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چکیده
مسئله اصلی مقاله هویت و چيستی نظام نظامات از نگاه قرآن و سنت یا فرهنگ علوی است و تفاوتهای آن
با دیگر نظامات در فرهنگ غرب می باشد مقاله با هدف تبيين هویت و چيستی نظام نظامات از نگاه قرآن و سنت
نوشته شده است که روش تحقيق آن ترکيبی و روش تحليل آن استداللی از نوع معناشناختی با محوریت آیات قرآن
کریم می باشد حاصل پژوهش بيانگر این نتایج شد که هویت نظام نظامات در فرهنگ علوی ترتيبی است و از یک
ماهيت تشکيکی برخوردار است و هویت انسانی به مفهومی که در غرب است یعنی زائده تفکرات و تجربيات بشری و
اعتبارات انسانی نيست بلکه این نظام و نظامات مترتب بر آن از خدا نشأت گرفته و تمام آموزه های آن به نوعی مستند
به آیات و روایاتی است که به معصوم بر میگردد و حقيقت آن گرچه به ظاهر اعتباری است ولی از نوع اکتشافی است
 کشف شده و بروز سازی می گردد،که از نظاماتی که در کتب آسمانی درج شده و توسط انبيا و امامان پياده شده اند
 هم گرایی و، ساخت، هدف، اصالح نظام، حقيقت نظام نظامات، معيار در قضاوت، انگيزش،و در ابعاد ابزار شناختی
 تبيين و نهادینه، بهترین راهبرد در نهادینه سازی نظام دینی.انسجام با نظام نظامات فرهنگ غرب متفاوت می باشد
.سازی فکر و اندیشه توحيدی و رسوخ در ناخودگاه ها می باشد
 فرهنگ و فرهنگ علوی، نظام نظامات، نظامات، نظام:کلیدواژه
An analysis of the strategy of the system and systems in Alawite culture and its differences with
Western systems
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تحلیلی بر راهبرد نظام نظامات درفرهنگ علوی و تفاوتهای آن با نظامات غرب

Mohammad Bagher Babaei Talatappeh ،PhD ،Associate Professor Comprehensive Imam Hossein University(central) malib937@gmail.com; mbbabaee@ihu.ac.ir

Abstract
The main issue of the article is the identity of the system of the systems from the viewpoint of the Quran and the tradition or Alawite culture, and its differences with other systems
in the western culture. The article is aimed at explaining the identity and the essence of the
system of systems from the viewpoint of the Qur'an and the Sunnah that the method of research
is a qualitative type of content analysis and its method of analyzing the argumentation of a
method of implicit-oriented ijtihad with the focus of Quran verses of the Holy Qur'an. The
result of the research reveals the results that the identity of the system of orders in the Alawite
culture is orderly and there are different levels along the length. And human identity is in the
concept of culture in the west it is not the result of human thoughts and experiences and human
Rather, the system and systems that came with it from God and all its doctrines are somehow
documented in the verses and hadiths that return to the infallible Imam And its truth, although
it appears to be credible, is a kind of exploration that is discovered and updated from the systems inserted in the celestial scriptures and transmitted by the prophets and the imams. And the
best strategy in institutionalizing the religious system is to explain and institutionalize the
thoughts of monotheism and penetration in the minds of the nurses.
Keywords: The system, systems, the system of rules, the culture and culture of the Alawite
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تحليل الستراتيجية النظام واالنظمة في الثقافة العلوية واختالفها مع االنظمة الغربية
malib937@gmail.com; ) استاذ مساعد جامعة االمام الحسين الشاملة (المركزية، دك توراه،محمدباقر البابائیالطالتپه
mbbabaee@ihu.ac.ir
ملخص
 واختالفاتها مع،القضية الرئيسية للمقال هي هوية نظام االنظمة من وجهة نظر القران والتقاليد او الثقافة العلوية
 يهدف المقال إلى شرح هوية وجوهر نظام االنظمة من وجهة نظر القران والسنة ان طريقة.االنظمة االخرى في الثقافة الغربية
البحث هي نوع نوعي من تحليل المحتوى وطريقة تحليل حجة اسلوب االجتهاد الضمني مع التركيز على ايات القران من القران
 تكشف نتيجة البحث عن نتائج مفادها ان هوية نظام االوامر في الثقافة العلوية منظمة وهناك مستويات مختلفة على.الكريم
 فالنظام، والهوية اإلنسانية في مفهوم الثقافة في الغرب ليست نتيجة لالفكار والخبرات اإلنسانية بل اإلنسان.طول الطول
،واالنظمة التي اتت معها من هللا وكل عقائدها موثقة بطريقة ما في االيات واالحاديث التي ترجع إلى اإلمام المعصوم وحقيقته
 إال انها نوع من االستكشاف الذي يتم اك تشافه وتحديثه من االنظمة المدرجة في الك تب،على الرغم من انها تبدو موثوقة
 وافضل استراتيجية في إضفاء الطابع المؤسسي على النظام الديني هي شرح وإضفاء.المقدسة السماوية وينقلها االنبياء واالئمة
.الطابع المؤسسي على افكار التوحيد واالختراق في عقول الممرضات

 ثقافة وثقافة العلويين،  نظام القواعد،  أاالنظمة،  النظام:الکلمات المفتاحیة

АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ СИСТЕМЫ И СИСТЕМ В АЛАВИТСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
ЕЕ ОТЛИЧИЯ ОТ ЗАПАДНЫХ СИСТЕМ

Мухаммед Багир Бабаи Тала Тапе ،Докторантура ،Доцент Университет имама
Хосейна (мир Ему) malib937@gmail.com; mbbabaee@ihu.ac.ir
Аннотация
Основным вопросом статьи является идентичность системы с точки зрения Корана и традиции или алавитской культуры, а также ее различия с другими системами в
западной культуре. Целью статьи является объяснение сущности и сущности системы
систем с точки зрения Корана и Сунны о том, что метод исследования является качественным типом контент-анализа, а метод анализа - аргументацией метода ориентированный на имплицитный Иджтихад на основе стихов из Священного Корана. Результат
исследования показывал, что идентичность системы в культуре Алавитов упорядочена
и имеет сомнительную природу. И человеческая идентичность в понятии культуры на
западе, это не результат человеческих мыслей и опыта, а также эти системы и другие
системы, которые следуют за этим пришли от Бога, и все ее учения так или иначе документированы в стихах и хадисах, которые относятся к безошибочному имаму и его истина, хотя и кажется правдоподобной, но считается разведывательный, которое обнаруживается и обновляется с помощью систем, вставленных в небесные писания и передаваемых пророками и имамами. И лучшая стратегия в институционализации религиозной
системы состоит в том, что объяснение и институционализация мысли о монотеизме и
проникновении в подсознании.
Ключевое слово: система, системы, система правил, культура и культура Алавитов

8

مقدمه وطرح مسئله
نظام و نظامات واژه های هستند که با حاکميت معنی پيدا می کنند یعنی هر حاکميتی برای شکل گيری نيازمند
مرامنامه ای است که براساس آن نظامی تشکيل دهد که در سایه وار آن حکومت و دولت شکل دهد تا اهداف و نيات
آن را پياده نماید.
برای اینکه تفکر انبياء در جامعه پياده شود ،یک حرکت بلندمدت و طوالنی الزم است .انقالب اسالمی با این هدف به
ب لباب تعاليم انبياء است
وجود آمد تا جامعهی اسالمی ،کشور اسالمی و دولت اسالمی بر اساس تعاليم اسالمی  -که ل ّ
– در واقعيت بوجود آید و مردم آثار آن را ببينند نه این که فقط دولت را اسالمی ،یا فقط نظام را اسالمی بدانيم؛
(بيانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان ) ۱۳۸۷ /۰۷/۰۷ ،
اسم ما که دولت اسالمی باشد ،کافی نيست؛ والّا قبل از ما چند دولت جمهوری اسالمیِ دیگر در منطقهی ما و آفریقا
و جاهای دیگر وجود داشته و االن هم هست .قبل از انقالب ،در جایی دولتی تشکيل شد که ما شوخی میکردیم و
میگفتيم جمهوری اسالمی امریکاییِ فالن جا! آن دولت با نام جمهوری اسالمی هم بود .بنابراین اسم ما دولت اسالمی
باشد ،کافی نيست؛ باید عمل و جهتگيری ما اسالمی باشد .اگر در اینها اختالل پيدا شد ،حرکت مستمر و مداوم و
پویندهیی که الزم است تا دولت اسالمی به صورت کامل شکل بگيرد ،دچار نُکث میشود و طبع ًا کار عقب میافتد.
البته دولت اسالمیِ کامل به معنای واقعی کلمه ،در زمان انسان کامل تشکيل خواهد شد؛ انشاءاللَّه .خوشا به حال
کسانی که آن روز را درک میکنند .همهی ما انسانهای ناقصی هستيم .ما به قدر توان و تالشِ خود میخواهيم
مجموعهی کارگزاران حکومت را  -که خودمان هم جزو آنها هستيم  -به نقطهیی برسانيم که با نصاب جمهوری اسالمی
تطبيق کند .ما میخواهيم خود را به حد نصاب نزدیک کنيم .اگر دولت ما اسالمی شد ،آن وقت کشورمان اسالمی
خواهد شد .اگر من و شما در معاشرتمان ،در رفتارمان ،در طلب مالمان ،در مجاهدتمان ،نتوانستيم خود را به حد نصاب
برسانيم ،از آن دانشجو ،از آن جوان بازاری ،از آن عنصر در ردههای پایين دولتی ،از آن کارگر ،از آن روستایی ،از آن
شهری چه توقعی میتوانيم داشته باشيم که اسالمی عمل کنند؟ چرا مردم را بيخود مالمت میکنيم؟ نباید مالمت
کنيم .اگر کمبودی هست ،خودمان را باید مالمت کنيم؛ «لوموا انفسکم».
اول ،ما اسالمی میشویم؛ وقتی اسالمی شدیم« ،کونوا دعاة النّاس بغير السنتکم»؛آن وقت عملِ ما مردم را مسلمان
واقعی خواهد کرد و کشور ،اسالمی خواهد شد؛ هم احکام و مقررات اسالمی است ،هم اجرا اسالمی است ،هم دولتمردان
اسالمیاند ،هم مردم به تبع حال و به تبع دولتمردان از لحاظ اخالقی اسالمی خواهند شد .البته شيطان نمیميرد؛
شيطان زنده است .هميشه عدهیی ،جریانی ،مجموعههایی هستند که تسليم شيطان بشوند؛ اما شکل کلی ،اسالمی
خواهد شد (.بيانات مقام معظم رهبری در در دیدار رئيسجمهور و اعضای هيأت دولت۰۸/۰۶/۱۳۸۴
بنابراین برای آنکه ما بتوانيم دولت اسالمی و نظام اسالمی داشته باشيم باید از خود شروع کنيم و ذهن ،گفتار ،کردار
و رفتارمان را اسالمی کنيم که الزمه نزدیک آن آشنایی با اسالم و مرامنامه آن و آفت های است که آن را تحدید می
کند تا بتوانيم عمال مسائل را از خودمان دوری کنيم و تا زمانی که سازمان ها بر روی ریلی حرکت کنند که ساخته و
پرداخته غرب می باشد انتظار این را نباید داشته باشيم خروجی از آن ها جهت و هویت اسالمی داشته باشد؛ نظامات

9

در حکم ریل قطار است تا زمانی که ریل ها رضاخانی و غرب گرایانه باشد ،مسير حرکت قطار به دور شدن از اسالم و
ارزش های آن خواهد بود.
این وجيزه با این هدف نوشته شد که انشا اهلل بتوانيم با شناساندن ماهيت و هویت نظام نظامات در فرهنگ علوی گامی
در تحقق منویات رهبری برداریم چرا که بدون شناخت این پدیده مهم و مولفه ها و تفاوتهای آن با دیگران نمی توان
محدوده و دامنه آن را حفظ نمود بنابر این سئوالی که منجر به شکل گيری این پژوهش و مقاله شده است به شکل
زیر می باشد:
هویت و چيستی نظام نظامات از نگاه قرآن و سنت یا فرهنگ علوی چيست و چه تفاوتهای با دیگر نظامات دارد؟
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
فرهنگ علوی
بررسی نظام و نظامات رویکرد می طلبد ،رویکردی که آن را بازنمایی می کند فرهنگ است .از فرهنگ معانی و تعاریف
مختلفی شده است که بعضی تعداد آن را به بيش از  300می دانند ( روح االمينی ،1377 ،ص  ) 17که در جمع
بندی می توان آن را سبک زندگی برخاسته از اندیشه نظری و عقل عملی دانست( بابائی ،1389 ،ص  ) 41و " علوی"
اشاره به مذهب شيعه و پيروان اميرالمومنين عليه السالم و یازده معصوم دیگر دارد و در همين راستا فرهنگ علوی
سبک زندگی برخاسته از اندیشه توحيدی و ارزشهای اسالمی برخاسته از قرآن و سنت و سيره پيامبر گرامی اسالم
صلی اهلل عليه و آله و اميرالمومنين عليه السالم می باشد ( جوادی آملی ،حيات عارفانه امام علی (ع) ،ص  )17همچنانکه
فرهنگ غربی ،سبک زندگی برخاسته از اندیشه مادی و ارزشهای ليبراليستی است .بنابر این چرایی فرهنگ علوی در
تبيين نظام نظامات به عوامل زیر برمی گردد:
-۱

-۲

-۳

-۴

تنها نظاماتی می تواند جامعه انساانی را در مساير حقيقی قرار دهد که مساتند به قرآن و سانت باشاد« ُقلْنَا
اهْبِطُوا مِنْهاا جَميعااً َفاَِّمَّاا یَاأْتِيَنَّکُمْ مِندی هُادًَ َفمَنْ تَبِعَ هُادایَ فَال خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ » ( بقره :
 )۲۸و ( اسراء) 9 :
ک وَ
َصاب بِهِ نُوحاً وَ الَّذی وَوْحَيْنا لِلَيْ َ
شارَعَ لَکُمْ مِنَ الددینِ ما و َّ
پيامبران الهی برای نظامات قبل از اساالم « َ
ما وَصَّايْنا بِهِ لِبْراهيمَ وَ مُوساب وَ عيساب وَنْ وَقيمُوا » (الشاورَ  )۱۳ :و رساول گرامی اساالم صالی اهلل عليه و
اله ال گوی عملی نظامات برای مساالمانان معرفی شااده اساات که در جامعه شااهر مدینه نمونه ای از آن را
سانَةْ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْرخِرَ وَ ذَکَرَ اللَّهَ کَاير ًا
ساوَةْ حَ َ
پياده نمودند « لَ َقدْ کانَ لَکُمْ فی رَساُولِ اللَّهِ وُ ْ
» ( احزاب) ۲۱:
در مدت  ۲۳ساال دوری اميرالمومنين عليه اساالم از خالفت ،تغييراتی بنيادی در احکام و معارف اساالم
ایجاد کردند که تنها نامی از اساالم و خطی از قرآن مانده بود ( خطبه )۱9۲ :و حاکميت اموی اساالمی بر
س
تن جامعه پوشااندند که مانند پوساتين برعکس بود که خاصايت اصالی خود را نداشات « لُبِسَ الَِّْسْالَامُ لُبْ َ
الْ َفرْوِ مَ ْقلُوباً » (خطبه ) ۱۰۸
اميرالمومنين عليه الساالم در مدت حدود پنج اساالم خالفت تالش کرد جامعه را دوباره به خط اساالم ناب
نبوی برگرداند( خطيه)۳:
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-5

-۶
-۷
-۸

اميرالمومنين عليه الساالم فردی حکيم و جامعه شاناس بود لذا درمان های که برای حل معضاالت جامعه
می داد درسااات بود و هيغ لغوی در آن یافت نمی شاااود ( بيانات مقام معظم رهبری در پنجمين هزاره
گنگره نهج البالغه  ،۱۳9۱ص ) ۶۰
جامعه ما شاباهت زیادی به جامعه دوره اميرالمومنين عليه الساالم دارد و لذا داروی آن دوره داروی ما نيز
می باشد(بيانات مقام معظم رهبری در اولين هزاره گنگره نهج البالغه ،۱۳9۱ ،ص ) ۲9
راه وصاول به دریای علم نبوی و فهم قرآنی باید از زبان علی عليه الساالم صاورت گيرد( انا مدینه العلم و
علی بابها» ( تحف العقول :ص ) ۴۲5
الگوی که قانون اساااساای و امام خمينی (ره) و مقام معظم رهبری برای جامعه ما تجویز کرده اند الگوی
غدیر می باشد ( امام خامنه ای ،روزنامه جمهوری اسالمی) ۸۰/۱۲/۱۳ ،

واژه نظام در اصطالح و الزامات آن:
اولين مطلبی که باید از نظام و نظامات بدانيم تعریف آن دو است .نظام مجموعه ای از نهاده هایی است که ما را به
هدف تعيين شده در یک حوزه می رساند و مقصود از نهاده ،برآیند عينی مبانی و اهداف مکتب می باشد بدون این که
وابستگی به موقعيت داشته باشد یعنی جهان شمول می باشد و این نهاده ها می توانند در قالب یک رفتار تابيت شده
یا باور در یک سازمان تجلی پيدا کنند .برای این که این نظام در حوزه خاص طراحی شود تا ما را به آن اهداف برساند
نيازمند سازکار خاصی است که برخاسته از جهان بينی و رویکرد حاکم خواهد بود که از آن به نظامات یاد می کنيم.
(هادوی تهرانی،1394 ،ص)123 -129
در تعریفی دیگری نظام را «مجموعه ای از عناصر مرتبط و هماهنگ که دارای کار و اثر جمعی باشد» تعریف کرده اند
براساس این تعاریف ویژگی های زیر را از لوازم نظام می شناسند:
 -۱مجموعه ای منظمی که مرکب از اجزاء می باشد؛
-۲اجزا با هم ارتباط منطقی دارند؛
-۳تعامل و ارتباط اجزاء در راستای هدف واحدی باشند.
-۴دارای اثر و کارکرد جمعی باشند
با توجه به تعریف نظام ،به پدیده های اجتماعی ،گروهها و اجتماعات بشری نيز «نظام» تلقی می شود؛ یعنی
گروهها و اجتماعات بشری مجموعههایی هستند که از عناصر مرتبط با یکدیگر ،نسبت ًا هماهنگ و دارای کار و
اثر جمعی تشکيل شدهاند( .اورعی ،1382 ،ص)17
اهمیت نظام نظامات در فرهنگ علوی
این اهميت را نيز به جهت اینکه امام خامنه ای ولی فقيه زمان بوده و تدابير و فرامين آن براساس هویت و چيستی
نظامات در اسالم محور و فوق قانون می باشد طرح می کنم که به نظرم از هر کالمی مهم و منطقی تر است .از نگاه
امام خامنه ای قانون ،نرمافزار ادارهَ کشور است و دستگاههاَ اجرایب در حکم سختافزارها هستند ()1384/3/8
قانون در حکم « ریل» است که موجبات هدایت ،تسریع و تسهيل حرکت یک جامعه یا سازمان به سمت مقاصدشان
است را فراهم می کند لذا قانون ریل است و اگر از این ریل خارج شویم ،حتم ًا آسيب و صدمه خواهيم دید1392/6/6 (.
11

) و کسانب که براَ این کشور قانون می نویسند ،یعنب می خواهند حرکت قوهَ اجرائب را و قواَ عاملهَ کشور را
ریلگذارَ کنند و بگویند که قطار دولت باید از این ریل عبور کند ،در واقع سرنوشت کشور دست اینهاست/20( .
 ) 1386 /04و قانونگذار با وضع قوانين ،جادهاَ فراهم می کند که مسئوالن را به سمت هدفهایب که مد نظر است،
برساند ،و آنها با برداشتن موانع و باز کردن راه ها  ،مسئولين را برای رفتن به هدفی تعيين شده است آماده می کنند
تا با سرعت مناسب کشور را به نکته ایده آل برسانند ( )1381 /03 /07از این رو در خط صحيح بودن کشور و مطابق
منویات قرآن و آموزه های آن رفتن ،منوط به حرکت بر روی ریل و جاده ای که مطابق آموزه ها و ارزش های دینی
ترسيم شده و شکل گرفته است و مسئوليت اصلی و مهم مسئولين نيز تدوین و پياده سازی آنها است .بنابراین مسئلهَ
اصلب مسئولين ،چگونگب نظامسازَ ،قانوننویسب و مدیریت کشور و انقالبها خواهد بود) 1390 /11 /14 (.
" قانون یعنب جادهاَ که باز مبشود تا مسئوالن اجرایب از آن جاده حرکت کنند و با تالش خود گوشه و کنار و زوایاَ
کشور را آباد و اصالح کنند .این جادهبازکنب به عهدهَ قانون است »1382/11/24« ".نظامسازی کار بزرگ و اصلی
شما است .این کاری پيچيده و دشوار است .نگذارید الگوهای الئيک یا ليبراليسم غربی ،یا ناسيوناليسم افراطی ،یا
گرایشهای چپ مارکسيستی ،خود را بر شما تحميل کند)1390 /06 /26 (.
جایگاه نظام و نظامات در میان علوم حقیقی یا اعتباری؟!
علوم به دو بخش حقيقی و اعتباری تقسيم می شوند؛ علوم حقيقی به علومی گفته می شوند که جنبه کاشفيت داشته
و در بيرون ما به ازاء دارند و علم موارد و علل آنها را کشف و به استخدام می گيرد مانند علم پزشکی که با مطالعه بر
بروی عوامل سالمتی و امراض به کشفياتی دست می یابند و به کار می گيرند گرچه این کشفيات گاهی اشتباه بوده و
قطعيت در آن نيست ولی به هر حال مرجعی برای آنها می توان در جهان خارج یافت.
علوم نوع دوم علومی هستند که ما به ازاء خارجی برای آنها یافت نمی شود ولی انسان براساس نيازهای که پيدا کرده
است این علوم را ابداع نموده است مانند حقوق ،قوانين و ...این علوم برای رفع معضل اختالف و تنش های اجتماعی از
ناحيه انسان ها وضع شده و بکارگيری می شود که از آنها به علوم اعتباری یاد می شود و صحت و سقم آنها بر خالف
علوم حقيقی که به مطابقت با واقع سنجيده می شود اینها به واسطه ميزان مفيد بودن و نبودن مورد ارزیابی قرار می
گيرند.
نظامات از نوع دوم هستند یعنی از نوع علوم اعتباری هستند که شاخص ارزیابی آنها ميزان مفيدبودن و نبودن آنها
است .این نوع علوم چون وابسته به انسان و از تراوشات انسانی است از این رو شدیدا تحت تاثير فرهنگ ،ارزشها و
رویکردهای انسانی است و از همين نکته است که جهت علوم خودش را نشان می دهد .مگر این که این علوم توسط
انسان های کاملی وضع شود که به کليت انسان نگاه دارند و شناخت کام ل از انسان دارند و مقتضيات زمانی و مکانی
اثرگذار در آن نباشد که منحصر در پيامبران و ائمه عليهم السالم است ( .هادوی تهرانی،1394 ،ص)123 -129
به نظر نویسنده نظامات گرچه به ظاهر و به حسب ذاتی از نوع اعتباری است ولی در فرهنگ علوی این دستورات و
قواعد و یا قوانين از ناحيه افراد وضع نمی شوند( نجم3 :و  ) 4و اصوال افراد به حسب فردی حق وضع این قوانين و
مقررات را ندارند مگر این که مستند به قرآن و سنت باشد که به امر حقيقی و بر پایه حقيقت نگاشته شده است و
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حقيقی تر و واقعی از آن امری پيدا نمی شود و هدایتش قطعی و اعوجاجی در آن نمی توان یافت( اسراء ) 9 :و تنها
هنر افراد استخراج و استنباط از این منابع خواهد بود که راه مشخص و ابزارهای معينی دارد.
تفاوت نظام با سیستم در فرهنگ علوی:
در زبان فارسی معموالً از واژه نظام معادل سيستم استفاده میشود .واژه "سيستم" در لغت بهمعنای دستگاه ،نظام،
قاعده ،دستگاه حکومت و  ...میباشد .واژه سيستم از کلمه یونانی  systemaمرکب از( )synبه معنای با هم و histanai

به معنای «سبب برای» مشتق شده است .سيستم ،مجموعهای از اجزاء و روابط ميان آنهاست که توسط ویژگیهای
معين به هم وابسته یا مرتبط میشوند و این اجزاء با محيطشان یک کل را تشکيل میدهند .مانند یک کارخانه یا بدن
انسان .این اجزاء در راه تحقق یک هدف حرکت میکنند و یکدیگر را در جهت تحقق این هدف ،کامل مینمایند .در
منابع علمی ،تعاریف متعددی از سيستم ارائه شده است نظير:اجزا پيوسته ومرتبط به هم که به نحوی تنظيم گردیده
اند که یک کل متشکل از تک تک اجزا را به وجود می آورند(.رابينز .)1376،مجموعهای از بخشها که به طورمستقل
با یکدیگر برای رسيدن به نتایج مورد انتظار بر اساس نيازها کار می کنند« .رئوفی »1381 ،مجموعه ای از اجزاء یا
بخش ها که به طور پيوسته در غالب الگو یا ساختاری که گروه مشخصی از رفتارها را توليد می کند سازماندهی شده
و در آن روابط متقابل شکل گرفته اند .گروه مشخص رفتارها اغلب به عنوان کارکرد یا قصد سيستم دسته بندی می
گردند (.دونال اچ.ميدوز  ،1961ص  )278مجموعه ای از اجزای به هم وابسته که به علت وابستگی حاکم بر اجزای
خود ،کليت جدیدی را پدید آورده اند(.شمس السادات زاهدی  ،1383 ،ص) 7
اگر به کليت تعاریف سيستم نگاه کنيم یعنی مجموعه عواملی که بين آنها تعامل منطقی حاکم بوده و هدف واحدی را
دنبال کنيم ،می توان آن را پذیرفت و تفاوت فاحشی با نظام ندارد ولی نگاه عميق و رویکردی آئينه واری به آن گویای
تفاوتهای جدی با نظام در فرهنگ علوی است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد:
 -1نگاه عمده در سيستم نگاه مادی است و تنها به اجزا و عوامل مادی اثرگذار در بازدهی توجه می شود در صورتی
که در فرهنگ علوی مه مترین عامل اثرگذار در انتخاب ابزارها و روش ها ارزش ها و هدف غایی است و همه ابزارها و
روش ها با آن باید همراستا باشد و نمی توان از هر ابزاری و روشی به هدف دست یافت.
-2انسان موجودی دو بعدی است که تنها یک بخش آن مادی است در صورتی که برای رشد و تعالی آن نيازمند تامين
نيازهای هر دو بعد می باشد .نگاه سيستمی اصوال نگاه مادی و بازدهی محور است در صورتی که نظام در فرهنگ علوی
خود ابزاری برای تعالی نهاده های اجتماعی است.
 -3در سيستم های انسانی به خروجی آن توجه می شود که انسان های موجود در آن چقدر در توليد و سودآفرینی
ن قش دارند ولی در نظام عالوه بر سودآفرینی ،ميزان و کيفيت انتفاع خود کارکنان نيز مد نظر گرفته می شود.
 -4خروجی نظام در فرهنگ علوی انسان کاملی است که متخلق به شایستگی های است که او را خليفه اهلل می کند
که اجزا این نظام در آغاز آفرینش انسان به حضرت آدم عليه السالم اعطا شده است ( .وَ عَ َّلمَ آدَ َم الْأَسْماءَ کُلَّها » (
ک الَّذینَ هَدََ
البقرة  ) 31 :افرادی که با بکارگيری آنها به این مقام رسيده اند ،الگوی بقيه انسان ها شده اند« وُولئِ َ
اللَّهُ َفبِهُداهُ ُم ا ْق َتدِهْ» ( األنعام ) 90 :
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-5نظام بر خالف سيستم متفاوت و متجافی از دیگر سيستم ها نيست بلکه حقيقت آن واحد است که به تناسب شرایط
متجلی می شود چراکه انسان نوع واحد است ولی به اقتضای شرایط توسط راهنماهای الهی تطبيق داده شده اند تا
مردم همان زمان را به مرحله انسان کامل برساند و پيامبران و اولياء الهی هر دوره الگوی شایسته و خروجی این نظام
هستند ( .الشورَ  ) 13 :و لذا نظامی که توسط پيامبر ارائه شده است ،واحد است و تا آخر زمان واحد خواهد بود و
ک لِالَّ
تنها کسانی به بلوغ و تکامل الزم خواهند رسيد که تحت این نظام بوده و از عوامل آن متأثر شوندَ « .و ما وَرْسَلْنا َ
س ال یَعْ َلمُونَ » ( سبأ  ) 28 :و هر کس به اندازه وسع خود از عوامل اثر گذار
ن وَکْاَرَ النَّا ِ
کَا َّف ًة لِلنَّاسِ بَشيراً وَ نَذیراً وَ لکِ َّ
سبَتْ » (البقرة 286 :
ت َو عَ َليْها مَا اکْتَ َ
ف اللَّ ُه نَفْس ًا لِ َّال وُسْعَها لَها ما کَسَبَ ْ
در نظام بهره گرفته و متکامل می گردد« ال یُکَلد ُ
)
بنابراین روح حاکم بر نظامات بعد از شهادت پيامبر صلی اهلل عليه و آله باید همان روحی باشد که توسط ایشان و
اميرالمومنين عليه السالم در حکومت جاری و ساری ساخته اند و تا دوره غبيت کبری به تائيد ائمه عليهم اسالم رسيده
و بعد از ایشان با ید توسط نواب و خبرگانی که دارای شایستگی الزم هستند تائيد شوند و بقيه مردم از آنها تبعيت
کنند « .و وما الحوادث الواقعة فارجعوا الب رواة حدیانا فانهم حجتب عليکم و انا حجة اللّه » ( شيخ حرعاملی1362 ،
ش.ص) 17
مدل مفهومی
بر پایه دالیل عقالنی هر موجود ممکنی اعم از اینکه وجودش اعتباری باشد یا حقيقی نيازمند چهار عامل غایت ،طراح
یا فاعل ،الگوی اجرای و محتوا است ( طباطبائی محمد حسين 1404،ق ،ص  ) 88که در این مقاله ما در صدد تبيين
و بازکاوی مولفه های نظام نظامات از نگاه فرهنگ علوی در این چهار مقوله خواهيم بود .چراکه مولفه ها حاکی از
عناصری است که نظام و نظامات در فرهنگی علوی بر مبنای آنها شکل می گيرد از این رو چهار علت با رویکرد فرهنگ
علوی بازکاوی خواهند شد چنانکه در رویکرد ليبراليستی این عناصر با اندیشه و ارزشها مربوطه تبيين می گردد.
بنابراین مدل مفهومی به تناسب موضوع به شکل زیر خواهد بود.

دانش در این مدل در حکم علت فاعلی است که از آن ارزش ها ( علت غایی) ایجاد می شوند و از تاثير این دو الگوی
رفتاری( علت صوری) و نماد یا سياستهای حاکم ( علت مادی )بر رفتارها خودنمایی می کند که نویسنده از آن به مدل
دانا یاد می کنم .که از تاثير هم افزایی دانش ،الگو و ارزش اصول نظامات و از تاثير هم افزایی دانش و نماد نظامات
شکل می گيرد .بنابراین هر نوع تفاوت در نظام و نظامات در فرهنگ های مختلف به تفاوت ریشه ای در یکی از این
عناصر بر می گردد.
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پیشینه تحقیق
تا جایی که تحقيق شده پژوهش های مشابه دیده نشد و یافت نگردیده است از این رو یک کار نو و از نوع بنيادی است
ولی در مورد نظام اداری در صدر اسالم کارهای شده است که اولين آنها تا جای که بنده یافته ام" نظام الحکومه النبویه
المسمی التراتيب االداریه" تاليف عبدالحی کتانی است که توسط عليرضا ذکاوتی ترجمه شده و انتشارات سمت منتشر
کرده است .کتاب دیگری است تحت عنوان مدیریت و نظام اداری از دیدگاه امام علی عليه السالم به تاليف دکتر سيد
حسين سيدی است که انتشارات آستان قدس رضوی منتشر نموده است.
کتاب «االدارة و النظام االدارَ عند االمام علب (ع) عبداهلل امينب» با عنوان :اداره و ساختار ادارَ از دید امام علب عليه
السالم در  1419ق 1998 /.م .که توسط مرکز پژوهشهاَ اسالمب غدیر ،در بيروت به چاپ رسيده است .در این کتاب
ها و یا مشابه آنها پيرامون چيستی و ماهيت مولفه های نظام و نظامات و ارتباط بين مولفه ها کاری صورت نگرفته
است یعنی کتابها و تحقيقات تنها به نقل شواهد تاریخی از سيره و سنت اهل بيت عليهم السالم در حوزه نظامات
پرداخته اند و تحليلی و تقریضی دیده نمی شود و یا بنده به آنها دسترسی پيدا نکردهام.
روش پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها
روش تحقيق ترکيبی است یعنی از هر دو روش کيفی و کمی استفاده شده است؛ برای استخراج و نظام بندی آیات و
کلمات و فراوان سنجی آنها از روش کمی استفاده شده است و برای معنا شناختی آیات و داللت سنجی آنها و استخراج
معانی کلمات از روش کيفی استفاده شده است و تجزیه و تحليل داده ها به روش استداللی داللت محور از نوع اجتهادی
صورت گرفته است ( .بابائی ،1384،ص  ) 85که روش کار آن به این صورت بوده است که ابتدا آیات قرآن با محوریت
تفسير الميزان که داللت مفهومی و معنای بر نظامات ،نظام مدیریتی ،نظام پاداش و نظام ارزیابی عملکرد داشته اند،
استقراء تام گردید (.جدول شماره ) 1 :سپس اعتبار و روایی مفاهيم برگرفته از آیات با مراجعه به تفاسير مجمع البيان،
صدراالمتالهين ،کشف االسرار ،التبيان و البرهان مورد سنجش قرار گرفت و معانی داللتی آنها استخراج گردید .که با
رعایت ترتيب منطقی موضوعات مستخرجه ،تعدادی از آنها به تناسب موضوع ،عنوان و ظرفيت مقاله ارائه می گردد و
بخشی از جداول آیات ن يز در ذیل هر بحث جهت استفاده بيشتر خوانندگان محترم آورده شده است.که سير مراحل
در نمودار شماره  1مالحظه می شود.
فراوانی
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دستهبندی مضامين آیات در ذیل مفاهيم کليدی

ارتباط گيری منطقی بين مفاهيم کليدی

استخراج مضامين و داللتهای آیات

روائی و اعتبار سنجی با ارجاع به  4تفسير

مطالعه کل قرآن و احصاءآیات مرتبط با موضوع

تدوین مقاله بر پایه مدل
مفهومی

نمودار  :۱سير انجام پژوهش

یافته های تحقیق
محتوای نظام نظامات در فرهنگ علوی
نظامات در محتوای مولفه هایش تابع ارزش های فرهنگ حاکم بر سازمانی است که این نظامات در صدد پياده سازی
منویات نظام مربوطه می باشد؛ سازمان های که در جمهوری اسالمی ایران شکل گرفته اند و یا مورد تایيد قرار گرفته
اند از جهت نظامات باید تابع ارزشهای باشند که مردم به خاطر آن انقالب کرده اند و شهدا و جانبازان را به پای آن
قربانی کرده اند و مشقات زیادی برای تنومند سازی درخت انقالب متحمل شده اند که کليت آن در اصول قانون
اساسی جمهوی اسالمی ایران متبلور می باشد که فرهنگ علوی یا اسالم ناب محمدی صلی اهلل عليه و آله و سلم
شاخص اصلی آ ن می باشد که در تمام ارکان سازمانها ،قواعد حاکم بر آنها و دستورالعمل ها باید سریان پيدا کرده و
جاری شود و رنگ و بوی حاکم بر سازمان اسالم و آموزه های باشد که مردم به خاطر آن قيام کردند (.اصل یکم و دوم
قانون اساسی )
ذومراتبی بودن نظام نظامات در فرهنگ علوی
د قت و تامل منطقی در عرصه و دامنه بکارگيری نظام در ادبيات فرهنگ علوی ما را به یک ویژگی خاص هدایت می
کند که درادبيات های دیگر یافت نمی شود و آن" ذو مراتبی بودن نظام" در فرهنگ علوی است؛ همه نظام ها تحت
نظام واحدی معنی پيدا کرده و هویت می یابند و با نفی آن همه نظامات در هم می پيچد؛ ( فياضی ،ج ،۴ص).۱۱9۰
نظام اصلی ،نظامی است که توسط خداوند متعال برای شکل گيری عالم هستی انشاء نموده است و بقيه نظام ها در
طول آن شکل گرفته اند و حيات خود را از آن می گيرند « وَ هُوَ الَّذی خَلَقَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ ا ْل َقمَرَ کُلٌّ فی
سبَحُونَ » ( األنبياء  ) 33 :و هر نظامی در مداری که برایش تعيين شده است جریان می یابند و اجازه تجاوز از
ک یَ ْ
َفلَ ٍ
ل
س یَنْبَغی لَها وَنْ تُ ْدرِکَ ا ْل َقمَ َر َو َال اللَّيْلُ سابِقُ النَّها ِر َو کُ ٌّ
آن ندارد و اال حيات خودش را از دست می دهند « َال الشَّمْ ُ
سبَحُونَ » ( یس  ) 40 :و بين نظام آفرینش جهان و نظام معيشتی و اجتماعی انسان ارتباط تنگاتنگی
ک یَ ْ
فی َف َل ٍ
ض
ت مِنَ السَّما ِء َو الْأَرْ ِ
ن وَهْلَ ا ْلقُرَ آمَنُوا وَ ا َّت َقوْا َل َفتَحْنا عَ َليْهِ ْم بَرَکا ٍ
موجود است و از رفتار هم متاثر می شوندَ « .و لَوْ وَ َّ
سبُونَ » ( األعراف ) 96 :
ن کَذَّبُوا َفأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا یَکْ ِ
وَ لکِ ْ
پایین ترین سطح نظام نظامات در فرهنگ علوی
پایين ترین سطح نظام در فرهنگ علو ی تعامالت بين اعضای یک خانواده است که با تامل دقيق تر باید گفت تعامل
فرد با خودش است که بنيان و استحکام سطوح بعدی ،به کيفيت تعامالت فردی برمی گردد که اگر فردی بتواند به
استحکام درونی دست یافته و اعتقادات و رفتارهای خود را بر پایه برنامة الهی تنظيم نماید و خود درونی (
ضميرناخودگاه) را براساس آن تصویرسازی و نهادینه نماید در این صورت توان رهایی خانواده و دیگران را خواهد یافت
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و می تواند در مقابل هجمه های نظام مخالفين پایداری نموده و به سالمت از کنار آنان رد شده و به مقصد نهایی
سکُمْ وَ وَهْليکُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ » ( التحریم  )6 :از این رو راه برون رفت
برسد« یا وَیُّهَا ا َّل ذینَ آمَنُوا قُوا وَنْ ُف َ
از چالش های مواجهه با نظام های مخالف و شگردهای تبليغاتی آنها ،عامل به آموزه های نظام خودی است یعنی درون
خود را چنان مستحکم سازیم که دشمنان آشکار و پنهان از مواجهه با آن خوف داشته باشند« وَ وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْ َتطَعْ ُت ْم
ل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُ َّو اللَّ ِه وَ َعدُوَّ ُکمْ َو آخَرینَ مِنْ دُونِهِ ْم ال تَعْلَمُونَهُ ُم اللَّ ُه یَ ْعلَمُهُ ْم » ( األنفال ) 60 :
ط ا ْلخَيْ ِ
ن رِبا ِ
مِنْ ُقوَّ ٍة وَ مِ ْ
اقسام و مراتب نظام در فرهنگ علوی
چنان که گفته شد نظام در فرهنگ علوی و دامنه بکارگيری آن ،از نظامی تبعيت می کند که سر منشأ آن به خداوند
متعال برمی گردد و سرسلسله نظام به مشيت و اراده الهی منتهی می گردد از این رو حاکی از سلسله مراتبی بودن
نظامات در این فرهنگ است و از عوامل مميزه نظام از سيستم در فرهنگ و ادبيات غرب است و گویای نادرست بودن
بکارگيری این دو واژه به جای هم می باشد.
به تعدادی از نظام های که در فهم درست ماهيت نظام " دولت کریمه " در فرهنگ علوی ما را یاری می کند و بدون
فهم آنها ،فهم ما از دولت کریمه و نظام حاکم بر آن ابتر می ماند اشاره می گردد:
نظام آفرینش یا خلق:
این کاربرد عام ترین وجهی است که از این واژه در کتب دیده می شود و اشاره به کيفيت آفرینش و ارتباط بين آنها
می کند که از نوع "احسن" می باشد یعنی در بهترین وجه قرار گرفته و بهتر از آن متصور نيست؛ با اینکه دنيای
مادی ،دنيای تزاحم است هيغ تنافر و تضادی در آن یافت نمی شود ،هر موجودی با ارتباط تکوینی و الهی که در حيات
آنها لحاظ شده است هر کدام به سوی هدفی که برای آن خلق شده اند هدایت شده و کاستی و فطوری در آن یافت
نمی شود « .الَّذی خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ما تَرَ فی خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَ مِنْ ُفطُورٍ » (
الملک ) 3 :
نظام معیشتی انسان
این نظام حاکی از برنامه است که زندگی و حيات طيب را برای انسان به همراه می آورد ،این نظام اشاره به برنامه های
ن
ن الددی َ
است که در قالب کتب اسالمی برای اداره و زندگی آدمی فرستاده شده است و یک نسخه بيشتر نيست « لِ َّ
عِنْ َد اللَّ ِه الْ َِّسْال ُم » ( آلعمران  ) 19 :با بکارگيری این نظام و پياده سازی آن مشکالت انسان و جوامع انسانی به حداقل
و صفر می رسد و مشکالتی که امروز گریبانگير انسانها شده و او را تحت فشار قرار داده و زندگی او را آکنده از جنگ
و خونریزی و محروميت قشر عظيمی از مردم از حداقل های معيشتی کرده است به دخالت های دنياگرایانه و نفسانی
ب لِالَّ مِنْ َبعْدِ ما جاءَهُ ُم الْعِ ْلمُ بَغْي ًا بَيْنَهُ ْم » ( آلعمران  ) 19 :این
انسان ها بر می گردد (« وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذینَ وُوتُوا الْکِتا َ
هوای نفس و تمنيات نفسانی انسانهای متظاهر به علم بوده است که در دین و نظام معيشتی مستخرجه از آن دخالت
می کنند و نظامی که معيشت جمعی را لحا ظ کرده و خوشبختی عمومی را رصد می کند به جهت خاصی متمایل
ساخته و گروهی و یا فردی می کند ( .طباطبائی ،ج  ،3ص  ) 188که نتيجه ای جزء خسارت فردی و گروهی به همراه
ن » ( آلعمران ) 85 :
ن یُ ْقبَلَ مِنْ ُه وَ هُوَ فِی الْرخِرَةِ مِنَ الْخاسِری َ
غ غَيْ َر الَِّْسْال ِم دین ًا َفلَ ْ
ندارد « وَ مَنْ َیبْتَ ِ
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نظام به معنای کیان کشور اسالمی و مسلمانان
این معنا بيشتر در مباحث جهاد و دفاع از کشور به چشم می خورد و در متون فقهی و اسالمی از آن به حفط ثغور و
کيان اسالمی یا بيضه اسالمی یاد می شود ( نائينی ميرزا محمدحسين1417 ،ق ،ص  ) 39درفرهنگ اسالمی یکی از
زیر نظام های که خداوند حفظ آن را برای جوامع انسانی مانند دفع ميکروب و عوامل آلوده ساز داخلی و خارجی الزم
و ضروری می داند؛ اینها در حکم غده سرطانی هستند که باید سریع و به موقع از جامعه دور شوند « وَ لَوْ ال َد ْفعُ اللَّ ِه
ت الْ َأرْضُ » ( البقرة ) 251 :
النَّاسَ بَعْضَهُ ْم بِبَعْضٍ َل َفسَدَ ِ
نظام به معنی حکومت و حاکمیت
یکی دیگر از معانی نظام ،حکومت و حاکميت می باشد و اشاره به رژیم سياسی و دولت موجود می کند که از نگاه
فرهنگ علوی فقط حاکميت الهی و حکومت برآمده از دل قرآن و سنت اجازه حکمرانی دارد و هر پيامبری که آمده
است برای ایجاد چنين حاکميت و جامعه ایده آل تالش کرده اند و موفق نيز شده اند و به اندازه ای که تکليف داشته
اند کار آنجام داده اند و گام آخر توسط حضرت حجت (عج) برداشته می شود که ميراث همه انبيا هستند و با او بنای
حکومت دین حق استوار شده و بنا می شود (مقام معظم رهبری ،انسان  250ساله ،صهبا  ،ص ) 338
نظام به معنای قوانین و مقررات اداری و سازمانی
تجلی ماهيت هر حاکميت و حکومت در قوانين و مقررات دولت و سازمان های اداری ظاهر و متجلی می شود؛ از
قوانين و مقررات می توان به ماهيت هر دولتی و حاکميتی پی برد و لذا گاهی شکل حکومت اسالمی است ولی قوانين
و مقررات حاکم برآن ليبراليستی است و یا بر عکس گاهی شکل حکومت الئيک بوده ولی قوانين و مقررات روح اسالمی
دارد که عموما این نوع حکومت ها از نوع التقاطی هستندکه ترکيه و سوریه را در منطقه می توان ماال زد که اولی
التقاط الئيکی و ليبراليستی دارد و دومی التقاط سوسياليستی دارند.
وضعيت ایران قبل از انقالب از نوع ترکيه ای بود که حاکميت امریکائی و ضد دینی داشته ولی قاطبه مردم مسلمان و
شيعه بودند که در نهایت به رهبری رهبر کبير انقالب امام خمينی ( ره ) و حمایت های مردمی در  22بهمن سال
 1357بر عليه حاکميت قيام نمودند و رژیم پهلوی را بيرون کردند و با حضور  98 / 2درصدی به حاکميت اسالم و
شکل حکومت جمهوری اسالمی روی دادند .یعنی مردم ما جمهوری اسالمی را انتخاب کردند .یعنی نظامی که در آن،
مردمساالری از اسالم گرفته شده است و با ارزشهای اسالمی همراه است .که برای تداوم و استحکام نيازمند دولت
اسالمی است تا قوانين و مقررات برخاسته از ارزشهای اسالمی را در تمام بدنه کشور ساری و جاری سازد ( .بيانات مقام
معظم رهبری در دیدار دانشجویان کرمانشاه) 1390/7/24 ،
مراتب نظام در فرهنگ علوی
بنابر این براساس آنچه گفته شد نظام واژه ای است که در جایی بکار می رود که اراده و اختياری در آن باشد و نيروی
هوشمندی با هدف خاصی بين چندین عامل رابطه منطقی و عقالنی برقرار می کند که هدف کلی نظام را دنبال می
کنند « وَ َفحَسِ ْبتُ ْم وَنَّما خَ َلقْنا ُک ْم عَبَااً » ( المؤمنون  ) 115 :که عمومی ترین و اصلی ترین آن نظام آفرینش می باشد
که بقيه نظامات از آن نشأت می گيرد .روح و قوانين حاکم بر آنها یکی بوده و هيغ نوع تحویل و تبدیلی در آنها ایجاد
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سنَّتِ اللَّهِ َتحْویالً » ( فاطر  ) 43 :و پایين ترین سطح ،نظام قوانين
ال وَ لَنْ َتجِ َد لِ ُ
ت ال َّلهِ تَبْدی ً
ن تَجِ َد ِلسُنَّ ِ
نمی گرددَ « .فلَ ْ
و مقررات است که حيات موجودات براساس آن نضج یافته و به تکامل حقيقی خود می رسند با این تفاوت که در انسان
این روند اختياری است و خود انسان با تبعيت از آموزه های الهی یا شيطانی آن را طی می کند ولی سایر موجودات
این روند را به اج بار بر پایه مقررات و قانون ذاتی که خمير مایه اصلی آنها را تشکيل می دهد ،طی می کنند .در فرهنگ
علوی این قانون و مقررات براساس آیات قرآن و سنت پيامبر صلی اهلل عليه و آله و تطبيق اهل بيت عليهم السالم ایجاد
شده و جامعه بشری را به سوی آن هدف ایده آل هدایت می کنند و تمام سازمان ها نيز باید چارچوب قوانين خود را
بر اساس آن تطبيق نمایند و اال نخواهند توانست به کمال حقيقی دست یافته و حيات طيب داشته باشند .به تعبير
مقام معظم رهبری نظام اسالمی یعنی منبع تقنين و معيار و مالک اجرا و ارکان تصميمگيری در کشور است..،نظام
اسالمی فقط شکل نيست؛ محتوایی دارد؛ یعنی کارهایی باید در واقعيت زندگی مردم انجام بگيرد .تحقق این واقعيتها
در زندگی مردم ،مردان و عناصر مؤمن و معتقد به خودش را  -که دارای صفات و خصوصيات الزم هم باشند  -میطلبد؛
این میشود دولت اسالمی .دولت اسالمی شامل همهی کارگزاران نظام اسالمی است؛ نه فقط قوهی مجریه؛ یعنی
حکومتگران و خدمتگزاران عمومی .اینها باید جهتگيریها و رفتار اجتماعی و رفتار فردیِ خود و رابطهشان با مردم را
با معيارهای اسالمی تطبيق دهند تا بتوانند به آن اهداف برسند .بعد هم باید آن جهتگيریها را در مدّ نگاه خودشان
قرار دهند و بسرعت به سمت آن جهتگيریها حرکت کنند؛ این میشود دولت اسالمی ( .بيانات مقام معظ رهبری در
دیدار رئيسجمهور و اعضای هيأت دولت)۰۸/۰۶/۱۳۸۴نمودار شماتيک آن در شکل شماره  2دیده می شود.
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جدول بخشی از آیاتی که داللت بر مراتبی بودن نظامات دارند
موضوع
نظام آفرینش و خلق

آیات
لِنَّ رَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فی سِتَّةِ وَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَ عَلَب الْعَرْشِ یُدَبدرُ الْأَمْرَ

مفاهيم مدلولی
تدبير نظام و مراتبر بودن آن

ما مِنْ شَفيعٍ لِالَّ مِنْ بَعْدِ لِذْنِهِ ذلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ وَ فَال تَذَکَّرُونَ ( یونس ) 3 :
الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فی سِتَّةِ وَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَ عَلَب الْعَرْشِ الرَّحْمنُ

ارتباط نظام آفرینش به نظام

فَسْئَلْ بِهِ خَبيراً ( الفرقان ) 59 :

باالدستی

ن تَفاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ نظام احسن
الَّذی خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ما تَرَ فی خَلْقِ الرَّحْمنِ مِ ْ
تَرَ مِنْ فُطُورٍ » ( الملک ) 3 :
ش یَعْلَمُ ما یَلِجُ فِی
هُوَ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فی سِتَّةِ وَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَ عَلَب الْعَرْ ِ

ارتباطنظامزمينی با ملکوتی

الْ أَرْضِ وَ ما یَخْرُجُ مِنْها وَ ما یَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما یَعْرُجُ فيها وَ هُوَ مَعَکُمْ وَیْنَ ما کُنْتُمْ وَ
اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصيرْ ( الحدید ) 4 :

نظام معيشتی

اللَّهُ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فی سِتَّةِ وَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَ عَلَب الْعَرْشِ ما لَکُمْ

ارتباط طولی نظام باال دستی و

مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِیٍّ َو ال شَفيعٍ وَ فَال تَتَذَکَّرُونَ( السجدة ) 4 :

پایين دستی

وَ هُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبدکَ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعيشَتَهُمْ فِی الْحَياةِ الدُّنْيا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ

ارتباط نظام معيشتی مردم بهم

فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِیًّا وَ رَحْمَتُ رَبدکَ خَيْرْ مِمَّا یَجْمَعُونَ ( الزخرف

دیگر

) 32 :
نظام حکومتی

نظام

الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصْ فَمَنِ اعْتَدَ عَلَيْکُ ْم فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِاْلِ مَا

ارتباط

اعْتَدَ عَلَيْکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا وَنَّ ال َّلهَ مَعَ الْمُتَّقينَ( البقرة )194 :

برخوردارهای قانونی
نظام

اجتماعی
اجتماعی

ف َو الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ َو
وَ کَتَبْنا عَلَيْهِ ْم فيها وَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ َو الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْ َأنْفَ بِالْأَنْ ِ

ارتباط

السدنَّ بِالسدند وَ الْجُرُوحَ قِصاصْ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةْ لَهُ وَ مَنْ لَ ْم یَحْکُمْ بِما وَنْزَلَ اللَّ ُه

برخوردارهای قانونی

فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( المائدة ) 45 :
پيوستگی نظام هدایت

وَ لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ » ( البقرة ) 251 :

اجرای قوانين

ثُمَّ وَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا کُلَّ ما جاءَ وُمَّةً رَسُولُها کَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَ جَعَلْناهُمْ وَحادیثَ

ارسال رسل

فَبُعْداً لِقَوْمٍ ال یُؤْمِنُونَ ( المؤمنون)44 :
تعيين افق روشن

هُوَ الَّذَِ وَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدََ وَ دِینِ الحْقّلِيُظْهِرَهُ عَلبَ الددینِ کلِهِ وَ لَوْ کَرِهَ

افق هدایت الهی  /آینده نگری

الْمُشْرِکُونَ(صف)9:
تعيين خطوط قرمز

قُلْ یَقَوْمِ اعْمَلُواْ عَلبَ مَکاَنَتِکُمْ لِنبّ عَمِلْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ(زمر)39:

تعيين موضع و حدود

سلسله مراتب رهبری

لِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَکَ لِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ وَیْدِیهِمْ فَمَن نَّکَثَ فََِّنَّمَا یَنکُثُ عَلبَ

شئونات در مراتب رهبری

نَفْسِهِ وَ مَنْ وَوْفبَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ وَجْرًا عَظِيمًا(فتح)10:
مراتب نظامات

قُلْ وَطيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فََِّنْ تَوَلَّوْا فََِّنَّ اللَّهَ ال یُحِبُّ الْکافِرینَ ( آلعمران ) 32 :

سلسله مراتب

وَ وَطيعُوا اللَّهَ وَ وَطيعُوا الرَّسُولَ وَ احْذَرُوا فََِّنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا وَنَّما عَلب رَسُولِنَا الْبَالغُ

الزامات در امر و نهی

الْمُبينُ(المائدة ) 92 :
مرجع حل اختالف

ن اللَّهَ مَعَ الصَّابِرینَ
وَ وَطيعُوا اللَّهَ َو رَسُولَهُ وَ ال تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ ریحُکُمْ وَ اصْبِرُوا لِ َّ
ا( ألنفال ) 46 :

سلسله مراتب اداری

به
به

ماهیت نظامات در فرهنگ علوی
بهترین شکل و وضعيت نظام در فرهنگ علوی بر پایه احادیث دولت کریمه است که تمنای مومنين از خداوند متعال می باشند
که خروجی آن عزت اسالم و مسلمانان و ذلت نفاق و کفار می باشد که در آن مومنين به طاعت خدا پرداخته و به راه خدا
ک فِی دَ ْولَةٍ کَرِیمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الَِّْسْلَا َم
رهنمون می شوند و روزی خور کریمانه خدا در دنيا و آخرت می شوند « اللَّ ُهمَّ لِنَّا نَرْغَبُ لِ َليْ َ
ک َو تَرْزُ ُقنَا بِهَا کَرَامَ َة الدُّنْيَا َو الْرخِرَة» (
ک َو ا ْلقَادَ ِة فِی سَبِيلِ َ
ن ال ُّدعَا ِة لِلَب طَاعَتِ َ
ق وَ وَهْلَهُ وَ تَجْعَلُنَا فِيهَا مِ َ
وَ وَهْلَهُ وَ تُ ِذلُّ بِهَا الندفَا َ
کلينی1407 ،ق ،ج ،3ص  ) 424نمونه اعالی آن در زمان خود رسول اهلل صلی اهلل عليه و آله توسط خود ایشان پياده شد
و عرب را که تحت حاکميت قبيله ای و قوانين مترتب برآن بودند تغيير داده و قانون اسالم و دستورات نبوی را بر آنها حاکم
ساخته بودند « فکانت العرب تظلّ فی النظام القبلی منذ قرون کايرة حتّب جاء نظام االسالم فحوّل العرب للب نظام حکومی
وعلب ليس الحاکم فيه لرادة رئيس القبيلة و مقرّراتها بل الحاکم فيه قانون االسالم و الدستورات النبویة» (هاشمب خویب1400 ،
ق.ج 20؛ ص) 207
معنای نظام کریمانه
از کریم معانی مختلف کرده اند ،برای فهم دولت کریم باید نگاه اجمالی به معانی این واژه بکنيم ،بعضب کریم را منعمب می
دانند که تمام افعال او احسان و انعام است که بسبب آن جز نفع و دفع زیان و ضرر نميکند .بعضب گفتهاند :کریم آنست که
اعطاء می کند آنچه براَ اوست و آنچه براَ او نيست و طلب نمی کند چيزَ را که براَ اوست .وبرخی کریم صفت کسی می
دانندکه اندک پذیرفته و زیاد می دهد( .مجمع البيان فب تفسير القرآن ،ج، 26ص ) 353
امام حسن مجتبب عليه السالم در پاسخ سؤال کسب که از معناَ کریم پرسيده بود ،فرمودند:
« .1الْابْتِداءُ بِالْعَطِيَّ ِة َقبْلَ ا ْلمَسْأَ َلةِ؛ کسب که قبل از تقاضا کمک مبکند»
« .2وَ اطْعا ُم الطَّعا ِم فِب الْمَحَلد؛ کسب که در محلّش اطعام کند» ( .ميزان الحکمه ،ج  ،9ص ) 3470
از آنچه گفته شد می توان گفت :نظام کریم به نظامی گفته می شود که خوان و سفرهاَ گسترده داشته و خيرش براَ مردم
بسيار باشد(ترجمه تفسير الميزان ،ج ) 485 ، 10دولت مردانش افرادی هستند که حميت و هدف عمده آنها خير رساندن به
دیگران بوده و خوشی خود را در خوشی دیگران می بينند و با غم و اندوه آنان غمگين و ناراحت می شوند و از گمراهی آنان
ن رَؤُفْ رَحي ْم » ( التوبة ) 128 :
ص عَ َليْ ُک ْم بِالْمُؤْمِني َ
سکُ ْم عَزی ْز عَ َليْهِ ما عَنِ ُّتمْ حَری ْ
ن وَنْ ُف ِ
زجر می کشند « َل َق ْد جاءَ ُک ْم َرسُولْ مِ ْ
افراد داخل نظام نسبت به هم بسيار مهربانانه برخورد می کنند ولی نسبت به مخالفين و دشمنان به سختی رفتار می کنند« .
ن مَعَ ُه وَشِدَّاءُ عَلَب ا ْلکُفَّا ِر رُحَما ُء بَيْنَ ُهمْ » الفتح  ) 29 :در کارها و انجام مسئوليت ها به دنبال رضایت و
مُحَمَّ ْد رَسُولُ اللَّهِ َو الَّذی َ
فضل الهی هستند و انتظار پاداش و اجری از دیگران ندارند « اتَّبِعُوا مَنْ ال َیسْئَ ُلکُمْ وَجْراً وَ ُهمْ مُهْ َتدُونَ » ( یس  ) 21 :آثار
بندگی در سيمای آنها به خوبی دیده می شود « سيماهُمْ فی وُجُوهِهِمْ مِنْ وَثَرِ السُّجُودِ » (الفتح  ) 29 :و در توصيف آنان در
کتب الهی آمده که مانند درختی می مانند که درخت تنومندی شده و در مقابل حوادث به خوبی استقامت کرده و پایدار می
ک مَاَلُ ُه ْم فِی التَّوْراةِ َو مَاَلُ ُه ْم
مانند و با پاسخگویی مناسب و به روز به مسائل پيش آمده موجب تعجب دشمنان می گردند « .ذ ِل َ
ب الزُّرَّاعَ ِليَغيظَ بِهِ ُم الْ ُکفَّارَ »« الفتح ) 29 :
ل کَزَرْعٍ وَخْرَجَ شَطْأَهُ فَرزَرَهُ فَاسْتَغْ َلظَ فَا ْستَوَ عَلب سُو ِقهِ یُعْجِ ُ
فِی الَِّْنْجي ِ
جدول بخشی از آیاتی که داللت بر کریمانه بودن نظامات دارند
موضوع
هویت نظام

مفاهيم مدلولی

آیات
س ُکمْ عَزیزْ عَلَيْهِ ما عَنِتُّ ْم حَریصْ عَلَ ْي ُکمْ بِالْمُ ْؤمِنينَ رَؤُفْ رَحيمْ » ( التوبة ) 128 :
لَقَدْ جا َءکُمْ رَسُولْ مِنْ وَنْفُ ِ

دلسوزی

« مُحَمَّدْ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذینَ مَعَهُ وَشِدَّا ُء عَلَب ا ْل ُکفَّارِ رُحَما ُء َبيْنَ ُهمْ » الفتح ) 29 :

نوع برخورد با غيرخودی

21

ل
ن فَضْلِهِ لِنَّ اللَّهَ کانَ بِ ُک د
ن َو سْئَلُوا اللَّهَ مِ ْ
ب مِمَّا اکْتَسَبْ َ
وَ ال تَ َتمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَ ُک ْم عَلب بَعْضٍ لِلردجالِ نَصيبْ مِمَّا اکْ َتسَبُوا َو لِلندسا ِء نَصي ْ

ارتباط معيشتی مردم به هم

ذلِکَ مَاَلُهُمْ فِی التَّوْراةِ وَ مَاَلُهُمْ فِی الَِّْنْجيلِ کَزَرْ ٍع وَخْرَجَ َشطْأَهُ فَرزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَ عَلب سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّرَّا َع لِيَغيظَ بِهِمُ الْ ُکفَّارَ »« الفتح 29 :

اسنقامت و همگرایی

الردجالُ قَوَّامُونَ عَلَب الندسا ِء بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلب بَعْضٍ َو بِما وَنْ َفقُوا مِنْ وَمْوالِ ِهمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتْ حافِظاتْ لِلْغَيْبِ بِما حَ ِفظَ اللَّهُ وَ الالَّتی

نظام کریمانه اجتماعی

شَیْ ٍء عَليماً ( النساء ) 32 :
)
قوام نظام اجتماعی

تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فََِّنْ َو َطعْنَ ُکمْ فَال تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبيالً لِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِيًّا کَبيراً ( النساء ) 34 :
ارتباط کریمانه

ن (یونس ) 60 :
وَ ما َظنُّ الَّذینَ یَ ْفتَرُونَ عَلَب اللَّهِ الْ َکذِبَ یَوْمَ الْقِيامَةِ لِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَب النَّاسِ َو ل ِکنَّ وَکْاَرَهُمْ ال یَشْ ُکرُو َ

ارتباط معيشتی کریمانه مردم به هم

ل مُسَمًّب وَ یُؤْتِ کُلَّ ذی فَضْلٍ فَضْلَهُ وَ لِنْ تَوَلَّوْا فََِّندی وَخافُ عَلَيْ ُک ْم عَذابَ یَوْ ٍم کَبيرٍ
وَ وَنِ اسْتَغْفِرُوا رَ َّب ُکمْ ثُمَّ تُوبُوا لِ َليْهِ یُمَتدعْ ُکمْ مَتاعاً حَسَناً لِلب وَجَ ٍ

نظام معيشتی

( هود ) 3 :
فَقالَ الْمَلَأُ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما نَراکَ لِ َّال بَشَراً ِماْلَنا وَ ما نَراکَ اتَّبَعَکَ لِ َّال الَّذینَ هُمْ وَراذِلُنا بادِیَ ال َّروْیِ َو ما نَرَ لَ ُک ْم عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ بَلْ َنظُنُّ ُک ْم

قوام نظام اجتماعی

کاذِبينَ (هود )27 :

تعریف نظام نظامات در فرهنگ علوی
با توجه به مدل مفهومی که چهار عامل دانش( قوانين) ،ارزش( ضوابط) ،نماد( فرامين) و الگو در شکل اصول نظامات و نظامات
موثر می باشد ،می توان نظام نظامات را در فرهنگ علوی به صورت زیر تعریف و شماتيک کلی آن را مالحظه نمود:

مجموعه ای از قوانين ،فرامين ،ضوابط ،الگو و اصول برگرفته از قرآن و سنت که با تعامل منطقی ،ساخت و
ساختار دولت کریمه را محقق ساخته و با ارائه قوانين و مقررات و دستورالعملهای اجرایی رشد و تکامل همه
جانبه سازمان را فراهم کرده و موجبات عزت اسالم و مسلمين ،ذلت نفاق و منافقان گردیده و اسباب هدایت
بندگان بسوی خدا را مهيا ساخته و امکان برخورداری از کرامت دنيا و آخرت را فراهم می کنند.

ویژگی های کارکنان در نظام نظامات در فرهنگ علوی
نظامی که بر پایه آموزه های قرآن و سنت رسول اهلل صلی اهلل عليه و آله و اهل بيت عصمت عليهم السالم ( فرهنگ علوی
)شکل می گردد بين کارکنانش رابطه ساختاری و ساختی اش بر پایه اصول خدا محوری ،انسان مداری ،کمال جویی ،واقع
نگری ،حق مداری و والیت محوری شکل می گيرد که رهروانش دارای ویژگی های می شود که فصل مميز آنها از دیگران می
گردد که تجميع آنها را در آیه  71سوره توبه می توان مالحظه نمود « :وَ الْمُؤْمِنُونَ َو الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ وَوْلِيا ُء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ
ن اللَّ َه عَزیزْ حَکي ْم
ک َس َيرْحَمُهُمُ اللَّهُ لِ َّ
ن الصَّالةَ َو یُؤْتُونَ الزَّکا َة وَ یُطيعُونَ اللَّهَ َو رَسُولَ ُه وُول ِئ َ
ن الْ ُمنْکَ ِر وَ یُقيمُو َ
ن عَ ِ
بِالْمَعْرُوفِ َو یَنْهَوْ َ
» چنانکه نظام غير الهی دارای ویژگی های است که در آیه  67سوره توبه می توان تجميع و خالصه آنها را خواند «.الْمُنا ِفقُونَ
ت بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ َیأْمُرُونَ بِالْمُنْکَرِ وَ َینْهَوْنَ عَنِ ا ْل َمعْرُوفِ وَ یَ ْقبِضُونَ وَیْدِیَهُمْ نَسُوا اللَّهَ َف َنسِيَ ُهمْ لِنَّ ا ْلمُنافِقينَ هُ ُم
وَ الْمُنافِقا ُ
الْفا ِسقُونَ » که به تعدادی از آنها به ضرورت بحث اشاره می گردد و تفصيل آن را به مطالعه کتب تفسيری و روایی زیر آیات و
روایت ارجاع می دهم:
 -1خیرخواه همدیگر :جامعه ایمانی دارای نظامی اساات که مردمش نساابت به هم خير خواه بوده و در انجام کارهای
نيک نسبت به هم همکاری کرده و مشوق هم هستند « الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ وَوْلِياءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ »
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 -2تعااون و همکااری در کاارهاای خوب :در نظاام ایماانی مردم در انجاام امورات نياک و کساااب تقوی یاار هم بوده و
موجب افزایش تقوای ایمانی هم می شوند « تَعاوَنُوا عَلَب الْبِرد وَ التَّقْوَ » ( المائدة ) 2 :
 -3سابت

در کارهای خوب :مردمی که در فرهنگ علوی زندگی می کنند و پذیرای نظام علوی می شاوند در دسات

ک یُساارِعُونَ فِی الْخَيْراتِ وَ هُمْ لَها ساابِقُونَ » ( المؤمنون ) 61 :
یابی به خيرات سارعت گرفته و از هم سابقت می گيرند « .وُولئِ َ
نکته قابل توجه در این فقره این اسات که عجله با سارعت فرق دارد عجله کردن در جایی اسات که هنوز شارایط اجرایی کار به
طور کامل مهيا نشااده اساات و هر نوع ورود در آن موجب ابتر شاادن کار و نتيجه مطلوب ندادن اساات مال ميوه ای که هنوز
نرسايده اسات که چينش آن ضارر اسات و نفع عقالیی ندارد ولی سارعت گرفتن در انجام کار ،زمانی اسات که شارایط انجام کار
مهيا شاده اسات و هر نوع تاخير موجب هدر رفت نيرو و فسااد در نتيجه می شاود مانند ميوه ای که رسايده اسات که هر نوع
تاخير در چيدن آن موجب هدر رفت سارمایه و فاساد شادن محصاول می گردد .وقتی گفته می شاود که مومنان در انجام کار
تساریع می کنند جایی اسات که شارایط اجرایی آن مهيا شاده اسات که مقابل آن تساویف اسات که از آفات مدیران و فرماندهان
است یعنی امروز و فردا کردن و تاخير انداختن کار بدون دليل عقالیی
 -4سابت

در ذییر

کارهای سا : :در نظام علوی هر کاری که ساخت تر باشاد دواطلبش بيشاتر اسات چرا که نزد

ْض الُ الْأَعْمَالِ وَحْمَزُهَا یعنب بهترین
خدا محبوبتر و ثوابش بيشااتر اساات .از اینرو پيغمبر ص الّب اللّه عليه و آله فرموده اساات وَف َ
کردارهاَ شاایساته دشاوارترین آنها اسات .و امام علی عليه الساالم(در باره کارهاَ دشاوار) فرموده اسات  «:بهترین اعمال و
کارها ،کارَ اسات که نفس خود را بانجام آن به اجبار وادارَ (زیرا پاداش باندازه رنج داده ميشاود( ،فيض اإلساالم ،ج ، 6ص
) 1196
 -5اتمام و تداوم کارها :در نظام علوی کارها ناتمام رها نمی شود بلکه مومن کاری که شروع کرده تداوم داده و به سر
انجام می رسااند و ساپس کار دیگری را شاروع می کند گرچه کار کوچکی باشاد « وحبّ األعمال للب اللَّه ودومها و لن قلّ» .و
کاری نزد خدا محبوب اسات که تداوم داشاته باشاد و نصافه رها نشاود « .وَ لِنَّ وَحَبَ الْأَعْمَالِ لِلَب اللَّهِ مَادِیمَ عَلَيْهَا » ( األصاول
الساتة عشار  1423ق؛ ص )237و این دساتور خداوند به پيامبرش می باشاد که وقتی کاری را به سار انجام رسااندی و از آن
فارغ شدی کار دیگری را شروع کنيد « َفَِّذا َفرَغْتَ فَانْصَبْ» ( الشرح ) 7 :
 -6ادخال سارور :نظام علوی شااداب اسات و افساردگی در آن راه ندارد ،مومنان تالش دارند با وجودی که دلشاان پر از
غم و اندوه باشاد چهره ای شااداب داشاته باشاند و با صاورت شااد با مردم برخورد نمایند « بِشاْ رُ الْمُؤْمِنِ فِی وَجْهِهِ وَ حُزْنُهُ فِی
َقلْبِهِ »( تصانيف غرر الحکم و درر الکلم  ،ص  ) 91و ساعی می کنند سارور و شاادابی را در ميان نظام اساالمی سااری و جاری
ل
ساااازند چون به خوبی می دانند که ادخال سااارور از اعمال محبوب الهی اسااات «.لِنَّ وَحَبَ الْأَعْمَالِ لِلَب اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِدْخَا ُ
السُّرُورِ عَلَب الْمُؤْمِن» ( الکافی ؛ ج 2؛ ص)189
 -7دوستی و دشمنی برای خدا :در نظام علوی نفسانيات که سر منشا زشتی ها و پلشتی بوده و هرچه مطابق ميل او
باشاد با آن همراهی کرده و هر چه با او در در تضااد باشاد سار ناساازکاری با خواهد داشات ،جای ندارد نفس ابزاری می شاود
برای پيااده ساااازی برنااماه هاای الهی تاا رشاااد و تکاامال آدمی محقق گردد ،مومن باه خوبی می داناد نفس محملی برای تکاامال
آدمی اسات روح آدمی به کمک نفس به تکامل می رساد اما با نفسای که کنترل شاده و افساارش دسات عقل وحيانی قرار گيرد.
از این رو در این نظام کارکنانش حب و بغضاشاان برای خدا صاورت می گيرد و نفساانيات در آن دخالتی ندارند .چون به خوبی
می دانناد محبوبترین کارها ،دوساااتی و دشااامنی برای خدا اسااات « .وَنَّ وَحَبَ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِی اللَّهِ وَ الْبُغْضُ فِی اللَّه (نهج
الفصاحة ؛ ص)167
 -8حااف حادود ایهی :درنظاام علوی مردم و کاارکناان تالش دارناد کاه کاارهاا در دامناهای واقع گردد کاه بر پاایاه حادود
الهی و علوی شاک ل گرفته اسات تا حدود الهی رعایت شاود؛ مبنای مشاروعيت کارها در نظام علوی داشاتن ساند قرآن و روایی
اسات که از زبان والیت صاادر می شاود و اال کاری که تایيدیه رهبری و ولی فقيه زمان را نداشاته باشاد هيغ ارزش و جایگاهی
نزد پروردگار ندارد «.الْحا ِفظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَ بَشدرِ الْمُؤْمِنينَ» ( توبه) 112 ،
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 -9مشاو همدیگر ب خوبیها :در نظام علوی مردم مشاوق همدیگر به کارهای خير هساتند و از محيط های آلوده و
رفتارهای پلشات گونه همدیگر را آگاه می کنند تا جامعه ایمانی آلوده نشاده و ساالم بماند و تالش عمده می کنند تا محيط را
از ورود و یروس های خطرناک اخالقی واکسااينه نمایند؛ دسااتور امر به معروف و نهی از منکر تداعی این امر مهم نظام علوی
ْضاهُمْ وَوْلِياءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» ( توبه ) 71 :اگر در آیه دقت کنيم
اسات «.وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَع ُ
خداوند جامعه ایمانی را چنين توصايف می کند که مردم همدیگر را به کارهای خوب تشاویق و از کارهای زشات نهی می کنند
که متاسفانه در برخورد های اجتماعی به جای این که فعل خوب و زشت مورد توجه قرار گيرد افراد تشویق و نهی می شوند و
همين امر موجب سوء برداشت های می شود.
 -10صااد بودن :نظام علوی صاادق اسات و پایبند به گفتارهای اسات که بر زبان جاری می ساازد و ساخنی که عمل
نخواهاد کرد بر زباان جااری نمی ساااازد « یَاأَیهُّاا الَّاذِینَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَاا لَاا تَ ْفعَلُونَ کَبرُ مَ ْقتًاا عِنادَ اللَّهِ وَن تَقُولُواْ مَاا لَاا تَ ْفعَلُونَ»
(صف 2 :و)3
 -11همکااری در عی اختف در انااام کاارهاا در بی واحادهاا :یکی از آساااياب هاای نظاام هاای موجود تاداخال در
کارهای یکدیگر و عدم همکاری در تساریع امور ارباب رجوع ها می باشاد به طوری که انتقال یک نامه از یک اتاق به اتاق بعدی
چندین روز طول می کشااد و در این ميان کارکنان و ارباب رجوع دچار زحمات زیادی می گردند ولی در نظام علوی این پدیده
نهی شاده و همه افراد به همکاری با هم توصايه شاده اند به طوری که بين آنها هيغ رخنه ای یافت نمی شاود که موجب نفوذ
دشامنان و ناراحتی مردم شاود؛ بنيان مرصاوصای که قرآن در وصاف جامعه علول می کند مال انگشاتان یک دسات اسات که با
وجود اینکه به تناساب جایگاهی که دارند از قدرت و مکنت متفاوتی برخوردارند ولی در موقع عمل همه یکی شاده و هيغ کدام
ساز مخالف نمی زند ( صف)4 :
 -12وفای ب عهاد و ذیماان :نظاام علوی و کاارکناانش پاایبناد باه عهادی هساااتناد کاه نسااابات باه هم می دهناد و تاا طرف
مقابل عهدشاکنی نکنند جامعه علوی عهد شاکنی نمی کند« .یا وَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا وَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ( المائدة  )1 :و مهمترین عهدی
که انساان ها داده اند که متاسافانه به فراموشای ساپرده اند ،عهدی اسات که با خدا بساته در روز ازل بساته ایم که تنها او را عبادت
کنيم و از شايطان دوری نمایيم « وَ لَمْ وَعْهَدْ لِلَيْکُمْ یَبَنبِ ءَادَمَ وَن لَّا تَعْبُدُواْ الشاَّ يْطَانَ لِنَّهُ لَکمُ عَدُوٌّ مُّبِينْ وَ وَنِ اعْبُدُونبِ هَذَا صاِ رَاطْ
ساتَقِيمْ(یس 60 :و )61جامعه علوی که بر پایه نظام علوی شاکل گرفته و پایه های آن براسااس آموزه های دینی و قرآن تاليف
مُّ ْ
ُض اوا الْأَیْمانَ بَعْدَ تَوْکيدِها وَ َقدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْ ُک ْم
شااده اساات پایبند این تعهد مهم اساات «.وَ وَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ لِذا عاهَدْتُمْ وَ ال تَنْق ُ
کَفيالً لِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ ما تَ ْفعَلُونَ » ( النحل  ) 91 :و از ویژگی های جامعة با تقوا همين وفای به عهد و پيمان می باشااد « بَلب مَنْ
وَوْفب بِعَهْدِهِ وَ اتَّقب َفَِّنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقينَ » ( آلعمران ) 76 :

جدول بخشی از آیاتی که داللت بر ویژگی کارکنان دارند
موضوع

مفاهيم مدلولی

آیات
ن عَنِ الْمُنْکَ ِر َو وُولئِکَ هُمُ الْمُفْ ِلحُونَ( آلعمران )104 :
ن مِ ْنکُمْ وُمَّةْ یَدْعُونَ لِلَب الْخَيْ ِر َو یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْ َ
وَ لْتَکُ ْ

خيرخواهی

امر به معروف

ن الْمُنْکَرِ َو یُقيمُونَ الصَّال َة َو یُؤْتُونَ الزَّکا َة وَ
ض یَأْمُرُونَ بِالْ مَعْرُوفِ َو یَنْهَوْنَ عَ ِ
وَ الْمُؤْمِنُونَ َو الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ وَوْلِيا ُء بَعْ ٍ
یُطيعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَ ُه وُولئِکَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ِلنَّ اللَّهَ عَزیزْ حَکيمْ ( التوبة ) 71 :
ف وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُسارِعُونَ فِی الْخَيْراتِ وَ وُولئِکَ مِنَ الصَّالِحينَ (
یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْرخِرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُو ِ

سرعت در انجام خيرات

آلعمران ) 114 :
ن عَنِ الْمُنْکَ ِر َو وُولئِکَ هُمُ الْمُفْ ِلحُونَ( آلعمران )104 :
ن مِ ْنکُمْ وُمَّةْ یَدْعُونَ لِلَب الْخَيْ ِر َو یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْ َ
وَ لْتَکُ ْ

امر به معروف

ن الْمُنْکَرِ َو یُقيمُونَ الصَّال َة َو یُؤْتُونَ الزَّکا َة وَ
ض یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ َو یَنْهَوْنَ عَ ِ
وَ الْمُؤْمِنُونَ َو الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ وَوْلِيا ُء بَعْ ٍ
یُطيعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَ ُه وُولئِکَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ِلنَّ اللَّهَ عَزیزْ حَکيمْ ( التوبة ) 71 :
وفا به عهد

یا وَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا وَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ( المائدة )1 :

دستور به خوش عهدی

ط مُّسْتَقِيمْ(یس 60 :و)61
ن وَ وَنِ اعْبُدُونبِ هَذَا صِرَا ْ
شيْطَانَ لِنَّهُ لَکمُ عَدُوٌّ مُّبِي ْ
وَ لَمْ وَعْهَدْ لِلَيْکُمْ یَبَنبِ ءَادَمَ وَن لَّا تَعْبُدُواْ ال َّ

عهد خدایی

24

ن»
وَ وَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ لِذا عاهَدْتُمْ وَ ال تَنْقُضُوا الْأَیْمانَ بَعْدَ تَوْکيدِها وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْکُ ْم کَفيالً لِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ ما َتفْعَلُو َ

پيمان شکنی

( النحل ) 91 :
صادق بودن

ن وَوْفب بِعَهْدِ ِه وَ اتَّقب فََِّنَّ ال َّلهَ یُحِبُّ الْمُتَّقينَ » ( آلعمران ) 76 :
بَلب مَ ْ

وفای به عهد

ن مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبرُ مَقْتًا عِندَ اللَّ ِه وَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ» (صف 2 :و)3
« یَأَیهُّ ا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُو َ

عمل به گفتار

یوسف  17 :قالُوا یا وَبانا لِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَ تَرَکْنا یُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا فَأَکَلَهُ الذدئْبُ وَ ما وَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَ لَ ْو کُنَّا صادِقينَ

صداقت در گفتار و
عمل

قالَ اللَّهُ هذا یَوْمُ یَنْفَعُ الصَّادِقينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتْ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدینَ فيها وَبَداً رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا

صداقت در گفتار

عَنْهُ ذلِکَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ (المائدة )119 :
مشوق همدیگر به

ن وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ وَوْلِياءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» ( توبه) 71 :
 «.وَ الْمُؤْمِنُو َ

مشوق به خيرات

خوبيها

ن بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ َعنِ الْمُنْکَ ِر وَ تُ ْؤمِنُونَ بِاللَّهِ َو لَوْ آ َمنَ وَهْلُ الْکِتابِ لَکانَ خَيْراً
ت لِلنَّاسِ تَأْمُرُو َ
کُنْتُمْ خَيْرَ وُمَّ ٍة وُخْرِجَ ْ

خيرخواهی همدیگر

لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ َو وَکْاَرُهُمُ الْفاسِقُونَ ( آلعمران ) 110 :
وَ قيلَ لِلَّذینَ اتَّقَوْا ما ذا وَنْزَلَ رَبُّکُمْ قالُوا خَيْراً لِلَّذینَ وَحْسَنُوا فی هذِ ِه الدُّنْيا حَسَنَةْ وَ لَدارُ الْرخِرَ ِة خَيْرْ وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقينَ

خير آخرتی

( النحل ) 30 :
حافظ حدود الهی

انْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظْ ( الطارق  4 :ل )

حافظان الهی

ل فَاللَّهُ خَيْ ْر حافِظاً وَ هُوَ وَرْحَمُ الرَّاحِمينَ ( یوسف ) 64 :
قالَ هَلْ آمَنُکُمْ عَلَيْهِ لِالَّ کَما وَمِنْتُکُمْ عَلب وَخي ِه مِنْ قَبْ ُ

بهترین حافظ

ن وَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتْ حافِظاتْ لِلْغَيْبِ
ن عَلَب الندسا ِء بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَ ُهمْ عَلب َبعْضٍ َو بِما وَنْ َفقُوا مِ ْ
الردجالُ قَوَّامُو َ

حفاظت خانوادگی

بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ الالَّتی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فََِّنْ وَطَعْنَکُمْ فَال تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبيالً لِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِيًّا کَبيراً ا(لنساء ) 34 :
دوستی و دشمنی

ن الذَّهَبِ َو الْفِضَّ ِة َو ا ْلخَيْلِ الْمُسَوَّمَ ِة وَ الْأَنْعامِ وَ
ن وَ ا ْلقَناطيرِ الْمُقَنْطَرَ ِة مِ َ
ن الندسا ِء وَ الْبَني َ
ت مِ َ
ب الشَّهَوا ِ
زُیدنَ لِلنَّاسِ حُ ُّ

برای خدا

سنُ الْمَربِ ( آلعمران )14 :
الْحَرْثِ ذلِکَ مَتاعُ الْحَيا ِة الدُّنْيا وَ اللَّهُ عِنْدَ ُه حُ ْ

دوستی غير خدایی

ب الْخَيْرِ َعنْ ذِکْرِ رَبدی حَتَّب تَوارَتْ بِالْحِجابِ ( ص ) 32 :
فَقالَ لِندی وَحْبَبْتُ حُ َّ

دوستی الهی

وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً لِالَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةْ مُسَلَّمَةْ لِلب وَهْلِهِ لِالَّ وَنْ یَصَّدَّقُوا

وفا به عهد دشمنان

سلَّمَةْ لِلب
ق فَدِیَةْ مُ َ
ن قَوْمٍ بَيْنَکُمْ وَ َبيْنَهُ ْم مياا ْ
ن فَتَحْری ُر رَقَ بَةٍ مُؤْمِنَ ٍة َو لِنْ کانَ ِم ْ
ن قَوْ ٍم عَدُوٍّ لَکُ ْم وَ هُ َو مُؤْ ِم ْ
فََِّنْ کانَ مِ ْ
ن اللَّهِ وَ کانَ اللَّهُ عَليماً حَکيماً ( النساء ) 92 :
وَهْلِهِ وَ تَحْریرُ رَقَبَةٍ مُ ْؤمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَ ْينِ تَوْبَ ًة مِ َ
ق الْجَنَّ ِة َو ناداهُما رَبُّهُما وَ لَمْ وَنْهَکُما
ن وَرَ ِ
ن عَلَيْهِما مِ ْ
فَدَالَّهُما بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَ َر َة بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا یَخْصِفا ِ

دشمنی دشمنان

عَنْ تِلْکُمَا الشَّجَرَ ِة وَ وَقُلْ لَکُما لِنَّ الشَّيْطانَ لَکُما عَدُوٌّ مُبينْ (األعراف ) 22 :
تعاون و همکاری

ن ( األعراف ) 24 :
قالَ اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ َو لَکُمْ فِی الْأَ ْرضِ مُسْتَقَ ٌّر وَ مَتاعْ لِلب حي ٍ

برخورد دشمنانه مردم

ن ا ْلبَيْتَ الْحَرامَ یَبْتَغُونَ فَضْالً
شهْرَ الْحَرامَ وَ الَ الْهَدْیَ وَ الَ الْقَالئِدَ وَ الَ آمدي َ
یا وَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ الَ ال َّ

نوع تعاون

مِنْ رَبدهِمْ وَ رِضْواناً َو لِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا وَ ال َیجْرِمَنَّکُمْ شَنَرنُ َقوْمٍ وَنْ صَدُّوکُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ ا ْلحَرامِ وَنْ تَعْتَدُوا وَ تَعاوَنُوا
عَلَب الْبِرد وَ ال َّتقْوَ وَ ال تَعاوَنُوا عَلَب الَِّْثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقابِ ( المائدة ) 2 :
وَ ال تَعاوَنُوا عَلَب الَِّْثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقابِ ( المائدة ) 2 :

پرهيز از تعاون در
گناهان

چگونگی تعامل با دیگران در فرهنگ علوی
افرادی که در داخل نظام علوی هستند نسبت به هم مهربان و رئوف هستند « رحماء بينهم » راهبرد اصلی نسبت به دیگران
ک بِأَنَّهُمْ َقوْ ْم ال
ع کَال َم اللَّهِ ُث َّم وَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذ ِل َ
سمَ َ
انجذاب و ارشاد است « وَ لِنْ َوحَدْ مِنَ الْمُشْرِکينَ ا ْستَجارَکَ َفأَجِرْهُ حَتَّب یَ ْ
یَعْلَمُونَ » ( توبة  ) 6 :ولی اگر در صدد دشمنی و ضربه زدن باشند دفع و برخورد شدید « اشداء علی الکفار » و حتی جنگ
می باشد « یا وَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذینَ یَلُونَ ُکمْ مِنَ الْ ُکفَّا ِر وَ ْليَجِدُوا في ُکمْ غِلْظَةً وَ اعْلَمُوا وَنَّ اللَّهَ مَعَ ا ْلمُتَّقينَ» (توبه)123 :
یعنی اَ کسانب که ایمان آورده اید! با کافرانب که به شما نزدیکترند ،پيکار کنيد! (و دشمن دورتر ،شما را از دشمنان نزدیک
غافل نکند!) آنها باید در شما شدّت و خشونت (و قدرت) احساس کنند؛ و بدانيد خداوند با پرهيزگاران است.
ن آمَنُوا ال
افراد داخل نظام اجا زه ندارند افراد غيرخودی دوست خود گرفته و ارتباط نزدیک با آنها برقرار کنند « یا وَیُّهَا الَّذی َ
تَتَوَلَّوْا َقوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَ َليْهِمْ » ( الممتحنة  )13 :و اجازه ندارند آنها را محرم اسرار و دوست صميمی خود بگيرند و اسرار نظام
25

ن
را برای آنها فاش کنند «.یا وَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا بِطانَةً ِمنْ دُونِ ُکمْ ال یَأْلُونَ ُکمْ خَبا ًال وَدُّوا ما عَ ِنتُّ ْم َقدْ بَ َدتِ الْبَغْضاءُ مِ ْ
ن کُ ْنتُمْ تَ ْع ِقلُونَ» ( آلعمران  ) 118 :یعنی اَ کسانب که ایمان آوردهاید!
صدُورُهُمْ وَ ْک َبرُ َقدْ بَ َّينَّا لَ ُکمُ الْریاتِ لِ ْ
وَفْواهِهِمْ وَ ما تُخْفی ُ
محرم اسرارَ از غير خود ،انتخاب نکنيد! آنها از هر گونه ش ّر و فسادَ در باره شما ،کوتاهب نمبکنند .آنها دوست دارند شما
در رنج و زحمت باشيد( .نشانه هاَ) دشمنب از دهان (و کالم) شان آشکار شده؛ و آنچه در دلهایشان پنهان مبدارند ،از آن
مهمتر است .ما آیات (و راههاَ پيشگيرَ از شرّ آنها) را براَ شما بيان کردیم اگر اندیشه کنيد.
جدول بخشی از آیاتی که داللت بر تعامل افراد با دیگران دارد
موضوع
ارتباط رحمانی

مفاهيم مدلولی

آیات
ن مَ َع ُه وَ ِشدَّا ُء عَلَب الْکُفَّا ِر رُحَما ُء َبيْنَهُ ْم تَراهُمْ رُکَّعاً سُجَّد ًا یَبْتَغُونَ
ل ال َّل ِه وَ الَّذی َ
مُحَمَّ ْد َرسُو ُ

ارتباط با خودی

ک مَاَلُهُ ْم فِی التَّوْراةِ وَ
ن وَثَرِ السُّجُودِ ذ ِل َ
ن ال َّل ِه وَ رِضْواناً سيماهُ ْم فی وُجُو ِههِمْ مِ ْ
فَضْالً ِم َ

ارتباط با غير خودی

ب ال ُّزرَّا َع
ظ فَاسْتَوَ عَلب سُو ِق ِه یُ ْعجِ ُ
مَاَلُهُمْ فِی الْ َِّنْجيلِ کَزَ ْرعٍ وَخْ َرجَ شَطْأَ ُه فَرزَ َرهُ فَاسْتَغْلَ َ
لِيَغيظَ ِبهِمُ الْکُفَّارَ وَعَدَ اللَّ ُه الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِ َرةً وَ وَجْراً عَظيماً (
الفتح ) 29 :
ارتباط با اغيار  .خير

ن تَبَرُّوهُمْ
ال یَنْهاکُ ُم ال َّل ُه عَنِ الَّذینَ لَمْ یُقاتِلُوکُمْ فِی الددینِ َو لَ ْم ُیخْرِجُوکُمْ ِمنْ دِیارِکُمْ وَ ْ

خودی

ب ا ْلمُقْسِطينَ ( الممتحنة ) 8 :
وَ تُقْسِطُوا ِللَيْهِمْ ِلنَّ ال َّلهَ ُیحِ ُّ
لِنَّما یَنْهاکُمُ اللَّهُ َعنِ الَّذینَ قاتَلُوکُمْ فِی الددینِ وَ وَخْ َرجُوکُمْ ِمنْ دِیارِکُمْ وَ ظاهَرُوا عَلب

ارتباط عير محاز
ارتباط مجاز

ن تَوَلَّوْهُمْ َو مَنْ یَتَوَلَّهُ ْم فَأُول ِئکَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( الممتحنة ) 9 :
لِخْراجِکُ ْم وَ ْ
ارتباط اهل کتاب

وَ لَنْ تَرْضب عَنْکَ الْيَهُودُ وَ الَ النَّصارَ حَتَّب تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ لِنَّ هُدََ ال َّلهِ هُوَ ا ْلهُدَ وَ

ارتباط صميمی

ن الْعِلْمِ ما َلکَ ِمنَ اللَّهِ ِمنْ وَلِیٍّ وَ ال نَصيرٍ (
لَئِنِ اتَّبَعْتَ وَهْواءَهُمْ َب ْعدَ الَّذی جاءَکَ ِم َ
البقرة ) 120 :
ارتباط ابراهيمی

لِنَّ وَوْلَب النَّاسِ ِبَِّبْراهيمَ لَلَّذینَ اتَّبَعُو ُه وَ هذَا النَّبِیُّ وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ ال َّلهُ وَلِیُّ الْ ُمؤْمِنينَ

دوستی با ابراهيم و هم کيشانش

( آلعمران ) 68 :
تعامل خدایی

ب یَقُولُونَ َهلْ
ن لَمَّا رَوَوُا الْعَذا َ
ی مِنْ َب ْعدِهِ وَ تَرََ الظَّالِمي َ
ضلِلِ اللَّ ُه فَما َلهُ ِمنْ وَلِ ٍّ
وَ مَنْ یُ ْ

والیت و ارتباط خدایی

لِلب مَرَدٍّ ِمنْ سَبيلٍ ( الشورَ )44 :

تفاوت نظام در فرهنگ علوی و غرب
ماهيت متفاوت نظام نظامات در فرهنک علوی باعث ایجاد افتراق با دیگر فرهنگ ها خصوصا اموی در گذشته و غرب در حال
حاضر می گردد که به تعدادی از آنها اشاره می گردد چراکه اشتراک نظام در فرهنگ علوی و سيستم در فرهنگ غرب در
اجتماع انسانی هدفمند گویای این حقيقت است که اختالفات عمده ای که در این عرصه دیده می شود به نوع نگاه و رویکرد
دو فرهنگ به اجتماع ،هویت و هدف از آن بر می گردد؛ بخشی از آنها به شرح زیر می باشد:
 -1منطق احساااو و منطق تعت  :منطق احساااساای آدمی را به طرف منافع دنيوی فرا می خواند و برمی انگيزاند.
وقتی که کاری قرین منفعتی بود و آدمی هم آن را احسااس کرد ،احسااس با اشاتياق فراوان برافروخته و تحریک می شاود ،ولی
انس ان احسااس نفع نکرد ،خاموش و آرام اسات و این منطقی اسات که بر سايساتم و اجتماع غربی حاکم اسات « لِنْ هِیَ لِالَّ
اگر ا
سا الْطانٍ لِنْ یَتَّبِعُونَ لِالَّ الظَّنَّ وَ ما تَهْوََ الْأَنْ ُفسُ وَ لَ َقدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبدهِ ُم
سا امَّيْتُمُوها وَنْتُمْ وَ آباؤُکُمْ ما وَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ ُ
َسا اماءْ َ
و ْ
الْهُدَ » ( النجم ) 23 :
ولی منطق تعقل انسان را به پيروی از حق وا می دارد و معتقد است که بهترین چيزی که انسان می تواند از آن بهرهمند گردد
« پيروی از حق» است ،خواه انسان احساس نفع مادی کند یا خير .چرا که آنچه ماندنی است حق است که نزد خدا است و
دنيا فانی و گذرا است اگر ماندنی بود به ما نمی رسيد و آن مقداری نيز که در اختيار انسان قرار گرفته برای گذران این مرحله
26

ن شَیْ ٍء َفمَتا ُع الْحَيا ِة الدُّنْيا وَ زینَتُها َو ما عِنْ َد اللَّ ِه خَيْ ْر
است که اندک و قابل مقایسه با بی نهایت آخرت نيست« وَ ما وُوتيتُ ْم مِ ْ
وَ وَبْقب وَ فَال تَ ْع ِقلُونَ» ( القصص  ) 60 :این منطقی است که بر نظام علوی حاکم است و رفتارها و منش های افرادش براساس
آن انتخاب می گردد و ارزیابی می شود در این منطق شکست معنی ندارد در هر وضعيتی باشيد اگر به امر الهی باشيد راه
ل هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا
ل ا ْلمُؤْمِنُونَُ ،ق ْ
ب اللَّ ِه َفلْيَتَ َوکَّ ِ
ثواب و از مصادیق نيکی است « قُل لَّن یُصِيبَنَا لِلَّا مَا َکتَبَ اللَّ ُه َلنَا هُوَ مَوْلَئنَا وَ عَل َ
ب مِنْ عِ ْندِهِ وَوْ بِأَیْدینا َفتَرَبَّصُوا لِنَّا مَعَ ُک ْم مُتَرَبدصُونَ (توبة  51 :و
ن َو نَحْنُ نَتَ َربَّصُ بِکُ ْم وَنْ یُصيبَ ُکمُ اللَّهُ بِعَذا ٍ
سنَيَيْ ِ
لِالَّ لِحْدََ الْحُ ْ
 ) 52یعنی بگو به ما جز آنچه که خدا برایمان مقرر کرده نمبرسد که او موالَ ما است و مؤمنان باید به خدا توکل کنند بگو
مگر براَ ما جز (وقوع) یکب از دو نيکب را انتظار مببرید؟ (قطعا نه) ولب ما در باره شما انتظار داریم که خدا بوسيله عذابب از
جانب خود و یا بدست ما جانتان را بگيرد ،پس منتظر باشيد که ما نيز با شما منتظریم.
این منطق می گوید :امر سرپرستی و یاری ما با خدا است .ما از خوبی ها و بدی هایی که به ما می رسد جز آن نمی خواهيم
ک
که به ازای آنکه در برابر خدا تسليم شده و ملتزم به دین او شده ایم ،به ما اجر و پاداش دهد همچنانکه قرآن می فرماید :ذلِ َ
بِأَنَّهُمْ ال یُصيبُهُمْ ظَمَأْ وَ ال نَصَبْ وَ ال مَخْمَصَةْ فی سَبيلِ اللَّهِ وَ ال یَطَؤُنَ مَوْطِئاً یَغيظُ الْ ُکفَّارَ وَ ال یَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْالً لِالَّ ُکتِبَ لَ ُهمْ
بِهِ عَمَلْ صا ِلحْ لِنَّ اللَّهَ ال یُضيعُ َوجْرَ الْمُحْسِنينَ وَ لَا یُن ِفقُونَ نَ َف َق ًة صَغِيرَةً وَ لَا َکبِيرَةً وَ لَا َی ْقطَعُونَ وَادِیًا لِلَّا ُکتِبَ ل ُهمْ لِيَجْزِیَ ُهمُ اللَّ ُه
وَحْسَنَ مَا کَانُواْ یَ ْعمَلُون » ( توبة  120 :و  )121یعنی این بخاطر آن است که در راه خدا هر تشنگب و رنج و گرسنگب به آنان
مبرسد ،و یا هر گامی که برمی دارند که باعث خشم و ناراحتی کفار می شوند ،یا هر چيزی ( ضربه ای ) که از دشمن به آنان
می رسد در ازای همه اینان برای آنان عمل صالح نوشته می شودکه خدا اجر نيکوکاران را ضایع نمی کند و هر خرجب که در
راه خدا می کنند چه کم خرج کنند یا زیاد باشد ،و هر درهاَ بپيمایند ،برای هر گامی که برمی دارند پاداشی برای آنان نوشته
می شود ،همه اینها به خاطر این است که خدا در برابر بهترین عملی که انجام داده اند ،به ایشان جزای نيک می دهد.
 -2دعوتبا اتتماا  ،اتحااد و انسااااام بی مردم و رفع اختالف بر پاایاه آیاات قرآن برای اولين باار باه نوح نبی –
یعنی قدیمی ترین پيغمبری که دارای کتاب و شاریعت بودند -بر می گردد و بعد از ایشاان حضارت ابراهيم و موسای و عيسای
عليهم السالم و در نهایت پيامبر گرامی اسالم صلی اهلل عليه و آله سلم به این امر دعوت کرده اند.
ن وَ ال تَ َت َفرَّقُوا
ک وَ ما وَصَّيْنا بِهِ لِبْراهيمَ وَ مُوسب وَ عيسب وَنْ وَقيمُوا الددی َ
ن ما َوصَّب ِبهِ نُوحاً وَ الَّذی وَوْحَيْنا لِ َليْ َ
« شَرَعَ لَکُ ْم مِنَ الددی ِ
ن یُنيبُ» (شوری )13:از آیه این معنا به خوبب
ن یَشاءُ َو یَهْدی لِلَيْ ِه مَ ْ
ن ما تَ ْدعُوهُمْ لِلَيْ ِه اللَّ ُه یَجْتَبی لِلَيْ ِه مَ ْ
في ِه َکبُرَ عَلَب ا ْلمُشْرِکي َ
برمبآید که خطاب در آن رسول خدا صلی اهلل عليه و آله سلم و امت او است ،و مراد از آنچه به نوح وصيت کرده اند همان
ک" -در مقابله بين نوح و رسول خدا عليهما السالم واقع شده است و ظاهر
شریعت نوح (ع) است .و آیه" َو الَّذِی وَوْحَيْنا لِلَ ْي َ
این مقابله مبرساند که مراد از آنچه به رسول خدا صلی اهلل عليه و آله سلم وحب شده معارف و احکامب است که مخصوص
ک" ولب در باره شریعت نوح و ابراهيم عليهما السالم این
شریعت او است ،و اگر نام آن را" ایحاء" نهاده ،و فرموده" وَوْحَيْنا لِلَ ْي َ
تعبير را نياورده بلکه تعبير به وصيت کرده براَ این است که وصيت در جایب به کار مبرود که بخواهيم از بين چند چيز به
آنچه که مورد اهميت و اعتناء ماست سفارش کنيم ،و این در باره شریعت نوح و ابراهيم که چند حکم بيشتر نبود صادق است،
چون در آنها تنها به مسائلب که خيلب مورد اهميت بوده سفارش شده است ،ولب در باره شریعت اسالم این صادق نيست ،چون
این شریعت همه مسائل مهم و عير آن را متعرض شده است ،ولب در شریعت ابراهيم و موسی عليهما السالم ،تنها احکامب
سفارش شده بود که مهمترین حکم و مناسبترین آنها به حال امتها و به مقدار استعداد آنان بود( .طباطبائی ،1363 ،ج،18
 ) 37و شریعت عيسی هم به طوری که قرآن می گوید و ظاهر گفتة اناجيل نيز حاکی از آن است در احکام تابع شریعت موسی
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بوده اند ،بنابراین دعوت به اجتماع به صورت مستقل و تشکيل نظام واحد و منسجم در قالب دین فقط از ناحيه پيامبران شروع
شده است ( .طباطبائی ،1370 ،ص ) 295
 -3حتیت

نظام و اتتما انساانی مانند قطرات و اقيانوس می مانند که هيغ تفاوتی در انساانيت افراد بشار دیده نمی

شاود همچنانکه هيغ تفاوتی بين قطرات باران مشااهده نمی شاود ؛ فقط وقتی قطرات باهم جمع می شاوند نيرومندتر شاده و
یک قاعده واحده ای بين آنها حاکم می شاود و نفع و ضارر افراد تابعی از نفع و ضارر نظام می گردد و با مرگ نظام افرادش نيز
ک لِنَفْسای ضاَ رًّا وَ ال نَفْعاً لِالَّ ما شااءَ اللَّهُ لِکُلد وُمَّةٍ وَجَلْ لِذا جاءَ وَجَلُهُمْ فَال
می ميرند و با فساادش فاساد می شاوند و « ُقلْ ال وَمْلِ ُ
ساتَ ْقدِمُونَ » ( یونس  ) 49 :و وقتی بين فرد و اجتماع و نظام ،تعارض و تضااد بوجود آید ،قوای اجتماع
ساتَأْخِرُونَ سااعَةً وَ ال یَ ْ
یَ ْ
بر قوای فرد غلبه می کند (.طباطبائی ،1370 ،ص ) 302
 -4اصاف نظام راهی تء اصاف افراد

ندارد همچنانکه با فسااد افرادش جامعه فاساد شاده و نابود می گردد .همه

ِصاااالحَ مَا
پياامبران برای اصاااالح جاامعاه آماده اناد و نکتاه آغاازین حرکات آناان هادایات مردم و پاذیرش آنهاا بود « لِنْ وُریادُ لِالَّ الْاَّ ْ
ساتَطَعْتُ » ( هود  ) 88 :و اگر پذیرش صاورت نمی گرفت و لجاجت در ماندگاری مساير اشاتباه داشاتند برای نجات بقيه حذف
ا ْ
ُضالُّوا عِبادَکَ وَ ال یَلِدُوا لِالَّ فاجِراً کَفَّاراً » ( نوح  ) 27 :بنابراین نظام برای اصااالح و دوام آن راهی جز
ک لِنْ تَذَرْهُمْ ی ِ
شاادند« لِنَّ َ
ْضاااهُمْ وَوْلِيااءُ بَعْضٍ یَاأْمُرُونَ بِاالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ » از یاک طرف
مراقبات از هم نادارد « وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنااتُ بَع ُ
ارتباطشاان را با خدا محکم می کنند » وَ یُقيمُونَ الصاَّ الةَ » و از طرف دیگر با مردم ارتباط صاميمانه و عاطفی دارند « وَ یُؤْتُونَ
سايَرْحَمُهُمُ اللَّهُ
ک َ
َساولَهُ وُولئِ َ
الزَّکاةَ » و در این کار جز به دساتور خدا و پيامبر و رهبر الهی توجهی ندارند « وَ یُطيعُونَ اللَّهَ وَ ر ُ
لِنَّ اللَّهَ عَزیزْ حَکيمْ» ( التوبة  ) 71 :از این روی نظام بر حفظ و بالندگی خود در مقابل آسيب ها،گروهی را مامور رصد کارهای
ن
خوب می کنند تا مشاوق مردم به آنها باشاند و بازدارنده آنان از آلوده شادن در ميکروب های فسااد و منکرات باشاند « .وَ لْتَکُ ْ
مِنْکُمْ وُمَّةْ یَدْعُونَ لِلَب الْخَيْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ » با این مراقبت چند جانبه ،نظام از خطرات محفوظ مانده
ک هُمُ الْمُ ْفلِحُونَ » ( آلعمران  ) 104 :از این رو اسااالم اولين منادیی اساات که نظام را
و به رسااتگاری می رسااند« وَ وُولئِ َ
مخاطب قرار داده و مستقل به آن می نگردد و او را از اهمال و سستی برحذر می دارد ( طباطبائی ،1370 ،ص ) 297
 -5هد نظام رسایدن ب حق اسا  .و حق همان امر خارجی اسات که انساان در اعتقاد ،خاضاع و در عمل پيرو آن
ک»(
اسات و عقل تنها راه درک آن اسات ( طباطبائی ،1370 ،ص  ) 297این حق سار چشامه اش خداسات« الْحَقُّ مِنْ رَبد َ
آلعمران  ) 60 :و متظاهر در نفس االمر و متجلی در قرآن است « ُقلْ جاءَ الْحَقُّ وَ ما یُبْدِئُ الْباطِلُ وَ ما یُعيدُ » ( سبأ  )49 :و
بعد حق جز گمراهی و ضاللت نيست « فَما ذا بَعْدَ الْحَقد لِالَّ الضَّاللُ»پس ما را به کجا می برند « َفأَنَّب تُصْرَفُونَ » ( یونس 32 :
) مواظب هم باشايد « تَواصَاوْا بِالْحَقد» که تنها این هدف می تواند ساعادت حقيقی عقالنی انساان را تامين کند به این معنی که
آدمی در مقتضااايات قوای خویش راه ميانه گيرد؛ خواساااته های تن را به اندازه که او را از راه بندگی و معرفت خدا باز ندارد
برآورد ،تا با جسم سالم روح را تکامل بخشد .پيامبر با برنامه حق آمد تا رستگاری مردم را تامين کند « هُوَ الَّذی وَرْسَلَ رَسُولَهُ
بِالْهُدَ وَ دینِ الْحَقد» ( التوبة  ) 33 :در صاااورتی که نظاام اجتمااعی در غرب بهره برداری از مزایا و لذایذ زندگی دنياا را هدف
قرار داده و رای اکاریت را شااخص آن می دانند ،چه بساا با این منطق بدی با خواسات اکاریت خوب گردد و عمل نيکی ،زشات
و بد گردد .بنابراین با خواسات اکاریت نمی توان خواسات اقليتی که مطابق واقع اسات پس زد و رد کرد ( .طباطبائی،1370 ،
ص ) 319
ولی ا سالم مدار زندگی را زندگی اخروی می دانند که زندگی واقعی است و زندگی دنيوی مقدمه ورود به آن می باشد( اِنّ
الدّنيا مَزرَع ُه االَخِر ُه ) و در این زندگی جز معارف الهی که همة آنها در توحيد خالصه می شود چيز دیگری به سود بشر نيست
و این معارف تنها از طریق مکارم اخال قی و پاکيزه کردن نفس از هر گونه رذیلة اخالقی محفوظ می ماند ،این زندگی با یک
زندگی اجتماعی صالح متکی بر عبادت خداوند ميسر خواهد شد و به کمال حقيقی می رسد زندگی اجتماعی که در برابر
مقتضای ربوبيت پروردگار خاضع و خاشع بوده و با مردم به عدالت اجتماعی رفتار می کردند .ضمانت اجرایی این زندگی و
28

قوانين مترتب بر آن را از یک طرف بر عهدة حکومت اسالمی و از طرف دیگر بر عهدة نظام و اجتماع می داند که در اصل امر
به معروف و نهی از منکر متجلی است.
بنابراین هدف اصلی اسالم در نظام توحيد است که اگر از مقام عالی اعتقادی فرود آید  ،اخالق و اعمال می شود و اگر اخالق
از مقام نازل خود باالتر رود ،توحيد می گردد ( .طباطبائی ،1370 ،ص ) 330
 -6نظام دینی بر مبنای تفکر اتتماعی اسا

ن فردی ،انسااان مجموعه ای اساات که از اعضااا و جوارح مختلفی

تشاکيل شاده اسات و بر اثر اجتماع آنها یک وحدت حقيقی بوجود آمده اسات که انساانيت ناميده می شاود .این امر باعث شاده
اسات که افعال و کارهای همه اجزا و قوا تحت سايطرة انساانيت مساتهلک شاوند؛ ماال چشام می بيند ،گوش می شانود ،دسات
فرمان می برد ،پا راه می رود ،همه برای انساان صاورت می گيرد و همه از کار خود لذت می برند ،چون انساان از آن لذت می
برد .همّ و تالش این اعضااا و قوا این اساات که خوب یا بد به خارج مرتبط باشااند .این ارتباط همان اساات که انسااان از آنها
خواساته اسات؛ چشام و گوش و دسات و پا به کسای نيکی یا بدی می کنند که انساان می خواهد به آنها نيکی یا بدی کند .ولی
خود اعضاا و قوای که تحت سالطه و قيومي ت انساان هساتند با خود چه ارتباط و معامله ای دارند؟!! خيلی کم اتفاق می افتد که
یکی از دیگری زیان بيند و به ناراحتی او خوشحال باشد.
بنابراین اعضا و قوای که از یک سر واحد اجتماعی تبعيت می کنند این چنين است ،یعنی نظامی که افرادش تفکر اجتماعی
دارند و تحت قيوميت یک شخصيت اجتماعی واحد بدانند ،صالح و فساد ،پرهيزکاری و نابکاری ،نيکی و بدی فردی آنها ،عينا
همان واحد اجتماعی و نظام خواهد بود .و درد یکی درد دیگران و خوشی یکی خوشی دیگران خواهد بود که سعدی در حکایت
دهم آن را به صورت زیر به شعر در آورده است:
بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی

این کالم برپایه قول مشهور باز معنای کالم رسول خدا است که د ر کتب اهل سنت از نعمان بن بشير نقل کرده اند " الناس
کالجسد الواحد اذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الحسد بالسهروالحمی" ولی در کافی و کتاب های همسان آن این حدیث
به صورت زیر نقل شده است.
ک فِی سَائِ ِر جَسَدِهِ،
ن اشْتَکب شَيْئ ًا مِنْ ُه وَجَ َد وَلَ َم ذ ِل َ
جسَ ِد الْوَاحِدِ ،لِ ِ
ن کَالْ َ
ن وَخُو الْمُؤْمِ ِ
سَمِعْتُ وَبَا َعبْ ِد اللَّ ِه عَ َليْ ِه السَّلَا ُم َیقُولُ« :الْمُؤْمِ ُ
وَ وَرْوَاحُهُمَا مِنْ رُوحٍ وَاحِدَةٍ ،وَ لِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ لَأَشَدُّ اتدصَالًا بِرُوحِ اللَّهِ مِنِ اتدصَالِ شُعَاعِ الشَّمْسِ بِهَا کافی (ط  -دار الحدیث) ؛ ج3
؛ ص.)425
تفاوت این دو نگاه در این است که در نگاه اول جامعه انسانی نسبت به هم این خصوصيت را دارند و در نگاه دوم این
رویکرد مختص جامعه ایمانی است .در نامه ای که اميرالمومنين عليه السالم به مالک اشتر می نویسند و در توصيه ای
که به ایشان دارند تا با مردم چه برخوردی داشته باشند این سخن تجميع شده است و شامل هر دو جامعه می شود و
فرماندهان و مدیران باید در برخورد با آنان به آن توجه داشته باشند و تفاوتی بين فرد ایمانی و غير ایمانی نباید داشته
ک فِی الْخَلْق » (نهج
ک فِی الددینِ وَ لِمَّا نَظِيرْ َل َ
باشند « .وَ لَا تَکُونَنَّ عَلَيْ ِهمْ َسبُعاً ضَارِی ًا تَغْتَ ِنمُ وَکْلَ ُهمْ َفَِّنَّهُمْ صِ ْنفَانِ لِمَّا وَخْ لَ َ
البالغه صبحی صالح ،نامه ) 53 :و آیات زیادی به این معنی داللت دارند که شهادت اعضا و جوارح در قيامت از جمله آنها
است که آنان شهادت می دهند که انسان از آنها خواسته ،فالن کار را بکنند.
سنَتُ ُهمْ وَ َویْدیهِ ْم وَ وَرْجُلُهُ ْم بِما کانُوا یَ ْعمَلُونَ » ( النور ) 24 :
« یَوْمَ تَشْ َهدُ عَلَيْ ِهمْ وَلْ ِ
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یعنی این قيوميت و سلطه در آخرت از آنها برداشته می شوند و آنها تحت فرمان باالدستی که خالقشان باشند به سخن در می
آیند و کار می کنند.
« وَ قالُوا لِجُلُودِ ِهمْ لِمَ َشهِدْتُمْ عَ َليْنا قالُوا وَنْطَ َقنَا اللَّهُ الَّذی وَنْطَقَ کُلَّ شَیْءٍ وَ هُوَ خَلَ َقکُمْ وَوَّلَ مَرَّةٍ وَ لِلَيْهِ تُرْجَعُونَ » ( فصلت 21 :
)
قرآن بر پایه این منطق تفکر اجتماعی است که در باره ملل و اقوامی مانند یهودی و عربها و دیگران قضاوت می کند؛ وقتی
سخن از تعصبات مذهبی و قومی آنها می کنند ،طبقه ای را به خاطر گناه طبقه دیگری مواخذه می کند و حاضران را بر اثر
کردار گذشتگان سرزنش و توبيخ می کند ( طباطبایی ،1370 ،ص ) 322
جامعه ای که چنين تفکری بر آن حاکم است به طور طبيعی افراد نادری دارند که صفت جامعه را برنمی تابند و در جامعة
آلوده ،پاک می مانند و یا در جامعه پاک ،آلوده می شوند و تابع جمع نيستند ،این اشخاص به ماابه اجزای زایدی هستند در
هيکل و ساختمان یک اجتماع فاسد یا پاک .قرآن نيز در سرزنش و مدح های عمومی این افراد را استانا کرده است مانند آیات
األعراف  ، 83 :الحجر  ، 60 :الشعراء  ،171 :النمل  ،57 :العنکبوت  ، 32 :العنکبوت  ، 33 :الصافات 135 :
مطالعه هر چند اجمالی در جوامع غربی حاکی از این است که در نظام آنها مبنا تفکر فردی است و به خوشی خود خوش
هستند و با استعاره های مختلف مانند آبادانی ،حفظ صلح ،حقوق بشر  ،منافع مشترک و ...کشتار دیگران و به ریختن خون
آنان وقعی نمی نهند و اینگار که آنان انسان نيستند ،وقتی این سطور را می نویسم گوشه ای از آن در افتتاح سفارت آمریکا
در قدس( اورشليم ) در دوشنبه سياه و نکبت صورت گرفت؛ دختر رئيس جمهوری امریکا( ایوانکا) را با خنده ای در طول
مراسم می بينيد در صورتی که در چند صد متری آن حدود  83نفر شهيد و بيش از  2هزار نفر زخمی شدند .نيویورک دیلی
نيوز هم جلد مجله خود در  15می  2018را به ترامپ و کوشنر اختصاص داد و به ترامپ به عنوان «غول کوچولوی بابا» اشاره
کرد و نوشت 55 :نفر در غزه به خون کشيده شدند؛ اما در افتتاحيه سفارت جدید آمریکا لبخند از روی لبهای ایوانکا نيفتاد.
 -7در نظام علوی عام انسااام و انتظام عتیده و نظام اخفیی اسا

و نژاد ،ملت ،وطن ،خون ،زبان ،قوم و ...در

پيوند اجتماعی و انتظامی آن نقشای ندارد؛ خانواده که کوچکترین واحد نظام اجتماعی اسات در پيوند زن و شاوهر هيغ یک از
عوامل فوق دخيل نيسااات و یک مرد با هر زنی از هر قومی و ملتی با هر زبانی و نژادی می تواند ازدواج کند ،تنها حریمی که
گذاشته شده است حریم اعتقادی است که زن مسلمان با غير مسلمان نمی تواند ازدواج کند.
 -8دامن و محدوده نظامات در فرهنگ علوی بر خف غرب محدود ب دنیا نیساا

بلکه دنيا و آخرت را در بر

می گيرد و بهتر است بگویيم به اندازه طول عمر و عرصه های که زندگی انسان در آن جریان دارد این نظامات تاثيرات خود را
خواهد گذاشات؛ غربی ها اعتقادی به آخرت ندارند و زندگی را منحصار به دنيا دانساته و نظاماتشاان ماهيتش دنيوی اسات « وَ
قالُوا لِنْ هِیَ لِالَّ حَياتُنَا الدُّنْيا وَ ما نَحْنُ بِمَبْعُوثينَ » ( األنعام  ) 29 :ولی در فرهنگ علوی این دامنه تا آخرت ک اش يده می شاود
ْصااايْنَااهُ فبِ لِمَاامٍ مُّبِينٍ(یس )12:و آخرت نتيجاه تعاامالت و
« لِنَّاا نحْنُ نُحْبِ الْمَوْتبَ وَ نَکْتُابُ مَاا َقادَّمُواْ وَ ءَاثَرَهُمْ وَ کالَّ شااابءٍ وَح َ
نظااماات دنيوی اسااات« ذلِکُمْ بِماا کُنْتُمْ تَ ْفرَحُونَ فِی الْاأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقد وَ بِماا کُنْتُمْ تَمْرَحُونَ » (غاافر  ) 75 :و کااشااات امروز
برداشات آخرت را در پی خواهد داشاتَ .فلَمَّا رَوَوْهُ زُلْ َفةً سايئَتْ وُجُوهُ الَّذینَ کَ َفرُوا وَ قيلَ هذَا الَّذی کُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ( الملک 27 :
)
بخشی از آیاتی که داللت بر تفاوتهای نظامات دارند
موضوع

مفاهيم مدلولی

آیات
قُلْ جاءَ ا ْلحَقُّ وَ ما یُبْدِئُ الْباطِلُ وَ ما یُعي ُد » ( سبأ )49 :

حق یا باطل

ن » ( یونس ) 32 :
فَما ذا َبعْدَ ا ْلحَقد لِالَّ الضَّاللُ فَأَنَّب تُصْرَفُو َ

هدایت یا گمراهی

ن ( البقرة ) 42 :
حقَّ وَ وَ ْنتُمْ تَعْلَمُو َ
حقَّ بِالْباطِلِ وَ تَکْتُمُوا الْ َ
وَ ال تَلْبِسُوا الْ َ

حق و باظل
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هد

حق

جرِمُونَ ( األنفال ) 8 :
حقَّ وَ یُبْطِلَ الْباطِلَ وَ لَ ْو کَرِ َه ا ْلمُ ْ
لِيُحِقَّ الْ َ

اظهار حق ابطال باطل

ن (یونس ) 32 :
ل فَأَنَّب تُصْرَفُو َ
حقد لِ َّال الضَّال ُ
ق فَما ذا َب ْعدَ الْ َ
فَذلِکُمُ ال َّلهُ َر ُّبکُمُ الْحَ ُّ

دستيابی به حق

قُلْ جاءَ ا ْلحَقُّ وَ ما یُبْدِئُ الْباطِلُ وَ ما یُعي ُد ( سبأ ) 49 :

تجلی حق

قالَ فَا ْلحَقُّ وَ ا ْلحَقَّ وَقُولُ (0ص ) 84 :

حق گویی

ن الْ ُممْتَرینَ ( البقرة 147) :
ن مِ َ
ک فَال تَکُو َن َّ
ن َر دب َ
حقُّ مِ ْ
الْ َ

خاستگاه حق

ن ا ْلمُمْتَرینَ ( آلعمران ) 60 :
ک فَال تَکُنْ مِ َ
ن َر دب َ
حقُّ مِ ْ
الْ َ

منشا حق و اطمينان به آن

حقد وَ َنطْمَعُ وَنْ یُ ْدخِلَنا رَبُّنا مَعَ الْقَوْ ِم الصَّالِحينَ (
وَ ما لَنا ال ُنؤْمِنُ بِال َّلهِ وَ ما جاءَنا مِنَ الْ َ

ایميان به حق

المائدة ) 84 :
ق قَدْ جِئْتُکُمْ ِببَيدنَةٍ ِمنْ َر دبکُمْ فَأَ ْرسِلْ مَعِیَ بَنی
ح َّ
حَقيقْ عَلب َونْ ال وَقُولَ عَلَب ال َّلهِ لِالَّ الْ َ

حق گویی

لِسْرائيلَ ( األعراف ) 105 :
حقد َب ْعدَ ما تَبَيَّنَ کَأَنَّما یُساقُونَ لِلَب الْمَ ْوتِ وَ هُمْ یَنْظُرُونَ ا( ألنفال 6 :
یُجادِلُو َنکَ فِی الْ َ

منشا اختالف

)
ب
ک یَضْرِ ُ
حقَّ ِمنْ َر دبهِ ْم کَذلِ َ
ل وَ َونَّ الَّذینَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْ َ
ن کَفَرُوا اتَّبَعُوا الْباطِ َ
ن الَّذی َ
ذلِکَ ِبأَ َّ

تبعيت از حق

اللَّ ُه لِلنَّاسِ وَمْاالَهُ ْم (محمد ) 3 :
ن یَقُولُ َربَّنا آتِنا فِی ال ُّدنْيا حَسَنَةً وَ فِی الْرخِرَةِ حَسَ َنةً وَ قِنا
البقرة  201 :وَ مِنْهُمْ مَ ْ

خواستگاه

نيکی دنيا و آخرت

عَذابَ النَّا ِر
فََِّذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِکَکُمْ فَاذْکُرُو ْا اللَّهَ کَذِ ْکرِ ُکمْ ءَابَاءَکُ ْم وَوْ وَشَ َّد ذِکْرًا فَ ِمنَ النَّاسِ مَن یَ ُقولُ

دنيا طلبی صرف

رَ َّبنَا ءَاتِنَا فبِ ال ُّد ْنيَا وَ مَا لَ ُه فبِ االَْْخِرَةِ ِمنْ خَلَاقٍ(بقره)200:
سکَ َو وَ ْرسَلْناکَ لِلنَّاسِ
ن َنفْ ِ
ن سَيدئَةٍ فَمِ ْ
ن حَسَنَ ٍة فَ ِمنَ اللَّ ِه وَ ما وَصا َبکَ مِ ْ
اما وَصا َبکَ مِ ْ

رویکرد

توحيد محوری

رَسُوالً َو کَفب بِال َّلهِ شَهيدا( ً لنساء ) 79 :
ب ِبهِ َمنْ
اوَ اکْتُبْ لَنا فی هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةً َو فِی الْرخِرَةِ ِلنَّا هُدْنا لِلَ ْيکَ قالَ عَذابی وُصي ُ

پيوند دنيا وآخرت

ن وَ ُیؤْتُونَ الزَّکاةَ َو الَّذینَ هُ ْم
ت کُلَّ شَیْ ٍء فَسَأَکْتُبُها لِلَّذینَ یَتَّقُو َ
وَشاءُ َو رَحْمَتی َوسِعَ ْ
ن ( ألعراف ( 156 :
بِریاتِنا یُؤْمِنُو َ
ن اتَّقَوْا ما ذا َو ْنزَلَ رَ ُّبکُمْ قالُوا َخيْراً لِلَّذینَ َوحْسَنُوا فی هذِ ِه الدُّنْيا حَسَنَ ْة وَ
وَ قيلَ لِلَّذی َ

آخرت بينی

لَدا ُر الْر ِخرَةِ خَيْ ْر وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقينَ ( النحل )30 :
ایگوی رفتاری

ن یَ ْرجُوا ال َّلهَ َو الْيَوْ َم الْرخِ َر وَ ذَکَ َر ال َّلهَ
لَقَدْ کانَ لَکُمْ فی َرسُولِ اللَّ ِه وُ ْسوَةْ حَسَ َنةْ ِلمَنْ کا َ

محمدی (ص)

کَايراً ( األحزاب 21) :
قَدْ کا َنتْ لَکُ ْم وُ ْسوَةْ حَسَنَ ْة فی لِبْراهيمَ وَ الَّذینَ مَ َعهُ لِ ْذ قالُوا لِقَوْ ِمهِمْ ِلنَّا ُبرَآؤُا مِنْکُمْ وَ

ابراهيمی ع

ن دُونِ اللَّ ِه کَفَرْنا ِبکُ ْم (الممتحنة 4) :
ن مِ ْ
مِمَّا تَعْبُدُو َ
ن کانَ یَرْجُوا اللَّ َه وَ الْيَ ْومَ الْرخِرَ وَ َمنْ یَتَوَلَّ فََِّنَّ ال َّلهَ
لَقَدْ کانَ لَکُمْ فيهِمْ ُوسْوَةْ َحسَنَةْ ِلمَ ْ

الهی ،مستند به خدا

هُوَ الْغَنِیُّ الْحَميدُ( الممتحنة )6 :

نظام ذادا

دهی

ک لهُ ْم سُوءُ
حسْنبَ وَ ا َّلذِینَ لَ ْم یَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ َونَّ لَهُم مَّا فبِ الْأَ ْرضِ جَمِيعًا وَ مِاْلَهُ َمعَهُ الَفْ َت َدوْاْ بِهِ وُوْلَئ َ
ن ا ْستَجَابُواْ لِرَبهدمُ الْ ُ
لِلَّذِی َ

پاداش تابعين عاقبت خوش است برخالف

الحْسَابِ وَ مَأْوَئهُ ْم جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ المْهَادُ(رعد)18:

متخلفان

سدُونَ فبِ الْأَ ْرضِ وُوْلَئکَ لهَمُ ال َّلعْنَةُ وَ لهُمْ
وَ الَّذِینَ یَنقُضُونَ عَهْ َد اللَّهِ مِن َبعْ ِد مِياَاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ مَا وَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَن یُوصَلَ وَ یُفْ ِ

برخورد با عهد و پيمان شکنان

صدُورِهِم مدنْ غِلٍّ ِلخْوَانًا عَلبَ ُسرُرٍ مُّتَقَبِلِينَ()47لَا یَ َمسُّهُمْ فِيهَا نَصَبْ وَ مَا هُم مدنهَا بِمُخْرَجِينَ(حجر)48:
وَ نَزَعْنَا مَا فبِ ُ

پاداش بی دغدغه

سُوءُ الدَّارِ(رعد)25:
امنيت از آتيه و سختی های درون و بيرون
ع َوجْرَ الْمُحْسِنِينَ()56وَ لَأَجْ ُر
ف فبِ ا ْلأَ ْرضِ یَتَبَوَّوُ مِنهَا حَيْثُ َیشَاءُ ُنصِيبُ بِرَحمَتِنَا مَن نَّشَا ُء وَ لَا نُضِي ُ
وَ کَذَالِکَ مَکَّنَّا لِيُو ُس َ

پاداش بعد عمل

االْخِرَةِ خَيرْ لد َّلذِینَ ءَامَنُواْ وَ کاَنُواْ یَتَّقُونَ(یوسف)57:

نادیده نگرفتن تالش دیگران

وَ لِذَا وَرَ ْدنَا وَن نهُّ ِلکَ قَرْیَةً وَمَ ْرنَا مُترْفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيهَا الْقَوْلُ فَ َدمَّرْنَاهَا تَ ْدمِيرًا(اسرا)16 :

مقدمه چينی برای مجازات
حتميت مجازات با اسباب آن

ض
وَ قَالَ الَّذِینَ کَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلبَ وَ رَببّ لَتَ ْأتِيَنَّکُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا یَعْزُبُ عَنْهُ مِاْقَالُ ذَرَّةٍ فبِ السَّمَاوَاتِ وَ لَا فبِ الْأَرْ ِ

پاداش با توجه به رفتارها

ن ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ وُوْلَئکَ لهَم َّمغْفِرَةْ َو رِزْقْ
جزََِ الَّذِی َ
ب کِتَابٍ مُّبِينٍ() 3لديَ ْ
ک وَ لَا وَکْبرَ ِللَّا ف ِ
وَ لَا َوصْغَ ُر مِن ذَالِ َ

قاضی باید به تمام مسائل اشراف داشته باشد

کَرِیمْ(سبا)4:
ن ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لهُم َّمغْفِرَةْ وَ َوجْرْ کَبِيرْ(فاطر)7:
ب َشدِی ْد وَ الَّذِی َ
الَّذِینَ کَفَرُواْ لهُمْ عَذَا ْ
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ا ْستِکْبَارًا فبِ الْأَرْضِ وَ مَکْرَ السَّيبّ وَ لَا یحِيقُ الْمَکْرُ السَّيئُّ لِلَّا بِأَهْ ِلهِ فَهَلْ یَنظُرُونَ لِلَّا ُسنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تجَ َد ِلسُنَّتِ ال َّلهِ َتبْدِیلًا

دامن و محدوده

برگشت نتيجه کار بد به درکار

ج َد ِلسُنَّتِ ال َّلهِ تحَوِیالً(فاطر)43:
وَ لَن ت َ

مدیریت رفتار

ت مِنَ
ص َدقْتَ وَمْ کُن َ
فَمَکَثَ غَيرْ بَعِي ٍد فَقَالَ َوحَطتُ بِمَا َلمْ تحُطْ بِهِ وَ جِئْتُکَ مِن َسبََِّ بِنَ َبٍَّ یَقِينٍ( ....)22قَالَ َسنَنظُرُ وَ َ

مدیریت رفتار

ب هَذَا فَ َألْقِهْ لِلَيهْ ْم ثُ َّم تَوَلَّ عَنهْ ْم فَانظُرْ مَا ذَا یَرْجِعُونَ(نمل)28 :
الْکَاذِبِينَ() 27اذْهَب بدکِتَب ِ

راست آزمایی گزارش با خود گزارش دهنده

وَ قالُوا لِنْ هِیَ لِالَّ حَياتُنَا ال ُّدنْيا وَ ما نَحْنُ بِمَ ْبعُوثينَ ( األنعام ) 29 :

نگاه محدود فرهنگ غرب به دنيا

ن بِمَ ْبعُوثينَ (المؤمنون ) 37 :
لِنْ هِیَ لِالَّ حَياتُنَا ال ُّدنْيا نَمُوتُ وَ نَحْيا وَ ما نَحْ ُ

محدوده اثرگذاری نظامات غربی

یا وَ یُّهَا الَّذینَ آمَنُوا عَلَيْکُمْ وَنْ ُفسَکُمْ ال یَضُرُّکُمْ مَنْ ضَلَّ ِلذَا اهْتَ َدیْتُمْ ِللَب ال َّلهِ مَرْ ِجعُکُمْ جَميعاً فَيُنَبدئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَ ْعمَلُونَ (

مراقبت نفس

ن َوخْبارِکُمْ َو َسيَرََ اللَّ ُه عَ َملَکُ ْم وَ رَسُو ُلهُ ُثمَّ
ن َلکُمْ َق ْد نَبَّ َأنَا ال َّلهُ مِ ْ
ن نُؤْمِ َ
ن لِلَيْ ُکمْ لِذا َرجَعْ ُتمْ لِلَيْهِ ْم قُلْ ال َتعْتَ ِذرُوا لَ ْ
یَعْتَ ِذرُو َ

مشاهده اعمال و گواهان

ل نَفْسٍ لِ َّال عَلَيْها وَ ال تَ ِزرُ وازِرَ ْة وِزْ َر ُوخْرَ ثُ َّم لِلب رَبد ُکمْ مَرْ ِجعُکُ ْم
قُلْ وَ غَيْرَ اللَّهِ َوبْغی رَبًّا وَ هُ َو َربُّ کُلد َشیْ ٍء وَ ال تَ ْکسِبُ کُ ُّ

نتيجه اعمال

ذلِکُمْ بِما کُنْتُمْ تَفْ َرحُونَ فِی الْ َأ ْرضِ ِبغَيْرِ الْحَقد وَ بِما کُنْتُ ْم تَ ْمرَحُونَ (غافر ) 75 :

نگاه انحصاری به دنيا

قُلْ لِنَّ الْمَوْتَ الَّذی تَفِرُّونَ مِنْهُ فََِّنَّهُ مُالقيکُمْ ُثمَّ تُ َردُّونَ لِلب عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَيُنَبدئُکُمْ بِما کُنْتُمْ َتعْمَلُونَ ( الجمعة ) 8 :

رابطه بين دنيا و آخرت

لِنَّا نحْنُ نُحْبِ الْمَوْتبَ وَ نَکْتُبُ مَا قَ َّدمُواْ وَ ءَاثَرَهُمْ وَ کلَّ شب ٍء وَحْصَيْنَاهُ فبِ لِمَامٍ مُّبِينٍ(یس)12:

نداوم آثار اعمال

نَحْنُ وَوْلِياؤُکُمْ فِی الْحَياةِ ال ُّدنْيا وَ فِی الْرخِرَ ِة وَ لَکُ ْم فيها ما تَشْتَهی وَنْ ُفسُکُمْ وَ لَکُ ْم فيها ما تَ َّدعُونَ ( فصلت ) 31 :

تحقق وعده ها

ن کَفَرُوا وَ قيلَ هذَا الَّذی کُنْتُمْ بِهِ تَ َّدعُونَ ( الملک ) 27 :
فَلَمَّا رَوَوْهُ زُلْفَةً سيئَتْ وُجُو ُه الَّذی َ

پاداش بر پایه و عده ها

المائدة ) 105 :
ن ( التوبة ) 94 :
تُرَدُّونَ لِلب عالِمِ ا ْلغَيْبِ وَ الشَّهادَ ِة فَيُنَبدئُکُمْ بِما کُنْتُ ْم تَ ْعمَلُو َ
فَيُنَبدئُکُمْ بِما کُنْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُونَ (األنعام )164 :

نتیجه گیری و پیشنهادات:
ماهيت نظام در فرهنگ علوی از نوع کریمه است که با ورود در آن به سير تکاملی دست یافته و به جایگاه حقيقی و
به عزت و شرافت ذاتی دست می یابند ،همه انبيا از روزی که به دنيا آمده اند و مبعوث شده اند در صدد ایجاد این دولت
کریمه شده اند ولی مردم قابليت الزم برای ایجاد آن نداشته اند با اینکه همه پيامبران و ائمه تالش های زیادی کرده اند
که به این دولت دست یابند و حتی حضرت سليمان عليه السالم با درخواست از خداوند در صدد دست یابی به ملک و
ن
حکومتی شده اند که مانند آن به کسی داده نشده و نخواهد شد « قالَ رَبد اغْ ِف ْر لی وَ هَبْ لی مُلْک ًا ال َینْبَغی لِأَحَ ٍد مِ ْ
ک وَنْتَ الْوَهَّابُ » ( ص  ) 35 :و این سئوال نشان از بخل حضرت سليمان نبوده است بلکه به تعبير عالمه
بَعْدی لِنَّ َ
"درخواست او درخواست براَ خودش است ،نه درخواست منع از دیگران ،نمبخواهد درخواست کند که دیگران را از
سلطنتب چون سلطنت او محروم کند ،و فرق ا ست بين اینکه ملکب را مختص به خود درخواست کند ،و اینکه اختصاص
آن را به خود بخواهد ( .طباطبائی ،ج ، 17ص  ) 311و خداوند متعال اصول کلی و قواعد عمومی آن را در قالب قرآن به
پيامبر اعظم صلی اهلل عليه و آله نازل کردند و ایشان نيز توانستند در حد قابليت مردم گوشه ای از آن را محقق سازند و
سپس تعطيلی در توسعه آن اتفاق افتاد تا اینکه اميرالمومنين علی عليه السالم توانستند احکام تعطيلی را دوباره اجرایی
نمایند ولی مردم کوتاه نگر و جاهل تاب عدالت او را نداشته و او را در محراب عبادت به شهادت رسانده اند و این امر تا
زمانی که مردم استحقاق و قابليت الزم را بدست آورند طول خواهد کشيد تا زمانی که دین و برنامه خدا به کلی عملياتی
ن»(
ن ُکلدهِ َو لَ ْو کَرِ َه الْ ُمشْرِکُو َ
ق لِ ُيظْهِرَهُ عَلَب الددی ِ
ل رَسُولَ ُه بِالْهُدَ َو دینِ الْحَ د
شود و این آیه محقق شود « ُهوَ الَّذی وَرْسَ َ
الصف  ) 9 :و این به روایت علی بن عقبه که از پدرش نقل می کند از قول ابی جعفر عليه السالم در زمان حضرت حجت
عجل اهلل تعالی فرجه الشریف به وقوع می پيوندد.
ل سِيرَ ِة
ق َوهْلُ بَيْتٍ لَهُ ْم دَ وْلَ ْة لِلَّا مَ َلکُوا َقبْلَنَا لِئَلَّا َیقُولُوا لِذَا رَوَوْا سِيرَتَنَا لِذَا َملَکْنَا سِرْنَا بِمِاْ ِ
لِنَّ دَوْ َلتَنَا آخِ ُر الدُّوَلِ َو لَ ْم یَبْ َ
هَؤُلَاءِ وَ هُوَ َقوْلُ اللَّهِ تَعَالَب َو الْعا ِقبَةُ لِلْ ُمتَّقِين(هاشمب خویب 1400 ،ق ،.ج 8؛ ص ) 353یعنی دولت ما در پایان همه دول
خواهد آمد و همه قبل از ما به حکومت خواهند رسيد ،و این جریان از این جهت است تا نگویند ،اگر ما هم حکومت
داشتيم مانند اینها با عدالت رفتار ميکردیم و این است قول خداوند متعال که فرمود :وَ الْعا ِق َبةُ لِلْ ُمتَّقِينَ .و این به معنای
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این است که مردم از تمام دولت های سابق مایوس می شوند و آنها نمی توانند خواسته های مردم را تامين و عزت و
شرافت الزم آنها را فراهم نمایند و لذا اقبال عمومی به این ندا داده می شود ( .مفيد 1413 ،ق .ص )385
از آن جای که الزمه پایداری کشورها و دولت به نظامی است که براساس آن مردم در کنار هم جمع شده اند و هویت
ملی آنها را تشکيل می دهد و مردم برای پایداری آن در مقابل تهدیدات ایستادگی کرده و تا ایاار جان و مال پيش می
روند .نظام برای اینکه در هویت اصلی باقی بماند الزمه اش این است که نظامات مستخرجه از آن مشحون از ارزش ها و
باید و نبایدهای باشد که ساخت و ساختار نظام فکری و ارزشی به اعتباری فرهنگ جامعه را ساخته است .نظام اسالمی
که در سال  57به رهبری امام خمينی (ره) و همراهی مردم شکل گرفت و به پای درخت انقالب آن خون ها ایاار کرده
اند و مشکالت زیادی را تحمل کرده اند در صورتی به همان شکل اوليه باقی می ماند و پویا می گردد که به مسائل زیر
توجه گردد:
-۱
-۲
-۳

-۴

بهترین راهبرد در نهادینه ساازی نظام دینی ،تبيين و نهادینه ساازی فکر و اندیشاه توحيدی و رساوخ در ناخودگاه ها
می باشد
الزامات پایداری نظامات در فرهنگ علوی به نهادینه شادن اوصاافی اسات که مدیران در مرحله و کارکنان دولتی در
مرحله باید به آن پایبند باشند تا مردم به عينه این ویژگی ها را در رفتار آنها مشاهده نمایند
بين مساائولين و مردم از نظر نظام حقوقی و برخورداری از امکانات هيغ تفاوتی نباید دیده شااود و متصاادی امور
شااادن باه غير از مسااائوليات و امتياازهاای اجتمااعی ،امتياازی دیگری برای دولات مردان نمی آورد و اال باایاد رهبری
بيشترین حقوق را بگيرد.
تفاوت این نظام با سایر نظامات به خوبی درک و فهم شود که در جدول زیر تجميع شده است.

جدول شماره  :1تفاوتهای نظام نظامات در فرهنگ علوی و غرب
موارد و موضوعات

فرهنگ علوی

فرهنگ غرب

ابزار شناختی

حس ،تجربه ،تعقل و وحی

حس و تجربه

انگيزش

رضایت الهی

لذات نفسانی

معيار در قضاوت

دستورات الهی

قوانين و مقررات انسانی

حقيقت نظام نظامات

واحد و ذو مراتب

متفاوت و جدا از هم

اصالح نظام

درونی( وجدانی ) و بيرونی

بيرونی و ابزاری

هدف

دست یابی به توحيد و حقيقت انسانی رفع اختالف و بازدهی بيشتر

ساخت

تفکر اجتماعی

تفکر فردی

هم گرایی و انسجام

انتظام عقيده و نظام اخالقی

سود مشترک
دنيا

دامنه و محدوده اثرگذاری دنيا و آخرت

فهرست منابع:

یرآن
نهج ایبفغ  ،صبحی الصالح 1395 ،ق .قم ،انتشارات الهجره ایران
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