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چکیده
از منظر نامههای نهجالبالغه ،یکی از مهمترین اصول راهبردی در عرصه حکمرانی ،اصل «جلب رضایت عمومی»
است و تحقق آن نیازمند طرح عملیاتی درازمدت میباشد .مسئله کانونی مقاله این است که« :از منظر نامههای
نهجالبالغه با چه راهکارهایی میتوان این اصل راهبردی را محقق ساخت؟» از مجموع این نامهها ،میتوان برای
تحقق این اصل ،راهکارهای عملیاتی متعددی را با روش تحلیلی  -توصیفی ،استنباط کرد .این راهکارها در جنبۀ
سلبی ،عبارت از پنج اصل« :پرهیز از استبداد»« ،پرهیز از ویژهخواری»« ،پرهیز از بدعهدی»« ،پرهیز از خشونت»
و «پرهیز از اجبار مردم» بوده و در جنبه ایجابی ،عبارت از هفت اصل« :لزوم حمایت از اقشار آسیبپذیر»« ،لزوم
اطالعرسانی به مردم»« ،لزوم همراهی با آنان در سختیها»« ،لزوم امنیت عمومی در بیان انتقاد»« ،لزوم رعایت
برابری در تعامل با آنان»« ،لزوم ارتباط مستقیم» و «لزوم عذرخواهی در فرض اشتباه» میباشند .این نوشتار بر
این باور است که اصل راهبردی «جلب رضایت عمومی» ،هرچند در سند الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت،
بهصورت ضمنی موردتوجه است؛ اما بااینهمه ،نگاه همهجانبه به آن موردتوجه نبوده و برخی از راهکارهای
عملیاتی فوق بهکلی در آن مطرح نشدهاند؛ به همین روی الزم است در تکمیل و ارتقا این سند ،این اصل مورد
اهتمام قرارگیرد و بر همین اساس پیشنهادهایی ارائه شده است.
کلید واژهها :نامههای نهجالبالغه ،راهبرد ،جلب رضایت عمومی ،امام علی(ع) ،سند الگوی پایه اسالمی ایرانی
پیشرفت.

 .1دکتری فلسفه اسالمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) ،قم
* :نویسنده مسئول

Email: m.shajarian110@gmail.com
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 .3مقدمه
هر حکومتی برای تضمین اقتدار و بقای خود ،نیازمند جلب رضایت عمومی و اقناع افکار مردم است و در
نگاهی آرمانی ،هنگامی باالترین سطح از اقتدار را تجربه میکند که نهتنها کنترل روابط ساختاری جامعه را
بهدست گیرد؛ بلکه بر دلهای افراد آن نیز حکومت کند .این مسئله آنچنان مهم است که حتی حکومتهای
استبدادی نیز میکوشند ،با اقداماتی ریاکارانه و با فریب مردم ،رضایت آنان را جلب نمایند .طبیعی است که
حکومتهایی که انتساب به دین دارند نیز نمیتوانند نسبت به این عنصر بیتفاوت باشند و به همین روی،
در سیره حکومت علوی ،شواهد قولی و فعلی فراوانی برای تالش آن حضرت در تأمین این اصل دیده
میشود.
 .3-3بیان مسئله

نوشتار پیش رو بر این باور است که در حکومت علوی ،اصل «جلب رضایت عمومی» ،بهعنوان یک راهبرد
عملیاتی بلندمدت  -که راهکارهای متعددی ضامن تحقق آن هستند  -مدنظر امام علی(ع) و کارگزاران
حکومتی ایشان بوده است .بدیهی است که به جهت وجود اختالفات بینشی ،گرایشی و کنشیِ مردم ،تحقق
رضایت عمومی در سطح حداکثری ،فرآیندی پیچیده و بلندمدت است و تحقق آن بهصورت دفعی و در زمان
کوتاه ،عادتاً ممکن نیست .به همین روی باید طرح عملیاتی مشخصی وجود داشته باشد که با راهکارهایی
مشخص بتواند این آرمان را بهتدریج و حتیاالمکان محقق سازد .این مطالعه ،بر این باور است که در «سیره
علوی» و بهصورت خاص در «نامههای نهجالبالغه» ،میتوان این راهکارها را ردیابی کرده ،برای دستیابی
به سطح قابلتوجهی از عدالت ،در شکل ساختاری حکومتهای امروزی نیز تجویز نموده و بر همین اساس،
«سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت» را نیز مورد بازخوانی قرارداد.
سؤال اصلی این مقاله این است که« :از منظر نامههای نهجالبالغه ،چگونه میتوان اصل راهبردی جلب
رضایت عمومی را محقق ساخت؟» بر این اساس سؤاالت فرعی دیگری نیز رهگیری خواهند شد :آیا جلب
رضایت عمومی بهعنوان یک راهبرد ،در «نامههای نهجالبالغه» موردتوجه بوده است؟ راهکارهای تحقق
این راهبرد ،در نامههای نهجالبالغه چگونه تبیین شده است؟ این راهکارها در سند الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت ،تا چه میزان موردتوجه قرار گرفتهاند؟
 .2-3پیشینۀ پژوهش

بهصورت کلی ،آثار فراوانی در باب اندیشه سیاسی علوی نگاشته شده و بهصورت خاص ،برخی از این آثار
نیز جایگاه مردم در نهاد سیاست را مدنظر قرار دادهاند .بااینهمه بهحسب تتبع نگارنده ،تحقیقی که بهصورت
مستقل به سؤال اصلی این مقاله بپردازد وجود ندارد .میتوان آثاری را که در این حوزه خاص (جایگاه مردم
در نهاد سیاست از منظر امام علی(ع)) نگاشته شدهاند ،در دستهبندی ذیل مرور کرد:
الف -برخی آثار ،حقوق مردم بر حکومت را از منظر امام علی(ع) رصد کردهاند .به باور آیتاهلل معرفت ،مردم
بر حکومت در  4حوزه «هدایتگری»« ،فقرزدایی»« ،جهل زدایی» و «قانونگرایی» حقدارند (ن.ک:
معرفت .)1831،امیری نیز بر این باور است که از منظر امام« ،محبت و دوستی با مردم»« ،عدم تبعیض
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میان آنها»« ،احترام به افکار عمومی» و  ...ازجمله حقوقی است که صاحبمنصبان سیاسی ملزم به رعایت
آنها هستند (ن.ک :امیری.)1831 ،
ب -برخی آثار دیگر ،از موضعی نظری جایگاه مردم در تعیین مشروعیت حکومت را از منظر امام مدنظر
قرار دادهاند .اردستانی و دشتی بر این باورند که موافقت مردم از منظر آن حضرت شرط مشروعیت حکومت
است (ن.ک :اردستانی و دشتی.)1831 ،
ج -برخی آثار دیگر ،جنبههای مردمساالرانه حکومت علوی را کاویدهاند .آخرتدوست معتقد است که «تعیین
رهبر جامعه»« ،نظارت بر کار نظام سیاسی» و  ...در حکومت علوی به مردم واگذار شده است (ن.ک:
آخرتدوست .)1834 ،هزاوهای نیز بر این باور است که «تکریم مردم»« ،ایجاد فضای باز انتقاد» و ،...
نشانههای حکومت مردمساالر علوی بوده است (ن.ک :هزاوهای.)1813 ،
د -در نهایت برخی آثار بهصورت خاص بر عنصر «جلب رضایت عمومی» و رابطه آن با سیره علوی،
متمرکزشدهاند .علیخانی بهصورت ویژه یکی از جمالت امام علی(ع) را کانون توجه قرار داده ،بر پایه تحلیل
آن ،به این نتیجه دستیافته است که حاکم اسالمی میتواند در صورت تزاحم حقوق عموم مردم با حقوق
پارهای از خواص« ،جلب رضایت عمومی» را بر حقوق آن افراد مقدم سازد (ن.ک :علیخانی1833 ،الف).
هاشمیکروئی نیز به این پرسش پرداخته است که در سیره حکومت علوی ،توجه به افکار عمومی و رضایت
مردم چه جایگاهی دارد؟ این مقاله با تتبع در منابع تاریخی ،روش عملی آن حضرت را مورد واکاوی قرار
داده است و تمرکز بر کلمات آن حضرت بهصورت عام و نامههای نهجالبالغه بهصورت خاص ،نداشته است
(ن.ک :هاشمیکروئی.)1831 ،
با توجه به آثار ذکرشده ،توجه به عنصر «جلب رضایت عمومی» ،بهعنوان یک راهبرد و کشف راهکارهای
آن ،در هیچیک از تحقیقات پیشین ،بهصورت مستقیم ،مدنظر نبوده است .این مقاله از مباحث نظری عبور
میکند و جایگاه نظری عنصر جلب رضایت عمومی ،در «مقبولیت حکومت» یا «مشروعیت دینی» آن را
نمیکاود .بلکه نظر به اهمیت این عنصر ،از منظری نسبتاً عملگرایانه ،این امر را که جلب رضایت عمومی
بهعنوان یک راهبرد اساسی مورد اهتمام حکومت علوی بوده است ،تبیین میکند و به استفسار نامههای آن
حضرت به کارگزاران و رجال سیاسی پرداخته ،راهکارهای عملی را که امام به آنان ،در جهت تأمین اصل
مذکور الزام کردهاند ،با روش توصیفی ـ تحلیلی استخراج میکند.
توجه به دو نکته در این مقام ضروری است؛ اول اینکه از مجموعه میراث برجایمانده از آن حضرت،
تنها روی «نامههای نهجالبالغه» تمرکز صوت پذیرفت .زیرا بررسی تفصیلی تمام آنچه از ایشان به ما
رسیده است ،امری مفصل و خارج از عهده یک مقاله است و بهعالوه نامههای نهجالبالغه  -بهدلیل مخاطب
قرار دادن کارگزاران حکومتی و تبیین راه و رسم حکمرانی عادالنه به آنان  -مظانی بسیار قوی ،برای
دریافت پاسخ سؤال مقاله هستند .دوم آنکه بهدلیل عدموجود منبعی که بهصورت مستقیم به این سؤال
پرداخته باشد ،نویسنده مستقیماً به متن نامههای نهجالبالغه مراجعه کرده ،پس از مطالعه چندینباره آنها
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و مراجعه فراوان به شروح نهجالبالغه ،توانسته است با روش پیشگفته ،مجموعهای از راهکارهای عملیاتی،
برای تحقق اصل راهبردی جلب رضایت عمومی ،استخراج نماید.
 .1-3ضرورت و اهمیت پژوهش

اهمیت این جستار را از دو جهت میتوان تبیین نمود .ابتدا اینکه «جلب رضایت عمومی»  -بهعنوان
اصلیترین کلیدواژه مقاله  -رمز بقا و ماندگاری هر حکومتی است .این مهم خصوصاً وقتی از نامههای
نهجالبالغه استنطاق شود ،اهمیتی دوچندان مییابد .دیگر اینکه در این جستار ،بررسی سند الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت - 1که زین پس با عنوان اختصاری سند الگو از آن یاد میکنیم ـ و میزان توجه آن به این
اصل نیز ،مدنظر است .سند الگو حاصل هفت سال مشارکت صاحبنظران و متفکران ایرانی است .این سند،
سیر کلیِ تحوالتِ مطلوبِ ایران در عرصه فکر ،علم ،معنویت و زندگی ،بهسوی تمدن نوین اسالمی ـ
ایرانی ،در نیمقرن آینده را تبیین کرده ،مبانی جهان شناختی ،رسالت ،افق و تدابیر الزم ،برای رسیدن به
این تحوالت مطلوب را شناسایی میکند.
با توجه به ابالغ متن این سند به مقام معظم رهبری و فراخوان ایشان در خصوص تکمیل و ارتقای آن
و تصریح به این نکته که« :دانشگاهها و حوزههای علمیه و صاحبنظران ،این سند را عمیقاً بررسی نمایند
و با ارائه پیشنهادهای مشخص ،برای ارتقای آن بیشازپیش در ترسیم هدف و مسیر پیشرفت کشور
مشارکتجویند» ( 11مهر  ،)1831این نوشتار میکوشد ،تا با ارائه اصل راهبردی معهود ،به بررسی بخش
تدابیر این سند بپردازد .بخش تدابیر سند الگو ،بخشی است که تا حدودی 1جنبه عملگرایانه دارد و
راهکارهای عملیاتی ،تصمیمات و اقدامات اساسی و بلندمدتی را برای حل مسائل مهم کشور و شکوفا
ساختن قابلیتهای ماندگار ملی ،تبیین مینماید 61 .تدبیر در این سند تنظیم شده است که بهصورت خاص،
منظور نظر این تحقیق هستند و در بخش سوم یافتههای مقاله ،با عنایت به محتوایی که از نامههای
نهجالبالغه استنباط میشود ،جایگاه اصل راهبردی جلب رضایت عمومی در آنها بررسی خواهد شد.
 .2بحث
 .3-2راهبرد جلب رضایت عمومی در نامههای نهجالبالغه
راهبرد واژه نوظهوری است که در زبان فارسی بهعنوان معادل واژه استراتژی 8در علوم مختلف بهکار میرود.
در ابتدا سابقه کاربست این واژه ،در علوم نظامی بوده ،پسازآن به سایر شاخههای علوم راه پیدا کرده و از
طریق اندیشمندان مختلف سیاسی ،اقتصادی ،صنعتی ،فرهنگی و  ...مورد استقبال واقع شده است (ن.ک:
عالمزاده نوری .)13 :1831 ،صاحبان فرهنگ لغات ،این واژه را به« :اقداماتی سازمانیافته در راستای تجهیز
و بهکارگیری نیروها و بهرهمندی از مجموعه برنامهها و نقشههایی معین ،به جهت دستیابی به هدفی خاص»
 .1ن.کhttp://olgou.ir/index.php/fa/mosharekat_dar_olgou :
 .1البته جنبه عملگرایانه در همین بخش نیز بسیار رقیق است و در آن نوعاً بر آرمانهایی کلی و قابل تفسیر مختلف تأکید شده است.
3. Strategy
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(انوری 1831 ،و صدری افشار ،)1833 ،تعریف کردهاند .راهبرد در سیاست ،به معنایِ بسیج تمام امکانات و
تغییر مناسب شرایط ،برای رسیدن به یک هدف اساسی است .محض نمونه ،بسیج همه نیروهای اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی ،برای رسیدن به هدفی درازمدت ،نظیر «صنعتی کردن کشور» یا «رساندن سطح رفاه
ملی به مرزی مشخص» ،یک راهبرد است .بنابراین راهبرد «روشی کلی برای رسیدن به هدفی کلی»
(آشوری )13 :1838 ،است .بدینترتیب ،اصل راهبردی در حوزه حکمرانی ،یک راهکارِ عملیاتیِ ذووجوه ،با
برنامهای جامع است که کاربست آن توسط دستگاه حکومت ،در ساختار حیات اجتماعی ،مطلوب میباشد.
قبل از تبیین کلمات حضرت امیر  -که مبین راهبرد بودن اصل «جلب رضایت عمومی» هستند  -الزم
است خود این اصل نیز اجماالً تبیین شود .مفهوم رضایتِ عمومی ،در فلسفه سیاسی و سیاست عملی،
مفهومی پیچیده است .چیستی رضایت عمومی ،چگونگی تحقق آن ،معیارها و شاخصههای شکلگیری آن
و  ،...سؤاالت مفصلی است (ن.ک :علیخانی1833 ،ب 81 :و  )81که پرداختن به آنها بر عهده این مقاله
نیست .در اینجا ،مقصود مقاله را با الهام از یکی از نامههای نهجالبالغه بیان میکنیم .حضرت امیر ،مردم را
به دودسته «عوام» و «خواص» تقسیم و برای خواص ـ که نزدیکان مقامات حکومتی هستند ـ هفت صفت
ذکر میکند« :بیشترین هزینه برای مسئول حکومتی»« ،کمترین یاریرسانی به او»« ،بیزاری شدید از
عدالت»« ،درخواستهای فراوان»« ،کمترین تشکر در بخششها»« ،عذرناپذیری در منعها» و «کمترین
میزان صبر در مشکالت» (ن.ک :نامه .)68/با این اوصاف ،خواص انسانهای زیادهخواهی هستند ،که از
تحقق عدالت برای همه بیزار و تنها در فکر منافع خود هستند؛ بنابراین بهمقتضای مقابله« ،عموم مردم»
کسانی هستند که از این اوصاف هفتگانه بهره ندارند و در حقیقت دل درگرو تحقق عدالت برای کل جامعه
دارند .با این وصف عوام همان «اکثریت مردم بیبهره از قدرت نفوذ» هستند و جلب رضایت آنها ،به معنای
رفتاری عملی است که بهدلیل نزدیکی به عدالت ،خشنودی اکثریت آنان را فراهم میآورد.
بههرروی اهتمام ویژه امام علی(ع) به اصل «جلب رضایت عمومی» در نامههای نهجالبالغه ،اهمیت
راهبردی این اصل را نزد ایشان نمایان میسازد .هرچند این مسئله مهم ،در بسیاری از نامههای نهجالبالغه
قابل رهگیری است؛ اما در عهدنامه مالک اشتر به اوج میرسد و جایجای آن با توصیه به «مراعات با مردم»
زینت مییابد .اگر حکومتی نتواند رضایت اکثریت شهروندان خویش را جلب کند ،پایههای اقتدار خود را
هرروز سستتر کرده ،عمالً امکان حکمرانی بر مردم را از دست خواهد داد .آن حضرت در همین عهدنامه
میفرماید« :به تحقیق ستون دین ،اجتماع مسلمین و نیروی مقابله با دشمن ،فقط «عموم مردم» هستند؛
بنابراین باید رغبت و میل تو به آنها باشد»( 1نامه .)68/از این عبارت بهدست میآید که بدون همراهی و
همگامی عموم مردم ،نهتنها حکومت بقایی نخواهد داشت بلکه خیمه دین و قدرت اجتماعی مسلمین نیز
فرومیریزد .طرفه آنکه با توجه به حصر موجود در عبارت ،درمییابیم که این آثار از هیچ طریق دیگری غیر
از همراهی عموم مردم با حکومت به دست نمیآید.

ِ
ِ
ِِ
ين َو ال ُْع َّدةُ لِ ْْلَ ْع َد ِاء ال َْع َّامةُ ِم َن ْاْل َُّمة.
 .1إِنَّ َما ع َم ُ
اد الدِّي ِن َو ج َماعُ ال ُْم ْسلم َ
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جلب رضایت عمومی تا آنجا پیش میرود که مهرورزی با «مخالفان حکومت» ،دستور صریح امام به
مالک است و اموری نظیر «نامسلمان بودن» و «خطای سهوی» و حتی «خطای عمدی» مردم در حق
حکومت ،نباید موجب نامهربانی به آنها گردد (ن.ک :بحرانی .)148/6 :1811 ،در این زمینه میفرماید:
«قلب خویش را نسبت به ملت خود مملو از رحمت و محبت و لطف کن و همچون حیوان درندهاى نسبت
به آنان مباش ،که خوردن آنان را غنیمت شمارى؛ زیرا آنها دو گروه بیش نیستند :یا برادران دینى تواند و
یا انسانهایی همچون تو .گاه از آنها لغزش و خطا سر مىزند .ناراحتیهایی به آنان عارض مىگردد و به
دست آنان عمداً یا بهطور اشتباه کارهایی انجام مىشود (در این موارد) ،از عفو و گذشت خود آن مقدار به
آنها عطا کن ،که دوست دارى خداوند از عفوش به تو عنایت کند» (نامه.)68/
آن حضرت ،حتی در مواردی که جلب رضایت توده مردم با جلب رضایت خواصِ بانفوذ حکمرانان ،در
تزاحم واقع میشود ،هرگز رضایت خواص را مقدم نمیشمارد ،بلکه خطاب به حاکم منصوب خود میفرماید:
«باید محبوبترین کارها نزد تو ،امورى باشند که  ...با رضایت عموم مردم هماهنگتر است .چراکه خشم
مردم ،خشنودى خواص را بىاثر مىسازد ،اما ناخشنودى خاصان با رضایت عموم ،جبرانپذیر است»( 1همان
و ن.ک :حسینیشیرازی ،بیتا.)143 /4 :
از منظر امام علی(ع) حکومت در راستای جلب رضایت عمومی ،باید به قلب مردم نفوذ کند ،آنجا که
میفرماید« :برترین نور چشم حاکمان ،برقراری عدالت در سرزمین و آشکار شدن محبت مردم به آنان است
و این محبت آشکار نمیشود ،مگر اینکه دلهای مردم با آنان همراه شود و خیرخواهی آنان در حق حاکمان
تمام نمیشود ،مگر اینکه از حاکمان حمایت کنند و حکومت ایشان بر آنها سنگین نبوده و در انتظار سر
آمدن آن نباشند»( 1نامه.)68/
از مجموع این عبارات و عباراتی که در بخش بعد بیان میگردند و نیز سیره عملی حضرت در امر
حکمرانی 8،بهوضوح نمایان میشود که «جلب رضایت عمومی» ـ به معنای جلب رضایت اکثریت مردم،
غیر از خواص حکومتیِ بانفوذ ـ بهعنوان یک راهبرد ،در امر حکمرانی مطرح بوده است.
 .2-2راهکارهای تحقق جلب رضایت عمومی در نامههای نهجالبالغه

چنانچه بیان شد ،واژه راهبرد ،به معنای «روشی کلی برای رسیدن به هدفی کلی» است .این واژه دارای
ابهام عملی است؛ به این معنا که به سبب کلیت ،راهکارهای عملیاتی جزئی ،در آن بیان نمیگردد .به همین
روی در عرف آکادمیک ،واژه «تاکتیک» 4نیز مطرحشده است .این واژه ،درصدد رفع ابهام مذکور است؛ زیرا
برای رسیدن به هر هدف کلی ،باید از مراحلی عبور کرد و روشِ گذارِ از هر یک از مرحلهها و شیوه برخورد
با موانعی که بر سر تحقق یک اصل راهبردی قرار دارند« ،تاکتیک» نامیده میشوند (ن.ک :آشوری:1838 ،
ك أَوسطُها فِي الْح ِّق و أ َ ِ
الر ِعيَّ ِة.
َح َّ
ضى َّ
َج َم ُع َها لِ ِر َ
َع ُّم َها في ال َْع ْد ِل َو أ ْ
ب ْاْل ُُموِر إِلَْي َ ْ َ َ
َ .1و لْيَ ُك ْن أ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرعيَّة.
ور َم َودَّة َّ
 .1إِ َّن أَف َ
ْض َل قُ َّرة َعْي ِن ال ُْوََلة ْ
است َق َامةُ ال َْع ْدل في الْب ََلد َو ظ ُُه ُ

 .8این مسئله چنانچه در پیشینه گذشت در مقاله هاشمی کروئی بهتفصیل تشریح شده است.
4. Tactic

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال هشتم ،شماره سی و یکم ،پاییز 9911

22

 .)13بنابراین ،تاکتیکها تحقق عینی راهبرد را ضمانت مینمایند و بهصورت جزئی و عملیاتی ،راهکار
وصول به آن را تشریح میکنند .در ادامه ،از معادل فارسی «راهکار» برای تاکتیک استفاده میکنیم و
راهکارهایی را که در نامههای نهجالبالغه ،برای تحقق راهبرد جلب رضایت عمومی توصیهشدهاند ،تبیین
خواهیم کرد .از یک منظر ،این راهکارها به دو قسم «سلبی» و «ایجابی» تقسیم میشوند .راهکارهای
سلبی ،از سنخ پرهیز و نبایدها هستند ـ که حکمرانان برای دستیابی به راهبرد مذکور ،باید به جدّ از آن
دوری بجویند ـ و راهکارهای ایجابی از سنخ الزام و بایدها هستند ـ که حکمرانان باید در انجام دادن آنها
اهتمام داشته باشند .در ادامه ،ابتدا راهکارهای سلبی و پسازآن راهکارهای ایجابی تشریح خواهند شد.
 .3-2-2راهکارهای سلبی جلب رضایت عمومی
 .3-3-2-2پرهیز از استبداد
بر پایه مباحث پیشین ،اصل راهبردی جلب رضایت عمومی ،از نامههای نهجالبالغه فهمیده میشود .عالوه
بر این با دقت بیشتر در این نامهها ،دستوراتی دیده میشود ،که میتوانند بهعنوان راهکارهایی در تحقق آن
راهبرد ،مورد مالحظه قرار گیرد .محض نمونه پرهیز از استبداد یکی از این دستورات است .خودکامگی آفتی
است که مسئولین حکومتی را در جایگاه اقتدار سیاسی ،بهشدت تهدید میکند .به فرموده امام علی(ع)،
مسئول حکومتی حق استبداد ورزی ندارد( 1نامه)6/؛ زیرا حاکم مستبد ،در تصمیمگیریهای خود از تمایالت
شخصی خویش تبعیت میکند و «تمایالت گوناگون حاکم ،او را از عدالت بسیار بازمیدارد( »1نامه.)63/
آن حضرت در کالمی عمیق ،توقع مسئولین بر اطاعت بیچونوچرای مردم از آنان را ،توقعی نادرست و
استبدادی دانسته و برای این مسئله سه پیامد میشمارد .1 :فساد روحی حاکم؛  .1ضعف دینداری مردم و
 .8تغییر شرایط (ن.ک :نامه ،)68/به معنای زوال قدرت و قیام عمومی مردم علیه حکومت( 8خویی:1863 ،
 .)131/11هر چند دو پیامد نخستین نیز بسیار حائر اهمیت هستند اما پیامد سوم ارتباط مستقیم با جلب
رضایت عمومی دارد؛ زیرا بهروشنی پیداست که اگر از این آفت پرهیز نشود ،اصل راهبردی جلب رضایت
عمومی و به دنبال آن اقتدار و استمرار نظام حکومتی ،در مخاطره میافتد و استبداد در این منطق درخت
شومی است که میوهای جز نفرت روزافزون عمومی و در نهایت شورش و انقالب مردمی و زوال حاکمیت
نخواهد داشت.
 .2-3-2-2پرهیز از رانت و ویژهخواری
مسؤوالن حکومتی میتوانند از موقعیت خود سوءاستفاده کرده ،مقدمات بهرهوری اختصاصی خود و نزدیکان
خود از «منافع عمومی» را فراهم آورند .این بستر ،فضای آمادهای برای دستیابی به رانت به معنای «درآمدی
بادآورده بهواسطه دستیابی به فرصتها و موقعیتهای برتر» (انوری )8661/4 :1831 ،را پدید میآورد .امام

ات فِي َر ِعيَّة.
َك أَ ْن تَ ْفتَ َ
سل َ
 .1لَْي َ
ِ
ِ
ِ
ك َكثيراً م َن ال َْع ْدل.
 .1إِ َّن ال َْوالِ َي إِذَا ا ْختَ ل َ
َف َه َواهُ َمنَ َعهُ ذَل َ
ِ
ال فِي الْ َقل ِ
ك إِ ْدغَ ٌ
ب ِم َن ال ِِْيَر.
َ .8و ََل تَ ُقول َّ
آم ُر فَأُطَاعُ فَِإ َّن َذلِ َ
ْب َو َمْن َه َكةٌ للدِّي ِن َو تَ َق ُّر ٌ
َن إِنِّي ُم َؤَّم ٌر ُ
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علی(ع) در این خصوص ،به یکی از مسئوالن حکومتی منصوب خود مینویسد« :از اینکه چیزى را به خود
اختصاص دهى درحالیکه همه مردم در آن مساوى هستند ،بپرهیز( »1نامه.)68/
در بسیاری از موارد آنچه مسؤول حکومتی را به این ویژه خواریها سوق میدهد« ،خواص» و نزدیکان
 که پیشتر 1اوصاف آنها بیان شد  -هستند .براساس فرمایش امام ،مسئول حکومتی باید رضایت اکثریترا بر رضایت این جماعت ترجیح دهد و با اهتمام جدی ،ریشه اسبابی را ـ که دسترسی این گروه به برخی
از منافع را فراهم میآورد ـ قطع کند( 8ن.ک :نامه )68/و برای نمونه ،هرگز زمینی را  -که برای مسلمین
منافع مشترک دارد  -به احدی از آنان اختصاص ندهد (همان) .امروزه یکی از مهمترین دالیل رواج ظلم
در حکومتها و نارضایتیهای عمومی ،امکان بهرهمندی این افراد از عرصههای اقتصادی و تأسیس
شرکتهای تجاری و دستیابی به منابع بیشمار مالی است؛ اما حاکم اسالمی باید با این امر مخالفت کرده
و «حق را در خصوص افراد دور و نزدیک رعایت کند( »4همان) .سخن تفصیلی در مورد این راهکار مهم،
از مجال این تحقیق بیرون است (ن.ک :رحیمی (روشن).)11-18 :1838 ،
 .1-3-2-2پرهیز از بدعهدی با مردم
بسیاری از مسئولین حکومتی در حکومتهای دموکرات  -که با انتخاب مردم در مسند قرار میگیرند -
وعدههای متعددی را به مردم میدهند تا آنان را به انتخاب ترغیب کنند .در سایر اَشکال حکومت نیز ،برای
کسب رضایت عمومی ،کموبیش ازایندست وعدهها استفاده میشود .خلف وعده در این جایگاه بسیار ناپسند
است و شدیداً به راهبرد جلب رضایت عمومی ضربه میزند .امام علی(ع) در این خصوص میفرماید« :بپرهیز
از اینکه به مردم وعدهاى دهى و خالف آن را بهجای آورى ،چراکه  ...خلف وعده سبب خشم خدا و مردم
است( »6نامه .)68/باید از خلف وعده به علت خشم مردم پرهیز کرد و این چیزی جز اهتمام به جلب رضایت
عمومی نیست.
 .4-3-2-2پرهیز از خشونت و خون ناحق
حذف عناصر مخالف ،در جایگاه اقتدار حکمرانی ،کار مشکلی نیست اما در درازمدت نارضایتی مردم و زوال
اقتدار را بهدنبال خواهد داشت .به شهادت تاریخ ،این امر در بسیاری از حکومتهای ظالم مانند بنیامیه و
بنیعباس ،رخداده است و به دنبال آن ،خشم توده مردم ،موجبات سقوط این حکومتها را فراهم آورده
است .آن حضرت در این خصوص میفرماید« :حکومت را به ریختن خون حرام تقویت مکن ،که ریختن
خون حرام ،قدرت را به سستى کشاند ،بلکه حکومت را ساقط نموده ،به دیگرى انتقال دهد( »1نامه.)68/

اك و ِاَلستِْئثَار بِما الن ِ ِ
ُس َوة.
َّاس فيه أ ْ
 .1إِيَّ َ َ ْ َ َ
ُ
 .1ن.ک :ذیل عنوان .1-1« :راهبرد جلب رضایت عمومی در نامه های نهج البالغه».
َسبَ ِ
اح ِس ْم َم َّ
َح َوال.
اب تِل َ
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ك بَِقطْ ِع أ ْ
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ِ
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 .6إِيَّ َ
ْخل َ
اك  ...و ال ُ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
َّ
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آن حضرت در جایگاه حاکم اسالمی ،حتی هنگامیکه کشتن برخی از افراد باعث اصالح برخی از
انحرافات میگردد ،اما درعینحال مجوزی شرعی برای آن وجود ندارد ،دست به شمشیر نمیبَرد و بر این
باور است که حاکم اسالمی نباید با تن دادن به «قتل ظالمانه و فاسد کردن خود» ،به اصالح جامعه اقدام
نماید( 1ن.ک :کلینی1411 ،ق .)811/3 :با الغای خصوصیت 1از قتل ،میتوان این حکم را به خشونتهای
غیرمعقول نظام حکومتی نیز تعمیم داد؛ زیرا بسیاری از خشونتها نیز رضایت عمومی را سلب کرده ،پایههای
حکومت را سست میکنند.
صرفنظر از استظهار فوق ،پرهیز از خشونت بهصورت خاص نیز موردتوجه آن حضرت بوده است؛ آنجا
که میفرماید« :در موردی که نرمى و مدارا بهتر است نرمش داشته باش و تنها در موردی که غیر از
سختگیری به کار نمیآید ،سختگیری کن( »8نامه .)44/حصر بهکاررفته در این جمله ،بهوضوح نشان میدهد
که تنها موردِ جوازِ اعمال سختگیری و خشونت ،جایی است که جز خشونت هیچ رفتار دیگری نمیتواند
جایگزین شود و اال تا جایی که میتوان با ابزاری بدون خشونت ،از رفتارهای مفسده انگیز برخی از افراد
جلوگیری کرد ،نباید از برخورد خشن بهره برد .بنابراین میتوان ادعا کرد که «در رابطه حکومت با مردم،
اصل عدم بهکارگیری خشونت و رفق و مدارا است» و خشونت چه به ریختن خون باشد و یا کمتر از آن
«خالف اصل» و نیازمند دلیل است .آنچه دلیل نمیخواهد رفق و مدارای حاکمان با عموم مردم است و
آنچه سختگیرانه نیازمند دلیل است ،اعمال خشونت در حق ایشان است.
 .5-3-2-2پرهیز از اجبار مردم
آن حضرت در راستای جلب رضایت عمومی ،اجبار و اکراه توده مردم بر امری که از قدرت آنها بیرون است
را نیز برنمیتابد؛ چراکه چنین جبری ،رشته رابطه قلبی عموم مردم با حکومت را پاره میکند و نارضایتی
عمومی را فراهم میآورد؛ دراینباره میفرماید« :هیچ وسیلهاى براى جلب اعتماد والى به وفاداری مردم،
بهتر از  ...عدماجبار آنها به کارى که قدرت آن را ندارند نیست( »4نامه .)68/واژه «قِبَل» در این تعبیر به
معنای «نزد» و «قدرت» آمده است؛ بنابراین مقصود حضرت ازآنچه نباید اجبار شود ،چیزى است که نزد
مردم نبوده و در طاقت و توان آنها نمیباشد (ن.ک :مکارم شیرازی .)481/11 :1833 ،اگر سایه اجبارهای
بیدلیل برداشته شود ،رضایت عمومی نسبت به حکومت بیشتر شده ،درنتیجه اهداف معقول حکومت نیز،
بدون استفاده از نیروهای فشار ،راحتتر بهدست خواهد آمد .بنابراین براساس ظاهر این متن ،باید باور کرد
که «مهمترین راهکار برای تأمین راهبرد جلب رضایت عمومی ،پرهیز از اجبار است».
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در اینجا توجه به این نکته ضروری است که اطالق عبارت فوق ،مواردی را که امری میان مردم به
درجهای از مقبولیت نسبی نرسیده است نیز شامل میشود .امری که در میان غالب مردم جایگاه مقبولی
ندارد ،و پشتوانههای فرهنگی آن تأمین نشده و مردم در باب ضرورت آن توجیه نیستند و در نتیجه اجبار به
آن ،موجب سختی و کلفت بر مردم است «نزد مردم» محسوب نمیشود و از عهده آنها بیرون است .این
نکته با توجه به ادامه عبارت حضرت ـ که در آن از ایجاد عادات و روشهای نوین و مخالف آنچه گذشتگان
به آن عمل کردهاند و با آن الفت داشتهاند منع شده است ـ نیز تأیید میشود .برخورد سخت جبرآمیز ،در
اموری که زمینههای نرم فکری و فرهنگی آن تأمین نشده است ،اثری جز تشویش اذهان عمومی و سلب
رضایت توده مردم را در پی نخواهد داشت و ایبسا چنین جبری ،نتیجه معکوس داشته باشد و مردم را بر
مخالفت با آن امر جریتر سازد .عالوهبر این ،سیره علوی نیز شاهد خوبی بر این عدماجبار است؛ زیرا تاریخ
نشان میدهد که آن حضرت ،حتی در مواردی که «بدعتهایی عمومی» و مخالفتهای صریح با دستورات
مسلم اسالمی ،در میان مردم رواج داشت و درعینحال اجبار آنان نیز اثری جز پراکندگی نداشت ،از اجبار و
اکراه مردم پرهیز میکرد .آن حضرت در خطبهای بیش از  11مورد از این موارد بدعتآمیز را ،نظیر حرمت
متعه ،کیفیت وضو و غسل ،کیفیت اوقات نماز و  ،...ذکر کرده و میفرماید« :اگر مردم را بر ترک این امور
اجبار کنم و آنان را به سنت رسولاهلل بازگردانم ،حتی لشگریانم مرا ترک میکنند و در سپاه من غیر از خودم
و عده کمی از شیعیانم باقی نخواهند ماند( »1کلینی1411 ،ق .)18-63/3 :بنابراین در مواردی که رضایت
عمومی در این سطح گسترده مخدوش میگردد ،اجبار به سنت قطعی رسولاهلل نیز وجهی ندارد.
 .3-2-2راهکارهای ایجابی جلب رضایت عمومی
 .3-3-2-2لزوم حمایت خاص از اقشار آسیبپذیر
امام علی علیهالسالم در عهدنامه مالک اشتر و در مقام طبقهبندی افراد جامعه ،طبقه هفتم را به نیازمندان
جامعه و به تعبیری «اقشار آسیبپذیر» اختصاص میدهد .این گروه از منظر امام ،فقیران ،افراد مبتال به
زیان و سختی ،مریضانی که ازکار افتادهاند و  ...هستند ،که راه چاره ندارند (ن.ک :نامه 68/و جهانبین و
نعمتی .)111-111 :1834 ،حضرت در خصوص این جماعت ،نکات متعددی را بیان میکند؛ ازجمله اینکه:
 .1الزم است بخشی از بیتالمال ،به اصالح امور این طبقه اختصاص داده شود؛  .1الزم است میان افرادی
از آنها که از مرکز حکومت دور هستند و افرادی که نزدیک هستند تفاوتی لحاظ نگردد؛  .8مسئول حکومتی،
نباید به بهانه توجه به مشکالت بزرگِ این جماعت ،از مشکالت کوچک آنها غفلت کند و  .4این جماعت،
از همه مردم به عدالت و انصاف ،نیازمندتر هستند؛ بنابراین الزم است مطالبات آنها در صدر مطالبات
اجتماعی قرار داده شود (ن.ک :همان و ابنابیالحدید .)4/11 :1811 ،اصالح امور این اقشار ،حتی در فرضی
که در اقلیت هستند نیز موجبات جلب رضایت عمومی را فراهم میآورد؛ زیرا نهتنها خود این افراد ،بلکه
عموم مردم جامعه ،با مشاهده تحقق عدالت در حق آنان رشته قلبی خود را با حکومت محکمتر میکنند.
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بدیهی است که اگر این اقشار اکثریت جامعه را تشکیل دهند ،آنگاه اصالح امور آنان ،اثر بیشتری در جلب
رضایت عمومی خواهد داشت.
 .2-3-2-2لزوم اطالعرسانی به مردم
از منظر امام علی علیهالسالم ،حاکم اسالمی باید بستر حکومت خویش را مانند یک صحرا و بیابان در مقابل
مردم قرار دهد .خصوصیت صحرا ،آشکار و پیدا بودن آن است و اینکه چیزی در آن غایب و پوشیده نیست.
چنانچه در صحرا امکان دید باز است و مانعی برای مشاهده نیست ،تمام الیههای حکومت نیز باید معلوم و
آشکار باشند .این نکته از استفاده مکرر امام از ماده «صحر» بهدست میآید آنجا که میفرماید« :هرگاه
مردم گمان ستمى بر تو بردند ،عذرت را به آنان مانند صحرا بنما و با اظهار عذر ،گمانهای آنان را از خود
بگردان( »1نامه.)68/
از منظر امام علی(ع) علیهالسالم ،شفافیت و بیان حقایق و اسرار به توده مردم« ،حق مردم» است و
مسئول حکومتی ،موظف است این حق را پایمال نکند .آن حضرت خطاب به مردمی که بر آنان حکومت
میکرد میفرماید« :بدانید حق شما بر من است که سرّی را از شما جز اسرار جنگ پنهان ندارم( »1نامه.)61/
اطالعرسانی در مورد اسرار جنگی و مسائل امنیتی ،از گستره این حق استثناء شده است؛ زیرا این امر -
چنانچه در سیره پیامبر اسالم صلیاهلل علیه و آله نیز بوده است (ن.ک :محمودی - )111/4 :1811 ،ممکن
است بهواسطه اطالع دشمن ،به ضرر خود مردم تمام شود (ن.ک :موسوی .)614/4 :1811 ،صرفنظر از
این مورد استثناء ،شفافیت امری است که با تأمین اعتماد مردم به حکمرانان خویش ،جلب رضایت عمومی
را فراهم میآورد؛ چنانچه پنهانکاری بهشدت نارضایتی توده مردم را به بار میآورد .نکته قابلتوجه در
عبارت نقلشده این است که ،آن حضرت حق مردم را اطالع از «سرّ» میداند؛ یعنی اموری که از طرف
حکمرانان مخفی و پوشیده نگاه داشته میشوند ،نه اطالع از امور روشن و واضح  -که بهصورت عادی از
اسرار تلقی نمیشوند؛ بنابراین ،مسؤول حکومتی نباید در غیر از مسائل امنیتی به بهانه سرّی بودن ،حقایق
را از مردم مخفی نگاه دارد؛ زیرا ثمرات فراوانی در بیان حقایق در مسائل سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و ...
وجود دارد؛ ازجمله اینکه اشتیاق آنان به حکومت بیشتر میشود ،عالقه آنها به دانستن این امور موردتوجه
قرار میگیرد ،تالش عمومی برای اقدام به حل مشکالت ظاهر میگردد و توطئه بسیاری از دشمنان در
ایجاد شکاف میان مردم و حکومت و دروغپردازی و شایعهپراکنی علیه آن خنثی میشود و در یککالم،
مراتب قابلتوجهی از اصل راهبردی جلب رضایت عمومی محقق میگردد.
 .1-3-2-2لزوم همراهی با مردم در سختیهای زندگی
هرچند مالکیت خصوصی در اسالم و در نزد امام علی(ع) محترم است ،اما درعینحال آن حضرت زندگی
غرق در رفاه را برای مسئولین حکومتی شایسته نمیداند (ن.ک :نامه .)48/آن حضرت یکی از مسؤوالن
حکومتی خود را  -که اقدام به خرید خانهای مرفه کرده بود  -بهشدت بازخواست میکند؛ درحالیکه بهحسب
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ظاهر در خرید این خانه از مال حرام نیز استفاده نکرده است (ن.ک :نامه .)8/سبک زندگی مرفهانه ،تشریفاتی
و تجمالتی مسئوالنِ حکومتی ،در منظر توده مردم ،بهشدت موجبات نارضایتی آنان را فراهم آورده ،اعتماد
ایشان را نسبت به اصل صالحیت حکمرانان سلب میکند .این امر در زمانه ما  -که سرعت انتقال اطالعات
بسیار بیشتر شده است  -حساسیت بیشتری پیداکرده است؛ بهگونهایکه امروزه میتوان بهوضوح ،خشم
بسیاری از مردم را از زندگانی مرفه مسؤوالن حکومتی مشاهده نمود.
 .4-3-2-2لزوم امنیت عمومی در بیان انتقادات
ایجاد جو امنیتی بهگونهای که مردم جرئت مطالبه حقوق خویش را از دست بدهند و امکان انتقاد از عملکرد
دولتمردان را نداشته باشند ،یکی از بزرگترین موانع تحقق «رضایت عمومی» است .این امر نهتنها نارضایتی
مردم را ایجاد میکند ،بلکه نوعی کینه و دشمنی را به دنبال دارد؛ بهگونهای که ممکن است در غبار این
نارضایتی ،نکات مثبت و خدمات یک حکومت نیز دیده نشود .کالم امام علیهالسالم در این مجال بسیار
گویا است آنجا که در عهدنامه خود به مالک اشتر میفرماید« :محافظان خود را از مجلست برکنار دار تا
سخنگوى نیازمندان بدون ترس و نگرانى و لکنت و تردید با تو سخن بگوید ،که من بارها از رسول خدا(ص)
شنیدم مىفرمود :امتى به پاکى و قداست نرسد مگر اینکه در آن امت ،حق ناتوان از قدرتمند بدون لکنت
زبان گرفته شود( »1نامه .)68/این کالم عمومیت دارد و شامل موارد ظلم غیر حاکمان بر مردم نیز میگردد
(ن.ک :مغنیه1863 ،ق)118/4 :؛ اما با نظر به عمومیت کالم و نیز مورد آن (مراجعه به والی) ،میتوان آن
را به مسئله «انتقاد از دستگاه حکومتی» نیز تعمیم داد .روشن است که در راستای تحقق اصل راهبردی
رضایت عمومی ،توجه به این راهکار بیبدیل اهمیتی فراوان دارد.
 .5-3-2-2لزوم رعایت تساوی در نحوه برخورد با مردم
مسئول حکومتی پس از شکلگیری ساختار حکومت و در راستای جلب رضایت عمومی ،نباید در نحوه
برخورد خود با عموم مردم تبعیض قائل شود .اگر برخی بهراحتی میتوانند با آنها ارتباط برقرار نمایند ،اما
برخی دیگر چنین قدرتی ندارند ،این امر به نارضایتی توده مردم میانجامد .آن حضرت به برخی کارگزاران
خود مینویسد« :در نظر انداختن به مردم با گوشه چشم و خیره نگاه کردن و اشاره و سالم یکسان رفتار
کن؛ تا زورمندان به تو طمع ستمکارى نبندند و ناتوانان از عدالتت ناامید نشوند( »1نامه 44/و  .)11هنگامیکه
در نحوه نگاه کردن به مردم تبعیض روا نیست ،تکلیف سایر رفتارهای تبعیضآمیز ،نظیر جو محافظتی
اغراقآمیز برای برخی و یا تفکیک میان مالقاتکنندگان مردمی و اختصاص جایگاهی ویژه به برخی از آنان
و  ...روشن است (ن.ک :سبحانی و دیگران.)111 :1814 ،
 .6-3-2-2لزوم ارتباط مستقیم با مردم
در بسیاری از حکومتها ،مسئولین حکومتی بجای ارتباط مستقیم ،میکوشند تا با برخی «واسطهها» خود
را با مردم مرتبط ساخته ،مطالبات و نیازهای آنها را دنبال نمایند .این نحوه ارتباط ،از منظر امام علی
ول فِي غَي ِر مو ِط ٍن لَن تُ َقدَّس أ َُّمةٌ ََل ي ْؤ َخ ُذ لِلض ِ
َّع ِ
ي غَْي َر ُمتَتَ ْعتِع.
ول اللَّ ِه ص يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
يف فِ َيها َح ُّقهُ ِم َن الْ َق ِو ِّ
 .1إِنِّي َس ِم ْع ُ
ُ
ْ
ْ َْ
َ
ِ
اْل َشارةِ و الت ِ
ِ
ِ
ِ .1
ك.
ُّع َفاءُ ِم ْن َع ْدلِ َ
َّحيَّ ِة َحتَّى ََل يَط َْم َع ال ُْعظ ََماءُ فِي َحْي ِف َ
َس الض َ
آس بَ ْي نَ ُه ْم في اللَّ ْحظَة َو النَّظ َْرة َو ِْ َ َ
ك َو ََل يَ ْيأ َ
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علیهالسالم شایسته نیست چراکه میفرماید« :پنهان ماندنت را از مردم طوالنى مکن ،که در پرده ماندن
حاکم ،شعبهاى از تنگخویی و کماطالعی به امور است .پنهان ماندن حاکم از رعیت ،حاکمان را از دانستن
آنچه بر آنان پوشیده است بازمیدارد ،بر این اساس کار بزرگ پیش آنان کوچک و کار کوچک بزرگ جلوه
مىکند ،زیبا زشت گردد و زشت زیبا شود و حق به باطل آمیخته مىگردد( »1نامه 68/و ن.ک :نامه.)11/
مسئولین حکومتی  -که از این ارتباطها محروم هستند  -در بستر «مطالبات حقیقی» مردم کمتر تالش
کرده و خود را به اموری مشغول میکنند که خودشان آنها را برای مردم ضروری قلمداد نمودهاند .آنها به
حقایق جاری در متن جامعه علم ندارند بلکه ،اگر دچار توهمات خود نباشند ،درنهایت با نوعی «شبهعلم»
مواجه هستند ،که نمیتواند آنها را در مسیر عادالنه رفع معضالت و مشکالت حقیقی جامعه قرار دهد.
همین امر بهتدریج باعث آسیب جدی اصل راهبردی جلب رضایت عمومی میشود .در این کالم پرمغز،
اشارات دقیق دیگری به آفات این عدم ارتباط وجود دارد که تبیین آنها از مجال بیرون است (ن.ک :بحرانی،
 113/6 :1811و.)131
 .7-3-2-2لزوم عذرخواهی از مردم در فرض اشتباه
مطابق فرمایش امام علی(ع) ،مسؤوالن حکومتی بشر هستند( 1ن.ک :نامه )68/و امکان خطا در مورد آنها
منتفی نیست .خطای بزرگتر این جماعت آن است که ،خطای خود را مخفی نگاهدارند و با توجیه کردن آن
خود را مبری جلوه دهند .این رفتار ناشایست ،اثر زیادی در خشم عمومی دارد؛ بنابراین الزم است مسئول
حکومتی پس از اشتباه بهصراحت عذرخواهی کند .در این زمینه امام علیهالسالم به عامل خود مینویسد:
«هرگاه مردم گمان ستمى بر تو بردند آشکارا عذرت را به آنان ارائه کن و با اظهار عذر ،گمانهای آنان را
از خود بگردان( »8همان) در این کالم و آنچه بعدازآن آمده است ،نکات مهمی به چشم میخورد.1 :
عذرخواهی در فرض «ظن و گمان» مردم صورت گیرد ،یعنی حتی قبل از اینکه توده مردم یقین کرده و
آنگاهکه تنها توهمی در این زمینهدارند باید به این مهم اقدام نمود؛  .1این عذرخواهی ،سوءظن مردم را به
حسنظن تبدیل کرده و موجب تقویت حکومت میگردد؛  .8سبب دفاع مردم از حق در مواقع لزوم میگردد
و  .4در نهایت موجبات رفق و رضایت عمومی را فراهم میکند (ن.ک :شوشتری.)111/3 :1811 ،
 .1-2بررسی جایگاه راهبرد جلب رضایت عمومی در سند الگو

براساس مباحث پیشین ،راهبرد جلب رضایت عمومی در نامههای نهجالبالغه ،با توجه به  11راهکار به شرح
نمودار ذیل تبیین شد:
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بسیاری از تدابیری که در سند الگو مطرحشدهاند  -نظیر تدابیر  16 ،11 ،16 ،3و  - ...خودبهخود منجر
به جلب رضایت عمومی میشوند؛ اما نمیتوان حضور این اصل را بهعنوان یک «راهبرد» اساسی در این
سند مشاهده نمود؛ چنانچه برخی از راهکارهای فوق نیز بهکلی در آن مورداشاره قرار نگرفتهاند .در ادامه،
در  11بند ،نسبت هر یک از راهکارهای 11گانه فوق را با بخش تدابیر سند الگو بررسی میکنیم:
 .1راهکار «پرهیز از استبداد» ،در تدبیر  44و  46موردتوجه قرارگرفته است« .تحکیم مردمساالری دینی»
 که در این دو تدبیر مورد تأکید بوده است  -آن روی سکه پرهیز از استبداد است. .1راهکار «پرهیز از ویژهخواری» نیز در تدبیر  43و  61مطرح است« .پیشگیری از تداخل منافع شخصیت
حقیقی و حقوقی مسؤوالن و کارکنان حکومت» و «تعیین ضوابط عادالنه و شفافسازی فرایندهای
تخصیص امکانات و امتیازات دولتی» ،به این راهکار اشاره دارند.
 .8راهکار «پرهیز از بدعهدی»  -با اینکه مردم تجربۀ تلخ بدعهدی را در بسیاری از دولتها شاهد بودهاند-
در تدابیر سند الگو موردتوجه نیست .نظر به اهمیت چشمگیری ،که این راهکار در تأمین راهبرد جلب
رضایت عمومی دارد ،الزم است توجه جدی به آن معطوف شود و با تعریف بدعهدی مسؤولین سطوح
اجرایی ،بهعنوان یک «جرم» و مطالبه قانونی دستگاه قضا از متخلفین بدعهد ،از این روند آسیب آفرین
جلوگیری شود.
 .4راهکار «پرهیز از خشونت و خون ناحق» نیز بهصراحت در تدابیر بیان نشده است .هرچند ممکن است
متصدیان سند الگو ،بهدلیل وضوح این مسئله ،به آن اشاره نکردهاند ،اما نظر به اهمیت این مسئله و اثر
تخریبی قابلتوجه آن در زوال رضایت عمومی و نیز امکان عملیاتی شدن اَشکالی از خشونتهای بیدلیل
توسط برخی از سطوح حکمرانی با توجیههای مختلف ،الزم است این راهکار نیز با صراحت در سند الگو
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گنجانده شود .طبیعی است که توجه به «اصل بودن عدم خشونت»  -که پیشتر از آن سخن به میان
رفت -نیز اهمیت فراوانی در تنظیم و تکمیل سند الگو خواهد داشت.
 .6راهکار «پرهیز از اجبار مردم» ،با توجه به طرح «آزادیهای فردی» در تدبیر  43سند ،کموبیش موردتوجه
قرار گرفته است ،اما به نظر میرسد آنچه در سیره قولی و فعلی امام علی(ع) وجود دارد ،وزن بسیار بیشتری
دارد؛ زیرا آن حضرت ،حتی از اجبار در اموری که فراتر از حوزه آزادیهای فردی و حوزه خصوصی بوده و
سویه دینی  -اجتماعی داشتهاند نیز به نفع «جلب رضایت عمومی» ،با توجه به شرایطی که قبالً ذکر شد
دست کشیدهاند.
 .1راهکار «لزوم حمایت خاص از اقشار آسیبپذیر» ،بهرغم اهمیت فراوانی که دارد ،در سند الگو هرگز
مطرح نیست .برخی از تدابیر طرحشده نظیر تدبیر  81 ،14و  ،...با دغدغه تحقق عدالت توزیعی بین اقشار
مختلف جامعه ،بهصورت ضمنی و التزامی این حمایت را در کنار حمایت از کل طبقات اجتماعی محقق
میسازند ،اما سهم این حمایت ویژه نیز چنانچه گذشت در نامههای نهجالبالغه بیش از این است؛ زیرا از
«اختصاص» بخشی از بیتالمال به ایشان ،و توجه به محرومانی که دور از مرکز حکومت هستند نیز سخن
به میان آمده است .بنابراین با توجه به اینکه هیچیک از تدابیر سند الگو ،از اختصاص بودجه ویژه به این
اقشار سخن نگفته است ،الزم است در بازنویسی و تکمیل سند به این راهکار نیز  -که امروزه موجب برخی
بیعدالتیهای فاحش در امکانات آموزشی و بهداشتی و  ...در مناطق دور از پایتخت و پدیده شوم
«حاشیهنشینی» شده است  -توجه ویژه صورت پذیرد.
 .1راهکار «لزوم اطالعرسانی به مردم» چندان در سند الگو موردتوجه نیست .تدبیر  43از ارتقای نظارت
مردمی و رسانهای بر اجزای نظام سخن به میان میآورد ،اما به نظر میرسد این مهم مادامیکه سیاست
«رسانه آزاد»  -به معنای حقیقی کلمه  -محقق نشود ،به وجود نخواهد آمد .در این راستا ،الزم است اوالً
از تشکیل رسانههای آزاد بهصورت حقیقی حمایت شود و ثانیاً مسئولین نیز از ارائه اطالعات واقعی و
شفافسازی استنکاف نکرده و با بهانهتراشیهای مختلف ،پنهانکاری ننمایند .هرچند مورد اول در این
تدبیر ضمناً مورداشاره قرار گرفته است ،اما مورد دوم  -که بهصراحت در کالم امام علی(ع) مطرح است -
در سند مطرح نگردیده است.
 .3راهکار «لزوم همراهی با مردم در سختیهای معیشتی» نیز در تدبیر  61با طرح «التزام عملی مسؤوالن
و مدیران به حد کفاف در معیشت» ،موردتوجه قرارگرفته است .بدیهی است که تحقق این مهم در میان
مسؤولین حکومتی ،نیازمند اصالحات ساختاری متناسب است.
 .3راهکار «لزوم امنیت عمومی در بیان انتقادات» در سند موردتوجه نیست .اهمیت این اصل تا جایی است
که ،حضرت با استناد به کالمی  -که مکرر از پیامبر اکرم(ص) صادر شده است  -بر این باور است که
بدون آن ،هیچ امتی مقدس نمیشود .براساس این سخن ،مالک مقدس بودن یک جامعه همین اصل است
و اال اگر ظواهر دینی جایجای یک جامعه را تزیین کنند ،اما در آن انتقادکننده از انتقاد هراس داشته باشد،
نمیتوان آن را مقدس شمرد .بااینهمه ،تنها در تدبیر  41از «پاسخگویی قوه قضاییه» و در تدبیر  41از
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«تقویت فضای آزاداندیشی» سخن به میان رفته است .این در حالی است که اوالً قوه قضاییه بخشی از
نظام است و پاسخگویی در حیطه اختیارات هر یک از مسؤوالن ،باید وظیفه همگانی ایشان تلقی شود؛ ثانیاً
صرف پاسخگویی نیز این راهکار را تأمین نمیکند؛ زیرا عالوهبر پاسخگویی ،آنچه مطلوب است «رفع
هراس» است .در این راستا میتوان از پیشنهاد «اقدامات تشویقی» سخن به میان آورد به این بیان که
حکومت باید بهترین انتقادها  -که از نصاب علمی ،تحقیقی و عادالنه بیشتری برخوردار است  -را مورد
تشویق و حمایت قرار دهد .ایبسا تنها راه برای مبارزه با این هراس و درنتیجه رواج انتقادهای سازنده و
نیز اصالح نواقص ساختاری اجزای حکومت به سبب اطالع از این انتقادها ،همین «تشویق انتقاد سازنده»
باشد که در سند مورداشاره قرار نگرفته است.
 11و  .11راهکار «لزوم رعایت تساوی در نحوه برخورد با مردم» و نیز «لزوم ارتباط مستقیم با آنان» در
تدابیر موردتوجه واقع نشده است .طبیعی است که در هر حکومتی ،مسؤولین حکومتی با توده مردم ارتباط
دارند؛ بنابراین سند الگو باید تدابیری بیندیشد تا این ارتباطها از صورت نمایشی و فرمایشی خارجشده،
تبدیل به روابطی حقیقی و واقعی گردند .روابطی که در ضمن آنها ،نمایندگانی از هر قشر ،میتوانند با
مسؤولین ارتباطی ساده ،بدون سانسور ،خالی از گزینش و مستقیم برقرار نمایند و واقعیتهای سطح جامعه
و مطالبات حقیقی مردمی را به آنها منتقل کنند.
 .11راهکار «لزوم عذرخواهی از مردم در فرض اشتباه» نیز در تدابیر سند الگو موردتوجه قرار نگرفته است.
به نظر میرسد این راهکار نیز در تحقق راهبرد «جلب رضایت عمومی» ،بسیار تأثیرگذار است و باید
بهصورت ساختارمند در متن نظام سیاسی نهادینه شود تا در فرض اشتباه ،مسؤول خطاکار ،قانوناً ملزم به
عذرخواهی و در مواقع لزوم ملزم به عزل و جبران خسارت گردد .طبیعی است که در این راستا نیز اقدامات
نمایشی نتیجه عکس خواهند داد و غرض مذکور ،تنها با تحقق واقعی این راهکار بهدست میآید.
بنابراین هرچند راهکارهای  1 ،1و  3کامالً در سند الگو حضور دارند ،اما راهکارهای  1 ،6و  3تنها
بهصورت ضمنی ،التزامی و همراه با نوعی نقصان ،موردتوجه قرارگرفتهاند و در این میان سایر راهکارها (،8
 11 ،11 ،1 ،4و  ،)11مطلقاً در سند الگو حضور ندارند .امید است در تکمیل دوباره سند الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت ،اهتمام ویژه به اصل راهبردی «جلب رضایت عمومی» ،بهوضوح نمایان گردد.
نتیجهگیری
 .1با تأمل در نامههای نهجالبالغه نمایان میشود که راهبرد «جلب رضایت عمومی» ،بهعنوان روشی کلی
و نقشهای راهنما برای رسیدن به حکمرانی مطلوب ،امری ضروری است و بدون تأمین رضایت اکثریت
مردم ،امکان حکومت عادالنه بر آنان میسر نخواهد شد.
 .1پرهیز از امور پنجگانه :استبداد ،ویژه خواری ،بدعهدی با مردم ،خشونت و اجبار مردم ،راهکارهای سلبی
هستند ،که از منظر نامههای نهجالبالغه ،حکمرانان ـ به جهت وصول به راهبرد جلب رضایت عمومی ـ
ملزم به مراعات آنها میباشند.
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 .8الزام بر امور هفتگانه :حمایت خاص از اقشار آسیبپذیر ،اطالعرسانی به مردم ،همراهی با ایشان در
سختیها ،اجازه انتقاد صریح به آنان ،تساوی در نحوه برخورد با ایشان ،ارتباط مستقیم با آنها و عذرخواهی
از آنها در فرض اشتباه ،راهکارهای سلبی هستند ،که از نامههای نهجالبالغه ،بر متولیان حکومت الزام
شدهاند.
 .4سند الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت ،به «جلب رضایت عمومی» ،بهعنوان یک «راهبرد» توجه
نداشته است .هرچند برخی از راهکارهای فوق ،صریحاً یا التزاماً در سند الگو موردتوجه واقع شده است ،اما
غالب این راهکارها ،در آن مطرح نشده یا ناقص طرح شده است؛ ازاینروی توجه به این راهبرد و راهکارهای
عملیاتی آن ،در تنظیم دوباره سند و تکمیل آن ،ضرورت دارد.

22

راهبرد حکومتی «جلب رضایت عمومی» از منظر نامههای...
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