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رابطۀ اخالق و سیاست در نهجالبالغه
سیدمحمد

موسوی1

چکیده
هدف از نوشتار حاضر بررسی رابطة اخالق وسیاست در نهجالبالغه است .این پژوهش با استفاده از روش تلفیقی
تحلیل محتوا وتوصیفی-تحلیلی انجام یافته است .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که رابطة اخالق و سیاست از
مباحث مهّ م فلسفی و اندیشه اجتماعی است و در اندیشه اجتماعی اسالم توجه جدی به این موضوع صورت گرفته
است .بهلحاظ تاریخی در چگونگی رابطة اخالق و سیاست چهار گرایش کلی :جدایی اخالق و سیاست ،تقدم سیاست
بر اخالق ،اخالق دو سطحی و یگانگی اخالق و سیاست شكل گرفته است که هریک از این رهیافتها اعتقادات و
مؤسسین خاص خود را دارند .نتیجه آنكه از رابطة اخالق و سیاست در حوزة نظر وعمل سیاسی دو نوع برداشت
وجود دارد که یكی بر ترجیح اخالق سیاسی ودیگری ناظر بر ترجیح و تقدم سیاست اخالقی است .برداشت اخیر
مورد تأکید نهجالبالغه بوده و امام علی(ع) نیز مظهر اجرای چنین سیاستی در جهان اسالم پس از پیامبر اعظم(ص)
محسوب میگردد.
کلیدواژهها :اخالق ،سیاست ،نهجالبالغه ،اخالق سیاسی ،سیاست اخالقی.

 .1دانشیار علوم سیاسی ،دانشگاه پیام نور.

s46mosavi@yahoo.com
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مقدمه

عنایت به اینكه نهجالبالغه بهعنوان یكی از منابع مهّم

پیشگامان اندیشــه و اخالق از کنفوســیوس و بودا و

و سرچ شمة ا صلی تفكر شیمی مح سوب میگردد؛

زرتشت گرفته تا افالطون و ارسطو هر یک به طریقی،

بررسـی نوع نگاه نهجالبالغه به این رابطه ضـروری به

در باب فضیلت و اخالق و رابطة آن با سیاست ،تعالیم

نظر میرســد .از اینرو مســئلة اســاســی مقاله حاضــر

و آموزههایی از خود بر جای گذاشتهاند ،لیكن در هیچ

مطالعة رابطة اخالق و سیا ست در نهجالبالغه بهعنوان

دورهای از تاریخ پر فراز و فرود تمدن بشـــری ،مانند

یكی از عرصــــه هــای تجلی اخالق اجتمــاعی در

ع صر آکنده حوادث کنونی ،بحث اخالق و ضرورت

نهجالبالغه است.

پرداختن به ا صول ،هنجارها ،ارزشها و ف ضیلتهای
انسانی ،تا بدین حد و قد ،احساس نشده باشد .علم و

مبانی نظری پژوهش

تكنولوژی ،سیطره و هژمونی خود را بر تمامی شئون

در یک دســتهبندی کلی از آراء و نظرات طرح شــده و

زندگی و حیات بشــری گســترانده و افكنده اســت.

دیدگاه اندیشــهورزان و نظریهپردازان علوم ســیاســی و

انقالب اطالعات و پیشــرفت چشــمگیر و روزافزون

اجتماعی ،چهار بینش کلی از چگونگی رابطة اخالق با

ارت با طات ،مرزهای ســـ یاســـی ،اجت ماعی ،فرهنگی،

سیاست ،قابل توجه و شایسته تأمل است:

اقتصــادی و ...را درهم نوردیده و باعث کوچکشــدن

 )1بینش جدایی اخالق و سیاست

زمین و ز مان گرد یده اســـت .بهطور کلی ،دو لت-

 )2تقدم سیاست بر اخالق

ملتها و واحدهای ســیاســی بزرگ و کوچک ،فقیر و

 )3اخالق دو سطحی و دو حوزهای

غنی و ...همه در معرض تهاجم تكنولوژی فرهنگی و

 )4یگانگی اخالق و سیاست.

مخاطرات و مضرات ناشی از آن قرار گرفتهاند .از این

هر یــک از نگرشهــا در میــان اقشــــار مختلف

رو است که علم و دستاوردهای شگفت و شگرف آن

ســیاســتمداران ،اندیشــهورزان ســیاســی و مصــلحان

در بینش ،نگرش و طرز تلقی ما از انســـان ،اخالق،

اجتمــاعی در مقــاطع مختلف و در جوامع گونــاگون

جامعه ،حكومت ،ســیاســت و مفاهیم اســاســی حیات

طرفداران ،حامیان و منتقدانی داشته است.

اجتماعی بســـان آزادی ،عدالت ،حقوق ،امنیت ،و...
تغییر عملی و کلی داده است.

بینش جدایی اخالق و سیاست

رابطة اخالق و ســـیاســـت از مهّمترین مباحث

یک رهیافت آن اســـت که اخالق و قدرت دو مقوله

فل سفی و اندی شة سیا سی ا ست که از چگونگی پیوند

متضـــاد ند که جمع بین آن دو غیر ممكن و اگر نه ،به

میان اخالق و سیاست بحث میکند .نوع بشر از زمانی

سختی می سر ا ست؛ زیرا اگر سیا ست بخواهد اخالقی

که رفتار و اندیشـهاش در تاریخ ثبت و ضـبط گردیده

باشـــد؛ در واقع ،با ذات خود دچار تناقض و مشـــكل

اســت ،همواره در میان دو نیروی متضــاد؛ از یکســو

میشـــود و خود را از درون نابود میســـازد ،شـــاید

"اخالق" و تمام فضیلتهای مربوط به آن سوی دیگر

نیكولوماکیا ولی اولین اندیشهورز و نظریهپرداز با شهامتی

" قدرت" و همه مســـائل وابســـته به آن در جدال و

باشد که این معنا را فارغ از دغدغههای محیط خویش به

تكاپو بوده ا ست .در اندی شه سیا سی ا سالم نیز رابطه

صراحت بیان کرد و یا آنچه را که قدرتمندان در طول

اخالق ســیاســت یكی از مباحث محوری اســت .با

تاریخ کرده بودند با صــداقت ،شــفافیت و وضــوح فاش
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نمود.
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اخالق دو سطحی و دو حوزهای

امروز نیز به برکت مطبوعات ،رســانههای مســتقل و

رهیافت ســوم آن اســت که اخالق در ســطح فردی و

بهطور کلّی انقالب اطالعات و ارتباطات حجاب و نقاب

اجتماعی را از هم تفكیک مینماید .ذیل همین نگرش

از چهرة دولتمردان و سیاستپیشگان بیاخالق و فارغ

اسـت که ماکس وبر ،اخالق مسـئوولیت و اخالق اعتقاد

از اخالق بردا شته می شود .ر سوایی به خاطر ف ساد مالی،

را مطرح میســـازد .به نظر وبر ،هدف مهّم در اخالق

ســوءاســتفاده از مقام ،رشــوهخواری ،تقلّب در انتخابات،

مســئولیت (اخالق ســیاســی) تأمین منافع فردی و ملّی

جاسوسی رقبای سیاسی ،حمایت از گروههای تبهكاری،

است .و او مرد سیاستمدار را دارای الزاماتی میداند که

همكاری و م ساعدت گروههای تروری ستی ،توطئه برای

او را به ارت كاب اع مال به ظاهر غیراخالقی ناگزیر

قتل مخالفین سیا سی ،تو سل به جنک برای رفع بحران

میسازد ،و لیكن در عمل چارهای و راهی جز این ندارد.

داخلی ،مداخلة نظامی برای کســب پرســتیژ و اعتبار ،و

از نگاه "وبر" سیاست در هر دو حوزة داخلی و خارجی

باقیماندن در قدرت ،ل شكرک شیها و اقدامات نام شروع

مبارزة بیامان برای کسب قدرت است و «سیاستقدرت»

قدرتها در گوشه و کنار جهان به بهانه بسط دموکراسی،

همواره بر ذهن و روح سیاستمداران حاکم است.

حمایت از حقوق بشـــر و تأمین آزادی و دهها نمونه از
این قب یل از رســــا نه های مت عدد و مختلف منعكس

یگانگی اخالق و سیاست

میگردند .به راستی ،این همه مشكالت و نارساییها در

رهیافت چهارم ،یگانگی و وحدت اخالق و سیا ست را

عرصة سیاست و قدرت توجیهی اخالقی دارند؟

معتقد اســـت؛ زیرا که طب این رهیافت کارکرد هر دو

بحث اخالق و اخالقیات در عرصـــه های مختلف

واحد بوده و هر دو در پی تأمین سعادت انساناند.

اجتماعی موضوعی مرسوم و متداول است .امّا وقتی وارد

در اندیشـــة توحیدی و از دیدگاه پیامبران الهی و

گستره سیاست گردیده ،بسیار پیچیده و غامض می شود.

مصلحان اجتماعی و متفكران خداجو سیاست و ذات آن

آ یا این ت ناقض و پیچ یدگی از خود مفهوم و ماه یت

یعنی قدرت برای تأمین ســعادت و خوشــبختی بشــر و

سیاست ،نشأت میگیرد؟

ر ساندن ان سان به سر حد کمال ا ست و در این پویش
ســیاســت در خدمت اخالق اســت و بعثت انبیاء بهویژه

تقدم سیاست بر اخالق

پیامبران صـــاحب شـــریعت و انبیاء الهی دارای ملک و

رهیافت دیگر ن سبت به اخالق و سیا ست آن ا ست که

حكو مت بهعنوان ن ماد حكو مت الهی تجلی ی گانگی

اخالق تابع بیقید و شرط سیا ست و عمل انقالبیاند و

ســیاســت و اخالق اســت و این شــاید تعبیر امروزین

ارزش خود را از آن میگیر ند .در این نگرش تبع یت

ســیاســت ما عین دیانت ماســت ،باشــد در این دکترین

اخالق از سیاست مطرح است که رویكرد مارکسیستی-

کســب قدرت و رســیدن به مقام ســیاســتمداری یعنی

لنینیســـتی به جامعه و تاریخ اســـت .در این آموزه ،هیچ

توســـعه و گســـترش اصـــول اخالقی؛ همانگونه که

اصـــالتی برای اخالق وجود ندارد بلكه اخالق از منافع

پیامبر(صــلیاهلل علیه و آله) فرمود :انی بعثت التمم مكارم

مبارزه طبقاتی پرولتاریا بهدست میآید.

الخالق؛(من برای اتمــام و اکمــال بهترینهــای اخالقی
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مبعوث شدم) و حكومت پیامبر(ص) سرا سر تو سعه

نباید از جهل مردم سوء ا ستفاده کنند یا به خاطر منافع و

اخالق بود و گ سترش ف ضایل؛ یعنی سیا ست در پرتو

م صالح ،حقای را بپو شانند یا از گفتن سخن حقی که به

اخالق معنا میدهد و اخالق یعنی تجلّی سیاست.

ضــرر خودشــان اســت خودداری کنند .امام علی(ع) در

با توجه به مطالب مزبور ،برای مقالة حاضـــر ،رابطة

پاسخ حریتبنراشد در خصوص تنها گذاردن حضرت

اخالق و ســیاســت در حوزة دینی در اســالم و ملهم از

از سوی یارانش و بیم خیانت خوارج فرمود :من کسی را

نهجالبالغه یک «م سئله» ،ا ست که باید بازکاوی شود و

به صـــرف اتهام مؤاخذه نمیکنم و با ظنّ و گمان به

اینكه اخالق و سیاست چه جایگاهی باید داشته باشند و

عقوبت ک سی نمیپردازم و فقط با ک سی میجنگم که به

اخالق و سیاست چهگونه ارتباطی با یكدیگر دارند مورد

مخالفت با من برخیزد ،در برابر من بایســـتد و دشـــمنی

بررســـی و تحقی قرار میگیرد .با ع نا یت به این كه

آشــكار کند ،البته باز هم با او نمیجنگم تا هنگامی که او

نهجالبالغه به عنوان ســـرچمشـــة اصـــلی تفكر دینی

را بخواهم و عذر او را ب شنوم .اگر پس از بحث بازهم با

مح سوب میگردد نوع نگاه و اندی شه الهی متجلی در آن

ما سر جنک دا شت از خدا یاری میجوییم و با او پیكار

در خصوص اخالق و سیاست ،میبایست مورد بررسی

میکنیم( .محمد کوفی)372 :1355،

قرار گرف ته تا از ره گذر آن ســـا حت تفكر دینی در

 .2پایب ندی به ع هد و پی مان :یكی از مهّمترین

خصوص اخالق سیاسی و رابطة این دو تبیین گردد.

تفاوتهای امام علی(ع) و معاویه این اســـت که شـــیوة
معاویه پیمانشـــكنی بود ،زیرا هدف او حفظ قدرت و

اصول و مبانی سیاست اخالقی

حكومت بود .و نیل به این هدف ،هر وســیلهای از جمله

 .1صداقت و را ستی :صداقت و را ستگویی از اولین

پیمانشـــكنی را توجیه میکرد ،ولی امام علی(ع) تحت

اصول اخالقی بشر به شمار میروند .شاید کمتر کسی را

هیچ شرایطی و حتّی در صورت از دست رفتن قدرت و

بیابیم که به ضرر خود نیز سخن راست بگوید ،در دنیای

حكو مت ،با دشـــمن خود هم نقض پی مان نمیکرد.

ســـیاســـت این امر نهتنها عجیب بلكه کاری غیر معقول

ح ضرت معتقدند اگر حاکمی با د شمن خود پیمانی نهاد

بهشـــمار میرود و باید آنچه را که منافع ایجاب میکند

یا بر اســـاس عهد و پیمان چیزی را بر ذمه خود گرفت

گفت ،نه آنچه را اصــول اخالقی ایجاب میکند؛ امّا امام

باید به پیمان خود عمل کند و آنچه را بر ذمّه خود دارد

علی(ع) پایبندی به ا صول اخالقی را بر منافع سیا سی و

ادا ک ند( .البیهقی458 ،ق ،)249 :ب نابراین بههیچوجـه

معامالت دنیای ســیاســت ترجیح داد .آن حضــرت در

خیانت و فریب در پیمان منعقد شده با دشمن روا نیست؛

حادترین شرایط سیاسی ،مانند شورای شش نفره خلیفه

زیرا خداوند تعالی از روی لطف و رحمت به بندگان،

دوم ،حا ضر ن شد دروغ بگوید .و به ظاهر خود را متعهد

عهد و پیمان را امانی قرار داده و رعایت آن را به ع هدة

به اعمال ســیرة شــیخین نشــان نمیدهد(طبری:1989 ،

همهگان نهاده اســت .بنابراین در عهد و پیمان نه میتوان

 ،)297در حالی که خود ایشـــان هم میدانســـت که به

خ یا نت کرد و نه میتوان به نوعی حی له و مكر در آن

دســـت گرفتن قدرت و حكو مت در آن مقطع چ قدر

گن جا ند( .اآل مدی1407 ،ق )88 :ا مام علی(ع) به حاکم

اهمیت دارد.

م صر سفارش میکند که قبل از عقد پیمان ،تمام ابعاد آن

مســـئله مهّم دیگر برخورد صـــادقا نه حاک مان و

را در نظر بگیر و با تعقل و تفكر پیمان ببند که مت ضرر و

حكومت با مردم است .در اندیشة سیاسی اسالم ،حاکمان

مغبون ن شوی؛ ولی اگر بعد از ب ستن پیمان متوجه شدی
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که به هر دلیل مغبون شـــدهای و به ســـبب آن مجبوری

اســت .حقوق و تعهدات انجام مجموعهای از وظایف و

ســختی و مشــقت فراوانی را تحمل کنی ح بههمزدن

تكالیف اســت که بر اســاس قانون انجام میشــود ،ولی

پیمان را نداری و شكیبایی کردنت در د شواریها نا شی

حضرت محبت و نگرش ارزشمندانه به انسان را مد نظر

از پیمان– امیدی هم به رفع آنها اســـت– بهتر از نقض

دارند و به حاکم اســالمی ســفارش میکند که صــرف

پیمان ،یا تمســک به مكر و حیله برای پیمانی اســت که

انسانیت یک انسان– فارغ از ملّیت و مذهب–کافی است

عذاب الهی در پی خواهد داشت( .شهیدی)338 :1371 ،

که تو قلب خود را مملو از محبت و مهر به او کنی و با

در جنک صفین پس از تحمیل حكمیت بر حضرت

نگرشی انسانی ،تكریمآمیز و ارزشمدارانه به او بنگری و

و روشـــدن حلیة معاوی ،گروهی پی نقض پیمان بودند،

مســـت از قدرت هرگو نه بخواهی با او رف تار کنی( .

ولی ایشــان قبول نكردند و خطاب به آنان فرمودند وای

نهجالبالغه :نامه )53 /ســیرة حضــرت در برخورد با مرد

بر شـــما آیا از اعالم رضـــایت و عهد و پیمان برگردم؟

مســـیحی فقیر و قراردادن ماهیانه از بیتالمال برای او

(المنقری )717 :1370 ،مگر نه این كه خداوند میفرماید:

(حرعاملی)49 /11 :1983 ،مصــداقی از این تفكر علوی

چون عهدی بســـتید بدان وفا کنید و هرگز ســـوگند و

ا ست .نمونة دیگر ،حكم ح ضرت ا ست به والیان خود

پیمانی را که مؤکد و ا ستوار کردید ن شكنید ،زیرا خدا را

مبنی بر م جازات مســـلمان متخلف بر اســـاس قوانین

بر خود ناظر و گواه گرفتهاید و خدا به هر چه میکنید

اســالمی و مســیحی ،تخلف بر اســاس قوانین دین خود

آگاه است( .نحل)91 /

آنطور که بزرگانشــان تشــخیص میدهند( .همان/18 :

 .3حاکمیت نگرش انســان و فرامذهبی :در نامة امام

 )415در حالی که حضـــرت بر این باور بود که اینان بر

علی(ع) به مالک اشتر ،درسی مورد توصیههای امام تمام

ح نیستند و اعتقاداتشان صحیح نیست.

انســــان ها از هر مل یت ،نژاد ،صـــنف و مذ هب را

 .4نفی حیله و نیرنگ :حیله و نیرنک ذاتاً و ماهیتاً ز شت

دربرمیگیرد :واژة ( ناس) به مع نای مردم در ُنه مورد

ا ست ،به طوریکه هیچ ان سانی آزاده و جوانمردی به آن

(رعیت) به معنای شهروند در سیزده مورد عامه به معنای

متمسک نمیشود؛ امّا دیر زمانی است که نیرنک و فریب

همگان در سه مورد (کل امری) به معنای هر ان سانی در

چنان با سیاست به هم آمیخته که تصوّر جدایی آن دو و

دو مورد (عباداهلل) به معنای بندگان خدا در یک مورد و

حتّی موفقیت سیا ست بدون تو سل به آن غیر ممكن به

صـــریحتر از همه (نظیر لک فی الخل ) به معنای همنوع

نظر میرســد .امّا امام علی(ع) در هیچ شــرایطی حاضــر

تو در خل قت در یک مورد( .جعفری )319 :1369 ،به

نبود به حیله و نیرنک متوســـل شـــود؛ زیرا معتقد بود:

اعتقاد امام ،حاکمان و حكومت باید نگرشی انسانی و فرا

حاکمی که مكر و حیله یا تكبر کند از بیعقلی و حماقت

مذهبی به شهروندان مسلمان و غیر مسلمان داشته باشند.

خود در حكو متاش پرده برمیدارد ( .قزوینی:1371 ،

(منتظری)29 :1361،حضرت صرف انسان بودن افراد در

)51؛ آن ح ضرت در پا سخ ک سانی که مكر و حیلهگری

یک جامعه را عاملی میداند که باید بر مبنای آن حقوق

معاویه را به حســـاب زیرکی و ســـیاســـت مداری او

انسانی و شهروندی آنان تأمین شود.

میگذا شتند و ح ضرت را زیرک نمیدان ستند ،فرمود :به

نكتة مهم این که در آن یک مورد که حضرت از غیر

خدا ســوگند معاویه زیرکتر از من نیســت امّا شــیوه او

م سلمانها و نوع ان سان نام میبرد( ،نظیر لک فی الخل )

پیمانشـكنی و گناهکاری اسـت اگر حیله و پیمانشــكنی

مصداق بحث حضرت چیزی فراتر از حقوق و تعهدات

ناخوشآیند نبود زیرکتر ازمن کســـی پیدا نمیشـــد.
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(نهجالبالغه :خطبه)200 /

قرار داد .این امر باعث تحریک افراد ذینفع علیه امام و

یكی از مهّمترین دالیل نفی حیله و نیرنک از ســوی

در نتیجه ایجاد تنش و بحران شــد .حتی گروهی از آنان

امام ،نگرش ایشــان به دنیا و اعتقادشــان به آخرت بود.

که شدیداً هم با حضرت دشمن بودند بعدها پیغام دادند

حضــرت وفا را همزاد راســتی و صــداقت و ســپری

که اگر اموالی را که در زمان عثمان به د ست آورده بودند

بازدارنده از گزند میداند و معت قد اســـت هر کس به

را مجدداً به آنها واگذار کند با او بیعت خواهند کرد .ولی

بازگشــتگاه خود (آخرت) آگاه و معتقد باشــد مكر و

حضـــرت موافقت نكرد که عموماً از بزرگان و متنفذان

حیله و بیوفایی را روا نمیدارد.

بودند و حتی کارشكنیها و دشمنیهای بعدی آنان را به

امام علی(ع) که پس از قتل عثمان با اجتماع و اصرار

جان خرید .ابن ابیالحدید از ف ضیل بن جعد نقل میکند

مردم حكو مت را پذیرفت ند ،در ه مان روز های اول در

که مهّمترین دلیل د ست بردا شتن اعراب از حمایت امام

نامهای خطاب به معاویه او را از حكومت شـــام عزل

علی(ع) مســـائل مالی بود .زیرا امام اشـــراف را بر غیر

کردند؛ در حالی که بزرگان و ســیاســتمداران عرب از

اشــراف و عرب را بر عجم برتری نمیداد و با رؤســا و

جمله ابنعباس و مغیره بن شـــعبه ،این کار امام را نقد

بزرگان قبایل همانند پادشـــاهان رفتار نمیکرد و ســـعی

کردند و پیشـــنهاد ابنعباس در ابقای ابتدایی و عزل در

نداشت از طری تطمیع مالی کسی را به خود متمایل کند

مرحله بعدی را رد کرد و این خُدعه و حیله را نپذیرفت

در حــالی کــه معــاویــه خالف این عمــل میکرد(.ابن

(طبری )461 :1989 ،و ه مة تب عات این را که ج نک

ابیالحدید)97 /7 :1385 ،

صفّین و نهروان و حتی شهادتش از آن جمله ا ست بر
جان خریدند.

پس از جنک جمل که موجب اتالف بســـیاری از
اموال بیتالمال و شـــهادت یاران امام شـــد قدرت امام

نزد امام پایبندی به اصول اخالقی یک اصل و ارزش

تضـــعیف گردید یاران نزدیک امام از این که میدیدند

بود و نه حكومت و قدرت؛ قدرت و حكومت فقط در

رؤ سای قبایل و مردم در قبال اخذ وجوه گزاف به سوی

صورتی دارای ارزش و اهمیت ا ست که به ابزاری برای

معاویه میروند و حكومت ح امام ضــعیفتر میشــود

احیای ارزش های الهی و اخالقی ،اقامة عدل و اح قاق

غمگین و نگران شدند ،بههمین دلیل به ح ضرت گفتند:

ح تبدیل شــود؛ در غیر این صــورت ارزش آن از یک

یا امیرالمومنین ا شراف عرب و قریش را بر والی و سایر

جفت کفش مندرس و آب بینی بز هم کمتر است.

اعراب برتری بده و از این اموال به کســـانی عطا کن که

 .5عدم توســل به تطمیع :امام علی(ع) نســبت به امور

بیم مخالفت و پیوسـتنشـان به معاویه میرود .حضـرت

مالی بسیار حساس و دقی بود و با اینكه از ح و سهم

فرمودند( :نهجالبالغه :کالم)224 /

خود به آســـانی میگذشـــت و آن را به دیگران واگذار

مرا فرمان میدهید تا پیروزی را بجویم به ستم کردن

میکرد ولی در امور ب یتال مال کامالً ن ظامم ند ع مل

دربارة آنكه والی اویم؟ به خدا که نپذیرم تا جهان سرآید

مینمود و در حساب و کتاب بسیار سختگیر بود .نكته

و ستارهای در آ سمان پی ستارهای بر آید اگر مال از آن

بســـیار مهّم این که حضـــرت نه از بیتالمال ،نه از مال

من بود هم گان را برابر میداشـــتم– که چنین تقســـیم

شخ صی و نه از هیچ اهرم مالی در جهت منافع ا ستفاده

سزاست–تا چه رسد که مال مال خداست.

نمیکرد .زیرا آن را شیوهای ناپ سند و ناح می شمرد و

 .6نفی خشــونت و خونریزی :به دالیل مختلف عقلی،

حتی سوء ا ستفادههای مالی گذ شته را نیز مورد پیگیری

نقلی ،سیاسی و اجتماعی ،حضرت علی(ع) بعد از رسول
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گرامی اســـالم(ص) باید بهعنوان حاکم و رهبر جامعه

میکرد و به بحث منطقی فرا میخواند .و تنها زمانی با

قدرت را به دســت میگرفت؛ ولی برای مدّت طوالنی و

آنان به مقابله نظامی برخاســت که از کوفه جهت تدارک

چند دوره حكومت ،از ح خود چشم پوشید .حضرت

جنک علیه امام بیرون رفتند( .صـــلواتی-150 :1365 ،

یكی از مهّمترین دالیــل این امر را پیشگیری از بروز

)114؛ در تمام دوران حكومت حضـــرت علی(ع) حتی

خشونت و خونریزی در جامعه ذکر میکند (بن عساکر،

یک مورد هم ســـراغ نداریم که حضـــرت بدون اتمام

)95 :1415

حجت و قبل از بحث و ا ستدالل د ست به شم شیر برده

حضـــرت علی(ع) در ز مان حكو مت خود نیز به

با شند یا شروع کنندة جنک با شند .در سه جنک عمدة

شــدت از خشــونت و خونریزی پرهیز و ابا داشــتند و

امام یعنی جنکهای جمل ،صفین و نهروان ،پس از آنكه

اســاسـاً خشــونت و خونریزی با اهداف و مبانی فكری

مذاکرات و ر فت و آ مد ها نتی جه نمیداد و طرفین به

حضـــرت ســـازگار نبود .هدف حضـــرت از قدرت و

تواف نمیرســیدند و در نهایت دو لشــگر در مقابل هم

حكومت ،ساختن جامعهای آباد با وفور نعمت بود که در

صفآرایی میکردند ،حضرت آخرین تالشهای خود را

تمام جامعه و نظام سیا سی قوانین عدالت جاری با شد و

برای جلوگیری از جنک به کار میبستند و برای چندمین

ضـــعیف بتواند بدون لكنت زبان ح خود را از قوی

بار ،لحظاتی قبل از شروع جنک طرف مقابل را به صلح

بگیرد(.نهجالبالغه :نامه)53 /

و مذاکره دعوت میکردند .در بیشتر موارد نیز میفرستاد

ح ضرت از ا ساس با خ شونت و خونریزی مواف

یا ســـربازی را در میدان باال میگرفت و میگفت که

نبودند ،بههمین دلیل به فرزندش امام حســـن(ع) فرمود:

بیایید د ست از نبرد برداریم و هرچه این (که مورد قبول

«هرگز کسی را برای مبارزه دعوت نكن»( .محمودالعقاده،

طرفین اســـت) حكم کرد ،بپذیریم .پس از این که این

)18 :1967

اقدامات مؤثر واقع نمیشـــد ،در نهایت به یاران خود

به حاکم مصــر نیز ســفارش کرد که از صــلحی که
دشـــمن ،تو را بدان فرا میخواند و رضـــای خدا در آن

میفرمود اول شما شروع نكنید و بگذارید دشمن جنک
را آغاز کند(.دلشادتهرانی)617 :1389 ،

است ،روی متاب که صلح باعث آسایش سربازان ،از بین

یكی از یاران حضـــرت دربارة یكی از دشـــمنان او

رفتن غمها و امنیت شهرها می شود .خوارج مهّمترین و

گزارشــی داد و به امام گفت چرا اکنون او را دســتگیر و

ت ندروترین گروه م خالف ا مام بود ند .ای نان عل یه ا مام

زندانی نكنیم؟ ح ضرت فرمود :اگر قرار با شد به صرف

علی(ع) به جوســازی و شــایعه پراکنی میپرداختند؛ در

اتهام مردم او را دســـتگیر و زندانی کنیم همة زندانها پر

ان ظار عمومی به حضـــرت ا ها نت میکرد ند ،در ن ماز

میشـــود .من نمیتوانم افراد را پیش از آنكه مخالفت و

جماعت امام اخالل ایجاد میکردند و ســـخنرانی های

دشمنی آشكار کرده باشند زندان و عقوبت کنم( .کوفی،

حضـــرت علی(ع) را به هم میزدند .اینان برای مبارزه با

)335 :1355

حكومت آن حضــرت جلســات علنی و ســرّی فراوانی

البته در این مورد ،مخالفت و دشمنی شخص مذکور

تشـــكیل میدادند .در مقابل این حرکات توهینآمیز و

آشـ ـ كار بود ،ولی منظور ا مام علی(ع) ا قدام عملی و

تهدیدآمیز ،حضرت علی(ع) هیچ واکنش خشونتآمیز و

خشونتآمیز علیه حكومت و امنیت ملّی بود .حساسیت

حتی قانونی برای دسـتگیری و مقابله با آنان انجام نداد و

فوقال عادة حضـــرت علی(ع) به حر مت خون و قبح

ســهمیة آنان را از بیتالمال میپرداخت .آنها را راهنمایی

خونریزی در نامة آن حضـــرت به حاکم مصـــر متجلی

صهبای نور ،سال اول ،شماره دوم ،بهار 1396

92

اســـت که با بیانی رســـا و قاطع ،بزرگترین گناه را

تأثیرگذاری بیبهرهاند ،ضـــایع میشـــود–امّا حضـــرت

خونریزی به ناح میداند .حضـــرت به پیامدهای منفی

علی(ع) در به دســتگرفتن قدرت ،هیچ امتیاز و وعده و

فراوان خونریزی در ابعاد سیا سی ،اجتماعی و اعتقادی

وعیدی به ک سی نداد و با اجتماع ،ا صرار و التماس مردم

ا شاره میکند و ه شدار میدهد که مبادا بخواهی پایههای

قدرت را به دست گرفت( .نهجالبالغه :خطبة.)127 /

قدرت و حكومت خود را با ریختن خون محكم کنی که

برای ری شهکنی این نوع تأثیرگذاری ناح  ،ناعادالنه،

ریختن خون به ناح  ،خود مو جب تضـــعیف و تنزل

برتریجویانه و امتیازطلبانه ،به کلّی ،صـــاحبان نفوذ را

قدرت و حكومت میشود .سپس حضرت به بزرگترین،

نادیده گرفت .حضــرت گروهها و جریانهای بانفوذ و با

وفادارترین یار و یاور خود مالک ا شتر فرمود :اگر ک سی

قدرت پ شت پرده ،یعنی خواص را در مقابل عموم مردم

را به ناح کشــتی ،پیش من و خدا عذری نداری و باید

قرار میدهد و در مورد آنان معتقد است:

قصاص شوی(.نهجالبالغه :نامة)53 /
 .7مقابله با خوا ستهای اطرافیان و متنفذان :همی شه و
در هر جامعهای ،افراد ،گروهها و جریانهایی وجود دارند
که از ثروت ،قدرت و نفوذ قابل توجهی برخوردارند و

 .1سنگینی بار اینان برای حكومت از همگان بی شتر
است؛
 .2در مواقع گرف تاری یاری ای نان از هم گان کمتر
است؛

به هر طری میتوان ند در رو ند تحوالت سـ ـ یاســـی-

 .3به عدالت و انصاف از همه بیرغبتترند؛

اجتماعی تأثیر گذار باشـــند .پس از اینكه حاکمان از این

 .4هنگام درخواست ،فزونتر از دیگران میخواهند؛

طری یا هر راه دیگر به قدرت ر سیدند ،یا سعی میکنند

 .5به هنگام نیكی و عطا از همه کمتر سپاس گزارند؛

این گروه ها و جریان های با نفوذ را از صـــحنه خارج

 .6اگر درخواستشان برآورده نشود یا مشكلی پیش

ســـازند و میزان تأثیر گذاری آن را به حداقل یا صـــفر

آید ،دیرتر از همه عذر میپذیرند؛

برســـانند -که اغلب موفقیتی به دســـت نمیآورند-و یا

 .7در سختی روزگار از همه ناشكیباترند.

این كه به نوعی به آنان امتیاز بدهند و حتیاالمكان آنان را

در مقابل عموم مردم همیشــه پشــتیبان دین و نظام

راضـــی نگه دارند تا تهدیدی جدی متوجه قدرت آنان

سیا سی ه ستند؛ در م شكالت و گرفتاری صبر میکنند،

نشود .معموالً برآوردن خواستههای این افراد و گروهها و

زود را ضی می شوند و در جنک آمادة پیكار با د شمنان

دادن امتیاز به آنها چندان مورد عالقه و رضـایت حاکمان

هســتند .امام اســتدالل میکند که خواص هر اندازه هم

و نظام سیاسی نیست ،ولی نخبگان سیاسی مجبورند به

راضــی و خشــنود باشــند ،ولی نارضــایتی عموم مردم

خواســتههای آنان تن دهند و امتیازاتی واگذارند .این امر

رضــایت و خشــنودی آنان را بیاثر میگرداند .برعكس،

همیشــه از دو راه ،امكان پذیر اســت :راه اول ،برآوردن

در صورت ر ضایت و خ شنودی عموم مردم ،خ شم و

خواســـتههای آنان و دادن امتیاز با نادیده گرفتن قانون یا

نارضـــایتی خواص هیچ تأثیری ندارد .بنابراین ،به حاکم

حتی زیر پا نهادن قوانین و عرف جامعه صورت میگیرد؛

م صر سفارش میکند که باید به گونهای عمل کند که از

راه دوم ،با فشار و اعمال نفوذ این گروهها برای تصویب

مسیر ح خارج نشود ،بر مبنای عدالت باشد و رضایت

قوانینی در جهت تأمین منافع آنان صـــورت می پذیرد.

و خشــنودی عموم شــهروندان را بهدنبال داشــته باشــد

بدون تردید هر دو راه ناعادالنه و غیراخالقی ا ست؛ زیرا

(نهجالبالغه :نامه)53 /

حقی از عموم مردم جام عه که از ابزار های فشـــار و

گروههای فشـــار و افراد متنفذ (خواص) در ســـیرة
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عملی و نظری ح ضرت علی(ع) به دو د ستة خوی شان،

اردوگاه معاویه پیوســـتند و در جنک صـ ـفّین با امام

نزدیكان ،اطرافیان حاکم و بزرگان صاحبان قدرت ،پنهان

جنگیدند .در صورتی که ح ضرت به آ سانی میتوان ست

و خواص جامعه تق سیم می شوند که موا ضع و عملكرد

با تمام آنان کنار بیاید و حمایت آنان را جلب کند و

حضــرت در مقابل هر دو گروه روشــن اســت .در مورد

حكومت مقتدر و مبتنی بر عدالت ایجاد کند.

نزدیكان و اطرافیان حاکم ،نظر ای شان این ا ست که اینان

 .8احترام به اندیشــه و آزادی مخالفان :طلحه و زبیر

به ســـبب نزدیكی به کانون قدرت خوی برتریجویی

پس از بیعت با ح ضرت علی(ع) در پی حكومت ب صره

دار ند و گاهی با اع مال نفوذ و ا قدا ماتی گردنفرازی

و کوفه بودند ،ولی حضـــرت امتناع کرد و در تقســـیم

میکنند یا در پی کسب رانتهای اقتصادی و امتیازات و

بیتالمال آنها را برتری نبخشــید .آنها تصــمیم گرفتند به

تمكُّانات مادّی و غیرمادّی هســتند .علی(ع) این خوی و

ب ها نة حج عمره به م كه برو ند .و برای ا جازه نزد ا مام

خصــلتها را خارج از چارچوب عدالت میدانســت و

رفتند ،ا مّا علیرغم مخالفت امام بر ن یّت خود اصـــرار

تصریح میکند که ریشة اینان را با قطع اسباب و علل آن

کردند ،امام در آخر فرمود :به خدا برای عمره نمیروید؛

برآورد سپس حضرت به والی مصر سفارش میکنند که

بلكه حیله و نیرنگی در کارتان اســـت و میخواهید به

به هیچ یک از اطرافیان و خویشـــاوندانت امكانات یا–

بصره بروید.

زمینی به بخشــش واگذار مكن که مبادا در تو طمع کنند

امام در پاســـخ ابنعباس مبنی بر زندانی و مجازات

و از قبل آن زمین–یا امكانات و امتیازات اســـتفاده های

طلحه و زبیر ،فرمود :ای ابنعباس ،آیا به من امر میکنی

دیگری ببرند که رنج و زحمت و تحمل بار آن متوجه

که به ظلم آغاز کنم و قبل از نیكی ،بدی مرتكب شوم و

عموم مردم شـــود و لذتش را اینان ببرند و عیب و ننک

بر اســاس ظن و تهمت عقوبت کنم و قبل از وقوع عمل

آن در دنیا و آخرت بر تو بماند (همان)328 :

بر آن مواخذه کنم؟ هرگز! به خدا با عدالت رفتار میکنم

در خ صوص بزرگان و متنفذان جامعه نیز ح ضرت
علی(ع) با آنان کنار نیامد و به هیچوجه اجازه نداد در

که خداو ند به حكمرانی بر عدل از من ع هد و پی مان
گرفته است.

سیا ستگذاریها و ت صمیمگیریها تأثیرگذار با شند و

همچنین به وقت بیعت که از عدهای از صـــحابه از

موازنه را در جهت منافع خود تغییر دهند .البته آنان چون

بیعت با امام امتناع کردند ،حضـــرت آنان را مجبور به

در نظام علوی جایی نیافتند و نتوانستند با تحكیم سیادت

بیعت نكرد( .ابناثیر)320 /3 :1285 ،

و نفوذ خود در حكو مت به امت یازات مورد نظرشـــان

یكی از اهداف حضرت علی(ع) در دوران حكومتش

دســـت یابند ،در خارج از ن ظام از قدرت و نفوذ خود

تعالی سطح فكر مردم بود تا مسائل را با اندیشه ،تأمل و

اســـتفاده کردند و با قرار گرفتن در مقابل این نظام در

استدالل بفهمند و درک کنند .دشنام و توهین در تعامالت

جهت تضــعیف و نابودی آن تالشهای مؤثری را انجام

اجتماعات از جمله مواردی اســت که باب تفكر و تعقل

دادند–.تمام این افراد به کارشكنی و مخالفت با حضرت

را م سدود میکند و ک سی که به د شنام و توهین متو سل

دســـت زدند ،ابتدا جنک جمل را به راه انداختند که

میشـــود ،از کمخردی و ضـــعف اســـتدالل خود پرده

ح ضرت علی(ع)-هزینة زیادی برای آن پرداخت واز هر

برمیدارد .در جنک صفّین ،حضرت شنید که گروهی از

دو طرف حدود بیســت هزار نفر کشــته شــدند( .طبری،

یارانش به معاویه و شــامیان دشــنام میگویند ،حضــرت

 )543 :1989سپس بنیامیّه و بسیاری از رؤسای قبایل به

آنان را از این کار منع کرده ،فرمودند:

صهبای نور ،سال اول ،شماره دوم ،بهار 1396
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من خوش ندارم شــما دشــنامگو باشــید ،لیكن اگر

قریش یک نفر را برای ترور ح ضرت ر سول اکرم(ص)

کرده های آنان را باز گویید و حالشـــان را فریاد آرید به

در مكه مأمور کردند .ولی آن شـــخص هنگامی که با

صواب نزدیکتر بود و در عذرخواهی رساتر .و به جای

ر سول گرامی ا سالمی مواجه شد قدرت انجام هرگونه

د شنام ،بگویید خدایا ما و ای شان را از ک شته شدن برهان

عمل از او ســـلب گردید و در نهایت به پیامبر اســـالم

و میان ما و ایشان سازش برقرار گردان و از گمراهیشان

علیهالسالم ایمان آورد(.مجلسی 1403 ،ق)46 /18 :

به راه را ست بر سان ،تا آنكه ح را نمیداند ب شنا سد و

از مصــادی تاریخی نفی ترور در اســالم میتوان به

آنكه بهراه د شمنی میرود و بدان آزمند ا ست باز ای ستد.

امتناع مســـلم بن عقیل از ترور عبیداهلل بن زیاد در منزل

(نهجالبالغه :خطبه)206 /

هانی بن عروه علیرغم قرار قبلی بین یاران امام در کوفه،

این رف تار ا مام درکوران ج نک را فقط بدان طری

ا شاره کرد .ابوال صباحالكنانی به امام صادق علیهالسـالم

میتوان توجیه کرد که هدف ح ضرت آگاه ساختن مردم

گفت :در همسایگی ما مردی است به نام جعد بن عبداهلل

و احیای ارزش های اخالقی در جامعه بود و جنک امام

که امیرالمؤمنین علی علیهالســالم را ســب و لعن میکند،

با م عاو یه نیز برای همین هدف بود .از نظر ا مام ،هنر

آیا اجازه میدهی او را ترور کنم و بك شم؟ ح ضرت امام

حكومت خونریزی و کشتن افراد نیست ،اگرچه دشمن

صــادق علیهالســالم فرمود« :اســالم ترور را ممنوع کرده

با شند؛ بلكه تكریم ان سان ،هدایت ان سان و زمینه سازی

اســـت ،او را رها کن (همان )137 /47 :و این در حالی

برای تكامل و تعالی اوست ،حتی در میدان جنک.

اســت که رســول اکرم علیهالســالم فرموده بود« :هر کس

روزی حضـــرت در م یان عدهای از مردم مطلبی

علی را سب کرده ا ست و هر کس مرا سب کند خدا را

فرمود؛ یكی از خوارج به امام گفت :خدا بكشـد این مرد

سب کرده است( ».ابن عساکر)261 :1415 ،

را چهقدر فقه میداند .اطرافیان شم شیر ک شیدند تا او را

در پایبندی به اخالق و انسانیت ،دوست و دشمن ،فقیر

که به رهبر و حاکم جام عه چنین توهینی کرده بود،

و غنی ،داخل و خارج ،جنک و صــلح و غیر آن تفاوتی

بك شند .ح ضرت مانع شدند و فرمودند :آرام با شید ،او

نمیکند ،زیرا باورها و اعتقادات اخالقی ،الهی و انســانی

دشــنامی داده و پاســخش فقط یک دشــنام اســت البته

با سرشت فرد مقید به اخالق سرشته است .حضرت در

بخشــودن گناه او شــایســتهتر اســت و او را بخشــید

جنکهای خود قبل از نبرد به یاران خود سفارش میکرد

(نهجالبال غه :حك مت )420 /گاهی نیز خوارج بهطور

و حتی در حین جنک منادی میفر ستاد و د ستور میداد

دستهجمعی در انظار عمومی به حضرت اهانت و توهین

که هیچ فراری و زخمی را نكشـــید ،عورتی را آشـــكار

میکردند؛ ولی حضـــرت در پاســـخ ،آنان را نصـــیحت

مكنید و هیچ کشتهای را مثله نكنید .سپس توصیه میکرد

میکرد و مؤکداً به بحث و گفت و گو فرا میخواند تا

که چون به محل ســكونت و اردوی دشــمن رســیدید،

حقای روشن شود( .صلواتی)114–150 :1365 ،

پردهای را پاره نكن ید و بدون ا جازه وارد هیچ خا نهای

ترور از آنجا که یک پدیده ضد اخالقی و ضدانسانی

نشـــوید و چیزی از اموال آنان را نگیرید .مگر اموالی که

اســـت هیچگاه در مقابله با دشـــمنان مورد تأیید یا مورد

در اردوگاهشان یافته باشید .و هیچ زنی را آزار ندهید ،هر

اســـت فاده اول یای دین قرار نگر فت .در متون و روا یات

چند به شــما و فرماندهان و نیكوکارانتان دشــنام دهد .و

اســـالمی ،همواره از ترور به عنوان یک عمل زشـــت و

ناســـزا گوید .پس از جنک جمل ،صـــفیه مادر طلحه

مذموم یاد شــده اســت .برای اولین بار در تاریخ اســالم،

ح ضرت علی را به شدت مورد توهین قرار داد؛ درحالی
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که خانهاش همانند مخفیگاه ،مملو از مجروحانی بود که

نفس و کرامت انســـانی هزاران نفر را به آســـانی نادیده

با حضــرت جنگیده بودند.حضــرت نه پاســخی به زن

بگیرند .حكومت حضـــرت علی علیهالســـالم حكومت

توهین کن نده داد و نه معترض مجرو حان شـــد .فقط

دینی و اخالق محور بود بههمین دل یل ،حفظ عزت و

اشــارهای کرد که میداند این ســاختمان پر از مجروحان

شخ صیت ان سانها و تكریم کرامت ان سانی در اولویت

جنک اســت ،تا الاقل طرف مقابل دســت از دشــنام و

اول قرار داشــت ،زیرا اصــل حكومت برای ســعادت،

گسـ ـ تاخی بردارد (طبری )544 /3 :1989 ،در ج نک

تكامل و تعالی انسانها ایجاد شده بود و حضرت علی با

ص ـفّین ،معاویه و لشــگریانش بر ســر آب اردو زدند؛ امّا

این هدف قدرت را بهدست گرفته بود .شاید بتوان گفت

پس از مدتی که ســـپاهیان امام علی علیهالســـالم بر آب

که نام و ظاهر حاکم یت و ا قدا مات حضـــرت علی

مسلط شدند برخی از یاران امام درصدد تالفی بودند امّا

علیهال سالم سیاسی بود ،ولی محتوا و جوهرة آن مملو از

حضــرت به آنان پیام داد که به اندازة نیازتان آب بردارید

تعالیم اخالقی و ا صول ان سانی بود و حتی سیا ست امام

و بازگردید و آب را برای اســتفادة همگان آزاد بگذارید.

عین اخالق و دیانت بود که چارچوب فل سفه و اندی شه

پایبندی امام علیهالســالم به اصــول اخالقی و انســانی

سیا سی ا سالم را شكل میداد؛ برای مثال ،ح ضرت به

نشــأت گرفته از تعالیم الهی اســالم به حدی که در مورد

ظاهر به جنک با معاویه میرفت ،ولی سخنان ،حرکات و

قاتل خود نیز ســفارش کرد و به امام حســن علیهالســالم

ا قدا مات ق بل از ج نک ،حین ج نک و ب عد از آن ،هم

فرمود :اگر زنده ماندم خود میدانم با او چه کنم و اگر از

سیاست اسالمی را نشان میدهد ،هم آموزش مردم را در

دنیا رفتم ،برای قصاص فقط یک ضربه به او بزنید ،چون

بر میگرفت و هم اهداف اســالم از ســیاســت را متجلی

او یک ضــربه به من زده اســت مبادا او را مثله کنید یا به

می ساخت که حفظ عزت نفس و تكریم کرامت ان سانی

بهانة اینكه رهبر جامعه کشــته شــده اســت ،دســت به

ازجملة آنهاست.

خون ریزی بزنید و خارج از عدالت رفتار کنید( .ابن اثیر،

ح ضرت علی علیهال سالم در بازگ شت از صفین به

)391 :1285

ت یرهای از ق بیلــه همــدان بر خورد کرد .حرب بن

 .9تکریم عزّت نفس و کرا مت انســـانی :مهّمترین

شرحبیل شامی که بزرگ آنان بود ،در رکاب امام پیاده به

گوهری که خداوند تعالی در خلقت انســـان به او عطاء

راه افتاد ،در حالی که ح ضرت سوار بود ،امام خطاب به

فرمود« ،کرامت ان سانی» ا ست .این ویژگی موجب تمایز

وی فرمود :برگرد که اینگونه راه رفتن تو موجب فریفته

ان سان از سایر موجودات گردید و تمام فر شتگان مأمور

شدن والی و خواری مؤمن می شود(نهجالبالغه :حكمت/

شـــدند که در برابر این کرامت ســـر تعظیم فرود آورند.

 ،)322همچنین حضرت موقع عزیمت به صفّین هنگامی

حضــرت علی علیهالســالم بر این عقیدهاند که خضــوع،

که به شــهر «انبار» رســید ،مردم این شــهر طب رســوم

خشــوع و ســجدة فرشــتگان در برابر انســان ،به ســبب

ایرانیان با تشــریفات به اســتقبال امام آمدند و پیشــاپیش

کرامت او بود و به تعبیر دیگر ،فر شتگان در برابر کرامت

حضرت دویدند .امام دلیل این کار را پرسید ،پاسخ دادند:

انســانی ســجده افتادند .چه در زمانهای گذشــته و چه

بدینوســـی له امیران خود را بزرگ میشـ ـ ماریم ( ابن

درحال حا ضر ،نهتنها عزّت نفس و کرامت ان سانی برای

ابیالحدید ،)204 /3 :1285 ،حضــرت ضــمن نهی این

بســیاری از حكومتها و قدرتها اهمیتی نداشــته ،بلكه

کار ،خطاب به آنان فرمود:

حا ضر بودهاند برای تحكیم سلطه و قدرت خود ،عزّت

به خدا که امیران شــما از این کار ســودی نبردند و
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شـــما در دنیایتان خود را بدان به رنج میافكنید و در

وقت ممكن برآورده سازند؛ به خ صوص در مواردی که

آخرتتان بدبخت میگردید ،و چه زیانبار است رنجی که

نظام اداری کشـور ،کارگزاران و وزیران ،در رسـیدگی به

کیفر در پی آن است و چه سودمند است آسایشی که با

آنها کوتاهی میکنند یا عذری دارند (همان)

آن از آتش امان است( .نهجالباغه :حكمت)37 /

ســـوم ،حاکمان نباید در مورد کارهایی که انجام

تمل و تمجید از مهّمترین آفات عزت نفس انســان

میدهند بر شــهروندان و تودههای مردم منّت گذارند ،یا

به شمار میرود و معموالً صاحبان قدرت و ثروت نقش

آنچه را کردهاند بزرگ شــمارند و یا وعدهای دهند و به

مهمی در ای جاد و اشـــا عة این روح یه در جام عه ای فا

آن عمل نكنند ،زیرا منّت نهادن ،اوج نیكی را ببرد و کار

میکنند .امام علی علیهالســالم در نظام ســیاســی خود به

را بزرگ شـــمردن ،نور ح را خاموش گرداند و خُلف

شدت با این خصیصه مبارزه کرد و همواره به استانداران

وعده نیز خ شم خدا و مردم را برانگیزاند( .همان) خدای

و فرمانداران خود ســفارش میفرمودند که اطرافیان خود

تعالی فرموده اســت« :بزرگ دشــمنی اســت نزد خدا که

را چنان بپرورید که شما را ن ستایند و بدون جهت خاطر

بگویید و عمل نكنید» ؛ (صف)3 /

شما را شاد نكنند ایشان در اینباره خطاب به مالکاشتر

چهارم ،حاکمان باید حســنظن تودة مردم را جلب

میفرمایند :از خودپســندیدن ،و به خودپســندی مطمئن

کن ند .خوشگ مانی مردم ج لب نمیشـــود ،مگر این كه

بودن و ســـتایش را دوســـت داشـــتن بپرهیز که اینها از

حاکمان امور آنان را به نیكی سرو سامان دهند تا نفعش

بهترین فرصــتهای شــیطان اســت تا بتازد و کردههای

به همه برســد ،و مشــقات و ســختیهای آنان را کاهش

نیكوکاران را نابود سازد.

دهند و آنان را مجبور به کاری نكنند که تمایل ندارند؛

اگر چه بی ماری خطر ناک و مه لک چاپلوســـی و

(نهجالبالغه ،نامه)53 /

ستایشگری ،مردم جامعه و نخبگان را در سطوح مختلف

پنچم ،حاکمان نباید خود را از تودة مردم و عموم

در برمیگیرد ،معموالً این نخب گان و صـــاح بان قدرت

شهروندان پو شیده دارند و د ستر سی عامة مردم به آنان

هســـتند که چاپلوسپرورند و زمینههای مداحپروری را

دشــوار باشــد ،زیرا عدم تعادل آنان با عموم ،نمونهای از

ای جاد میکن ند .این مداحپروری که نتی جهاش فر یب

تنکخویی و کماطالعی آنها در کارهاست و آنچه را که

خوردن و غف لت حاک مان و مدیران از واقع یت های

باید بدانند نخواهد دانســـت؛ کار بزرگ نزد آنان خرد به

موجود ا ست ،اگرچه ظاهراً به نفع آنان ا ست ،در نهایت

شمار آید و کار خود بزرگ نماید ،زیبا و ز شت شود و

نظام سیاسی را به پوچی و سقوط میکشاند .نگرش امام

زشت زیبا و باطل به لباس ح درآید؛ (همان).

به تودة مردم به گونةدیگری است .حضرت معتقدند:

ش شم ،ر ضایت عامة مردم ،شهروندان و تودههای

در درجة اول ،حاکم باید برای برقراری عدالت و

جامعه ،همیشـــه باید مدنظر حاکم نباشـــد .به عقیدة

پدیدآوردن دوســـتی در میان شـــهروندان و عموم مردم

حضـــرت ،حاکم باید به گونهای عمل کند که اوالً نه از

تالش کند و محبت آنان را جلب کند .محبت و دوســتی

ح بگذرد و نه فرو ماند؛ ثانیاً عدالت را فراگیرتر باشد و

مردم جلب نمیشــود ،مگر این که دلهایشــان از کینه

ثالثاً بتواند به نوعی رضـــایت عموم مردم را جلب کند

پاک گردد و از حاکمیت حاکمان احساس سنگینی نكنند

(همان).

و آن را سلطه نپندارند؛ (نهجالبالغه :نامه)53 /
دوم ،حاکمان باید نیازهای شــهروندان را در اســرع

امام علیهالســـالم در عبارتی آمیخته از هشـــدار و
نگرانی ،و حسـرت از فراموش شـدن ظبقات ضـعیف و
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رابطۀ اخالق و سیاست در نهجالبالغه

پایین اجتماع ،به مالکاشــتر ندا میدهد :خدا را در طبقة

خود را میزند و آن اینكه اینگونه توجه به ضعیفترین

فرودین مرم که هیچ راه چاره ندارند و از درویشـــان،

ق شر مردم «ح » آنان ا ست و از حقوق مردم و تعهدات

نیازمندان ،بینوایان و از بیماری بر جای ماندگاناند ،در

حاکم به شمار میرود؛ هرچند انجام آن دشوار باشد.

این طبقه مســتمندی اســت که طلب میکند و مســتح

شــاید تاریخ ،هیچ حكومتی را به ما نشــان ندهد که

عطایی است که به روی خود نمیآورد (همان) .حضرت

تودة مردم و حتی افراد ضـــعیف و ناتوان تا این حد در

سپس د ستورهایی برای ر سیدگی به و ضع آنان صادر

کانون توجه سیا ستمداران قرار گیرند و این امر ن شان

میکند و به حاکم مصــر تأکید میکند که مبادا فرو رفتن

میدهد که حضـــرت حكومت و قدرت را برای مردم

در نعمتها تو را از توجه به اقشار پایین اجتماع باز دارد،

میخواســت و هدفش رشــد ،پیشــرفت ،تكامل و تعالی

یا رســیدگی به امورکالن و ســر و ســاماندادن کارهای

مردم و جامعه بود مشارکت و یاری آگاهانه فرا میخواند،

بزرگ و مهّم ،موجب ضــایعشــدن امور خرد شــود .از

تصــریح میفرمود که هدف من ســاختن جامعة خودتان،

ر سیدگی به کار آنان دریغ نكن ،روی به آنان ترش مكن

احقاق ح و اجرای عدالت در آن اســـت (نهجالبالغه:

و به کارهای ک سی که به تو د ستر سی ندارد بنگر ،آنانی

خطبه)71 /

که در دیدهها خوارند و مردم آنان را کوچک می شمارند.

خالصــــه آن كه هدف از بع ثت رســـول گرامی

بعد حضرت علی علیهالسالم با احتمال اینكه شاید حاکم

اسالم(ص) تتمیم و تكمیل مكارم اخالقی و اقامة آنها در

نتواند شخ صاً به تمام امور اینگونه افراد ر سیدگی کند،

جامعه اســت ،از اینرو ،تمام برنامههای نشــأت گرفته از

سفارش میکند :کسی را که به او اعتماد داری برای تفقد

اســـالم در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی و نظام

حال این گروه بگذار؛ کسیکه دارای تقوا و تواضع باشد

سیاسی ،اقتصادی ،و ، ...باید در راستای این هدف باشد.

و درخواســتهای آنان را به تو برســاند(همان) .ســپس

البته نباید هدف وســیله را توجیه کند .پایبند به اصــول

ح ضرت علی علیهال سالم حجت را بر خاک م صر تمام

اخالقی ،ح محوری ،عدا لتخواهی و ا قا مة حدود و

میکند و میگوید :با آنان چنان رفتار کن که در مقابل

ارزشهای الهی ،جز اهداف اســاســی اســالم بهشــمار

خداوند جای عذر داشــته باشــی ،زیراطبقات محروم و

میرود و ماه یت ج هانبینی و نگرش آن را تشـــك یل

پایین اجتماع از همه به انصــاف نیازمندترند و برای ادای

میدهد .قدرت و حكومت یكی از ابزارها برای رســیدن

حقوق همگان باید به گونهای عمل کنی که نزد خداوند

به اهداف فوق است.

عذر پذیرفتنی داشته باشی(همان).

آنچه در این جا بحث کردیم عجین بودن اخالق و

امّا ح ضرت علی علیهال سالم با این همه سفارش و

ســـیاســـت یا جاری بودن ســـیاســـت بر مبانی و در

تأکید باز هم آرام نمیگیرد ،بههمین دلیل ،در ادامه دوباره

چارچوبهای اخالقی برای یک حكومت اسالمی است.

تأکید میکند که یتیمان را عهدهدار باش و کهنســاالنی که

این اصــول اخالقی باید بر ســاختارهای کالن حكومت،

چاره ندارند و دســـت گدایی پیش میآورند .ســـپس

تعادل این ســـاختارها با یكدیگر ،تصـــمیمگیری ها و

حضــرت با یادآوری ســختی و دشــواری کار میفرماید:

ســـیاســـتگذاریهای خرد و کالن ،روابط کارگزاران با

این کار بر والیان گرانبار اســـت و گزاردن ح همهجا

یكدیگر و به خصـــوص روابط کارگزاران با مردم و به

د شوار(همان) .ح ضرت علی علیهال سالم در پایان با بیان

طور اخص با مخالفت و دشــمنان حاکم باشــد .اینگونه

جم لهای ،جوهرة مط لب را ب یان میک ند و حرف آخر

عملكرد مخصـــوص زمانی اســـت که افرادی بهعنوان
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حاکمان و مدیران جامعه ،قدرت ســیاســی را در دســت

کار معاویه نداشـــت و نمیتوان گفت که امام کار غیر

دارند .این بدان معنا نیســت که اگر یک شــخص قدرت

اخالقی مرتكب میشـــد .وقتی حضـــرت قدرت را در

سیاسی را در دست نداشت میتواند به اعمال غیراخالقی

دست گرفت بر اساس اصول اخالقی نمیتوانست وجود

د ست بزند ،بلكه ممكن ا ست شخ صی در م سئلهای به

یک فرد فاسد ،فاس  ،حیلهگر ،مقامپرست و قدرتطلب

گونهای دیگر–متفاوت از آنچه در زمان حكومتش انجام

مثل معاویه را به عنوان یكی از والیان خود تأیید و تحمل

میداد – عمل کند و در عین حال عمل او باز هم غیر

کند؛ از سوی دیگر ،معاویه به یک قطب و قدرت تبدیل

اخالقی تلقی نشـــود ،بهعبارت دیگر ،شـــاید اخالق در

شده بود ،درافتادن با چنین شخصی پیامدها و هزینههای

حوزة سیا ست اندکی متفاوت از اخالق در حیطة فردی

سنگینی برای نظام سیا سی امام علی(ع) در پی دا شت،

باشـــد .این تفاوت نه در اصـــل رفتار اخالقی ،بلكه در

ج نک و برخورد های ب عدی با م عاو یه ،امن یت ملی،

حی طة ان جام آن اســـت .وقتی حضـــرت حكو مت را

وحدت ملی و پایههای نظام سیا سی ح ضرت علی را به

پذیر فت ،فرمود ند :ت مام حقوق پای مال شـــده را به

شدت تضعیف کرد ،ولی به هر حال امام نمیتوانست به

ب یتال مال باز میگردانم ،اگر چه به مهر ز نان و ب های

هر دلیلی و با هر توجیهی ،ع مل غیراخالقی مرت كب

کنیزکان رفته باشـــد و با قاطعیت این کار را کرد .آیا

شــود .وقتی معاویه در مقابل حضــرت علی صــفآرایی

ح ضرت قبل از پذیرش حكومت و هنگامی که در رأس

کرد و جنک صـ ـفّین درگرفت .حضـــرت معاویه را به

قدرت سیا سی قرار ندا شت این حقوق پایمال شده را

عنوان یک واقعیت پذیرفت ،و به همین دلیل از راه های

نمید ید و از آن ها تكلیف و وظی فهای نداشـــت ،ا مام

عقالنی و در چارچوب اصول خود ،در صدد مقابله با آن

علیهالســـالم در جایگاه شـــهروند فاقد قدرت ،هیچگاه

برآمد ،ولی هیچ عمل غیراخالقی مرتكب نشــد ،شــرایط

پدیدة پایمال شدن حقوق را تأیید نكرد ،زیرا تأیید پایمال

ســـیاســـی اجتماعی و واقعیت ها ،باز هم رقم خورد و

شدن حقوق تو سط هرکس و در هر جایگاهی که با شد

جریان حكمیت را پیش آورد ،حضــرت علی بر اســاس

عملی غیراخالقی و بلكه ضــداخالقی به شــمار میرود.

واقعیتهای تلخ اجتماعی ،مجبور شد با یک فرد فا س

آنچه از سیرة حضرت علی علیهالسالم به دست میآید

و باطل عهد و پیمان ام ضاء کند ،امّا بازهم هیچ اقدام غیر

این اســـت که در شـــرایط زمانی و مكانی خاص ،باید

اخالقی مرتكب نشـــد ،و او را تأیید نكرد و به والیت

واقعیتهای اجتماعی را پذیرفت و به نوعی با آنها کنار

نگمارد .سپس ح ضرت از سوی گروهی از افراد مذهبی

آمد ،امّا در هیچ شــرایطی نباید به شــیوههای غیراخالقی

متعصــب و کوتهفكر ،مورد حمله و اتهام قرار گرفت که

متمســک شــد ،اگرچه به بهای از دســت رفتن قدرت و

چرا با فرد فاســ و فاجر و باطل ،عهد و پیمان امضــاء

حكومت و حتی کشته شدن باشد .عدم تأیید و انتصاب

کرده است .با اینكه خود اینها در امضای آن عهد و پیمان

معاویه از سوی ح ضرت علی(ع) ،جنک آن ح ضرت با

نقش اساسی داشتند و حضرت تمایلی به امضای آن عهد

معاویه ،عقد پیمان حكمیت آن ح ضرت با معاویه ،صلح

و پیمان نداشت و از امام خواسته شد که عهد و پیمان را

امام حسین(ع) با معاویه و جنک امام حسین با یزید همه

نقض کند ،ولی حضـــرت صـــریحاً فرمود نقض عهد و

در این منط و چارچوب مع نا میدهد .م عاویه از ق بل

پیمان عملی غیراخالقی ا ست و هیچگاه عهد و پیمانی را

حاکم شـــام بود .ولی ا مام علی(ع) در جای گاه حاکم

که بســتهام زیر پا نخواهم گذاشــت .در اینجا حضــرت

اسالمی قدرت را در دست نداشت ،بنابراین کاری هم به

ت ضعیف حكومت و زیانهای وارده از سوی خوارج را

رابطۀ اخالق و سیاست در نهجالبالغه

پذیرفت ،ولی باز هم هیچ اقدام غیراخالقی مرتكب نشد.
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دولت مجاز باشد همة تعهدات حقوقی و سیاسی خود را
زیر پا گذارد و شــهروندان آزاد را به بردگانی در خدمت

بحث و نتیجهگیری

خود تبدیل کند.

در جوامع مختلف وجود یک ن ظام اجت ماعی ،مبتنی بر

در یک نگرش کلی و کالن میتوان گ فت که؛ از

زنجیرهای از اصول ،هنجارها ،ارزشها و الگوهایی است

رابطه اخالق و سیاست در مرحله و حوزه عمل سیاسی

که معموالً اخالق نامیده میشود .از این دیدگاه هیچ نهاد،

دو نوع برداشت وجود دارد:

حرفه و قلمرویی نی ست که قادر با شد فارغ از اخالق که

برداشت اول مالحظة رابطة اخالق و سیاست بر پایة

مرزهای ســـلوک و رفتار به هنجار را معین میکند به

« ترجیح اخالق سیاسی» است .در این برداشت ،اصالت

حیات مشروع خود ادامه دهد .اخالق هر جامعه مالک و

و ترجیح با حفظ سیا سی ا ست هر چند به بهای زیر پا

معیار باید ها و نبایدهای آن را تعیین نموده و انســـان

نهادن ا صول اخالقی و بیاعتنایی به ا صول مزبور با شد.

اجتماعی را در مســیر زندگی هدفدار و غایتمند خود

در این نگرش اخالق در صـــحنه عمل کمرنک و گاه

در مسیر کمال ،فضیلت و سعادت هدایت میکند.

حذف می شود و آنچه قدرت و سیاست اقتضاء میکند

مقوله اخالق هم خاســتگاه دینی دارد و هم متأثر از

اختیار می شود .عر صه سیا ست در طول تاریخ ب شر با

عرف ،فره نک ،تاریخ ،طرز تلقی و ســـایر پدیده های

عن صر و عامل م صلحتاندی شی آ شنایی دیرینهای دا شته

اجتماعی میباشــد .اخالق هر جامعه برآیند و محصــول

است .هر چند مصلحتاندیشی عمدتاً با تمسک به عقل

تعامل آموزههای دینی و باورهای اثبات شـــده در عرف

یا شرع توصیه شده است امّا جوهره مصلحتاندیشهای

اســت .حال وقتی مقوله اخالق وارد عرصــه ســیاســت

مختار ،حفظ و صــیانت از قدرت ســیاســی بوده اســت.

میشود مسئله صبغة دیگری پیدا نموده و بسیار پیچیده و

مدافعان تعدی از اصــول اخالقی در مقام رفتار ســیاســی

ت ناقض آلود میگردد ،که این ت ناقض از خود مفهوم و

بیشــتر حكمرانان و پادشــاهان بودهاند و در مقام تبیین و

ماهیت سیاست سرچشمه میگیرد.

تفســـیر نظری ،کمتر مجوز تَعدّی از اصـــول اخالقی در

ســیاســت یكی از عرصــههای اجتماعی اســت و

حوزه قدرت سیاسی ،به صراحت عنوان شده است.

نمیتوان آن را از دیگر اجزای جامعه جدا دانست و برای

برداشــت دوم ناظر به رابطه اخالق و ســیاســت بر

آن قواعدی تجویز کرد که در تضـــاد با دیگر بخشهای

ا ساس ترجیح و تقدم « سیا ست اخالقی» ا ست .در این

معطوف به خود کرده تا برای حل آن اندیشه کنند.

برداشــت و نگرش ،حفظ اصــول اخالقی و انســانی و

از میان نظریههایی که میکوشــند نســبت اخالق و

پایبندی به آن اصول هر چند با صیانت ظاهری از قدرت

ســیاســت را باز نمایند ،دســتهای از آنها مبتنی بر جدایی

سیا سی در تعارض با شد مقدم شمرده می شود .در این

اخالق از سیاست بوده و حاکمیت را مجاز میدارند تا به

رویكرد سیا ست بر پایه آمیختگی اخالق و سیا ست و

بهانة الزامات خاص ســیاســی ،اصــول اخالقی و حقوق

استوار نمودن قدرت سیاسی بر پایههای استوار اخالق و

شـــهروندان را زیر پا گذارند و عمالً راه را برای هرگونه

انســانیت اســت .این نگرش در اســالم و منابع اصــیل و

ســرکوبی فراهم میســازند و هر عمل غیراخالقی را به

معتبر آن یعنی و ســـنت مورد تأکید و جهتگیری قرار

دلیل ضرورتهای ویژة سیا سی ،موجه جلوه میدهند.

گرفته و ح ضرت امیرالمومنین علی علیهال سالم نیز مظهر

فارغ دانسـتن سـیاسـت از اخالق به معنای آن اسـت که

اجرای چنین سیاستی در جهان اسالم پس از پیامبر(ص)

صهبای نور ،سال اول ،شماره دوم ،بهار 1396
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