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چکیده
جوامع انسانی از ابتدای خلقت بشر تا به امروز متأثّر از قدرت سیاسی بوده ،بطوری کهه رهروهههای متتلفهی جههت
کسب و سلطة بر قدرت تالش نمودهاند .کسب قدرت سیاسی توانمندیهایی را در اختیار بشر قرار میدههد کهه ارهر
کنترل نگردد زمینة ررایش حاکمان به سوءاستفاده از قدرت را فراهم میآورد لذا اندیشمندان جهان بها نگهرشههای
متفاوت به قدرت سیاسی ،ابزارهای متتلفی را جهت کنترل آن به میان آورده اند.در اسالم نیز ،مسئله کنترل قهدرت
مورد تأکید بیشتری قرار ررفته تا حدی که عالوه بر ابزارهای رایج جههانی ،بهه حهرب ابزارههای ویههه ایهی از درون
انسان جهت کنترل قدرت اشاره کرده است .در بین متفکران اسالمی در جهان معاصر ،امهام خمینهی(ره) بهه عنهوان
احیارر اندیشة اسالمی و پیوند زننده عرصة نظر و عمل سیاست اسالمی،این مسئله را مهورد توجهه جهدقی قهرار داده
است اما چگونه؟.بنابراین با این سئوال مواجه ایم که:در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)چگونه میتوان قدرت سیاسی
را با استفاده از ابزارهای درونی کنترل نمود؟ پهوهش حاضر به روش توصیفی -تحلیلی نتایج زیر را ارائه کرده است:
امام خمینی(ره) جهت کنترل درونی قدرت سیاسی به وجود ابزارهایی چون عدالت ،ایمان ،تقهوا و علهم بهه اسهالم و
قانون باور دارد .این ابزارها برای صاحبان قدرت سیاسی و حاکمان جامعه اسالمی فرض است و لذا هررز تعرضی به
جان و مال مردم صورت نمی ریرد،چون این ابزارهای درونی در کنترل حغیان و سوءاستفاده از قهدرت ،بهه ویههه در
کنترل قدرت از ابتالء به فساد به ایفای نقش می پردازند.
کلیدواژگان :ابزارهای درونی ،امام خمینی(ره) ،اندیشه سیاسی ،ایمان و علم ،عدالت ،قدرت سیاسی ،کنترل قهدرت
سیاسی.

سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

 نویسنده مسئول :استادیار پژوهشکده علوم اسالمی امام صادق(ع) ،قم ،ایران
رایانامهdshirody@yahoo.com :

 کارشناسارشد ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
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مقدمه
با عنایت به جهان بینی و مبانیِ فلسفیِ حاکم بر اندیشة سیاسیی حریرا امیام
خمینی(ره) ،به نظر می رسد ابزارهای مختلفی از درون ،کنترل کنندة قدرا سیاسیی
در صاحبان قدرا است.آنچه در کنترلِ قدراِ سیاسیی از بدید درونیی در اندیشیة
حررا امام خمینی(ره) مطرح و مورد تأکید خیا

قیرار فرفتیه و بیرای ت دیید

قدرا سیاسی حاکمان در هر زمان و مکانی نقش دارد ،میتوان از عیداتت ،ایمیان،
تقوا و علم و آفاهی به اسالم نام برد که در این مقاته مورد بررسی قرار میفیرد ،هر
چند احتمال وجود ابزارهای دیگری است که از نگاه ما مخفی مانده باشد .بنابراین،
ابزارهای درونی کنترل قدرا همان صیفاا و ویژفییهیایی برتیری اسیت کیه در
اخالق و رفتار صاحبان قدرا و حاکمان اسالمی نقیش بنییادی دارد و در سیخنان
امام خمینی(ره) بر آنها تأکید فراوان رفته و مدظم ته تزوم برخورداری مسئوالن نظام
سیاسی از آن ها را اجتناب ناپذیر دانسته است.
امام خمینی(ره) و کنترل درونی قدرت سیاسی
در اندیشة امام خمینی(ره) صاحبان قدرا سیاسی عالوه بیر کنتیرل قیدرا بیه
وسیلة ابزارهای بیرونی چون قانون و مجلس نیازمند بیه ابزارهیای کنترتیی از درون
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

انسان میباشند که قدرا را در دایرة خواست و رضایت خداوند مهار کند و اجیازه
ندهد استدداد بشر جز در م دودة صالح و رستگاری انسانها میورد اسیتفاده قیرار
فیرد ،تذا هدف واالی کنترل قدرا بیا اسیتفاده از ابزارهیای درونیی از نگیاه امیام
حرکت به سوی کمال مطلق ،آرامش و تداتی بشری و شکوه انسانی میباشد.
فضلیت عدالت

یکی از ارزشهای اساسی در اسالم که با اعتقاداا امَت مسلمان آمیختیه شیده،
عداتت است ،که تأکیداا فراوانی برآن شده و حاکمان موظّفند در جامده بیه عیدل
رفتار کنند و عداتت را ت قق بخشند .اسوة عداتت در اسیالم عیداتت را بیه مدنیای
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نهادن هر چیزی در جایگاه خودش تدبیر نموده است( .نهج اتبالغیه ،حکمیت :734

 )724در «اقرب اتموارد» نیز عداتت در مقابی واهه ظلیم قیرار داده شیده و از ایین
روی ،ظلم به مدنای قرار دادن یک چیز در غیر جایگاه خیودش ،مدنیا شیده اسیت.
(اتخوری اتشرطونی :4347 ،ذی ظلم)

ا
السدری ا»( .تمیمیی
السّاساریس َ
امام علی(ع) درباره عدل و عیداتت مییفرماییدَ « :خریُ ی
آمدی )333 :4334 ،بهترین سیاستها عداتت است .امیام اسیاس پاییداری عیاتم و
لسدری ا َریمل السعااایری اا» (همیان ،)33 :عیدل را
قوام و پایداری رعیت را به عداتت میداندَ « .
االسرری َ ».
اَاریسا» (همان) و باعث تداوم حکومت میشمارد« ،إ ری ا اََری اسَری َ
زندفی « َری َ

(همان.)373 :
امام علی(ع) کارکردهای ویژهای برای عداتت در کنتیرل قیدرا سیاسیی قا ی
بودند ،کارکردهای چون سبب بقای حاکمیت (تمیمی آمیدی :ج ،)443 ،2سیرر بیال
بودن (همان :ج )93 ،2موجباا وصول به بهشت و رضوان اتهی (حرّعاملی:4337 ،
ج )344 ،44،و میزانی که خداوند به جهت اقامه حق تدیین کرده است (خوانساری،
همان :ج )733،2را بیان نموده اند.در علم اخالق نیز ،عداتت یکی از چهار فرییلت
برتر و بنیادین است که حکما در کنار حکمت ،شجاعت و عفّت مطیرح کیردهانید،
بلکه عداتت را تمام فریلت دانستهاند ،نه جز ی از آن( .طوسی 433 :4342 ،و 439
به نق از امام خمینی4339 ،ب)474 :
یلاَمةا ملای اواهتذیبانفری » (همان:
امام خمینی(ره) در تدریفی روان عداتت را «َد
ی
 )474بیان میدارد و در تدریفی دیگر مینویسد« :عداتت را اطالق دیگیر اسیت و
آن عبارا است از :تددی جمیع قوا باطنیّه و ظاهریّه و روحیّه و نفسیّه .و به این

امام خمینی(ره)

اطالق ،فیلسوف متقدّم ففته :عداتت ،همه فریلت است نه جزو از آن( ».همان )

و کنترل درونی

امام در مباحث مختلفی از فقه به ب ث عداتت پرداخته و تدریف آن را اینفونه
مورد عنایت قرار دادهاند:

قدرت سیاسی
( 7تا )32

وعداتت ،حاتت نفسانى است که انسان را بر مالزمت تقوا وادار مىکند و میانع
از این مىشود که انسان فناهان کبیره ،بلکه بنابر اقو صغیرههیا را هیم انجیام
دهد ،تا چه رسد به اصرار بر آنها که از فناهان کبیره حساب شده است و مانع
مىشود از اینکه انسان کارهایى بکند که عرفاً حاکى از الاباتى بیودن او نسیبت
به دین است و احتیاط [مست ب] آن است که اجتناب نمیودن از کارهیایى کیه
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منافاا با مروّا دارد مدتبر باشد ،افرچه بنابر اقو مدتبر نیست( .امام خمینیی،
 :4724ج)343،4

امام به تبدیت از دیگر علمای علم اخالق عداتت را حیدّ وسیطی بیین افیراط و
تفریط دانسته اند ،که کسب آن را توسط انسان برای تهذیب نفس و سیر اتی ات یق
الزم شمرده اند.
و باید دانست که چون عداتت ،حدّ وسط بین افراط و تفریط است ،افر از نقطه
عبودیّت تا مقام قرب ربوبیت تمثی حسى کنیم ،بر خط مستقیم وصی شیود .پیس
طریق سیر انسان کام از نقطه نقص عبودیّت تا کمال عزِّ ربوبیّت ،عداتت است کیه
خط مستقیم و سیر مدتدل است .و اشاراا بسیار در کتاب و سینت بیدین مدنیى
است چنانچه صراط مستقیم ،که انسان در نماز طاتب آن است ،همین سیر اعتیداتى
است( .امام خمینی4339 ،ب)472 :
در بینش امام افر چه قدرا سیاسی از اهمیت و اعتبار واالیی برخوردار اسیت،
اما بیتردید مفهومی که در اندیشة امام نقش م وری را ایفا میکند عداتت است نیه
قدرا ،به عبارا دیگر عداتت «راهبرد» قدرا سیاسی است و از این جهت قدرا
همیشه باید تابع و پیرو اص عداتت باشد .امام در فرمیان هشیت میادهای خیود در
خصو
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ضرورا رعایت عداتت و حقوق مردم می فرمایند:

عم به عدل اسالمی مخصو

به قوه قرا یه و متدلقاا آن نیست[ ،بلکیه] در

سایر ارفان ها نظام جمهوری اسالمی از مجلس و دوتت و متدلقاا آن [فرفتیه تیا]
قوای نظامی و انتظامی و سراه پاسداران و کمیتهها و بسیج و دیگیر متصیدیان امیور
نیز به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارند با مردم رفتار غیر اسالمی داشیته
باشد( .امام خمینی4343 ،اتف :ج)433 ،44
امام خمینی(ره) با توجه به آیة شریفه قیرآن کیریم کیه مییفرماینید« :س َرری ار َاریلاَسا
ا
ا
ریسَاوالیاَریزل َ اسااَریرریمَالساَریسا ا
اِب اسرّری اا»( .حدیید ،)27 :اقامیة عیدل را
اِبسبَریایاَس َاو َ
ارنزساَ َ
ریساَ َدُری الس اتَ َ َ
جزو اهداف انبیا میشمارد ،و چنین میفوید« :اساساً انبیا خدا مبدوث شیدند بیرای
خدمت به بندفان خدا ،خدمتهای مدنوی و ارشادی و اخراج بشیر از ظلمیاا بیه
نور و خدمت به مظلومان و ستمدیدفان و اقامیة عیدل ،عیدل فیردی و اجتمیاعی».
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(امام خمینی4343 ،اتف :ج )9 ،43

بنابراین در اندیشة امام برقراری عداتت از مهمترین وظایف انبییای اتهیی اسیت
که از طریق اجرای احکام و تشکی حکومت به وسیلهی پیامبران یا پیروانش اعمال
میفردد .اما اقامة عدل در جامده بشری که سیرة مستمرّ انبیاء بوده ،مقدمه و وسییلة
رسیدن به مرتبه واالتر عدل ،یدنی استقرار عداتت ،در «سراسر وجود انسان» اسیت.
ایجاد عداتت در وجود انسان ،یدنی ساختن انسانی که عق و نفس و ظاهر و بیاطن
و عقاید و اخالقش بر صراط مستقیم و حدّ اعتدال باشید( .امیام خمینیی4339 ،ب:
)473-473
تذا امام رعایت عداتت در تمامی ابداد نفسانی ،اجتماعی و اتهیی را بیرای تمیام
مسئوالن کشور ،الزم دانسیته و اجیرای آن را دربیارة تمیام افیراد جامدیه ضیروری
شمردند ،حتی نسبت به خود شخص:
عداتت اسالمی از خود انسان شروع می شود تا همهجا :عداتت در خود انسان،
عداتت با رفیق ،عداتت با همسایه ...،عداتت با همشهری ،عداتت با هم استانی،
عداتت با هم مملکتی ،عداتت با همسیایههیای کشیورهایی کیه بیا میا هسیتند،
عداتت با همه بشر ،افر این مدنا حاص نشود ،نه حکومت اسیالمی اسیت ،نیه
پاسدارش پاسدار اسالم( .امام خمینی4343 ،اتف :ج )343،3

از این امر مشخص میفردد که امام رعایت عداتت را ابزاری برای کنترل قدرا
از درون نه تنها امری الزم ،بلکه آن را هویت دهنده به حکومت اسالمی و همچنین
مشروعیت بخش قدرا حاکمان میداند.
امام مقترای رعایت عداتت در اسالم را اتّصاف تمامی عاتم بیه صیفت عیداتت

امام خمینی(ره)

بیان میدارد ،افر چیه حید و مقیدار عیداتت را در هیر رتبیهای متفیاوا دانسیته و

و کنترل درونی

متناسب با شأنیت و ظرفیت موجود بیان میدارد .از این روی امام عالوه بر این کیه

قدرت سیاسی

همه ارکان عاتم را به وصف عداتت موصوف مییدانید ،عیداتت زمامیدار را نییز از

( 7تا )32

جمله موارد اتزامی وصف عداتت دانسته و این فونه اظهار داشته است:
اسالم خدایش عادل است ،پیغمبرش هم عیادل اسیت و مدصیوم ،امیامش هیم
عادل و مدصوم است ،قاضىاش هم مدتبر است که عیادل باشید ،فقییهش هیم
مدتبر است که عادل باشد ،شاهد طالقش هم مدتبر است که عیادل باشید ،امیام
جماعتش هم مدتبر است که عادل باشد ،امام جمدهاش هم باید عادل باشد -از
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ذاا مقدس کبریا فرفته تا آن آخر .زمامدار باید عادل باشد؛ وُالتشان هیم بایید
عادل باشند .امام جماعتشان هم بود ،باید عادل باشید .افیر عیادل نباشید ،افیر
عداتت در بین زمامداران نباشد ،این مفاسد است که دارید مىبینیید( .همیان:
ج)337 ،3

امام خمینی(ره) در پاسخ به مخاتفتها و ابراز نگرانیهایی که در ابتدای انقالب
در جریان به رسمیت یافتن اص والیت فقیه در قانون اساسی ابراز مییداشیتند ،بیر
شرط اساسی عداتت در وتیفقیه به عنوان سیازوکار درونیی کنتیرل قیدرا و میانع
اصلی در برابر خودکامگی حاکم اسالمی تأکید کرده و اینفونه بیان فرمودند:
از والیت فقیه آن طور که اسالم قرار داده است ،به آن شرایطى که اسالم قرار
داده است ،هیچ کس ضرر نمىبیند .یدنى آن اوصافى که در وتى است ،در فقیه
است که به آن اوصاف خدا او را وتىّ امر قرار داده است و اسالم او را وتىّ امر
قرار داده است با آن اوصاف نمىشود که ییک پیایش را کنیار ییک قیدر غلیط
بگذارد .افر یک کلمه دروغ بگوید ،یک کلمه ،یک قدم بیر خیالف بگیذارد آن
والیت را دیگر ندارد .استبداد را ما مىخیواهیم جلیویش را بگییریم .بیا همیین
مادّها که در قانون اساسى است که والیت فقیه را درست کرده این اسیتبداد را
جلویش را مىفیرند .آنهایى که مخاتف با اساس بودند مىففتند که این استبداد
مىآورد .استبداد چى مىآورد .اسیتبداد بیا آن چییز کیه قیانون تدییین کیرده
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نمىآورد... .اما فقیه مستبد نمىشود .فقیهى که این اوصاف را دارد ،عادل است،
عداتتى که غیر از این طور عداتت اجتماعى ،عداتتى که یک کلمه دروغ او را
از عداتت مىاندازد ،یک نگاه به نام رم او را از عداتت مىاندازد ،ییک همچیو
آدمى نمىتواند خالف بکند .نمىکند خیالف .ایین جلیو ایین خیالفهیا را
مىخواهد بگیرد( .همان :ج)797-797 ،44

امام در بیانی دیگر ،ضمن شرط دانستن عداتت در کنترل قدرا درونیی حیاکم
اسالمی ،و در راستای جلوفیری از دیکتاتوری و استبداد ،والیت فقیه را بیه خیاطر
واجد بودن صفت عداتت ،مقوتهای ضدّ استبدادی میداند (همان :ج)334-339 ،44
و در قاتب تدریف فقهی از عداتت مدنای بسیار خاصّی از عداتت را بیرای حیاکم و
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صاحب قدرا بیان فرموده است« :هر فقیه ،هر فقیه ،هر چه هیم فاسید باشید ایین
حکومت ،فقیه افر پایش را این طور بگذارد ،افیر ییک فنیاه صیغیره هیم بکنید از

والیت ساقط است( ».همان :ج )339 ،44تذا در اندیشة امام ظلمها و بیدادفیریهیا
همه برخاسته از نبود حاکم عادل و عداتت در جامده است و فسادها از بییعیداتتی
سرچشمه میفیرد .بنابراین اندیشة سیاسی امام که برخواسیته از اندیشیههیای نیاب
اسالمی میباشد ،برای کنترل قدرا حاکمان و جلیوفیری از تبدییو و تجیاوز بیه
حقوق دیگران در جامده ،برای تمام مسئوالن عداتت را شرط الزم دانسیته اسیت و
سرمنشأ جهان را ،خدایی عادل مییدانید کیه بیه مقیدار ذرّهای بیه میردم سیتم روا
نمیدارد .به همین جهت امام اجرای عداتت را در تمام سطوح جامده الزم دانسته و
بر توجه مسئوالن به آن توصیه میکند و نمونیههیای عینیی در تیزوم عیداتت ارا یه
میدهد« :میفویم عداتت باید باشد .اتبته در یک فرمانداری که به آن احتیاج دارنید
نمیتواند همه را یک دفده برذیرد ،تکن روی عداتت باشد که آن آدمی کیه ضیدیف
است هم برذیرید ( .» ...همان :ج )423 ،3
نتیجه اینکه وجود شرط عداتت برای صاحبان قدرا در نظام سیاسی اسالم ،در
عرصههای مختلف میتواند به عنوان اساسیترین ابزار کنترل کننده درونیی قیدرا
حاکم به جهت دور ماندن از ظلم و فساد فردی-اجتماعی و اتهی مدرفیی فیردد .و
همچنین شرط عداتت برای حاکم که هم خود بایستی عادل باشد و هیم عیداتت را
در جامده برقرار نماید ،یدنی عیدل اجتمیاعی ایجیاد نمایید و از پدیید آمیدن ظلیم
جلوفیری نماید و نیز کارکردهای بسیاری در حوزه حاکمیت اسالمی دارد و ثمراا
زیادی را برای جامده اسالمی به ارمغان میآورد که در عم میتوان نقش عداتت را
بسیار مفیدتر از دیگر ابزارهای کنترل قدرا بیان نمود.

امام خمینی(ره)
و کنترل درونی

باورهای ایمانی

انسان نمیتواند بدون داشتن ایده ،آرمان و ایمیان زنیدفی سیاتم و سیدادتمندی

قدرت سیاسی
( 7تا )32

داشته باشد و یا کاری مفیدی برای بشریت انجام دهد ،انسان فاقد هرفونه ایمیان و
عقیده ،همیشه بصورا موجودی سرفردان است ،که تکلیف خیویش را از زنیدفی
در مسا

اخالقی و اجتماعی نمیداند .تذا انسیانی کیه دا میاً بیا جامدیه و مسیا

سیاسی و اجتماعی برخورد میکند و بنابر فطراِ خود در برابیر آنهیا عکیساتدمی
نشان میدهد ،افر عقیده و ایمان داشته باشد ،سدادتمند بوده و تکلیفش در زنیدفی
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مشخص است و در غیر این صورا موجودی سرفردان خواهد بود که فاه مث کاه
با وزش باد به این سو و آن سیو کشییده خواهید شید و بیه موجیودی ناهماهنی
میماند .بنابراین امری که در هر ت ظه برای بشریت الزم میباشد ایمیان اسیت کیه
انسان را هدفمند نموده و همه چیز را ت ت سلطه او قیرار مییدهید ،حتیی هیوایِ
نَفسش را( .مطهری :4333 ،ج)74،2
امام علی(ع) در پاسخ به این سوال کیه ایمیان چیسیتر فرمودنید« :لالمیریس اَدعةری ا
ِبسرلباوالَعل اِبسلّس اوا ملاِبالکریس » (نهج اتبالغیه ،حکمیت )224؛ «ایمیان شیناختی
است با قلب ،اقراری اسیت بیا زبیان ،و عملیی اسیت بیا اعریاء و جیوارح ».امیام
صادق(ع) نیز در تدریف ایمان میفرمایند« :حقیقیت شیرح ایمیان اقیرار و خریوع
برای خداست با اقرار بندفی و تقرب به حررا او ،و انجام هر واجبیی از خریرد و
کالن با دانا ی از سر حد توحید تا پا ین تر ،و تا آخر ابواب طاعت به ترتیب از باال
به پا ین ،همه به همراه هم و پیوست با هم( ».حرانی)372 :4733 ،
نقش ایمان به خداوند متدال نیز در کنترل قیدرا سیاسیی حاکمیان بسییار پیر
اهمیت بوده و در سخنان امام خمینی(ره) برآن تأکید بسیار شده است .قب از آن که
به نقش ایمان در کنترل درونی صاحبان قیدرا از سیخنان امیام اشیاره شیود ،الزم
است به شرح مدنای ایمان از نگاه امام نیز پرداخته شود« :ایمان در تغیت بیه مدنیی
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

وثوق و تصدیق و اطمینان و انقیاد و خروع است ،در فارسیی بیه مدنیی فروییدن
است و پرواضح است کیه فروییدن غییر از علیم و ادرات اسیت( ».امیام خمینیی،
4339ب)33 :
امام خمینی(ره) برای روشن شدن تفاوا «علم» و «ایمان» مثال زیبایی مییزنید
که همه میدانند مرده به قدر مگسی حرکیت نیدارد و نمییتوانید بیه دیگیران آزار
برساند و همه میدانند که در تاریکی مردفان زنده نمیشوند ،با این وصف در شب
تاریک از مردفان وحشت داریم و این نشان میدهد که به این حقیقت عقلیه ،قلیب
ایمان نیاورده و این ادرات عقلی به قلب نرسیده ،بر همین اساس حقیقت توحید که
بیشتر فروع ایمانی و مدارف اتهی و صفاا نورانی قلبی از آن منشدب میشود و بر
ادرات عقلی هیچ یک از این فروع مترتّب نمیشود تا به مرحله ایمان و بیاور قلبیی
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نرسد( .همان33 -33 :؛ 4343اتف :ج )774-779 ،44تذا توجه اساسی امام به ایمان

قلبی است نیه ایمیان عقلیی کیه قلیب او را درت نکیرده باشید ،از ایین روی امیام
میفرمایند:
عناوین مسا

اتهى و مسا

عرفانى ،عناوین سهلى است کیه هیر کیس فمیان

مىکند که این عناوین را فهمیده است؛ و امور اسیتدالتیّه برهانیّیه هیم در عیین
حاتى که دقیق است ،تیکن سه االدرات است .بدد از قییام برهیان و دنبیال او
رساندن حاص این عناوین و نتیجه برهان بیه قلیب مشیکلتر اسیت ،کیه آن را
ایمان ففته مىشود به آن ،و چه بسا که اصی اب برهیان بیه ایین مرتبیه ایمیان
نرسیده باشند .این یک مسئلها است که باید با تلقیناا و تکرار و ریاضاا به
قلب رساند .شما مالحظه مىکنید که به حسب ضرورا ییک کسیى کیه میرده
است ،از او به انسان ضرر وارد نمىشود ،تکن اتّا بدیو اشیخا

 ،دیگیران،

افر چنانچه در یک قبرستانى باشند و کسى نباشد یا بیا ییک میردها همجیوار
باشند در غساتخانه و تنها باشند مىترسند؛ برا اینکیه ،آن برهیان و ضیرورا
عقلى به دل نرسیده است .آن مدنایى که عق ادرات کرده است ضیرورا هیم
دارد ،تکن به دل نرسیده است .تکن آنهایى که مثالً مرده شور هسیتند و سیر و
کار دارند با مردهها ،از باب اینکه تکرار شیده اسیت ایین مطلیب پیششیان ،بیه
قلبشان رسیده است و آنها خوفى ندارند .در مسا

اسالمى هم و مسا

عقلیى

هم همین طور هست .چه مسا لى عقلى هست که با برهان ،با برهان قو ثابت
است ،تکن در انسان تأثیر نکرده است ،برا اینکه ،نتیجه برهان به عق رسییده
است ،تکن به قلب وارد نشده است ،ایمان به آن نیست ،عق او را ادرات کرده
است ،تکن قلب ایمان به او نیاورده است( .همان4343 ،اتف :ج)774-779 ،44

امام خمینی(ره)

همچنین میتوان ففت صفاتی را که خداوند در قرآن کریم در مقام مومنان ذکیر

و کنترل درونی

فرموده که در وجود ما نیست برخاسته از تفیاوا علیم و ایمیان در وجیود انسیان

قدرت سیاسی
( 7تا )32

است ،آنجا که در سوره انفال خداوند میفرماید:
ا
ا
ا
اَلَتاَریلمبریُ َاواإذلاَلااَتا َلَا اُ اآایَ از َلدهت اإمیسانً َاوا َلیااَ یّبااری ا
ذیناإذلاذکَعاهللا َاو ی
إَّنسالیؤَام َ الس َ
یریَتَری َمکلریم ( .انفال )2 :مؤمنان کسانی هستند که چون نام خدا برده شود ،خیوف بیر
دتهای ایشان چیره فردد و چون آیاا خدا بر آنان خوانیده شیود ایمیان ایشیان
افزون فردد و بر پروردفارشان توک میکنند.
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ااهری ا
الیؤَاریم َ اَ یرریاسً» (انفال« ،)7 :و ایشان به درستی همان
تا آن که می فرماید« :روسئا َ
ایمان آورندفان هستند».
بنابراین مؤمنان آنانند که این چند صفت را دارند و غیر اینهیا میؤمن نیسیتند و
به جهت تاکید این امر در آخر نیز میفرماید و اینان به راستی همان ایمان آورندفان
هستند.
امام خمینی(ره) پس از شرح این نکاا ،مؤمن را که ت یت تیأثیر دسیتوراا و
آیاا اتهی هستند این فونه مدرفی مینماید« :مؤمن آن کسی است که قلبش حرور
حق و احاطة قیّومی آن ذاا مقدّس را دریافته باشد و عظمت و جالل او را وجدان
کرده باشد( ».همان4339 ،ب )32 :بنابراین ،مؤمن حقیقی کسی اسیت کیه خداونید
متدال را همیشه بر تمامی اعمال خود حاضر و ناظر بدانید و ایمیان کامی افیراد در
زمانی است که به ففته امام ،دنیا را م رر حق بدانند« :عیاتم م ریر خداسیت ،در
م رر خدا مدصیت نکنید( ».همان4343 ،اتف :ج)794 ،43
تذا این سطح از ایمان کام است که باعث اصالح بسیاری از امیور مییشیود و
برای کنترل قدرا حاکمان الزم مینماید که با آراستگی و پیوسیتگی خیود بیه آن،
فرفتار فساد قدرا و ان راف سیاسی و اخالقی نشوند و از نگیاه امیام ،کسیی کیه
ایمان نداشته باشد م ال است در خدمت مردم باشید« :بایید جوانیان میا بداننید تیا
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

مدنویت و عقیده به توحید و مداد در کسی نباشد م ال است از خیود بگیذرد و در
فکر امت باشد( ».همان :ج)322،3
امام منشأ ابتالء قدراهای سیاسی و حکومتها بیه فسیاد را نداشیتن اعتقیاد و
ایمان به خداوند باری تداتی دانسته و میفرماید« :همة اینهایی کیه ایین بسیاط را،
این فراحتها را در ایران درست کردند و این فرفتاریها را برای ملّت ما درسیت
کردند ،برای این بود که ایمان در کار نبود ،افر ایمان در کار بود ممکن نبود که یک
آدم یک قراردادهایی درست کند که حیاال دوتیت میا فرفتیارش هسیتند( ».همیان:
ج )743 -742،4امام تنها راه نجاا انسانها و کسب سدادا دنیا و خیر آخیرا را
ایمان به خدا دانسته و برای اینکه صاحبان آیندة قدرا در نظام اسالمی دچار فسیاد
و بیایمانی نگردند و قدرا در جامدة کنترل فردد ،دانشگاهها و حوزههیای علمییه
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را موظّف به فسترش ایمان و مدنویت در جامدة میداند و در این مورد میفرمایند:

مبدأ همة خیراا و مبدأ همة ترقیاتی که بیرای ییک مملکیت هسیت ،چیه در
جهت مادیاا و چه در جهت مدنویت ،این است که ایمان در کار باشید ،بایید
شما و ما دست به دست هم بدهیم برای قشر آتیه که اینها مقیدراا مملکیت
دستشان است ،ایمان ایجاد کنیم؛ شما از دانشیگاه میؤمن بییرون بدهیید ،میا از
مدرسهها مؤمن بیرون بدهیم نه عاتِم ،عاتم تنها فایده ندارد ،اتبته مؤمن تنها هیم
مؤثر خیلی نیست( .همان :ج)743 -742،4

از نظر امام هرفاه ایمان با علم توأم شود نتیجه مثبت میدهد و به سود میردم و
جامدة کاری صورا خواهد فرفت ،زیرا به نظر امام افر ایمان نباشد ،افیراد فرفتیار
فساد و ان راف میشوند و ایمان مانع تطمیع و تهدید میشیود و میؤمن دسیت بیه
خیانت نمیزند و این ایمان است که باعث کنترل قدرا و حفظ کشور میفردد.
بنابراین یکی از مؤتّفههای بسیار مهمی که سبب کنترل درونی حیاکم و زمامیدار
جامدة اسالمی میشود ایمان به خداوند متدال و عاتم غییب مییباشید و پییرو ایین
اعتقاد است که حاکم اسالمی می تواند وظایف خود را به خوبی و طبیق دسیتوراا
خداوند متدال به انجام رساند و علّتاتدل ب یث ابزارهیای درونیی کنتیرل قیدرا
سیاسی خصوصیت ایمان می باشد ،کیه بیدون شیک حیاکم اسیالمی بایسیتی از آن
برخوردار باشد.
تذا ابتدا یترین مرحلة ایمان در هر فردی ،ایمان تسانی میباشید و سیرس آن را
با عق ادرات میکند؛ امّا این سطح برای صیاحبان قیدرا در نظیام اسیالمی کیافی
نمی باشد بلکه ایمان آنان بایستی درونی شده و به اعماق قلب ،روح و جانشان وارد

امام خمینی(ره)

شده باشد ،بنابراین در اندیشه امام مکم ایمان تسانی و عقلی ،ایمان قلبی و عملیی

و کنترل درونی

می باشد ،که این قلبی و درونی شدن ایمان سبب میفردد همة اعمال ،رفتار ،کیردار

قدرت سیاسی

و منش انسان متأثر از ایمان به خداوند و عاتم غیب شود تا او را کامالً کنترل کیرده

( 7تا )32

که در تصمیماا و عملکرد بیرونی جز رضای خداوند متدال هیچ نکتیهای بیروز و
ظهور نداشته باشد ،یدنی این که حاکم اسالمی با درونی نمودن ایمان در خود سدی
مینماید تمام افدال و اعمال خویش و تصمیماا حکومتی را مطابق رضای اتهی به
انجام رساند و این مؤتّفه باعث کنترل اساسی اعمال و رفتار حاکم در نظام اسیالمی
میفردد.
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پرهیزگاری درونی

حوزة سیاسی و اجتماعی ،میتواند تغزشگاه بزرگ همگان به ویژه سیاستمداران
و رهبران جامده باشد .زیرا انسان در عم ِ اجتماعی خویش ،بیشتر نشان میدهد که
تا چه اندازه در مسیر خودسازی و کنترل نفس فام برداشته و در مسییر انسیانیت و
عبودیت ربوبی و خالفت اتهی قرار فرفته است .تذا بسیاری از مردم تا وقتی که بیه
امور دنیوی آزموده نشدهاند همواره مدعی دستیابی بیه کمیاالا مطلیق هسیتند و
حتّی فاه ،اَمر بر خود آنها مُشتبه میشود ،از این رو میتوان ففت کیه مهیمتیرین و
بزرگترین مرکز آزمونهای سخت اتهی ،امور اجتماعی است .در این حیوزه اسیت
که مردم حقیقت درونی خویش را آشکار میکنند و تنها کسانی که در خودسازی و
تزکیه نفس کوشیده و تقوای سیاسی پیشه نمودند ،میتوانند از امت ان اتهی سیربلند
ا ا
فّری ا ا ا ا ا ا ا
بیییرون آینیید و مصییداق «صریریسنااسًاسااَ ا
اَریریمالا»
ااَسةلریسًاس یاری ااًَسسفریسًا َلَری َ
َ
رییاهری َریمل اواَمادریسًا ََری اع َ
َ
(حکیمی :4334 ،ج )774،2باشند ،که در این زمیان حیق رهبیری میردم بیه عنیوان
خالفت اتهی به عهده آنانی فذاشته میشود که تقوای اتهی پیشه نمودند ،تا میردم را
با قدرا خلیفة اتلّهی خود رشد داده و به سیوی سیدادا و کمیال مطلیق هیدایت
نمایند.

استاد مطهری در ب ثِ از ضروراِ کسبِ تقوی مدتقد است کیه الزمیه حیّیاا
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

عقلی و انسانی ،تبدیت از اصول مدین میباشد و الزمه اینکه انسان از اصولِ مدیّنیی
پیروی کند ،این است که از اموری که با هوا و هوسِ انسان موافیق اسیت ،وتیی بیا
هدف و اصولِ زندفانی بشر منافاا دارد پرهیز کند .وتی الزمه همة اینها این نیست
که انسان اجتناب از م یط اجتماعی را پیشه سازد .بلکه بهتریین راه اییناسیت کیه
انسان در روحِ خود ملکهای ایجاد کند که آن ملکه ،حافظ و نگهیدارِ انسیان باشید.
بنابراین تقوی به مدنای عام کلمه الزمه زندفی هر فردی است که میخواهد انسیان
باشد و ت ت فرمان عق زندفی کند و از اصیول مدینیی پییروی نمایید( .مطهیری،
 )424-423 :4394شهید مطهری(ره) در تدریف خا

از تقوای دینی مییفرمایید:

« تقوای دینی و اتهی یدنی اینکه انسان خود را از آنچه از نظر دین و اصوتی که دین
در زندفی مدین کرده ،خطا و فناه و پلیدی و زشتی شناخته شده ،حفیظ و صییانت
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کند و مرتکب آنها نشود( ».مطهری)424 :4394 ،

امام علی(ع) در نهج اتبالغه روی کلمه تقوی بسیار تکیه میکند ،کیه بیه مدنیای
ملکهای مقدس که در روح پیدا میشود و به روح قدرا میدهید و نفیس امیاره را
مطیع میسازد به کار رفته .امام علی(ع) میفرمایند:
َاری َریَُع ْ اسَاَریریسسااَریُ ْ َاوارَأْ َمری َ ْ ا
ریتاَریلریریمبریَُ ْ َ
ریتار َْوسااَریریسهَالَِا َ
إا اَری ْرری َریماالَِا َ
امَس اََری َاوارَسَْزََری ْ
اََری ْ
اَری ار ْ
اًَسةَریتَری َ
َه َم الجَعه ْا؛ تقوای خدا ،دوستان خیدا را در حماییت خیود قیرار داده و آنهیا را از
تجاوز به حریم م رماا اتهی نگهداشته است و خوف خیدا را میالزم دلهیای
آنها قرار داده است تا آنجا که شیبهیای آنهیا را زنیده و بییدار نگیهداشیته و
روزهیای آنهییا را قییرین تشیینگی (تشینگی روزه) کییرده اسییت( .نهییج اتبالغییه،
خطبه)447

در اینجا امام تقوی را به مدنای آن حاتت مدنوی و روحانی ذکر کرده که حیافظ
و نگهبان از فناه است ،و ترس از خدا را به عنوان یک اثر از آثار تقوی ذکر کیرده،
نه تمامی آن.
تقوی مصونیت است نه م دودیت؛ حررا علی(ع) میفرماید« :بنیدفان خیدا
بدانید که تقوی حصار و بارویی بلند و غیر قاب تسلط است و بیتقوایی و هرزفیی
حصار و بارویی پست است که مانع و حافظ ساکنان خود نیست و آن کیس را کیه
به آن پناه ببرد حفظ نمی کند همانا با نیروی تقوی ،نیش فزنده خطاکاریهیا برییده
میشود( ».همان ،خطبه  )473حررا در این بیان ،فناه را که به جان آدمی آسییب
میزند به نیش عقرب تشبیه میکند و میفرماید نیروی تقوی نیش این فزنیدفان را
قطع میکند.

ا
ااوا
ارَریَع َ
امام صادق(ع) در تدرییف از تقیوی مییفرماینید« :لَ االیَفرری َ َ
اَاری َ
َاهللا َ
َ َ
ریسَ»؛ «تقوی این است که خداوند در جایی که تو را فرمان داده اسیت
اَن َا
اَا َ
الیَع َ
لَ َ
غایب نبیند و در آن جا که تو را نهی کرده است ،حاضر نبیند( ».ری شهری:4337 ،

امام خمینی(ره)
و کنترل درونی
قدرت سیاسی
( 7تا )32

ج )4343 -4343 ،47بنابراین تقوی این است که انسان همواره خدا را ناظر اعمیال
خویش بداند ،و حرور او را در زندفی خود تمس کند.

ااوال االمیریس ا
امام رضا(ع) در بیان جایگاه تقوی در دین مییفرماینید« :إَّنریساه َریمالالاریَ ،
ریمَالالمیریس ا ابا َ َ َجری ٍا»؛ «همانا دین اسالم است و ایمان یک درجه باالی
ةَمَ ابا َ َ َج ٍ َاولستیرمیاةَ َ
آن است و تقوی یک درجه باالی ایمان است( ».کلینی :4337 ،ج )494-499 ،7
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خداوند نیز در قرآن ،تقوی را ،به تباسی تشبیه میکند که هرفونه عیب و نقیصِ
آدمی را میپوشاند؛ زیرا شهوا قدرا و هواهای نفسانی آدمی را به سوی بسییاری
از ناهنجاریها میکشاند .تذا تقوی است که موجب میشود تا شهواا مهار شود و
در حفاظ قرار فیرد و انسان را از انجام فناه بیاز دارد( .اعیراف (29 :تیذا در اسیالم
بیش از هر چیز به تقوی توجه شده است و آن میزانی است که بهیای ارزشهیا بیه
وسیله ی آن سنجیده می شود ،به طیوری کیه هیر ارزشیی بیدون ارتبیاط بیا تقیوی
بیارزش خواهد بود( .حجراا)43 :
راغب اصفهانی در کتاب مفرداا ،در بیان تقوی میفرمایند« :وقایه عبارا است
از م افظت کردن یک چیزی از هرچه به او زیان میرساند و تقوی یدنیی نفیس را
در وقایع قرار دادن از آنچه بیم میرود» و تقوی در عرف شرع « اَف َظالساف ا مریسای ا
ریؤُاا

ا ا
ا
َ». ...؛ «یدنی نگهداری نفیس از آنچیه انسیان را بیه
ااویَتا ُّاذسااباََت اا
واذسااب ََتَالحمللم َ
فناه میکشاند به اینکه ممنوعاا و م رماا را ترت کند( ».راغب اصفهانی:4737 ،
)334
امام خمینی(ره) در شرح چه حدیث به نق از شیخ صدوق و شیخ حر عاملی
و در عرف و زبان اخبار تقوی را این فونه تبیین مینماید:
بدان که «تقو » از «وقایه» بیه مدنیى «نگاهیدار » اسیت .و در عیرف و تسیان
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

اخبار ،عبارا است از حفظ نفس از مخاتفیت اوامیر و نیواهی حیق و متابدیت
رضای او و کثیراً استدمال شود در حفظ بلیغ و نگاهداری کام نفس از وقیوع
ا
ا
ریا ااَرینا
اهلَ َ
نالخ َذاِبسشریبَُس َاوَری َ اةرییالیا َحعَریس َاو َ
اَ َ
در م ظوراا به ترت مشتبهااَ « .و َ
ََاری االایَدلَری ا» «و هر کس به شبهاا عم کند مرتکب م رماا خواهد شد و از
راهی که نمیداند هالت شود( ».ابن بابویه قمی[شیخ صدوق] :4333 .ج 43 ،3
اَریم َ الیامرییایم ا ریاار ایریَ َرری َ اةاری اا»
اَرینا َةَری َ َ
به نق از امام خمینی4339 ،اتفَ « ،)239 :و َ
«و هر کیس در اطیراف قرقگیاه باشید انتظیار مییرود کیه در آن قیرار فییرد».
(حرّعاملی :4337 ،ج 494 ،24به نق از امام خمینی4339 ،اتف)239 :

از نظر امام تقوی فینفسه از مدارج کمال و مقاماا نیست ،وتیی مقدمیة کمیال
است و بدون آن به دست آوردن مقاماا مدنوی امکان پذیر نمیباشد:
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و بباید دانست که «تقو » فرچه از مدارج کمال و مقاماا نیسیت وتیى بییآن

نیز حصول مقامى امکان ندارد ،زیرا که مادامى که نفس ملوث به توث م رّماا
است ،داخ در باب انسانیّت و سیاتک طرییق آن نیسیت ،و میادامى کیه تیابع
مشتهیاا و تذایذ نفسیانیه اسیت و حیالوا تذاییذ در کیام اوسیت ،اوّل مقیام
کماالا انسانیه برا او رخ ندهد ،و تا حبّ و عالقه به دنییا در قلیب او بیاقى
است ،به مقام متوسطین و زاهدین نرسد ،و تا حب نفس در کامن ذاا اوست،
به مقام مخلصین و م بین نای نگردد ،و تا کثراا ملک و ملکوا در قلیب او
ظاهر است ،به مقام مجذوبین نرسد ،و تا کثراا اسماء در باطن ذاا او متجلى
است ،به فنا کلى نای نگردد ،و تا قلب اتتفاا به مقاماا دارد ،به مقام کمیال
فنا نرسد ،و تا تلوین در کار است ،به مقام تمکین نرسید و ذاا بیه مقیام اسیم
ذاتى در سرّ او تجلى ازتى و ابد نکند( .امام خمینی4339 ،اتف)239 :

برابر تقسیمی که حررا امام از تقوی دارد تدریفی که ذکر شد منطبق بر تقوای
عام است که باید از م رماا و مشتبهاا پرهیز فردد .ایشان در مراتیب و درجیاا
تقوی مینویسد:
پس ،تقوا عامه از م رّماا است ،و خاصّه از مشتهیّاا ،و زاهیدان از عالقیه
به دنیا ،و مخلصان از حب نفس ،و مجذوبان از ظهور کثراا افدیاتى ،و فانییان
از کثراا اسما ى ،و واصالن از توجه به فنا ،و متمکنان از تلویناا« :ةَساریتَ ار ا ََ َمری ا
ر اَع َا» (هود[ )442 :پس پایدار کن آن فونه که فرمان مىبایسیت بیرد( ].امیام
خمینی4339 ،اتف)239 :

در عرصة عم به تقوی و پرهیزفاری امام خود نیز شهره بودند و بر تزوم تقوی
برای کنترل قدرا مسئوالن در نظام اسالمی تأکید بسییار داشیتند ،زییرا حاکمیان و

امام خمینی(ره)
و کنترل درونی

صاحبان قدرا افر پرهیزفار نباشند و از خود صیانت ننمایند و بیقید و بند باشیند

قدرت سیاسی

و مرزها و شبهاا را مورد توجه قرار ندهند ،به مرور مرتکیب خیالف و مدصییت

( 7تا )32

شده و انجام فد حرام برایشان زشت نمینماید و به آسانی فرفتار فساد سیاسیی و
اجتماعی میشود.
از این رو امام بر نقش تقوای اتهی در کنترل قدرا سیاسی حاکمان چنین تأکید
مینمایند « :تقوی برا همه الزم اسیت و بیرا کسیانى کیه متصید امیور کشیور
هستند ،الزمتر است( ».همان4343 ،اتف :ج)422،44
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همان فونه که اشاره شد امام تقوای عامّه را برای سدادا تمیامی افیراد جوامیع
بشری امری الزم میداند اما تاکید ویژهای به وجود تقوای خاصّه در مسئوالن نظیام
اسالمی جهت کنترل قدرا سیاسی و مبارزه با هوای نفس قا

میباشیند و وجیود

تقوی را مانع درفیریها و جدال بین قدراها میداند و در اینباره میفرمایند:
آنهایى که متص ّد امور نیسیتند ،تقیوی ییک امیر اسیت کیه بیرا شیخص
خودشان و احیاناً هم برا یک عدها که بیا او تمیاس دارنید ،میؤثر اسیت ،و
خالف تقوی برا شیخص خیود آن آدم و بیرا اشخاصیى کیه بیا او مداشیر
هستند ،فاهى سرایت مىکند و مؤثر مىشیود .امیا متصیدیان امیور بیه حسیب
تصدّ که دارند ،افر خدا نخواسته -تقوی نداشته باشند ،یک وقت مىبینیید
که اینهایى که در رأس امورند ،افر تقوی نداشته باشند ،ایین بیه همیه کشیور
سرایت مىکند ،همه کشور را یک وقت -خدا نخواسته -بیه بیاد میىدهید و
تهذا ،برا آنها اهمیت تقوی بسیار بیشتر است تا برا اشخا

 .آنها ،هم برا

خودشان خوب است ،هم برا دوستانشان خوب است و هم بیرا کشورشیان
خوب است ،برا تمام کشور .افر با بىنظر و حسن نظر و تقوی در همهجیا
عم بشود ،اختالفاتى پیش نمىآید .همه این اختالفاا که مىبینید فاهى پیش
مىآید ،همان طور که اختالفاتى که در دوتتها بزرگ پیش مىآیید ،بیرا
این [است] که تقوی ندارند؛ تقوا سیاسى ندارنید ،تقیوا اجتمیاعى ندارنید،
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

تقوا شخصى و اخالقى ندارند .این اسباب این مىشود که این میىخواهید او
را بچاپد ،او هم مىخواهد این را بچاپد .این موجیب ایین میىشیود کیه دعیوا
بشود .اما افر تقوی در کار بود و افر چنانچه هر کسى رو مرز خودش عمی
مىکرد ،این همه جن

و جدال پیش نمىآمد( .همان :ج )423 -422 ،44

بنابرای بیتقوایی سبب جدال و نابودی قدراهای سیاسی در حکومت میفردد
و چنان چه مسئوتی بیتقوی باشد این امر به زیردستان وی نیز سرایت خواهد کرد.
تذا به تناسب مراتب و جایگاهی که مسئوتیت برای افراد ایجاد مینمایند ،درجاا و
مراتب تقوی باید مورد بررسی قرار فیرد و ت اظ فردد.
بدین جهت امام در انتخاب مسئوالن یکی از مدیارهای اساسی را وجود تقیوای
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اتهی در افراد بیان میدارند:
به همة مسئوالن کشورمان تذکر میدهم که در تقیدّم میالتهیا ،هییچ ارزش و

مالکی مهمتر از تقوی و جهاد در راه خدا نیست و همین تقدم ارزشیی و اتهیی
باید مدییار انتخیاب و امتییاز دادن بیه افیراد و اسیتفاده از امکانیاا و تصیدی
مسئوتیتها و ادارة کشور و باالخره جایگزین همة سینتهیا و امتییازاا غلیط
مادی و نفسانی بشود ،چه در زمان جن

و چه در حاتت صیلح ،چیه امیروز و

چه فردا ،که خدا این امتیاز را به آنان عنایت فرموده است( .همان :ج)333 ،23
زیرا در اندیشه امام انسان باتقوی خود را از خطا ،فساد ،ان یراف و ییا اشیتباه،
نگهداری و یا حفظ مینمایید و بیه دنبیال شیکرفزاری و سراسیگزاری ندمیت
خداوند میباشد و خود را در م رر خداوند حاضیر دانسیته و خداونید را بیر
اعمال خود ناظر میبینید« :عیاتم م ریر خداسیت ،در م ریر خیدا مدصییت
نکنید( ».همان :ج)794 ،43
تکن آن مقدار که برا ما میسور است در سراسگزار و شکرفزار در ایین
ندمت بزرگ ،این است که اوتًا :تقوی را پیشیه خیود کنییم و خیدا تبیارت و
تداتى را در تمام امور حاضر و ناظر ببینیم در خلوا و جلوا ،در حال جنی
و در حال صلح ،در تهیدستى و در غنا ،خدا تبارت و تداتى را حاضر ببینییم.
(همان :ج)443 ،44
همه عاتم م رر خداست .هر چیه واقیع میىشیود در حریور خداسیت .هیر
خطراتى که در قلب ما واقع مىشود در حرور خداست .ما باید به شکر ندمتى
که خدا تبارت و تداتى ،ندمتها غیر متناهى که به ما عنایت کرده است و بیه
شکر این ندمتى که اخیراً به ما عنایت فرموده است ،توجه به او داشته باشییم و
تقوی را پیشه کنیم ،و از خ دا تبیارت و تدیاتى بخیواهیم کیه میا را بیه حیال

امام خمینی(ره)

خودمان بازندارد و عنایت خودش را از ما سلب نفرماید( .همیان :ج-443 ،44

و کنترل درونی

)443

قدرت سیاسی
( 7تا )32

بنابراین انسانی که عاتم را م رر خدا دانسیته و خیود را در پیشیگاه ذاا حیق
حاضر میبیند و خدا را بر اعمال پنهان و پیدای خود ناظر میداند ،چنین انسانی بیا
تقوای اتهی که پیشه نموده از درون مورد کنترل ،نگهداری و م افظت قرار فرفته و
در انجام عم سیاسی و اجتماعی دچار تغزش ،ان راف و یا فساد نمیفردد.
در پایان این ب ث یادآوری این نکته الزم است که حررا امام مییزان برتیری
در اندیشة اسالمی را تقوای اتهی میداند و میفرمایند« :و آن چیز که میزان اسیت
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تقوی است ،نه رن

است و نه نژاد است و نه کشور است و نه هیچ چیز ،آن اسالم

است( ».همان :ج)723 ،43
دانش و بینش دینی

یکی از ابزارهای درونی که حاکم اسالمی میبایست بدان متصف باشید ،علیم و
آفاهی نسبت به اسالم ،مدارف و قانون اسالم است .بلکه ایین ابیزار را مییتیوان از
ضروریترین و اوتیترین ویژفیها برای حاکم اسالمی برشمرد ،چیرا کیه در نظیام
سیاسی شیده ،حاکم در راستای نظارا فرافیرش بر امت و هیدایت عیام میردم بیه
ارزشهای واالی اسالمی میبایست با عنایت به شناخت کام از اسالم ،مردم را بیه
سوی مبانی اسالمی هدایت نماید .ضرورا اتّصاف حاکم به ایین وصیف در فیرو
ادتهای است که برخی از آنها از نظر میفذرد:
اتف :افساد بیش از اصالح :پیامبر اکرم(

) مدتقد میباشند عملی که بدون علم

و آفاهی انجام فیرد افساد آن بیش از اصالح خواهد بود و به طبع ،این عم بیعلم
که به فساد منتهی میفردد برای حیاکم اسیالمی کیه عمی او فسیتره وسییدی دارد
ضرورا صدچندان پیدا میکند« :مَن عَمِ َ علی غیرِ عِلمٍ کیان میا یُفسِیدُ أکثیرر مِمّیا
یُصلح»؛ «هرکس عملی را بدون آفاهی انجیام دهید ،مفاسیدش بییش از آن چییزی
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

است که اصالح میکند( ».کلینی :4337 ،ج)77 ،4
ب :دوری از هدف :در نظام اسالمی وتیفقیه م یور مشیروعیت بیوده و سیایر
ارکان و کارفزاران باید از وی کسب مشیروعیت کننید و بیر همیین اسیاس م یور
هدایت کالن جامده بر عهده وی بوده و او میبایسیت میردم را بیه سیوی کمیال و
سدادا دنییوی و آخیروی هیدایت نمایید ،بنیابراین حیاکم اسیالمی بایید فقیهیی
اندیشمند ،کارشناس حوزه علوم اسالمی و آشنا به قانون باشد ،چرا که در غیر ایین
صورا حاکم قادر به کنترل کالن خود بر اسالمیت نظام نبوده و بلکه به خاطر عدم
آشنایی با مبانی اسالم و قانون اسالمی ،به بیراهه خواهد رفیت و جامدیه را نییز بیه
فمراهی خواهد کشاند.
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امام صادق علییهاتسیالم مییفرمایید « :ا
لسدسَریلا لرییاِری اُابَ ریُةاکسسّریسنا اعا لرییاِری اُالسمعیری ٍ ا
الیَزیری ااریع َ السّری اُاإالابدری الً»؛ «کسی که بدون آفاهی کاری را انجام میدهد ماننید سِییر

کننده در بیراهه است ،که سرعتِ حرکیت ،او را از مسییر اصیلی دورتیر مییکنید».
(همان :ج)73،4
ج :فمراه نمودن مردم :هرفاه حاکمان بیا مدیارف و ارزشهیای اسیالمی آشینا
نباشند و از بصیرا الزم و زکاوا کافی برخوردار نباشند ،امکان هیدایت میردم بیه
سمت و سویی غیراسالمی مراعف شده و تنها با آفاهی و بصیرا حاکم به اسیالم
است که اسالمی بودن نظام صادق خواهد بود .قریه اعتبار علم و آفاهی حیاکم نیه
تنها ،مقترای روایاتی است که علیم را بیرای حیاکم و زمامیدار فیر

مییداننید؛

چنانچه امام علی(ع) میفرمایند:
ا ا
َسَری اا
َواَری ْ ا َلا ْمریت ْ الَنری َاالایریَْاریبَ ارینالَ ْ ایََریم َ السْ َریم الَا َلَرینالسْف ا
ریعود َاوالسری یا َسَاه َاوالسْ َم ریسَااَ َاو ْ
الالَ َْ ََریس َاوال َ
لسْمّلامنيا...او َاالال ْْل ا
سهلاةَریا ا
ضلُ ْ ااِبَ ُْلااا؛ شما میدانید آن کس که در منصب امامیت
ْ َ َ
مسلمین بر نوامیس ،خونها ،غنایم و احکام تسلط دارد ... ،نباید جاهی و نیادان
باشد تا با جهلش آنان را فمراه کند( .نهج اتبالغه ،خطبه )434

امام صادق(ع) در روایتی این امر را در ضیمن مثیاتی مقتریای عقی و فطیرا
بشری مدرفی مینماید:
ا
ا
ا
ا
ذلاو َجری َ ا َجریً،اهریمار لری اب امری ا
لنلعولا نف َّ ااةَری َمهللااإ السعج َلاسَاَ م َ اسَ الس َاَ ااة ُسالسعل یااةَإ َ
االسعجریریلالسریذیاهری َریمار لری اب امری ااَری َرینالسریریذیاکریریس َ اةاُریریس؛ و
اَ َرینالسریریذیاهری َریماةاُریریساایعجری اوکریرییهاباریریذسا َ
در خیود نظیر کییرده بفکیر خییویش باشیید ،بخییدا سیوفند افییر صیاحب فلییه
فوسفندی ،چوپانی داشته باشد ،افر چوپانی داناتر و کارآتر بیابد چوپیان قبلیی
را رد کرده و چوپانی را که به فوسفندان و وضع آنهیا دانیاتر اسیت ،سیر کیار
میفمارد( .حرّ عاملی :4337 ،ج )73،47

بنابراین در راستای ضرورا علیم و آفیاهی بیه اسیالم بیرای حیاکم اسیالمی،
مشروعیت حاکم سیاسی شیده در عصر غیبت از آغاز منوط به وصف فقاهت بیوده

امام خمینی(ره)
و کنترل درونی
قدرت سیاسی
( 7تا )32

و والیت سیاسی بر اموراا شیده در عصر غیبت بر عهده فقیه نهاده شده کیه از آن
به عنوان والیت فقیه یاد نمودهاند و به تدبیر برخی از بزرفان این امر ،اوالً و باتذاا
و در حقیقت والیت فقیه بر جامدة بوده و ثانیاً والیت فقیه عادل اسیت و ایین امیر
تنها در این فر

مدنا مییابد که فقیه به عنوان کارشناس و آفاه به مبانی و احکیام

اسالم ،میبایست در فرآیند کنترل قدرا سیاسیی در جامدیه؛ احکیام و ارزشهیای
11

اسالمی را به اجرا درآورده و رن

و بوی اسالمی به جامده بدهد و از همیین روی

در روایت ت ف اتدقول ،مجاری امور و احکام بر عهده عاتمان و کارشناسان حیوزه
ریساِب ا
هللالَال ََاَریسا َلَرییا
اَمَس ایالالَمَ َاول ََ َ س َا َلَیارَیری ایالسدلَ َم اا
دین و شریدت نهاد شده است« :إا َ
ا
اََع الَری اا»؛ «همانا مجاری امور و احکام بر عهده عاتمان به احکام اتهیی و آنهیا
ََ َ،سَ َاو َ
که امانتدار حالل و حرام خداوند هستند ،میباشد( ».حرانی)234 :4733 ،
با توجه به اینکه در دین اسالم ،قانون اتهی م ور عمی قیرار فرفتیه و همگیان
میبایست براساس قانون اسالمی عم نمایند و در این میان ،حاکم نیز مییبایسیت
جامده را به سوی آرمانهای اتهی هدایت نماید ،از این روی میبایست ،عاتم و آفاه
به قوانین اتهی بوده و جامده را بر اساس این آفاهی بیه سیدادا و کمیال هیدایت
نماید .بر این اساس امام شرط علم به مدارف اسالمی را از ضیروریتیرین شیروط
حاکم اسالمی دانسته و اینفونه اظهار داشته است« :افر زمامدار مطاتیب قیانونی را
نداند ،الیق حکومت نیست ،چون افر تقلید کند ،قدرا حکومت شکسته میشود و
افر نکند ،نمیتواند حاکم و مجری قانون اسالم باشد( ».امام خمینی)73 :4333 ،
بلکه مطابق دیدفاه امام ،سند مشروعیت حکومت در عصیر غیبیت ،در فیرو دو
وصف عمده است ،که یکی از آن دو علم به اسالم و قانون می باشد و حاکمی کیه
فاقد این ابزار علم باشد ،حاکمی نامشروع و جا ر خواهد بود.
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

ةُج ری الَریریعالسمالی ری اإسریرییالسفرا ری السدریریسد ااواهریریمالسیریریذیای ریریل اسمالی ری الیّریریلمني اإذاکریریبار ای ریریم ا
لسملسیاَتی فسًاِبسفر اولسدری ؛ پس امر والیت فقیه به فقیه عادل باز مییفیردد و او کسیی
است که برای والیت مسلمانان شایستگی دارد .زیرا حاکم میبایست به وصف فقیه
و عداتت متّصف باشد( .همان4343 ،ب :ج )927،2
امام خمینی(ره) ضمن اینکه بر والیت فردی که اتصاف به وصف فقاهت دارد،
تأکید مینماید ،این وصف را برای والیت سیاسی بیر جامدیه کیافی ندانسیته بلکیه
مجموعهای از علم و عم  ،سیاست و تدبیر و حسن سابقه در امور را برای این امیر
الزم دانسته است .بلکه این اوصاف را نیز در راسیتای بیه دور مانیدن حاکمییت از
استبداد و دیکتاتور ی ،مدنا کرده و کنترل امور را نیز از همین روی وظیفه وی اعالم
داشته است.
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افر یک فقیهی در یک مورد دیکتاتوری بکند ،از والیت مییافتید پییش اسیالم.

اسالم هر فقیهی را که وتیّ نمیکند ،آن کیه علیم دارد؛ عمی دارد؛ مَشیی او مَشیی
اسالم است ،سیاستش سیاست اسالم است ،آن را برای این است که یک آدمیی کیه
تمام عمرش را در اسیالم فذرانیده و در مسیا

اسیالمی فذرانیده و آدم مُدیوجی

نیست و ص یح است این نظارا داشته باشد به این امرها ،نگذارد که هر کیس هیر
کاری دتش میخواهد بکند( .همان4343 ،اتف :ج)42 ،43
آنچه که امام را به ضرورا اتّصاف حاکم به ایین وصیف سیوق داده ،رواییاتی
است که در ب ث والیت فقیه مورد استناد قرار فرفته است( .همیان4343 ،ب :ج،2
 934و  933و  ،)977چرا که در این روایاا ،حیاکم اسیالمی ،بیه وصیف فقاهیت
متّصف بوده و عاتم به قوانین اسالم بر شمرده شده است .که در این میان میتوان به
روایت « ی الیمَانيالسفرُساَ م الالا » ،از علی بن ابیی حمیزه (کلینیی :4337 ،ج،4
« ،)33لسفرُسالَاریسالسعاریل» از موثقه سکونی (همان :ج« ،)79،4ل السدلمریساو هری الالنباریسه» از ابی
اتبختری (مجلسی :4334 ،ج )249 ،4و روایاا دیگر اشاره کرد.
اتّصاف حاکم به این وصف ،نه فقط به روایاا بلکه به اجماع فقها مستند بیوده
و امام خمینی(ره) نه تنها ایین امیر را مقتریای اجمیاع فقهیا مییدانید ،بلکیه آن را
مقترای توافق عق و نق اعالم داشته است:
ااَریرینارَری الیّریریلمنياةریرییال تبریریس ااةسسدرریریلاولسارریریلاَتملةرریریس اةریرییار ا
یرَریریسالسدری ااةریری،ایاب ریرییالسشری ی
لسملسیاالب ی اور ای م ا سیسًاِبسرملننياوا ریسدالًاةرییالساریسااواةرییالجریعلهال َ ریس ؛ امیا عیداتت،
شکی از سوی فردی از مسلمانان در اعتبار آن نیست .پس عق و موارد توافیق
دارند که واتی باید حتماً ،عاتم به قیوانین خیود و در مییان میردم و در اجیرای

امام خمینی(ره)

احکام دین اتهی عادل باشد( .امام خمینی4343 ،ب :ج)927 ،2

و کنترل درونی

فرچه امام خمینی(ره) در اواخر حیاا خویش ،اتّصاف حاکم اسالمی به علم و

قدرت سیاسی

آفاهی را که در قاتب فقاهت و اجتهاد ،هویدا میشود کافی ندانسته و عالوه بر این
احاطه مجتهد به مسا

زمان ،مکیان و مسیا

( 7تا )32

سیاسیی را شیرط دانسیتند( .همیان،

4343اتف :ج  )233 /24اما باید ففت که امام برای آشنایی حاکم و متّصف بودن او
به علوم و مدارف اسالمی و قانون اسالم نقش فوقاتدادهای قا ی بیوده ،کیه سیبب
هدایت ص یح قدرا در جهت نی به اهداف و کنترل بر آن از خطا ،اشتباه و فساد
میفردد.
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نتیجه
در اندیشة امام تأکید بر کنترل درونی از آن روست که ابزارهای بیرونی ،هر قدر
قوی باشند ،باز هم در کنترل طغیان و سوءاستفاده از قدرا کیافی نخواهنید بیود و
افر نظاراهای بیرونی در نهایت به نظارا درونی متّکی نباشند ،نظارا بیر حیاکم
به نظارا بر ناظر و نظارا بر ناظر با نظارا ناظر دیگری نیز ادامه خواهد یافیت و
این در حاتی است که کنترل درونی قوی بدون نیاز به کنترل بیرونی ،میتواند انسان
را از فناه و سوء استفاده از قدرا باز دارد .فرچه تأکید بر کنترل درونی در نهاییت
از ارزش کنترل بیرونی نمیکاهد و این دو کنترل در نهایت مکمّ یکیدیگر بیوده و
نظام نظارتی کاملی را عرضه مینمایند و افیر ابزارهیای درونیی نباشیند ،ابزارهیایی
بیرونی کارایی الزم را برای جلوفیری از فساد و خطاها به ویژه خطاهای عمیدی را
نخواهند داشت ،تذا این دو نوع ابزار باید به صورا هماهنی

بیرای جلیوفیری از

فساد قدرا ،مورد توجه قرار فیرند.
ابزارهایی که دراندیشة امام در راستای کنترل درونی قیدرا میورد توجیه قیرار
فرفتهاند ،کامالً منبدث از اندیشة شیدی میباشد و نظامهای فکری غرب فاقید ایین
فونه ابزارهای درونی ،در کنترل قدرا حاکم میباشند.
بر اساس مستنداتی که از نقش خا
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

ّ ابزارهای درونی در کنترل قدرا حاکمان

در اندیشة امام بیان فردید ،شاید بتوان ففت که نظام سیاسیی برخواسیته از اندیشیة
امام که تجلّی اندیشة ناب شیدی میباشد ،با طرح ابزارهای کنترتیی چیون :عیداتت،
ایمان ،تقوا و علم و آفاهی به اسالم نه تنها ،درصدد تأمین و دستیابی بیه اهیدافی
میباشد که نظام های دیگر به واسطه نظارا و کنترل بیرونی بطور ناقص سیدی در
کسب آن را دارند ،بلکه این ابزارهای درونی عیالوه بیر مشیروعیّت بخشیی ،دارای
برتریهایی همچون :همه جانبه بودن ،کم هزینه بودن ،پیشگیری و بازدارنیده بیودن
از خطا میباشد ،که نقش بیشتری را در کنترل قدرا ایفا مینماید.
بنابراین در پاسخ به این سوال که ابزارهیای درونیی کنتیرل قیدرا سیاسیی در
اندیشة امام خمینی(ره) چیستر این فرضیه ارا ه فردییده کیه مهمتیرین ابزارهیای
درونی کنترل قدرا سیاسی در اندیشة امام را میتوان عداتت ،ایمان ،تقیوی و علیم
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وآفاهی به اسالم دانست ،که در طی بررسی در این پژوهش به اثباا رسیده است.

کتابنامه
قرآن کریم
نهج اتبالغه


ابنبابویه قمی ،م مدبن علی [شیخ صیدوق] .)4333( .ترجمه و متن کتاب من
ال یحضره الفقیه .ترجمه سید صیدراتدین بالغیی .مصی ح علییاکبیر غفیاری.
تهران :داراتکتب االسالمیه.



ارسطو .)4339( .سیاست .ترجمیة حمیید عناییت .چ ششیم .تهیران :علمیی و
فرهنگی.



امام خمینی ،روحاهلل4724( .ه.ق) .تحریرالوسیله .تهران :مؤسسه تنظییم و نشیر
آثار امام خمینی(س).



یییییییییییییییییییی4339( .اتف) .شرح چهل حدیث (اربعین حدیث) .چ.77
تهران :مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).



یییییییییییییییییییی4339( .ب) .شرح حدیث جنود عقل و جهل .چ یازدهم.
تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).



یییییییییییییییییییی4343( .اتف) .صحیفه امام .چ سوم .تهران :مؤسسه تنظییم
و نشر آثار امام خمینی(س).



یییییییییییییییییییی4343( .ب) .کتاب البیع .تهران :مؤسسة تنظیم و نشر آثیار
امام خمینی(س).



یییییییییییییییییییی .)4333( .والیت فقیه (حکومت اسالمم ) .چ هجیدهم.
تهران :مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).



امام خمینی(ره)
و کنترل درونی
قدرت سیاسی

تمیمی آمدی ،عبداتواحد بن م مد (تیاتیف) .)4334( .تصالنی

رالررالحکو و

( 7تا )32

دررالکلو .ترجمه مصطفی درایتی .مشهد.


یییییییییییییییییییی .شرح رررالحکو و دررالکلو .جمال اتدین م مد
خوانسار  .مرکز تدلیماا اسالمی واشنگتن-کتابخانه مدارف اسالمی.
www.islamicecenter.com



حرانی ،حسن ابن علی ابین حسیین4733( .ه.ق) .تحال

العقالو (بیا ترجمیه

فارسی) .تص یح علی اکبر غفاری .تهران :کتابفروشی اسالمیّه.
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حرّعاملی ،م مدبنحسن و حسینبنم مدتقی نوری .)4337( .وسائل الشالیعه
و مستدرکها .مص ح رحمتاهلل رحمتی .قم :جامده مدرسین حوزة علمییه قیم،
دفتر انتشاراا اسالمی.



اتخوری اتشرطونی ،سدید .)4347( .اقرب الموارد .ج پنجم .تهران :داراالسوه.



ییییییییییییییییی .)4393( .جامعه شناس سیاس  .ترجمیه ابواتفری قاضیی.
تهران :دانشگاه تهران.



راغب اصفهانی ،ابواتقاسم حسینبن م مد4737( .ه.ق) .مفردات الفالا قالر .
تهران :دفتر نشر اتکتاب.



عمید زنجانی ،عباسدلی .)4399( .فقه سیاس  .تهران :امیر کبیر.



ییییییییییییییییییییییی[ .بی تیا] .مبان اندیشاله سیاسال اسالمم[ .بیی جیا]:
موسسة فرهنگی اندیشه.



کلینی ،م مّیدبین یدقیوب .)4337( .اصالو کالاف  .ترجمیه و شیرح فارسیی
م مدباقر کمرهای .چ هشتم .تهران :اسوه.



مطهری ،مرتری .)4394( .رهبری نسل جوا [ .بی جا] :کانون فرهنگی خدماا
اتست.


فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315
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نصیراتدین طوسی ،م مدبنم مید4333( .ه.ق) .کش

المراد ف شرح تجرید

االعتقاد .شرح عممه حل  .چ اول .بیروا :موسسة اعلمی.


وبر ،ماکس .)4347( .اقتصاد و جامعاله .ترجمیه عبیاس منیوچهری و دیگیران.
تهران :انتشاراا موتی.

