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رابطه اخالق و سیاست در نهج ا لبالغه
سیدمحمد موسوی

1

چکیده
هدف از نوشتار حاضر بررسی رابطه ی اخالق وسیاست در نهج البالغه است.این پژوهش با استفاده از روش تلفیقی تحلیل محتوا
وتوصیفی -تحلیلی انجام یافته است.یافته های پژوهش حاکی از آنست که رابطه اخالق وسیاست از مباحث مهم فلسفی واندیشه اجتماعی
است ودر اندیشه اجتماعی اسالم توجه جدی به این موضوع صورت گرفته است.به لحاظ تاریخی در چگونگی رابطه اخالق وسیاست چهار
گرایش کلی:جدایی اخالق وسیاست،تقدم سیاست بر اخالق،اخالق دوسطحی ویگانگی اخالق و سیاست شكل گرفته است که هریک از این
رهیافتها اعتقادات وموسسین خاص خود را دارند.نتیجه آنكه از رابطه اخالق وسیاست در حوزه نظر وعمل سیاسی دو نوع برداشت وجود
دارد که یكی بر ترجیح اخالق سیاسی ودیگری ناظر بر ترجیح وتقدم سیاست اخالقی است.برداشت اخیر مورد تاکید نهج البالغه بوده وامام
علی نیز مظهر اجرای چنین سیاستی در جهان اسالم پس از پیامبر اعظم(ص) محسوب می گردد.
کلید واژه" :اخالق""،سیاست""،نهج البالغه""،اخالق سیاسی" "،سیاست اخالقی"
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مقدمه

عنایت به اینكه نهج البالغه بعنوان یكی از منابع مهم و

پیشگامان اندیشه و اخالق از کنفوسیوس و بودا و

ســرچشــمه اصــلی تفكر شــیمی محســوب می گردد؛

زرتشت گرفته تا افالطون و ارسطو هر یک به طریقی،

برر سی نوع نگاه نهج البالغه به این رابطه ضروری به

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

نظر می ر سد .از این رو م ساله ا سا سی مقاله حا ضر

و آموزه های از خود بر جای گذاشـــته اند ،لیكن در

مطالعه رابطه اخالق و سیا ست در نهج البالغه بعنوان

هیچ دوره ای از تاریخ پر فراز و فرود تمدن بشـــری،

یكی از عرصـــه های تجلی اخالق اجتماعی در نهج

مان ند عصـــر آک نده حوادث کنونی ،حث اخالق و

البالغه است.

ضـــرورت پرداختن به اصـــول ،هنجارها ،ارزش ها و
فضیلت های انسانی ،تا بدین حد و قد ،احساس نشده

مبانی نظری پژوهش

با شد .علم و تكنولوژی  ،سیطره و هژمونی خود را بر

در یک د سته بندی کلی از آراء و نظرات طرح شده

تمامی شـــئون زندگی و حیات بشـــری گســـترانده و

و دیدگاه اندی شه ورزان و نظریه پردازان علوم سیا سی و

افكنده است .انقالب اطالعات و پیشرفت چشمگیر و

اجتماعی ،چهار بینش کلی از چگونگی رابطه اخالق با

روز افزون ارتباطات ،مرزهای ســـیاســـی ،اجتماعی،

سیاست ،قابل توجه و شایسته تامل است:

فرهنگی ،اقتصـــادی و ...را در هم نورد یده و با عث

 )1بینش جدایی اخالق و سیاست

کوچک شدن زمین و زمان گردیده است .به طور کلی،

 )2تقدم سیاست بر اخالق

دولت -ملت ها و واحد های سیاسی بزرگ و کوچک،

 )3اخالق دو سطحی و دو حوزه ای

فقیر و غنی و ...همــه در معرا تهــاجم تكنولوژی

 )4یگانگی اخالق و سیاست.

فرهنگی و مخاطرات و مضرات ناشی از آن قرار گرفته

هر یــک از نگرش هــا در میــان اقشــــار مختلف

اند .از این رو ا ست که علم و د ستاوردهای شگفت و

سیاستمداران ،اندیشه ورزان سیاسی و مصلحان اجتماعی

شگرف آن در بینش ،نگرش و طرز تلقی ما از ان سان،

در مقــاطع مختلف و در جوامع گونــاگون طرفــداران،

اخالق ،جامعه ،حكومت ،سیا ست و مفاهیم ا سا سی

حامیان و منتقدانی داشته است.

حیات اجتماعی بســان آزادی ،عدالت ،حقوق ،امنیت،

بینش جدایی اخالق و سیاست:

و ...تغییر عملی و کلی داده است.

یک رهیافت آن اســت که اخالق و قدرت دو مقوله

رابطه اخالق و سیاست از مهمترین مباحث فلسفی

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

و اندیشــه ســیاســی اســت که از چگونگی پیوند میان

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

اخالق و سیاست بحث می کند .نوع بشر از زمانی که

باشــد؛ در واقع ،با ذات خود دچار تناقض و مشــكل می

رفتار و اندیشـــه اش در تاریخ ثبت و ضـــبط گردیده

شود و خود را از درون نابود می سازد ،شاید نیكولوما کیا

اســت ،همواره در میان دو نیروی متضــاد؛ از یكســو

ولی اولین اندی شه ورز و نظریه پرداز با شهامتی با شد که

"اخالق" و تمام فضـــیلت های مربوط به آن ســـوی

این مع نا را فارغ از د غد غه های محیط خویش به

دیگر " قدرت" و همه م سایل واب سته به آن در جدال

صـــراحت بیان کرد و یا آنچه را که قدرتمندان در طول

و تكاپو بوده است .در اندیشه سیاسی اسالم نیز رابطه

تاریخ کرده بودند با صــداقت ،شــفافیت و وضــوح فاش

اخالق ســـیاســـت یكی از مباحث محوری اســـت .با

نمود.
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امروز نیز به برکت مطبوعات ،رســانه های مســتقل و

مطرح می ســـازد .به نظر وبر ،هدف مهم در اخالق

به طور کلی انقالب اطال عات و ارت با طات ح جاب و

مســئولیت ( اخالق ســیاســی) تامین منافع فردی و ملی

نقاب از چهره دولتمردان و سیاست پیشگان بی اخالق و

ا ست .و او مرد سیا ستمدار را دارای الزاماتی می داند که

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

او را به ارتكاب اعمال به ظاهر غیر اخالقی نا گزیر می

مالی ،ســوء اســتفاده از مقام ،رشــوه خواری ،تقلب در

سازد ،و لیكن در عمل چاره ای و راهی جز این ندارد .از

انتخابات ،جاسوسی رقبای سیاسی ،حمایت از گروه های

نگاه " وبر" ســیاســت در هر دو حوزه داخلی و خارجی

تبهكاری،همكاری و مســاعدت گروه های تروریســتی؛

مبارزه بی امان برای کســب قدرت اســت و « ســیاســت

توطئه برای قتل مخافین ســیاســی ،توســل به جنگ برای

قدرت» همواره بر ذهن و روح سیاستمداران حاکم است.

رفع بحران داخلی ،مداخله نظامی برای کســب پرســتژ و

یگانگی اخالق و سیاست:

اعتبار و باقی ماندن در قدرت ،لشكر کشی ها و اقدامات

رهیافت چهارم ،یگانگی و وحدت اخالق و سیاست

نا مشروع قدرت ها در گوشه و کنار جهان به بهانه بسط

را معتقد اســت؛ زیرا که طب این رهیافت کار کرد هر دو

دمكراسی ،حمایت از حقوق بشر و تامین آزادی و ده ها

واحد بوده و هر دو در پی تامین سعادت انسان اند.

نمونه از این قبیل از رسانه های متعدد و مختلف منعكس

در اندیشـــه توحیدی و از دیدگاه پیامبران الهی و

می گردند .به را ستی ،این همه م شكالت و نار سایی ها

مصلحان اجتماعی و متفكران خداجو سیاست و ذات آن

در عر صه سیاست و قدرت توجیهی اخالقی دارند؟

یعنی قدرت برای تامین ســعادت و خوشــبختی بشــر و

ب حث اخالق و اخالق یات در عرصـــه ه یا مختلف

ر ساندن ان سان به سر حد کمال ا ست و در این پویش

اجتماعی موضوعی مرسوم و متداول است .اما وقتی وارد

ســیاســت در خدمت اخالق اســت و بعثت انبیاء بویژه

گستره سیاست گردیده ،بسیار پیچیده و غامض می شود.

پیامبران صـــاحب شـــریعت و انبیاء الهی دارای ملک و

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

حكومــت بعنوان نمــاد حكومــت الهی تجلی یگــانگی

سیاست ،نشأت می گیرد؟

ســیاســت و اخالق اســت و این شــاید تعبیر امروزین

تقدم سیاست بر اخالق:

ســیاســت ما عین دیانت ماســت؛ باشــد در این دکترین

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

کســب قدرت و رســیدن به مقام ســیاســت مداری یعنی

که اخالق تابع بی قید و شرط سیا ست و عمل انقالبی

تو سعه و گ سترش ا صول اخالقی؛ همانگونه که پیامبر (

ا ند و ارزش خود را از آن می گیر ند .در این نگرش

صـــلی اهلل عل یه و آ له) فرمود :انی بع ثت التمم م كارم

تبعیت اخالق از ســـیاســـت مطرح اســـت که رویكرد

الخالق؛( من برای ات مام و اک مال بهترین های اخالقی

مارک سی ستی -لنینی ستی به جامعه و تاریخ ا ست .در این

مبعوث شــدم) و حكومت پیامبر (ص) ســراســر توســعه

آموزه هیچ اصــالتی برای اخالق وجود ندارد بلكه اخالق

اخالق بود و گســترش فضــایل؛ یعنی ســیاســت در پرتو

از منافع مبارزه طبقاتی پرولتار یا بدست می آید.

اخالق معنا می دهد و اخالق یعنی تجلی سیاست.

اخالق دو سطحی و دو حوزه ای:

با توجه به مطالب مزبور ،برای مقاله حاضـــر ،رابطه

رهیافت سوم آن ا ست که اخالق در سطح فردی و

اخالق و سیا ست در حوزه ی دینی در ا سالم و ملهم از

اجتماعی را از هم تفكیک می نماید .ذیل همین نگرش

نهج البالغه یک «مساله»  ،است که باید باز کاوی شود و

است که ماکس وبر ،اخالق مسئوولیت و اخالق اعتقاد را

اینكه اخالق و سیاست چه جایگاهی باید داشته باشند و
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اخالق و ســـیاســـت چه گونه ارتباطی با یكدیگر دارند

به مخالفت با من برخیزد  ،در برابر من بای ستد و د شمنی

مورد بررســـی و تحقی قرار می گیرد .با عنایت به اینكه

آشكار کند  ،البته باز هم با او نمی جنگم تا هنگامی که او

نهج البالغه به عنوان ســـرچمشـــه اصـــلی تفكر دینی

را بخواهم و عذر او را بشنوم  .اگر پس از بحث باز هم با

محسوب می گردد نوع نگاه و اندیشه الهی متجلی در آن

ما سر جنگ دا شت از خدا یاری می جوییم و با او پیكار

در خصوص اخالق و سیاست می بایست مورد بررسی

می کنیم  ( .محمد کوفی )372:1355 ،

قرار گرف ته تا از ره گذر آن ســـا حت تفكر دینی در
خصوص اخالق سیاسی و رابطه این دو تبیین گردد.

 -2پای بندی به عهدی و پیمان  :یكی از مهمترین
تفاوت های امام علی (ع) و معاویه این اســت که شــیوه
معاویه پیمان شـــكنی بود ،زیرا هدف او حفظ قدرت و

اصول ومبانی سیاست اخالقی

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

 -1صداقت و راستی  :صداقت و راستگویی از اولین

پیمان شــكنی را توجیه می کرد ،ولی امام علی (ع) تحت

اصول اخالقی بشر به شمار می روند  .شاید کمتر کسی

هیچ شرایطی و حتی در صورت از دست رفتن قدرت و

را بیابیم که به ضــرر خود نیز ســخن راســت بگوید  ،در

حكو مت  ،با دشـــمن خود هم نقض پی مان نمی کرد .

دنیای ســـیاســـت این امر نه تنها عجیب بلكه کاری غیر

ح ضرت معتقدند اگر حاکمی با د شمن خود پیمانی نهاد

معقول به شــمار می رود و باید آنچه را که منافع ایجاب

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

می کند گفت  ،نه آنچه را ا صول اخالقی ایجاب میكند ؛

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

اما امام علی (ع) پایبندی به اصـــول اخالقی را بر منافع

ادا کند ).البیهقی458،ق )249:بنابراین به هیچ وجه خیانت

سیاسی و معامالت دنیای سیاست ترجیح داد .آن حضرت

و فریب در پیمان منعقد شده با د شمن روا نی ست ؛ زیرا

در حادترین شرایط سیا سی  ،مانند شورای شش نفره

خداوند تعالی از روی لطف و رحمت به بندگان  ،عهد و

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

پیمان را امانی قرار داده و رعایت آن را به عهدة همگان

متعهد به اعمال ســیره شــیخین نشــان نمی دهد(طبری

نهاده اســـت.بنابراین در عهد و پیمان نه می توان خیانت

 )297:1989،در حالی که خود ای شان هم می دان ست که

کرد و نه می توان به نوعی حی له و مكر در آن گن جا ند

به دســـت گرفتن قدرت و حكومت در آن مقطع چقدر

(.اآل مدی1407،ق )88:ا مام علی (ع) به حاکم مصـــر

اهمیت دارد.

ســـفارش می کند که قبل از عقد پیمان  ،تمام ابعاد آن را

مســـا له مهم دیگر برخورد صـــاد قانه حاک مان و

در نظر بگیر و با تعقل و تفكر پیمان ببند که متضـــرر و

حکومت با مردم ا ست  .در اندیشــه ســیاســی اســالم ،

مغبون ن شوی ؛ ولی اگر بعد از ب ستن پیمان متوجه شدی

حاکمان نباید از جهل مردم سوء ا ستفاده کنند یا به خاطر

که به هر دلیل مغبون شـــده ای و به ســـبب آن مجبوری

منافع و مصــالح  ،حقای را بپوشــانند یا از گفتن ســخن

ســختی و مشــقت فراوانی را تحمل کنی ح به هم زدن

حقی که به ضرر خودشان است خودداری کنند .امام علی

پیمان را نداری و شكیبایی کردنت در د شواری ها نا شی

(ع) در پا سخ حریت بن را شد در خ صوص تنها گذاردن

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

حضرت از سوی یارانش و بیم خیانت خوارج فرمود :من

پیمان یا تمســک به مكر و حیله برای پیمانی اســت که

کسی را به صرف اتهام مواخذه نمی کنم و با ظن و گمان

عذاب الهی در پی خوا هد داشــــت  ( .شـــه یدی ،

به عقوبت کسی نمی پردازم و فقط با کسی می جنگم که

)338:1371
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در ج نگ صـــفین پس از تحم یل حكم یت بر

او کنی و با نگرشی انسانی  ،تكریم آمیز و ارزش مدارانه

حضرت و روشدن حلیه معاویه  ،گروهی پی نقض پیمان

به او بنگری و مســـت از قدرت هرگونه بخواهی با او

بودند  ،ولی ایشــان قبول نكردند و خطاب به آنان فرمود

رفتار کنی  ( .نهج البالغه  ،نامه  )53ســیره حضــرت در

وای بر شما آیا از اعالم رضایت و عهد و پیمان بر گردم؟

برخورد با مرد مســـیحی فقیر و قراردادن ماهیانه از بیت

( المنقری  )717:1370 ،مگر نه این که خداو ند می

المال برای او ( حرعاملی  ،1983 ،ج)49:11مصــداقی از

فرماید  :چون عهدی بستید بدان وفا کنید و هرگز سوگند

این تفكر علوی است .نمونه دیگر  ،حكم حضرت است

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

به والیان خود مبنی بر مجازات مسلمان متخلف بر اساس

را بر خود ناظر و گواه گرفته اید و خدا به هر چه می

قوانین اسـالمی و مسـیحی تخلف بر اسـاس قوانین دین

کنید آگاه است (.سوره نحل )91 ،

خود آن طور که بزرگان شان تشخیص می دهند  ( .همان

 -3حاکمیت نگرش انســان و فرامذهبی  :در نامه
امام علی (ع) به مالک اشــتر  ،درســی مورد توصــیه های

 ،ج  )415:18در حالی که حضـــرت بر این باور بود که
اینان بر ح نیستند و اعتقاداتشان صحیح نیست.

امام تمام انســانها از هر ملیت  ،نژاد  ،صــنف و مذهب را

 -4نفی حیله و نیرنگ  :حیله و نیرنگ ذاتا و ماهیتا

در بر می گیرد  :واژه (ناس ) به معنای مردم در نه مورد (

زشت است  ،به طوری که هیچ انسانی آزاده و جوانمردی

رعیت ) به معنای شهروند در سیزده مورد عامه به معنای

به آن متم سک نمی شود ؛ اما دیر زمانی ا ست که نیرنگ

همگان در سه مورد ( کل امری ) به معنای هر انسانی در

و فریب چنان با سیاست به هم آمیخته که ت صور جدایی

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

آن دو و حتی موفقیت ســیاســت بدون توســل به آن غیر

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

ممكن به نظر می رسد .اما امام علی (ع) در هیچ شرایطی

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

حا ضر نبود به حیله و نیرنگ متو سل شود ؛ زیرا معتقد

اعتقاد امام  ،حاکمان و حكومت باید نگرشــی انســانی و

بود  :حاکمی که مكر و حیله یا تكبر کند از بی عقلی و

فرا مذهبی به شهروندان م سلمان و غیر م سلمان دا شته

حماقت خود در حكومتش پرده بر می دارد  ( .قزوینی ؛

باشند ( .منتظری )29:1361،ح ضرت صرف انسان بودن

 )51:1371آن ح ضرت در پا سخ ک سانی که مكر و حیله

افراد در یک جامعه را عاملی می داند که باید بر مبنای آن

گری معاویه را به حســاب زیرکی و ســیاســت مداری او

حقوق انسانی و شهروندی آنان تامین شود.

می گذا شتند و ح ضرت را زیرک نمی دان ستند  ،فرمود :

نكته مهم این که در آن یک مورد که حضرت از

به خدا سوگند معاویه زیرک تر از من نیست اما شیوه او

غیر م سلمان ها و نوع ان سان نام می برد  ( ،نظیر لک فی

پیمان شكنی و گناهكاری است اگر حیله و پیمان شكنی

الخل ) م صداق بحث ح ضرت چیزی فراتر از حقوق و

ناخوشایند نبود زیرک تر ازمن کسی پیدا نمی شد ( .نهج

تعهدات اســـت  .حقوق و تعهدات انجام مجموعه ای از

البالغه ؛ خطبه )200

وظایف و تكالیف اســـت که برا ســـاس قانون انجام می

یكی از مهمترین دالیل نفی حیله و نیرنگ از ســوی

شود ،ولی حضرت محبت و نگرش ارزشمندانه به انسان

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

را مد نظر دارند و به حاکم ا سالمی سفارش می کند که

حضرت وفا را همزادراستی و صداقت و سپری بازدارنده

صرف ان سانیت یک ان سان – فارغ از ملیت و مذهب –

از گزند می داند و معتقد اســـت هر کس به بازگشـــتگاه

کافی اســـت که تو قلب خود را مملو از محبت و مهر به

خود (آخرت) آگاه و معتقد باشدمكر و حیله و بی وفایی
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را روا نمی دارد.

بودند و حتی کار شكنی ها و د شمنی های بعدی آنان را

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

به جان خرید  .ابن ابی الحدید از فضیل بن جعد نقل می

مردم حكومت را پذیرفت ند  ،در ه مان روزهای اول در

کند که مهمترین دلیل د ست بردا شتن اعراب از حمایت

نامه ای خطاب به معاویه او را از حكومت شـــام عزل

امام علی (ع) مســائل مالی بود  .زیرا امام اشــراف را بر

کردند؛ در حالی که بزرگان و ســـیاســـتمداران عرب از

غیر اشراف و عرب را بر عجم برتری نمی داد و با روسا

جمله ابن عباس و مغیره بن شـــعبه  ،این کار امام را نقد

و بزرگان قبایل همانند پاد شاهان رفتار نمی کرد و سعی

کردند و پیشـــنهاد ابن عباس در ابقای ابتدایی و عزل در

نداشت از طری تطمیع مالی کسی را به خود متمایل کند

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

در حالی که م عاو یه خالف این ع مل می کرد(.ابن ابی

(طبری  )461:1989 ،و ه مه تب عات ابن را که ج نگ

الحدید  ،1385 ،ج)97:7

صــفین و نهروان و حتی شــهادتش از آن جمله اســت بر
جان خریدند.

پس از جنگ جمل که موجب اتالف بســـیاری از
اموال بیت المال 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 می دیدند

بود و نه حكومت و قدرت .قدرت و حكومت فقط در

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

صورتی دارای ارزش و اهمیت ا ست که به ابزاری برای

معاویه می روند و حكومت ح امام ضعیف تر می شود

احیای ارزش های الهی و اخالقی  ،اقامه عدل و احقاق

غمگین و نگران شدند  ،به همین دلیل به ح ضرت گفتند

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

 :یا امیرالمومنین اشراف 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 مالی بسیار حساس و دقی بود و با این که از ح و

بیم مخالفت و پیو ستن شان به معاویه می رود .ح ضرت
فرمودند( :نهج البالغه،کالم)224

سهم خود به آسانی می گذشت و آن را به دیگران واگذار

مرا فرمان می دهید تا پیروزی را بجویم به ستم کردن

می کرد ولی در امور بیت المال کامال نظام مند عمل می

در باره آن که والی اویم ؟ به خدا که ن پذیرم تا ج هان

نمود و در حســاب و کتاب بســیار ســختگیر بود .نكته

سرآید و ستاره ای در آسمان پی ستاره ای بر آید اگر مال

بســـیار مهم این که حضـــرت نه از بیت المال نه از مال
شخ صی و نه از هیچ اهرم مالی در جهت منافع ا ستفاده

از آن من بود همگان رابرابر می داشتم – که چنین تقسیم
سزاست – تا چه رسد که مال مال خداست.

نمی کرد .زیرا آن را شیوه ای ناپسند و ناح می شمرد و

 -6نفی خشــونت و خونریزی :به دالیل مختلف

حتی سوء استفاده های مالی گذشته را نیز مورد پی گیری

عقلی ،نقلی ،ســیاســی و اجتماعی ،حضــرت علی بعد از

قرار داد .این امر باعث تحریک افراد ذی نفع علیه امام و

رســول گرامی اســالم (ص) باید به عنوان حاکم و رهبر

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

جامعه قدرت را به دســـت می گرفت؛ ولی برای مدت

که شدیدا هم با ح ضرت د شمن بودند بعدها پیغام دادند

طوالنی و چند دوره حكومت ،از ح خود چشم پوشید.

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

ح ضرت یكی از مهم ترین دالیل این امر را پی شگیری از

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

بروز خشــونت و خون ریزی در جامعه ذکر می کند (بن

حضـــرت موافقت نكرد که عموما از بزرگان و متنفذان

عسا کر)95 :1415
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حضـــرت علی (ع) در ز مان حكو مت خود نیز به

کنندة جنگ باشند .در سه جنگ عمدة امام یعنی جنگهای

شــدت از خشــونت و خون ریزی پرهیز و ابا داشــتند و

جمل ،صفین و نهروان ،پس از آن که مذاکرات و رفت و

اســاســاً خشــونت و خونریزی با اهداف و مبانی فكری

آمدها نتیجه نمی داد و طرفین به تواف نمی رســـیدند و

حضـــرت ســـازگار نبود .هدف حضـــرت از قدرت و

در نهایت دو ل شگر در مقابل هم صف آرایی می کردند،

حكومت ،ســـاختن جامعه ای آباد با وفور نعمت بود که

حضـــرت آخرین تالش های خود را برای جلوگیری از

در تمام جامعه و نظام سیاسی قوانین عدالت جاری باشد

جنگ به کار می بســتند و برای چندمین بار ،لحظاتی قبل

و ضـــعیف بتواند بدون لكنت زبان ح خود را از قوی

از شروع جنگ طرف مقابل را به صلح و مذاکره دعوت

بگیرد(.نهج البالغه ،نامه )53

می کردند .در بیشتر موارد نیز قرآن می فرستاد یا سربازی

حضــرت از اســاس با خش ـونت و خونریزی مواف

قرآن را در میدان باال می گرفت و می گ فت که بیای ید

نبودند؛ به همین دلیل به فرزندش امام حســن (ع) فرمود:

دســـت از نبرد برداریم و هرچه این قرآن (که مورد قبول

«هرگز کسی را برای مبارزه دعوت نكن»( .محمود العقاده

طرفین اســـت) حكم کرد ،ب پذیریم .پس از این که این

1967 ،؛)18

اقدامات موثر واقع نمی شــد ،در نهایت به یاران خود می

به حاکم مصــر نیز ســفارش کرد که از صــلحی که
دشــمن ،تو را بدان فرامی خواند و رضــای خدا در آن

فرمود اول شما شروع نكنید و بگذارید د شمن جنگ را
آغاز کند(.دلشاد تهرانی)617:1389،

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

یكی از یاران حضـــرت درباره یكی از دشـــمنان او

رفتن غمها و امنیت شهرها می شود .خوارج مهم ترین و

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

تندرو ترین گروه مخالف امام بودند .اینان علیه امام علی

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

(ع) به جو سازی و شایعه پراکنی می پرداختند؛ در انظار

اتهام مردم را د ستگیر و زندانی کنیم همه زندان ها پر می

عمومی به حضـــرت اهانت می کردند ،در نماز جماعت

شـــود .من نمی توانم افراد را پیش از آن كه م خال فت و

امام اخالل ایجاد می کردند و ســخنرانی های حضــرت

د شمنی آ شكار کرده با شند زندان و عقوبت کنم( .کوفی،

علی(ع) را به هم می زدند .اینان برای مبارزه با حكومت

1355؛ )335

آن ح ضرت جل سات علنی و سری فراوانی ت شكیل می

البته در این مورد  ،مخالفت و دشمنی شخص مذکور

دادند .در مقابل این حرکات توهین آمیز و تهدید آمیز،

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

ح ضرت علی هیچ واکنش خ شونت آمیز و حتی قانونی

خشونت آمیز علیه حكومت و امنیت ملی بود .حساسیت

برای د ستگیری و مقابله با آنان انجام نداد و سهمیة آنان

فوق العادة حضـــرت علی به حرمت خون و قبح خون

را از بیت المال می پرداخت .آنها را راهنمایی می کرد و

ریزی در نامة آن حضرت به حاکم مصر متجلی است که

به بحث منطقی و فرا می خواند .و تنها زمانی با آنان به

با بیانی رســا و قاطع ،بزرگترین گناه را خونریزی بنا ح

مقابله نظامی برخاســـت که از کوفه جهت تدارک جنگ

می داند .حضـــرت به پیامدهای منفی فراوان خون ریزی

علیه امام بیرون رفتند( .صـــلواتی1365 ،؛  )114-150در

در ابعاد ســیاســی ،اجتماعی و اعتقادی اشــاره می کند و

تمام دوران حكومت حضـــرت علی حتی یک مورد هم

هشـــدار می دهد که مبادا بخواهی پایه های قدرت و

ســراغ نداریم که حضــرت بدون اتمام حجت و قبل از

حكومت خود را با ریختن خون محكم کنی که ریختن

بحث و ا ستدالل د ست به شم شیر برده با شندیا شروع

خون ب ناح  ،خود مو جب تضـــعیف و تنزل قدرت و
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حكومت می شــود .ســپس حضــرت به بزرگترین وفادار

برتری جویانه و امتیاز طلبانه ،به کلی صـــاحبان نفوذ را

ترین یار و یاور خود مالک اشـــتر فرمود :اگر کســـی را

نادیده گرفت .حضرت گروه ها و جریان های بانفوذ و با

ب ناح کشـــتی ،پیش من و خدا عذری نداری و با ید

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

قصاص شوی(.نهج البالغه ،نامة )53

قرار می دهد و در مورد آنان معتقد است:

-7مقابله باخواست های اطرافیان و متنفذان :همیشه
و در هر جامعه ای ،افراد ،گروهها و جریان هایی وجود

 -1ســنگینی بار اینان برای حكومت از همگان بیشــتر
است؛

دارنــد کــه از ثروت ،قــدرت و نفوذ قــابــل توجهی

 -2در مواقع گرفتاری یاری اینان از همگان کمتر است؛

برخوردارند و به هر طری می توانند در روند تحوالت

 -3به عدالت و انصاف از همه بی رغبت ترند؛

ســـیاســـی -اجتماعی تاثیر گذار باشـــند .پس از این که

 -4هنگام درخواست  ،فزون تر از دیگران می خواهند؛

حاکمان از این طری یا هر راه دیگر به قدرت رسیدند ،یا

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

ســـعی می کنند این گروهها و جریان های بانفوذ را از

 -6اگر درخوا ست شان برآورده ن شود یا م شكلی پیش

صحنه خارج سازند و میزان تاثیر گذاری آن را به حداقل

آید ،دیرتر از همه عذر می پذیرند؛

یا صفر برسانند -که اغلب موفقیتی به دست نمی آورند-

 -7در سختی روزگار از همه ناشكیباترند.

و یا این که به نوعی به آنان امتیاز بدهند و حتی االمكان

در مقابل عموم مردم همیشـ ـه پشـــتیبان دین و نظام

آنان را راضــی نگه دارند تا تهدیدی جدی متوجه قدرت

ســـیاســـی هســـتند؛ در مشـــكالت و گرفتاری صـــبر

آنان نشـــود .معموالً برآوردن خواســـته های این افراد و

می کنند ،زود را ضی می شوند و در جنگ آماده پیكار با

گروه ها و دادن امت یاز به آن ها چ ندان مورد عال قه و

دشــمنان هســتند .امام اســتدالل می کند که خواص هر

رضــایت حاکمان و نظام ســیاســی نیســت؛ ولی نخبگان

اندازه هم را ضی و خ شنود با شند ،ولی نار ضایتی عموم

سیاسی مجبورند به خواسته های آنان تن دهندو امتیازاتی

مردم رضـــایت و خشـــنودی آنان را بی اثر می گرداند.

واگذارند .این امر همیشه از دو راه ،امكان پذیر است :راه

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

اول ،برآوردن خواســـته های آنان و دادن امتیاز با نادیده

خ شم و نار ضایتی خواص هیچ تاثیری ندارد .بنابراین ،به

گرفتن قانون یا حتی زیر پا نهادن قوانین و عرف جامعه

حاکم مصر سفارش می کند که باید به گونه ای عمل کند

صـــورت می گیرد؛ راه دوم ،با فشـــار و اعمال نفوذ این

که از مســیر ح خارج نشــود؛ بر مبنای عدالت باشــد و

گروه ها برای ت صویب قوانینی در جهت تامین منافع آنان

ر ضایت و خ شنودی عموم شهروندان را به دنبال دا شته

صورت می پذیرد .بدون تردید هر دو راه ناعادالنه و غیر

باشد (نهج البالغه ،نامه )53

اخالقی اســـت؛ زیرا حقی از عموم مردم جام عه که از

گروه های فشـــار و افراد متنفذ (خواص) در ســـیرة

ابزارهای فشار و تاثیر گذاری بی بهره اند ،ضایع می شود

عملی و نظری حضـرت علی(ع) به دو دسـتة خویشــان،

– اما ح ضرت علی(ع) در به د ست گرفتن قدرت ،هیچ

نزدیكان ،اطرافیان حاکم و بزرگان صــاحبان قدرت پنهان

امتیاز و وعده و وعیدی به کسی نداد و با اجتماع ،اصرار

و خواص جام عه تقســـیم می شـــو ند که مواضـــع

و التماس مردم قدرت را به دســت گرفت( .نهج البالغه،

و عملكرد ح ضرت در مقابل هر دو گروه رو شن ا ست.

خطبة .)127

در مورد نزدیكان و اطرافیان حاکم ،نظر ای شان این ا ست

برای ری شه کنی این نوع تاثیرگذاری ناح  ،ناعادالنه،

که اینان به ســـبب نزدیكی به کانون قدرت خوی برتری
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جویی دار ند و گاهی با اع مال نفوذ و ا قدا ماتی گردن

زبیر پس از بیعت با حضـــرت علی(ع) در پی حكومت

فرازی می کنند یا در پی کســب رانت های اقتصــادی و

بصره و کوفه بودند ،ولی حضرت امتناع کرد و در تقسیم

امتیازات و تمكانات مادی و غیرمادی هســـتند .علی (ع)

بیت المال آنها را برتری نبخشــید .آنها تصــمیم گرفتند به

این خوی و خصـــلت ها را خارج از چارچوب عدالت

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

می دانســت و تص ـریح می کند که ریش ـة اینان را با قطع

رفتند ،اما علی رغم مخالفت امام بر نیت خود اصـــرار

ا سباب و علل آن برآورد سپس ح ضرت به والی م صر

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

سـ ـ فارش می کن ند که به هیچ یک از اطراف یان و

بلكه حیله و نیرنگی در کارتان اســـت و می خواهید به

خویشــاوندانت امكانات یا – زمینی به بخشــش واگذار

بصره بروید.

مكن که م بادا در تو طمع کن ند و از ق بل آن زمین – یا

امام در پاســـخ ابن عباس مبنی بر زندانی و مجازات

امكانات و امتیازات اســـتفاده های دیگری ببرند که رنج

طلحه و زبیر ،فرمود :ای ابن عباس ،آیا به من امر می کنی

و زحمت و تحمل بار آن متوجه عموم مردم شـــود و

که به ظلم آغاز کنم و قبل از نیكی بدی مرتكب شــوم و

لــذتش را اینــان ببرنــد و عیــب و ننــگ آن در دنیــا

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

و آخرت بر تو بماند (همان)328 :

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

در خصــوص بزرگان و متنفذان جامعه نیز حضــرت
علی(ع) با آنان کنار نیامد و به هیچ وجه اجازه نداد در

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

سیا ست گذاریها و ت صمیم گیری ها تاثیر گذار با شند و

همچنین به وقت بیعت که از عده ای 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(.ابن اثیر ،1285 ،ج )320 :3

و نفوذ خود در حكومت به امتیازات مورد نظرشان دست

ی كی از اهــداف حضـــرت ع لی (ع) در دوران

یابند ،در خارج از نظام از قدرت و نفوذ خود اســـتفاده

حكومتش تعالی ســـطح فكر مردم بود تا مســـائل را با

کرد ند و با قرار گرفتن در م قا بل این ن ظام در ج هت

اندیشــه ،تأمل و اســتدالل بفهمند و درک کنند .دشــنام و

تضــعیف و نابودی آن تالش های موثری را انجام دادند.

توهین در تعامالت اجتماعات از جمله مواردی ا ست که

– تمام این افراد به کارشـــكنی و مخالفت با حضـــرت

باب تفكر و تعقل را مسدود می کند و کسی که به دشنام

دســـت زدند ،ابتدا جنگ جمل را به راه انداختند که

و توهین متوســـل می شـــود ،از کم خردی و ضـــعف

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

استدالل خود پرده بر می دارد .در جنگ صفین ،حضرت

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

شنید که گروهی از یارانش به معاویه و شامیان دشنام می

1989؛ )543سپس بنی امیه و بسیاری از روسای قبایل به

گویند ،حضرت آنان را از این کار منع کرده ،فرمودند:

اردوگاه م عاویه پیوســـتند و در جنگ صـــفین با امام

من خوش ندارم شما دشنامگو باشید ،لیكن اگر کرده

جنگیدند .در صورتی که حضرت به آسانی می توانست

های آنان را باز گویید و حالشان را فرایاد آرید به صواب

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

نزدیک تر بود و در عذر خواهی رساتر .و به جای دشنام

حكومت مقتدر و مبتنی بر عدالت ایجاد کند.

بگویید خدایا ما و ایشان را از کشته شدن برهان  .و میان

 .8احترام به اندیشــه و آزادی مخالفان  :طلحه و

ما و ایشان سازش برقرار گردان و از گمراهی شان به راه

صهبای نور ،سال دوم ،شماره دوم ،بهار 1396
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راست برسان ،تا آن که ح را نمی داند بشناسد و آن که

از مصــادی تاریخی نفی ترور در اســالم می توان به

براه دشمنی می رود و بدان آزمند است باز ایستد ( .نهج

امتناع مســـلم بن عقیل از ترور عبیداهلل بن زیاد در منزل

البالغه ،خطبه ) 206

هانی بن عروه علی رغم قرار قبلی بین یاران ا مام در

این رفتار امام درکوران جنگ را فقط بدان طری می

کوفه ،اشــاره کرد .ابوالصــباح الكنانی به امام صــادق علیه

توان توجیه کرد که هدف ح ضرت آگاه ساختن مردم و

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

احیای ارزش های اخالقی در جامعه بود و جنگ امام با

عبداهلل که امیرالمؤمنین علی علیه الســالم را ســب و لعن

معــاویــه نیز برای همین هــدف بود .از نظر امــام ،هنر

می کند ،آیا اجازه می دهی او را ترور کنم و بكشـــم؟

حكومت خون ریزی و کشـــتن افراد نیســـت ،اگر چه

ح ضرت امام صادق علیه ال سالم فرمود « :ا سالم ترور را

د شمن با شند؛ بلكه تكریم ان سان ،هدایت ان سان و زمینه

ممنوع کرده است ،او را رها کن ( همان ،ج  ) 137 :47و

سازی برای تكامل و تعالی اوست ،حتی در میدان جنگ..

این در حالی اســت که رســول اکرم علیه الســالم فرموده

روزی حضـــرت در م یان عده ای از مردم مطلبی

بود « :هر کس علی را ســب کرده اســت و هر کس مرا

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

سب کند خدا را سب کرده است ( » .ابن عسا کر1415 ،

را چقدر فقه می داند .اطرافیان شم شیر ک شیدند تا او را

) 261 :

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

در پای بندی به اخالق و انسانیت ،دوست و دشمن،

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

فقیر و غنی ،داخل و خارج ،جنگ و صـــلح و غیر آن

دشــنمامی داده و پاســخش فقط یک دشــنام اســت البته

تفاوتی نمی کند ،زیرا باورها و اعتقادات اخالقی ،الهی و

بخ شودن گناه او شای سته تر ا ست و او را بخ شید ( نهج

ان سانی با سر شت فرد مقید به اخالق سر شته ا ست.

البالغه ،حكمت  )420گاهی نیز خوارج به طور دســـته

حضـــرت در جنگ های خود قبل از نبرد به یاران خود

جمعی در انظار عمومی به ح ضرت اهانت و توهین می

سفارش می کرد و حتی در حین جنگ منادی می فرستاد

کردند؛ ولی ح ضرت در پا سخ ،آنان را ن صیحت می کرد

و دســـتور می داد که هیچ فراری و زخمی را نكشـــید،

و مؤکد ًا به بحث و گفت و گو فرا می خواند تا حقای

عورتی را آشــكار مكنید و هیچ کشــته ای را مثله نكنید.

روشن شود ( .صلواتی) 114 – 150 :1365 ،

سپس توصیه می کرد که چون به محل سكونت و اردوی

ترور از آنجا که یک پدیده ضـــد اخالقی و ضـــد

دشمن رسیدید ،پرده ای را پاره نكنید و بدون اجازه وارد

ان سانی ا ست هیچ گاه در مقابله با د شمنان مورد تایید یا

هیچ خانه ای نشـــوید و چیزی از اموال آنان را نگیرید.

مورد استفاده اولیای دین قرار نگرفت .در متون و روایات

مگر اموالی که در اردوگاهشان یافته باشید .و هیچ زنی را

اســـالمی ،همواره از ترور به عنوان یک عمل زشـــت و

آزار ندهید ،هر چند به شــما و فرماندهان و نیكوکارانتان

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

د شنام دهد .و نا سزا گوید .پس از جنگ جمل ،صفیه ما

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

در طلحه حضرت علی را به شدت مورد توهین قرار داد؛

در مكه مأمور کردند .ولی آن شـــخص هنگامی که با

در حالی که خا نه اش ه مان ند مخفی گاه  ،مملو از

ر سول گرامی ا سالمی مواجه شد قدرت انجام هر گونه

مجروحانی بود که با ح ضرت جنگیده بودند.ح ضرت نه

عمل از او سلب گردید و در نهایت به پیامبر ا سالم علیه

پاســـخی به زن توهین کننده داد و نه معترا مجروحان

السالم ایمان آورد ( .مجلسی 1403 ،ق  ،ج ) 46 : 18

شد .فقط ا شاره ای کرد که می داند این ساختمان پر از
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مجروحان جنگ اســـت تا الاقل طرف مقابل دســـت از

داشت ،زیرا اصل حكومت برای سعادت ،تكامل و تعالی

دشــنام و گســتاخی بردارد ( طبری ، 1989 ،ج ) 544 :3

انســان ها ایجاد شــده بود و حضــرت علی با این هدف

در جنگ صــفین ،معاویه و لشــگریانش بر ســر آب اردو

قدرت را به د ست گرفته بود .شاید بتوان گفت که نام و

زدند؛ اما پس از مدتی که سپاهیان امام علی علیه ال سالم

ظاهر حاکمیت و اقدامات حضـــرت علی علیه اســـالم

بر آب مســلط شــدند برخی از یاران امام درصــدد تالفی

ســـیاســـی بود ،ولی محتوا و جوهرة آن مملو از تعالیم

بودند اما ح ضرت به آنان پیام داد که به اندازة نیازتان آب

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

بردارید و بازگردید و آب را برای اســـتفادة همگان آزاد

اخالق و دیانت بود که چارچوب فلســـفه و اندیشـــه

بگذارید .پای بندی امام علیه اســالم به اصــول اخالقی و

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

انسانی نشأت گرفته از تعالیم الهی اسالم به حدی که در

ظاهر به جنگ با معاویه می رفت ،ولی ســخنان ،حرکات

مورد قاتل خود نیز ســـفارش کرد و به اما حســـن علیه

و اقدامات ق بل از ج نگ ،حین ج نگ و ب عد از آن ،هم

الســالم فرمود :اگر زنده ماندم خود می دانم با او چه کنم

سیا سیت ا سالمی را ن شان می دهد ،هم آموزش مردم را

و اگر از دنیا رفتم ،برای قصــاص فقط یک ضــربه به او

در بر می گرفت و هم اهداف اسالم از سیاست رامتجلی

بزنید ،چون او یک ضربه به من زده است مبادا او را مثله

می ساخت که حفظ عزت نفس و تكریم کرامت ان سانی

کنید یا به بهانة این که رهبر جامعه کشــته شــده اســت،

ازجملة آنها ست.

د ست به خون ریزی بزنید و خارج از عدالت رفتار کنید.
( ابن اثیر) 391 : 1285 ،

حضــرت علی در بازگشــت از صــفین به تیره ای از
قبیله همدان برخورد کرد .حرب بن شر حبیل شامی که

و کرامت انســانی :مهمترین

بزرگ آنان بود ،در رکاب امام پیاده به راه افتاد ،در حالی

گوهری که خداوند تعالی در خلقت انســـان به او عطا

که ح ضرت سوار بود ،امام خطاب به وی فرمود :برگرد

فرمود » ،کرامت انسانی » است .این ویژگی موجب تمایز

که این گونه راه رفتن تو موجب فریفته شـــدن والی و

ان سان از سایر موجودات گردید و تمام فر شتگان مأمور

خواری مؤمن می شـــود( نهج البال غه ،حك مت ) 322

شـــدند که در برابر این کرامت ســـر تعظیم فرود آورند.

همچنین ح ضرت موقع عزیمت به صفین هنگامی که به

ح ضرت علی علیه ال سالم بر این عقیده اند که خ ضوع،

شهر « انبار» ر سید ،مردم این شهر طب ر سوم ایرانیان با

خشوع و سجدة فرشتگان در برابر انسان ،به سبب کرامت

تشــریفات به اســتقبال امام آمدند و پیشــاپیش حضــرت

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

دویدند .امام دلیل این کار پرســـید ،پاســـخ دادند :بدین

سجده افتادند – .چه در زمانی های گذشته و چه در حال

وسیله امیران خود را بزرگ می شماریم ( ابن ابی الحدید،

حاضر ،نه تنها عزت نفس و کرامت انسانی برای بسیاری

 . 1285ج  ) 204: 3حضرت ضمن نهی این کار ،خطاب

از حكومت ها و قدرت ها اهمیتی نداشــته ،بلكه حاضــر

به آنان فرمود:

 -9تکریم عزت نف

بوده اند برای تحكیم سلطه و قدرت خود  ،عزت نفس و

به خدا که امیران شما از این کار سودی نبردند و شما

کرامت انســانی هزاران نفر را به آســانی نادیده بگیرند .

در دنیایتان خود را بدان به رنج می افكنید و در آخرتتان

حكومت حضــرت علی علیه الســالم حكومت دینی و

بدبخت می گردید ،و چه زیانبار ا ست رنجی که کیفر در

اخالق محور بود به همین دلیل ،حفظ عزت و شخصیت

پی آن ا ست و چه سودمند ا ست آ سای شی که با آن از

انســان ها و تكریم کرامت انســانی در اولویت اول قرار

آتش امان است  ( .نهج الباغه ،حكمت ) 37
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تمل و تمجید از مهم ترین آفات عزت نفس ان سان

دهند بر شـــهروندان و توده های مردم منت گذارند ،یا

به شمار می رود و معموالً صاحبان قدرت و ثروت نقش

آنچه را کرده اند بزرگ شــمارند و یا وعده ای دهند و به

مهمی در ایجاد و اشـــاعة این روحیه در جامعه ایفا می

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

کنند .امام علی علیه السالم در نظام سیاسی خود به شدت

را بزرگ شـــمردن نور ح را خاموش گرداند و خلف

با این خصــیصــه مبارزه کرد و همواره به اســتانداران و

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

فرمانداران خود سفارش می فرمودند که اطرافیان خود را

تعالی فرموده اســت « :بزرگ دشــمنی اســت نزد خدا که

چنان بپرورید که شــما را نســتایند و بدون جهت خاطر

بگویید و عمل نكنید » ؛ ( سوره صف) 3 ،

شــما را شــاد نكنند ایشــان در این باره خطاب به مالک

چهارم ،حاکمان باید حســن ظن تودة مردم را جلب

اشــتر می فرمایند :از خود پســندیدن ،و به خود پســندی

کنند .خوش گمانی مردم جلب نمی شـــود ،مگر این که

مطمئن بودن و ستایش را دو ست دا شتن بپرهیز که اینها

حاکمان امور آنان را به نیكی سرو سامان دهند تا نفعش

از بهترین فرصت های شیطان است تا بتازد و کرده های

به همه برســد ،و مشــقات و ســختی های 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

نهج البالغه ،نامه ) 53

ستایشگری ،مردم جامعه و نخبگان را در سطوح مختلف

پنچم ،حاکمان نباید خود را از تودة مردم و عموم

در بر می گیرد ،معموالً این نخبگان و صـــاحبان قدرت

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

هستند که چاپلوسان پرورند و زمینه های مداح پروری را

دشــوار باشــد ،زیرا عدم تعادل آنان با عموم ،نمونه ای از

ای جاد می کن ند .این مداح پروری که نتی جه اش فر یب

تنگ خویی و کم اطالعی 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 ،اگر چه 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 می کشاند .نگرش امام

زشت زیبا و باطل به لباس ح در آید؛ ( همان )

به تودة مردم به گونه دیگری است .حضرت معتقدند:

ش شم ،ر ضایت عامة مردم ،شهروندان و توده های

در در جه اول ،حاکم با ید برای برقراری عدا لت و

جامعه ،همیشـــه باید مد نظر حاکم نباشـــد .به عقیدة

پدید آوردن دوســـتی در میان شـــهروندان و عموم مردم

حضـــرت ،حاکم باید به گونه ای 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 فراگیر تر باشــد

مردم جلب نمی شود ،مگر این که دلهای شان از کینه پاک

و ثالثاً بتواند به نوعی ر ضایت عموم مردم را جلب کند (

گردد و از حاکمیت حاکمان احساس سنگینی نكنند و آن

همان )

را سلطه نپندارند؛ ( نهج البالغه ،نامه ) 53

امام علیه اســـالم در عبارتی آمیخته از هشـــدار و

دوم ،حاکمان باید نیازهای شــهروندان را در اســرع

نگرانی ،و حســرت از فراموش شــدن ظبقات ضــعیف

وقت ممكن برآورده سازند؛ به خ صوص در مواردی که

و پایین اجتماع ،به مالک اشـــتر ندا می دهد :خدا را در

نظام اداری کشــور ،کارگزاران و وزیران ،در رســیدگی به

طبقة فرودین مرم که هیچ راه چاره ندارند و از دروی شان

آنها کوتاهی می کنند یا عذری دارند ( همان )

 ،نیازمندان ،بینوایان و از بیماری بر جای ماندگان اند ،در

ســـوم ،حاکمان نباید در مورد کارهایی که انجام می

این طبقه مســتمندی اســت که طلب می کند و مســتح

رابطه اخالق و سیاست در نهج ا لبالغه

ع طایی اســـت که به روی خود نمی آورد ( .ه مان )
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آن دشوار باشد.

حضرت سپس دستورهایی برای رسیدگی به وضع آنان

شــاید تاریخ ،هیچ حكومتی را به ما نشــان ندهد که

صادر می کند و به حاکم مصر تأکید می کند که مبادا فرو

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

رفتن در نعمت ها تو را از توجه به اقشـــار پایین اجتماع

کانون توجه سیا ست مداران قرار گیرند و این امر ن شان

باز دارد ،یا رســیدگی به امورکالن و ســرو ســامان دادن

می دهد که حضرت حكومت و قدرت را برای مردم می

کارهای بزرگ و مهم ،موجب ضـــایع شـــدن امور خرد

خوا ست و هدفش ر شد ،پی شرفت ،تكامل و تعالی مردم

شــود .از رســیدگی به کار آنان دریغ نكن ،روی به آنان

و جامعه بود مشـــارکت و یاری آگاهانه فرا می خواند،

ترش مكن و به کارهای ک سی که به تو د ستر سی ندارد

ت صریح می فرمود که هدف من ساختن جامعة خودتان ،

بنگر؛ آنانی که در دیده ها خوارند و مردم آنان را کوچک

احقاق ح و اجرای عدالت در آن اســـت ( نهج البالغه،

می شمارند .بعد حضرت علی علیه السالم با احتمال این

خطبه ) 71

که شاید حاکم نتواند شخصاً به تمام امور این گونه افراد

خالصــه آنكه هدف از بعثت رســول گرامی اســالم

ر سیدگی کند ،سفارش می کند :ک سی را که به او اعتماد

(ص) تتمیم و تكم یل م كارم اخالقی و ا قا مة آن ها در

داری برای تفقد حال این گروه بگذار؛ کســـی که دارای

جامعه ا ست ،از این رو ،تمام برنامه های ن شأت گرفته از

تقوا و تواضــع باشــد و درخواســت های آنان را به تو

اســـالم در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی و نظام

برساند ( .همان ) سپس حضرت علی علیه السالم حجت

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

را بر خاک مصـــر تمام می کند و می گوید :با آنان چنان

البته نباید هدف و سیله را توجیه کند .پای بند به ا صول

رفتار کن که در مقابل خداوند جای عذر داشــته باشــی،

اخالقی ،ح محوری ،عدالت خواهی و اقامة حدود و

زیراطبقات محروم و پایین اجتماع از همه به انصـــاف

ارزش های الهی ،جز اهداف ا سا سی ا سالم به شمار می

نیازمندترند و برای ادای حقوق همگان باید به گونه ای

رود و ماهیت جهان بینی و نگرش آن را تشكیل می دهد.

عمل کنی که نزد خداوند عذر پذیرفتنی داشــته باشــی (

قدرت و حكومت یكی از ابزارها برای ر سیدن به اهداف

همان )

فوق است.

اما ح ضرت علی علیه ال سالم با این همه سفارش و

آن چه در این جا ب حث کردیم عجین بودن اخالق و

تأک ید باز هم آرام نمی گیرد ،به همین دل یل ،در ادا مه

سیاست یا جاری بودن سیاست بر مبانی و در چارچوب

دو باره تأک ید می ک ند که یتی مان را ع هده دار باش و

های اخالقی برای یک حكومت اســـالمی اســـت .این

کهنســـاالنی که چاره ندارند و دســـت گدایی پیش می

ا صول اخالقی باید بر ساختارهای کالن حكومت ،تعادل

آورند .سپس حضرت با یاد آوری سختی و دشواری کار

این ساختارها با یكدیگر ،ت صمیم گیری ها و سیاسـت

می فرماید :این کار بر والیان گرانبار ا ست و گزاردن ح

گذاری های خرد و کالن ،روابط کارگزاران با یكدیگر و

همه جا د شوار ( .همان ) ح ضرت علی علیه ال سالم در

به خ صوص روابط کارگزاران با مردم و به طور اخص با

پایان با بیان جمله ای ،جوهرة مطلب را بیان می کند و

مخالفت و دشـــمنان حاکم باشـــد .این گونه عملكرد

حرف آخر خود را می زند و آن این که این گونه توجه

مخصــوص زمانی اســت که افرادی به عنوان حاکمان و

به ضعیف ترین قشر مردم « ح » آنان است و از حقوق

مدیران جامعه قدرت شناسی را در دست دارند .این بدان

مردم و تعهدات حاکم به شـــمار می رود؛ هر چند انجام

معنا نیســـت که اگر به عنوان حاکمان و مدیران جامعه
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قدرت سیاسی را در دست دارند .این بدان معنا نیست که

مرتكب می شــد .وقتی حضــرت قدرت را در دســت

اگر یک شخص قدرت سیاسی را در دست نداشت می

گرفت بر اساس اصول اخالقی نمی توانست وجود یک

تواند به اعمال غیر اخالقی دست بزند ،بلكه ممكن است

فرد فا سد ،فا س  ،حیله گر ،مقام پر ست و قدرت طلب

شــخصــی در مســأله ای به گونه ای دیگر – متفاوت از

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

آنچه در زمان حكومتش انجام می داد – عمل کند و در

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

عین حال ع مل او باز هم غیر اخالقی تلقی نشـــود به

شــده بود ،در افتادن با چنین شــخصــی پیامدها و هزینه

عبارت دیگر ،شــاید اخالق در حوزة ســیاســت اندکی

های ســنگینی برای نظام ســیاســی امام علی(ع) در پی

متفاوت از اخالق در حیطة فردی باشد .این تفاوت نه در

داشت ،جنگ و برخوردهای بعدی با معاویه ،امنیت ملی،

ا صل رفتار اخالقی ،بلكه در حیطة انجام آن ا ست .وقتی

وحدت ملی و پایه های نظام سیاسی حضرت علی را به

حضـــرت حكو مت را پذیر فت فرمود ند :ت مام حقوق

شدت تضعیف کرد ،ولی به هر حال امام نمی توانست به

پایمال شـــده را به بیت المال باز می گردانم ،اگر چه به

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

مهر زنان و بهای کنیزکان رفته با شد و با قاطعیت این کار

شـود .وقتی معاویه در مقابل حضـرت علی صـف آرایی

را کرد  .آیا حضــرت قبل از پذیرش حكومت و هنگامی

کرد و جنگ صـــفین در گرفت .حضـــرت معاویه را به

که در راس قدرت سیاسی قرا نداشت این حقوق پایمال

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

شــده را نمی دید و از آنها تكلیف و وظیفه ای نداشــت،

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

امام علیه السالم در جایگاه شهروند فاقد قدرت ،هیچ گاه

برآمد ،ولی هیچ عمل غیراخالقی مرتكب نشــد ،شــرایط

پدیدة پایمال شدن حقوق را تأیید نكرد ،زیرا تأیید پایمال

سیا سی اجتماعی و واقعیتها ،باز هم رقم خورد و جریان

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

حكمیت را پیش آورد ،حضرت علی بر اساس واقعیتهای

عملی غیر اخالقی و بلكه ضد اخالقی به شمار می رود.

تلخ اجتماعی ،مجبور شد با یک فرد فا س و باطل عهد

آنچه از سیرة حضرت علی علیه السالم به دست می آید

و پیمان امضـــا کند ،اما باز هم هیچ اقدام غیر اخالقی

این اســـت که در شـــرایط زمانی و مكانی خاص ،باید

مرتكب نشـــد ،و او را تایید نكرد و به والیت نگمارد.

واقعیت های اجتماعی را پذیرفت و به نوعی با آنها کنار

سپس حضرت از سوی گروهی از افراد مذهبی متعصب

آمد ،اما در هیچ شرایطی نباید به شیوه های غیر اخالقی

و کوته فكر ،مورد حمله و اتهام قرار گرفت که چرا با

متمســک شــد ،اگر چه به بهای از دســت رفتن قدرت و

فرد فاس و فاجر و باطل عهد و پیمان امضاء کرده است.

حكومت و حتی کشته شدن باشد .عدم تأیید و انتصاب

با این که خود اینها در امضـــای آن عهد و پیمان نقش

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

ا سا سی دا شتند و ح ضرت تمایلی به ام ضای آن عهد و

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

پیمان ندا شت و از اامام خوا سته شد که عهد و پیمان را

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

نقض کند ،ولی حضـــرت صـــریحاً فرمود نقض عهد و

در این منط و چارچوب معنا می دهد .معاویه از قبل

پیمان عملی غیر اخالقی اســت و هیچ گاه عهد و پیمانی

حاکم شام بود .ولی امام علی(ع) در جایگاه حاکم اسالمی

را که ب سته ام زیر پا نخواهم گذا شت .در اینجا ح ضرت

قدرت را در دســـت نداشـــت ،بنابراین کاری هم به کار

ت ضعیف حكومت و زیان های وارده از سوی خوارج را

معاویه نداشت و نمی توان گفت که امام کار غیر اخالقی

پذیرفت ،ولی باز هم هیچ اقدام غیراخالقی مرتكب نشد.
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زیر پا گذارد و شــهروندان آزاد را به بردگانی در خدمت
نتیجه گیری:

خود تبدیل کند.

در جوامع مختلف وجود یک ن ظام اجتماعی ،مبتنی

در یک نگرش کلی و کالن می توان گ فت که؛ از

بر زنجیره ای از اصـــول ،هنجارها ،ارزش ها و الگوهایی

رابطه اخالق و سیاست در مرحله و حوزه عمل سیاسی

اســت که معموالً اخالق نامیده می شــود .از این دیدگاه

دو نوع برداشت وجود دارد:

هیچ نهاد ،حرفه و قلمرویی نی ست که قادر با شد فارغ از

برداشت اول مالحظه رابطه اخالق و سیاست بر پایه«

اخالق که مرزهای ســلوک و رفتار به هنجار را معین می

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

کند به حیات مشــروع خود ادامه دهد .اخالق هر جامعه

ترجیح با حفظ ســیاســی اســت هر چند به بهای زیر پا

مالک و معیار باید ها و نبایدهای آن را تعیین نموده و

نهادن ا صول اخالقی و بی اعتنایی به ا صول مزبور با شد.

ان سان اجتماعی را در م سیر زندگی هدفدار و غایت مند

در این نگرش اخالق در صـــح نه ع مل کمر نگ و گاه

خود در مسیر کمال ،فضیلت و سعادت هدایت می کند.

حذف می شود و آنچه قدرت و سیا ست اقت ضا می کند

مقوله اخالق هم خاســـتگاه دینی دارد و هم متاثر از

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

عرف ،فرهنگ ،تاریخ ،طرز تلقی و ســـایر پدیده های

عنصر و عامل مصلحت اندیشی آشنایی دیرینه ای داشته

اجتماعی می با شد .اخالق هر جامعه بر آیند و مح صول

است .هر چند مصلحت اندیشی عمدتاً با تمسک به عقل

تعامل آموزه های دینی و باور های اثبات شــده در عرف

یا شرع تو صیه شده ا ست اما جوهره م صلحت اندیش

ا ست .حال وقتی مقوله اخالق وارد عر صه سیا ست می

های مختار ،حفظ و صیانت از قدرت سیاسی بوده است.

شود م ساله صبغه دیگری پیدا نموده و ب سیار پیچیده و

مدافعان تعدی از اصــول اخالقی در مقام رفتار ســیاســی

ت ناقض آلود می گردد ،که این ت ناقض از خود مفهوم و

بیشــتر حكمرانان و پادشــاهان بوده اند و در مقام تبیین و

ماهیت سیاست سرچشمه می گیرد.

تفســـیر نظری کمتر مجوز تعدی از اصـــول اخالقی در

سیا ست یكی از عر صه های اجتماعی ا ست و نمی

حوزه قدرت سیاسی به صراحت عنوان شده است.

توان آن را از دیگر اجزای جامعه جدا دان ست و برای آن

برداشــت دوم ناظر به رابطه اخالق و ســیاســت بر

قواعدی تجویز کرد که در تضـــاد با دیگر بخش های

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

معطوف به خودکرده تا برای حل آن اندیشه کنند.

برداشــت و نگرش ،حفظ اصــول اخالقی و انســانی و

از میان نظریه هایی که می کوشــند نســبت اخالق و

پایبندی به آن اصول هر چند با صیانت ظاهری از قدرت

ســیاســت را باز نمایند ،دســته ای از آنها مبتنی بر جدایی

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

اخالق از سیا ست بوده و حاکمیت را مجاز می دارند تا

رویكرد سیا ست بر پایه آمیختگی اخالق و سیا ست و

به بهانه الزامات خاص سیا سی ،ا صول اخالقی و حقوق

استوار نمودن قدرت سیاسی بر پایه های استوار اخالق و

شــهروندان را زیر پا گذارند و عمال راه را برای هر گونه

انســانیت اســت .این نگرش در اســالم و منابع اصــیل و

ســرکوبی فراهم می ســازند و هر عمل غیر اخالقی را به

معتبر آن یعنی قرآن و ســـنت مورد تاکید و جهت گیری

دلیل ضرورت های ویژه سیا سی ،موجه جلوه می دهند.

قرار گرفته و ح ضرت امیر المومنین علی علیه ا سالم نیز

فارغ دانســتن ســیاســت از اخالق به معنای آن اســت که

مظهر اجرای چنین سیاستی در جهان اسالم پس از پیامبر

دولت مجاز باشد همه تعهدات حقوقی و سیاسی خود را

(ص) محسوب می شوند.
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