاسـی ایـران، فاصـله نگرفتـه و      گاه مذهب از عرصههیچ
بسـته و  ي هـم تمامی پژوهشگران، رابطـه . زندفرهنگ سیاسی ایران موج میهاي مذهب در نشانه

هـاي فرهنـگ سیاسـی در ایـران را مـورد مالحظـه قـرار        هاي مذهبی و شـاخص مستقیم بین نشانه
  ).199: 1388نژاد،مصلی(اند داده

هـاي مـذهبی از   گـاه نظـم کیهـانی و اندیشـه    دهـد کـه هـیچ   تاریخ سیاسی ایران نیز نشـان مـی  
ایران باستان نیز در قالب » آرمان شاهی«ي حتی اندیشه. هنگ سیاسی ایران فاصله نداشته استفر
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در کل هرگونـه تحـول سـاختاري در ایـران، بـر اسـاس       . گیردآیین زرتشتی مورد توجه قرار می
هاي خاصی از نوآوري مذهبی انجـام شـده و ایـن خـود حـاکی از پیونـد عمیـق مـذهب و         جلوه

بنـابراین اکنـون کـه    ). 200: 1388نـژاد، مصلی(فرهنگ سیاسی در ایران است  باهنجارهاي دینی 
جمهوري اسالمی به دلیل ماهیت انقالبی خویش درصدد در انداختن طرحی نو براي سـاماندهیِ  

هـاي  ها و هنجاري الهی و انسانی است توجه به مبادي و خروجـی ي ارزشسیاسیِ اجتماع بر پایه
چرا که اگـر سیاسـت   . نمایددر جهت رسیدن به آن اهداف ضروري می ها و هنجارهااین ارزش

 "زیستیبه"گاه گام اول براي تحقق تعبیر کنیم، آن "زیستن"و خروج از صرف » زیستیبه«را به 
بدون فرهنـگ سیاسـی مناسـب     "زیستیبه"اما حرکت به سمت . در گرو تشکیل حکومت است

ي سیاست و حکومـت بـه   گیري ذهنی و نگرش به حوزهچون هر نوع جهت. اتفاق نخواهد افتاد
ي تعالیم الهی در بسـتر نـوعی   و به ویژه آن هم بر پایه "زیستیبه"شود بلکه منجر نمی» زیستیبه«

هـاي برآمـده از   هـا، اعتقـادات، هنجارهـا و نگـرش    ها، سنتگیري ذهنی، ارزشخاص از جهت
باید توجه . پذیر استکارکرد نهاد دولت امکان همان تعالیم؛ به مردم، حکومت، اقتدار سیاسی و

مقـاطعی از زمـان، عامـل    بـه داشت که فرهنگ سیاسی به صورت عـام در جـوامعی و یـا نسـبت     
  . آیدبه حساب می» به زیستی«و در جوامعی و یا در مقاطعی مانع» زیستیبه«

حال آن چه که بیشـتر  با این . بندي کردهاي متفاوت طبقهتوان به گونهفرهنگ سیاسی را می
تـري  تر و کلـی هاي اساسیبنديبندي فرهنگ سیاسی به طبقهباشد تقسیممد نظر این پژوهش می

بنديِ فرهنگ سیاسی به فرهنگ سیاسی فرمانروایان و فرمـانبرداران، فرهنـگ سیاسـی    مانند طبقه
و )1388:2نــژاد،و مصــلی 98: ، 1380، )الـف (بشــیریه) (آرمـانی و واقعــی (مطلـوب و موجــود 

هاي سیاسی معطوف مصلحت خصوصی فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی و فرهنگ
طور که گفته شد موضوع این مقاله بررسی فرهنگ سیاسی مطلوب و آن هم زیرا همان. باشدمی

ي اصلی آن نیـز داللـت   به مالک اشتر بوده و فرضیه) ع(در سطح فرمانروایان در فرمان امام علی 
مصلحت «به مالک اشتر ) ع(ي فرهنگ سیاسیِ مطلوبِ فرمان امام دارد که مهمترین مولفهبر آن 

.است» عمومی
  

  مصلحت عمومی -2
حیات جمعیِ آدمیان و تداوم آن بدون شک مستلزم در نظر داشتن و رعایـت اصـولی اسـت    

کـرد زیـرا    تـوان بـه درسـتی احصـاء    این اصول را نمـی . که باید از سوي خود آنان مراعات شود
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ي آن را تمام وجوه و اي هست که دامنهي این اصول به گونهگستره. مند هستندمند و مکانزمان
توانـد  و به لحاظ زمانی مـی ترکیبی از این دو را در برگرفته ابعاد آدمی اعم از مادي، معنوي و یا 

شـود  وانـده مـی  هاي دور و همچنین مراحل بعدي حیات آدمیان را که حیـات جاویـد خ  تا آینده
این اصول در مجموع ضـامن حفـظ و تـداوم حیـات بشـري در روي زمـین و تـأمین        . شامل شود

تـرین معنـا و رسـیدن بـه     وري از مواهـب حیـات در کلـی   او بـه منظـور بهـره   » زیسـتی بـه «شرایط 
  .باشدترین معنایش میها و اهداف خویش به وسیعخواسته

دهـی حیـات جمعـیِ    ايِ به یاد نیامـدنیِ تـاریخ، سـامان   هاز روزگاران کهن و احتماالً از زمان
اي بـوده اسـت کـه    هـا در دسـت عـده   ها، اقوام، ادیان و بـاالخره ملـت  ها، گروهآدمیان در دسته

در مقابـل کسـانی   . گیران، حاکمان، رهبران یا فرمانروایان بنـامیم توانیم آنان را در کل تصمیممی
بایست آن را اجرا کنند، وجود داشـته و دارنـد کـه    و میشده است که برایشان تصمیم گرفته می

اصـوالً تفکیـک میـان حاکمـان و     . اندآنان را پیروان، حکومت شوندگان و یا فرمانبرداران نامیده
  .)46: 1388الگلین، (حکومت شوندگان از اجزاء عمل هر نوع از حکمرانی است 

ها و پیامدهاي آن بـراي خـود و   یريگاز فرآیند آمد و شد این رهبران و چند و چون تصمیم
تعبیـر  » سیاسـت «اي یاد شده است که امروزه از آن به مردم تحت امرشان در طول تاریخ به گونه

کند و امري مربـوط بـه عامـه    معنا پیدا می» اعتالي زندگی عمومی«مفهومی که اساساً با . شودمی
امر بلکه به عموم مردم واگـذار   است و به همین دلیل برعکس موضوعات دیگر نه به متخصصان

به این معنی که به هـم پیوسـتگی   .ذاتیِ سیاست است» مصلحت عمومی«فراتر از این .شده است
زیرا این یکی در آن یکی مندرج . امري تصنعی نیست»مصلحت عمومی«و » سیاست«دو مفهوم 

: والسیاسه فعل السـائس . »القیام علی شیئ بما یصلحه: السیاسه«: انددر معناي سیاست آورده. است
تـوان تـدبیر امـور مـردم کـه      سان میبدین). 12:1372حلبی،(اي یدبر امرها والوال یسوس رعیته،

رو از همین.است را جوهر و ذاتیِ سیاست دانست» مصالحِ همگانی و عمومِ مصالح آنان«ناظر به 
اي را که سامان ن قواعد کلیي آشود که به وسیلههاي نوعاً عمومی اطالق میسیاست به فعالیت

این فعالیت بـه هـدایت   . گردندها بر آن استوار است؛ تهیه، تنظیم و اجرا میزندگیِ جمعی انسان
هـا نیـز   بـه همـین دلیـل دولـت    . و مدیریت امور عمومی مربوط است و نه امـور خصوصـی افـراد   

صمیماتی که بـه  برخالف نهادهاي خصوصی نهادي عمومی هستند که متصدي اتخاذ و اجراي ت
بنابراین دولت باید مظهر نفـع عمـومی و سـعادت همگـانی     . باشندامور عمومی مربوط هستند می

هاي خود را به صورت غیرشخصی اعمال کرده تا بتواند حافظ مصالح عمـومی  بوده و صالحیت
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برتـر  مین مصالح عمومی و أي تشکیل دولت همانا تهاي دولت، فلسفهزیرا طبق تمام نظریه. باشد
  ).49-60: 1389هیوود، (همگان است 

تـر آن،  ي سیاسـی و در تعبیـر امـروزي   ترین محـور فلسـفه  با توجه به این که عمدهرو، از این
تـوان گفـت کـه    ي تحقـق آن اسـت، مـی   و شـیوه » مصـلحت عمـومی  «هاي سیاسی همان اندیشه

و راست، دموکراتیـک  هاي سیاسی حول محورهاي ایدئولوژي و یوتوپیا، چپ بندي اندیشهطبقه
هاي سیاسی در طول تاریخ هستند همه و همه ناظر به ي کل اندیشهو اقتدارطلب که در برگیرنده

» همگـان «را بـراي  » خیر«و » سود«ي زیست اجتماعی و سیاسی بیشترین این است که کدام شیوه
ربـاز عقیـده بـر آن    سـان از دی بـدین . تواند مصالح مادي و معنوي آدمیان را تأمین کنددارد و می

باشند و منفعت مردم را قانون » خیرعمومی«گیران باید به دنبال بوده است که حکومت یا تصمیم
از همـان  » خیر مردم بایـد قـانون برتـر باشـد    «این نکته در قالب این اصل که . اول خود قرار دهند

ي معیـار  را به منزلـه گران اعالم شده زیرا مصلحت عمومی دم تاریخ بشري از سوي اندیشهسپیده
  ).555: 1392راسخ، (اند دانستهسنجش حکومت و قانون می

  
  پیوند میان فرهنگ سیاسی و مصحلت عمومی-3

چنان چه در بحث از فرهنگ سیاسی اشاره شد یکی از مباحث مربـوط بـه فرهنـگ سیاسـی     
بنـدي  طبقـه هـا  یکـی از ایـن تقسـیم بنـدي    . هـاي سیاسـی اسـت   بندي فرهنـگ بندي یا تقسیمطبقه

ي مربـوط بـه سیاسـت و حکومـت یعنـی      تـرین شاخصـه  ي بنیـادي هـاي سیاسـی بـر پایـه    فرهنگ
هـاي سیاسـِی   فرهنـگ «ي هاي سیاسـی بـه دو دسـته   از این نظر فرهنگ.است» مصلحت عمومی«

تقسـیم  » هاي سیاسی معطـوف بـه مصـلحت خصوصـی    فرهنگ«و » معطوف به مصحلت عمومی
تـرین  ظر از نـوع و شـکل حکومـت بـه اتفـاق نویسـندگان بنیـادي       دانیم که صرف نمی. شوندمی

چرا . کند خیر عموم یا مصحلت عمومی استاي که امر سیاسی را از غیرسیاسی جدا میشاخصه
مند در این عرصـه قطعـاً تـابعی    کنش فضیلت. عموم استکه مهمترین هدف سیاست تحقق خیر

دانـان و فیلسـوفان تـاریخ،    سـت کـه سیاسـت   از این جا. از تحقق این خیر و مصلحت خواهد بود
گیـري سیاسـی را از فـراز عالیـق شخصـی، جنـاحی،       اندیشیدن به مسائل سیاسی و سپس تصمیم

ــه  ــومی، قبیل ــژادي، مــذهبی وگروهــی، ق ــرین و نخســتین وظیفــه مهــم... اي، ن ــان و ت ي فرمانروای
بـه جـاي مبنـا قـراردادن      هاي خـویش گیريچه فرمانروا در تصمیمچنان. دانندمداران میسیاست

اي خـاص، نـژادي   خیر و مصلحت عمومِ مردمان، خیر و مصلحت خـویش، خویشـاوندان، طبقـه   
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ــاص و   ــذهبی خ ــاص، م ــمیم ... خ ــاي تص ــت    را مبن ــن حال ــد او در ای ــرار ده ــویش ق ــري خ گی
بر ایـن اسـاس هرچـه    . اي سیاسی نیستي او با مردم رابطهکند و رابطهگیري سیاسی نمیتصمیم

تر تـا در نهایـت بـه کـل بشـریت تسـري داده       وسیع» مصحلت عمومی«در عنوان » عموم«ي دایره
نسبت بـه سـایر   » مصلحت عمومی«توان گفت آن فرهنگ سیاسی در خصوص شاخص شود می
  . هاي سیاسی برتري داردفرهنگ

بنـدي  ارسطو طبقـه . ي فرهنگ سیاسی از قدیم داراي اهمیت بوده استاین عنصر و شاخصه
هـاي  ها به خیرعموم یا غیر آن به حکومـت ها را بر مبناي گرایش فرمانروایان آن حکومتتدول

ــد تقســیم ــزد ارســطو و بســیاري دیگــر از   . بنــدي کــرده اســت خــوب و ب ــر در ن ــارت بهت بــه عب
از سـوي  » مصـالح عمـومی  «گران، یگانه معیار تمایز حکومت خوب از بد، همان رعایـت  اندیشه

تا حدودي که مملکت به همان معنـاي دولـت   «: خوانیمچه از ارسطو می چنان.فرمانروایان است
باشد و دولت نیز برترین قدرت را در کشور اعمال کند، خواه به دست یک تن و خواه به دست 
گروهی از مردم یا اکثر مردم، هرگاه آن یک تن یا گروه یا اکثریـت در پـی صـالح همـه مـردم      

ولـی اگـر نفـع خـویش را برتـر از صـالح مـردم نهنـد،          باشند، حکومت از انواع درسـت اسـت،  
حکومتی که صالح عموم را در نظر داشته  …آیدحکومت ایشان در شمار انواع منحرف در می

است اگر به دست یک تن اعمال شود، حکومت پادشاهی نام دارد و اگر بـه دسـت گروهـی از    
ه پـرواي خیـر و صـالح    امـا حکـومتی کـ    …شـود مردم اعمال شود، اریستوکراسی خوانـده مـی  

شــود، داراي همـان عنــوان مشـترك همــه انــواع   همگـان را دارد و بــه دسـت اکثریــت اداره مـی   
این هر سه نوع حکومـت گـاه از راه راسـت بیـرون      …)جمهوري(حکومت است، یعنی پولیتی 

ــدافتنــد و انحــراف مــیمــی ــی(ســپس حکومــت پادشــاهی بــه حکومــت ســتمگر  . پذیرن ، )تیران
حکومـت سـتمگر آن اسـت    . شوده الیگارشی و جمهوري به دموکراسی بدل میاریستوکراسی ب
الیگارشی آن است که فقط به صالح تـوانگران  . مین منافع فرمانروا کشیده شودأکه فقط به راه ت

در هـیچ یـک از ایـن انـواع،     . و دموکراسی حکومتی است که فقط به صالح تهیدستان نظر دارد
).119120:1371ارسطو،(» کوشدیحکومت در تأمین صالح عموم نم

، و میزان حکومت صالح از طالح اسـت  از نظر ارسطو غیر از آن که مصلحت عمومی مالك
ي خدایگانی و بنده نیز ناظر بودن فرمان، به سود فرمـانبران  ي سیاسی از رابطهمالك تمایز رابطه

گیـرد و  در نظـر مـی   مهمتر از این ارسطو مصلحت عمومی را به عنوان غایت حکومت نیز.است
اي از مردم را در یک سرزمین مشـترك منـزل داده یـا    غایت دولت آن نیست که عده: نویسدمی
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رفع مزاحمت افراد را نسبت به یکدیگر بنماید، یا روابـط و مناسـبات عـادي را بـین آنـان برقـرار       
مـاعی بـر   امـا چنـین اجت  . ي این مسائل و مقاصد دیگري اسـت بلکه هدف دولت حل کلیه. سازد

کـردن بـا   قـرار گرفتـه و هـدف افـراد آن زنـدگی     ) فیلیـا (پایه و اساس دوسـتی و محبـت و وداد   
از طرف دیگر غایت دولت در نظر گرفتن خیـر و صـالح و تـأمین سـعادت و     . باشدیکدیگر می

ي نفع افراد و خوشبختی و بهتر زیستن آنان است و بنابراین چنین اجتمـاعی نـه فقـط بـراي ادامـه     
بـاالخره  .دباشـ ي بشـري مـی  افراد بلکه به منظور انجام اعمال نیک و اجراي مقاصد عالیـه  حیات

پـذیرد کـه نظـام حکـومتی     همه فیلسوفان یونـانی ایـن اصـل کلـی را مـی     که ارسطو نیز ماننداین
ي شـهروندان  مطلوب بایستی حکومت قانون به عنوان تنها امکان رعایت مصلحت عمـومی همـه  

هـا تمـایز   هاي فرمانروایی گرچه  میان صورت نظامهاي حکومتی و شیوهز نظامباشد و در بحث ا
هاي حکومتی یا همان رعایـت مصـلحت   شود، اما براي سنجش و به اعتبار مضمون نظامقایل می

ــی     ــالك مـ ــانون را مـ ــت قـ ــدم رعایـ ــا عـ ــت یـ ــهروندان رعایـ ــه شـ ــد عامـ ــور(دانـ نژاد، منصـ
1386:www.hawzeh.net .(  

راین باور است که فرهنگ سیاسی در واقع جـایگزین آن چیـزي شـد کـه     رونالد چلیکوت ب
نامیدند و یا این که آن را در درون خود جذب قدما آن را فضیلت سیاسی و یا فضیلت مدنی می

ورزي گفتنـد فرمانروایـان بایـد در امـر سیاسـت     آنان زمانی که مـی ). 334: 1377چلیکوت،(کرد 
د که فرمانروایان باید در جایگاه فرمـانروایی همـواره مصـالح    مند باشند منظورشان این بوفضیلت

این بدین معنا است که آنان نیـز  . عمومی را در نظر داشته باشند و نه مصالح شخص و گروهی را
فرهنـگ سیاسـی معطـوف بـه     «ي هـاي سیاسـی را بـه دو دوسـته    بندي فرهنـگ بذر و بستر تقسیم
  .را با خود داشتند»صلحت خصوصیفرهنگ سیاسی معطوف به م«و » مصلحت عمومی

ي راه فرهنگ سیاسی یـک کشـور را   پژوهشگرانی نظیر آلموند و پاول هم هنگامی که نقشه
هـاي یـک ملـت در قبـال نظـام      کردند، به دنبال تشریح و نشان دادن ایستارها و نگرشترسیم می

ه سـه سـطح   هـاي سیاسـی یـک ملـت را بـ     آنان نگـرش . گذاري بودندسیاسی، فرآیند و سیاست
تـرین سـطح، یـا در سـطح نظـام سیاسـی، دیـدگاه فرمانروایـان و         در کلـی . کننـد بندي مـی تقسیم

گیـرد بخش نظام سیاسی مورد توجه قـرار مـی  هاي قوامها و سازمانفرمانبرداران، در مورد ارزش
ن گیري براي امور جاري نیـز ایـ  گذاري یا تصمیمدر سطح سیاست). 37: 1992آلموند و پاول، (

مثالً . کندها اتخاذ شود را تعیین میفرهنگ سیاسی است که معیارهایی که باید در مورد سیاست
هست یا نه؟ و یـا ایـن کـه اساسـاً     » مصلحت عمومی«گرفته شده ناظر به سیاست اجرایی در پیش
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گذاري هسـت  ي سیاستي اعمال حاکمیت در حوزهي شیوهکنندهمعیار مصلحت عمومی تعیین
باشـد یـا نـه،    » معطـوف بـه مصـلحت عمـومی    «بنابراین فرهنگ سیاسـی بسـته بـه ایـن کـه       یا نه؟
بـه عبـارت    .)122: 1386گـل محمـدي،   (ها هست ي گستره و محتواي فعالیت دولتکنندهتعیین

را در سطح منشأ حکومت و حاکمیت مورد توجه قرار ندهیم » مصحلت عمومی«دیگر حتی اگر 
عـالوه  . را نادیده گرفت» مصلحت عمومی«توان اصل یت نمیبدون شک در سطح اعمال حاکم

ي ي حکومت ندانیم، علت مبقیـه را علت محدثه» مصلحت عمومی«توان گفت که اگر براین می
را » فرهنـگ سیاســی معطــوف بـه مصــلحت عمــومی  «حکومـت هســت و از ایــن جـا اســت کــه   

  . انديِ قوام بخشِ نظام سیاسی دانستهترین مؤلفهاصلی
هاي سیاسی معطوف به این نکته ضروري است که مصلحت عمومی مندرج در فرهنگ ذکر

زیرا بین در نظر داشتن و . شودمصحلت عمومی تنها به امور مادي و این دنیایی مردم مربوط نمی
رعایت مصحلت عمومی از سوي فرمانروایان و ایجاد یک فرهنگ عمومیِ متعالی و معنوي براي 

هایی که فرهنگ سیاسی بر محور منافع به عبارت دیگر در نظام. وجود دارداي همسو مردم رابطه
فلیعبدوا «). 164: 1386نیرمحمدي،(گردد؛ معنویت به دور از دسترس همگان است خصوصی می
  ).4و  106/3قرآن، (»الّذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف«چرا؟ چون » رب هذا البیت

  
  به مالک اشتر) ع(امام علی ي صدور فرمان زمانه و زمینه
شود که محتواي ایـن فرمـان   ي صدور فرمان مالک اشتر روشن میي زمانه و زمینهبا مالحظه

زیرا این عهدنامه در زمانی .داللت تام و تمام دارد»مصلحت عمومی«ي ورزي بر پایهبر سیاست
 )دوم. نگرویـده بودنـد    به یقین هنوز تمام مردمان مصر به دیـن اسـالم   )صادر شده است که اول

گانه و به ویژه در عهد عثمان زیرا پس از حکمرانی خلفاي سه. جهان اسالم حالت عادي نداشت
ي امور از هم پاشیده و کشور اسالم در جهات گونـاگون اجتمـاعی، اقتصـادي، سیاسـی،     شیرازه

ن زمـانی صـادر   این فرمـا ).66-74: ،1383جعفریان، (اي شد دچار مشکالت عدیده... عقیدتی و
ي گرایـی و تعصـبات جـاهلی زنـده شـده و جهـان اسـالم دوره       شود که دوباره روح قومیـت می

غنیمت شمرده شدن ثروت و تصاحب اراضی مزروعی و دادن تیول به اعوان و اتبـاع خـویش و   
  ).15و  14: 1375انصاري، (تضعیف عدالت اسالمی را در عهد عثمان شاهده بوده است 

ي سیاسـی  هاي فهم دقیق متون اندیشهروش دیدگاهنکته ضروري است که از  یاد آوري این
یعنـی فـرامین   .ي آن فهمیـده شـود  السالم  به مالـک اشـتر، در زمانـه و زمینـه    باید فرمان امام علیه
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ي رفتارهـاي سیاسـی و   و ازجمله فرمان مبارك مورد بحث را باید در سـایه ) ع(سیاسی حضرت 
قصد به حاشیه رانـدن آن را داشـت و   ) ع(ن رفتارهایی که حضرت علی اجتماعی عثمان به عنوا

قصد بـازآوردن آن بـه مـتن و    ) ع(هاي نبوي به عنوان سیره و سنتی که امام علی رفتارها و سنت
تـوان گفـت کـه رفتارهـاي     از این قرار می. تبدیل آن به هنجارهاي مرسوم زمانه را داشت فهمید

تناسـب داشـت و نـه بـا     » مصـلحت خصوصـی  «نروایی بیشـتر بـا   ي سوم کـه در مقـام فرمـا   خلیفه
بـا تصـرف در آن کوشـید تـا بـا      ) ع(هنجار مرسوم زمانه بـود کـه امـام علـی     » مصلحت عمومی«

اسـتوار بـود بـار دیگـر مـنش و      » مصلحت عمـومی «ي پیامبر که بر جایگزینی سنّت متروك شده
مصـلحت  «ح فرمانبرداران معطوف بـه  رفتارهاي سیاسی را هم در سطح فرمانروایان و هم در سط

  .نماید» عمومی
فرمـانروایی گرفتـه   دیـدگاه  ي سـوم از  دانیم یکی از ایرادات اساسی که بر خلیفهچه میچنان

» مصـلحت عمـومی  «ي هایی است که او در مقام فرمانروایی نه بر پایهگیريشود همان تصمیممی
، مـدخل  8المعارف بزرگ اسالم، جلـد  ائرهد(کرد اتخاذ می» مصلحت خصوصی«ي بلکه بر پایه

  ).اسالم
البالغـه ایـن   ي سوم نهجاو در خطبه. گرفتبه عثمان همین ایراد را مینیز) ع(خود امام علی 

إلـى أنْ قـام ثالـثُ القـوم، نافجـاً حضْـنیهبین       «. معنی را به صورت پرمعنـا و پربـاري آورده اسـت   
االْبل نبتۀالرّبیع، إلى أن انْتکث علیـه فـتْلُهُّس،   خْضمونمال اهللا خضْمنثیلهومعتلفه وقام معه بنُو أبیه ی
وکبتْبه بطْنتُه ه عملُههز علیع. وأجرْف الضّبکع إلی ي تا سومین یعنی خلیفـه » فما راعنی إالّ والنّاس

پیـاپی  سوم به مقصود رسید و همچون چهارپا بتاخت و خود را در کشتزار مسلمانان انـداخت، و  
المال را خوردند و برباد خویشاوندانش با او ایستادند و بیت. دوپهلو را آکنده کرد و تهی ساخت

دادند؛ چون شتر که مهار برد و گیاه بهاران خورد که کار به دست و پایش پیچید و پرخوري به 
).10-11: ، ترجمـه ي شـهیدي  3نهـج البالغـه، خطبـه    (خواري و خـواري بـه نگونسـاري کشـید     

:ي ایـن رویکـرد عثمـان فرمـوده اسـت     البالغـه نیـز دربـاره   نهج 30ي در خطبه) ع(حضرت علی 
عثمان روش مستبدانه را پیش گرفت و همه چیز را به خـود و خویشـاوندان   » استأثر فاساء االثره«

  ).172: 1389مطهري، (داد و به شکل بسیار بدي رفتار کرد خود اختصاص می
شود باید گفـت کـه عثمـان در مـدت     و آیین حکمرانی مربوط میتا آن جا که به حاکمیت 

الخصوص خویشاوندان نزدیک خود را بـر  ي اشراف و علیطبقه) ق23-35(زمامداري خویش 
بـالد مســلمانان امــارت داد و مناصـب مهــم و حســاس را بــه مثابـه مایملــک خصوصــی خــویش    
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آذرنوش، بهرامیان، پاکتچی، (شد پنداشت تا کار به جایی کشید که خشم عمومی برانگیخته می
  .)28: 1383، ...و

خو و خویشاوند دوسـت  عثمان مردي نرم«: اندي سوم آوردهمورخان نیز در شرح حال خلیفه
دید که دانست و خود را مجاز میپیشینیان خود خزانه را ملک شخصی خلیفه می بود و برعکسِ

» مصـلحت عمـومی  «گونـه کـه مقتضـاي    ننـه آ هرگونه که صالح بداند، وهرسان که بخواهد و
هایی شد کـه نـاظر   و باالخره نیز قربانی سیاست) 143-144: 1383شهیدي، (است تصرف نماید 

  ).148: همان(به مصلحت عمومی نبود 
رو » هنجار مرسـومی «ي مسلمین انتخاب شد با چنین به عنوان خلیفه) ع(هنگامی که امام علی

رفته به ایـن رسـم خـو گرفتـه بودنـد و      عانِ چنین هنجاري هم رفتهمهمتر آن که ذي نف. به رو بود
بر . هست نداشتند» مصلحت عمومی«توان تحمل برابريِ خود را با دیگران چنان چه که مقتضاي 
ویژه فرمانی را که خطـاب بـه مالـک    مبناي گفتار و کردارهاي به جاي مانده از آن حضرت و به

هنجـار  «قصـد تصـرف در چنـین    ) ع(گرفت که امـام علـی   توان نتیجهاشتر صادر کرده است می
هاي خویش پس از به حکومت رسـیدن رسـماً   چه در اولین سخنرانیرا داشت و چنان» مرسومی

ویژه در سـطح  را به» مصلحت خصوصی«اعالن کرد قصد داشت تا این فرهنگ سیاسی مبتنی بر 
از . بنشـاند » بتنی بر مصـلحت عمـومی  فرهنگ سیاسی م«فرمانروایان به حاشیه براند و به جاي آن 

و  69-70: 1379جعفریـان،  (دانسـت  ) ع(را سیاست اصـولی امـام علـی    » اصالح«توان رو میاین
بر مبناي این سیاست اصولی و بنیادین بود که او توزیع قدرت و نصب حاکمان محلّـی  ). 80-75

ا را بـه نزدیکـان خـود    هـ العین خود ساخت و نـه آن کـه آن  نصب» مصلحت عمومی«ي را برپایه
عالوه بـر ایـن بـه    ). 179: 1386عسکري، (هست بسپارد » مصلحت خصوصی«چنان چه مقتضاي 

: 1385ملـک زاده،  (ي مصـلحت عمـومی سـخت پایبنـد بـود      آوري مالیات و خراج بر پایـه جمع
ي بلکه بر پایـه » مصلحت خصوصی«ي المال را نه بر پایهکوشید تا بیتو همواره می) 175-173

سیستم حکومتی سالم جز بر اساس عدل نسبت به «زیرا از نظر او . تقسیم کند» مصلحت عمومی«
رو همواره تالش داشت تـا در  از این). 435: 1386مهریزي و ربانی، (» ماندزیردستان استوار نمی

هـاي سیاسـی،   ي حقوق عمومی یعنـی حـوزه   گانههاي سههاي حکومتی و در حوزهي ارگانهمه
و به انجام » اي را که حق هر انسانی است تضمین و پیاده کندجانبهاصالحات همه«ی و اداري مال

هـاي تحـت امـر حکومـت     ي مردمان و انسـان همه) ع(زیرا از نظر امام علی). 438: همان(برساند 
و جـایی بـراي تبعـیض    » در حقـوق شـهروندي یکسـانند   «... نظر از ایده، طبقه، جنسـیت و  صرف
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پاسداشت حقوق همگان ضروري است و این پاسداشت معطوف به قید «از نظر او » .ردوجود ندا
رو از ایـن ). 149: 1392دلشـاد تهرانـی،   (و مقدم بر حقـوق خداونـد نیـز هسـت     » و شرطی نیست

اي بود که هرگز ي آمرهبه مثابه قاعده) ع(در نزد امام علی » مصحلت عمومی«توان گفت که می
  . شدباید نقض مینمی

و » مصـلحت عمـومی  «ي مالـک اشـتر براسـاس    شـود، عهدنامـه  گونه است که گفتـه مـی  این
ي امور دین و دنیـا بـه رشـته تحریـر درآمـده اسـت       اي در تدبیر همهبه عنوان ضابطه» استصالح«
دقّت در سخنان و محتواي این فرمان به سرعت ما را به این نتیجـه  ). 351-1382:352طباطبایی،(

توان به طـور  اي که میبر این فرمان حاکم است به گونه» گرایی سیاسیعام«نوعی  کهند رسامی
در سـطح فرمانروایـان   » فرهنـگ سیاسـیِ معطـوف بـه مصـلحت عمـومی      «قطع اظهار داشت کـه  

  .مطلوب این فرمان است
جلـب توجـه   » مصـلحت عمـومی  «ي ي مالـک اشـتر دربـاره   نخستین چیـزي کـه در عهدنامـه   

گیريِ تمام کارهایش شود تا جهتی است که در آن از فرمانروا خواسته میکند کثرت فقراتمی
این مسأله آن قدر اساسی و بنیادین اسـت کـه نـه فقـط اجـراي      . رعایت مصالح عموم مردم باشد

آن، همان عبادت براي فرمانروا خوانده شده که چنان که خواهد آمـد اجـراي برخـی از عناصـر     
  . حت عمومی شده استشرعی نیز موکول به رعایت مصل

گونـه اسـتدالل کـرد کـه بـی شـک هـر        تـوان ایـن  براي اثبات این ادعـا در حالـت کلـی مـی    
فرمانروایی که نتواند فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی را همواره در نظر داشته باشـد  

ان بلکه به نفع خصوصی خود یا نزدیکان یا همفکر» عموم«و از قدرت و ثروت عمومی نه به نفع 
  : جویدگونه از ظلم تبري میاستفاده کند ظالم است و علی این... و 

 الی برَّ فی االغالل مصفّدا، اَحدا، و اُجهسالسعدان م کسعلی ح واهللا الن أَبیت
من أن القی اهللا و رسولَه یوم القیامه ظالماً لبعض العباد و غاصـباً شـیء مـن الحطـام و     

و اهللا لـو  ... فسٍ یسرع الی البلی قفولها، ویطول فی الثّري حلولُهـا؟ کیف اظلم احداً لن
اُعطیت االقالیم السبعه بما تحت افالکهـا علـی اَن اعصـی اهللا فـی نملـه اَسـلُبها جِلـب        

  ...شعیره ما فعلته
گیـاهی بـا خارهـاي    (به خدا سوگند، اگر شب را با کمال ناراحتی روي خار سعدان «

بیدار بگذرانم، و در حالی که دسـت و پـایم در غـل و زنجیـر اسـت برکشـیده       ) بسیار تیز
تـر از آن اسـت کـه خـدا و پیـامبر را در روز قیامـت در حـالی        شوم، بـراي مـن محبـوب   
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مالقات کنم که بر بعضی از بندگان ستم نموده و چیزي از مال کوچـک دنیـا را غصـب    
کند و آنگـاه بـا   نیازمندیش اشاره میدر این جا حضرت به داستان عقیل و » ...کرده باشم

براي او به اصطالح به عنوان هدیـه آورده بـود مـی     »اشعث بن قیس«اشاره به آن چه که 
گانه را با تمام آن چه در زیر آسمان است به مـن  هاي هفتبه خدا قسم اگر اقلیم«: افزاید

م چنـین نخـواهم   اي نافرمـانی کـن  جویی از دهان مورچـه دهند تا خدا را از ربودن پوست
  ).138- 139: 1381و سلیمی  215نهج البالغه، خطبه ي(»کرد

صـرفاً شـامل   » ظالماً لبعض العباد«) ع(رسد که کسی مدعی باشد عبارت امام علی به نظر نمی
زیـرا ایـن امـر بـه معنـاي جـواز ظلـم بـه غیرمسـلمانان          . مان را فرا نگیرددمسلمانان شود و باقی مر

. ي عملی آن حضرت و ایضاً سـنّت نبـوي سـازگار نیسـت    ا اندیشه و سیرهخواهد بود که هرگز ب
در سیاست دارد را به وضوح » مصلحت عمومی«گرایی سیاسی که داللت بر اهمیت بنابراین عام

  .توان مشاهده نمودمی
حاکم و حکومت امـین و نگهبـان اجتمـاع     ،به طور کلّی باید در نظر داشت که از نگاه قرآن

ي نگهبان آن است که هـر آن چـه بـه صـالح     و مهمترین کار ویژه). 136: 1389، مطهري(است 
در منطـق ایـن کتـاب شـریف     «. چیزي که او نگهبان آن است انجام دهد تا آن چیز ضـایع نشـود  

و » هـا اسـت  ، امام و حکمران، امـین و پاسـبان حقـوق مـردم و مسـئول در برابـر آن      ]البالغهنهج[
: اسـت ) ع(ایـن سـخن از علـی    ). 133: همان(دم است و نه بر عکس ي مرحکمران از براي توده

  ). 332البالغه، حکمت نهج(کم پاسبان خدا در زمین اوست حا» السلطان وزعه اهللا فی ارضه«
کراراً به کار رفته است مـا را بـه   ) ع(نیز که در کالم علی » رعیت«و » راعی«ي توجه به واژه

زیـرا  . »واقعی حکمران امانتداري و نگهبانی حقوق مردم اسـت  مقام«کند که این امر رهنمون می
به مردم نیز از آن جهت . است که به معنی حفظ و نگهبانی است» رعی«ي از ماده» راعی«ي واژه

دار حفظ و نگهبـانی جـان، مـال، حقـوق و     اطالق شده است که حکمران عهده» رعیت«ي کلمه
ي حکومـت و حـاکم از خـود    بنابراین کار ویـژه ). 133، 1389مطهري، (ها است هاي آنآزادي

مصـلحت  «نیز قابـل اسـتخراج و اسـتنتاج اسـت و ایـن کـار ویـژه درسـت بـر          » راعی«ي آن واژه
) ع(توان گفت کـه از نظـر امـام علـی     بنابراین تا این جا به صورت کلّی می. تطبیق دارد» عمومی

جلب رضـایت و تـأمین حقـوق    «ق ي حکومت تأمین مصلحت عمومی از طریمهمترین کار ویژه
اسـت  » حکومت براي تأمین حقوق مردم آمـده «اصوالً ) ع(زیرا از نظر آن حضرت . »مردم است

  ).75: 1381سلیمی، (ها و البته خداوند است و از این جهت هم دائماً تحت نظارت آن
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از هـاي حکومـت و حکمـران    تر نشان دهم که کار ویژهکوشم تا به صورت جزئیاکنون می
به عبارت دیگر فرهنگ سیاسی . نه برخی از مردماست و» عموم مردم«نظرگاه این فرمان ناظر به 

توان گفت که مهمتـرین  سان میگرا و بدینگرا داشته و نه خاصمطلوب این فرمان خصلتی عام
  .هست» مصلحت عمومی«به مالک اشتر همان ) ع(ي فرهنگ سیاسی مطلوب فرمان اماممؤلفه

عهدي نیز بر گردن  يدر همان ابتداي فرمان خویش به مالک که آن را به مثابه) ع(ی امام عل
هـا و وظـایف   آورد بدون فوت وقت و در اولـین فرصـت ممکـن بـه کـار ویـژه      او به حساب می

  .روشن است» عموم مردم«ها بر ي آنکند که شمول همهحکمران اشاره می
  اهللا الرحمن الرحیمبسم

عبداهللا علی امیرالمؤمنین مالک بـن حـارث االشـتر فـی عهـده الیـه،       هذا ما امر به 
  .جبایه خراجها، وجهاد عدوها، و استصالح اهلها، و عماره بالدها: حین ولّاه مصر

ي خـدا، علـی امیرمؤمنـان، بـه     ایـن فرمـان بنـده   . به نام خداوند بخشنده و مهربان
نگــامی کــه او را بــه مالــک اشــتر پســر حــارث اســت، در عهــدي کــه بــا او دارد، ه 

  :گزیند تافرمانروایی مصر بر می
  .خراج آن دیار را فراهم آورد -1
  .با دشمنانش نبرد کند -2
  .کار مردم را سامان دهد-3
  .شهرهاي مصر را آباد سازد -4

هـا  ق که صاحب یکی از بهتـرین ترجمـه  . هـ  1107محمدکاظم فاضل مشهدي زنده در سال 
ي ایـن فرمـان همانـا تـأمین     باشـد، بـر آن اسـت کـه عصـاره     مـی  و شروح عهدنامـه مالـک اشـتر   

السـالم ایـن   باشـد؛ زیـرا حضـرت امیـر علیـه     از سوي فرمانروا و حکومت مـی » مصلحت عمومی«
ــان را  ــت «فرم ــیم آداب ســلطنت، و رعی ــدلت   جهــت تعل ــارت و مع ــوانین ام ــین ق ــروري و تعی پ

ي بـه رشـته  » ظـام امـور کافـه انـام    گستري، و کیفیت سلوك بـا خـواص و عـوام و اهتمـام در انت    
فاضل مشـهدي ایـن قسـمت از فرمـان را بـه      ). 72: 1375فاضل مشهدي، (تحریر در آورده است 

و راسـت آوردن مهمـات دنیـوي و    ... کردن خـراج آن مملکـت، و جهـاد بـا دشـمنان آن      جمع«
ایـن امـور   «آن ترجمه کرده است و بر آن اسـت کـه  » اخروي اهل آن دیار، و تعمیر قالع و بالد

ي فرمـان همانـا   االمتثـال بـوده و بقیـه   الحقیقه عنوان این مثال الزمچهارگانه، اجمالی است که فی
  ).79-81همان، (» تفصیل این اجمال است
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بوده و » انتظام امور کافّه انام«هاي اساسی حکومت جهت شود کار ویژهچه مشاهده میچنان
بـر ایـن فرمـان    » صـلحت عمـومی بـه نحـو اشـملِ آن     م«شود و هدفی جز تأمین شامل همگان می

  .مبارك مترتب نیست
ي حکومـت سـخن   محمدتقی جعفري پس از شرحی طوالنی از این چهار هدف یا کار ویژه

آن بزرگـوار پـس از دسـتور بـه ضـرورت آمـاده       «: کندگونه خالصه میخود را در این باب این
ساختن مردم جامعه براي سازندگی اجتماعی با تنظیم مسائل اقتصادي و امنیت جامعه، ضـرورت  

. اندمدنظر قرار داده» اند، و پس از اصالح مردم، آبادي شهرها رااصالح مردم را گوشزد فرموده
مورد عنایت و نظر قرار » انسان را به طور عام«داند که او در پایان این منشور را از منشورهایی می

  ).115-116: 1373جعفري، (» اندداده
ایـن  ) ع(حضـرت علـی   . البالغه نیـز مشـاهده کـرد   ي چهلم نهجتوان در خطبهاین مهم را می

گفتند که حکم جز از براي خدا نیست ایراد فرموده خطبه را در پاسخ به استدالل خوارج که می
اي از وظـایف  نظر از کیفیت آن به پـاره آن ضمن اشاره به ضرورت وجود حکومت صرفو در 

مصـلحت  «و تـأمین  » گرایی سیاسـی عام«کنند که جملگی بر هاي حکومت اشاره میو کار ویژه
ي حقّی است کـه از آن باطـل   باره کلمهگوید سخن خوارج در ایناو می. داللت دارند» عمومی

اي ناصواب پدید آمده است زیـرا درسـت   ي صواب است که از انگیزهتهانگیخ. اراده شده است
گویند فرمانروایی نیـز فقـط بـر خداونـد روا     ولی اینان می» حکم جز از آن خدا نیست«است که 

کار گریز و گزیـري نیسـت تـا    هدر حالی که مردم را از داشتن فرمانروایی نیکوکردار یا تب. است
و  ها را ایمن سازندراهآورند و با دشمنان پیکار کنند،  انی فراهممال دیو«ي حکومت او در سایه

ي تـا در سـایه  ). 39: ي شـهیدي البالغـه، ترجمـه  نهـج (» ناتون را از توانـا بسـتانند  به نیروي او حق 
اند به کار اند آن طور که خود دریافت کردهحکومت و فرمانروا، مؤمن و کافر تا زمانی که زنده

ندگی کنند و نیکوکـاران روز را بـه آسـودگی بـه شـب رسـانند و از گزنـد        خویش پرداخته و ز
انـد کـه کـار    حاجتی به توضیح نیست که در این فـراز امـام تصـریح کـرده    .تبهکار در امان مانند

نظر از عقیـده و مـذهب، نـژاد،    اي است که منافعش به همگان صرفهاي حکومت به گونهویژه
ي ایـن منفعـت بـه فراخـور خـود      رسد و همگـان در سـایه  می.. .ر و غنی و خودي و بیگانه و یفق

  .ها دسترسی داشته باشندتوانند به مصالح دنیوي، اخروي و یا هر دو آنمی
. کـامالً وفـادار مانـده اسـت    » سیاسـت «بـه معنـاي   ) ع(ي باال هویداست علی چه از فقرهچنان

اقـدام و انجـام   «یعنی سیاست بـه معنـاي   .»القیام علی الشیء بما یصلحه: السیاسه«:اندچراکه گفته
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کـه  «شـود  گفته می» سیاستمدار«رو به حاکم و زمامدار از این. »چیزي بر طبق مصحلت آن است
ذو علـم،  (» پردازداندیشی، تدبیر و اقدام میي مردم به مصلحتدر امور اجتماعی و عمومی توده

در ) ع(چـه امـام علـی   چنـان . ه استهیچ تخصیصی نخورد» ي مردمتوده«عنوان ). 13-12: 1380
  .توضیح ضرورت حکومت هیچ تخصیصی نزده است

اي ي خویش به روشنی بیان کرده است که حکومت باید به گونـه در این خطبه) ع(امام علی
نظـر از مـذهب،   ورزي نموده و امور عمومی مردم را سامان بدهد که تمـام مـردم صـرف   سیاست

پندارند سان که خود درست میاد بتوانند از مواهب زندگی آنعقیده، جنسیت، طبقه، رنگ و نژ
ي و حـذف اولـی از دایـره   » مسـلمان «و » کـافر «ي در این فقـرات نـه فقـط از دوگانـه    . بهره ببرند

  .سیاست خبري نیست بلکه هر دو را از این حیث کامالً برابر کرده است
ي اند عمل نمایند، فلسفهره کردهها نتوانند به وظایفی که حضرت به آن اشاچه حکومتچنان

پایبند » مصالح عموم«از این قرار حکومت در عمل  باید به .وجودي خود را از دست خواهند داد
ها آزاد کنند و آنبوده و کاري به این نداشته باشد که رعایاي او از چه دین و مسلکی پیروي می

از دو واژه ) ع(به همین دلیل امام . ی کننددانند در دنیا زندگطور که خود صالح میهستند تا آن
یعمل فی امرته المـؤمن و  «: براي شیوه و کیفیت گذران زندگی مؤمن و کافر استفاده کرده است

گذاشـتن بـین   ایـن تفـاوت  ) 39: 40ي شهیدي، خطبه ينهج البالغه، ترجمه(» یستمتع فیها الکافر
گیـري از مواهـب   بهـره  ]صـرفًا [گی دنیـا  هدف مؤمن در زنـد «مؤمن و کافر ناظر بر آن است که 

در » بلکه هدف اصلی او جلب رضاي خـدا و خشـنودي پرودرگـار اسـت    . زندگی و تمتّع نیست
خواهد از مواهب کافر و بی ایمان نه تنها در پی جلب رضاي خدا نیست، بلکه تنها می«حالی که 

مصلحت «که حکومت متصدي  آن است) ع(ي مهم از نظر امام نکته. »گیري کندمادي جهان بهره
رسند در با تشکیل حکومت هر یک از این دو به هدف خویش می«است زیرا به نظر او » عمومی

تواند انجام بدهد و ریزد نه مؤمن عمل الهی میصورتی که اگر حکومت نباشد همه چیز به هم می
  ).336-337: 1381مکارم شیرازي، (» نه کافر زندگی آرامی خواهد داشت

ظاهر کـالم امیرالمـؤمنین بـر نظـر اصـحاب مـا       : ابی الحدید در زیر این خطبه نوشته است ابن
دانند که در آن زیرا اصحاب ما ریاست بر مکلفین را از آن جهت الزم می«داللت دارد ) معتزله(

: 1392ابـن ابـی الحدیـد،    (» گـردد هـاي دنیـوي مـی   مصالح دنیوي نهفته است و سبب دفع زیـان 
ي باال کسانی کـه بـه دنبـال منـافع معنـوي و      گانهبه نظر نگارنده با تأمین شرایط هفت البته). 292

  .مند خواهند شداخروي هستند نیز بهره
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هاي حکومت اشاره کرده که آن هم جملگـی بـه   به کار ویژه) ع(اي دیگر امام علی در فقره
البد لالُمـه مـن امـاٍم    «:ستبر آن حاکم ا» گرایی سیاسیعام«شود زیرا مربوط می» مصالح عموم«

یقوم بأمرهم فیأمرهم و ینها هم و یقیم فیها الحدود و یجاهد فیهم العدو و یقسم الغنائم و یفـرض  
  ).www.ijtihad.ir: 1392به نقل از ایازي،  41: 90بحاراالنوار، ج(»الفرائض

» گرایـی سیاسـی  عام«هاي حکومت داللت بر دهد که کار ویژهدقت در این حدیث نشان می
منـد  از آن بهره... مذهب و رنگ و نژاد و طبقه واي که همگان جداي از عقیده ودارد و به گونه

مصـلحت  «هـاي خـود موظـف اسـت کـه      به عبارت دیگر دولـت در انجـام کـار ویـژه    . شوندمی
را بـی توجـه بـه سـایر مسـائل در نظـر بگیـرد و بـه هـیچ وجـه منـافع شخصـی، حزبـی،              » عمومی

را در امر فرمانروایی دخالت ندهد که در آن صورت مرتکب فسـاد  ... نوادگی، هم مسلکی و خا
از سـوي فرمـانروا   » مصـلحت عمـومی  «حضرت امیـر در نفـی در نظـر گـرفتن     . و ظلم شده است

اللهم انـک تعلـم اَنّـی لـم ارد االمـره والعلُـو الملـک و الریاسـه و انّمـا اردت القیـام           «:فرمایندمی
دودك واالداء لشرعک و وضع االمور فی مواضعها و توفیرالحقوق علی اهلها و المضی علـی  بح

الدرجات الرفیعه، به نقـل از  . مدنی، سیدعلیخان(»منهاج نبیک و ارشاد الضالٍّ الی انوار هدایتک
  ).Sorooshmahallati.com. سروش محالتی

نی را به هیچ وجه جزء اهـداف  حضرت در این فقره رسیدن به منافع شخصی و هواهاي نفسا
داند بلکه هر آن چه را که به مصلحت دنیوي و اخروي عموم مردم است را جزو فرمانروایی نمی

گونه اسـت کـه او در فرمـان خـویش بـه      این.هاي حکومت تلقی کرده استوظایف و کار ویژه
نهـج  (» ن الشـهوات و أمـره  ان یکسـر نفسـه مـ    «: داردمالک، او را از شهوات نفسانی بر حذر مـی 

شـهوت ثـروت، شـهوت    شـهوت سـتایش، شـهوت قـدرت،    ). 325: 53البالغه، شهیدي، نامه ي 
ي سیاسـت و  شهرت، شهوت اطاعـت بـی چـون و چـرا و سـایر امیـال و شـهواتی کـه در حـوزه         

به ویرانی اجتماعی و نـابودي امکانـات مـادي و معنـوي      حکومت بیشتر امکان بروز داشته و مآالً
و مصالح عمومی انجامیده و در نهایـت مـانعی جـدي بـر سـر هـدف سیاسـت یعنـی         یک جامعه 

غایـات شـریعت، همـان    «در ایـن صـورت اسـت کـه     . و سعادت همگانی خواهد بـود » زیستیبه«
هـاي  بدیهی است که کار ویژه). 50-51: 6، جلد)ع(ي امام علیدانشنامه(» غایات حکومت است

زیـرا ایـن   . که آن حضرت به آن اشاره کـرده اسـت   دولت و حکومت منحصر به مواردي نیست
تواند به عنوان امـري متـیقّن   هستند بنابراین چیزي که می» زمانمند و مکانمند«ها اموري کار ویژه

گرایی سیاسی مفاهیمی هاي حکومت و عامتلقی شود این است که از نظر آن حضرت کار ویژه
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فرهنـگ  «و نتیجه آن کـه فرمـانروا بایـد متصـف بـه      اند هستند که عمیقاً به یکدیگر پیوند خورده
  .ها استي عام حکومتاین امر وظیفه. باشد» سیاسیِ معطوف به مصلحت عمومی
به مالـک اشـتر قابـل مشـاهده     ) ع(بندي در سراسر فرمان اماممصلحت عمومی به مثابه ترجیع

ان فرصـتی بـراي   حاکمان باید بـه حکومـت و قـدرت چونـ    : فرماید از جمله آن جا که می.است
ها را به آن مبتال کرده است نگاه کنند و نه این خدمت کردن به خلق و آزمایشی که خداوند آن

براسـاس فرهنـگ   بنـابراین و . که آن را فرصتی براي دریدن مردم و غارت ملّت و کشور بداننـد 
اد هـزار  ي مالک اشتر؛ خویشاوندگرایی، خاصـه بخشـی، ایجـ   سیاسی مطلوبِ مستفاد از عهدنامه

فامیل و این نگرش که اکنون که گوي قدرت به دست ما رسیده است در دست خود بچرخانیم 
و «فرمـوده اسـت    ايدر فقـره )ع(حضـرت  . و از آن به نفع خویش اسـتفاده کنـیم ممنـوع اسـت    

ي بـه وسـیله   -یعنی حاکم -و خداوند تو را). 326: 53ي البالغه، شهیدي، نامهنهج(» ابتالك بهم
فرمـانروا را از ایـن   ) ع(اي دیگرحضـرت  در فقـره . یعنی مردم به آزمایش در آورده اسـت   آنان

اي آن را فرصتی براي دریدن رعایا مغتـنم  نگرش که حال که به قدرت دست یافته چونان درنده
و اشـعر قلبـک الرّحمـه للرعیـه و المحبـه لهـم و       «. شمارد نهی کرده و امر به مهربانی کرده است

). 326: 53ي البالغه، شهیدي، نامـه نهج(»، و ال تکوننّ علیهم سبعاً ضاریاً تغتنم اکلهماللطف بهم
اي که آن را بچشـد و  مالک، رحمت و محبت و لطف بر مردم جامعه را به قلبت بفهمان به گونه

اي خونخـوار کـه خـوردن،    و براي آنان درنـده که از آن صرفاً تصوري داشته باشدحس کند نه 
هزار سالی طـول کشـید تـا طنیـین ایـن سـخنان در       (اراج آنان را غنیمت بشماري نباش غارت و ت

در ایـن جـا بـه نفـی فرهنـگ سیاسـی       ) ع(روشن است که حضرت).آثار جان الك شنیده شود
  .معطوف به مصلحت خصوصی پرداخته است

تقطعـّن  و ال«: انـد بخشی نهی فرمودهدر همین رابطه است که حضرت فرمانروایان را از خاصه
الحد من حاشیتک و حامتّک قطیعه و الیطمعنّ منک فی اعتقاد عقده تضر بمن یلیها مـن النـاس   

هرگز به کسی از اطرافیان و خویشـاوندان خـود قطعـه    ). 338: همان(» فی شرب او عمل مشترك
اي رفتار کن که هرگز ایـن گونـه مـردم در    هاي مردم را اختصاص مده و به گونهزمینی از زمین

ایـن ضـرر ماننـد    . اي که ضرري بر حق دیگران وارد بسازد با تکیه بر تو طمع نکنندبستن معاهده
  .سوء استفاده از حقابه یا از عملی مشترك حاصل آید

تـا  » مصلحت عمومی«در مفهوم ترکیبی » عمومی«ي قلمرو مفهوم اگر سئوال شود که گستره
چـه  . شوندهیچ قید و شرطی مشمول آن می کجا است امام پاسخ داده است که تمام مردم بدون



49  به مالک اشتر) ع(فرهنگ سیاسی مطلوب در فرمان امام علی 

مسلمان، چه غیر مسلمان، از هر نژاد و رنگی با هر عقیده و فکري، چه مخـالف حکومـت باشـد    
فانّهم صنفان، اما اخ لک فی الـدین،  «: کند آن جا که فرموده استچه موافق حکومت فرقی نمی

یا برادر : اندتمام مردم بر دو دسته). 326: 53ي البالغه، شهیدي، نامهنهج(» خلقاو نظیر لک فی ال
پس نه فقط تو نباید بـراي آنـان چونـان    . دینی تو هستند یا کسانی که در خلقت با تو برابر هستند

نهی از در نظـر گـرفتن مصـلحت خصـوص در     (اي باشی که خوردنشان را غنیمت شمري درنده
ه به طور طبیعـی و سـهوي از آنـان سـر     ها و خطاهایی کبلکه باید از لغزش). ي فرمانرواییحوزه

حتّی اگر آنان از روي عمد نیز دچار تعدي و تجـاوز شـدند، فرمـانروا بایـد     . زند چشم بپوشیمی
یفرط منهم الزلل و تعرض لهم العلل و یـوتی علـی ایـدیهم    «. که از خطاي آنان چشم پوشی کند

آن در عبـارتی کوتـاه ولـی     و بعد از) همان(» فی العمد و الحظا، فأعطهم من عفوك و صفحک
است کـه همـان رعایـت مصـالح     » کفایت تمام مردمان«خواهد تمام، چیزي را که از فرمانروا می

  ).326: همان(»و قد استکفاك أمرهم«: فرمایدآن جا که می. آنان است
چنان چه رعایا دچار خطا و تعدي بـه  : فاضل مشهدي در توضیح این فقرات آورده است که

ها از حدود انسـانیت خـارج نشـده و    شوند اما آنمستحق عقاب هستند و مجازات می عمد شدند
توضـیح فاضـل   . ي تـراحم و تالطـف را بـا آنـان داشـته باشـد      فرمانروا همچنان باید همـان رابطـه  

و هـم بـه   ) مجازات خطا کاران(مشهدي به معناي رعایت مصلحت عمومی هم به صورت سلبی 
فاضــل مشــهدي، (از ســوي حکومــت اســت ) ي خــوب بــا آنــانحفــظ رابطــه(صــورت ایجــابی 

ي فاضل مشهدي اگر این جرم و خطاي آنان نسبت به فرمـانروا باشـد   اما به گفته .)89:1375-88
ي ایشـان نسـبت بـه تـو جرمـی      پس باید که اگر درباره«. پوشی کندباید که فرمانروا از آن چشم

فاضـل مشـهدي   ). 89: 1375همان،(»خود سازيواقع شد مؤاخذه ننمایی و عفو و صفح را شعار 
  :در ادامه به طور آشکار کفایت امور مردم را ذاتیِ فرمانروایی و تمام آن دانسته است

نپنداري که معنی حکومت این است که هر چه خواهی با رعیـت بـازکنی و بـه    «
هواي نفس و اقتضاي غضب، ایشان را معـذّب داري؛ بـیش از ایـن نیسـت کـه حـق       

و تعالی تو را والی و صاحب اختیار آن قـوم سـاخته اسـت، و تمشـیت امـور       سبحانه
  .1)89: 1375فاضل مشهدي،(» ...معاش و معاد بعض عباد را به تو فرموده است

                                                                                                                                                                      
نامه نظام«ها به نام یکی از مهمترین آن. اندتاکنون بیش از هفتاد نفر به ترجمه و تفسیر عهدنامه مالک اشتر همت گماشته.1

ق به رشته . هـ  1107نده در سال توسط عالم فاضل و مدقق کامل موال محمدکاظم بن محمد فاضل مشهدي ز» حکومت
ي دوازدهم هجري قمري بوده است، مدرس علوم دینی او که از دانشمندان و علماي بزرگ سده. تحریر درآمده است

اثر او از نثر و ترجمه عالی و روان و بیان شیوا و متین و . آستان قدس رضوي و افتخار خدمتگزاري آن را نیز داشته است
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از آن جا که مجازات کردن رعایا فی نفسه چیز خوبی نیست بلکه براي رعایت مصالح عالی 
کند که تا آن جا که امکان دارد و بـه  یق میهمگانی و یا ملّی الزم است، حضرت حاکم را تشو

هـاي مـردم در گـذرد و هرگـز از بخشـش      سـازد از لغـزش  اي وارد نمـی مصلحت عمومی لطمـه 
و التنـدمنّ علـی عفـو و    «: خویش نسبت به مردم پشیمان نشود و به مجازات مردم مباهـات نکنـد  

کنـد  طور به فرمانروا توصـیه مـی  همین .)326: 53ي نهج البالغه، شهیدي، نامه(» التبجحن بعقوبه
چـون خشـونت نیـز فـی نفسـه تـأمین       . که تا سر حد ممکن از خشونت نسـبت بـه رعایـا بپرهیـزد    

  .)همان(»وال تسرعنّ الی بادره وجدت منها مندوحه«. ي مصلحت عمومی نیستکننده
یافتن  توصیه حضرت به زمامدار براي پوشیده نگاه داشتن عیوب رعایا و منع از جستجو براي

فاّن فی النّاس «: فرمایدحضرت می. عیوب نیز باید در راستاي رعایت مصالح عمومی قلمداد کرد
فرمـان شـرع و   ): 327: همـان (» عیوباً الوالی أحقّ من سترها، فـال تکشـفّن عمـا غـاب عنـک منهـا      

. ي مردمان باشداقتضاي مصلحت عمومی آن است که فرمانروا امین انفس، اموال و عروض همه
  .ها همان فرمانروا استترین شخص نسبت به حفظ این امانتپس شایسته

یکی دیگر از چیزهایی که بـدون شـک بـه مصـلحت عمـوم نیسـت ایـن اسـت کـه بـین رعایـا و            
عـداوت  . شودهاي اجتماع میشهروندان کینه و کدورت باشد، چه آن که این مسأله سبب سستی پایه

آنـان علیـه یکـدیگر توطئـه کننـد کـه بـه لحـاظ مـادي و معنـوي           شود که و کینه میان مردم سبب می
عالوه بر این در اموراتی که نیاز بـه همـدلی و وحـدت هسـت     . شودخسارات فراوانی به آنان وارد می

مانند مقابله با دشمن و یا کارهاي بزرگ و یا مقابله با بالیا و مصائب ملـی از دسـت جامعـه کـاري بـر      
ن کینه و عداوت اسباب سسـتی و در نهایـت اضـحمالل آن جامعـه را فـراهم      آید و چه بسا که اینمی
خواهد که نه فقط خود به اختالف بین مردمـان دامـن نزنـد    به همین دلیل حضرت از فرمانروا می. کند

» اطلـق عـن النـاس عقـده کـلّ حقـد      «. بلکه در رفع کدورت و کینه بین شهروندان نیـز کوشـش کنـد   
ي هـیچ کـس را بـه دل مگیـر     کند کـه کینـه  ر به خود فرمانروا توصیه میهمین طو .)327- 328:همان(

شود تا نتوانی در میان خلق و شهروندان حکم به حـق کـرده و همگـان را در    چرا که این امر سبب می
چشمان خود در یک مرتبه در نظرآوري که این خود خالف دادگـري و بنـابراین خـالف مصـلحت     

  ).328:همان(»وتٍر و اقطع عنک سبب کّل«عمومی است
                                                                                                                                                     

نظام نامه «از مقدمه کتاب (باشد برخوردار می) ع(مند با توجه به نکات حساس فرمان امام علی شرحی شامل و ارزش
  ).به قلم مهدي انصاري» حکومت

اهمیت شرح و ترجمه فاضل مشهدي در این است که او برخالف اکثر مترجمان و شارحان این فرمان تاریخی، التفاتی خاص به 
ي مالک اشتر را با دقت قابل توجهی به کند تا پیوستگی مفاهیم سیاسی عهدنامهکوشش میمبانی نظري سیاسی آن فرمان دارد و 

).350- 351:، 1380طباطبایی، (هاي انکارناپذري دارد ها برتريکند و از این نظر برسایر شروح  و ترجمه زبان فارسی بیان 
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اي بـراي فرمـانروایی مطلـوب    را به مثابه ضابطه "اصالح بین الناس"توان باره حتی میدر این
فاضـل مشـهدي در   . ي آن مصلحت عمومی و غایت سیاست تأمین گرددتلّقی کرد که به وسیله

مردمـان  هـاي  اي مالـک بایـد کینـه و عـداوتی کـه در دل     «:ترجمه و شرح این فقره نوشته است
اصـالح بـین  "نسبت به یکدیگر گره شده باشد به کلک تـدبیر و صـالح اندیشـی بگشـائی و در    

  ).99: 1375فاضل مشهدي،(» ...العوام و الخواص سعی نماییو تشیید مبانی مودت بین "الناس
ورزي اند عـدالت کید فرمودهأبر آن ت یکی از اصولی که آن حضرت در امر حکمرانی کراراً

زیـرا  اجـراي عـدالت در    . کید بر مصلحت عمومی استأکید بر اصل عدالت به معناي تأت. است
یکـی از رازهـاي مانـدگاري و تـداوم      اصوًال.ي مصلحت عمومی خواهد بودمین کنندهأنهایت ت

ي مقابل دادگري، نقطه. »الملک یبقی مع الکفر و لم یبقی مع الظلم«حکومت دادگري است که 
شـود  اي در نظر گرفته میاست که در واقع در آن نفع خصوصی کسی یا عدهبیداد یا همان ظلم 

لرزاند از این جا اسـت  هاي ملک را نیز میشود پایهو این عمل چون از غایت سیاست به دور می
  :فرماینددر همین عهدنامه می) ع(که حضرت 

»    ه اهلک و من لـک فیـه هـويأنصف اهللا و انصف الناس من نفسک و من خاص
و لیس شی ادعی الـی تغییـر نعمـه اهللا و تعجیـل     ... من رعیتک، فأنّک الّا تفعل تظلم 

  ).327: 53ي البالغه، شهیدي، نامهنهج. (»ظلمنقمته من اقامه علی 
اي مالک بین خدا و مردم از یک طرف و نفس و دودمان و خـواص و هـرکس   

ي عـدل و انصـاف   قـه دیگري از رعایا کـه او را دوسـت داري از طـرف دیگـر طری    
در این صورت آگاه باش که هـیچ  . ايگونه نباشی ستم ورزیدهگیر که اگر اینپیش

چیز موجب دگرگـونی نعمـت خداونـدي و سـرعت انتقـام خداونـد بـیش از مشـی         
  .ستمکارانه و ظالمانه نیست

قامه انّ افضـلَ قـره عـین الـواله اسـت     «: باره دربخش دیگري  از این فرمـان آمـده اسـت   در این
بیشترین چیـزي کـه سـبب روشـنایی چشـم و      ). 331:همان.(»العدل فی البالد و ظهور موده الرعیه

 -و نه لزوماً مسـلمانان و شـیعیان   -تواند باشد همانا برقراري عدالت در شهرهاافتخار حاکمان می
آن نیز سبب دوستی و مودت بین مردمان اسـت و از ایـن طریـق سـود و منفعـت همگـانی       . است

شـود گونـه اسـت کـه گفتـه مـی     ایـن .»العدل اسـاس العـام؟  «مگر نه آن است که . شودمین میتأ
» احقـاق حـق و اجـراي عـدالت اسـت     ) ع(ترین هدف قدرت و حکومت از نظر امام علـی  مهم«
او حکومت را جز براي احقاق حق و اجراي عدالت که سـود همگـانی   ). 191: 1388علیخانی، (
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عـدالت در  «چه آن که بدون اجـراي  ). 112: 1388عیوضی، (است در آن است به دست نگرفته 
انسانی، رسیدن آدمیان به مقصد اصلی که همانا رستگاري و سعادت و سیر الی اهللا است » اجتماعِ

  .محال است
اجراي عدالت در حق هم کیش و هـم نـوع را امـري الزم دانسـته و از ایـن      ) ع(آن حضرت

امـام کـه بـه دنبـال سـامان بخشـیدن و       . تـأمین گـردد  » میمصلحت عمو«تا . طریق کوشیده است
بـود بـه   ) 74: فاضـل مشـهدي  (» انتظام امور کافه خالیق و برایـا «رعایت مصالح همگانی یا همان 

  :نویسدمالک اشتر می
و باید که در امور ملک و مصالح رعیت، آن چه را کـه بـه عـدالت اقـرب، و در     «

داشته، نسبت به کافّه نـاس اَشـمل و اکمـل    احقاق حقوق اعدل باشد و عدالتش عموم 
» تر باشد اختیار نمایی و آن را بهتر دانسته و دوسـتتر داري نماید و رعیت به آن راضی

  ).94: 1375فاضل مشهدي، (
ي این فرمان و توضیح فاضل مشـهدي، اجـراي عـدالت حـد و     چنان چه آشکار است بر پایه

و نه مسلمانان و یا شیعیان و یـا  [ي ناس که نسبت به کافهاي باشد گونهشناسد و باید بهمرزي نمی
  .اشمل و اکمل باشد ]...همفکران و 

ذکر این نکته ضروري است که عـدالت خـود مقدمـه و پـیش شـرط رسـیدن بـه سـعادت و         
به عبارت دیگـر تأکیـد بـر اجـراي عـدالت در اسـالم و سـنّت        . رستگاري انسان و نوع بشر است

اي العاده تعیـین کننـده  که اثرات فوق»حکمرانی«ي به خصوص هر حوزه هاعلوي در تمام حوزه
بر جوامع بشري دارد به این دلیـل اسـت کـه بـدون تحقـق عـدالت دسترسـی بـه کمـال مطلـوب           

تحقق عدالت در تمامی سطوح روابط انسان و جامعه اعم از روابط فرد با فرد، . نمایدناممکن می
ومت و مردم و برعکس در اسالم مطمح نظر بوده و الزم تلقـی  فرد با جامعه، جامعه با فرد و حک

ي طبیعی و منطقی میان اجزاء نظـام خلقـت مخـدوش شـده و     در غیر این صورت رابطه. شودمی
زیرا چنـین امـري بـر    . انسان بعنوان یکی از اجزاي اصلی این نظام به کمال مطلوب نخواهد رسید

: فرمـود می) ع(رو است که امام علی از این). 115-17: 1388: خانی(خالف ناموسی الهی هست
ي استحکام زندگی مردم و زینت حاکمـان اسـت، برتـرین    عدل سبب حیات است؛ عدالت مایه«

بندگان خدا در نزد خدا امام عادل است که هم خود هدایت شده است و هم دیگران را هدایت 
  ).104: 1388غررالحکم، به نقل از عیوضی، (» کندمی

در این فرمـان  ) ع(کید امام علی أمداري و اجراي آن در حق همگان مورد تین قرار قانوناز ا
از آن .دانسـت » عـدالت «و » مصلحت عمومی«ي توان صورت مادي شدهزیرا قانون را می.است
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بر این باور بودند که همه در برابر قانون مسـاوي بـوده و از حقـوق برابـر     ) ع(جا که آن حضرت
ي خویش بـه مالـک   در نامه ،)52: 1377و علیخانی،  57-58: 1386جهان بزرگی، (برخوردارند 

  :نویسداشتر می
و بپرهیـز از مقـدم داشـتن خـود، در امـوري      «؛ »و ایاك و االستنثاربما النّاس فیه اسوه«

) ع(از نظـر علـی   ). 340: 53ينامه) (البالغه، شهیدينهج(» تندکه مردم در آن مساوي هس
شـد چـه در ایـن    مقابل قانون چنـان کـه گذشـت صـرفاً شـامل مسـلمانان نمـی        برابري در
از نظر او رعایت قسط و عـدل  . شدبه صورت تام محقق نمی» مصلحت عمومی«صورت 
در حق همگان چـه کـافر و مشـرك و چـه مخـالف و موافـق و چـه دوسـت و         (و قانون 

کیش و یا هـم نـوع و در هـر    یا هم : اندچون آدمیان از نظر او دو دسته. دشمن الزم است
  ).53ي البالغه، نامهنهج(ت رعایت حقوق آنان الزم است دو صور

ي اهمیتـی کـه دارد و در بسـیاري از مکاتـب و نـزد      ایجاد و حفظ امنیـت در جامعـه بـا همـه    
اي بـراي اجـراي   رود خـود مقدمـه  گران به عنوان غایت حکومت بـه شـمار مـی   کثیري از اندیشه
تقدم نظم و امنیت بر غایـات دیگـر، از نـوع    "به عبارت دیگر . آیدبه حساب میعدالت و قانون 

تـوان  بـه همـین ترتیـب مـی    ). 61، 6ي امام علی، جلددانشنامه("مه بر ذي المقدمه استتقدم مقد
ي واجب براي رسیدن به عدالت اسـت، عـدالت   اگر نظم و امنیت شرط الزم و مقدمه«گفت که 

و هموار کردن راه رسیدن » ي واجب براي گسترش امور معنويو مقدمهاجتماعی نیز شرط الزم 
توان گفت که از دیدگاه حضرت سان میبدین). 65: همان(به مقصود خلقت براي همگان است 

هـاي مختلـف آن، و   غایت اصلی حکومت اسالمی، حفاظت از مردم، در ابعاد و جنبه«) ع(علی 
  ). 24: همان(» و اخروي است خدمت به آنان براي تأمین سعادت دنیوي

البالغـه عـدالت مفهـومی    و نهـج ) ع(تاکنون باید روشن شده باشد که از نگاه حضرت علـی  
فراگیر داشته که حد و مرز مکانی، زمانی و قومی و اعتقادي ندارد بلکه امري عام بوده که شامل 

). 119: 1388خانی، (شود ي آدمیان میهمه
ي به عنوان هدف و اسـاس فرمـانروایی نـاظر بـر همـه     » ومیمصلحت عم«هرچند که رعایت 

رسد جلب رضـایت عمـومی   هاي گوناگونی دارد اما به نظر میها است و از این نظر جلوهعرصه
کراراً در ایـن عهدنامـه بـه مبنـا قـرار دادن      ) ع(حضرت . ي آن باشدترین جلوهبزرگترین و وسیع

وري که فرمانروایان بـا آن سـر و کـار دارنـد اشـاره      رضایت عمومی و التفات به آن در جمیع ام
ولیکن أحب االمور الیک اوسطها فـی الحـقّ و أعمهـا فـی     «: آن جا که فرموده است. کرده است
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و انّما عماد الدین و جماع المسلمین و العده اللعـداء العامـه مـن    ... العدل و أجمعها لرضی الرعیه 
  )327: 53نهج البالغه، شهیدي، نامه ي (»االمه فلیکن صغوك لهم و میلک معهم

و باید که در امور ملک و مصالح رعیت آن چه را که به عدالت اقرب و در احقـاق حقـوق   «
ي ناس اَشمل و اکمـل نمایـد، و رعیـت بـه آن     اعدل باشد و عدالتش عموم داشته، نسبت به کافه

). 1375:94فاضـل مشـهدي،  (» داري تـر تر باشد اختیار نمایی و آن را بهتر دانسته و دوستراضی
ي دفـع  ي دیـن  و تشـکّل جمعـیِ مسـلمانان و وسـیله     چرا که جز این نیست که ستون برپادارنـده 

پس الزم است که همواره رعایت جانـب ایشـان را الزم شـماري و    . دشمنان، عموم مردم هستند
  .»تمامی همت خود را مصروف جلب رضایت آنان کنی

بهتـرین تصـمیمات سیاسـی، تصـمیماتی اسـت کـه رضـایت        ) ع(ام علـی  بنابراین از نگـاه امـ  
بیشترین مردمان و بیشترین رضایت آنان را به دنبال داشته باشد و ایـن بـه معنـاي ابتنـاي سیاسـت      

  .توان آن را از نتایج مصلحت عمومی دانستبرخواست و رضایت عمومی است که می
د به آن اشاره کرد این اسـت کـه بـدون    ي دیگري که در باب رضایت عمومی مردم باینکته

توان اعتمـاد آنـان را جلـب کـرد و بـدون جلـب       تحصیل رضایت خلق از سوي فرمانروایان نمی
  : فرمایندباره میحضرت در این. توان ملک را وا پاییداعتماد آنان نمی

 و اعلم أنّه لیس شیء بأدعی الی حسن ظنّ راعٍ برعیته من احسانه الیهم و تخفیفه«
المؤونات علیهم و ترك استکراهه ایاهم علی ما لـیس لَـه قـبلهم، فلـیکن منـک فـی       
ذلک امرٌ یجتمع لک به حسنَ الظـن برعیتـک فـأنّ حسـنَ الظـن یقطـع عنـک نصـباً         

  ).327: 53ي نهج البالغه، شهیدي، نامه. (»یالطو
هـا  د بـر آن فرمانروایان باید خاطر خویش را از جانب رعیت فارغ داشته و بتواننـ 

احسان و تلطّف را شـعار   "شود که فرمانروایان این امر وقتی محقق می. اعتماد کنند
خود ساخته و به تخفیف مؤونات و تقلیل حواالت و تحمیالت بپردازد و ایشان را بر 

فاضـل  ("ي آن نـدارد اکـراه و اجبـار ننمایـد    آن چه حق او نباشد و استحقاق مطالبه
  ). 110: 1375مشهدي،

همـت بـر استرضـاي خـاطر رعیـت و جلـب قلـوب ایشـان         "بر این اساس بر فرمانرواست که 
مصالح خلـق را  «تواند چه در غیر این صورت حاکم نمی). 111: 1375فاضل مشهدي، ("گمارد

ي ایـن امـر دلیـري دشـمنان و در     تشخیص داده و به اجراي آن همت گمارد و نتیجه» کما ینبغی
  ). 111: 1375فاضل مشهدي، (است نهایت سرنگونی حکومت 
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ي این است که حکومت مأمور جلب خوش گمـانی رعیـت   دقت در این فقرات نشان دهنده
پـذیر  جلب رضایت آنان هم بی رعایت مصالح آنان امکان. از طریق تحصیل رضایت آنان است

  .نیست
امـور  مصلحت عمومی از چنان اهمیت بنیادینی برخوردار اسـت کـه حتـی اجـراي برخـی از      

شود که شریعت ناظر بـر مصـالح   این امر از آن جا ناشی می. شرعی نیز منوط به رعایت آن است
  .دین و دنیاي مؤمنان است

ي حکمـی  یا تدبیر و صالح اندیشی درباره "مصلحت عمومی"ي یکی از مواردي که ضابطه
دادن . دگان اسـت یـا مالیـات دهنـ    "اهل خـراج "شرعی به کار گرفته شده است رفتار فرمانروا با 

گونه که فاضل مشهدي در فقرات مربوط به چگـونگی  خراج گرچه حکمی شرعی است اما آن
ي مالک اشتر دریافتـه اسـت اصـل در گـرفتن خـراج،      اخذ خراج از مالیات دهندگان از عهدنامه

  . رعایت مصالح عالی مردم است و ال غیر
قدار آن بر نهجی نمائی که صالح کار اهل پس باید که اوالً تفقد امر خراج و تدبیر مبلغ و م

ي اداي آن برآمـده تعـدي واقـع    خراج در آن بوده بدیشان ضرري نرسـد و تواننـد کـه از عهـده    
زیرا که چون مصالح ایشان را رعایت کنی و امر خراج را به طریق اعتـدال راسـت آوري،   . نشود

اه احوال و وسعت معاش و اموال حاصل هر آینه سایر النّاس را از جبود و عمال و باقی طبقات رف
  ).149-150: 1375فاضل مشهدي، (آید 

از آن جا که حکم شرعی ناظر بر حال نیست، بلکه ناظر بر غایات و مصالح عالی است، اگر 
توان گفت که اصـل در گـرفتن   قرار دهیم می» مصالح عالی و عمومی«ي گرفتن خراج را ضابطه

عدم رعایت حال و مصلحت مالیـات دهنـدگان   . آن» قدر مقرر«خراج، عمران است و نه رعایت 
موجب خلل در تدبیر امور آنان گشته و این امر در نهایت فرمانروا را از خـراج، و ملـک او را از   

انتفاع دولت و «همچنین تخفیفی که فرمانروا از باب . منابع و امکانات عمران محروم خواهد کرد
اي است که فرمانروا آن را براي آینده شود در واقع ذخیرهمیدر خراج قائل » استصالح مملکت

  ). 356-7: 1381طباطبایی، (کند انداز میو به نفع مملکت پس
  : نویسدباره میفاضل مشهدي در این

باید تو را نظر بر تعمیر زمین و آباديِ والیت، زیاده بر اخذ خراج باشد و تـدبیر کـار،   
و اگـر   ]مـانی [تو از اخذ خراج محروم ] گرنه[باشد، و  معموريِ مملکت خراب و ویران

خـراج را بـر ایشـان حوالـه     » قدر مقرر«با وجود ویرانی، دست تعدي بر رعیت بگشایی و 
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نمایی، به تخریب بالد و هالك عباد منجر گردد و کار امارت و والیت تـو نیـز اخـتالل    
ام دولـت و اسـتحکام امـورِ    پذیرد و مهم پادشاهی، رونـق و رواجـی نگیـرد؛ و اگـر انتظـ     

سلطنت خواهی، باید که در اصالح حال رعیت کوشش نمایی و بر ایشان ابـواب تـرحم   
همت عالی بر مراعات رفق و مـداراي و تخفیـف قـدري کـه بـه صـالح امیـد        ... بگشایی

ایشان باشد گمـاري و قـدري کـه بـه صـالح حـال ایشـان مناسـب نمایـد، از مؤونـات و           
  ).150- 151: 1375فاضل مشهدي، (اله نمایی خراجات بر ایشان حو

ي مالک اشتر، رعایت مصـلحت عمـومی بـراي فرمـانروا از چنـان      ي عهدنامهاز نظر نویسنده
چه رعیت در آسایش باشند زمامدار در حـال عبـادت   فرماید چناناهمیتی برخوردار است که می

از مسـائل فـردي و شخصـی    است و این به معنی آن است که معیار عبـادت فرمانروایـان جـداي    
  . خودشان آسایش خلق است که خود از نتایج رعایت مصالح عمومی از سوي فرمانروایان است

و ان کانت . و اجعل لنفسک فیما بینک و بین اهللا أفضل تلک المواقیت و أجزل تلک االقسام
  ).337: 53ي مهالبالغه، شهیدي، نانهج(کلّها هللا اذا صلحت فیها النیه و سلمت منها الرعیه 

و انّه أفضل قره : فرمایددر همین عهدنامه می) ع(شود که چرا حضرت علی اکنون روشن می
گونه اسـت کـه   و قطعاً این): 331: همان(عین الواله استقامه العدل فی البالد و ظهور موده الرعیه 

دنبـال آن ظهـور    بهترین روشنی چشم زمامداران و افتخار آنان اجراي دادگـري در جامعـه و بـه   
ي دادگـري، و دادگـري در گـرو در نظـر     مصـلحت عمـومی نتیجـه   . محبت بین شهروندان است

  .داشتن مصلحت عمومی از سوي حکومت است
حّتــی گماشـتن کــارگزاران حکـومتی را از روي اســتبداد،   اي دیگـر در فقــره) ع(امـام علـی   

حیت آنـان از راه تحقیـق   نکوهش و گماشتن کارگزاران را موکول بـه آزمـایش و کشـف صـال    
ثم انظر فی امور عمالک فاستعملهم اختباراً و ال تولهم محابـاه  : فرمایدکرده است؛ آن جا که می

 332: همان(و اثره.(  
داري بر اسـاس رأي عالمـان و   مشورت در امر ملک و حکومت، با دانایان و ابتناي حکومت

مـنش اسـتبدادي از سـوي فرمانروایـان      کار کارشناسی یکی دیگر از متفرعات نداشتن نگـرش و 
  :آن حضرت در همین نامه فرموده است. است

و اکثر مدارسه العلماء و مناقشه الحکماء فی تثبیت ما صلح علیـه امـر بـالدك و    «
ي فقـره ). 329: 53ي البالغـه، شـهیدي، نامـه   نهـج . (»اقامه ما استقام بـه النـاس قبلـک   

  :و شرح کرده استگونه ترجمه مزبور را فاضل مشهدي این
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و چون مراعات امور مزبوره، که هر آینه موجب صالح عباد و نظام بالد است، شخص را به 
تنهایی کما ینبغی در نهایت اشکال است و استقالل عقل کسی که با الهام غیبـی و نفـس قدسـی    

مشورت مؤید نباشد در رعایت مراتب مذکوره خیال محال، پس باید که در این باب با مردم دانا 
االحکام، استمداد و استعانت جوئی، و در ثبت مصالح بالد نمایی و معقول علماء و حکماي ذوي

ها از خراب و فساد مصون و محفوظ بماند، بـه پـا داشـتن سـنن و     و مقرر داشتن قوانین که به آن
ها ي آنلهها شده، و کار معاش و معاد ایشان به وسیرسومی که پیش از تو انتظام امور عباد به آن

ثابت و برقرار بوده با علماء زمان و حکماي اوان، خود مدارست و محادثت نمایی و در آن باب 
در عقول و آراي ایشان اسـتمداد نمـوده، اقتبـاس انـوار حلـم و علـم و حکمـت را الزم و مغتـنم         

ق شماري، که به این وسیله در امور مملکت انتظـام پدیـد آیـد و کـار جهانـداري و رعیـت رونـ       
  ). 113-114: 1375فاضل مشهدي،(پذیرد 

چه فاضل مشهدي به درستی و ظرافت دریافته، سیاست جز با خرد جمعی راسـت نیایـد   چنان
توجهی به ایـن امـر و خـوش نداشـتن توجـه بـه کارشناسـان و اداره کـردن کشـور از روي          و بی

از . مانـد ري معطّل مـی استبداد و امیال شخصی سبب بی انتظامی امور مملکت گشته، کار جهاندا
من استبد برأیـه هلـک و مـن شـاور الرجـال      «: این جاست که امام در جاي دیگري فرموده است

کسی که خود رأي و خودکامه باشد و صرفاً بـه  ).161البالغه ،حکمت نهج(» شارکها فی عقولها
ر ضایع و البته ممکن است که هالکت زمامدا-شودنظر و رأي خویش قناعت ورزد هالك می

هـاي  و هر کس با مردمان اهـل، مشـورت کنـد در عقـل    -شدن ملّتش را هم به دنبال داشته باشد
  .آنان شریک گردد

ي فرمانروایـان اسـت کـه مـالك صـالح بـودن و یـا        و باالخره این داوري عموم مردم درباره
ه واضـح اسـت کـه در شـرایط طبیعـی، عمـوم مـردم بـدون آن کـ         . آیدنبودن آنان به حساب می

. مصالحشان از سوي فرمانروایشان تأمین شده باشد زبان بـه خیـر و نیکـی آنـان نخواهنـد گشـود      
  : فرمایداي میحضرت در فقره

البالغـه،  نهج(» ...و انّما یستدل علی الصالحین بما یجري اهللا لهم علی السن عباده«
که حـق  اهل صالح و سعادت را جز بدان نتوان شناخت، «) 326: 53ي شهیدي، نامه

هاي ایشان تعالی ذکر خیر ایشان را به السنه و افواه بندگان جاري سازد و لواي نیکی
نگرش و  .)84-85: 1375فاضل مشهدي، (» را در میان عباد بر روش اشهاد بر افرازد

فرمانروایان خود کاري است کـه از طـرف خـدا انجـام     ي داوري عموم مردم درباره
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ن فرمـانروایی آنـان از نظـر خـالق فرمانروایـان و      شده و معیـاري بـراي مطلـوب بـود    
  .»فرمانبردارانشان است

» گرایـی سیاسـی  عـام «هـاي بـارز   ي مالـک اشـتر را بایـد یکـی از نمونـه     به طور کلی عهدنامه
در فرمـان خـویش فرمـانروا را ملـزم بـه رعایـت حقـوق        ) ع(زیرا هر کجا که امـام علـی   . دانست

شـک منظـور او فقـط مسـلمانان و شـیعیان      داند بـی می... و  مردمان، مهرورزي و عطوفت با آنان
مردمانند زیرا نوع انسـان را داراي   ]ي همه[) ع(تردید نباید کرد که مقصود امام «بنابراین . نیست

چـه او  چنان). 78: 1381سلیمی، (» داند حتی اگر دچار لغزش و خطا شده باشندکرامت ذاتی می
  ).79: همان(کند زش رعایا ولو غیر مسلمانان میپوشی حکومت از لغامر به چشم

ورزي و نفـی سـتم و رعایـت    ي مالک اشـتر کـه امـر بـه لطـف و عـدالت      جاي عهدنامهجاي
استفاده شده است کـه داللـت بـر    »رعیه«و » ناس» «خلق«هاي انصاف با مردم شده است، از واژه

نظـر از مـذهب، جنسـیت، نـژاد،     صـرف  هاي تمام انسانتردید در برگیرندهگرایی داشته و بیعام
در بیـان ایـن   ) ع(مقصـود امـام علـی    «گونه نتیجه گرفت کـه  توان اینپس می. شودمی... طبقه و 

یعنـی آدمـی بـه دلیـل     . باشـد مـی  "انسان بما هو انسان "ها و مفاهیم، اشاره به حقوق بنیاد ینواژه
  ).81همان (» استانسان بودنش از چنین حقوق، کرامت و احترامی برخوردار 

  
  گیرينتیجه

. آیـد ي خـرد جامعـه بـه حسـاب مـی     سیاست، دانش و هنري سـامان بخـش بـوده و بـه مثابـه     
به هر معنایی که که مردمان آن را تعبیـر کننـد   » زیستیبه«ساماندهیِ امور اجتماع به منظور نیل به

تحـت تـأثیر   مـاع، سیاست و حکومت یا همان سـاماندهی اجت . یکی از غایات مهم سیاست است
فرهنـگ سیاسـی بـه معنـیِ     . اي اسـت فرهنگ به طور کلّی و به ویژه فرهنـگ سیاسـی هرجامعـه   

ها، باورها و احساسات یا همان الگوهاي رایـج ذهنـی نسـبت بـه     اي از تمایالت، نگرشمجموعه
داري کند که چه نگرش و منشی در امر حکومتسیاست و حکومت است که تعیین میقدرت،
قرار بگیرد یا نگیرد، چه رویدادهایی براي فرمانروایان مهم باشد یا نباشد، چه اهداف و یا مدنظر 

چـون  . ورزي و غایـات سیاسـت  چه منافعی برجسته شوند یا نشوند و این یعنی چگونگی سیاست
کنـد و همـین   فرهنگ سیاسی است که قواعد بنیادین را براي به اجرا درآمدن سیاست وضع مـی 

تصورات و اعتقادات مشـترکی را کـه بنیادهـاي اصـلی زنـدگی سیاسـی یـک         فرهنگ است که
  . کنددهد تعیین میکشور را تشکیل می
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از حیث فرهنگ سیاسی را به اعتبار متعلَّقِ آن به فرهنگ سیاسی فرمانروایان و فرمانبرداران و
فرهنـگ  «و» فرهنـگ سیاسـی معطـوف بـه مصـلحت عمـومی      «گیري کلی آن به محتوا و جهت

فرهنگ سیاسی به اعتبـاري دیگـر،   .کنندبندي میتقسیم»سیاسی معطوف به مصلحت خصوصی
منظـور از فرهنـگ   . کننـد بنـدي مـی  به فرهنگ سیاسی مطلوب و فرهنگ سیاسی موجود تقسـیم 

  . سیاسی مطلوب، همان فرهنگ سیاسی آرمانی در مقایسه با فرهنگ سیاسی واقعاً موجود است
در ) ع(فرهنگ سیاسی مطلوب در ایران سیره و فرامین امام علی  یکی از آبشخورهاي اصلیِ

به جهت «خطاب به مالک اشتر که ) ع(به ویژه فرمانی که آن امام همام . عهد فرمانروایی اوست
پروري و تعیین قوانین امارت و معدلت گستري و کیفیت سلوك با تعلیم آداب سلطنت و رعیت

  .باشدي تحریر در آورده است، میبه رشته» ي انامافهخواص و عوام و اهتمام در انتظام ک
ي صدور فرمان به مالک اشتر  و دقت در کالم و مضامین آن فرمـان  با توجه به زمانه و زمینه

ي علوي باید گفت که فرهنـگ  ي حاکم بر اندیشه و سیرهمحور و ظلم ستیزانهگفتمان عدالتو
فرهنگـی  .اسـت » یاسی معطوف به مصلحت عمـومی فرهنگ س«سیاسیِ مطلوبِ این فرمان همانا 

بایسـت  اي بپندارد کـه تحـت هـیچ شـرایطی نمـی     ي آمرهرا به مثابه قاعده» مصلحت عمومی«که 
شـورا،  گرایـی یـا همـان شـریعت سـاالري،     عدالت، قانون.نقض شده و بر خالف آن عمل شود

د بدون هیچ تمایزي بـه مصـلحت   بای مدارا و امثال ذالک جملگی ابزارها و فنونی هستند که مآالً
  .تمام مردمان بینجامد
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، نگـاهی بـه رهیافـت    »درآمدي بر تبیـین فرهنگـی سیاسـت   «، )1386(محمدي، احمد، گل-
  .6شماره  ،ر علم سیاست، پژوهشنامه علوم سیاسیفرهنگ سیاسی د

، آشـنایی بـا کشـورهاي اسـالمی و     جغرافیایی جهان اسالم، )1385(رضا گلی زواره، غالم-
ي آموزشی و پژوهشی هاي مسلمان، چاپ اول، قم، مرکز انتشارات مؤسسهقلمرو اقلیت
  ).ره(امام خمینی 
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ــد،  - ــدي، مجی ــه«محم ــه مقدم ــر مطالع ــران  اي ب ــی ای ــگ سیاس ــی  (» ي فرهن ــایت اینترنت س
www.ensani.ir(.

، چاپ سوم، تهـران، انتشـارات فرهنـگ    فرهنگ سیاسی ایران، )1388(نژاد، عباس، مصلی-
  . صبا

  .صدرا ، چاپ ششم، تهران،22، جلدمجموعه آثار، )1389(مطهري، مرتضی، -
ــام امیرالمــؤمنین ، )1381(مکــارم شــیرازي، ناصــر، - ــام ام ــر  ): ع(پی شــرح تــازه و جــامعی ب

  .، چاپ دوم، تهران، دارالکتب االسالمیهالبالغهنهج
، چـاپ چهـارم،   سـیره سیاسـی معصـومان در عصـر حاکمیـت     ، )1389(زاده، محمد، ملک-

.ي جوانتهران، کانون اندیشه
  .، چاپ هشتم، تهران، امیرکبیرارسی شش جلديفرهنگ ف، )1371(معین، محمد، -
 ،»مصــلحت از دیــدگاه امــام خمینــی و اندیشــمندان غربــی «، )1386(،منصــورنژاد، محمــد-

.12حکومت اسالمی، شماره  يفصلنامه
  .چاپ سوم، تهران، نیسیدمحمدصادق خرازي، قلب اسالم،، )1388(نصر، سیدحسین، -
مسائل و چشـم انـدازهاي   ، مندرج در کتاب یفرهنگ و زندگ، )1386(نیرمحمدي، ناصر، -

، مجموعه مقاالت، بهروز منظمـی  )1386(، نوشته آشوري، داریوش و دیگران، فرهنگ
  .و دیگران، چاپ دوم، تهران، سازمان انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

و  ، اردشـیر امیـر ارجمنـد   ها در سیاست و حقوق عمومیکلید واژه، )1389(هیوود، اندرو،-
.زاده، چاپ دوم، تهران، انتشارات امیر کبیراسم موالیق
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