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چکیده

وحدت و همراهی مردم با حکومت ،از مهمترین عوامل موفقیـت جوامـع اسـت 0راهکارهـای
ایجاد همدلی و همزبانی در دو عرصه عوامل همدلی ملّت با دولت و دولت با ملّت قابـل بررسـی
است 0نهجالبالغه به عنوان منشور سیاسی شیعه در این عرصه از جایگاه ویژهای برخوردار اسـت0
امیرالمؤمنین راهکارهای متعددی برای ایجاد همدلی و همزبانی دولت و ملّت بیان داشتهانـد0
تطبیق و تحلیل این مبانی با دیدگاه روانشناسان بسیار حائز اهمیرت اسـت 0پـژوهش پـیشرو ،از
یک طرف ،مهمترین اصول و روشهای مؤثر حاکمان برای همراهـی مـردم بـا دولـت از منظـر
نهجالبالغه و روانشناسی را مورد بررسی قرار داده و از سوی دیگـر ،هـمخـوانی و تناسـب ایـن
اصول بـا دیـدگاه روانشناسـان را بـه اثبـات مـیرسـاند 0هـدف ایـن پـژوهش ،کشـف دیـدگاه
امیرمؤمنان در راستای وظایف حاکمان نسبت به مردم به عنوان نظریه برتر در این باره است0
کاربست مالکهای ارائه شده در این تحقیق توسط دولت اسالمی که باعث همگرایی مؤثر ملّـت
با دولت میشود ،از فواید این پژوهش است که در دو بخشِ اصـول و روشهـای ایجـاد همـدلی
ارائه گردیده است0
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نهج البالغه ،جلوهای است از جمال و جالل انسان کامل که در اوج فصاحت و بالغـت خـود،
دارای محتوایی گوناگون و متنورع است 0یکی از موضوعات مورد ابتالی جامعه اسالمی ،همدلی و
اتحاد دولت و ملّت است 0امیرمؤمنان که خود بیشترین تالشها را برای وحدت امت اسـالمی
و همدلی دولت و ملّت انجام داد ،اصول و راهکارهای آن را به خوبی تبیین نموده اسـت 0همـدلی
ملّت با دولت به پیشرفت کشور کمک شایانی نموده و بسیاری از مشکالت حکومت را حل مـی-
کند؛ بنابراین ،شناسایی عوامل ایجاد همدلی و همزبانی مردم با حکومت ضرورت دارد0
ایجاد همدلی و همزبانی دولت و ملّت مسالهای دو جانبه است 0برخی عوامـل آن مـرتبط بـه
دولت و برخی بر عهده مردم است 0این پژوهش به شناسـایی اصـول و عـواملی مـیپـردازد کـه
کاربست آنها توسط دولت ،همدلی و همزبانی ملّت با حکومت را در پی دارد 0هـدف ایـن تحقیـق
کشف نظریه اسالم در مورد شیوه حکومت داری حاکمان اسالمی نسبت به رعیرـت و تطبیـق آن
بر دیدگاه روانشناسان است 0فایده پژوهش حاضر عالوه بر ایجاد اتحاد بین دولت و ملّـت ،ارائـه
آن به عنوان الگویی کامل به جوامع بشری است 0نکته حائز اهمیرـت اینکـه همـه ایـن اصـول و
روشها با دیدگاه روانشناسان مسلمان و غیر مسلمان ،تناسب و سازگاری کامل دارد 0تـاکنون در
این عرصه ،پژوهشی جامع و مستقل انجام نگرفته است 0تحقیـق پـیشرو ،در دو بخـش تنظـیم
گردیده است :الف) اصول ایجاد همدلی؛ ب) روشهای ایجاد همدلی0
الف)اصولایجادهمدلی

اصول ایجاد همدلی ،دستورالعملها و بایدهای کلّی حاکم بـر روشهاسـت 0اصـول ،همـواره
دارای ثبات و پایداری و تغییرناپذیر است 0در این بخش با استقرا و استقصای در کلمـات حضـرت
امیر در نهجالبالغه شش اصل از اصول ایجاد همدلی ملّت بـا دولـت اسـتخراج و سـپس بـا
دیدگاه روانشناسان تطبیق می گردد  0اصـل تکـریم ،عـدالت ،عـدم تکبرـر ،تقـدرم خودسـازی بـر
 011دیگرسازی ،خود میزانی و صداقت از اصول مورد بررسی در این پژوهش است0
1ـاصلتکریم

خدای متعال به انسان کرامت و بزرگواری عنایت نموده و هرگز راضی شکستن ایـن کرامـت
نیست (کلینی ،الکافی ،60 /0 :7451 ،ح 0)0اصل تکریم از اصول پذیرفته شـده و قطعـی اسـالم
است 0رسول خدا میفرماید« :مَا فِي أُمَّتِي عَبْدٌ أَلطَفَ أَیَاهُ فِي اللَّهِ بِشَيْء مِن لُطف إِلَّنا أَیدَمَنهُ

لَهُمْ وَ اللُّطفَ بِهِمْ وَ لَا ذَکُونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً ذَغتَنِمُ أَكلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنفَانِ إِمَّا أَخٌ لَکَ فِي الندِّينِ وَ

إِمَّا نَ ِیرٌ لَکَ فِي الخَل » (خسروی ،نهجالبالغه :7014 ،نامه)00؛ «مهربانى و محبت به رعیرـت را
شعار قلب خود قرار ده ،بر رعیرت همچون حیوان درنده مباش که خوردن آنـان را غنیمـت دانـى،
زیرا آنان بر دو گروهند :یا برادر دینى تواند و یا حداقل در انسانیت با تو شریکند)0
آن حضرت درباره تأثیر لطف حاکم نسبت به رعیرت بـر همراهـی مـردم بـا حکومـت چنـین
مینویسد« :وَ لَا ذَحْقِرَنَّ لُطفاً ذَعَاهَدْذَهُمْ بِهِ وَ إِن قَلَّ فَإِنَّهُ دَاعِیَةٌ لَهُمْ إِلَى بَذلِ النَّصِیحَةِ لَنکَ وَ حُسْننِ
ال َّنِّ بِکَ» (همان ،نامه)07؛ و نباید لطفى که نسبت به آنها متعهد شدهاى کوچک شمارى گرچه
کوچک باشد ،زیرا لطف تو باعث خیرخواهی و خوش گمانی آنها نسبت به تو میگـردد 0در جـایی
دیگر امام چنین میفرماید ...« :فَإِنَّ عَطفَکَ عَلَیْهِمْ يَعْطِفُ قُلُوبَهُمْ عَلَیْکَ» (همان ،نامه)07؛ 000
به راستی که مهربانی تو نسبت به آنان دلهایشان را متوجره تو مىگرداند) امام هنگام انتصاب
محمدبنابیبکر به حکومت مصر ،وی را چنین وصیرت نمود« :فَایفِضْ لَهُنمْ جَنَاحَنکَ وَ أَلِنن لَهُنمْ
جَانِبَکَ وَ ابْسُط لَهُمْ وَجْهَکَ» (همان ،نامه )51؛ با مردم فروتن ،نرمخو و گشادهرو باش 0همچنین
وقتی عبداهلل بن عباس را در بصره به جای خود نشاند ،به وی چنین وصیت نمـود« 0سَنعِ النَّناسَ
بِوَجْهِکَ وَ مَجْلِسِکَ وَ حُکمِکَ وَ إِيَّاکَ وَ الغَضَبَ فَإِنَّهُ طَیْرَةٌ مِنَ الشَّنیْطَان» (همـان ،نامـه )16؛ بـا
مردم به هنگام دیدار و در مجالس رسمى و در مقام داورى ،گشادهرو باش و از خشم بپرهیـز کـه
سبک مغزى ،از جانب شیطان است0
مقام معظّم رهبری همواره بر این مسئله تاکید دارند 0ایشان حکومتها را بر اساس نحوه اداره
آنها به سه دسته اصلی تقسیم نمودند 0دسته اول نظامهای پلیسی مانند سیسـتمهـای اسـتبدادی
کمونیستی ،سلطنتی و شبهسلطنتی با ویژگیهای خا خود هستند 0دسته دوم دموکراسـیهـای
غربی هستند که با تزویر و تبلیغات اداره میشوند 0اما سومین مُدل ،نظامی است که بـا محبـت و

اصول ایجاد همدلی ملّت با دولت از منظر نهج البالغه با تطبیق بر روانشناسی

اللَّهُ مِن یَدَمِ الجَنَّةِ» (همان ،556 /5 ،ح)4؛ در امت من هیچ بندهای نیست که در راه خدا به برادر
دینی خود لطف نماید مگر اینکه خداوند خدمتکاری از خادمان بهشت را برای او مـیگمـارد؛ لـذا
یکی از مهمترین اصول ایجاد همدلی ،تکریم ارباب رجوع است 0این اصل کرامـت کـه از آن بـه
اصالح بوروکراسی اداری و تسهیل ارائه خدمات به مردم ،یاد میشود ،مردم را به عنوان مهمترین
دریافتکنندگان خدمات سازمانهای دولتی ،مورد تکریم قرار میدهد و خدمات مورد نیاز آنهـا را
در سادهترین و کوتاهترین شکل ممکن ارائه مینماید 0یکی از مصادیق تکریم دولتمردان نسبت
به رعیرت ،برخورد شایسته و نیکو با ارباب رجوع است 0امیرمؤمنان در نامه خود به مالک اشتر
درباره رعایت مهربانی و عطوفت با عامه مردم میفرماید« :أَشعِر قَلبَکَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِیَّنةِ وَ المَحَبَّنةَ
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عطوفت مردم اداره میشود 0از نگاه ایشان ،نظام اسالمی نمیخواهد و نمیتواند بـا دو شـیوه اول
اداره شود و بر این اساس «اعتماد و محبت مردم بـه نظـام» از جایگـاهی بنیـادین در جمهـوری
اسالمی برخوردار است 0ایشان فرمودند« :یک نوع نظام هم نظامی است که با محبت و عطوفـت
مردم اداره می شود 0باید مردم را مورد محبت و احترام قرار داد و به آنها اعتنا کرد ،تا بـه دسـتگاه
حاکمه وصل باشند و پشت سرش قرار گیرند 0نظام ما تا حا این گونه بوده است؛ بعد از این هـم
باید این طور باشد» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام 0)50/50/7015
این اصل ،مورد توجه روانشناسان نیز هست 0آنها بیاعتنایی نسبت به تکریم ارباب رجـوع را
یکی از عوامل مؤثر ایجاد ناهنجاری در نظام اداری دانسته که احتمال دسترسی یـک کشـور بـه
سطوح بهینه بهرهوری ملی را از بین میبـرد (ر0ک :سـاتعچی ،روانشناسـی بهـرهوری راهبـردی،
 0)059 :7090راجرز میگوید« :پذیرش و احترام مثبت و بدون شرط منجر به برقراری یک رابطه
عاطفی مناسب میشود» (ر0ک :شـفیع آبـادی ،تصـمیمگیـری از دیـدگاه قـرآن و روانشناسـی،
مجموعه مقا ت قرآن و علـوم روز 0)065 /5 :7009 ،از دیـدگاه روانشناسـی ،معمـو هـر فـرد
کسانی را دوست دارد که او را دوست داشته باشند ،با کسی همکاری میکند کـه بـا او همکـاری
مینماید ،به کسی کمک میکند که به او کمک کند و بر کسی خشم میگیرد که بـا او رفتـاری
خشن داشته باشد این همان اصل تقابل است که تحقیقات متعددی آن را تایید کرده است (ر0ک:
سا ریفر ،روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسالمی0)747 :7090 ،
2ـاصلعدالت(برابریوعدمتبعیض)

انسانها ذاتاً طرفدار عدالت و دوستدار و شیفته حاکم عادل هستند؛ بنابراین ،عدالت محـوری
از مهمترین اصول حکومتداری در ایجاد همدلی است 0امیرمؤمنان در نامه خـود خطـاب بـه
مالک اشتر میفرماید« :بیشترین چیزی که باید دوست داشته باشی ،همگانی کردن عدالت است؛
زیرا این مایه خشنودی رعیت است 000و رنج ،زحمت ،کوشش و ابتالى صاحبان فعالیت را در نظـر
داشته باش 000سپس کوشش هر یک از آنان را به دقّت بشناس 0زحمت کسى را به دیگرى نسبت
مده 0در اجر و مزدش به اندازه رنجى که برده ،کوتاهى مکن 0مقام کسى باعث نشود کـه تـالش
اندک وی را بزرگ شمارى و رتبه پایین کسی علّت نگردد که کار بزرگش را کوچک بـه حسـاب
آوری» (همان ،نامه 0)00این اصل به قدری اهمیرت داشته که امام حتی نسبت بـه مخالفـان هـم
توصیه به عدالت نموده است 0در نامه به عمر بن ابیسلمه فرمانـدار فـارس مـینویسـد« :همانـا
دهقانان مرکز فرمانداریت از خشونت و قساوت و تحقیر کردن مردم و سنگدلى تو شکایت کردند0

من درباره آنها اندیشیدم 0آنان را شایسته نزدیک شدن نیافتم؛ زیـرا مشـرکند و سـزاوار قسـاوت،
سنگدلى و بد رفتارى نیز نیستند ،زیرا با ما همپیمانند 0پس در رفتار با آنان ،نرمى و درشتى را بـه
همآمیز ،رفتارى توفم با شدرت و نرمش داشته باش ،اعتدال و میانه روى را در نزدیـک کـردن یـا
دور کردن آنان رعایت کن» (همان ،نامه  0)79آن حضرت هنگام انتساب محمد بن ابـیبکـر بـه
حکومت مصر فرمودند« :وَ سِ بَیْنَهُمْ فِي اللَّحْ َةِ وَ النَّ رَة» (همـان ،نامـه )51؛ همـه را بـه یـک
چشم و نظر ببین0
(فیروزآباد) را شنید ،با نهایت تندی او را چنین مورد عتاب قرار داد« :بَلَغَنِني عَننکَ أَمْنرٌ إِن كُننظَ
فَعَلتَهُ فَقَدْ أَسْخَطظَ إِلَهَکَ وَ عَصَیْظَ إِمَامَکَ أَنَّکَ ذَقسِمُ فَنيْءَ المُسْنلِمِینَ الَّنذِي حَازَذنهُ رِمَناحُهُمْ وَ
یُیُولُهُمْ وَ أُرِيقَظْ عَلَیْهِ دِمَاؤُهُمْ فِیمَنِ اعْتَامَکَ مِن أَعْرَابِ قَوْمِکَ فَوَالَّذِي فَلَ َ الحَبَّنةَ وَ بَنرَأَ النَّسَنمَةَ

لَئِن كَانَ ذَلِکَ حَقّاً لَتَجِدَنَّ لَکَ عَلَيَّ هَوَاناً وَ لَتَخِفَّنَّ عِندِي مِیزَانا» (همان ،نامه)40؛ گزارشى از تو به
من رسیده است که اگر چنان کرده باشى ،خداى خود را به خشـم آوردهاى و امـام خـویش را نـا
فرمانى کردهاى 0خبر رسیده که تو غنیمتی را که مسلمانان با نیزههـا ،اسـبهـا و ریختـه شـدن
خونهایشان به دست آوردهاند ،به اعراب خویشـاوند خـود و برگزیننـدگان خـود بخشـیدهای! بـه
خدایى که دانه را شکافت و پدیدهها را آفرید ،اگر این گزارش درست باشد ،جایگـاه و منزلـت تـو
نزد من کاهش یافته و خوار گردیدهای0
پژوهشهای نوین روانشناختی نیز نشان میدهد بین عـدالت مـدیران دولتـی و بـا رفـتن
اعتماد مردم به آنها رابطه مثبت وجود دارد (ر0ک :مجله پژوهشهـای مـدیریت منـابع سـازمانی،
تعهد به تغییر :نقش حمایت ،اعتماد ،عدالت و عاطفه 0)4 :7090 ،این مسئله به قدری اهمیرت دارد
که در رویکرد لیبرال دموکراتیک مبتنی بر اندیشه لیبرالیسم ـ که قدمت آن به فلسفه ارسـطو در
یونان باز میگردد ـ نیز اصل تساوی حیثیت ،تساوی حرمت و تساوی فرصـتهـا بـرای تمـامی
شهروندان از ارزشهای زیربنایی معرفی شده است (ر0ک :زارعـان ،مقالـه تربیـت دینـی ،تربیـت
لیبرال 0) :7019 ،نکته مهم که توجه به مقوله عدالت را دوچنـدان نمـوده و ظرافـت آن را نشـان
میدهد اینکه روانشناسان می گویند ،افراد نه تنها سهم دریافتی خود را با سهم دیگـران مقایسـه
میکنند بلکه به شیوههای تقسیم پاداش و توجه و ادب مقسرم هم دقت دارند و به عنوان معیـار و
مالک عدالت محوری مدنظر قرار میدهند (ر0ک :سا ریفر ،روانشناسی اجتماعی با نگرش بـه
منابع اسالمی0)054 :7090 ،
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در جای دیگری وقتی خبر بی عدالتی مصقلۀ بن هبیره شیبانی کارگزار خـود در فردشـیر خـره
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تأکید بر وحدت قول و عمل ،در راستای اصل عملی بـودن تربیـت اخالقـی اسـت کـه آیـه
( صف )67 /گواه روشنی بر این مدرعاست؛
شریفه 
(ر0ک :سجادی ،تربیت اخالقی از منظر پست مدرنیسم و اسـالم )00 :7019 ،بـه عبـارت دیگـر،
ایمان راستین را نمیتوان به صورت تحکّمی و ساختگی پدید آورد ،بلکه باید زمینهای فراهم کرد
که فرد بتواند آن را از درون احساس کند ،نه اینکه از بیرون اقتباس نماید؛ لذا مربیان تربیت دینی
و اخالقی باید خود این احساس را از درون داشته و عملگرا باشند نه اینکـه بـه شـیوه بـازیگران
نمایش ،نقش بازی کنند (ر0ک :کریمی ،دیندهی یا دینیابی ،تربیت دینی ،بیتا0)60 :
امیرمؤمنان تقدم خودسازی بر دگرسازی یا عمل بر گفتار را از اصول مهم تربیتـی بیـان
داشته است« :مَن نَصَبَ نَفسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً فَلیَبْدَأ بِتَعْلِیمِ نَفسِهِ قَبْلَ ذَعْلِیمِ غَیْرِهِ وَ لیَکُن ذَأدِيبُهُ بِسِیرَذِهِ
قَبْلَ ذَأدِيبِهِ بِلِسَانِهِ وَ مُعَلِّمُ نَفسِهِ وَ مُؤَدِّبُهَا أَحَ ُّ بِالإِجْلَنالِ مِنن مُعَلِّنمِ النَّناسِ وَ مُنؤَدِّبِهِم» (بحرانـی،
نهجالبالغه :7065 ،حکمت)10؛ آن که خود را پیشوای مردم سازد ،پیش از تعلیم دیگران باید بـه
ادب نمودن خویش بپردازد و پیش از تعلیم نمودن با گفتار ،با کردار خود ادب نماید و آن که خود
را تعلیم و ادب دهد ،شایستهتر به تعظیم است از آن که دیگری را تعلیم و ادب دهد 0بنابراین ،تـا
مدیر و مسئول دولتی خودساخته نباشد ،نمیتواند محبرت مردم را به خود جلب نمایـد 0مؤیـد ایـن
مطلب سخن امام صادق است که میفرماید« :كُونُوا دُعَاةً لِلنَّاسِ بِغَیْرِ أَلسِننَتِکُمْ لِیَنرَوْا مِننکُمُ
الوَرَعَ وَ الِاجْتِهَادَ وَ الصَّلَاةَ وَ الخَیْرَ فَإِنَّ ذَلِکَ دَاعِیَةٌ» (کلینی ،کافی ،10 /5 :7451 ،ح)74؛ «مـردم
را به غیر زبانتان دعوت نمایید تا از شما پارسایى ،کوشش ،نمـاز و کـار خیـر ببیننـد ،زیـرا اینهـا
خودشان دعوتکننده خوبى هستند0
در روایتی دیگر از آن حضرت آمده است« :كُونُوا دُعَاةَ النَّاسِ بِأَعْمَالِکُمْ ،وَ لَا ذَکُونُوا دُعَناةً
بِأَلسِنَتِکُمْ ( »...حمیـرى ،قـرب اإلسـناد 0)11 :7470 ،دعـوتکننـده مـردم باشـید بـا اعمالتـان و
دعوتکننده زبانی نباشید) امام صادق قائالن به ایمان قولی بدون عمل را مورد لعن قرار داده
 018است (ر0ک :کراجکى ،کنز الفوائد 0)705 /7 :7475 ،مطابقت گفتار با کردار از مهـمتـرین عوامـل
محبوبیرت معصومان بود تا جایی که بسیاری از دشمنان مجذوب اخالق و رفتـار نیکـوی آنهـا
میشدند؛ برای نمونه ،زندانبان امام عسکری مجذوب و از مریدان آن حضـرت گردیـد (ر0ک:
کلینی ،کافی ،050 /7 :7451 ،ح)0؛ بنابراین ،فرآیند تربیت اخالقی در اسالم ،فقط محدود در بـه
کارگیری الفاظ ،عبارات ،قاعدههای دستور زبانی یا به طور کلّی ،محدود به قواعد زبانشـناختی و
محاورهای مورد نظر پست مدرنیستها نیست ،بلکه عرصه عمل نیز وجود دارد و چـه بسـا فهـم

1ـاصلخودمیزانی

خودمیزانى یکی از مهمترین معیارهای شناخت حُسن و قب است؛ زیـرا انسـان پـی مـیبـرد
هرآنچه برای او ظلم است ،برای دیگران نیز ناپسند است و اگر چیزی برای او خیـر اسـت ،بـرای
دیگران نیز مقبول و خوشایند اسـت خـودمیزانى ،توجـه بـه خـودنـوعى و خـوداجتمـاعى اسـت0
خودمیزانى انسان را از خودمحورى و خودپرستى حفظ مینماید و او را به منش عالى اجتمـاعى و
خانوادگى نائل مىسازد 0بر اساس همین اصل امیرمؤمنان به خود اجازه نمیدهد در خوشی و
راحتی زندگی نماید؛ هرچند میتوانست از عسل مرغـوب و مغـز گنـدم اسـتفاده نمایـد و لبـاس
ابریشم بپوشد (ر0ک :شیروانی ،نهجالبالغه :7095 ،نامه 0)40بنابراین ،اصل خودمیزانی از بهتـرین
ابزار برای تأدیب نفس است (قال علي« :كَفَناکَ أَدَبناً لِنَفسِنکَ مَنا ذَکرَهُنهُ لِغَیْنرِکَ وَ عَلَیْنکَ
لِأَیِیکَ المُؤمِنِ مِثلُ الَّذِي لَکَ عَلَیْه» کلینی ،الکافی ،55 /0 :7451 ،ح 0)4این قاعـده یـک اصـل
اخالقی مبتنی بر «سازگاری» است و معمو ً باعث میشود انسان با شفقت ،رحمت ،سـخاوت و
خیرخواهی با دیگران رفتار نماید0
اگر دولتمردان اسالمی مصال جامعه را منفعت خود بدانند و مفاسد آن را مفسده برای خـود
تلقّی نمایند ،مورد محبرت مردم قرار گرفته و مجذوب آنها میگردنـد 0امیرمؤمنـان بـه فرزنـد
بزرگوارش امام مجتبی فرمودند« :فرزندم خود را میان خـویش و دیگـری ،میـزان قـرار ده و
آنچه برای خود دوست داری ،برای دیگران نیز دوست بدار و از آنچه بـرای خـود خـوش نـداری،
برای دیگران مهم مپسند 0ستم نکن چنان که دوست نداری بر تو ستم شود و نیکی نما چنانکـه
دوست داری بر تو نیکی نمایند( »000همان ،نامه 0)07آن حضرت در نامهای به عثمان بـن حنیـف
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دقیق دستورات اخالقی ،در ابتدا نیازمند عمل آدمی است (ر0ک :سجادی ،تربیت اخالقی از منظـر
پست مدرنیسم و اسالم 0)00 :7019 ،روانشناسان میگوینـد یـک رهبـر بایـد بدانـد کـه آنچـه
میگوید ،هدف اوست و هدف او آن چیزی است که میگوید 0بنابراین باید یقین بداند که کلمـات
و سخنان او اسناد اوست (ر0ک :بیل فیتز ،اصول صدگانه رفتار مدرن 0)90 :7009 ،راجرز میگوید:
«فرد مطلوب کسی است که از همسازی درونی برخوردار باشد و بین آنچه که هست و آنچه کـه
می گوید اختالفی وجود نداشته باشد 0همین امر باعث ایجاد اطمینان و رابطـه حسـنه مـیشـود»
(ر0ک :شفیعآبادی ،تصمیمگیری از دیدگاه قرآن و روانشناسی ،مجموعه مقـا ت قـرآن و علـوم
روز 0)065 /5 :7009 ،با این تعبیر ،اگر بین سخن و عمل دولتمردان تناقض باشـد ،نمـیتواننـد
اعتماد جامعه را جلب نموده ،قلوب آنان را به سوی خود معطوف گردانند0
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مینویسد 000« :چقدر بعید است که هواى نفسم بر من غلبه کند و حر و طمع مرا بـه انتخـاب
غذاهاى لذیذ وادار نماید ،در حالى که شاید در حجاز یا یمامه کسى باشد که به یـک قـر نـان
محتاج باشد و شکم او سیر نباشد؛ یا آنکه شب را با شکم سیر صب کنم ،در حالى که در اطـرافم
شکمهاى گرسنه و جگرهایى سوزان باشد 000آیا به همین دلخوش باشم که مرا امیرمؤمنان مـی-
گویند ولى در سختىهاى روزگار با آنان شریک نباشم یا در تلخىهاى زندگى الگویشان نباشـم؟!
( »000همان ،نامه0)40
بنابراین ،آنچه میتواند محبرت مردم نسبت به والی را پایدار نماید ،رعایت اصل خود میزانـی
است؛ یعنی هنگام تصمیم گیری و برخورد با دیگران ،خود را جای آنها قرار دهـد و هـر تصـمیمی
برای خود اتّخاذ میکند ،برای دیگران هم لحـاظ نمایـد 0امیرالمـومنین بـا عبـارت «واجعَنل
نفسِک میزانا» (همان ،نامه 0)07به صراحت این اصل را مطرح نمودهاند 0از دیـدگاه روانشناسـی
آنچه باعث ایجاد حس نوع دوستی برای کمک کردن به دیگران میشود ،این است که فرد خـود
را جای دیگری قرار دهد در غیر این صورت هرچند امکان یاری رساندن به شخص نیازمند وجود
دارد اما این تالش به خاطر کاهش دغدغه خود است لذا نوع دوستانه نیسـت بلکـه خودخواهانـه
است زیرا هدف از این رفتار ،کاهش دادن فشار فرد مقابل نیست بلکه کـاهش رنـج خـود اسـت
(ر0ک :سا ریفر ،روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسالمی0)054 :7090 ،
5ـاصلصداقتوراستی(شفافیّتسازی)
[]7

صداقت و راستی دولتمردان میتواند باعث تغییر نگرش در آحاد افـراد جامعـه گـردد؛ زیـرا
نگرش بر اساس اصول شرطی شدن کالسیک و شرطی شدن عامل پدید میآید و مواجه مکرر با
یک پدیده باعث ثبات نگـرش مـی گـردد 0از طـرف دیگـر ،قابـل اعتمـاد و جـذاب بـودن منبـع
اطالعرسانی و تخصصی و واقعی بودن اطالعـات ،در تغییـر نگـرش مـؤثر اسـت (ر0ک :نیکـزاد،
دانستنیهای ضروری روانشناسی 0)051 :7005 ،با این بیان میتوان نتیجه گرفت کـه صـداقت و
راستی دولتمردان میتواند نگرش منفی جامعه به دولت را به نگرش مثبت تغییر دهد و بالعکس0
 011چنان که این مسئله در دولتهای مختلف با تجربه ثابت شده است و دیـده شـده کـه دولتـی در
ابتدای شروع کار خود به دلیل ارائه شعارهای جذّاب به طرق مختلف ،دیـدگاه و نگـرش مـردم را
نسبت به خود مثبت نماید ،اما پس از مدتی به دلیل عدم صداقت در اجرای برنامهها و پایبندی به
شعارهای انتخاباتی خود ،در نظر جامعه ،نگرش منفی یافته است0
صداقت به قدری در همراهی و همدلی مردم با نهادها و سازمانهـا مـؤثر اسـت کـه منشـور
اخالقی جدید انجمن روابط عمومی آمریکا ،یکی از اصول خود را صداقت قرار داده است 0در ایـن

6ـاصلعدمتکبّروخودپسندی

امیرمؤمنان ،تکبرر را از صفات شیطانی شمرده و او را بنیانگذار عصـبیرت و غـرور معرفـی
مینماید («فَعَدُوُّ اللَّهِ إِمَامُ المُتَعَصِّبِینَ وَ سَلَفُ المُسْتَکبِرِينَ الَّذِي وَضَعَ أَسَاسَ العَصَنبِیَّة» شـیروانی،
نهجالبالغه :7090 ،خطبه  0)795آن حضرت همواره همه مردم ،خصوصاً مدیران دولتی را نسـبت
به پرهیز از عُجب و خودپسندی تنبه داده است« :فَاللَّهَ اللَّنهَ فِني كِبْنرِ الحَمِیَّنةِ وَ فَخنرِ الجَاهِلِیَّنة»
(همان ،خطبه)795 ،؛ شما را به خدا! از خودپسندی و تفاخر جاهلی پرهیز نماییـد 0آن حضـرت در
خطبه دیگری به صراحت مردم را از پیروی متکبرران برحذر میدارد« :أَلَا فَالحَذَرَ الحَذَرَ مِن طَاعَنةِ
سَادَاذِکُمْ وَ كُبَرَائِکُمْ الَّذِينَ ذَکَبَّرُوا عَنن حَسَنبِهِمْ وَ ذَرَفَّعُنوا فَنوْ َ نَسَنبِهِم» (همـان)؛ آگـاه باشـید و
بپرهیزید از اطاعت و فرمانبرداری سران و بزرگانتان؛ آنان که به اصل و حَسَب خـود مـینازنـد و
خود را با تر از آنچه هستند ،میپندارند 0امام ،تکبرر را مایه حسـادت و دشـمنی و بـرانگیختن
آتش تعصرب و کینه معرفی نموده است (همان) 0علمای اخالق با توجـه بـه روایـات ،نشـانههـای
متعددی برای شخص متکبرر بیان نمودهاند 0برخی از این عالمـات کـه بـر مـدیر دولتـی متکبرـر
میتوان تطبیق نمود ،چنین است :به خطاها و اشتباهات خود (هرچند به او تذکر داده شود) اعتنـا
نمیکند ،در صدر قرار گرفتن دیگران را در محافل و مجالس تحمل نمیکند ،همیشه دوست دارد
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بیانیه آمده است :ما به با ترین استانداردهای دقّـت و صـداقت در پیشـبرد منـافع و در برقـراری
ارتباط با عموم مردم تعهرد و پای بندیم» (ر0ک :روابـط عمـومی ،نقـش؛ فراینـد و اسـتراتژی/7 ،
 0)755امیرمؤمنان قرنها پیش ،هنگام إرائه کاملترین منشور سیاسی ،این مسئله را مدر نظـر
قرار داده و به آن توجه ویژه نمودهاند؛ «بدانید حقّ شما بر من است که جز اسرار جن چیـزى را
از شما پنهان ندارم» (ر0ک :شیروانی ،نهـجالبالغـه :7095 ،نامـه 0)05ایـن مطلـب بـه صـراحت،
شفافسازی امور را جز در موارد خا از وظایف دولتمردان میداند» 0امـام در جـای دیگـری
صداقت را از وظایف والی و دولتمردان میشمرد« :وَلیَصْدُ رَائِدٌ أَهْلَنه» (همـان ،خطبـه)750؛ «هـر
پیشوایی باید با مردم خود به راستی سخن گوید»0
آن حضرت پس از بیعت مردم با ایشان در تشری اصول حکومتداری خود میفرماید« :وَ اللَّنهِ
مَا كَتَمْظُ وَشمَةً وَ لَا كَذَبْظُ كِذبَة» (همان ،خطبه)76؛ به خدا سوگند به اندازه سر سوزنی چیـزی را از
شما پنهان ندارم و هیچ نوع دروغی نگویم»؛ لذا حکومت آن حضرت حکومتی بود کـه در آن ،همـه
چیز برای مردم آشکار و شفّاف بود و هیچ نـوع دروغـی بـه مـردم گفتـه نمـیشـد 0روانشناسـان،
[]5
راستگویی و صداقت را یکی از مهمترین عوامل ایجاد محبت و عالقهمندی شمردهاند0
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دیگران بر او تواضع و سالم کنند ،دعوت فقرا و بیچارگان را اجابت نمیکنـد ،همـواره بـه دنبـال
پوشیدن لباس های فاخر است و با خادمـان و زیردسـتان ،در یـک سـفره غـذا نمـیخـورد (ر0ک:
نراقی ،معراج السعاد  ،بیتا595 :ـ0)590
یکی از نشانههای عدم تکبرر و خودخواهی ،عذرخواهی آشکار حاکم نسبت به مردم است 0این
عذرخواهی عالوه بر آنکه باعث از بین رفتن سوء ظن و بدگمانی میشود ،نوعی ریاضت و مبارزه
با نفس برای حاکم است؛ در نتیجه ،با عذرخواهی حاکم ،مردم به حـق گـرایش پیـدا مـیکننـد0
امام میفرماید ...« :وَ إِن نَنَّظِ الرَّعِیَّةُ بِکَ حَیْفاً فَأَصْحِر لَهُمْ بِعُذرِکَ وَ اعْندِل عَننکَ نُنُنونَهُمْ
بِإِصْحَارِکَ فَإِنَّ فِي ذَلِکَ رِيَاضَةً مِنکَ لِنَفسِکَ وَ رِفقاً بِرَعِیَّتِکَ وَ إِعْنذَاراً ذَبْلُن ُ بِنهِ حَاجَتَنکَ مِنن

ذَقوِيمِهِمْ عَلَى الحَ »؛ (نهج البالغه ،نامه 000 )00و اگر زمانی ،رعیرت بر تـو بـد گمـان گـردد ،عـذر
خویش را آشکارا با آنان در میان بگذار و با این کار آنها را از بـدگمانى نجـات ده 0ایـن کـار هـم
ریاضتى براى خودسازى نفس توست و هم مهربانى کردن نسبت به رعیرت اسـت و ایـن پـوزش
خواهى تو ،آنان را به حق وا مىدارد0
یکی دیگر از نشانههای تواضع و دوری از خودخواهی ،ارتباط مستقیم و بال واسـطه والـی بـا
رعیرت است 0امام خطاب به مالک میفرماید« :وَ اجْعَل لِذَوِي الحَاجَاتِ مِنکَ قِسْماً ذُفَنرُُِّ لَهُنمْ
ک وَ
ک َو ذُقعِن ُد عَنن ُه ْم جُنن َد َ
ض ُع فِین ِه ِللَّن ِه الَّنذِي َی َلقَن َ
س َل ُه ْم َم ْجلِس ًا عَا ّم ًا َف َت َتوَا َ
ک َو َذ ْج ِل ُ
ص َ
فِی ِه شَخ َ
أَعْوَانَکَ مِن أَحْرَاسِکَ وَ شُرَطِکَ حَتَّى يُکَلِّمَکَ مُتَکَلِّمُهُمْ غَیْرَ مُتَتَعْتِعٍ  ...ثُمَّ احْتَمِنلِ الخُنر َ مِننهُمْ وَ

العِيَ وَ نَحِ عَنهُمُ الضِّی َ وَ الأَنَفَ يَبْسُطِ اللَّهُ عَلَیْکَ بِذَلِکَ أَكنَافَ رَحْمَتِه» (نهج البالغه ،نامه)00؛ از
جانب خود وقتى را براى آنان که به شخص تو نیازمندند ،قرار ده و در آن وقت وجود خود را براى
آنان از هر کارى فارغ کن ،و جلوست براى آنان در مجلس عمومى باشد ،و براى خداوندى که تو
را آفریده تواضع کن ،و لشگریان و یاران از پاسبانان و محافظان خود را از این مجلس بر کنار دار
تا سخنگوى نیازمندان بدون ترس ،نگرانى ،لکنت و تردید با تو سخن بگوید 0 000آنگاه خشـونت و
صحی حرف نزدن آنان را تحمل کن 0درشتی ،غرور و خودپسندى نسبت به آنـان را از خـود دور
 011کن تا خداوند جوانب رحمتش را بر تو بگشاید0
روانشناسان میگویند مجاورت و نزدیکی مکانی موجب ارتباط مکرر میشود و ارتبـاط بـین
فردی مکرر معمو به جاذبه میانجامد 0زایون

اظهار میکند که ارائه مکرر محـرک یـا تمـاس

فراوان با آن به ارزیابی مثبتتر آن محرک میانجامد 000حی یک نامزد انتخابات در امـور سیاسـی
نیز هرچه بیشتر در معر

دید قرار گیرد ،واکنش مثبت به او بیشـتر خواهـد بـود 0در تاییـد ایـن

سخن ،نتیجه پژوهش مورلند و بیچ آورده میشود که از دستیارانشان خواستند به عنوان پژوهشگر

در کالس درس دانشگاه در یک نیم سال تحصیلی به ترتیب پانزده ،ده و پنج جلسه شرکت کنند
و نفر چهارم اصال شرکت نکند 0سپس در پایان نیم سال تحصیلی چهار نفـر مـذکور بـه کـالس
آمدند و آزمایشگرها از دانشجویان خواستند که در یک مقیاس مدرج ،میزان عالقه خود را به هـر
یک از این چهار نفر بیان کنند 0این چهار نفر از جهت ظاهری به هم شبیه بودند و هـیچ یـک از
آنان تعاملی با اعضای کالس در طول ترم نداشت 0با این وجود به میزانی که حضور بیشـتر بـود،
میزان جاذبه افزایش داشت 0بنابراین ،حضور مکرر در دوست داشتن و ایجاد محبـت مـوثر اسـت
وقتی نفسِ حضور موثر باشد ،ارتباط دوستانه و بیواسـطهی دولتمـردان بـا شـهروندان ،تـاثیری
مضاعف در ایجاد همدلی و همزبانی خواهد داشت0
یکی دیگر از نشانهها و خصوصیات فرد متکبر این است که برای نظر دیگران ارزشـی قائـل
نیست و به نوعی آنها را تحقیر میکند 0بنابراین ،بدیهی است مردم هرگز با کارگزاری که آنهـا را
تحقیر نماید ،انس نمیگیرند و با او همدل و همراه نمیشوند 0ویلیام گالسر مینویسد« :بـر ایـن
باورم که هیچ کس نباید دیگری را تحقیر کند؛ زیرا بیشتر مشکالت و درگیریهای بـین افـراد از
تحقیر دیگران ناشی میشود» (ر0ک :گالسر ،مـدیریت بـدون زور و اجبـار 0)60 :7000 ،شـخص
متکبر همواره میخواهد نظرات و دیدگاههای خود را بر دیگران تحمیل کند لذا با واکـنش منفـی
افراد مواجه میشود این مطلب که باعث از بین رفتن همدلی و همزبانی میگردد در روانشناسی
به تغییر نگرش منفی معروف است (ر0ک :سا ریفر ،روانشناسی اجتماعی با نگـرش بـه منـابع
اسالمی0)747 :7090 ،
ب)روشهایایجادهمدلی

روشها ،شیوه پیادهسازی و کاربست اصول برای رسیدن به اهداف هستند؛ بنابراین ،روشهـا
بایدهای جزیی و معیرن هستند که همدلی را محقّق میسازند 0روش میتواند ناظر به یک سـاحت
مشخص باشد یا فراساحتی و عام باشد و گاهی با تغییر شرایط زمانی و مکانی متغییر گردد (ر0ک:
اصول و روشهای تربیت اسالمی 0)49 ،در این بخش با استقرا در نهجالبالغه ،شش روش ایجـاد
همدلی ملّت با دولت استخراج و با تطبیق بر دیدگاه روانشناسان تبیین گردیـده اسـت 0دلجـویی
پدرانه ،توجه به امور اندک ،تعریف و تمجید از رعیرت ،برآوردن حاجتهای رعیرت ،نیکی و احسـان
و افزایش مشارکت اجتماعی از مهمترین این روشهاست0

اصول ایجاد همدلی ملّت با دولت از منظر نهج البالغه با تطبیق بر روانشناسی

(ر0ک :سا ریفر ،روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسـالمی 0)551 :7090 ،بـدیهی اسـت
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امیرالمؤمنین در نامه خود به مالک اشتر ،یکی از عوامل مهم برای ایجاد همدلی مردم بـا
حکومت را دلجویى از رعیرت معرفی مینماید و دلجویی حاکم نسبت به رعیرت را به منزله محبرت
پدر و مادر نسبت به فرزندان میداندُ « :ث َّم َذ َفقَّن ْد مِنن ُأمُنو ِر ِه ْم مَنا َي َت َفقَّن ُد الوَالِندَا ِن مِنن َولَن ِد ِهمَا»
(نهجالبالغه ،نامه)07؛ سپس از آنان دلجویى کن چنـان کـه پـدر و مـادر از فرزندشـان دلجـویى
مىنمایند 0راغب اصفهانی «تافاقُّد» را به تعهد و سرپرستى معنـا نمـوده اسـت (راغـب اصـفهانی،
مفردات الفاظ قرآن 0)11 /4 :7451 ،اما مؤلف کتاب توضی نهجالبالغه در مراد از تافاقُّـد ،معنـایی
لطیفتر بیان داشته است« :مراد از «مَا یَتافاقّدُ الْوَالِدَانِ مِنْ وَلادِهِمَا» سرپرستی و نظـارت بـر همـه
امور آنها است» (ر0ک :بحرانی ،توضی نهج البالغه)760 /4 :7065 ،؛ بنابراین ،رسیدگی به احوال
رعیرت ،در همه امور باید تا نهایت حد خود باشد 0امروزه نیـز روانشناسـان یکـی از عوامـل مهـم
همدلی را مهربانی و لطف مدیران نسبت به رعیت میدانند تا جـایی کـه منشـور اخالقـی جدیـدِ
انجمن روابط عمومی آمریکا ،یکی از ارزشهای حرفهای خود را حمایت و جانبداری از مـوکالن
خود قرار داده است 0در این بیانیه آمده است « :ما به عنـوان وکالیـی کـه بایـد از مـوکالن خـود
حمایت کنیم ،در جهت منافع عمـوم عمـل مـیکنـیم» (ر0ک :روابـط عمـومی ،نقـش ،فراینـد و
استراتژی 0)755 /7 ،پرفسور محمود ساعتچی فقدان روابط مشفقانه دولـت بـا مـردم را از جملـه
عوامل مؤثر در ایجاد ناهنجاری در نظام اداری یک کشور معرفی نموده اسـت 0وی معتقـد اسـت
گاهی این عامل به تنهایی باعث ایجاد ناهنجاری میگردد (ر0ک :ساعتچی ،روانشناسی بهرهوری
راهبردی 0)059 :7090 ،راجرز معتقد است به منظور برقراری ارتباط موثر با دیگران باید بـا آنـان
همدلی کرد یعنی مشکل آنها را مشکل خود بدانیم و مسائل را از دیدگاه فرد باید نگریست (ر0ک:
شفیع آبادی ،تصمیم گیری از دیدگاه قرآن و روانشناسی ،مجموعـه مقـا ت قـرآن و علـوم روز،
0)067 /5 :7090
2ـتوجهبهاموراندک
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متأسفانه امروزه بسیاری امور ناچیز و اندک مانند کارگـاههـای کوچـک زود بـازده بـه بهانـه
رسیدگی به پروژههای بزرگ رها شده و مورد توجه قرار نمیگیرند ،در حالی کـه امیرمؤمنـان

اعتنا به این امور را زم و ضروری شمرده و آن را عاملی مهم در راستای همدلی مردم با دولـت
معرفی نموده است« :وَ لَا ذَدَعْ ذَفَقُّدَ لَطِیفِ أُمُورِهِمُ اذِّکَالًا عَلَى جَسِنیمِهَا فَنإِنَّ لِلیَسِنیرِ مِنن لُطفِنکَ

مَوْضِعاً يَنتَفِعُونَ بِهِ وَ لِلجَسِیمِ مَوْقِعاً لَا يَسْتَغنُونَ عَنهُ» (شیروانی ،نهج البالغه ،نامـه )00؛ از بررسـى

امور ناچیز آنان به امید بررسى کارهاى بزرگشان چشم پوشی نکن؛ زیرا نیکى اندک تو جایى دارد
که از آن بهرهمند مىگردند و براى احسان بزرگ تو نیز جایگاهی است که از آن بىنیـاز نیسـتند0
عالمه مجلسی «لَطِیفِ أُمُورِهِمُ» را آگاهی و رسیدگی به کوچکترین مشکالت رعیرت بیان نموده
تا جایی که حاکم باید از دُمَلی که در جسم یکی از آنها واقـع شـده ،اطـالع داشـته باشـد (ر0ک:
بحرانی ،شرح نهج

 0)500 /0 :7065 ،بنابراین ،تنها همزبانی با مردم و تکرار مشکالت آنها

برای حاکم کافی نیست ،بلکه باید با آنها همدل باشد و به همه وعدههای داده شده به آنها جامـه
میدهد انسانها از همان روزهای آغازین تولد و نوزادی تا دوران جوانی و بزرگسـالی بـه دنبـال
ارتباط با یکدیگرند؛ برای نمونه ،اینسورت ،بالبی و فینی و نولر معتقدند این تالشها برای ارتبـاط
به شکل دلبستگیهای رمانتیک ،دوستیهای نزدیـک ،پیونـدهای خـانوادگی و ارتباطـات کـاری
ظاهر میشوند (ر0ک :بلوستین ،روانشناسی کار 0)705 :7097 ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت کـه
کوچکترین خدمت به هر فرد ،در همدل و همزبان نمودن او با خود ،مؤثر است0
1ـتعریفوتمجیدواقعیازآنان

یکی دیگر از روشهای مهم برای همراهی مردم با دولت ،تعریف و تشویقهای حقیقی والی
از موالیان خود است 0خدای متعال برای جذب افراد به تشویق و تمجید آنها پرداخته اسـت (ر0ک:
بقره 0)701 /امیرمؤمنان در نبرد صفّین برای تقویت روحیـه سـربازان خـود بـه تشـویق آنهـا
پرداخته ،فرمودند« :أَنتُمْ لَهَامِیمُ العَرَبِ وَ يآفِیخُ الشَّرَفِ وَ الأَنفُ المُقَدَّمُ وَ السَّنَامُ الأَعْ َمُ وَ لَقَدْ شَفَى
وَحَاوِحَ صَدْرِي أَن رَأَيتُکُمْ بِأَیَرَةٍ ذَحُوزُونَهُمْ» (شیروانی ،نهج البالغه :7097 ،خطبه )751؛ شـما از
بزرگان و سرشناسان عرب و از سران شرف مىباشید ،برازنـدگى چشـمگیرى داریـد و قلّـههـاى
سرفراز و بلند قامتید ،سوزش سینهام با مقاومت و حمالت د ورانه شما تسکین یافت؛ زیرا دیـدم
صفهای شامیان را در هم شکسته ،آنان را فراری دادید0
در جای دیگری در تمجید یاران خود مـیفرمایـد« :أَننتُمْ لَهَنامِیمُ العَنرَبِ وَ السَّننَامُ النأَعْ َمُ»
(همان ،خطبه  )754؛ شما د وران عرب ،چابک سواران و شرافتمندان برجستهاید 0آن حضرت در
نامه خود به مالک اشتر ،وی را به ستایش نیکو از رعیرت سـفارش مـینمایـد و از آن بـه عنـوان
عاملی مهم در همدلی مردم با وی یاد میکند« 0وَ وَاصِل فِي حُسْنِ الثَّنَناءِ عَلَنیْهِمْ» (همـان ،نامـه
)07؛ بنابراین میتوان گفت مراد حضرت ،ثنا و تمجید پیوسته آنـان اسـت (ر0ک :شـیروانی ،نهـج
البالغه0)600 :7095 ،
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عمل بپوشاند؛ هرچند کوچک باشند 0نظریهپردازان ارتباط ،شواهد جالبی ارائه کردهانـد کـه نشـان
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از دیدگاه روانشناسی ،کلیدهای موفقیت دولتمردان در دست رفی دهندگان است؛ لذا آنها باید
از مردم قدردانی و تعریف و تمجید نمایند؛ زیرا افرادی که احساس قدرشناسی مـیکننـد ،وفـادار
خواهند ماند (ر0ک :بیل فیتر ،اصول صدگانه رفتار مدرن 0)10 :7097 ،لینکلن یکی از نامـههـایش
را اینگونه آغاز کرده است« :همه از تعریف و تمجید خوششان مـیآیـد» (ر0ک :کـارنگی ،آیـین
دوستیابی و تاثیرگذاری بر افراد 0)45 :7097 ،ویلیام جیمز میگوید« :عمیقتـرین اصـلی کـه در
ذات بشر هست ،این است که از ته دل میخواهد از او تعریـف و تمجیـد شـود» (ر0ک :کـارنگی،
آیین دوستیابی و تاثیرگذاری بر افراد 0)45 :7097 ،دیل کارنگی در کتاب خود مینویسد :کسـی
که بتواند صادقانه و صمیمانه مردم را تحسین و از آنها تمجید کند ،تمام مردم دنیا را همراه خـود
ساخته است و کسی که قادر به چنین کاری نباشـد ،تنهـا مـیمانـد (ر0ک :همـان 0)00 ،داویـدیو
مینویسد« :تجارب آزمایشگاهی به طور هماهن نشان میدهد که عواطـف مثبـت بـه ارزیـابی
مثبت از دیگران یعنی دوست داشتن و محبت آنها میانجامد و عواطف منفی بـه ارزیـابی منفـی
یعنی دوست نداشتن منتهی میشود» (سا ریفر ،روانشناسـی اجتمـاعی بـا نگـرش بـه منـابع
اسالمی 0)794 :7090 ،ارونسون میگوید« :کسی که از نخستین سـاعات روز مـا را بـا تعریـف و
تمجید صادقانهای شاد کند ،بر کسی که با انتقاد غیرمنصفانه ما را ناراحت کند ،ترجی میدهـیم؛
زیرا ما افرادی را دوست داریم که رفتارشان بیشترین پاداش و کمترین هزینه را برای مـا داشـته
باشد 0از این رو تعریف و تحسین طنزآمیز ،فریبکارانه ،غیرصادق ،ابلهانه یا به طـور غیـر موجـه
مبالغه آمیز ،موجب دوست داشتن نمیشود 0برعکس ،انتقادِ تکامل بخش و درست ممکـن اسـت
اثر بیشتری در ایجاد عالقه داشته باشد (همان)0
1ـبرآوردنآرزوهاىرعیّت

یکی از مهمترین ابزارهای ایجاد همدلی و همزبانی مردم نسبت به والی ،بـرآوردن آرزوهـای
رعیرت است 0امام در عبارتی کوتاه اما پرمغز ،مالک اشتر را به این امـر توجـه داده اسـت...« :
فَافسَحْ فِي مَالِهِمْ» (شیروانی ،نهج البالغه 000 )404 :7095 ،پس آرزوهاى رعیرت را بر آور0
مـینویسـد:
 011فافْسَ ْ در لغت به معنای توسعه در امور است (ابن فارس ،معجم المقاییس
«فسح ،الفاء و السین و الحاء كلمةٌ واحدة ذدلُّ على سَعَةٍ و اذِّساع»)050 /4 :7475 ،؛ چنان که در
روایت دیگـری از آن حضـرت آمـده اسـت« :اللَّهُنمَ افسَنحْ لَنهُ مَفسَنحاً فِني نِلِّنک» (شـیروانی،
نهجالبالغه :7090 ،خطبه)15؛ خداوندا ،جایى وسیع در سایه رحمتت براى او بگشا یعنی احسان و
برّ خود را بر او فرو فرست) روانشناسان میگویند :انسان به طور طبیعی به سویی جذب میشـود
که نیازهای او را برآورده سازد یعنی نیاز به کمال برای رفع نقصان است؛ لذا تمایـل بـه برقـراری
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روابط صمیمانه و دوستانه با کسی که واجد چیزهای دلخواه افراد است ،بیشتر است (ر0ک :نیکزاد،
دانستنیهای ضروری روانشناسی 0)040-045 :7005 ،از نظر راجرز ،گرایشی در تمـام انسـانها در
جهت کمال و تحقق بخشیدن استعدادها وجود دارد (ر0ک :بررسی انسان کامل از دیـدگاه اسـالم
در نهجالبالغه و دیدگاههای روانشناسی ،مجموعه مقـا ت قـرآن و علـوم روز0)004 /7 :7009 ،
مزلو نیز معتقد است انسانها به طور طبیعی به سـمت خودشـکوفایی گـرایش دارنـد و نیازهـای
اساسی آنها را بر انگیخته نموده و در نهایت به رشد و کمال منجر میشود (ر0ک :گریگوری جـی،
نظریههای شخصیت 0)655 :7006 ،هاولند و سیرز در مطالعهای که به بررسی ابعـاد پرخاشـگری
پرداختند ،به این نتیجه رسیدند که پرخاشگری غالبا از ناکامی ناشی میشود (ر 0ک :سـا ریفـر،
روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسالمی 0)769 :7090 ،با توجه به اینکه بـرآورده نشـدن
آرزوهای هر شخص ،نوعی ناکامی برای او محسوب میشود پس میتوان گفت بـرآورده نشـدن
آرزوهای رعیرت باعث پرخاشگری با دولتمردان میگردد 0بر همین مبنا ،پژوهشگران یافتهانـد کـه
شرایط نامطلوب اقتصـادی ناکـامی را افـزایش داده و شـرایط مناسـب اقتصـادی آن را کـاهش
میدهد 0هاولند و سیرز با کسب اطالعاتی یافتند که رفتارهای خشونت آمیز در شـرایط نـامطلوب
اقتصادی افزایش یافته و بیشترین آمار قتلهای غیـر قـانونی در آمریکـا در سـالهای بـا شـرایط
اقتصادی نامناسب بوده و به دلیل اینکه افراد نمیتوانسـتند پرخاشـگری خـود را متوجـه عوامـل
ناکامی اقتصادی کنند به افراد ضعیفتر حمله میبردند (ر0ک :همان 0)715 ،با این بیان باید گفت
از آنجا که دولت قدرتی دارد که تک تک افراد جامعه هیچگاه آن امکانات و قدرت را ندارنـد ،بـه
طور طبیعی ،عالقه به نهادهای دولتی با انگیزه محقق شدن آرزوهای مورد عالقه افراد در جهـت
رسیدن به کمال ،وجود دارد که اگر دولت ،همرت به تحقق و برآوردن نیازهای رعیرت نمایـد ،ایـن
همدلی افزایش مییابد0
1ـنیکیواحسانبهرعیّت

نیکی نمودن به طرف مقابل ،از مهمترین عوامل جلب محبرت است 0امام علی میفرماید:
«مَن أَحْسَنَ إِلَى النَّاسِ اسْتَدَامَ مِنهُمُ المَحَبَّة» (تمیمـی آمـدی ،غـررالحکم ،600 :7095 ،ح)7567؛
هرکس به مردم نیکی و احسان نماید ،محبرت آنان نسبت به خود را پایدار مینمایـد 0امـام در
نامه خود به مالک اشتر بر این مسئله تأکید نموده ،بهترین عامل در جلب قلوب رعیرت نسبت بـه
مردم را نیکی نمودن به آنها میداند...« :وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَیْسَ شَيْءٌ بِأَدْعَى إِلَنى حُسْننِ نَننِّ [وَالٍ] رَاعٍ
بِرَعِیَّتِهِ مِن إِحْسَانِهِ إِلَیْهِمْ» (شیروانی ،نهج البالغه :7095 ،نامه)00؛  000و بدان که برای حسن ظـن
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رعیرت به والی چیزی مهمتر از نیکی ک ردن بـه آنهـا نیسـت 0همچنـین در کالمـی دیگـر رابطـه
مستقیم احسان با حسن ظن را چنین تشری مینماید« :وَ إِنَّ أَحَ َّ مَن حَسُنَ نَنُّکَ بِهِ لَمَن حَسُننَ
بَلَاؤُکَ عِندَهُ وَ إِنَّ أَحَ َّ مَن سَاءَ نَنُّکَ بِهِ لَمَن سَاءَ بَلَاؤُکَ عِندَه» (همان ،نامه)00؛ کسی کـه از تـو
احسان دیده ،در خوشگمانی به تو شایسته تـر و آنکـه از جانـب تـو بـه او نـاراحتى رسـیده ،بـه
بدگمانیت سزاوارتر است 0یکی از مصادیق احسان ،کم کردن هزینههـای مـالی بـر دوش رعیرـت
است 0امیر مؤمنان میفرماید« :وَ ذَخفِیفِهِ المَئُونَاتِ عَلَیْهِمْ وَ ذَرکِ اسْتِکرَاهِهِ إِيَّاهُمْ عَلَى مَا لَیْسَ
لَهُ قِبَلَهُم فَلیَکُن مِنکَ فِي ذَلِکَ أَمْرٌ يَجْتَمِعُ لَکَ بِهِ حُسْنُ ال َّنِّ بِرَعِیَّتِک» (همان)؛ آگـاه بـاش کـه
چیزى براى جلب حسن ظن رعیرت نسبت به والی ،بهتـر از  000و سـبک کـردن هزینـه بـر دوش
ایشان و اجبار نکردنشان به حقّى که حاکم بر آنان ندارد ،نیست 0پس باید چنان رفتار کنی که بـه
واسطه آن ،خوش گمانى رعیرت برایت فراهم آید0
از منظر روانشناسی نیز انجام خدمت و مدیون کردن دیگـران یکـی از راهکارهـای متقاعـد
نمودن افراد است (روانشناسان اجتماعی ،روش جای پا باز کردن (گام بـه گـام)؛ روش بـه مـرگ
بگیر تا به تب راضی شود (با پنبه سـر بریـدن) و روش شـوت کوتـاه یـا دبـه کـردن را از دیگـر
روشهای متقاعد سازی برشمردهاند( 0ر0ک :نیکزاد ،دانسـتنیهـای ضـروری روانشناسـی:7005 ،
)040؛ زیرا وقتی فرد ،گروه یا نهادی برای انسـان کـاری انجـام دهـد ،او در مقابـل آن خـدمت،
احساس دَین میکند و این احساس دَین ،احتمال پذیرفتن تقاضای طرف مقابل و اطاعت پـذیری
از وی را با میبرد 0بنابراین ،هرچه دولتمردان خـدمات بیشـتری بـه رعیرـت خـود ارائـه دهنـد،
احساس عاطفه و اطاعتپذیری بیشتری را از جانب آنهـا شـاهد خواهنـد بـود 0چنـین دولتـی در
صحنههای مختلف از پشتوانه و حمایت مردمی نیز برخوردار خواهد بود0
5ـافزایشمشاركتاجتماعیوواگذاریاموربهمردم

توسعه مشارکتهای اجتماعی و واگذاری امور به مردم از مهمترین وظایف دولت برای ایجـاد
همدلی و همزبانی است؛ زیرا انسان فطرتاً اجتماعی است و مشـارکت در سرنوشـت سیاسـی کـه
 018بخشی از ملزومات زندگی اجتماعی است ،حق بدیهی و مسلّم اوست 0از سوی دیگر ،اگـر بخـش
خصوصی در کشور تقویت شود و آحاد ملت شاهد کاهش تصـدیگـری دولـت باشـند ،در مسـیر
پیشرفت کشور با دولت همکاری و مساعدت بیشتری مینمایند 0روانشناسان کار و محـیط آن را
به عنوان یکی از منابع مهم پیوند با اجتماع مطرح نمودهاند؛ برای نمونه ،هریـوت ،پـاول ،ام0اس0
ریچاردسون و یان و کولین مـیگوینـد :یکـی از عوامـل عمـده و تأثیرگـذار در رشـد رویکـرد
ارتباط محور ،افزایش تحقق این مفهوم است که کار ،به طور ذاتـی در سـاختار اجتمـاعی تجربـه
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انسان ،مفهومسازی میشود 0جینی و سالیوان ،جانسون وارل ،وال من و 000معتقدنـد کـار از قـدیم
ا یام پیوند عمیقی با بافتهای ارتباطی و اجتماعی داشته است (ر0ک :بلوستین ،روانشناسی کار،
 0750 /7 :7097ر0ک :گالسر ،مدیریت بدون زور و اجبار0)07 :7000 ،
مدیران راهبر که در برابر مدیران رئیس مآبانه قرار دارند ،نه تنها به ایدههای کارکنـان خـود
گوش میدهند ،بلکه آنان را تشویق میکنند تا نظرات و پیشـنهادات خـود را در مـورد چگـونگی
بهبود کیفیت إرائه نمایند (ر0ک :کالسر ،مـدیریت بـدون زور و اجبـار 0)07 :7000 ،روانشناسـان
اسالمی نیز احساس بی نیازی دولت نسبت بـه مشـارکت مـردم را یکـی از عوامـل مهـم ایجـاد
ناهنجاری در نظام اداری کشور شمردهاند (ر0ک :ساعتچی ،روانشناسی بهرهوری راهبردی:7090 ،
 0)005مردم وقتی رفتار مسئو ن خود را از نوع مدیران راهبر ببینند ،و به این اعتقـاد برسـند کـه
خود میتوانند در سرنوشت و برنامهریزی امور خویش مشارکت نماینـد ،بـه مـدیران عالقـهمنـد
میشوند و روابط مؤثر و مثبتی بین آنها شکل میگیرد 0امیرمؤمنان ،یکـی از وظـایف اساسـی
حکومت را زمینهسازی برای مشارکت همگان در امور بیان میدارد بهگونهای که هیچکس از مشارکت
محروم نشود و هیچکس خود را از آن بینیاز نداند (ر0ک :شیروانی ،نهجالبالغه :7095 ،نامـه 0)05آن
حضرت ،مشورت و دخالت مردم در امور مملکت را جزو حقوق آنها بر حکومت میداند؛ چنان کـه
در نامه خود به برخی امیران سپاه میفرماید« :حق شما این است که بىمشورت شـما اقـدام بـه
انجام کاری ننمایم مگر در احکام الهى» (ر0ک :همان)0
یکی دیگر از شواهد دخالت مردم در امور حکومت ،حق نظارتی بود که امام بـه رعیرـت داده
بودند تا جایی که مردم به راحتی با رئیس حکومت و خلیفه مسلمین ارتباط مستقیم داشته ،گـزارش
تخلفات والیان و کارگزاران را به محضر آن حضرت عرضه میداشتند 0در یکی از گزارشات تـاریخی
آمده است ،زنی به نام سوده به دلیل شکایت از مأمور زکات زمانی نزد امام رسید که آن حضرت
در آستانه اقامه نماز بود ،ولی تا چشمش به آن زن افتاد ،نماز را بـه تـأخیر انـداخت و بـه خواسـته و
شکایت او رسیدگی نمود (ر0ک :ابن ابی طیفور ،بالغات النساء ،بیتا40 :ـ49؛ اربلی،
 0)714 /7 :7007 ،امیرمؤمنـان نـه تنهـا اجـازه پرسـش و تفحرـص بـه موافقـان و
دوستداران خود میداد ،به مخالفان نیز حق انتقاد میداد و در هر حالی نقدهای آنها را میشنید و بـه
آنها پاسخ مناسب میداد؛ برای نمونه ،وقتی در اوج جن صفین یکی پرسشی بیجا نمود؛ امـام
او را بیپاسخ رها ننمود ،بلکه فرمودند« :اى برادر اسدی ،گرچه اکنون جای پرسش نیست اما چـون
سؤال پرسیدن حق توست ،من بـه تـو پاسـخ داده ،تـو را از ایـن حالـت اضـطراب و شـبهه خـارج
مینمایم» (ر0ک :شیروانی ،نهجالبالغه :7097 ،خطبه0)765
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امیرمؤمنان دقیقترین مبانی و روشهای ایجاد همدلی و همزبانی دولت و ملّت را تبیـین
نموده است 0ایجاد همدلی رعیرت با دولت از یک طرف نیازمند رعایت اصول ارزشی مهمی اسـت
که از یک طرف دولتمردان ملزم به رعایت آنها هستند و از طرف دیگر ،با پـیگیـری روشهـای
دقیق و کاربردی ،محَقّق مـیگردنـ د 0اصـل تکـریم ،عـدالت ،عـدم تکبرـر ،تقـدرم خودسـازی بـر
دیگرسازی ،خودمیزانی و صداقت از مهمترین این اصول مـیباشـند 0همچنـین دلجـویی پدرانـه،
توجه به امور اندک ،تعریف و تمجید واقعی از رعیرت ،برآوردن آرزوهای رعیرت ،نیکی و احسان بـه
رعیرت و افزایش مشارکت اجتماعی از مهمترین روشهای جذب و همراهی میباشند 0نتیجه مهم
دیگری که از این پژوهش حاصل گردید ،این است که همه اصول و روشهـای مطـرح شـده از
جانب امام امروزه کارآیی دارد و سزاوار است که مـورد توجـه و تأییـد روانشناسـان در دوره
معاصر قرار گیرد0

نوشتها


پی

[ ]7زمینههای آموخته شده در ارائه پاسخ مثبت یا منفی به چیزی را نگرش مـینامنـد (ر0ک:
نیکزاد ،دانستنیهای ضروری روانشناسی0)056 :7005 ،
[ ]5امام علی برای اطمینان دادن به مخاطب نسبت بـه آینـده ،از فعـل ماضـی اسـتفاده
نمودهاند؛ یعنی در حکومت من قطعا چنین خواهد بود0
اصول ایجاد همدلی ملّت با دولت از منظر نهج البالغه با تطبیق بر روانشناسی
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