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تأمالت

وطن امروز شماره 1734

جامع��ه م��ا از گذش��ته ت��ا ح��ال هم��واره با
 2مش��کل و رن��ج مواجه بوده اس��ت و در معرض
تهاجم آفات و آس��یبهای ناشی از آنها قرار گرفته
و متضرر و زیانمند شده است .در کنار موانعی که بر
سر راه رشد و بالندگی کشور در ابعاد گوناگون قرار
داشته و دارد ،این دو مانع نیز مهم و مهلک هستند
و تا مهار و مرتفع نش��وند افقهای روش��ن تحرک
و پویای��ی ،نمایانده و قلههای رفیع پیش��رفت فتح
نمیشود .این دو مانع یکی «عوامفریبی» و دیگری
که از اولی بس��یار زیانبارتر و خطرآفرینتر اس��ت
«عوامزدگی» است.
برای واژهشناس��ی ای��ن دو مانع ب��زرگ کلمه
«عوام» واژه مش��ترک بین عوامفریبی و عوامزدگی
اس��ت .واژه «عوام» در یک معنی به «عموم مردم»
اطالق میشود و در مفهوم دیگر به «مردم جاهل و
نادان» اطالق میشود که در جامعه امروز ما معنی
دوم آن کاربردی وس��یع دارد و همواره در مباحث
و مناظرات و گفتار و نوشتارهای فکری ،فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی به استفاده و استعمال درمیآید.
«عوام» اگرچه جمع «عام» است و معنی آدمهای
جاهل را میدهد لکن در فارسی به معنی عام یعنی
مفرد خود نیز استعمال میشود .مثال گفته میشود:
«فالنی آدم عوامی است»« .عوامالناس» هم که در
فرهنگ عمومی جامعه به بهرهبرداری میرسد یعنی
«مردم جاهل» که در این استعمال نیز واژه عوا م به
صورت مفرد استفاده میشود.
ب��ا توجه ب��ه شناس��ایی واژه «ع��وام» معنای
عوامفریب��ی و عوامزدگ��ی روش��ن میش��ود.
«عوامفریبی» یعنی فریب دادن مردم نادان؛ یعنی
همان کسانی که به دلیل فقدان آگاهی و شناخت
و بینشهای دینی ،اجتماعی و سیاسی بسیار سهل
و س��ریع در دام القائات و نیرنگافکنیهای افراد و
گروهها گرفتار میآیند و تحت تاثیر فضاسازیهای
باطلشان قرار میگیرند و در مسیر تحقق اهداف و
مطامع گوناگون آنان  -که گاهی فکری و اعتقادی
است و گاهی مالی و اقتصادی و زمانی اجتماعی و
سیاس��ی و گاهی نیز حزبی و جناحی  -به تحرک
و ت�لاش مک��رر درمیآیند و ب��دون درک و فهم و
تعقل و خردورزی و در یک حالت خاص و ملتهب
عاطفی و احساس��ی تحت تابعی��ت و فرمانبرداری
کامل افراد و جریانها قرار میگیرند« .عوامزدگی»
که در نقطه مقابل عوامفریبی قرار دارد یعنی تحت
تاثی��ر القائات عوامقرار گرفتن ،به پیروی و تبعیت
از جاهالن درآمدن ،در مسیر تحقق اهداف و آمال
و خواس��تههای ناحق و ناصحیح و خالف ش��رع و
عقلی که طلب میکنند کوشش و فعالیت کردن و
همه وقت خشنودی و مطالبات آنان را بر همه چیز
ترجیح و برتری دادن!
«عوامفریبی» بسترس��از اصل��ی «عوامزدگی»
اس��ت و عاملی برای رشد و گس��ترش سریع این
عارض��ه و بیماری بزرگ اجتماع��ی .وقتی عوا م در
دامهای فری��ب فروافتادند و باوره��ای ناصحیح و
اف��کار انحرافی و تمایالت و گرایشهای ناصواب در
محیطهای ذهنشان انباشته شد و در گفتار و کردار
و رفتار و س��لوک و عملکردهایشان تسری یافت
طبیعی است با همین تفکرات و رفتار و کنشهای
باطل و مغش��وش درصدد نفوذ در برخ��ی افراد و
ش��خصیتها -از روحانی و غیرروحانی و دولتی و
غیردولت��ی -برمیآیند و به مرور افکار و س�لایق و
نظرات ناصحیح خود را القا میکنند و از همینجاست
که آن دسته از افراد و گروهها و شخصیتهای دینی
و اجتماعی و سیاسی و حکومتی که از آزاداندیشی و
بینش جامع کمبهرهاند و از سوی دیگر فاقد شجاعت
در مواجهه با انحرافات فکری و القائات عوام هستند،
متزلزل و در برابر خواستههای سطحی و مبتنی بر
جهل و جمود آنان تسلیم و خاشع میشوند!
اینگونه اس��ت که «عوامزدگ��ی» نضج مییابد
و رش��د میکن��د و آف��ت و آس��یب میآفریند و
همچ��ون ویروس��ی خطرن��اک و مهل��ک هم��ه
مراک��ز دین��ی و سیاس��ی و فرهنگ��ی و تبلیغی
و رس��انههای گروه��ی از جمل��ه مطبوع��ات را
فرامیگیرد.
ب��ا توجه به نقش و تاثیر خ��اص عوامفریبی در
رشد و گسترش عوامزدگی الزم است با تالشهای
علمی و عملی خاص همه زمینههای شکلگیری و
پیشرفت عوامفریبی مس��دود شود تا از این طریق
یکی از راههای مهم تقابل با عوامزدگی هموار شود.
متفکر شهید آیتاهلل دکتر سیدمحمد بهشتی
در کنار تالش و کوشاییهایی که برای جلوگیری از
شیوع ویروس بیماری خطرناک عوامزدگی مبذول
میداش��ت ،به مس��دود کردن منافذ نفوذ و رش��د
و گس��ترش عوامفریبی نیز اهتم��ام میورزید .این
مراقبت و تالش شهید بهشتی هم در جلوه فکری
و علمی و هم در جلوه عملی و عینی تجلی دارد و
جامعه اسالمی باید از آنها برای رسیدن به معرفت و
شناخت جامع دینی بهره بسیار ببرد.

در مذمت عوام فریبی خواص و مسؤوالن

شهید بهشتی در تقابل با «عوامزدگی»
در اندیشههای بلند شهید بهشتی آموزشهای
زیب��ا و ژرف و عمیق��ی مییابیم ک��ه عمل به آنها
انس��انها را آنگونه پرورش میده��د و به پویایی و
بالندگی و ش��ناخت و بینش میرس��اند که همه
راههای رشد عوامفریبی مسدود میشود.
اولین آموزش و رهنمود این اس��ت که در نگاه
شهید مظلوم آیتاهلل بهشتی اگر انسان همواره به
«اندیش��یدن» روی آورد و در ه��ر رفتار و کنش و
گفتار و کردار به تفکر گرایش یابد ،در دام عوامفریبی
سقوطنمیکند.
شهید بهشتی به صراحت اعالم میکند:
«باالترین خدمت به جامعه انسانها و محکمترین
و استوارترین پایه برای بهتر زندگی کردن انسانها
()1
این است که اندیشیدن را به آنها بیاموزیم».
در این رهنمود «اندیشیدن» بهگونهای ارزشمند
و حائز اهمیت معرفی میشود که «باالترین خدمت
به جامعه انسانها» و «محکمترین و استوارترین پایه
برای بهتر زندگی کردن انسانها» نام میگیرد.
ای��ن تعابیر ارزنده و درسآموز ،نش��ان میدهد
اندیش��یدن اصلی بزرگ و نیازی حیاتی محسوب
میش��ود و بدون آن نمیتوان در انتظار استحکام
ارکان و مبانی زیست برتر و واال و ارزشمند نشست
و رشد و شکوفایی و رونق و پویایی حیات انسانها را
به ظهور و عینیت درآورد.
اگر انسانها آنگونه که شایسته است بیندیشند و
در همه شؤون و جلوههای زندگی فردی و اجتماعی
و اقتصادی و سیاسی عنصر محوری و نقشآفرین و
آگاهیبخش تفکر و اندیش��ه را حاضر و ناظر کنند
جایی برای شکلگیری و رشد و گسترش عوامفریبی
باقی نمیماند و به طور طبیعی فعالیتهای مخرب
هر ف��رد و گروه و حزب و جری��ان به منظور نفوذ
در اذهان و اف��کار و جانها و دلها برای فریفتن و
گمراهس��ازی بینتیجه و ثمر باقی میماند و فکر و
اندیشههای رشدیافته و روش��ن هرگز در دامهای
فریب و نیرنگ گرفتار نمیشوند.
ای��ن که در متن فرهنگ و معارف غنی اس�لام
آمده اس��ت« :اندیش��یدن در کارها موجب رش��د
اس��ت»( )2و «فکر و اندیش��ه به س��وی راه درست
راهنمایی میکند»( )3و «فکر آدمی آینهای است که
نیکی عمل او را از زشتی آن
مینمایاند»( )4نشان از نقش و
اهمیت خاص «اندیشیدن» و
آثار ارزشمند آن دارد.
دومین آموزش و رهنمود
متفکر شهید آیتاهلل بهشتی
برای جلوگیری از شکلگیری
و گس��ترش عوامفریبی آزاد
شدن انسان از قیود و بندها و
تمایالت و هوسها و رهایی از
سیطره عوامل بازدارنده درونی
و بیرونی است.
به این رهنمود ژرف شهید
بهش��تی توجه کافی مبذول
داریم« :کوش��ش اسالم این

اس��ت که انس��ان آزاد تربیت کند؛ آزاد از بند هوا و
هوس ،آزاد از تسلط خشم و شهوت و آزاد از تسلط
()5
دیگران تا بتواند راه خویش را آزادانه انتخاب کند».
موض��وع اصلی در این رهنمود تربیت «انس��ان
آزاد» اس��ت؛ انس��انی که باید از قیود و زنجیرهای
ثقیل اسارتهای درونی و بیرونی رهایی یابد« .هوا و
هوسها» و «خشم» و «شهوت» از نوع اسارتهای
درونی و «تس��لط دیگران»  -که خود دارای انواع و
اقسام خاص است  -از نوع اسارتهای بیرونی است.
اگ��ر بخواهی��م در دامه��ای عوامفریبی گرفتار
نشویم و تحت تاثیر القائات مکرر و تمامناشدنی افراد
ناس��الم و جریانها و گروهها و احزاب و جناحهای
سیاس��ی قرار نگیریم و به جهل و نادانی نیفتیم و
به سهولت دینمان را به دنیای آنها نفروشیم ،باید از
اسارتهای درونی و بیرونی رها و آزاد شویم.
تربیت «انسان آزاد» که بشدت مورد توجه و نظر
فرهنگ و معارف اسالمی اس��ت ،همه بیراههها را
برای اغواگری و گمراهسازی مردم و نفوذ در الیههای
فکر و ذهن و روح و روان آنان برای ایجاد تحولهای
مخرب به منظور بهرهبرداریهای شیطانی مسدود
میکند.
سومین آموزش و رهنمود «حرکت» بر مبنای
«خواس��ت» و «انتخاب» صحیح است و انسان در
مس��یر رش��د و فالح و نیل به حیات سالم در ابعاد
مادی و معنوی باید اینگونه عمل کند.
متفکر شهید آیتاهلل بهشتی رهنمود میدهد:
«اسالم انسان را پویا و متحرک و واقعیتی در حال
شدن و شدنی مستمر میشناسد ...در این شدن و
پویایی و حرکت نظر اس�لام این است که انسان با
پای خودش و با خواست و انتخاب خودش حرکت
کند .بنابر این ما هی��چ وقت و هیچ آن نمیتوانیم
از مسؤولیتی که در راه بردن خویش برعهده داریم
()6
غافلبمانیم».
خلقت و آفرینش انسان بهگونهای است که باید
در مسیر تحرک و پویایی و همواره در حال «شدن»
ـ یعنی رش��د و کمال متعالی در همه ابعاد وجود و
در نیل به عالیترین مراتب حیات س��الم و جاودانه
ـ قرار گیرد .این ش��دن مس��تمر امکانپذیر نیست
مگر آنکه انس��ان با اراده و عزم خویش و نیز با یک

انتخاب صحیح در مسیر حرکت بالنده و کمالآفرین
قرار گیرد.
تالش و حرک��ت مبتنی بر خواس��ت و اراده و
انتخاب انس��ان در صورتی میس��ر میش��ود که او
خویشتن را آماده و مهیا کند و این آمادگی معلول
عواملی اس��ت که یک��ی از مهمترین آنها کس��ب
آگاهیها و بینشهای الزم است.
طبیعی مینماید آدمی یکباره و به س��هولت به
آگاهی و بینش برای «انتخاب راه صحیح» نمیرسد
و باید موانع را مرتفع و از ناهمواریها عبور کند.
اگ��ر انس��ان ـ همانگونه که در مت��ن رهنمود
ش��هید بهشتی آمده اس��ت ـ خویش��تن را در راه
بردن و انتخاب آگاهانه خویش «مس��ؤول» بداند و
از این «مسؤولیت» غفلت نکند به بینش الزم دست
مییابد و وقتی چنین شد ،عوامل مخرب و تاثیرگذار
بیرونی یعنی افراد و جریانهای اغواگر که به دنبال
«عوامفریبی» جهت تامی��ن منافع و مطامع خود
هستند به هدف و مقصود خویش نائل نمیشوند.
چهارمین آموزش و رهنمود متفکر شهید آیتاهلل
بهش��تی برای مقابله با رشد و گسترش عوامفریبی
«صدق و راستگویی و پرهیز از دروغپردازی» است.
«دروغ»  -ب��ه هر نح��و و در هر عرصه از حیات
اجتماعی و سیاس��ی ـ مذموم و نکوهیده اس��ت و
حربهای اس��ت در دست افراد ناس��الم و گروههای
منفعتطلب برای فریفتن عوا م و بهرهبرداریهای
ناشایست و ضدانسانی از آنان.
شهید بهشتی دروغگویی را بشدت نفی میکند
و با «مسلمانی» به مفهوم واقعی در تضاد و تعارض
میداند .به رهنمود زیر توجه کنیم:
«مسلمان بیش از هر چیز در راستی و درستی،
در ص��دق و امان��ت و صراحت ...متجلی میش��ود.
بنابر ای��ن دروغ تاکتیکی گفتن ...شایعهس��ازی و
دروغپ��ردازی ،اینها جزو تاکتیکهای مس��لمانان
()7
علوی نیست».
در میان همه عوامل مخربی که رشد عوامفریبی
را تس��ریع میبخش��د ،امتناع و پرهی��ز از صداقت
و راس��تگویی و گرای��ش عملی ب��ه دروغگویی از
تاثیرگذاری فزونتری برخوردار اس��ت و «عوام» به
س��رعت و با پذی��رش دروغ از جانب افراد و گروهها
تحری��ک میش��وند و برای
جامع��ه و کش��ور مش��کل
میآفرینن��د و غائل��ه ایجاد
میکنند.
اگر افراد و ش��خصیتها
و اح��زاب و جمعیته��ا و
رس��انهها بویژه مطبوعات در
تعامل با مردم جامعه به این
واقعیت توج��ه کافی مبذول
دارند ک��ه در دادن خبرها و
ارائه اظهارنظره��ا و انعکاس
دیدگاهه��ای گوناگ��ون از
صدق و راستی فاصله نگیرند
و ب��ه دروغ گرای��ش نیابن��د
«عوامالناس» به تحرکهای
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مخرب و فضاسازیهای زیانمند و متضاد با امنیت و
آرامش عمومی دست نمییازند و جامعه و کشور را
به ناآرامی و تنش و درگیری سوق نمیدهند.
ش��هید مظلوم آیتاهلل بهش��تی نهتنها در فکر
و اندیش��ه؛ ک��ه در رفتار و عمل نیز بش��دت نافی
دروغگویی و مواجهات خالف حقیقت و واقعیت با
مردم بود و به هیچ وجه س��خن و گفتار و کنش و
کرداری را که با کذب و دروغ آمیخته باشد ،به ظهور
و بروز درنمیآورد و به فریبکاری نزدیک نمیشد.
در خاطره بسیار آموزنده و عبرتزای زیر ،دقت
و توجه ویژه مبذول داریم و ببینیم متفکر ش��هید
آیتاهلل بهشتی چگونه از مواجهه و تعامل مبتنی بر
دروغ و ظاهرسازی میگریزد و خویشتن را آلوده به
«عوامفریبی»نمیکند:
«اواخر اردیبهشت سال  1358بود .من به آقای
بهشتی که در حال مسواک زدن بودند گفتم:
آقای بهشتی! االن قیمت خانه در تهران یکسان
شده اس��ت میدان خراسان و میدان قلهک تفاوتی
ندارند ...االن کسی هست که در شهباز جنوبی [17
شهریور فعلی] نشس��ته و خیلی خانهاش وسیعتر
از کس��ی اس��ت که در قلهک نشسته است .بیایید
خانهتان را ببرید مرکز ش��هر و از ش��ر این دروغ و
تهمتها رها ش��وید .م��ا این مس��ائل را میدانیم
ولی متاس��فانه مردم گاهی فریب میخورند؛ مردم
گول میخورند .تحت تاثیر همین جوس��ازیها از
چهرههای اصلی انقالب فاصله میگیرند.
برخی افراد حتی تظاهر به کمپولی و سادهزیستی
میکنند .تظاهرات مرید جورکنی دارند .هنوز هم
هست .مریدپروری هم هست.
آقای بهشتی هیچ حرفی نزدند تا مسواکشان را
زدند .بعد رفتند از پلهها باال و به طرف روش��ویی و
مسواکشان را شستند و من همین طور منتظر ماندم
تا جواب آقای بهشتی را بشنوم .آمد و به من گفت:
«این مسواک چقدر میارزد؟»
گفتم« :حاج آقا! آیا کسی مسواک مصرفشده
میخرد».
گفتند :برای من این دنیا به اندازه این مس��واک
هم ارزش ندارد .مردم باید یاد بگیرند ما را همانطور
که هس��تیم بپذیرند ،نه آن ط��وری که هوسهای
آنها یا دلخوشیهای آنها میخواهد .من تحت هیچ
ش��رایطی راضی نیس��تم این فریبکاری را به مردم
()8
بیاموزم».
در این عبارات و تعابی��ر دقت کنید« .هوسها
و دلخوشیهای مردم» اش��ارهای روشن به تفکر و
روحیه عوامانه اس��ت که تهی از حقیقت است و از
تعالیم اسالم فاصله دارد و سرچشمه آن «نفس» و
تمایالت و خواستههای ضدشرع و عقل آن است .در
نگاه ژرف شهید بهشتی ،مردم باید شخصیتهای
دینی را آنگونه که هس��تند مشاهده کنند و هرگز
درصدد نباش��ند آنان را مطابق افکاری که سطحی
اس��ت و خواستههایی که عین هوا و هوس است به
تحرک و نمایش و مریدپ��روری دربیاورند که این
«عوامزدگی» اس��ت و تاثیرپذیری صریح از تفکر و
گرایشات و اهداف ضداسالمی و ناصحیح عوامالناس.
عب��ارت «من تح��ت هی��چ ش��رایطی راضی
نیس��تم این فریبکاری را به مردم بیاموزم» هراس
و گریز ش��هید بهش��تی از معصیت و فساد بزرگ
«عوامفریبی» را به ظهور و بروز درمیآورد و سالمت
نفس و خلوص دل و تقوای زالل این اندیشمند الهی
را نمایان میکند.
شهید بهشتی تظاهر به سادهزیستی و کمپولی
و مریدپروری را عی��ن عوامفریبی میداند و هرگز
راضی نمیش��ود به این بیماری مهلک دامن بزند
و در آلودگی جامعه سهیم ش��ود که او «هادی» و
«مصلح» است و باید با این تفکرات باطل به مقابله
و معارضه بپردازد و اس�لام را از این بالیا و مصائب
بزرگ رهایی بخشد.
ش��هید بهش��تی ن��ه «عوامفریب» اس��ت و نه
«ع��وامزده» و آزادی از ای��ن زنجیره��ای ثقی��ل
اسارت 2 ،شرط اساسی برای هدایت افراد و اصالح
جامعه است.
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اشاره

سیاست غیر از پدرسوخته بازی و
دروغگویی است

ام��ام خمين��ي(ره) در يك تقس��يمبندي،
حكمت را به نظري و عملي تقسيم ميكنند؛
قسم اول از علوم سهگانه را جزو حكمت نظري
و قس��م دوم و سوم را جزو حكمت عملي قرار
ميدهد .ايشان در تقسيمبندي علوم به حكمت
ي و عملي مينويس��ند« :براي انسان يك
نظر 
عقل نظري است كه آن ادراك است و يك عقل
عملي است كه كارهاي معقوله را عملي ميكند،
ولي ما ميگویي��م در هر دوي اينها عمل الزم
اس��ت و عقل نظري به عقل عملي برميگردد،
چنانكه عقل عملي هم به عقل نظري برميگردد
و در نظري هم كه درك و علم است ،عمل الزم
است» .و در نهايت اينكه « ...پس غايت هر دو
عقل در آخر يكي ش��د ول��و در آغاز از هم جدا
بودند .ناگفته نماند [كه] كمال انساني به عقل
عملي اس��ت نه به عقل نظري ،چنانكه گفتيم
ممكن است انسان ،برهان داشته باشد ولي در
مرتبه كفر و شرك باقي بماند ولي عقل عملي
ال و خارجاً
همان ارجاع كثرت به وح��دت عم ً
اس��ت ،لذا كمال انس��ان به عقل عملياوست
نه به عقل نظري ».و در جاي ديگر ميگويند:
«علوم مطلقاً عملي هستند حتي علوم معارف
كه ي��ك نحوه عملي در آنها نيز هس��ت» .در
تقسيمبندي فوق علم و عمل روابطي متقابل
دارند و هر كدام به ديگري بازگشت ميكند ولي
در انديشه امام خميني(ره) عمل جايگاه برتري
از نظ��ر دارد ،چرا ك��ه حوزه عقل عملي همان
حوزه اجتهاد سياس��ي است كه از آن تعبير به
سياست ُم ُدن (فقه سياسي) شده است و «عقل
عملي دانشي است كه مودي به «حسن تدبير»
در زندگي سياسياس��ت ...حسن تدبير نوعي
درست عمل كردن است از آن حيث كه آدمي
را به س��وي هدفي رهنم��ون ميكند كه عقل
عملي به درستي دريافته است .به عبارت ديگر،
حسن تدبير رسيدن به نتيجه مطلوب سياسي
از راه درس��ت است و اين امر بيش از اجتهاد و
شناخت نظري نيازمند تجربه مستمر در فهم
مصالح و طرق عملي تحقق آنهاس��ت» .مساله
اخالق و تهذيب نفس بهقدري مهم اس��ت كه
قرآن كريم تزكيه انس��انها را مهمترين هدف
بعثت انبيا معرفيميکند( :س��وره جمعه.)2،
امام خمين��ي(ره) درباره اهميت اخالق چنين
ميفرمايند« :اشتغال به تهذيب نفس و تصفيه
اخالق كه فيالحقيقه خروج از تحت س��لطه
ابليس و حكومت ش��يطان است از بزرگترين
مهمات و اوجب واجبات عقليه است» .حضرت
امام(ره) از سياست ،تعريفي همه فهم و بسيار
روان و س��اده و نه كالس��يك و آموزشي ارائه
كرده است .ايشان اين تعريف را در ضمن نقل
خاطرهاي به صورت زير بيان كردهاند:
«آن م��ردك [يكي از مقامات دولتي ايران]
وقت��ي كه آم��د [در زندان] پي��ش من گفت:
«سياس��ت ،عبارت از بد ذات��ي ،دروغگويي و...
خالصه پدر سوختگي اس��ت و اين را بگذاريد
براي ما!» راس��ت هم ميگفت ،اگر سياس��ت
عبارت از اينهاس��ت ،مخصوص آنها ميباشد.
اسالم كه سياست دارد ،مس��لمانان كه داراي
سياست ميباشند ،ائمه هدي (عليهمالسالم)
كه ساس��هالعباد هس��تند ،غير اي��ن معنايي
اس��ت ك��ه او ميگفت» .بيان فوق آش��كارا بر
وجود  2نوع سياس��ت در اي��ن ديدگاه داللت
دارد؛ سياس��ت معم��ول در دني��اي حاضر كه
سياستگذاران غيرمذهبي آن را طراحي و اجرا
ميكنند و سياستي برخاسته از متن دين كه
با عينيتهاي موجود در حوزه سياست كنوني
دنيا تفاوت ماه��وي و صوري دارد .سياس��ت
نوع اول را با اس��تفاده از مباني فكري حضرت
امام(ره) ميتوان سياست ضاله و سياست دوم را
سياست عادله ناميد .در جاي ديگري نيز ايشان
به سياس��ت عادله در بيان خود اش��اره كرده و
آن را پذيرفتهاند« :اس�لام براي اقامه حكومتي
عدل گستر آمده است» .بدين ترتيب ،سياست
ضاله در نگاه حضرت امام(ره) شيوه اداره بشري
جامعه است كه از مكتب اسالم برنخاسته باشد.
در اي��ن سياس��ت كه مورد قبول دين اس�لام
نيست ،توجيه وس��يله با هدف امري طبيعي
است و چون اهداف مطرح شده در اينجا مبتني
بر مذهب نيستند ،ابزارهاي دستيابي به آنها نيز
اصوال با ابزارهاي مكتبي دس��تيابي به هدف،
تف��اوت ذاتي خواهند داش��ت .به همين دليل
اس��ت كه حضرت امام(ره) اين نوع سياست را
غير از سياستي دانستهاند كه در اسالم موجود
است و مس��لمانان به آن معتقدند و به دست
«ساسهالعباد» اعمال شده است.
با اين توصيف ،سياست مورد نظر حضرت
امام(ره) آن نحو اداره انس��ان و جامعه انس��اني
است كه با احكام اسالمي منافاتي نداشته باشد.
عدم مغايرت اين نوع مديريت انسان و جامعه
انساني با قوانين اسالم حاكي از وجود عين آنها
در آن مكتب يا حداقل تاييد آنها توس��ط دين
اسالم است .حال با توجه به اين تعريف از دين
و سياست بايد ديد در دنياي مفهوم ،رابطه اين
دو چگونه تصوير شده است.
*بخشی از مقاله «امام خميني و اخالق
سياستورزي» ،فاطمه نامور ،پگاه حوزه

