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 چکیده

های فیزیکی و مظاهر رفاه اجتماعی، زائیده نیاز، عقلانیتت و للاییتت تمدن به معنای پیشرفت     

ها می تواند علاوه بر جهت دادن، عامل ها و سنتآدمی است و فرهنگ یعنی مجموعه باورها، ارزش

حاکمتان و عملکترد در ایت  میتان، متن   موثری در ارتقاء و ماندگاری آن تمدن و جامعه  باشتد 

اللایی آنها در پیشرفت و یا عقب ماندگی جامعه و تمدن بشری بسیار تاثیر گذار است  بنا بر آموزه 

های یرآنی و روایی، رهبران و کارگزاران جوامع اسلامی اگر متخلق به اللاق انسانی و با ارزش های 

د، شهروندانی سرشار از آرام  روانی، الهی آشنا و در مراودات لود با آحاد مردم بدآنها پایبند باشن

همدلی و همیاری، برلوردار از حقوق مشروع و مستعد رشتد و کمتام متادی و معنتوی را ستامان 

لواهند داد و پیوستگی ای  جوامع سالم و پویا، تمدنی شکوهمند و ماندگار را بته ارماتان لواهتد 

در مورد حاکم، گواهی است بر ایت  « یول»در مورد حاکمیت و نیز تعبیر« ولایت»یرآنی آورد  تعبیر

حقیقت که حاکمان اصیل جوامع اسلامی باید در کنار شایستگی هتای عملتی و اجرایتی، از نتوعی 

کاریزما نیز در میان شهروندان جامعه لود برلوردار باشند و البته ای  تاثیر گذاری معنوی، جتز بتا 

 شد  آراسته بودن ایشان به ارزش های اللایی حاصل نخواهد 

 واژگان كليدي
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 مقدمه

اخلاق حاکمان، نه صرفاً به دلیل نقش آن در مدیریت امور اقتصادی و اجتماعی و تـامین امنیـت،      

و  گیـری رفتـار و اخلـاق جام ـهآبادانی و رفاه شهروندان، بلکه به دلیل ایفای نقش اساسی در شـکل

 سرشت و سرنوشت م نوی مردم، جایگاه برجسته و مهمی پیدا می کند. 

ابن خلدون از منظر یک جام ه شناس با طرح این پرسـش کـه اسـلام نگونـه توانسـت در مـدت     

گذار تمدنی بزرگ شود و حلقه واسط تمدن دنیای قدیم و عصر جدید گردد؟، پاسخ می کوتاهی، بنیان

دور از فرهنگ، اما  نیرومند بودند. نقطه ض ف اساسی آنهـا تنهـا فقـدان  ها گرنه قومیعرب» دهد: 

رهبری اخلاق مدار و قانونی نظام بخش در اجتماع خود بود و اسلام توانست بـا رفـا ایـن دو نقیصـه  

 ابـن خلـدون،«)رهبر و قانون، آن ها را انسجام بخشد، نیرومند سازد و به امتی مقتـدر تبـدیل نمایـد.

 ( 121: 1ج ه،1381

متفکر شهیر م اصر، استاد مطهری نیز با همین دغدغه، عینا همین پرسش را مطـرح و از دیـدگاه     

اسلام در مدت بسیار کمی و با سـرعت فـوق ال ـاده ای جهـانگیر شـد و »خود آن را واکاوی می کند:

خلاقی بود!؟. اگر جای خودش را در دنیا باز کرد!، نرا؟، آیا تنها به خاطر یک سلسله دستورهای ساده ا

اسلام به اصلاحات اجتماعی همت نمی گماشت، امکـان نداشـت از دسـتورهای اخلـاقی خـود نتیجـه 

بگیرد. اسلام، منادی عدل و منادی حق و منـادی آزادی و مسـاوات و الیـای امتیـازات بـود. لطمـات 

 (.11: 1391ی، مطهر«)وخساراتی هم که دید، از ناحیه مسخ شدن و زیر و رو شدن همین مسئله بود

ایشان با تاکید بر نقش بی بدیل رهبری جام ه بر روحیه و منش آحاد مردم، بزرگترین هدیـه ای را     

که یک رهبر می تواند به ملتش بدهد، ایمان به خود می داند. ی نی آن ملت را به خودش مومن کند، 

م، مـن از خـودم تـاریخ که بگوید نباید زیر بار دشمن بروم، زیر بار استبداد بروم، زیر بار اسـت مار بـرو

 (138 :1397از خودم فرهنگ دارم) مطهری، دارم، 

استاد دلیل اصلی جذب نخبگان و افراد برجسته صدر اسلام به علی)ع( را ویژگـی هـای شخصـیتی    

ما وقتـی در تـاریخ اسـلام سـرا  » کاریزماتیک حضرت)ع( در رهبری و هدایت جام ه تلقی می کند: 

اری و مقداد کندی و عماریاسر و امثال آنان می رویم و می خـواهیم ببینـیم سلمان فارسی و ابوذر غف

نه نیز آنها را وادار کرد دور علی)ع( را بگیرند و اکثریت را رها کنند، می بینیم آنها مردمی اصـولی و 

 (123: 1378 مطهری،«.)اصول شناس بودند، هم دیندار و هم دین شناس..
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 معنویکاریزمای سیاسی و ولایت  -1

کاریزما کلمه ای یونانی به م نای موهبت و فرهمندی و نوعی جاذبـه خـاو و ویـژه اسـت. و در    

اصطلاح علوم سیاسی و جام ه شناسی به خصوصیت کسی اطلاق می شود که  قدرت رهبری و تـاییر 

که علـت گذاری فوق ال اده ای بر دیگران دارد. مجموعه ای از مولفه های رفتاری در رهبروجود دارد 

 (  22: 1371ظهور صفات کاریزماتیک در وی می شوند)استیفن پی،

شاید ت بیر اسلامی ولاء  ی نی قرب و نزدیکی، نزدیک ترین اصطلاح به مفهوم کاریزمـا باشـد. در       

ت بیـر شـده « ولـی»و از حاکم شایسته و مشروع آن بـه « ولایت»متون دینی از حاکمیت اسلامی به 

امر آنچنان به هم نزدیک باشند که بیگانه ای در بین فاصله نباشد، می گویند اینها بـا اگر دو » است. 

)جـوادی آملـی، «هم متوالی اند و ولایت انسان ها نسبت به هم، ی نی نزدیکی روحی آنان با یکـدیگر

1317 :18) 

ن سبب ولایت نوعی محبت است که به سوی مشابهت و مشالکت می راند و قدرت آ» به ت بیری     

می شود که محب به شکل محبوب در آید. محبت مانند سیم برقی اسـت کـه از وجـود محبـوب بـه 

 (19 :1378 مطهری،«)محب وصل می گردد و صفات محبوب را به وی منتقل می سازد

 

 ارتباط ولایی پیامبر)ص( با مردم  -2

( دلیلی محکـم بـر اهمیـت سـیره 21احزاب/«)وَ لَکُم فِی رَسولِ الله أسوهٌ حَسَنهٌ»آیه کریمه قرآن     

اخلاقی پیامبر)و( و ارتباط ولایی ایشان با مردم در شکل گیری و پایداری امت اسلامی است. رسـول 

(  373: 19ج،1391مجلسـی،)«إنّی بُ ِثتُ لأتَمِّمَ مَکارِمُ الأخلـاق» خدا )و( نیز مکررا در سخنانی مانند

 بیان می دارند.هدف از ب ثت خود را ارتقاء ارزش های اخلاقی 

رفتار پیامبر)و( به عنوان پیشوای جام ه اسلامی » منابا م تبر و مت دد سیره تصریح کرده اند که     

با یارانش م تدل و نیکو بود. اگر کسی خطایی می کرد و حضرت)و( می خواست او را آگاه کند، نام 

کسی را تنبیه نمی کـرد و هـر  او را به صراحت نمی گفت، تا میان همگان خجل نشود. جز برای خدا

(. و 118، و1381)ابراهیم حسن، « کس از او نیزی می خواست، اگر دادنش روا بود، عطا می کرد 

نیز خصوصیات اخلاق فردی و اجتماعی محمد)و( قبل از آغاز رسالت و شهره بودن به امین، پس از 

الیم اسـلام و پایـه ریـزی ایـن ب ثت عامل مهمی  برای پذیرش وگرایش مردمان به ایشان، قبول ت ـ

نخستین اقدام سودمند پیامبر)و( پس از ورود به مدینه، بستن پیمـان دوسـتی »تمدن بزرگ گردید. 

میان مسلمانان مکه و مدینه بود، نون تا آن هنگـام میـان آنـان رقابـت و خصـومت شـدت داشـت، 
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بـر اسـاس منـدرجات ایـن  حضرت )و( این دشمنی را برطرف کرده، پیمانی میان آنان من قد نمود.

پیمان نامه، مسلمانان مکه و مدینه اعتراف کردند که هر دو تـابا یـک فکـر و یـک عقیـده هسـتند. 

سپس رسول خدا)و( میان مهاجرین و انصار عقد اخوت من قد ساخت و این نخستین شـالوده اتحـاد 

 (.12 -11: 1،ج 1372)جرجی زیدان، « امت اسلامی بود

 

 میرمومنان)ع(رهبری کاریزماتیک ا -3

سیره امام علی )ع( و روش حکومت داری کاریزماتیک ایشان نیز نمونه و درسی بسیار آموزنـده در    

جهت ایجاد حکومت اسلامی و پایداری و حفظ آن و بالطبا شکل گیـری فرهنـگ و تمـدن اسـلامی 

توسـط ایشـان است. اگرنه مدت زمان حکومت حضرت )ع( کوتاه بود، اما آموزه ها و م یارهایی کـه 

برای ما به یادگارمانده، نمونه بسیار خوبی است که عوامل مویر در پایداری حکومت را به خـوبی مـی 

توان از آن استنباط نمود. امام)ع( در دوران حکومت خود حتی برای برپایی حـق نیـز هنجارشـکنی و 

کوفه هجرت کرد، کوفه زمانی که حضرت )ع( از مدینه به شهر »توسل به جبر و ستم را روا ندانست. 

توس ه یافت و نقش آن در جهان اسلام نند برابر شد. پشتوانه اخلاقی و علمی و نیز سـابقه فـداکاری 

امام)ع( در طول حیات اسلام، سبب شد تا مردم به حمایت از او برخیزنـد. امـام بـا پیـدایش وضـ یت 

ته با زور و استبداد و اجبار می توانسـت جدید در مردم اعلام کرد که نمی تواند آن ها را اصلاح کند، الب

، 1397)ج فریـان، « بر مردم حکومت براند، اما حضرت)ع( خواستار استفاده از ننـین شـیوه ای نبـود.

 (372-371: 2ج

از منظر امام )ع( نفس وجود حکومت و نظام سیاسی برای جام ـه، یـک ضـرورت قط ـی اسـت،      

( ، تا به وسیله آن امنیت، نظم و رفاه اجتماعی ایجاد گـردد  تـا 14خ«)فاجِرٍلابُدَّ لِلنّاسِ مِن أمیرٍ بَرٍ أو »

جایی که حاکمیت غیر عادلانه و زمامداری غیر حق، از هرج و مرج و فقدان حکومت، برتـر اسـت. بـا 

قدر مهم و اساسی است که در نامه به فرزند گرامـی این حال نوع حاکمیت، رفتار و اخلاق حاکمان آن

لطان تَیَیَّـر الزَّمـان»حسن )ع( تصریح مـی کننـد:  خود امام (  دگرگـونی زمامـدار 11ر«)إذا تَیَیَّـر السـُّ

حکومت، تیییر اوضاع کلی اجتماع را در پی خواهد داشت. ایشان )ع( توجه خاصی به اخلاق حاکمان و 

ا که هر جام ه ای ای را برای آنان بیان می کنند، نرهای اخلاقی ویژهکارگزاران جام ه نموده و آموزه

الناسُ »را ناگزیر حاکمی باید و اخلاق حاکمان نیز بسیار بر یبات و یا عدم یبات جواما تاییرگذار است: 

 (.111 :1381)حرانی، « منهُم بِآبائِهِم بِاُمرائِهِم أشبَه

حسـنه امیرمومنان )ع( یادآورمی شود که حاکمان باید به عنوان الگوی جام ه، متخلق بـه اخلـاق      

باشند و پیش از آن که بخواهند به اصلاح جواما اقدام نمایند، باید مجدانه به ت لـیم و تربیـت  نفـس 
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مَن نَصَبَ نَفسَهُ إماماً فَلیَبدَأ بِتَ لیمِ نَفسِهِ قَبلَ تَ لیمِ غَیرِهِ وَ لیَکُن تَأدیبُهُ بِسِیرَتِهِ قَبلَ »خویش بپردازند. 

 :1391)سیدرضـی، « وَ مُـؤدِّبِهِم مُ نَفسِهِ وَ مُؤدِّبُها أحَقُّ بِالإجلالِ مِـن مُ َلِّـمِ النّـاسِتَأدیبِهِ بِلِسانِهِ وَ مُ لِّ

امام )ع ( دو شرط اساسی رهبری نظام اسلامی را تاییرپذیری عملی خود از آموزه های دینـی (. »111

« قَـت مِـنَ الکَـدِرعَینٍ قَد رُوِ و متخلق بودن به صفای اخلاق انسانی برمی شمارد: واعِظٍ مُتَّ ِظٍ و صَفوَ

 (143 :1382)زهادت، 

 پرسش تحقیق

این پژوهش در پی یافتن پاسخی برای این پرسش های خطیر در حوزه مطال ـات تمـدن اسـلامی    

رهبـری ولـایی و » و « مولفه ها و ویژگی های رهبری مطلوب در نظام اسلامی نیست؟» است که  

 «. نی جام ه و تمدن اسلامی ایفا می کند؟کاریزماتیک، نه نقشی در پیشرا

 روش تحقیق

تحلیلی است گه با -نظری، با رویکردی کاربردی و به شیوه توصیفی-این نوشتار، پژوهشی بنیادی    

استناد به منابا و متون م تبر اسلامی است تا در حد توان خود پاسخ گوی به نیستی و نرایـی نقـش 

 دسه جام ه و تمدن اسلامی باشد.رهبری ولایی و کاریزماتیک در هن

 

 مولفه های رهبری کاریزماتیک اسلامی -4

متون گوناگون اسلامی با استناد به سخنان و سیره اولیای دین)ع( به واگویی و تبیین مولفه هـای      

رهبری شایسته و ولایی در جام ه مسلمین پرداخته اند. این مهم در نهـج البلاغـه امیرمومنـان)ع( کـه 

 خود مصداق تمام و کمال ولایت است، نمود بیشتری دارد:

 استیفای حقوق آحاد مردم

حق گرایی و دغدغه استیفای حقوق شهروندان را داشتن از فضایلی اسـت کـه اگـر در حاکمـان       

وکارگزاران وجود داشته باشد، زمینه ساز ارزشمند شدن حـق در میـان ملـت، تثبیـت و احقـاق آن در 

جام ه خواهد شد. نتیجه این امر نیز نیزی جز رضایت مردمـان و در نهایـت اسـتحکام حاکمیـت  و 

علی )ع( عدل و حق را ملازم یکدیگر می شمارد و در مواعظ و خطبه های مت دد »تمدن نخواهد بود. 

)ابـن ابـی « مردم را به هر دو توصیه می کند و تحقق هر یک را بدون دیگری امکان پذیر نمی داند

 (231: 2، ج 1317الحدید، 

لیت دارد و اعتقاد به خداست که حاکم از نظر فلسفه اجتماعی اسلامی، حاکم در مقابل مردم مسئو     

و افراد را ذی حق می کند و استیفای حقوق را یک وظیفه لـازم  را در مقابل اجتماع مسئول می سازد
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در نظریـه هـای اسـلامی مـردم سـالار،  (.194: 1371کند) مطهری، شرعی) برای حاکم( م رفی می 

این نظریه ها، در دیـن اسـلام عناصـر و  عناصری همچون شورا و بی ت اهمیت خاصی دارند. بر پایه

ــ ــد و حقــوق م ــد قــدرت سیاســی را تحدی ردم را تضــمین مولفــه هــایی وجــود دارد کــه مــی توانن

 (241: 1391نمایند)حقیقت،

جایگاه ویژه و محوری استیفای حقوق مردم در آرا و سیره امام علی )ع( از آن جا آشکار می شود      

م تر از بهای کفشی پاره می داند و تنها هنگـامی بـرای حکومـت که ایشان ارزش ذاتی حکومت را ک

قـال عبداللـه بـن ال بـاس دَخلـتُ عَلـی »ارزش قائل است که با آن حقی اقامه و باطلی دفا گـردد. 

 امیرمؤمنین بِذی قارً وَ هُو یَخصِفُ نَ لهُ فَقال ما قیمَهِ هذا النَّ ل فَقُلتُ لا قیمهَ لَهـا فَقـال وَ اللـهِ لَهِـیَ

 (.191: 2، ج1317)ابن ابی الحدید، « أحبُّ اِلَیَّ مِن إمرتِکُم إلّا أن اُقیمَ حَقاً أو أدفَاُ باطلاً

 پاسداشت آزادی های شهروندان 

آزدمنشی و اهتمام و احترام حاکمان به آزادی های شهروندان و تساهل مدبرانه در برخورد با آراء       

ی خطیر در مقبولیت حکومت و جلب رضایت آحاد مـردم ایفـا و عقائد گروه های مختلف ایشان، نقش

 می کند. 

اگر زمامداران و مسئولان جام ه سماحت پیشه باشند و بدین کمال والـای انسـانی مـزین باشـند،      

فرهنگ بزرگواری و گذشت و آسانگیری در جام ه رواج می یابد و تحمـل اجتمـاعی و رشـد فکـری 

الفان و استقبال از اندیشه های دیگران م نا می یابد و حضور عمومی و فراهم می شود و برتابیدن مخ

 (211: 1391قق می پذیر.) دلشاد تهرانی، مشارکت جم ی در امور تح

استاد مطهری کـه از ایشـان بـه عنـوان م مـار تفکـر انقلـاب اسـلامی یـاد مـی شـود و خـود از     

اب یـود، در مواضـا مت ـددی بـه آزادمنشـی و سیاستگزاران اصلی نظام نوپای اسلامی در ابتدای انقل

در حکومت اسلامی احزاب آزادند، هر حزبی اگـر »وس ت نظر رهبران انقلاب اسلامی تصریح می کند: 

عقیده غیر اسلامی هم دارد، در ابراز عقیده خودش آزاد است، فکرش آزاد است، ما فقط اجازه توطئه و 

 (.11: 1397مطهری،«)فریکاری نمی دهیم

ع( در دوران حکومت خویش، همواره به نقش بسیار مهم مردم  در تحولات اجتمـاعی و رشـد و علی)

انحطاط جام ه اسلامی توجه ویژه داشت. در سیره علی )ع( مردم، سرمایه اصلی حرکت جام ه و نظام 

کـه از حاکم به سوی رشد و ت الی شمرده شده اند. از آنجا که انسان طب ا میل به آزادی دارد، آنچه را 

روی اختیار انتخاب کند، مادامی که انتخاب او از مسیر صحیح خارج نشود، پـای آن و آرمـان هـایش 

خواهد ایستاد. بدون تردید مردمان  از حکومتی که آزادانه آن را بپذیرند، دفاع خواهند کـرد. متاسـفانه 

ت. امـا امـام )ع( بـر این صفت اخلاقی در بسیاری از حاکمان و مستبدان تاریخ، ض یف و نایـاب  اسـ
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آزادی مردم تاکیدی فراوان دارد. ایشان به گواهی همه منابا م تبر تاریخی، تا زمانی که مردم با میل 

و رغبت و اصرار دست بی ت برای پذیرش خلافت حضرت)ع( دراز نکردند، از  هر گونه اقدامی جهـت  

 نشستن بر کرسی حاکمیت جام ه اسلامی گریزان بودند. 

نظر امام )ع( انسان ها باید آزادی تکوینی و الهی خود را پاس دارند و قید بندگی دیگران را بر از »    

امـا ایـن ( »83: 11، 1317)ابن ابی الحدیـد، « لا تَکُن عَبد غَیرِکَ فَقَد جَ َلَکَ الله حُرّا»گردن  ننهند. 

ه رعایـت مـوازین عـدل و حـق آزادی تکوینی که به اراده الهی برای انسان ها فراهم گردیده، مقید ب

: 1،ج 1391)رشـاد، « است و آدمی در عملکرد خویش، جایگـاهی مسـئولانه در برابـر پروردگـار دارد.

177) 

امیرالمومنین)ع( با خوارج در منتهی درجه آزادی و دموکراسی رفتار کرد...، ایـن مطلـب در تـاریخ      

 (.128: 1378نه دارد)مطهری، زندگی علی)ع( عجیب نیست، اما نیزی است که در دنیا کمتر نمو

ن بـر از  نمونه های بارز احترام به حریم آزادی و انتخاب شهروندان، سخت نگرفتن حکام مسـلمی    

پیروان ادیان دیگر در قلمرو سرزمین اسلامی و اجبار ننمودن مردم برای پذیرش و پیوسـتن بـه دیـن 

اسلام بود که همین عدم اجبار و احترام به حقوق غیر مسلمانان از سوی حاکمـان سـبب جـذب غیـر 

مسـلمان مسلمانان به آیین و شری ت اسلام شد و بسیاری از همین طریق به دیـن اسـلام گرویدنـد و 

 شدند. 

های اسلامی دوران اوج تمدن مسـلمین، در کمـال بیمارستان»و در تساهل مدبرانه همین بس که    

نظم و ترتیب اداره می شد و بدون توجه به ملیت و مذهب و شـیل، همـه بیمـاران بـا نهایـت دقـت 

مسـلمین  یکی از علل سرعت پیشرفت»( همچنین291: 2، 1372)جرجی زیدان، « م الجه می شدند.

در علوم این بود که در اخذ علوم و فنون و صنایا و هنرها ت صب نمی ورزیدند و علم را در هر نقطـه 

و در دست هرکس می یافتند، از آن بهره گیری می کردند و به اصطلاح امروز روح  تساهل بر آن هـا 

ه داده شده است کـه حکم فرما بوده است. ننان که می دانیم در احادیث نبوی)و( به این نکته توج

علم و حکمت را هر کجا و در دست هر کس پیدا کردید آن را فرا گیرید. از رسول اکـرم )و( آمـده 

)مجلسـی، « همانا دانش، گمشده مومن است، هر جا آن را بیابد خودش به آن سزاوارتر است.»است: 

ــ»( در نهــج البلاغــه آمــده: 88: 2، ج1391 ــن اَهــلِ اَلحِکمــهُ ضــالَّهُ المــومِنِ فَخُ ــو مِ ــهَ وَ لَ ذِ الحِکمَ

(. 87)همـان، ح« فخُذِ الحِکمَهَ وَ لَو مِـن المُشـرکین»( و هم از کلمات آن حضرت)و(: 94ح«)النّفاقِ

وس ت دید، بلندنظری و ت صب نداشتن مسلمین را در فرا گرفتن علوم و م ارف از  ها زمینهاین روایت

لمین روح تساهل وتسـامح عالمانـه و عـدم ت صـب در غیر مسلمانان فراهم کرد و به اصطلاح در مس

رو مسلمین اهمیت نمی دادند که علـوم را از دسـت مقام فرا گیری و علم آموزی به وجود آورد. از این
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نه کسی می گیرند و به وسیله نه اشخاصی ترجمه و نقل می شود و به دست آن ها می رسد، بلکه 

دند، خود را به دلیل این که اهـل ایماننـد صـاحب و وار  بر اساس آن نه از پیشوای خود آموخته بو

 (399 -397 :1384 )مطهری،« اصلی حکمت های جهان می دانستند.

در هندوستان مسـلمان شـدن اجبـاری »هازارد مستشرق و مورخ اسلام شناس م اصر می نویسد:     

سـاختند و نتیجـه کارشـان از نبود، هیئت هایی که کارشان تبلیغ دینی بود اهالی را به اسلام متمایـل 

تر و بهتر بود. در آفریقای مرکزی هم این روش م مول می گردید، در آفریقـای روش زور و جبر یابت

خاوری و نین نیز از همین راه عده ای مسلمان شدند. اندونزی که جم یـت مسـلمان آن جـا ب ـد از 

کار تبلیـغ مهـارت داشـتند بـه اسـلام پاکستان از همه جا بیشتر است، در پرتو تبلییات تجاری که در 

« ننین است شبه جزیره مالایا و قسـمت عمـده آفریقـا مرکـزی، خـاور و بـاختر آفریقـا...گروید و هم

(. این جملات نشان می دهد که اسلام با تساهل و تسامح بود کـه در قلـوب نفـوذ 1 :م1819)هازارد، 

گفتنی است آنچه بـه »ونت و سخت گیری. کرد و گسترش یافت و حفظ شد، نه با زور و اجبار و خش

گسترش علوم و تکمیل علوم پیشین و ایجاد نهضت نوین علمی کمک شایانی کـرد، عبـارت بـود از 

علوم و فرهنگ، ننان که دانشمندان بدون توجه به اختلاف دین  آزادمنشی اسلامی، به ویژه در گستره

در دوران نهضـت ترجمـه از پیـروان مـذاهب  و مذهب مورد احترام و بسیاری از مترجمان صدر اسلام

گوناگون بودند  مانند صابئین، زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان )به ویژه نسـطوریان( ... و برابـر بـودن 

مسلمانان و غیر مسلمانان در بهره مندی از شرایط و امکانات حاصله و حمایـت از غیـر مسـلمانان در 

(. برابـر بـودن مسـلمان و 139: و1، ج1391)ولـایتی، « برابر دشمنان آن ها به کمک ارتش اسلام.

غیرمسلمان که در جایگاه و بهره وری های اجتمـاعی از روحیـه تسـاهل و تسـامح مسـلمین نشـأت 

 گرفته بود. 

در ضـمن بحـث »تسـاهل در مسـلمین، آورده اسـت:  گوستاولوبون نیـز در زمینـه وجـود روحیـه    

ها بـدین مطلـب پـی خـواهیم بـرد کـه زور ن در سرزمینهای عرب و علل پیشرفت آناکشورگشایی

شمشیر سبب پیشرفت نبوده نرا که رسم اعراب این بود که هر جا را که فتح می کردند، مردم آنجا را 

گذارند و اینکه مردم مسیحی از دین خود دست بر می داشتند و بـه دیـن اسـلام در دین خود آزاد می

مادری خود انتخاب می کردند بدان جهت بود کـه عـدل و دادی  می گرویدند و زبان عرب را بر زبان

که از آن عرب های فاتح می دیدند، مانندش را از زمامداران پیشـین خـود ندیـده بودنـد و بـرای آن 

سادگی و سهولتی بود که در دین اسـلام مشـاهده مـی نمودنـد و نظیـرش را در کـیش قبلـی سـرا  

 (111: 1317لوبون، « )نداشتند.

ای دارد و به طور مبسوط قق برجسته  زرین کوب در کارنامه اسلام بر مسئله تسامح تاکید ویژهمح    
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به موضوع پرداخته است تا جایی که پیشرفت علوم در میان مسلمین را از نتایج تسامح مسـلمین مـی 

مـل داند و به کرات مدارای مسلمانان با پیروان سـایر ادیـان و دادن منصـب و شـیل بـه آنـان را عا

آن نه مایه  ترقیـات علمـی شـد و پیشـرفت هـای نـادری را بـرای »گسترش اسلام تلقی می کند: 

مسلمین میسر ساخت، در حقیقت همان اسلام بود که با تشـویق مسـلمین بـه علـم و تـرویج نشـاط 

حیاتی، روح م اضدت و تساهل را جانشین ت صبات دنیای باستانی کرد و در مقابل رهبانیت کلیسا که 

و انزوا را توصیه می کرد با توصیه  مسلمین به راه وسط توس ه و تکامل صن ت و علـم انسـانی  ترک

را تسهیل کرد. در دنیایی که اسلام به آن وارد شد، این روح تساهل و اعتـدال در حـال انـزوا بـود. در 

ایجـاد  ننین دنیایی که اسیر ت صبات دینی و قومی بود اسـلام نفحـه  تـازه ای دمیـد. ننـان کـه بـا

ت صبات قومی و نژادی را با یک نوع جهان  -نه شام و عراق -دارالاسلام که مرکز واق ی آن قرآن بود

وطنی ناره کرد و در مقابل ت صبات دینی نصارا و مجوس، تسامح و ت اهد با اهـل کتـاب را توصـیه 

 (22 :1312)زرین کوب، « علم و حیات را.کرد و علاقه به 

اگر اعتقاد مـذهبی را »رف ت و علو این حالت مداراجویی در مسلمانان می گوید:  دوگوبینو راجا به    

تر از اسلام وجـود نـدارد. در ت صبتر و شاید بیاز ضرورت سیاسی جدا کنند، هیچ دیانتی تسامح جوی

واقا همین تسامح و بی ت صبی بود که در قلمرو اسلام بـین اقـوام و ملـت هـای گونـاگون ت ـاون و 

زیسـتی مسـالمت آمیـز عناصـر پیشرفت تمدن واق ی است به وجود آورد و هم را که لازمه م ضادتی

نامتجانس را ممکن ساخت این تسامح برای اهل کتاب که نزد مسلمانان، م اهد خوانـده مـی شـدند، 

آمیز بود که اروپـای قـرون وسـطی بـه هـیچ وجـه آن را نمـی زیستی مسالمتمبتنی بر یک نوع هم

ها را اقا با وجود محدودیتی که اهل ذمه در دارالاسلام داشتند، اسلام آزادی و آسایش آنشناخت. در و

تا حد ممکن تضمین می کرد و به ندرت ممکن بود بدون نقض عهـدی مـورد ت قیـب باشـند، نـون 

 پیامبر)و( درباره آن ها به وفق و مدارا توصیه کرده بود.

د که آن ها در قلمرو اسلام خود را در امنیت و آسـایش این برخورد کریمانه با اهل کتاب سبب ش»   

حس کنند. یک شاهد عمده بر وجود روح تسامح در اسلام این است کـه اهـل ذمـه در امـور اداری و 

ب ضی مناصب حکومت هم با وجود کراهت عامه وارد بوده اند و روی هم رفته شواهد موجـود نشـان 

تر و مویرتر بوده است تـا در عهـد رون نخستین آن قویمی دهد که این س ه صدر در صدر اسلام و ق

میول و ادوار متاخر. س ه صدر نه فقط مناظرات دینی و کلامی را در قلمرو اسلام ممکن ساخت، بلکـه 

در ت اون اهل کتاب با مسلمانان در قلمرو اسلام سبب عمده ای شد. اختلـاف امـت را نیـز مسـلمانان 

در نتیجه آن مذاهب فقهی بدون ت ارض و با مسالمت در کنار هم  غالبا نوعی رحمت می دانستند که

 (78-94 :1382)احمدی، « می زیستند.
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های اخلاقی و تاکید بر مـدارا، عفـو و نامه امام علی )ع( به مالک اشتر فرماندار مصر، مملو از آموزه    

پرجم یت و مهمی بـود کـه گذشت با مردم است. ننانچه می دانیم مصر در آن ایام سرزمین وسیا و 

، حدود پانزده میلیون آن جم یت 141به نقل برخی از منابا از جمله کتاب اسلام و حقوق بشر صفحه 

اند. در نتیجه این عهدنامـه خـود نمونـه بـارزی از وجـود روح تسـاهل و مسیحی و غیر مسلمان بوده

م علـی )ع( و مجـوزی اسـت بـرای تسامح در اسلام و سندی است بر پذیرفته بودن مدارا از منظر اما

تساهل و تسامح مدبرانه با پیروان سایر ادیان. در ابتدای نامـه نیـز حضـرت خـود بـه هـدف خـود از 

هذا ما أمَرَ بِهِ عبدُاللهِ عَلیُّ امِیرُ المـومنینَ، مالِـکِ »فرستادن مالک به مصر اشاره کرده و می فرمایند: 

یهِ، حینَ وَلّاهُ مِصرَ: جِبایهَ خَراجِها وَ جِهـادَ عَـدُوِّها وَ استِصـلاحَ أهلِهـا وَ بنِ الحارِ ِ الأشتَرِ فِی عَهدِهِ إلَ

آوری خراج، مبارزه با دشمنان، اصلاح مردم همه از مقدمات حفظ حکومت و زمینه جما« عِمارَهَ بِلادِها

ر شـگرف آن در ساز عمران، آبادی و حفظ تمدن است. در ادامه نیز امام )ع( به لطـف و مـدارا  وتـایی

وَ الُّطفَ وَ اش ِر قَلبَکَ الرَّحمَهَ لِلرَّعیَّهِ وَ المَحَبَّهَ لَهُم »جلب قلوب مردم به نظام اسلامی اشاره می کنند: 

 (.142 :1391)سیدرضی، « بِهِم

 عدالت گستری در جامعه

شود که از سخنان امام علی )ع( و مخصوصا از سیره ایشان در دوره زعامت و حکومت م لوم می      

عدالت به صورت یک فلسفه اجتماعی اسلامی مورد توجه مولای متقیـان بـوده، آن را نـاموس بـزرگ 

نظوری اسلامی تلقی و سیاست خود را  بر مبنای این اصل استوار ساخته و ممکن نبود به خاطر هیچ م

و هدفی هر نند به ظاهر بزرگ، کونک ترین انحراف و ان طافی از آن پیدا کند. امام )ع( فوق ال ـاده 

درامر عدالت، ت صب و تصلب داشته و ان طاف ناپذیربودند. درباره تصلب حضرت )ع( در امر عـدالت و 

، انحطـاط عـدالت به ت بیری حقوق بشر، همین بس که فلسفه پذیرفتن خلافت را ب د از خلیفـه سـوم

ورُ »اجتماعی و منقسم شدن مردم به دو طبقه سیر و گرسنه ذکر می کند و مـی فرمایـد:  لَـو لـا حُضـُ

یَبِ الحاضِر وَ قِیامُ الحُجَّه بِوجودِ النّاصِرِ وَ ما أخَذَ اللهُ عَلَی ال ُلَماءِ أن ألّا یُقارُّوا عَلی کِظَّهِ ظالِمِ وَ لـا سـَ 

( اگر نبود که عده ای به عنوان یار 3 )خ«ها عَلی غارِبِها وَ لَسَقَیتُ آخِرَها بِکأسِ اَوَّلِهامَظلومٍ لَألقَیتُ حَبلَ

و یاور به در خانه ام آمدند و بر من اتمام حجت شد و این که خداوند از دانایان و روشن ضمیران عهد 

به خودشـان اختصـاو و پیمان گرفته که اگر گروهی آنقدر اموال و یروت ها و موهبت های الهی را 

بدهند و آنقدر بخورند که از پرخوری بیمار شوند و عده ای آنقدر حقوقشان پایمال شود که مایـه سـد 

جوعی هم نداشته باشند، در ننین اوضاع و احوالی، این دانایان و روشن ضمیران نمی توانند بنشـینند 

ل حاضر احساس نمی کـردم، کنـار و تماشانی و حداکثر متاسف باشند. اگر ننین وظیفه ای را در حا

)مطهـری، « پهلو تهـی مـی کـردم.می رفتم و افسار خلافت را در دست نمی گرفتم و مانند روز اول 
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1398: 21) 

خواهی مردم سرزمین های مختلف در طول تاریخ وجود دارد که نشان های فراوانی از عدالتنمونه    

ا حائز اهمیت بوده و غالبا قیام های مردمی ریشـه می دهد تا نه حد برقراری عدالت در میان ملت ه

نـه در شـورش و »در عدالت خواهی آنان و پیراستن بساط ظلم و بیدادگری حاکمـان داشـته اسـت. 

ق. م و نه در زمان سلطه سلوکیان مقـدونی، و نیـز در قیـام مزدکیـان )  122انقلاب سراسری حدود 

گناهای د  طلب اعتدال، عدالت و آزادی در مقابل تنعصر ساسانی( این قبیل مسایل وجود داشت، مانن

 (.217 :1378)آراسته خو، « تحمیلی

: 1 ،ج1121)ری شـهری، « حضرت امیر)ع(، عمل به عدل را موجب تحکیم قدرت تلقی می کند »   

، 1391)رشـاد، « عدالت داشته باش تا قـدرتت تـداوم یابـد.»( و عدالت را ضامن بقای جکومت، 311

آنچه مسلم است این است که اگر قدرت حکـومتی تحکـیم شـود و نظـم و آرامـش بـر  ( و311: 1ج

جام ه حاکم گردد، شرایط مناسب و فرصت کافی برای تمدن سازی و حفظ آن به وجود خواهد آمـد. 

لَ قُـرَّهِ عَـینِ الوُلـاهِ »ترین علل یبات حکومت نیز، بدون تردیـد، عـدالت اسـت. یکی از مهم إنَّ اَفضـَ

دورِهِم وَ لـا تَصـِ استِقامَ حُّ هُ ال َدلِ فِی الِبلادِ وَ ظُهُوُر مَوَدَّهِ الرَّعیَّهِ وَ إنَّهُ لا تَظهَرُ مَوَدَّتُهُم إلّـا بِسـلامَهِ صـُ

ح فنَصیحَتُهُم إلّا بِحیطَتِهِم عَلی وُلاهِ الاُمُورِ وَ قِلَّهِ استِثقالِ دُوَلِهِم وَ تَرکِ استِبطاءِ انقِطـاعِ مُـدَّتِهِم، فَا سـَ

بهترین روشنایی نشم حاکمان، گسـترش عـدالت در سـطح »(  149 :1391)سیدرضی، « فِی آمالِهِم

کشور و جذب قلوب ملّت است و ایـن حاصـل نگـردد مگـر بـا آرامـش و صـفای دل هـای آنـان. و 

خیرخواهی آنان صورت نپذیرد مگر با اینکه مـردم همـراه مسـئولان باشـند و دولـت بـر دوش آنـان 

ند  زیرا در این صورت، به سر رسیدن دوران آنها را انتظار کشند. پس باید حـاکم خواسـته سنگینی نک

« های ایشان را برآورد و همواره آنان را ستایش نماید و از رنجـی کـه تحمـل کـرده انـد، یـاد کنـد.

 (129 :1394خسروپناه، )

تلقی شده است:  در حدیث دیگری مشخصا عدالت، عامل حفظ شدن و ماندگاری ملک و حاکمیت   

« مَن عَمِلَ بِال َدلِ حَصَّنَ اللهُ مُلکهُ  هرکس عدالت پیشه کند خداونـد ملکـش را محفـوی مـی دارد.»

 ( 241: 1311)آمدی، 

بر مبنای خطبه شقشقیه، امام)ع( برای احیای عدالت، قدرت را در دست گرفت. و اگر نظم بـدون      

گرفت و قیام در برابر آن ها، مشروع و حتـی تایید قرار میعدالت پذیرفتنی بود، حکومت جباران مورد 

ارزش گردید. آن حضرت حکومت منهای عدالت را مصداق دنیا دانسـته و ننـان بـیواجب تلقی نمی

لَألفَیتُم دُنیاکُم هذِه اَزهَـدَ عِنـدی »... می شمارد که آن را از ترشحات عطسه بزی کم بهاتر می داند: 

وه های روشن این عدالت، در توزیا عادلانـه امکانـات، اقامـه حـدود و حمایـت از جل«. مِن عَفطَه عَنز
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 مظلومان هویدا می شود که شواهد آن در کلمات و سیره حضرت)ع( بسیار است. 

اقـوام و ملـل پیشـین دنـار سـقوط و »پیامبر )و( نیز بارها به این حقیقت تصریح فرموده انـد:      

جرای قانون، تب یض روا مـی داشـتند، هرگـاه یکـی از طبقـات بالـا انقراض شدند بدین سبب که در ا

مرتکب جرم می شد او را از مجازات م اف می کردند و اگر کسـی از زیردسـتان بـه جـرم مشـابه آن 

مبادرت می کرد او را مجازات می نمودند، قسم به خدایی که جانم در قبضه اوسـت در اجـرای عـدل 

نمی کنم اگر نه مجـرم از نزدیـک تـرین خویشـاوندان خـودم درباره هیچ کس فروگزاری و سستی 

 (112، 1جه، 1144)بخاری، «. باشد

امام علی )ع( عدل را عامل قوام رعیت مـی دانـد و قـوام رعیـت و ایسـتادگی آنـان  در حمایـت     

ازحکومت و دولت عامل مهم پیروزی و پایداری قدرت حاکمان است و هرگاه حکومتی پایدار شد می 

گیری و پایداری تمدن را نیز داشت. در کلـامی این انتظام و آرامش و یبات انتظار شکل در سایهتوان 

نمایـد: آن حضرت عدالت را به سپری تشبیه می کند که دولت هـا را از گزنـد حـواد  محفـوی مـی

یبـات و پایـدار  و در بیان حکیمانه ای دیگر عمران و آبادی جام ه را  که نتیجه«. ال َدلُ جُنَّهُ الدُّوَل»

« مـا عُمِّـرتُ البِلـاد بِمِثـلِ ال َـدل»پـذیر برمـی شـمارد: ماندن حکومت است، به وسیله عدالت امکان

 (112: 1، ج1391شهری، )محمدی ری

زمامدار، امین خدا در زمین و برپـا دارنـده عـدالت در » از نگاه امام راحل، بنیانگذار نظام اسلامی       

 (11 :1313)خمینی، « ی از ت دی در میان مردم است.جام ه و عامل جلوگیر

مقام م ظم هبری نیز حاکمیت و قدرت منهای عدالت گستری را پاشنه آشیل تمدن مادی جهـان     

ما نشانه انحطاط را امروزه در تمدن غربی مشاهده می کنیم که تمـدن علـم   مدرن امروز می دانند: 

 (22 :1381، )خامنه ای «بدون عدالت است. بدون اخلاق، مادیت بدون م نویت و قدرت

 صداقت در گفتار و کردار

 امیرمومنان)ع( پیشوایان مسلمین را به صداقت و راستی با مردم خویش  توصیه اکید مـی کننـد:     

( این تاکید، نشان دهنده الزام و اهمیت موضوع است و 242 :1391)سیدرضی، « ق رائِدٌ أهلَهُوَ لیَصدُ»

می توان نتیجه گرفت «. الصِّدقُ أخو ال َدل»دانند،  که ایشان خود صدق را برادر عدل می از آن جایی

که همچون عدل، صداقت و راستی حاکمان نسبت به شهروندان  نیز از مولفه های اخلاقی پایداری و 

 برای نجات خود و جام ه در حال بحران، برترین وسیله، صـداقت»ها است. یبات حکومت ها و تمدن

است که یبات عدالت گونه را می آفریند و زبان حق گویانه و حق شناسانه را می گشاید. وعـده دادن 

و عملی نکردن با صداقت همخوان نیست، لذا باید آن نه از خواسته های مردم در ش ارهای سران و 

ن بـه آاحزاب و گروه هایی که به قدرت می رسند می آید، تا آن جا کـه ممکـن اسـت جامـه عمـل 
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 (273 :1379)جمالی، « پوشیده شود.

علی)ع( می توانست با یک کلمه خلاف راستی، حکومت را به دست گیرد و سپس هـر گونـه مـی     

خواست عمل نماید. اما او ذره ای از راستی دور نشد، زیرا حکومتی که با درو  و ناراستی شکل گیرد، 

 (113: 1391استی برنخیزد)دلشاد تهرانی، از آن عدالت و ر

 حلم  و عطوفت با مردمان

یکی از عوامل مهم در ایجاد مهربانی و گذشت در رفتار آدمی، وجـود حلـم اسـت، مهربـانی از        

صفت حلم در وجود آدمی نشأت می گیرد. اگر حلم و صبر و بردباری نباشد، خشونت در رفتـار آدمـی 

انسان، مهربانی و نرم خـو بـودن بـدون نمودار می شود. با بردباری و افزایش تحمل و صبر در وجود 

تکلف و به سهولت از آدمی سر می زند. در واقا خوش کرداری و خوش رفتاری انسان از مسیر حلـم 

و بردباری میسر است و انسان عاقل با حلم خود دیگران را به خود جذب می کند. حاکمان با صـبر و 

که در مسیر حاکمیت وجـود دارد، مـدیریت  خویشتنداری است که می توانند کاستی ها و مشکلاتی را

کنند و راه حلی مناسب را به کار گیرند.  به ت بیر حضرت)ع( حلم و نتیجه آن که مهربانی اسـت،  بـر 

 (111: 2،ج 1391)ری شهری، « بِالحلمِ تَکثِرُ الأنصار»یاوران حکومت می افزاید. 

و و گذشـت کسـی اسـت کـه قـادرترین و در نگاه حضرت)ع( برترین و سزاوارترین مردم بر عفـ      

: 1391)سیدرضی، « عَلی ال ُقوبَه أولَی النّاس بِال َفوِ أقدَرَهُم»توانمندترین افراد برای گرفتن انتقام باشد

(، اگر بتواند انتقام بگیرد و نگیرد ارزشمندترین انسان محسوب می شـود. ایـن نـوع برخـورد هـا 112

ند، مردم اینچنین سـردمدارانی را همچـون نگینـی در بـر مـی زمینه دوستی و محبت را فراهم می ک

گیرند، خود را سپر بلای آنان می نمایند و در مواقا بحرانی و حساس از جان و دل، مـدافا آنـان مـی 

شوند. آن نه این رابطه حسنه را بین ملت و زمامداران پدید می آورد و پایدار نگـه مـی دارد، حلـم و 

است. اگر نه عواملی دیگر نیز در ایـن مهـم نقـش دارنـد ولـی بردبـاری  بردباری حاکمان ومسئولان

 (231: 1379جمالی، » )والیان در حین برخورد با مردم از همه برتر و تاییر گذارتراست.

حلم سبب مهربانی و نرم خویی است و موجب جلب رضایت آحاد مردم. متون تاریخی قدیمی نیـز     

بدین ویژگی ضروری حاکمان و نقش آن در همدل شدن شهروندان بـا نظـام سیاسـی حـاکم اشـاره 

تر است و به مصلحت مُلـک و از برهمن سوال شد  از خصلت های پادشاهان کدام ستوده»کرده اند: 

ولت و تالف هوا، الفت و سازگاری دل ها به یکدیگر و استمالت دل هـا،دلجویی، نزدیـک تـر، یبات د

حلم یا سخاوت یا شجاعت؟ گفت که نیکوتر سیرتی و پسندیده تر طریقتی ملـوک را کـه هـم نفـس 

ایشان بدان مهیب و مکرم گردد و هم لشگر و رعیت خشنود و شاکر باشند و هم ملک دولت یابـت و 

ند، حلم است. اگر اخلاق، خود را به حلم و دیانت آراسته نگردانند، از یک درشت خوئی جهانی پایدار ما
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« افتـد.خراب شود و خلقی آزرده و نفور گردند و بسی جان ها و مال هـا در م ـرض هلـاک و تفرقـه 

 (318-319: 1382)منشی، 

 اهتمام مضاعف به محرومان

ه های اسلامی، دشمن آشتی ناپذیر مستکبران و پشتیبان ض فا مسلمانان از ابتدا با پیروی از آموز      

و محرومان جام ه بودند. قرآن کریم به کرات دستور می داد که نرا شما در راه نجات مستضـ فان از 

سـوره قصـ ، اسـلام حکومـت و خلافـت  1کنید!؟ بر مبنـای آیـه ی زن و مرد و کودک، پیکار نمی

 ده و مسلمانان را در تحقق این آرمان تشویق کرده است. مستض فان را در روی زمین نوید دا

ایرانیـان »در بیان وقای ی که ب د از حیره)جنگ قادسیه و فتح ایران(  رخ داد، رستم فرخزاد گفت:     

ب د از اردشیر ننین بوده و هستند که هیچ فرومایه را از عمل خود باز نداشتند. اگـر سـیه کـاران هـم 

ی داشتند، گفته می شد که آن ها بر خلاف رویه اشراف) بیدادگری( رفتار کـرده دست از کار خود بر م

اند و با بزرگان قوم دشمنی و عناد نموده اند. زهره به او گفت: مـا بهتـرین مـردم بـرای خـود مـردم 

هستیم. ما نمی توانیم ننین باشیم که تو شرح دادی. ما درباره مـردم عـادی و بیچارگـان فقـط امـر 

 (.231 :تا)ابن اییر، بی« اجرا و اطاعت می کنیم. خداوند را

در نهج البلاغه هم مکررا سخن از مبارزه با فقر، سفارش دستگیری از مستض فان و فقـرا و توجـه      

فلی مِـنَ الَّـذینَ لـا حیلَـهَ لَهُـم وَ مِـنَ المسـاکینِ وَ »ویژه به آنان است.  یُمَّ الله الله فِـی الطَّبَقَـهِ السـُّ

(. اهمیتی که حضـرت )ع( بـه برپـایی و 111 :1391)سیدرضی، « بؤسی وَ الزَّمنیاجینَ وَ أهلِ الالمُحت

در  13برقراری عدالت می دهد، غالبا در جهت رعایت حال مستض فان است. امام علـی )ع( در نامـه 

م عِیـالٌ کُلُّهُـ»رابطه با گرفتن مالیات و تامین بیت المال و اهمیت تقسیم آن به عدالت مـی فرماینـد:

« وَ لَم یَسـتقم أمـرهُ إلـا قَلیلـا»تمام مردم، نان خور مالیات و مالیات دهندگانند. « عَلی الخَراج وَ أهلِهِ

حکومت، با نابودی مالیات )بیت المال( جز اندکی دوام نمی آورد. و امـام مـی آموزنـد کـه بـه نـاحق 

هـد بـود. اگـر مالیـات بـه طـرز گرفتن مالیات و نا عادلانه مصرف کردنش سبب سقوط حکومـت خوا

صحیح اخذ شود و در اخذ آن به حال مستض فان و محرومان ستم نشود و هم ننین بیـت المـال بـه 

طور مساوی تقسیم  ومانا گسترش شگاف طبقاتی گردد، حکومت پایدار خواهد ماند و روحیـه ت ـاون 

ال برای رعایت حال مستض فان و تلاش تقویت خواهد شد. این همه تاکید بر مالیات و تقسیم بیت الم

 و بهتر شدن شرایط اقتصادی و م یشتی آنان است. 

حمایت حاکمان از شهروندان محروم و بـی پناهـان، سـبب جـذب و رضـایت اکثریـت جام ـه از     

حکومت خواهد شد. اینان با رضایت از حکومت، پشتیبان و حامی آن خواهند بود. پشـتیبانی مـردم از 

بات جام ه را در پی خواهد داشت و با افـزایش یبـات، نظـم و آرامشـی حاصـل حکومت و حاکمان ی
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 خواهد شد که زمینه ساز پیشرفت روز افزون فرهنگ و تمدنی پایدار و ماندگارخواهد بود.

 

 نتیجه گیری

 مهم ترین یافته های این پژوهش را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:      

از حکومت به ولایت و از حاکم به ولی ت بیر شـده، کـه خـود بـر در متون و آموزه های اسلامی  .1

 ضرورت ونود نوعی رابطه م نوی و عاطفی بین حاکم جام ه و آحاد مردم دلالت می کند.

عـدالت »، «آزادمنشـی»، «داری و حـق محـوریحق مـ»وِیژگی های اخلاقی و رفتاری مانند   .2

از مهم تـرین مولفـه «  م به محروماناهتما»و « حلم و مدارا»، «صداقت و راستی»، «گستری

 های رهبری ولایی و کاریزماتیک در حکومت اسلامی محسوب می شود.

رهبری ولایی و شخصیت کاریزمای حاکم اصیل اسلامی و در نتیجه ارتبـاط متقابـل م نـوی و  .3

عاطفی رهبری و آحاد مردم، آنچنان که در فرازهـای مت ـددی از تـاریخ صـدر اسـلام و دوران 

به عینه مشاهده شده، نقشی بی بدیل و سترگ در ماندگاری نظـام اسـلامی و پیشـرانی  م اصر

تمدن مسلمین دارد و البته تضـ یف و یـا فقـدان آن مـی توانـد تـاییری شـگرف بـر توقـف و 

 اضمحلال جام ه و تمدن اسلامی داشته باشد.

 

 پیشنهاد

بران و شهوندان جام ـه در ارتقـا و با توجه به تاییر خطیر رابطه م نوی و عاطفی متقابل میان ره .1

پیشرفت حاکمیت و تمدن اسلامی، باید تقویت مولفه های اخلـاقی مسـئولان و مـدیران در کنـار 

ویژگی های اجرایی و مدیریتی ایشان، مورد تایید و تاکید برنامـه سـازان و سیاسـتگزاران کلـان 

 نظام قرار گیرد. 
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