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ــدم و متأخر  ــمندان متق ــواره انديش هم
ــلمان راجع به مزاياي  ــلمان و غيرمس مس
ــج از حکومت افراد «نخبه»، «خبره»،  منت
«زبده»، «برگزيده» و به تعبيري «خواص» 

ــر پرداخته اند و بر اين اعتقادند که  به تفک
ــورد «نخبه-گرايي» از  ــه جوامع در م هم
يک قانونمندي خاص پيروي مي کنند که 
ــتثني نيست.  جامعه اسالمي نيز از آن مس

ــمندان بر اين باورند که در هر  اين انديش
جامعه اي و در هر عصر و هر گروه، اقليتي 
ــد  ــته باش ــود دارد، و بايد وجود داش وج
ــي از وقايع اجتماعي  ــه به درک زودرس ک

نخبگان در جامعه اسالمي
گفتاري درباره جايگاه و نقش «نخبگان الهي» و «نخبگان مردمي»

 در تکامل جامعه ايراني

حجت االسالم والمسلمين دكتر احمد جهان بزرگى
مديرگروه علوم سياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمى
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ــاهنگ هر تحول  ــد؛ بنابراين پيش مي رسن
سياسي- اجتماعي بوده، داعيه رهبري نيز 

دارند.
ــه حکومت  ــه گروه و جامع ــا بر بقي اينه
مي کنند. يعني اين طبقه يا گروه متشّکل 
ــرادي است که مناصب  ــه از اف از آن دست
ــغال کرده، و به  ــي سياسي را اش فرمانده
ــاني است که  ــر مرکب از کس ــور کلي ت ط
ــتقيمًا بر تصميمات سياسي  مي توانند مس
ــوع صحبت  ــه اين ن ــد. البت ــر بگذارن تأثي
ــگان حاکم از  ــورد نخبه گرايي و نخب در م
ــمندان حالتي توصيفي  ــن انديش طرف اي
ــناسانه  ــه تجويزي؛ يعني جامعه ش دارد، ن
ــع و نخبه گرايي برخورد مي کنند؛  با جوام
ــرد که برخي ديگر  ــي نمي توان انکار ک ول
نيز با حالت تجويزي به مسئله نخبه گرايي 
ــه عنوان مثال، رابرت ميخلز  مي پردازند. ب
(روبرت ميشل) با يک ديد جامعه شناختي، 
ــکيل يک گروه متنّفذ در هر سازمان و  تش
تشّکلي را اجتناب ناپذير مي داند و هارولد 
السول که در سراسر زندگي اش همچنان 
ــود و از هواداران  ــه پاره تو وفادار مانده ب ب
ــمار مي رفت،  ــکا به ش ــن او در آمري ديري
ــدي را ارائه داد که همچنان از نظريه  عقاي
شکل گيري و چرخش نخبگان پاره تو الهام  

مي گرفتند.
ــد است که  ــد السول) معتق وي (هارول
ــه دمکراتيک نيز گروه  حتي در يک جامع
ــاد وسيعي اهرم-هاي قدرت  اندکي در ابع
ــه با  را در اختيار دارند و اکثريت در مقايس
آنها تنها در بخش ناچيزي از قدرت سهيم 
هستند و اضافه مي کند: کشف اين مطلب 
که در کليه جوامع بزرگ قلمرو تصميمات 
ــخصي  ــان به طور مش ــي در هر زم اساس
ــردم قرار دارد،  ــار عده قليلي از م در اختي
ــد که  ــن واقعيت باش ــد بيانگر اي مي توان
حکومت چه به نام يک نفر، چه به نام يک 
ــي به نام گروه کثيري  گروه کوچک و حت
ــد، هميشه به مفهوم حکومت  از مردم باش

توسط يک گروه اندک است.
ــد است که از  ــري نيز معتق عالمه مطه
ــردم ايران،  ــان سي ميليون جمعيت م مي
شايد به پنجاه هزار نفر نمي رسند افرادي 
ــد، همين  ــده را مي سازن ــه آين که جامع
ــکلي بر ديگران  ــتند که به ش گروهها هس

ــه قولي عبارتند از:  حکومت مي کنند، و ب
روشنفکران، سياستمداران و روحانيان. اما 
از گروه «تجويزي ها»، افالطون را داريم که 
ــورد تجويزي دارد  با نخبه گرايي يک برخ
ــه اين نتيجه  ــع بررسي جامعه ب و در موق
مي رسد که توده مردم داخل در تشکيالت 
ــت هرگز نمي توانند به سطحي برسند  دول
ــند. وي  که قادر به درک علم سياست باش
معتقد است که در شهري که بر فرض هزار 
ــته باشد، حتي نمي توان  تن جمعيت داش
ــم سياست را  ــر پيدا کرد که عل پنجاه نف
ــيار  ــد، بلکه تعداد اين افراد بس درک کنن
ــاني اين علم  معدود است، و تا کس يا کس
ــد حکومتي  ــند، نمي توانن ــته باش را نداش

صحيح بر جامعه داشته باشند.
ــز که  ــم (۱۸۹۳-۱۹۴۷) ني کارل مانهاي
ــت ديدگاه نظريه پردازان نخبه گرا را  نخس
نمي پسنديد، اما بعدها اين قبيل نظريه ها 
ــته، مي گويد:  را با دمکراسي سازگار دانس
ــت در دست  ــکل گيري عملي سياس «ش
ــت  ــگان است، اما اين بدان معنا نيس نخب
ــت؛ زيرا براي  ــه دمکراتيک نيس که جامع
ــه آحاد  ــن کافي است ک ــي همي دمکراس
ــرکت  ــه از ش ــهروندان اگر چه هميش ش
ــته شده اند  ــتقيم در حکومت بازداش مس
ــاي خويش را در  ــل امکان ابراز آرزوه الاق

فواصل زماني معين داشته باشند.
اما چه کساني نخبه هستند؟

ــالح «گروه  ــه اصط ــه کرد ک ــد توج باي
نخبه» در انديشه سياسي در طول تاريخ، 
ــل ضرورت  ــت اص ــت اقلي ــر از حکوم غي
ــته  ــان» نيز پيوند داش ــت «صالح حکوم
ــخ ما سراغ نداريم  ــت؛ اما در طول تاري اس
سردمداران هيچ حکومت استبدادي، خود 
را افرادي بي هوش، بي استعداد، مستبد و 
ــداد کرده، اعتراف نمايند  «غيرصالح» قلم
ــه زور تصاحب کرده اند؛  ــه حکومت را ب ک
ــود را «برگزيده»، «زبده»،  بلکه همگي خ
ــراي اداره»  ــه» و «صالح ب ــه جامع «نخب
ــد پس مالک  ــتند و مي دانن آن مي دانس
ــت؟ چه  نخبه بودن و نخبگان حاکم چيس
ــخص مي کند؟  ــزي صالح بودن را مش چي
ــژاد، زبان،  ــه، اصول، ن ــفه، تفکر، فق فلس
ــروت، موقعيت هاي  رنگ، خون، توارث، ث
ــخصيت اخالقي،  ــي، ش ــادي، زيرک اقتص

طبقه اجتماعي يا صرف حکومت کردن؟
ــل از ظهور اسالم  ــان باستان و قب در زم
ــدان جامعه  ــراف، سرآم ــور عمده اش به ط
ــاس برتري  ــد و اس ــاب مي آمدن ــه حس ب
ــي داد. جنگ يا  ــکيل م آنها را خاندان تش
ــادي و اجتماعي نيز مبدأ  ــازات اقتص امتي
ــون الهي،  ــدان بود. افالط ــش سرآم گزين
ــخصه  ــي را مش ــت و داناي ــفه، حکم فلس
ــت. در  خاص سرآمدان و نخبگان مي دانس
ــتم  ــر قرن نوزدهم و ابتداي قرن بيس اواخ
ــب نخبه گرايي  ــرب آموزه هاي مکت در غ
ــه پرداز غربي  ــه انديش ــته هاي س در نوش
ــد، که  (پاره تو، موسکا و ميخلز) مطرح ش
به اين دليل اهميتي بسزا يافتند. ويلفر دو 
ــور دانشگاه  پاره تو (۱۹۲۳-۱۸۴۸) پروفس
ــته هر يک از قشرهاي  لوزان، افراد برجس
ــف و متعدد موجود در جامعه که در  مختل
ــي گرفته اند را  ــابقه زندگي نمره خوب مس
ــت. گائتا موسکاي ايتاليايي  نخبه مي دانس
(۱۸۵۶- ۱۹۴۱) اولين کسي است که وجه 
تمايز اقليت از اکثريت را «برتري» قلمداد 
ــت؟ موسکا  ــرد. اما اين برتري چيس مي ک
ــالک اين برتري را در «سازمان يافتگي»  م
ــي» و «امتيازات  ــازات عرف اقليت، «امتي

منطقه اي» مي دانست.
رابرت ميخلز جامعه شناس آلماني اواخر 

نخبگان الهي اعمالگر 
حاکميت خداوند هستند 

و نخبگان مردمي 
اعمال کننده حاکميت 
مردم. هيچگاه ديوار 
غيرقابل نفوذي ميان 

نخبگان الهي و نخبگان 
مردمي وجود ندارد؛ 

به طوري که سلمان با 
عبور از ديوار، «منا اهل 
البيت» مي شود و برخي 

صحابه با افتادن از آن 
«اول ظالم ظلم حق محمد 

و آل محمد» مي شوند.
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ــتم ميالدي  قرن نوزدهم و اوايل قرن بيس
ــران دمکرات در عمل  ــد بود که رهب معتق
ــي در نهايت  ــتند ول ــي بيش نيس رياکاران
ــر به اين نتيجه رسيد که وجود رهبران  ام
نيرومند، محبوب و وجيه المله براي رهبري 
ــه اين رهبران  ــه مفيد خواهد بود ک جامع
ــخاصي برخوردار از فضايل خارق العاده  اش
ــود به  مادرزاد- صفاتي که گاه تصور مي ش
حقيقت مافوق طبيعي است- هستند؛ و به 
ــه يک سر و گردن باالتر  هر جهت هميش
ــح عمومي قرار دارند و در پرتو اين  از سط
فضايل چنين اشخاصي گويي مي توانند از 
ــاي بزرگ برآيند. در سال هاي  عهده کاره
بين دو جنگ اول و دوم جهاني نازي هاي 
آلمان با تأکيد بر نژاد، آريايي ها را نخبگان 

قابل حاکميت مي دانستند.
اما نخبگان مکتب سياسي هدايت 

ــم به دو  ــگان حاک ــب نخب ــن مکت در اي
قسمت تقسيم مي شوند: «نخبگان الهي» 
و «نخبگان مردمي». نخبگان الهي خود بر 
دو گونه اند: «نخبگان معصوم» و «نخبگان 
ــن نخبگان  ــک از اي ــر ي ــوم». ه غيرمعص
ــود نخبه الهي  ــتند. وج داراي صفاتي هس
ــازي است که نوع  ــه بر اساس ني در جامع
ــه از طرفي  ــت الهي دارد ک ــر به هداي بش
ــه ماوراي  ــوي مقصودي ک ــر را به س بش
ــات است و خواه  ــوسات و مادي افق محس
ــر خواهد بود، راهنمايي  ناخواه گذرگاه بش
کنند. وجود نخبه مردمي بر اساس سنتي 
ــت که خداوند آن را در جامعه  طبيعي اس
ــب آزمايش است.  ــان ها نهاده و موج انس
نخبگان الهي را خدا برمي گزيند و نخبگان 

ــتند. نخبگان  ــي، نماينده مردم هس مردم
ــوه داراي حاکميت  ــه بالق ــي در جامع اله
ــز. نخبگان  ــتند و نخبگان مردمي ني هس
ــتند  ــي اعمالگر حاکميت خداوند هس اله
ــي اعمال کننده حاکميت  و نخبگان مردم
مردم. هيچگاه ديوار غيرقابل نفوذي ميان 
ــگان مردمي وجود  ــي و نخب ــگان اله نخب
ــا عبور از  ــه سلمان ب ــدارد؛ به طوري ک ن
ــود و برخي  ديوار، «منا اهل البيت» مي ش
ــه با افتادن از آن «اول ظالم ظلم  از صحاب
ــوند. در  ــد و آل محمد» مي ش حق محم
ــرگاه نخبگان مردمي  ــکيل حکومت ه تش
در اعمال حاکميت مردم، نخبگان الهي را 

ــکيل  بپذيرند، حکومت الهي (اسالمي) تش
ــود و هرگاه افراد ديگري را انتخاب  مي ش
کنند، حکومت هاي ديگر شکل مي گيرند.

البته ضرورت وجود نخبه الهي در جامعه، 
ــي به قانوني  ــر در زندگي اجتماع نياز بش
است که تضمين الهي داشته باشد. توضيح 
ــيم موجودات جهان به  اينکه پس از تقس
ــود  جاندار و بي جان چنين فهميده مي ش
ــي  ــودات بي جان هيچگونه نقش که موج
ــد. آب و آتش و  ــن خويش ندارن در ساخت
ــي در  سنگ و خاک بي جانند و هيچ نقش
ــش ندارند، بلکه  ــن و يا تکميل خوي تکوي
ــل خارجي تکوين  ــًا تحت تأثير عوام صرف
مي يابند و تحت تأثير همان عوامل احيانًا 
نوعي کمال کسب مي کنند. ولي جانداران 
ــله  ــان و حيوان يک سلس مانند گياه، انس
ــت جذب نفع و دفع ضرر  تالش ها در جه
ــان عالوه  ــان مي دهند. در انس از خود نش
ــعوري که  بر همه قواي طبيعي و قواي ش
ــله  ــت و يک سلس ــاه و حيوان هس در گي
ــاي اضافي دو نيروي خارق العاده به  ميل ه
ــت آينده  نام «عقل» و «اراده» که سرنوش
ــه دست خويش  ــا مقياس زيادي ب او را ب
ــود  مي دهد نيز وجود دارد که باعث مي ش
ــود را انتخاب کرده و در  خودش آينده خ
ساختن آن دخالت داشته باشد. به عبارت 
ــدود موجوداتي  ــان يکي از مع ديگر، انس
است که قانون خلقت، قلم ترسيم رفتارش 
را به دست خودش داده است که هر طور 
مي خواهد ترسيم کند. اما در اين ترسيم، 
انساني که وجوه مشترک با حيوانات دارد 
و داراي دو زندگي حيواني و انساني است، 
ــل و اراده  ــي خارج از عق ــاج چيزهاي محت
ــي» و «پيامبر» (نخبه  ــام «وح است به ن
ــان را راهنمايي مي کنند که  الهي) که انس
ــازد که براي  خود و آينده اش را چگونه بس
ــد. آنها مانع  ــتن و جامعه مفيد باش خويش
ــان آينده اش را بر محور  مي شوند که انس
ــازد؛ و به او  ــت» بس ــات» و «فردي «مادي
جهت مي دهند و از انحصار ماديات خارج 
کرده، معنويات را نيز جزء خواست هاي او 

قرار مي دهند.
ــراي اثبات  ــل ب ــن يک دلي ــايد همي ش
احتياج انسان به وحي و پيامبر کافي باشد 
که بگوييم: اکثر فالسفه مّدعي بوده اند که 

نخبه الهي مي کاود تا نيروهاي فطري بشر را پيدا کند، 
و شعور مرموز و عشق پنهان وجود انسان هارا مشتعل 
نمايد. او خود را مّذکر (يادآورنده) مي خواند. حساسيتي 
در برابر کل هستي در انسان مي آفريند. خودآگاهي خود 
را نسبت به کل هستي به مردم خود منتقل مي سازد. اما 
نخبه مردمي حداکثر شعور اجتماعي افراد را بيدار مي کند 
و آنها را به مصالح ملي و طبقاتي شان آگاه مي سازد.
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ــف کرده اند  ــقاوت را کش راه سعادت و ش
ــتن را  ــاد به عقل و اراده خويش ــا اعتم و ب
ــبخت مي دانستند. اما از طرف ديگر  خوش
ــوف  ــم که در جهان دو فيلس نيز مي داني
ــردن اين  ــه در پيداک ــوند ک يافت نمي ش
ــند. به قول  ــته باش ــدت نظر داش راه وح
بوعلي سينا احتياج به پيامبر (نخبه الهي) 
ــان و در رسيدن انسان  براي بقاي نوع انس
ــي بيشتر  ــانيش بس به کمال وجودي انس
ــو بر ابروان و  ــت از نياز به رويانيدن م اس
ــف دو پا و منافعي ديگر از  مقّعرساختن ک
اين قبيل که تنها نافع در بقاي نوع انسان 
ــتند، بدون آنکه ضرورت بقاي نوع را  هس

ايجاب کند.
ــه الهي از نوع بينش  پس اعتقاد به نخب
درباره جهان و انسان ناشي مي شود؛ يعني 
اصل هدايت عامه در سراسر هستي. اصل 
ــه جهان بيني توحيدي  هدايت عامه الزم
ــل نبوت الزمه  ــي است. ازاين رو اص اسالم
ــي  برگزيده و  ــي است و نب اين جهان بين
ــه صالحيت  ــده اي ک ــي. برگزي نخبه اله
ــي از جهان غيب  ــک نوع آگاه دريافت ي
ــدا مي داند  ــت را خ ــن صالحي را دارد. اي
ــل رسالته) و  ــس (اهللا اعلم حيث يجع و ب
ــعور مرموز اين نخبگان  هر چند پديده ش
ــرو حس و تجربه  ــتقيم از قلم به طور مس
ــي اين نيرو را  ــر بيرون است، ول افراد بش
ــر از راه  ــياري از نيروهاي ديگ ــد بس مانن
آثارش مي توان شناخت. اين آگاهي تأثير 
شگرف و عظيمي بر روي شخصيت حامل 
ــذارد. به حقيقت  ــه الهي مي گ يعني نخب
ــي نيروهاي او  ــوث مي کند؛ يعن او را مبع
ــي عميق و عظيم  ــزد و انقالب را برمي انگي
ــي آورد و اين انقالب در  ــه وجود م در او ب
ــر و صالح بشريت صورت  جهت خير و ش
ــد و  ــل مي کن ــه عم ــرد، واقع بينان مي گي
ــه او مي دهد. تاريخ  ــت بي نظيري ب قاطعي
ــد قاطعيت پيامبران  ــز قاطعيتي مانن هرگ
ــه وسيله آنها  ــه دست و ب ــرادي که ب و اف
ــده اند سراغ ندارد. مصونيت  برانگيخته ش
ــر از مختصات  ــتباه يکي ديگ از گناه و اش
ــت. آنها نه تنها تحت  نخبگان معصوم اس
ــرار نمي گيرند و  ــاني ق تأثير هواهاي نفس
ــوند، بلکه در کار خود  مرتکب گناه نمي ش
دچار اشتباه و خطا هم نمي شوند. بنابراين 

ــتباه حد اعالي  برکناري آنها از گناه و اش
قابليت اعتماد را به آنها اختصاص مي دهد. 
ــت و  ــن مصونيت نه در اثر سرش ــه اي البت
ــلوب القدره است و نه تحت  ساختمان مس
ــي از کمال ايمان  ــواي جبري، بلکه ناش ق
ــتباه نکردن آنها به  و شدت تقواست، و اش
ــت. يعني آنها  ــر اتصال با واقعيت اس خاط
ــتي ارتباط و  از درون خود با واقعيت هس
اتصال دارند. به همين خاطر عالمه مطهري 
تفاوت نخبگان الهي معصوم و غيرمعصوم 
ــغ افرادي  ــد که: «نواب ــه مي بين را اينگون
هستند که نيروي فکر و تعقل و حسابگري 
قوي دارند؛ يعني از راه حواس خود با اشيا 
ــابگر عقل  تماس مي گيرند و با نيروي حس
ــرروي فرآورده هاي ذهني خود کار  خود ب
ــد و احيانًا  ــه نتيجه مي رسن مي کنند و ب
ــران [نخبگان]  ــا مي کنند. ولي پيامب خط
الهي عالوه بر برخورداري از نيروي خرد و 
ــه و حسابگري هاي ذهني به نيروي  انديش
ــد و نوابغ از  ــام وحي مجهزن ــري به ن ديگ
ــد، و به همين دليل به  اين نيرو بي بهره ان
ــران را با نوابغ  ــوان پيامب هيچ وجه نمي ت
مقايسه کرد؛ زيرا مقايسه هنگامي صحيح 
ــر دو گروه از يک نوع و از  ــت که کار ه اس
ــوغ نوابغ مربوط به  ــد... . نب يک سنخ باش
نيروي تفکر و انديشه بشري و فوق العادگي 
ــروي ديگري به نام  پيامبران مربوط به ني
ــتي است، فلذا  وحي و اتصال به مبدأ هس

قياس گرفتن آنها با يکديگر غلط است». 
ــوم در خودآگاهي  ــي معص ــگان اله نخب
ــد. آنها هم  ــان ها متفاوتن ــز با همه انس ني
ــم خلقي،  ــي دارند و ه ــي خداي خودآگاه
ــم درد خلق خدا.  ــم درد خدا دارند و ه ه
ــان  ــد. در کارش ــان توحيدن ــا قهرمان آنه
کوچک ترين شرکي وجود ندارد؛ نه شرک 
ــرک در هدف. آنها به ذره  در مبدأ و نه ش
ــد، به آن دليل  ــق مي ورزن ذره جهان عش
که همه از خداوند و مظاهر اسما و صفات 
ــق اولياي حق به جهان پرتوي  اويند. عش
ــق به حق است؛ نه عشقي در برابر  از عش
ــي آنها منبعث از  ــق به حق. درد خلق عش
درد حقي آنهاست نه از يک ريشه و منبع 

ديگر. هدف ها و آرزوها و غايات آنها 
ــردم  ــردن م ــن و باالب ــاي باالرفت پله ه
ــي خداست.  ــات، يعن ــوي غایةالغاي به س

ــي آغاز  ــان از درد خداي ــران کارش «پيامب
مي شود که آنها را به سوي قرب به خداوند 
ــد. اين درد  ــارگاه او مي دان ــول به ب و وص
ــت و محرک آنها در  ــه تکامل آنهاس تازيان
اين سير و سفر است که از آن به «سفر از 
خلق تا حق» تعبير مي شود. اين درد يک 
ــذارد تا به تعبير  ــه آنها را آرام نمي گ لحظ
ــا را به «قرار امن»  ــالم) آنه علي (عليه الس
ــر و سفر، آغاز سفر  ــد. پايان اين سي برسان
ــه «سفر در حق  ــري است که از آن ب ديگ
ــود. در اين سفر است  با حق» تعبير مي ش
که ظرفشان پر و لبريز مي شود و به نوعي 
ــوند. پيامبر در  ــر از تکامل نائل مي ش ديگ
اين مرحله نيز توقف نمي کند. پس از آنکه 
ــد، دايره هستي را طي  از حقيقت لبريز ش
کرده، راه و رسم منزل ها را دريافته مبعوث 
ــود و سفر سومش يعني سفر از حق  مي ش
ــت داده مي شود. اما  به خلق آغاز و بازگش
اين بازگشت به معني بازپس آمدن به نقطه 
اول و جداشدن از آنچه دريافته، نيست؛ با 
تمام آنچه رسيده و دريافته بازمي گردد و 
ــه خلق با حق  ــالح سفر از حق ب ــه اصط ب
است نه دور از او؛ و اين مرحله سوم تکامل 
پيامبر است. بعثت و انگيزش که در پايان 
ــود و به منزله زايش  ــر دوم پيدا مي ش سف
ــي از خودآگاهي حقي و  ــي خلق خودآگاه
زايش دردمندي خلقي از دردمندي حقي 
ــر چهارم  ــت به خلق سف ــت. با بازگش اس
ــود؛  ــاز مي ش ــل او آغ ــارم تکام و دور چه
ــا حق، سير در خلق  يعني سير در خلق ب
ــوي کمال  ــت دادن آنها به س ــراي حرک ب
ــريعت، يعني  ــي الهي از طريق ش اليتناه
ــاني  ــدل و ارزش هاي انس ــق و ع از راه ح
ــاي نهفته  ــدن استعداده و به فعليت رساني

بي نهايت بشري». 
ــه آنچه براي  ــود ک از اينجا معلوم مي ش
نخبه غيرالهي هدف است براي نخبه الهي 
ــه خلق را از آنجا  ــي از منازل است ک منزل
عبور مي دهد. يعني آن درد خلقي که يک 
ــر دارد با درد خلقي يک به اصطالح  پيامب
ــت. از آن جهت که  ــنفکر متفاوت اس روش
درد يک روشنفکر يک عاطفه ساده بشري 
است. يک انفعال و تأثر است و اي بسا که 
از ديد افرادي مانند نيچه يک ضعف تلقي 
مي شود. اما در يک نخبه الهي درد ديگري 
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ــباهت ندارد.  است که با هيچ يک از آنها ش
همچنان که نوع خودآگاهي خلقي آنها نيز 
متفاوت است. به عبارت ديگر آتشي که در 
جان او شعله مي کشد آتش ديگري است. 
ــه نخبه الهي معصوم بيش  درست است ک
ــخصيت پيدا  ــط ش از هر کس ديگري بس
ــا جان ها يکي  ــه تنها جانش ب مي-کند ن
ــر مي گيرد که با  ــه را در ب ــود و هم مي ش
ــود و تمام جهان را دربر  جهان يکي مي ش
مي گيرد و درست است که از غم انسان ها 
رنج مي برد. «رسولي براي شما آمده است 
که سختي هاي شما بر او گران است. براي 
ــما حرص مي ورزد، تا جايي که از  نجات ش
غم مردم، تا سرحد هالکت پيش مي رود». 
«گويا تو مي خواهي خود را از رنج و تأسف 
هالک سازي، اگر اينها به سخن خدا ايمان 
ــت که از گرسنگي،  نياورند» و درست اس
برهنگي، مظلوميت، محروميت، بيماري و 
ــد تا  ــر مردم رنج مي برد و درد مي کش فق
ــکم  ــتر خود با ش آنجا که نمي تواند در بس
ــه مبادا در  ــه نگراني اينک ــر بخوابد، ب سي

اقصي بالد کشور شکم گرسنه اي باشد.
ــتين امام مکتب هدايت مي گويد:  نخس
ــاد که هواي نفس بر من غلبه کند  «دور ب
ــود که به دنبال  ــرص جلوکش من ش و ح
انتخاب طعام برود، آخر نکند که در حجاز 
ــد که هرگز سيري  ــکمي باش يا يمامه ش
ــکمي سير به  ــا من با ش ــده است. آي ندي
ــکم هاي  سر برم در حالي که در اطرافم ش

گرسنه و جگرهاي سوخته هست؟»
اما اينها را نبايد بر يک ترحم، رقت قلب، 
ــي و همدلي در  ــاده، نازکدل ــوزي س دلس
سطح همدلي مردم خوش قلب حمل کرد. 
ــر است، در  نخبه الهي به آن دليل که بش
آغاز کار و سلوک خود همه مزاياي بشري 
ــرها دارد. اما  ــکل ساير بش را در رنگ و ش
ــتعل به  پس از آنکه وجودش يک سره مش
شعله الهي شد، همه اينها رنگ و صبغه اي 
ــگ و صبغه الهي. نخبه  ديگر مي گيرد؛ رن
ــر را  ــي مي کاود تا نيروهاي فطري بش اله
ــق پنهان  ــعور مرموز و عش پيدا کند، و ش
ــتعل نمايد. او خود  ــان ها را مش وجود انس
را مّذکر (يادآورنده) مي خواند. حساسيتي 
ــتي در انسان مي آفريند.  در برابر کل هس

ــبت به کل هستي  خودآگاهي خود را نس
ــازد. اما نخبه  ــه مردم خود منتقل مي س ب
ــعور اجتماعي افراد را  ــي حداکثر ش مردم
ــه مصالح ملي و  ــدار مي کند و آنها را ب بي

طبقاتي شان آگاه مي سازد.
ــه الهي معصوم که از جانب  پس هر نخب
ــود، داراي قدرت  ــد برگزيده مي ش خداون
ــود و با آن  ــاده مي ش ــي خارق الع و نيروي
ــدرت خارق العاده، يک يا چند اثر مافوق  ق
ــر ابراز مي دارد که نشان دهنده  قدرت بش
بهره مندي او از نيروي خارق العاده الهي و 
گواه راستين بودن سخنان آنهاست. مردم 
هر زمان از پيامبران خويش تقاضاي «آيت» 
ــزه» مي کردند و آن معصومين به  و «معج
ــي معقول و منطقي  اين تقاضا که تقاضاي
بوده، جواب مثبت مي دادند؛ زيرا از طرف 
مردمي جوياي حقيقت صورت مي گرفت و 
ــناخت  بدون آن براي آن مردم راهي به ش

پيامبري آن پيامبر نبود. 
ــادي را براي  ــزه زي قـرآن کريـم معج
ــرده  ــت از م ــرده اس ــل ک ــران نق پيامب
ــفادادن تا  زنده کردن و بيمار العالج را ش
ــا را تبديل  ــواره سخن گفتن و عص در گه
ــه الهي به حکم اينکه  به اژدهاکردن. نخب
ــاد  ــز از ي ــي دارد، هرگ ــي خداي تکيه گاه
نمي برد که «رسالتي» از طرف خداوند بر 
ــته شده است و کار «او» را  عهده او گذاش
ــد. درکار خود نهايت خلوص  انجام مي ده
ــور و هدفي جز  ــچ منظ ــي هي را دارد يعن
ــه خداوند است  ــه خواست ــر ک هدايت بش
ــر» براي انجام رسالت  ندارد. از مردم «اج
ــه الهي قاطع است.  خود نمي خواهد. نخب
ــه حکم اينکه خود را «برگزيده الهي»  او ب
ــد و در رسالت خويش و  ــاس مي کن احس
ــي آن کوچک ترين  ضرورت آن و ثمربخش
ــدارد، با چنان «قاطعيتي» پيام  ترديدي ن
ــد و از آن دفاع  ــغ مي کن ــش را تبلي خوي
مي نمايد که مانندي براي آن نتوان يافت.

موسي بن عمران به اتفاق برادرش هارون، 
ــمينه بر تن و  ــي که جامه هاي پش در حال
ــتند و همه  عصاهاي چوبين در دست داش
ــان منحصر به اين بود،  تجهيزات ظاهريش
ــدند و او را دعوت کردند  بر فرعون وارد ش
و با کمال قاطعيت ابراز داشتند اگر دعوت 

ما را نپذيري زوال حکومت تو قطعي است 
ــري و به راهي که  ــر دعوت ما را بپذي و اگ
ــا عزت تو را  ــوي م ما مي خواهيم وارد ش
تضمين مي کنيم. فرعون با تعجب فراوان 
ــد که از تضمين عزت  گفت اينها را ببيني
ــا وگرنه زوال  ــروي آنه ــن در صورت پي م

حکومت من سخن مي گويند. 
ــرم در سال هاي اول بعثت که  پيامبر اک
ــلمانان شايد از شمار انگشتان دو  عده مس
ــه اي که  ــاوز نمي کرد، در جلس دست تج
ــه «يوم االنذار»  ــه نام جلس ــخ آن را ب تاري
ضبط کرده است بزرگان بني هاشم را گرد 
آورد و رسالت خويش را به آنها ابالغ فرمود 
ــت و «قاطعيت» اعالم کرد که  و با صراح
ــد و سعادت  ــن من جهانگير خواهد ش دي
ــول دعوت من است.  ــما در پيروي و قب ش
ــن و باورنکردني  اين سخن آنچنان سنگي
ــد که جمعيت با تعجب به يکديگر نگاه  آم

کردند و جوابي نداده متفرق شدند. 
ــوي پيامبر  ــه ابوطالب -عم ــي ک هنگام
اکرم- پيام قريش را مبني بر اينکه حاضريم 
ــم، زيباترين  ــاهي برگزيني ــه پادش او را ب
ــود را به زني به او بدهيم، او را  دختران خ
ــرط  ثروتمندترين فرد خود گردانيم؛ به ش
اينکه از سخنان خود دست بردارد، به آن 
حضرت ابالغ کرد، در جواب فرمود: به خدا 
ــم اگر خورشيد را در يک کفم و ماه را  قس
ــرار دهند، هرگز دست از  در کف ديگرم ق

دعوت خود برنمي دارم. 
گروهي معموًال در آثار و نوشته هاي خود 
ــش «نخبگان الهي» را منفي جلوه داده  نق
ــري آنها را در يک جهت گيري  و جهت گي
ــي مي کنند.  ــي معرف ــوي و ضددنياي معن
عده اي از آنها مدعي اند که محور تعليمات 
ــا و توجه به  ــگان الهي انصراف از دني نخب
ــه درون و رهاساختن  ــرت، پرداختن ب آخ
ــت و گريز از  ــه ذهني ــش ب ــرون و گراي ب
عينيت بوده است. ازاين رو هميشه نيروي 
ــردکردن بشر  دين و مذهب را جهت دلس
از زندگي و به مثابه ترمزي براي پيشرفت 
ــده اي ديگر برعکس آنها  ذکر مي کنند. ع
ــان جهت گيري دنياگرايانه  براي ارباب ادي
ــا را  ــوي آنه ــري معن ــد و جهت گي قائلن
ــي بر روي اين جهت گيري  فريب و پوشش
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ــد و مدعي اند که اين جهت گيري  مي دانن
ــواره در جهت حفظ وضع  دنياگرايانه هم
ــه زبردست و عليه  ــود و به سود طبق موج
طبقه زيردست و در جهت مبارزه با تکامل 
ــت. به عبارت ديگر به باور  جامعه بوده اس
ــگان الهي اغفال و فريب به  آنها نقش نخب
سود ستمگران و استثمارگران بوده است؛ 
ــرا نگراني آنها واقعي نبوده، بلکه فريبي  زي
بوده بر چهره دنياگرايي آنها براي تسخير 
وجدان طبقه محروم و انقالبي و پيشرو. تز 
ــم در توجيه تاريخ همين است.  مارکسيس
ــل «دين»،  ــم سه عام ــر مارکسيس از نظ
ــروت» همزاد اصل مالکيت  «دولت» و «ث
و در طول تاريخ عوامل ضدخلقي بوده اند. 
ــون تکامل  ــر مدعي اند که قان برخي ديگ
ــه اقويا و  ــخ بر اساس غلب ــت و تاري طبيع

حذف ضعفاست. 
ــرفت تاريخ و  ــل پيش ــدان، عام نيرومن
ــاط بوده و  ــان، عامل توقف و انحط ضعيف
ــتند. دين و مذهب اختراع ضعفا براي  هس
ــز اقوياست. ارباب اديان مفاهيم عدل،  ترم
ــي، درستي و انصاف، محبت،  آزادي، راست
ترحم، تعاون و... را به عبارت ديگر اخالق 
بردگي را به سود ضعفا يعني طبقه منحط 
ــه اقويا يعني  ــل و به زيان طبق و ضدتکام
طبقه پيشرو و عامل تکامل اختراع کردند 
ــا را تحت تأثير قرار دادند و  و وجدان اقوي
ــن ضعفا و اصالح  ــع حذف و ازبين رفت مان
ــش ابرمردها  ــر و پيداي ــود نژاد بش و بهب
ــدند. ازاين رو، نقش مذهب و پيامبران  ش
که مظهر اين نيرو بوده اند به آن دليل که 
طرفدار «اخالق بردگي» و بر ضد «اخالق 
خواجگي» که عامل تکامل تاريخ و جامعه 
ــت. نيچه  ــي بوده اس ــت بوده اند، منف اس
ــروف آلمان  ــت و مع ــوف ماترياليس فيلس

طرفدار اين نظريه است. 
ــتند، حتي  اما گروه هاي ديگري هم هس
ــه نقش «نخبگان الهي»  منکران اديان، ک
ــت و مفيد ارزيابي کرده و آن را در  را مثب
ــل تاريخ مي دانند. اين گروه ها  جهت تکام
ــواي تعليمات اخالقي و  ــي به محت از طرف
ــرف ديگر به  ــران و از ط ــي پيامب اجتماع
واقعيت هاي عيني تاريخي توجه کرده اند 
ــه نخبگان  ــه رسيده اند ک ــه اين نتيج و ب

الهي در گذشته اساسي ترين نقش ها را در 
اصالح و بهبود پيشرفت جوامع داشته اند؛ 
ــه دارد: مادي و  ــر دو جنب زيرا تمدن بش

معنوي. 
ــه مادي تمدن جنبه فني و صنعتي  جنب
ــه دوره به دوره تکامل يافته تا  آن است ک
به امروز رسيده است. جنبه معنوي تمدن 
ــانهاست که  ــاني انس مربوط به روابط انس
مرهون تعليمات پيامبران است، و در پرتو 
ــت که جنبه هاي  جنبه معنوي تمدن اس

مادي آن نيز مجال رشد مي يابد.
برخي مي گويند «منفي نگرها» اگر همه 
ــي را به راحتي رد  ــاي نخبگان اله نقش ه
ــا در مبارزه با استبدادها و  کنند نقش آنه
ــا و درگيري با مظاهر طغيان را-  اختناق ه
ــن نقش ها و بديهي ترين  که از اساسي تري
ــي کنند. عالمه  ــت- نمي توانند نف آنهاس
ــر اراني که معتقد  مطهري در جواب دکت
ــواره آلت  دست طبقه  است: «مذهب هم
ــه است و  ــت حاکمه جامع ــدر و هيئ مقت
براي مغلوب کردن طبقه زيردست همواره 
ــا سرنيزه در يک صف  ــبيح و صليب، ب تس
حرکت مي کنند»، مي گويد: «علي قهرمان 
تيغ و تسبيح است، هم مرد تيغ است و هم 
ــبيح، اما براي مغلوب کردن کدام  مرد تس
ــه زيردست و محکوم يا طبقه  طبقه؟ طبق
ــت؟  ــعار علي چيس زبردست و حاکم؟ ش
شعار علي «کونوا للظالم خصمًا و للمظلوم 
ــت. علي(ع) در تمام عمر دوست  عونًا» اس
ــمن طال؛ تيغ او  ــبيح بود و دش تيغ و تس
عليه خاندان زر و زور به کار رفت. به قول 
ــخصيت  ــر علي الوردي علي (ع) با ش دکت
ــفه مارکس را نقض کرده است.  خود فلس
ــن نيچه است-  ــن سخن ياوه تر سخ از اي
درست در جهت عکس مارکس- که، چون 
ــرو و تکامل بخش اجتماع  يگانه طبقه پيش
ــت ضعيفان  ــن به حماي ــد و دي زوردارانن
برخاسته است، عامل توقف و انحطاط بوده 
ــري آنگاه در مسير  است. گويي جامعه بش
تکامل، با شتاب حرکت مي کند که قانون 
ــري حکمفرما شود. از  جنگل بر جامعه بش
نظر مارکس عامل تکامل طبقه محرومند 
ــن طبقه بوده اند و از  و پيامبران بر ضد اي
نظر نيچه عامل تکامل، طبقه زورمندند و 

پيامبران بر ضد اين طبقه بوده اند. مارکس 
مي گويد: «دين اختراع اقويا و اغنيا است» 
ــراع ضعفا و  ــه مي گويد: «دين اخت و نيچ
ــتباه مارکس در اين  محرومان است». اش
است که تاريخ را تنها بر اساس تضاد منافع 
طبقاتي توجيه کرده و جنبه انساني تاريخ 
ــتباه نيچه اين  ــده گرفته است. اش را نادي
ــل زور را عامل تکامل تاريخ  است که عام
ــته است؛ به اين معني که انسان برتر  دانس
را مساوي با انسان قوي تر دانسته و انسان 

قوي تر را يگانه عامل پيشبرنده تاريخ.» 
ــوم اگرچه از  ــا نخبگان الهي غيرمعص ام
ــتند، اما بايد  ــون نيس ــتباه و خطا مص اش
ــا را پيروان  ــند که آنه داراي ملکه اي باش
ــمندان مکتب  واقعي معصوم سازد. انديش
ــتگي  ــي شايس ــت معتقدند که کس هداي

دانشمندان متعهد به 
مسائل مهم جامعه 

بي تفاوت نيستند. آنها نه 
تنها از ناداني مردم سوء 

استفاده نمي کنند، بلکه 
از جهل مردم، رنج هم 

مي برند، و براي هدايت 
آنها فرياد دلسوزانه سر 

مي دهند. بر سر مردم 
بي خبر و گول خورده 

فرياد مي کشند که حيات 
طيبه و ارزش هاي 

عاليه که ثواب و پاداش 
الهي در مقابل ايمان و 
کردار شايسته است، 
بهتر از پول و ثروت 

و ريزه خواري هاي 
خوان قارون و فرعون 
است. يعني با نداهاي 
بيدارکننده خود مردم 

را به حرکت درمي آورند 
و به تعالي و قيام 

وامي دارند.
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اداره و حاکميت بر جامعه در زمان غيبت 
ــه نگهدارنده نفس،  ــوم را داراست ک معص
حافظ دين، مخالف هوي و مطيع دستورات 
خداوند باشد. البته خداوند با مجهزساختن 
انسان به دستگاهي خاص و اعطاي خواص 
ــه سوي تعالي و  ــا غرايزي به او، وي را ب ي
ــتگي هدايت مي فرمايد: «خداي ما  شايس
ــودات عالم  ــي است که همه موج آن کس
ــيده و سپس به راه  ــت وجود بخش را نعم

کمالش هدايت کرده است». 
اين خواص و غرايز در فطرتي است که با 
هدايت پيامبران تکميل مي شود. انسان به 
ــه اراده در راه تحول روحي و معنوي  وسيل
گام برمي دارد و تا حدي پيش بيني نشده، 
پيش مي رود. البته اين پيشروي او در پرتو 
نياز به تعالي صورت مي پذيرد (ارجعي الي 
ربک)، پس او درک مي کند و مي فهمد که 
ــناسد و با برقراري  بايد کمال مطلق را بش
رابطه عبوديت با او و اطاعت از احکامش و 
از طريق يک سلسله اعمال عبادي سازنده 
و پرورنده به رفع نقايص و نيازهاي خويش 
ــان راه تکامل و تعالي  اقدام کند؛ اين هم

است. 
ــان  وجود اديان براي همين است که انس
ــتن را چنان بسازد که آفريدگارش  خويش
ــر فرموده است.  ــنديده و خواسته و ام پس
ــه و خرد آغاز  ــالش براي تعالي از انديش ت
ــه  ــان تنها انديش ــود. اما چون انس مي ش
ــاسات و  ــت بلکه قلب و احس ــرد نيس و خ
ــس بايد پاسخ  ــت، پ ــن و تغذيه نيز هس ت
ــت آورد که در برابر  ــئله را به دس اين مس
موجودات و نيروهاي عالم هستي، و نسبت 
ــي بايد اتخاذ  ــدأ و معاد چه موقعيت به مب

کند و چه احساساتي بايد نشان دهد؟ 
مسلمًا در برابر جهاني که درک مي کند و 
مبدأ و معادي که مي شناسد با احساسات 
ــردن واکنش  ــال خود و با زندگي ک و اعم
ــن طريق است که  ــان مي دهد، و از اي نش
ــلک و ملت  به يک دين، آيين، روش، مس
ــاسات  ــت مي يازد. اين دين بايد احس دس
ــيوه زندگي او را نيز تنظيم  ــخصي و ش ش
ــاني» او  کند و به عبارتي بايد «اوضاع نفس
را سامان دهد. يعني به او درس «تقوي»، 
ــا هوي» و  ــس»، «مخالفت ب «صيانت نف

ــض پيدايش تقوي  ــان را بدهد. به مح ايم
ــخص آغاز مي شود  و ايمان سير اعتالي ش
و بر حسب توفيقات الهي و همت خودش 
کارهاي شايسته از او سر مي زند. کارهاي 
ــريع صعود  ــته نه تنها موجبات تس شايس
«کلمه هاي طيبه» را فراهم مي آورد بلکه 
ــش مي دهد، و  ــد و افزاي ضمنًا آنها را رش
مايه تثبيت ايمان و تقويت تقوي مي شود. 
ــود کمک به تداوم و تنوع  اينها به نوبه خ
ــد، و مراتب  ــل صالح مي کنن ــر عم و تکّث
ــد ايمان و تقوي و  مؤمنان تابع درجه رش
ــواع و حجم و ميزان  ــليم، همچنين ان تس
ــت و «هرکس به  ــان اس اعمال صالح ايش
ــد و با اعمال صالح  خداي خود مؤمن باش
ــم عالي ترين  ــود، اجر آنها ه بر او وارد ش

درجات بهشتي است».
البته تعالي مستلزم داشتن امور و معارف 
ــن)؛ زيرا  ــت (تفقه در دي ــي نيز هس خاص
ــان همه  ــتلزم آن است که انس تقوي مس
ــت و ناروا  ــل و مفاسد و کارهاي زش رذاي
ــط تعيين کننده  ــناسد و هم با ضواب را بش
ــق آنها  ــم مصادي ــته و ه ــاي شايس کاره
ــود، و به عبارت ديگر  ــنا ش در جامعه آش
ــح و رويه هاي فجور  ــاي اعمال صال رويه ه
ــناسد. صراط مستقيم عبادت خداي  را بش
ــت است را از  ــه هدف اصلي خلق يگانه ک
ــد، ائمه هدايت را  ــراط جحيم تميز ده ص
ــناسد، با چهره  ــه کفر و ضاللت بش از ائم
مؤمنان و اشخاص متوکل، و با قيافه کفار 
ــد. بداند عوامل تعالي  و منافقان آشنا باش
ــت؟ تنها  ــل انحطاط چيس ــد و عل کدامن
ــخاص مي دانند که نعمت هاي  اينگونه اش
ــي بهتر از  ــوي و ارزش هاي عاليه بس معن
ــروت و پول است و  ــاي مادي و ث نعمت ه
ــدا و درک  ــنودبودن خ مي دانند که خش
خشنودي خدا بسيار برتر از لذايذ ناپايدار 

و تفاخر کودکانه است.
«صاحبان مقام علم و معرفت گفتند واي 
ــراي آن کس که  به  ــما ثواب خدا ب بر ش
ــي  ــده، بس خدا ايمان آورده و نيکوکار ش
ــر است ولي هيچکس جز آنها که صبر  بهت
ــه کنند بدان نخواهند رسيد». چنين  پيش
ــاني علم دين دارند؛ علم به شرايط و  کس
ــي و چگونگي وصول به حيات  دقايق تعال

ــردن در آن را دريافته اند  ــه و به سرب طيب
ــواره چنين بوده است:  گفته هاي آنها هم
ــب تفاخر و تکاثر  ــمايي که فري واي بر ش
قارون را خورده ايد و آرزوي داشتن ثروت 
او را مي کنيد! ثروت خدا بهتر از اينهاست. 
ــي که ايمان آورد و کار شايسته  براي کس
کند و جز شکيبايان به چنين ثوابي نرسند. 
ــائل مهم  ــمندان متعهد به مس ــن دانش اي
ــتند. آنها نه تنها از  ــه بي تفاوت نيس جامع
ناداني مردم سوء استفاده نمي کنند، بلکه 
ــم مي برند، و براي  ــل مردم، رنج ه از جه
ــوزانه سر مي دهند.  هدايت آنها فرياد دلس
ــر و گول خورده فرياد  ــر سر مردم بي خب ب
ــه و ارزش هاي  ــند که حيات طيب مي کش
ــي در مقابل  ــه ثواب و پاداش اله عاليه ک
ــته است، بهتر از پول  ايمان و کردار شايس
ــروت و ريزه خواري هاي خوان قارون و  و ث
ــت. يعني با نداهاي بيدارکننده  فرعون اس
ــه حرکت  ــوش و ب ــه ه ــردم را ب ــود م خ
درمي آورند و به تعالي و به قيام وامي دارند. 
ــه «و از اصناف  ــراد از علما در آيه کريم م
ــع و خداترسند»  ــان تنها علما مطي مردم
ــا وارثان  ــه درستي که علم ــث «ب و احادي
پيامبرانند»، «مجراي دستورات در دست 
ــاي الهي است؛ آنهايي که امين حالل  علم
و حرام خداوند هستند»، دانشمندان علم 
ــتند، که با حکمت آشنا هستند.  الهي هس
ــن او نقش بندد  ــي که حکمت در ذه کس
ــر موازين آن به  ــي وي ب ــگاه ادراک و دست
ــد. چنين کسي  کار افتد، استوار مي انديش
ــد. او تفّقه مي کند.  ــناس باش بايد دين ش
ــر کار عقلي  ــون» فعلي است که ب «يفقه
ــاني صدق مي نمايد و حکمت  چنين کس
ــمند به صورت  در توده مردم مؤمن انديش
ــد. از فرق هايي که  ــه درمي آي ــه و تفق فق
خداوند براي مؤمنان و تميز ايشان از کفار 
قائل است، همين تفقه است؛ زيرا در مورد 
ــون». پس تفقه،  کفار مي فرمايد «اليفقه
ــان را در آستان  تقوي و صيانت نفس انس
ــات معنوي خويش  دوران جديدي از حي
ــليم، و اطاعت  قرار مي دهد که اسالم، تس
ــگام در برابر  ــت. در اينجا و در اين هن اس
کتابت خدا و دستورها، و امر و نهي هايش 
متعهد مي شود که بايد نظام ارزشي آن را 
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حفظ نموده، «حافظ دين» و «مطيع اوامر 
ــش از او اطاعت  ــد، و اطاعت خداوند» باش

محض و مطلق باشد. 
ــليم، اسالم  البته مرتبه باالي مراتب تس
سياسي است، که آن تسليم بودن به احکام 
ــرع و دستورهاي  ــاي ش ــي دادگاه ه قضاي
ــايد قوانين و  ــي عالي جهاد و ش فرمانده
ــه استناد واليت الهي  ــد که ب مقرراتي باش
وضع و صادر مي شود. احکام قضايي اسالم 
ــائل قرار دارد. امام صادق  در صدر اين مس
(عليه السالم) مي فرمايد: «دقت کنيد و از 
ميان آنهايي که راوي حديث ما هستند و 
ــرام ما صاحب نظرند  در احکام حالل و ح
ــالم)  ــت (عليهم الس ــکام اهل بي ــا اح و ب
ــنايي دارند، فردي را انتخاب کنيد، به  آش
ــت داده، و او را ميان خود  ــم او رضاي حک
ــما حاکم  حاکم قرار دهيد و من او را بر ش
ــه چنين نکنند،  ــاني ک قرار دادم». و کس
ــان آورده اند، در  ــان ايم ــه زعم خودش «ب
ــرا آنها در  ــت؛ زي ــه چنين نيس صورتي ک
مسائل اختالفي سعي مي کنند که طاغوت 
ــده اي را قاضي قرار دهند.  و هر گمراه کنن
ــته اند که به  در صورتي که آنها دستور داش

طاغوت کفر بورزند». 
ــاني  ــليم و اطاعت، وضع نفس ــه تس البت
ــود خويش را  ــه تمام وج ــاني است ک کس
ــالوه بر اينکه  ــه سوي خدا نهاده اند، و ع ب
راستاي فعاليت ها و کارهاي خود را در راه 
ــاي آن ذات کامل مطلق قرار داده اند،  رض
ــاک است و  ــا نيت خير و پ ــان ب کارهايش
ــان نيز کار نيک است: «بلي  ماهيت کارش

من اسلم وجهه هللا و هو محسن...».
با توجه به مسائل فوق نتيجه مي گيريم 
که نخبه الهي غيرمعصوم در مکتب هدايت 
کسي نيست جز عالِم فقيِه راوِي (حديث) 
ــالل و حرام خداوند، حافظ  مّتقِي اميِن ح
دين که وظيفه او در جامعه همان وظيفه 
ــت، که در اين  ــر و ائمه معصوم اس پيامب
ــي ادعاي اجماع مي نمايد  مورد محقق ثان
ــمندان اماميه  ــد: «فقها و دانش و مي گوي
اتفاق نظر دارند بر اينکه فقيه عادل شيعه 
يعني فقيهي که از او به مجتهد در احکام 
ــود، نايب امام معصوم  شرعي تعبير مي ش
ــال غيبت، در  ــالم) است، در ح (عليه الس

ــد،  ــته باش تمام آنچه قابليت نيابت را داش
البته عده اي از فقها کشتن و جاري کردن 

حد را استثنا کرده اند».
ــخصاتش چيست و  اما نخبه مردمي، مش

مسئوليت هايش کدام است؟
او در واقع گل سرسبد اجتماع است. در 
هر قشري که قرار دارد بهترين آنهاست. او 
به واقع يک «مؤمن» به معني «واقعِي» آن  
ــتين امام مکتب  است. پس به گفته نخس
هدايت بايد «زيرک و باهوش باشد، کسي 
ــاديش در چهره و اندوهش در دلش  که ش
مي باشد؛ سعه صدر دارد و متواضع است، 
نه توهين کننده به مردم است و نه عيب جو 
ــندد،  ــهرت را نمي پس ــده، ش و غيبت کنن
ــيار  ــيش بس همتش بلند است و خاموش
است و بردباريش بزرگ، در قضاوت خالف 
ــه نرود، از  ــد و در عملش بيراه حق نگوي
سنگ خارا محکم تر است. نه حريص است 
و نه بي تاب، و نه خشن است و نه پرمّدعا، 
اگر خشم گيرد از عدالت خارج نمي شود، 
دوستيش صميمانه و پيمانش محکم و در 
قرارداد باوفا است. از خداي عّزوجل راضي 
ــف هواي نفس است. به زيردستش  و مخال
درشتي نکند و در آنچه به او مربوط نيست 
وارد نمي شود، ياور دين، حامي مؤمنان و 
ــلمانان است. نيرنگ باز و حيله گر  پناه مس
ــت. بر هيچ کس  ــي نيس و پيگير عيب کس
ستم نمي کند، گرفتاريش زياد و شکايتش 
ــش هر کسي را از  اندک است. کار و کوش
ــس هر کس را  ــر داند، و نف خود خالص ت
ــناسد. براي خدا  ــس خود صالح تر ش از نف
دوستي و در راه خدا جهاد کند و به خاطر 
ــش انتقام نگيرد. نگاهش عبرت است  خوي
و سکوتش فکر و سخنش حکمت. از اهل 
خير پيروي مي کند و خود رهبر و پيشواي 

نيکوکاران است».
ــر خاصي  با اين اوصاف او محدود به قش
ــر «يقه سفيد  ــروزه به قش ــت، که ام نيس
ــت، بلکه  ــده اس ــت» معروف ش قلم به دس
ــر و غيرماهر نيز  ــر کارگ ــد در قش مي توان
باشد، اما «نخبه» و سرآمد آن قشر و يا در 
ــاورزان، زنان، جوانان، کارمندان،  قشر کش
روزنامه نگاران، سياستمداران، فيلسوفان و 

ساير اقشار نيز مي تواند باشد.

ــرا اگر به  ــت است، زي ــگ خارا سخ سن
حقيقتي دست يافت بر آن پاي مي فشارد 
ــق را نمي گويد؛  ــالف ح ــاوت خ و در قض
ــن بين، آرمانخواه و  ــناي روش زيرا درد آش
اصالح طلب است و مي کوشد خود را اسير 
ــد و در دام عنوان،  ــچ قيد و بندي نکن هي
مقام، درآمد و ... نيفتد. چنين کسي آنچه 
ــرد مي گويد.  ــت و درک ک را ديد و دانس
هم درست مي فهمد و هم با شهامت ابراز 
مي دارد. سعه صدر دارد؛ زيرا اگر به اشتباه 
ــاري نمي کند.  ــرد، بر آن پافش خود پي ب
ــت که آنچه پدرانش گفتند و  متحجر نيس
ــت بر آنها بايستد. متجدد نيست  حق نيس
ــر چيز تازه اي را وحي منزل بپندارد  که ه

و خوب.
ــط خود آگاه  ــه مردمي درباره محي نخب
ــنا  ــا تاريخ، زبان و فرهنگ آن آش است، ب
ــه چيز  ــردن هم ــرِض عوض ک ــت، م اس
ــل  ــوش و عق ــر، ه ــدارد، او داراي فک را ن
ــت و در به کارگيري آن  ــاب) اس (اولوااللب
ــاست. او ممکن  ــي کوش ــط زندگ در محي
ــوع کار  ــي بکند اما موض ــت کار دست اس
ــناسد، به زواياي  دستي را به خوبي مي ش
ــکار و  ــن کارش ابت ــناست و در مت آن آش
ــت نهفته است. خلق کننده فرهنگ  خالقي
ــه «علم تجربي» در  است. نخبه مردمي ب
ــم او علم  ــود مجهز است. اما عل ــته خ رش
ــش را از  ــت. حکم ــناسي» اس «موضوع ش
دين مي گيرد و موضوع را از «علم تجربي» 
ــه چيز را. پس او به معني  اما نه الزامًا هم

واقعي يک «روشنفکر» است.
ــي»  ــه مردم ــه: «نخب ــت اينک و در نهاي
ــي، در تعيين  ــت مردم ــده حاکمي نماين
ــت آنهاست، که با قبول حاکميت  سرنوش
ــي را  ــت اسالم ــي» حکوم ــگان اله «نخب

فعليت مي بخشد.

گفتار، برگرفته از منبع زير است:
ــي درباره  ــه مقاالت پژوهش راه انقـالب (مجموع
ــام: کميته پژوهش و  ــالب اسالمي)، به اهتم انق
مطالعات دهه فجر انقالب اسالمي، بهمن ۱۳۷۸، 

صص ۳۰۰- ۳۱۷.


