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  مقدمه
 عمـل  صـحنة  در اسـت يس و اخالق بطةرا است،يس حوزه در مهمهاي    بحث از يكي

 رابطـة  و ياجتمـاع  نظـام  در اخالق گاهيجا  براين اساس موضوعاتي مانند    .است ياسيس
  .است قدمت يدارا ياسيس فلسفة خيتار در يعمل استيس و ينظر اخالق
ـ  يياعتنا يب بوده آن گواه عمل در بشر خيتار چه آن گريد طرف از  شـدن  كمرنـگ  اي

 و ياجتمـاع  خيتار صفحات كه يا  گونه به. است ياسيس عمل صحنة در اخالق محوري 
 مهـم  يهـا   دغدغـه  از يكـ ي. اسـت  يراخالقـ يغ يهـا   اسـت يس از پـر هـا     انـسان  ياسيس
 صحنه در ياخالق اصول نفوذ حدود و رابطه نييتب مدرن عصر در استيس پردازان  شهياند

 ياسـ يس يهـا  يريـ گ  ميتـصم  در مزبـور  اصول تيرعا به حكمرانان اقناع و ياسيس عمل
 اخـالق  فلسفة حوزة به مربوط مباحث شود يم پرداخته بدان نوشته نيا در چه  آن .است

ـ د كـه  سـت اخالقي در قالب بايدها و نبايدها      يها  مؤلفه نيتر  مهم بلكه ست؛ين  آن بـر  ني
 بـودن  نديناخوشـا  ماننـد  است؛ مختلف مكاتب و انياد روانيپ وفاق و مورد  نهاده صحه
ـ رف و  مكر ، كذب ستم،  عـدل،  بـودن  نديخوشـا  و مـان يپ نقـض  امانـت،  در انـت ي خ ب،ي

و توجـه بـه     هـا     احترام بـه كرامـت انـسان       و تعهدات به يبند  پاي صداقت، و ييراستگو
ـ  ،ياجمال يبررس نيا در عمده  هدف .آخرت  و رفتـار  ي ملمـوس از گفتـار،     الگـوي  افتني
  .است ياسيس رفتار و قدرت حوزه در )ع(رضا حضرت دار جهت عملكرد

  تحقيق اهميت ضرورت و
 هـدف تـرين   مهـم  نظر يك از است و معرفتي مباحثترين  مهم يكي از اخالق بحث

 نـه  و دارد، يمفهـوم  مـردم  يبرا نيد نه اخالق بدون رايز ،دهد يم لكيتش را ياله يايانب
 اخـالق  يدارا هكـ  است انسان نام ستهيشا انسان يزمان اصوال. ابدي  يم سامانها    آن يايدن

 سرشـار  هـوش  از اسـتفاده  با هك است كيخطرنا وانيح صورت نيا ريغ در باشد يانسان
 . كند يم رانيو را زيچ همه يانسان
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 بـه  قـرآن  العـاده   فوق اهتمام )2،جمعهال؛  164 ،عمران آل: ك.ر(قرآن   برخي آيات    در
 يهـا   برنامـه  و مطرح شـده   ييربنايز لهئمس يك عنوان  به نفوس بيتهذ و ياخالق مسائل

  .است ندهكاف هيسا ياسالم نيقوان و امكاح تمام بر گرفته و تنشأ آن زا گريد
 بـا  ايـن موضـوع،    )ع(معـصوم  انيشوايـ پ و )ص(رمكامبرايـ پ ازهايي     در روايت  همچنين

  .) 16: 3 ج، ق1413 الهندي، المتقي: ك.ر(است شده  بيتعق يا العاده فوق تياهم
 بحـث  ،ينـون ك عـصر  مانند يبشر دنتم خيتار از يا  دوره چيه در د كه كربايد اقرار    

 نيبـد  تـا  يانسان يها  لتيفض و ها  ارزش هنجارها، اصول، به پرداختن ضرورت و اخالق
گسترانده  ي بشر يزندگ شئون يتمام بر را خود طرهيس ،فناوري. است نشده احساس حد

 ،ياسـ يس يمرزهـا  ارتباطـات،  افزون روز و ريچشمگ شرفتيپ و اطالعات انقالب. است
ـ نورد هم در را …و ،ياقتصاد ،يفرهنگ ،ياجتماع  و نيزمـ  شـدن  كوچـ ك باعـث  و دهي
 ريفق ،كوچكو  بزرگ ياسيس يواحدها و ها ملت دولت ـ  ،يلك طور به. است دهش زمان

 از يناشـ  مضرات و مخاطرات و يفرهنگ ينولوژكت تهاجم معرض در همه …و يغن و
ـ ( شـدن  يجهـان  يبرخـ  هك است لحاظ نيهم به. اند  گرفته قرار آن  را) يسـاز  يجهـان  اي

 و شـگفت  يدسـتاوردها  و علـم  هكـ  سـت رو  ازايـن . دانند يم غرب فرهنگ شدن يجهان
 اسـت يس ومت،كح جامعه، اخالق، انسان، از ما يتلق طرز و نگرش نش،يب در آن شگرف

 رييـ تغ … و ت،يـ امن حقـوق،  عـدالت،  ،يآزاد سـان ه  ب ياجتماع اتيح ياساس ميمفاه و
 نياديبن ميمفاه و اخالق به پرداختن هك است مزبور فاتيتوص با .است داده يلك و يعمل
 الزم اسـت نگـاه       و شـود  يمـ  برخوردار يتوجه  قابل تياهم از استيس با آن رابطة و آن

كه با اتصال به منبـع قـدس    هايند فقط آن. بزرگان دين داشته باشيم هاي     به انديشه  يعميق
  . و سياست ارائه دهندتوانند تصويري روشن از رابطه اخالق  ميالهي

 اخـالق محـوري در      يهـا   شاخـصه  اصلي اين پژوهش اين اسـت كـه          سؤالدرواقع  
چه بوده و با توجـه بـه موضـوعات متعـدد خـاص يـا عـام،        حضرت سياسي  هاي    آموزه
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تحليل قرار  رضوي مورد تجزيه وهاي  توان با توجه به آموزه  مي راها شاخصهچگونه اين 
 در عرصه پر فراز و ها شاخصهبه تبيين برخي از اين اند  دهكر سعي گانداده است؟ نگارند

  .دننشيب اخالق سياسي، بپرداز
منبعي پر بار در اخالق محوري      يرضوهاي     كه آموزه  هستند بر اين فرض     گاننگارند

ـ پدتـوان     مـي   برخوردار است و   خاصياز غناي    سياسي است و    الگـوي   عنـوان   بـه  يا  دهي
تواند براي    مي د و اين امر   كررضوي معرفي   هاي    ق آموزه اخالقي در عرصه سياست را طب     

  . سياست و اخالق راهگشا باشديها عرصهپيشبرد در 

  پيشينه تحقيق
حـضرت  هـاي      اثري كه به بيـان انديـشه        مورد پژوهش،  شايان ذكر است در موضوع    

 باشـد، نگاشـته نـشده        پرداخته سياسيهاي     اخالق محوري در آموزه    يها  شاخصه درباره
در موضـوعات اخالقـي   اوشـي  و مقـاالت، ك هـا   برخـي انديـشمندان در كتـاب      مااست ا 

خـورد    مـي  به چـشم  هايي    يا در زمينه زندگاني سياسي حضرت نگاشته      اند    داشتهحضرت  
 اخالق محوري با توجه به مسائل سياسي و به عبارت ديگـر             يها  شاخصههرچند درباره   
  .شود  نمي ديدهپژوهشي اخالق سياسي،

اند    پراكنده وغير مستقل به اين مقوله پرداخته       صورت  بهكه  ها    كتابترين    اينك به مهم  
  :يمكن اي مي اشاره

   ي عامليد جعفر مرتضي، س)ع( السياسية لالمام الرضاةالحيا -1
  ني، حسن ام العهد و صفحات من التاريخ العباسيیةالرضا و المأمون و وال -2
  ي، ترجمه محمدباقر فاسيرازين شيد محمدحسي، س)ع(رضا امام حضرت ي نقش رهبر-3
  د محمدصادق عارفي، ترجمه س... محمدجواد فضل ا،)ع(رضا امام ي از زندگانيلي تحل-4
  .)ع(رضا امام ينگره جهانك، سه جلد، )ع(رضا امام ينگره جهانكن ي مجموعه آثار دوم-5
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اخالقـي در سياسـت، بـه منـابع         هاي     در تحليل شاخص   گانشايان ذكر است نگارند   
  .اند ده و از آنان بهره بردهكرصيل حديثي مراجعه ا

   قيتحق اهداف
 شـكل  تحقيـق  كـه  است اهداف آن دنبال به و است خاصي اهداف داراي تحقيق هر

  :اين كه از عبارتند كنيم  ميدنبال تحقيق اين در كه هدفي بنابراين. گيرد مي
 تجربـه . انـد   دهيـ بال و دهييرو انسان يزندگ بستر در هك اند  دهيپد دو اخالق و سياست  

 و شيسـتا  قابـل  يآدم افعال و اعمال از يبرخ هك احساس نيا يعني ،ياخالقهاي    ارزش
 تجـارب  از يبخـش  همواره منع، و ميتحر ستهيشا و دهيوهكن گريد يبرخ و است هيتوص
 در رد،يـ بگ دهيناد را ياخالق تجربه و احساس نيا هكهركسي   و دهد يم لكيتش را يآدم
 در تـدبر  و تأمـل  جـز  يزيـ چ هك اخالق نيبنابرا. است ردهكن كدر را يآدم تيماه واقع
 اسـت ي س .است بشر يزندگ از يجدانشدن يجزئ ست،ين حيقب اعمال و حسن افعال نيهم

 و گيـرد  برمـي در بشري جامعه در را طبقات وها    گروه و افراد تمامي كه  است يا  واژههم  
 مفهـوم  دو وسياسـت  پس اخـالق  . يعوس بسيار شمول حوزه با است علمي حيث اين از

 بـسازد  فضيلت باهايي    انسان و مترقي ،آل ايده جامعه تواند  مي كه است پرباري و تنومند
 دارد غـرب  و اسـالم  حكيمان انديشه در ديرينه يا نهيشيپ كه مفهوم دو اين. دهد رشد و
  .يافته است پرورش عملي حكمت بستر در و يكديگر عرض در

ن زندگي بشر برنامـه دارد، قائـل بـه جـدايي ميـان اخـالق و                 ئوشدين كه براي تمام     
 اخـالق  ريمس در انسان اگر برند  مي گمان ياريسياست نيست بنابراين اشتباه است كه بس      

 انـزوا  ريمـس  و كند يدور مردم از ديبا شود، ياخالق ميمفاه تيرعا به ديمق و رديبگ قرار
ـ ز كننـد،  دخالت دينبا ياجتماع و ياسيس لئمسا در معتقدند افراد نيا. رديبگ شيپ را  راي
  در .شـود   مـي  وارد خدشـه  و لطمه اتياخالق به آنان تعهد و ديتق به صورت نيا ريغ در

ـ  كننـد   مـي  انتخاب ضرورت كي عنوان  به را استيس كه يكسان مقابل نقطه  يتـوهم  يول
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 يكـ ينزد اخـالق  و اسـت يس عرصه انيم توان  نمي كه مبنا نيا بر آمده، وجود  به شان يبرا
ـ ا. هـستند   ازهـم منفـك  و متنـاقض  دومقوله اخالق و استيسها   آن نظر  به. كرد جاديا  ني

 يخاصـ  اهـداف  يبرمبنـا  استي س نديگو  مي و ندارند يتوجه اخالق مفهوم به افراد گونه
 و ياسالم اهداف از متفاوت آنان نظر مد ياسيس اهداف شود،  مي تيتثب و رديگ  مي شكل
 تيموقع تيتثب و فيحر دادن شكست قدرت، به دنيرس به نهات دافرا نيا. است ياخالق
  .دانند  ميياساس هدف را آن و شندياند  ميخود ياجتماع
 قـت يحق كي انگار كه دارد قرابت باهم يقدر به واژه دو مفهوم كه است آن قتيحق

ـ ا از را ياخالق محاسن و لئمسا. هستند قالب دو در ـ   مـي  ارزشـمند  لحـاظ  ني  كـه  ميدان
 تكامـل  و رشـد . كند نيتام را جامعه و فرد يتعال و يانسان كمال تواند  مي و است ينانسا

 اخـالق . اسـت  نهفتـه  انـسان  ياجتمـاع  يمـش  و فكر در ياخالق ميمفاه عرصه در انسان
 كمـال  بـه  را انـسان  اخـالق،  و اسـت  يانسان ياستعدادها يتمام ييشكوفا يبرا يبستر

  .رساند  ميمطلوب
شود؛   مي فيكشور تعر  اداره  و آن تيريمد مهارت جامعه، لئمسا به ي آگاه است،يس

 اسـت  آن هنشان يهمگ رسد،  ميجامعه سطح به و شود  مي آغاز جا آن از استيس كه رايز
 لئمـسا  دربـاره  الزم يآگـاه  داشـتن  ،يجهـان  اطالعات داشتن جامعه، تيريمد نحوه كه
 ليتـشك  افراد و يالملل  ينب مجامع در برخورد حيصح مهارت از يبرخوردار و يالملل  بين

  .است امروز استيس دهنده
 كـه  ميريـ بگ ييمعنـا  بـه  را اسـت يس كـه  يزمان اما است، كامل معنا، نيا به استيس 

 هر با آن به دنيرس و قدرت انحصار به اقدام طور  همين و يگريد حذف درصدد هركس
) 106:  54ج ، ق 1412،ي مجلـس  :ك.ر(. است »طنتيش «)ع(تيباهل   ريتعب به باشد، متيق

 و طنتيشـ  يابـزار  و لهيوس هر به قدرت به دنيرس ،يكش حق يمعن به استيس نيبنابرا
  .است يضدارزش و يانسان ريغ ابزار
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. كردنـد   مـي  ميتقـس  ينظـر  و يعملـ  حكمـت  به را حكمت گذشته، يحكما و علما
 در چـه  داشـتن  اسـت يس و ريتدب دهد مي نشان كه است منزل ريتدب مانند عملي حكمت

 مفهـوم  دو. اسـت  معارف و اخالق حكمت، از ييها شاخه جامعه عرصه در چه و ندرو
 جمـع  در افـراد  ينـاتوان  موجـب  چـه  آن و دارند پيوند گريكدي با ذاتا اخالق و استيس
 بـه  را اسـت يس افـراد  نيا. است ياله و يانسان زهيانگ نداشتن شود،  مي اخالق و استيس

 شانيبرا گريكدي با دو نيا ونديپ و است اخالق با تيضد در كه كنند  مي فيتعر يا  گونه
  .است باور قابل ريغ

 .ستيـ ن يهتـاك  و بيـ رق حـذف  يمعنـا  بـه  گاه چيه استيس كه ندارند توجه آنان 
 اسـت يس تـوان   مـي  نكـرد،  نيتوه يكس به يول داشت ياسيس تيفعال و استيس توان مي

 بـه  نكـرد،  بـت يغ د،نـز  تهمت نگفت، دروغ نكرد، وارد خدشه افراد تيثيح به و داشت
 كه ييها  نمونه. نشد خارج انصاف و عدالت ميحر از و نكرد تجاوز مردم ناموس و اموال

 از هـستند و ايـشان     )ع(نيطـاهر  ائمه و اسالم امبريكه پ  داشت؛ انيب توان  مي دست نيا از
  .) 609: 2 جتا،  بي،بابويه ابن: ك.ر(اند  بودهها  انسان نياستمدارتريس

  كليات-الف

  : واژه اخالق در لغت و اصطالحشناسي مفهوم -1
ـ ا ،اسـت ) افق وزن بر( »خلق «و) قفل وزن بر( »خلق «جمع »اخالق«  در واژه دو ني
 انـسان  هكـ  اسـت  يصورت و لكش و ئتيه يمعن به خَلق .گردد يم باز شهير يك به اصل

ـ د دل چشم با هك است يدرون صفات و ايسجا و قوا يمعن به خُلق و نديب يم چشم با  دهي
منظـور،   ابـن  124: 13 ج ، ق 1414؛ زبيـدي،  297: ق 1412اصفهاني،  راغب :ك.ر (شود يم

  .)85 :10 ج؛ ق1408
 و باشــند راســخ نفــس در هكــ رديــگ دربرمــي را صــفات از دســته آن ،يخــو و خلــق
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 ي علما .دهد انجام را يناپسند اي دهيپسند ارك درنگ،  بي انسان هك يا  گونه به ر،يناپذ زوال
 هكـ  است ييمعنا به بيقر اند  كرده  اخالق و خلق يبرا اصطالح در هك يفيتعر زين اخالق
  .اند دهكر  بيانلغت اهل

 سـوی بـه تامـل و فکـر بدون را او که یانسان  جانیبرااست  حالی خلق« :ديگو يم هيمسكو يابوعل

  .)51 :تا بي مسكويه،( »زدیانگ یبرمکارهایی 
 او از فعلـی صـدور سـهولت مقتضی را نفس بود یا  ملکهخلق،« :سدينو يمطوسي   رينص خواجه

 ).101 :1367طوسي، نصيرالدين(» .ّرویتی و فکری به احتیاج بی

 ملکـات پیرامـون کـه فنـی از اسـت عبـارت اخالق علم« :نويسد  مي و باألخره عالمه طباطبايي   
 کند  میبحث غرض نای به اوست، انسانی و حیوانی و نباتی قوای مربوط به که ملکاتی ،کند ی مبحث انسانی

 مایـه و فـضیلت و خـوب انـسان نفـسانی ملکـات از یک کدام کند معلوم وجدا  لشی رذااز راها  آن فضایل که
 فـضایل بـا را خـودهـا  آن شناسـایی از بعـد آدمـی تا اوست، نقص مایه و رذیله و بد وکدام یک اوست، کمال

 در اجتماع تا دهد انجام است، درونی فضایل مقتضای که نیکی اعمال نتیجه در و کند دور رذائل و از بیاراید،
 کمـال بـه را خـود ی عملـو علمـی سـعادت کرده، جلب به خود را جامعه جمیل ثنای و عموم ستایش انسانی

  .)558 :1 ج،1376طباطبايي،(» .برساند

  اخالق علم موضوع. 1-1
 انـسان  در ياراد و ياريـ اخت يارهـا ك قيطر از هك و بد  خوب صفات از اخالق علم

  مـصباح  :ك.ر( هستنداخالق   علم موضوع يصفات نيچن. كند يم بحث ،استسب  ك قابل
  .)17 :1379 يزدي،

  :اخالق علم هدف .1-2
 يروحـ  تحـول  وهـا     انـسان  خلق رييتغ را اخالق  علم هدفترين    مهم اخالق يعلما

ها   نسانا رفتار و سلوكداشتن   مصون اخالق علم تيغا گريد عبارت به. اند  دانسته  انيآدم
ــخطا از ــات و اي ــت انحراف ــه اس ــو ب ــ ينح ــال در هك ــدش و افع ــدل مقاص  از و معت



 187    )ع(رضا امام هاي سياسي  محوري در آموزههاي اخالق شاخص

  
 سال

جم
پن

 
اره

شم
 

18، 
تان

بس
تا

13
96

 

  .)12 : همان:ك.ر( باشد دور ينفسان يهواها و كوركورانه يدهايتقل

  اخالق علم منابع .1-3
 -4عقـل،  -3 ،)ع(نيمعـصوم  سـنت  -2 قـرآن،  -1 :از عبارتنـد  اسالم در اخالق منابع
  .)13:همان( فطرت

  ياخالق ميمفاه  اقسام.1-4
  :شوند يم ميتقس يكل دستة دو به ياخالق ميمفاه

ـ با ماننـد  .ددارن يفيتكل و يدستور بار كه اند  يميمفاه از دسته آن :الزامي مفاهيم  د،ي
  ...و تيمسئول فه،يوظ د،ينبا

 يلتيفـض  و يارزشـ  بـار  يدارا كـه  است ياخالق ميمفاه از دسته آن: ارزشي مفاهيم
  ....و لتيرذ لت،يفض بد، و خوب اي ح،يقب و نحس ميمفاه مانند .هستند

 و حـسن  را يارزشـ  ميمفـاه  اسـاس  و دينبا و ديبا را يالزام ميمفاه اساس جاكه  ازآن
 و نخـست  واژة دو با مترادف يالزام ميمفاه ريسا و دهند   يم لكيتش بد، و خوب اي حيقب

ـ تحو قابـل  يا  گونـه  بـه  اي يبعد واژة دو با مترادف يارزش ميمفاه ـ  لي  ،هـستند هـا     آن هب
ـ نبا و ديبا و) بد و خوب (قبح و حسن «مفهوم چهار نيا به رو  ازاين  يشتريـ ب توجـه  »دي

  .است گرفته صورت
 و مينك يم بسنده ياساس مفهوم چهار نيا به ياخالق ميمفاه يبررس در زين ما بنابراين

ـ ا از يـك  هر شناخت با هك داشت توجه ديبا البته  زيـ نهـا     آن مقابـل  ميمفـاه  م،يمفـاه  ني
  .)23 :1 ج،1377 ،يرازيش ارمكم (شوند يم شناخته

  ياسالم اخالق .1-5
 )ع(نامعـصوم  و ايـ انب ميتعـال  و ي وحـ  بر هك ياخالق از است عبارت »ياسالم اخالق«
... و يـي اجرا   ضـمانت  بـودن،   مطلـق  ت،يـ جامع ليقب ازهايي    يژگيو يو دارا  باشد استوار
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  )26 :همان (.نديگو يم »ياسالم اخالقعلم « را ياسالم اخالق درباره مطالعه. باشد

  لغت و اصطالح نظر از استي واژه سشناسي مفهوم -2
ـ  واژه politics لمهك معادل »استيس واژه« ـ ر از و بـوده  يعرب ـ  سـاس  «شهي  »سوسي
 اسـت  تكـ ممل مـور ا ريتـدب  و ملـت  نئوشـ  يتصد يمعنا به لغت  در .است شده گرفته

 »العـرب  لـسان  «.)سياسـت  مـدخل  ،1357 ينمع سياست؛ مدخل ،38 ج ، 1368دهخدا،(
ـ ا رد،ك شان استي س يمعنا و است استير يمعن به »سوس «:ديگو يم  بـر  هكـ  اسـت  ني

َبنوا إسرائیل َکان« :هكث  يحد نيا يمعن و دكر استيرها    آن
ُیسوسهم ِ ُ أنبیاءهم؛ پیامبران، َ

َ
 لیاسرائ ی بن

 کـرده ریاست لیاسرائ ی بنبر و زمامداران، حکام مانند لیاسرائ ی بنپیامبران که است این »کردند ی مرا سیاست

  .)108 :6 جق،1408ابن منظور،(بودند ها  آن  امورمتصدی و
 شئون ريوتدب مصالح تيرعا و ملت مورا يتصد يمعن به لغت نظر از »استيس «پس 
ِّحق ِمن« :ديفرما يم )ع(يعل  امام :است آمده زين اتيروا در همين معنا . است آنان أن ِلـکَالم َ

َ
 

َیسوس ُنفسه ُ َ َقبل َ ِجنده؛ از َ ِ  -کنـد سیاسـت که است این او بر است، الزم و ثابت آن چه زمامدار و حاکم حق ُ

 اوست تيترب ،يسك استيس از مراد  البته .)1381:340آمدي،( »لـشکرخود از پیش را خود نفس
ُأعقـل« :ديفرما يم گريد يجا در  و .هاي  بد از و منع ها    يخوب بر او واداشتن و ُالملـوک َ  َمـن ُ

َساس ُنفسه َ َ ِللرعیه َ َّ َبما ِ ُیسقط عنه ِ َ ُ َحجتها ُ ُ َ َبما َّالرعیه َساس َو ُ ُتثبت ِ ُ ِبه َ ُحجته ِ ُ ّ َعلیها؛ عاقل ُ َ  زمامـدار و حاکمترین  َ
 صورت این در نماند، باقی او برای اعتراض جای تا نماید اصالح و ادب رعیت برای را خود که است کسی آن

  ).همان(» .کند نهی و امر و کند ادب را رعیت تا داشت خواهد را آن شایستگی و لیاقت
 ،يوضـع روحـ    از را مـردم  هكـ  دارد فهيوظ است، »استيس «ارشك هك يومتكح پس
  .دكن  منتقليتري عال و بهتر وضع به دارند، نونكا هك ياجتماع و يركف ،ياخالق
 :عناهايي چون م به استيس از .ندارد وجود نظر اتفاق است،يس ياصطالح فيتعر در

 عيتوز «؛»قدرت يبرا مبارزه «؛»انسان ها  يبرا ردنك ومتكح «؛»اناتكام از استفاده هنر«
  .)43: 1383 ،يوضيع( است شده ادي امثال آن و »ها ارزش آمرانه
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 جامعـه  يرهبـر  و تيريمد از عبارت ياسالم رانكمتف نزد »استيس «اصطالح اما در
 هكـ  اسـت  رو  ازايـن  .)34-33 :1379،ينـوروز ( اسـت  يمعنو و يماد مصالح جهات در
 ا،يـ انب يرهبـر  به ها  انسان يسو از ياله قانون ياجرا يمعنا به تيهدا تبكم در استيس

  ).27: 1381 ،ييزا كل( است دهش يتلق) قصوا سعادت (سعادت يبرا اياول و اياوص

  سياست و اخالق رابطه -3
 از هكـ  اسـت  ياسـ يس شةياند و يفلسف مباحثترين    مهم از استيس و اخالق رابطة 

 و رفتـار  هكـ  يزمـان  از بـشر  نـوع . كنـد  يم بحث استيس و اخالق انيم ونديپ يچگونگ
ـ  از متـضاد  يرويـ ن دو انيم در همواره است، شده ضبط و ثبت خيتار در اش  شهياند  كي
 لئمـسا  همـة  و »قـدرت  «گريد يسو از و آن به مربوط يها  لتيفض تمام و »اخالق «سو

 نظـرات  و آرا از يلـ ك يبنـد  دسـته  يـك  در. اسـت  بوده اپوكت و جدال در آن به وابسته
 يچگـونگ  از يلـ ك نشيـ چهار ب  ،ياجتماع و ياسيس علوم پردازان هينظر و ورزان  شهياند

 اسـت يس تقدم است،يس و اخالق ييجدا نشيب: است توجه  قابل است،يس با اخالق رابطه
 از يـك  هـر . اسـت يس و اخـالق  يگـانگ ي و يا  حوزه دو و يسطح دو اخالق اخالق، بر

ـ اند و مـداران  استيس مختلف قشرهاي انيم در ها  نگرش  مقـاطع  در ياسـ يس ورزان  شهي
  .است داشته منتقدان و انيحام طرفداران، گوناگون جوامع در و خيتار مختلف

ـ  جمـع  هك متضادند مقولة دو قدرت و اخالق هك است آن افتيره يك ن،يبنابرا   نيب
ـ ز است؛ سريم يسخت به نه، اگر و نكمم ريغ دو آن  ياخالقـ  بخواهـد  اسـت يس اگـر  راي

 نـابود  درون از را خـود  و شـود  يمـ  لكمـش  و تناقض دچار خود ذات با واقع، در باشد،
ـ ا هكـ  باشـد  يشهامت با پرداز هينظر و ورز شهياند نياول ياولكيولومايكن ديشا. دكن   يم  ني

ـ  و ردكـ  انيـ ب صـراحت  بـه  شيخـو  طيمح يها  دغدغه از فارغ را معنا  هكـ  را چـه  آن اي
  .دكر فاش وضوح و تيشفاف صداقت، با بودند ردهك خيتار طول در قدرتمندان

 شـرط  و ديـ ق  بـي  تـابع  اخالق هك است آن استيس و اخالق به نسبت گريد افتيره
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 اسـت يس از اخـالق  تيتبع نگرش نيا در. رنديگ يم آن از را خود ارزش و بوده استيس
ـ ا در. اسـت  خيتـار  و جامعه به يستينيلنـ    يستيسكمار رديكرو هك است مطرح  آمـوزه  ني

  .ندارد وجود اخالق يبرا ياصالت چيه
 كيـك تف هـم  از را ياجتمـاع  و يفـرد  سـطح  در اخـالق  هك است آن بعدي افتيره

 مطرح را اعتقاد اخالق و تيمسئول اخالق وبر، سكما هك است نگرش نيهم ليذ. دكن يم
 و يفـرد  منافع نيتام) ياسيس اخالق( تيمسئول اخالق در مهم هدف ر،وب نظر  به. دكن  يم
 ظاهر به اعمال ابكارت به را وي هك داند يم يالزامات يدارا را استمداريس او و. است يمل
 وبـر،  نگاه از. ندارد نيا جز يراه و يا  چاره عمل در نيكل و ،دكن  يم ريناگز ياخالق ريغ
 و اسـت  قـدرت  سبكـ  يبـرا  امان  بي مبارزة يرجخا و يداخل حوزة دو هر در استيس
  .است مكحا مداران استيس روح و ذهن بر همواره »قدرت استيس«

 طبـق  هكـ  رايز است؛ معتقد را استيس و اخالق وحدت و يگانگي چهارم، افتيره 
 و  هـستند  انـسان  سـعادت  نيتـام  يپ در دو هر و بوده واحد هردو ردك ارك افتيره نيا

 شـهروندان،  يمعنـو  پرورش است،يس فيوظا جمله از. باشند گريديك ناقض توانند نمي
ـ ا و است گرانيد حقوق تيرعا و يخواه گريد ميتعل آنان، ساختن ياجتماع  يزيـ چ ني

 يزنـدگ  عرصـه  در فـرد  همـان  ،يشخص يزندگ طهيح در فرد. ياخالق قواعد جز ستين
 اسـت  يجمع يزندگ قواعد و جمع بر مكحا هك ياصول از توان  مي گرچه. است ياجتماع

  .باشد يفرد يزندگ بر مكحا اصولِ خالف بر اصول نيا هك ستين چنان اما برد؛ نام
 ياجتمـاع  و يفـرد  يزنـدگ  عرصـه  دو در را ياخالقـ  نظـام  تنهـا يـك    آمـوزه،  نيا 
 سـطح  در اسـت،  ياخالقـ  يفـرد  سـطحِ  در چـه  هرآن هك است معتقد و شمارد برميمعت

 شهروندان يكايك يبرا چه هرآن و است ياخالق ان،دولتمرد يبرا و ياسيس و ياجتماع
 يبرا دروغ اگر ن،يبنابرا. رود  مي شمار  به يراخالقيغ زين تيمكحا يبرا است، يراخالقيغ

 ننـد، ك شهيـ پ صداقت ديبا زين شهروندان اگر و است بد زين تيمكحا يبرا است، بد افراد
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 را خود است،يس عرصه در واندت  نمييومتكح چيه لذا باشد؛ شهيپ صداقت ديبا زين ومتكح
 از و اسـت يس الزمـه  ار،ك نيا هك شود يمدع و بداند يراخالقيغ اعمال ابكارت به مجاز

ـ ا از. نـدارد  يياسـتثنا  چيه قاعده نيا. است بوده ياسيس اقدام الزامات  اخـالق  منظـر،  ني
 ليفـضا  ياجـرا  و تحقـق  لهيوسـ  است،يس و رود  مي شمار  به آن درآمد و استيس مقدمه
 است، شده دهيد استيس و اخالق انيم يا  رابطه نيچن زين ما يفلسف سنت  در .است ياخالق

 زنـدگي  تحقـق  براي« هك داند  مي يفن را استيس ،يطوس نيرالدينص خواجه هك جا آن تا
  .)37-35 :1378ملكيان، ؛43 :1381اسالمي، حسنسيد: ك.ر( ».است شده پرداخته اخالقي

   اسالم اخالق و سياست دررابطه3-1
 بعثـت  هدفترين    ياصل شود و   مي محسوب ديتوح تيمحور با ياله انياد از اسالم 

 را اسـت يس و اخـالق  رابطـه  بحـث   كل ،يژگيو نيهم. است بوده ديتوح به دعوت ايانب
 و تـا يك يخدا به كيمت اخالق اسالم، نيد در هك اين به توجه با  و دكن  يم فرد به منحصر

ـ د ياجتمـاع  -ياسـ يس رديكـ رو نيز و هاست  آن اب يتنگاتنگ ارتباط در و نيد  اسـالم،  ني
 ومتكح و قدرت است،يس ، ليدل نيهم به ؛دارد ياجتماع -ياسيس جنبه ياسالم اخالق
 از ينهـ  و معـروف  به امر ارك و ساز با ياخالق اصول داشتن نگه زنده يابزارها ،يجملگ

 آن بـه  متعهد و اخالق ستنآب ،ياسالم دگاهيد از استيس و جامعه واقع، در. هستند ركمن
 و اسـت  انسان كمال يافتن  رايب اخالق و اخالق خادم استيس اسالم، دگاهيد از. هستند

 اسـت يس يبردهاراه و اسالم ياخالق اصول. هاست  آن يدو هر بر مشتمل زين اسالم نيد
  .است معطوف انسان ارياخت رشدسازي  نهيزم به آن، ردنك يعمل در

ـ وال همچـون  يميمفاه با تيمكحا و ومتكح اسالم، در و از طرفي     خالفـت  و تي
ـ آ در هكـ  چنـان  رود؛ يم شمار  به اقتدار و ياسيس قدرت منشأ خداوند، و است مترادف  هي

  .است شده اشاره بدان بقره سوره 165 فهيشر
 و خداونـد  اراده و خواست با جز يمنصب و قدرت صاحب و قدرت چيه ن،يهمچن 
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 يقـدرت  صاحب چيه اسالم، ياسيس شهياند در گر،يد عبارت به: ندارد وجود او جانب از
ـ وال مراتـب  سلـسله  در يالهـ  موهبـت  بـه  هـا   قـدرت  همه و ندارد وجود عالم در  و تي
  .ديآ يم وجود به نيزم يرو خداوند تيمكحا

 عـالوه  شناسان،  اسالم از يبرخ نزد اسالم در استيس و اخالق شده، گفته هك گونه  آن
 عقـل  حـوزه  در هكـ  معنـا  نيبـد  هست؛ زين يعقل امالًك خاستگاه دواج مان،يا به هكيت بر

 را جامعه مورا هك اخالق و منزل ريتدب مدن، استيس: دارد وجود ياصل محور سه ،يعمل
  .ندك يم سامانه ب

 اسـت يس. ندك يم مشخص را دهاينبا و ديبا همان ،يعمل عقل قلمرو دگاه،يد نيا از 
 در رد؛يـ گ دربرمي را ومتكح و جامعه تيريمد هك شود  يم شامل را يامور سلسله مدن،

 ريمس در شهيهم هك دارد تيمشروع و يستگيشا ياسيس نظام آن ومت،كح بعد در جه،ينت
  .باشد يعمل عقل از يجدا تواند ينم اسالم امكاح دگاه،يد نيا از. باشد يعمل عقل

 و هـا   خطبه همجموع اسالم، در استيس و اخالق منابع نيتر  مهم و نيتر  عمده از يكي
  .است البالغه نهج در )ع(يعل امام يها نامه

 و اخـالق  تـالزم « يارزشـ  اصل دو هك اتيروا و قرآن در ياسالم يها  بنابراين آموزه 
 عدالت :اند  فراوان بسيار ،كنند ي م اثبات را »قدرت دروني مهار به دادن اصالت «و »قدرت

 و ظلـم  از دوري قـدرت،  بـرد  كـار  در شدت و خشونت نفي عطوفت، رعايت محوري،
 دو آن يگانگي اخالق، به اسالمي حكومت حاكمان تخلق و كاران خطا از گذشت فساد،

  .)127-124 :1376؛ كاظمي،105: 1381 زايي، لك: ك.ر (كند ي ماثبات را

  استيس علم منشأ -4
 ينـ يد اسـالم  كـه  ميكن  يم انيب آن ي چگونگ  در .است اسالم متن از برخاسته استيس
ـ ا خـواه  دارد؛ ازيـ ن آن بـه  و دهد  يم انجام بشر كه ياحكام يتمام انگريب و كامل است  ني
 سـر  انـسان  از كـه  يفعلـ  هـر  نيبنابرا. باشد يباطن اليام اي و جوارح و اعضا فعل احكام
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 خـارج  هحـ ابا و مكـروه  حرمـت،  اسـتحباب،  وجوب، گانه پنج احكام از يكي از زند  يم
 بـه  و شـده  ينهـ  كراهـت  و ميتحر عنوان  به بداي  ه  شهياند از كه مينيب  يم يحت  و ست،ين

 )ع(صـادق  امـام  يتيروا در. است شده امر استحباب و وجوب عنوان  به خوبهاي    شهياند
  ق،1412مجلــسي،(» .باشــد آمــده ســنت و کتــاب در کــه آن مگــر نیــست چیــزی« :اســت فرمــوده

  .)364: 54ج
ـ دار استيس باب در هم خاصهاي    آموزه ه،يآ نيا بر عالوه ـ روا جملـه  آن از م،ي  تي

ــام ــا ام ــام  )ع(رض ــف ام ــه در وص ــد  ك ــالم« :فرمودن ــام ع ــسیاسه؛ ام ــالم بال ِع َ ّ
ِ
ٌ ــه َ ــت  ب سیاس

  ،1362؛ كلينـــي، 100: 1 ج، ق1406ي، عطـــارد؛22: 1 جق،1378،بابويـــه ابـــن(»اســـت
َساســة َو...« :اســت فرمــوده گــريد ييجــا  در.)202: 1ج ِالعبــاد؛ َ َ » مــردم انــد سیاســتمداران ائمــه ِ

  .)273: 2ج ق،1378،بويهبا ابن(
 )ع(رضـا   امـام   بيـان شـد    طوركه  همانو  اند    بوده استمداريس  خود )ع(ائمه گفت مي توان 

گيري   كناره استيس از گاه چيه ما )ع(ائمه. داند  يم امامت و امام طيشرا از يكي را استيس
  .اند داشته استيس همراه را نيد همواره و نكرده

  سيسياهاي  اخالق محوري در آموزه-ب
ـ رد و مـشاهده  قابل استيس و اخالق يختگيآم  در )ع(و گفتار اهل بيت    رهيس در  يابي

 از يبرخـ  مختـصر  ذكـر  به مقوله نيا در كه چرخد  مي است كه سياست بر محور اخالق     
  .است شده بسنده)ع(رضا اماماخالق محوري در آموزه سياسي ها  مؤلفه نيتر مهم

  يزيست ظلم و يمحور عدالت -1
 ،»عـدالت  تيرعا «قدرت، اعمال و ديتول درباره ياخالق آموزهترين    ياديبن اسالم، در

 عـدالت  قدرت. است ظالمهاي    قدرت از »پذيري  ظلم ينف «و »گرانيد به ردنك ظلم ينف«
 سـوي   بـه  توجـه  عطـف  خـود،  قدرت اعمال و ديتول در همواره هك است يقدرت محور،
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 قـدرت  و اسـت  »عادالنه قدرت «اعمال و ديتول بر اش  يرفتار مبناي و دارد عدل نيمواز
  .دارد مبارزه و زيست سر او با و ينف را »محور ظلم«

 جاديا و عدالت جيترو و نيتام آن، شيدايپ اساسا و ومتكح لكيتش اهداف از يكي 
 يبـرا  عادالنـه  ريتدب و يعموم اناتكام عادالنه عيتوض و نيقوان برابر در گانيهم يبرابر
يي رفتارهـا براي   مناسب هيتنبدرنظر گرفتن    اي پاداش و ها  تيلمسئو در يعموم تكمشار
: 1385،ي منتظـر  :ك.ر (برقرار شود  ياجتماع نظم باشد تا  هيتنب اي پاداش يمقتض هك است
 ياعطـا  ،يمنـد  قـانون  مساوات، هك است يابعاد يدارا ياجتماع عدالت رو  ازاين .)585

  .است جمله آن از اناتكام عادالنه عيتوز و توازن حقوق،
 نارك در ماكح هك است نياديبن و برتر لتيفض چهار از يكي عدالت اخالق، علم در 

 انـد   دانـسته  لتيفـض  تمام را عدالت هكبل اند،  ردهك مطرح »عفت «و »شجاعت «»متكح«
 )ع(يعل امام هك است عدالت بودن لتيفض و داشتن تياهم دليل  به .)34: 1384 ،يركذا(
 نافرمـانی را خـدا تا دهند من به هاست آسمان زیر در آن چه با را اقلیم هفت اگر !سوگند خدا به« :ديفرما يم

 برگ از من نزد شما آلوده دنیای این همانا! کرد نخواهم چنین بگیرم، ناروا ای مورچه از را جوی پوست که کنم
  .)224 ، خطبه327: 1390،البالغه نهج(»!استتر  پست ملخ دهان شده جویده

 شانيــ ا.هاســت  ثمــره عــدالت ورزي پايــداري نعمــت)ع(رضــا در انديــشه حــضرت
ِاستعمال العدل « :فرمايد مي

ْ َ ْْ ُ َ ِ ِاإلحسان َوْ
َ ْ ِ

ٌمؤذن ْ
ِ ْ ِبدوام ُ

َ َ
ِالنعمـة؛ ِ َ ْ

 پایـداری عامـل نیکوکـاری، و ورزی عـدالت ِّ

  .)24 :2جق، 1378،بابويه ابن؛ 24: 72 جق،1412مجلسي،( ».هاست نعمت
هـا    كنـد و آن     مي ه جهان خلقت از قوانيني پيروي      ك دهد  مي اين سخن حضرت نشان   

ـ  ا جا كه تاريخ نشان داده اسـت،       آن تخلف ناپذير خدايي است كه هماره تا      هاي    سنت  ني
عمومي، قانون عدالت اسـت     هاي     سنت  ازجمله .عمل كرده و استثنا نداشته است     ها    سنت

يي و برقـراري     شـكوفا   و هـا،    و رضايت و سامان يـابي ملـت        ها،  كه عامل پايداري دولت   
 :فرمايـد   مي )ع(يعل  امام .خدايي است هاي    و علت و زمينه براي ماندگاري نعمت      ها    تمدن

ِ العدل یِف«
ِاالقتداءَ ِ ِبسنة ِ

ّ ُ
ِالله ِ

ِثبات َو َّ َ
ِالدول؛ َ

َ  .»هاست دولت ثبات مایه و الهی سنت از یروی پعدالت، ی اجراُّ
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  )226: 1381آمدي، ؛498 :6 ج،1380حكيمي،(
 )ع(رضـا حـضرت   . ظلـم اسـت   هـا     توان فهميد كه عامـل نـابودي نعمـت          مي نبنابراي

 ».شود  مي موهون  دولت كند، ستم سلطان چون الدولَه؛ هانَت السلْطَانُ جار إِذَا «:فرمايد مي
 .)280 :1 ج ، ق 1406،عطـاردي  ؛533: 6 ج ،1380،يمـ ي حك ؛263 :7 ج ،ق1412مجلسي،(

 نيـروي غالـب در كـشورهاست، و همـه حكـم           مقصود از سلطان در اين سخن حضرت        
پس نتايج منفي ترك اجراي عدالت و عملي نكردن آن فراوان و            . گيرد دربرميفرمايان را   

از آن جمله سستي و ناتواني دستگاه حاكم كشور و فقر مردم و ايجاد              : ويران كننده است  
و گيري    رشوهفاصله طبقاتي و سست شدن اعتقادات ديني و شيوع انواع فجور و فساد و               

 ؛6:530ج،   1380حكيمـي، : ك.ر(شـود     نمـي  تورم؛ چون اجتماع جز با عـدالت اصـالح        
   .)128: 1388،يميحك

ُأول َو« :فرمايد  مي  عاقبت ظلم حاكمان   درباره )ع(رضاو فراز ديگر حضرت       َّ
َ

ْمـن  ُدخلیـ َ ُ ْ 
َالنار ٌإمام َّ َ
ٌمسلط ِ َّ َ ْلم ُ ْیعدل َ

ِ ٍثروة ُذو َو ْ َ ْ
َمن َ ِالمال ِ َ

ْلم ْ ِیقض؛ َ
 مـسلطی حـاکم شود،  میآتش وارد که کسی نخستین ْ

 ؛،531 :6 ج ،1380حكيمـي؛   (» .باشد نپرداخته را مالش حقوق که ثروتمندی و نکرده، عدالت که است
  ).28: 2 جق،1378، بابويه ابن

 اين نكته مهم نهفته است و آن هم سـطح و همـسان قـرار                )ع(رضا  امامدر اين سخن     
اين دو گروه كـه در      . گر و سرمايه داران تعهد ناشناس در قيامت است        دادن حاكمان ستم  

حكمـت آن   . رسـاند   مـي   و اين همـساني در حكـم را        اند  شده با واو عطف     )ع(امامسخن  
 را از رشد و تعالي بـاز      ها    را برده ساخته و آن    ها    واضح است، زيرا كه اين دو گروه انسان       

گيرنـد    ميرايگان يا بهاي اندك در خدمت خود      دارند و همه توان و نيروهايشان را به          مي
عامـل  (فرعـون    ، قـران كـريم    رو  ازايـن . استگري    و سرانجام اين هر دو، تباهي و سلطه       

َقارون َو« :را عطف گرفته است   ) مل ثروت اع(قارون  و  ) قدرت َفرعون َو ُ ْ َْ ْلقـد َو َهامان َو ِ َ ْجـاءهم َ ُ َ 
ِبالبینات یُموس َ ْ

ُفاستکبروا ِ َ َ ْ األ ِفی َ
َ ِرضْ
َسابقین ُکانوا ما َو ْ

ًّفکال ِ ْأخذنا َ َ ِبذنبه َ ِ
ْ  زیـن؛ و قارون و فرعون و هامـان را ...َ
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در روی زمین تکبر و سرکشی ورزیدند ها  آورد پس آنها   به یقین موسی دالیل روشن را بر آنو) هالک کردیم(

العنكبـوت،  ( »..... گناهش گـرفتیمرا به سزایها  ولی هرگز براراده ما پیشی گیرنده نبودند؛ پس هریک از آن
39-40(. 

 دشـمنان پیـامبران نبودنـد، بلکـه هـان تسیاسـی،هـای  طـاغوت« و نيز نبايد پوشـيده باشـد كـه         
» .کردنـد  مـیدر برابر ایـشان تـشویقگیری  اقتصادی نیز چنین بودند، و سیاستمداران را به جبهههای  طاغوت

  .)86 :4 ج،1380حكيمي،(
و بيعت  ها    بي ظلم ستيز است و شرط اصلي پذيرش حاكميت         مكت )ع(تيبمكتب اهل   

 رسـيده   )ع(امامـان اين موضوع درمجموعه تعاليمي كه از       . داند  مي با فرمانروايان را عدالت   
 )جوامـع احكـام شـرع      (عهيالـشر  دربـاره جوامـع      )ع(رضـا   حـضرت  .خـورد   مي به چشم 

ُیفرض َال َو... « :فرمايد مي
ِ
ُالله ْ َعلـی َّ ِالعبـاد َ َ ِ

َاعـةَط ْ ْمـن َ ُیعلـم َ َ ُأنـه ْ َّ
َ

ْیظلمهـم  ُ ُ ِ
ِغـوی َو ْ

 بربنـدگان خـدا ؛...ِهمیْ

ابـن شـعبه    (» .کند  نمیسازد، واجب میشان گمراه و کند  میستم ایشان به داند  میکه را کسی فرمانبرداری
 در البتـه  .)365: 10 ج ، ق 1412مجلسي، ؛535 :6 ج ،1380حكيمي، ؛421 :ق1404حراني،
ُیفرض َال َو« :آمده است  طور اين حديث ينا روايي ديگر منابع

ِ
ُالله ْ َّعز َّ َّجل َو َ َطاعة َ َ ْمن َ ُیعلـم َ َ ُأنـه ْ َّ

َ
 

ْیضلهم ُ ُّ ِغوی َو ِ
ْهمیْ  .)121: 2 جق،1378 ،بابويه ابن(» ِ

 خاستگاه قرآني دارد و از كـالم خـدا برگرفتـه شـده اسـت                )ع(تمام سخنان اهل بيت   
  .)124،بقرهال :ك.ر(

  يترس خدا و يمحور تقوا -2
 مـد  ياجتمـاع  اخـالق  گاهيجاترين    بلند در را امر نيا تقوا، درباره فراوان قرآن  تأكيد

 از يكـي  عنـوان   بـه  اتقـو  ياسالم فرهنگ در هك است شده موجب و داده قرار اسالم نظر
  .دارد يليبد  بينقش مسلمانان، ياجتماع اخالق يها مؤلفهترين  مهم

 وجـود  »يتقـو  «به مربوط يها  آموزه در يقيدق يها  افتيره »قدرت «موضوع درباره
 شيافـزا  و ديـ تول بـر  تقـوا  ميمستق تأثير هك يتقو بر ينيزم و يآسمان اتكبر ترتب دارد،
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 تـأثير  ؛يتقـو  لهيوسـ  به ها  بست بن از خروج ييراهگشا ترتب ؛شود يمآور    ادي را قدرت
ـ توز در يوتق تأثير قدرت؛ مدارانه حق برد كار  به نسبت يميدا ركتذ در يتقو  قـدرت  عي

 به يبنديپا ؛يستمگر و ظلم از يدور بر يتقو تأثير ثروت؛ زكتمر از ممانعت و ياقتصاد
 مـضاعف  تيـ اهم يهمگـ  جامعـه،  در فـساد  ينف و گرانيد بر ييجو يتر بر ينف مان؛يپ

 دهنــد يمــ نــشان اســالم دگاهيــد از اســتيس و قــدرت اخــالق در را »يتقــو «گــاهيجا
  .)387 -386: 1379،ينبو(

 گانـه ي هك است خوردار بر يتياهم چنان از اتقو و قدرت يدرون مهار به دادن اصالت
  .)128 – 127 :1380 ،يزدي مصباح( است دهش يتلق مفاسد از يريجلوگ ياساس حل راه

 نايـل آورد و به هر مقـامي نـزد خداونـد             مي دست  به هركه هرچه    )ع(رضا  امام منظر از
 اين حقيقـت    )ع(امام. ه حسب و نسب و ثروت و قدرت        از تقواي الهي است نه ب      شود، مي
ُزید یا« :فرمايد  مي كردهبه برادرش زيد گوشزد     دربياني خطاب   را   ِ اتق َ

َاللهَّ ُفإنـه َّ َّ
ِ
َبلغنـا َ ْ َ َبلغنـا َمـا َ ْ َ َ 

َبالتقوی ْ َّ
ْفمن ِ َ ْلم َ ِیتق َ

َالله َّ ْلم َو َّ ُیراقبه َ ْ ِ َفلیس َ َ َّمنا َ َلسنا َو ِ ْ ْمنه؛ َ  ایـم رسـیده ما بدان را آن چه که خدابترس زا زیدای  ِ
 »نیـستیم او از مـا و مانیـست از ندانـد مراقبـت را خـدا و باشـد نداشـته تقوا هرکه و بوده تقوا همین به وسیله

  حضرت در زمان واليتعهدي خليفه عباسي را به تقوا فـرا           ).232 :2 ج ق،1378،بابويه  ابن(
  :دفرماي  ميشزدگوبه وي تقوايي را   بيخواند و عاقبت مي

ِاتق«
َالله َّ ِأمة یِف َّ َّ

ُ
ٍمحمد  َّ َ َّوال َما َو ص ُ ُالله کَ ْمن َّ َهذا ِ ِاألمر َ

ْ َ َّخص َو ْ ِبه کَ َّفإن ِ ِ
ْقد کَ َعتیَض َ َأمور ْ ُ ِالمسلم ُ ِ ْ ُ

 َو َنیْ
َفوضت ْ َّ ِذل َ
َإل کَ ْهمیِف ُمکْحی کِریَغ یِ َبغ ِ ِالله ِمکُح ِریِ

َقعـدت َو َّ ْ َ ِهـذه یِفـ َ ِ ِالـب َ
 در نکـ پـروا خـدا از ریـامای  َالد؛ْ

 عیضـاداری   ومـتکحهـا  آن بـر هکـهـایی  نیسـرزم! داده بتـو خدا هک یتیمأمور و )ص(ّمحمد ّامت) مراعات(
 ومتکح ّامت نیا بر آنان و ،یا کرده ّمحول گرانید عهدهه ب را آن و ینک  نمییدگیرس امورشانه ب و یا گذاشته

 ، ق 1406عطـاردي،  ؛138 :2 ج ق،1378،بابويـه   ابن( ».ه اسـتفرمود خدا چه آن خالفه ب کنند یم
  .)85 :1ج

  خدامحوري -3
را مالـك اصـلي      آيد كه آدمي خـدا      مي توحيد و خداباوري راستين، در صورتي پديد      
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 را در دسـت قـدرت او احـساس كنـد و در برابـر                 امـور  وها    همه چيز بداند و همه كاال     
حقیقـت « :)ع(صـادق اشته باشد؛ و به تعبير امام       خداوند براي استقالل و خوديتي را باور ند       

شود، و   نمیاین است که آن چه را خدا بدو واگذارده است ملک خود نداند، زیرا بنده مالک بندگی خداوند به

  ايـن  .)327: ق 1385طبرسي،  (» .کند  میداند؛ و در جایی که او فرموده است هزینه  می خدالام را لام
 جـز   - را از پرستش هرچيز، و هدف قـرار دادن هـر پديـده              انسان چنين عقيده توحيدي،  

خـشكاند، و     مي  و دنيا دوستي را در درون      پرستي  لامدارد، و ريشه      مي  باز -خداي بزرگ 
 در  ومالي تن دهد،هاي   د كه به مسؤليت   كن  مي ، انسان را آماده   لامبا گسستن دلبستگي به     

. الكيت عاريتي و نيـابتي بـشناسد      احساس نباشد، و براي خود م       بي برابر حقوق محرومان  
ِالمالک للنفوس ) َّالله (َکان َإذا« :فرمايد  مي  را ترسيم  )ع(رضا  امامهمين معنا را حضرت     

ُ ُّ ِ ِ ِاألمـوال َوَ َ
َ

 
ِسائر َو ِ
ِاألشیاء، َ

َ
ِالملک  ِالحقیقی، َ ِ

ِأیدی ِفی َما َکان َو َ
َ

ِالناس 
ِعواری؛ ّ َ

 و دامـوال و مردمان حقیقی مالک خداوند َ

 ؛382 :5 ج،1380حكيمــي، (».اســت یتی عــاراســت، مــردم دســت در آن چــه و چیزهاســت، گــردی
  ).552 :1 ج، ق1408نوري،

  يانتكاريخ و يبكاريفر ،يشكن مانيپ از زيپره لزوم -4
 يريـ گ  ميتـصم  و ياسـ يس قـدرت  حوزه در ساز  سرنوشت گاه و مهم مواقف از يكي 
كـردار   و گفتـار  در. اسـت  مقـصود  به لين براي رنگين و بيفر از استفاده و مانيپ نقض

 را يراخالقـ يغ يهـا   شرو  ازايـن  استفاده شانيا كه شود يم مشاهده )ع(نيمعصومحضرات  
 مجـاز  را هـا   شرو  ازايـن  اسـتفاده  و بردنـد  ينمـ  كـار   بـه  زيـ ن مـشروع  هدف به لين يبرا
  .شمردند يم آخرت عذاب مستوجب و نددانست مين

 از هيمعاو ظاهراً كه نديگو يم اعتراض مقام در يهگرو كهاي    خطبه در )ع(نيرالمؤمنيام
ـ  و استيس در تر  استيباك و تر  باهوش شما  اسـت،  ياسـ يس اهـداف  شبرديـ پ و يحكمران

ِالله َو« :فرمودند
ُمعاویة َما َّ

ِ
َ َبأدهی ُ ْ َ

ِّمنی ِ ُلکنه َو ِ َّ ُیغدر َ ِ
ُیفجر َو ْ ُ ْلو َو ْ ُکراهیة َال َ

ِ ِالغدر َ
ْ َ ُلکنت ْ ْ ْمـن َ َ أدهـِ ْ ِلنـاسا یَ

 َو َّ
ْلکن ٍغدرة ُّکل َ َ

َ ٌفجرة ُ َ َ ٍفجرة ُّکل َو ُ َ
َ ٌکفرة ُ َ ِّلکل َو َ

ٍغادر ِ ِ
ٌلواء َ َ ُیعرف ِ َ ِبه ْ َیوم ِ ِالقیامـة ْ َ ِ

ِاللـه َو ْ
ُأسـتغفل َمـا َّ َْ َ ْ ِبالمکیـدة ُ

َ َ ْ
 َال َو ِ



 199    )ع(رضا امام هاي سياسي  محوري در آموزههاي اخالق شاخص

  
 سال

جم
پن

 
اره

شم
 

18، 
تان

بس
تا

13
96

 

ُأستغمز َ ْ َ ْ َبالشدیدة ُ
ِ
َّ
 مردمترین  زیرک من آینه هر تخیان و یشکن مانی پبودن ناپسند و بودن بد نبود اگر مردمای  ؛.ِ

 در پروایـی کـه (گنهکار و شکن پیمان که به درستی. نافرمان گنهکاران و گنهکارند شکنان مانی پولی ،بودم یم
: 1390،البالغـه   نهـج  (».بـود خواهنـد آتـش در خیانتکار و) ندارد هدف به نیل برای روشی هر گیریکار به

  .)200خطبه  ،300
 هـدف  به دنيرس يبرا يراخالقيغ يها  روش يريگكار  به كه دشو يم مشاهده نيبنابرا

 نيرالمـؤمن يو ام  )ص(خـدا  رسـول  و ستيـ ن زيجا اسالم عتيشر در باشد مشروع چند هر
 از  )ع(امام هـشتم  . بودند پايبند شدت  به و ملتزم مهم امر نيا به حكومت دوران در )ع(يعل

ُسمعت« :كند  مي  نقل )ع(يعل از امام    )ع(پدرانش ْ
ِ ُرس َ ِالله َولَ

ُقولی )ص(َّ ُعدة ُ َ ِ المؤمن ِ ِ
ْ ُ ٌنذرْ ْ َکفـارة َال َ َ ُلـه؛ َّ َ 

  ، ق 1412مجلـسي، ( ».نیـست آن بـرای) عهدشـکنی صـورت در(ای  کفـاره کـه است نذری مؤمن وعده
  ).91: 72ج

 اجتماعي است كه به ساماني جامعـه و         ي موضوع قراردادها،ي به   پايبندوفا به تعهد و   
 فـراوان   تأكيدداري     در دين بر پيمان    رو  ازاين .دان بستگي دارد  تماعي ب جاستواري روابط ا  

  :فرمايد  مي در روايت ديگر)ع(رضاحضرت . شده است
َّإنا« ُأهل ِ ْ

َ
َنر ٍتیَب  َوعدنا یَ َ ْ َعل َ َصنع َماک ًنایَد َنایَ َ ُرسول َ ُ ِالله؛  َ

 دیـن را خـود وعـده کـه هـستیم یا خـانواده مـاَّ

 ، ق 1406عطـاردي،  ؛334: 75 ج ق،1412مجلـسي،   ( ».کـرد  مینچنی )ص(امبریپ که چنان دانیم می
  .)280: 1ج

است كه انسان آن را چون بدهكاري فـرض كنـد كـه             داري    و اين باالترين مرز پيمان    
  .)180: 1388حكيمي،(خود را موظف بداند كه آن را بپردازد 

  كذب هوعد و كذب از زيپره لزوم -5
 )ع(اهـل بيـت عـصمت       و )ص(سـالم ا رسـول  ياخالقـ  اسـت يس در گـر يد مهم مؤلفه
 و كـذب  و ييدروغگـو  بـه  تمـسك . اسـت  كـاذب  يها  وعده و كذب از زيپره ضرورت
 يابزارهـا  از حكومـت،  مقاصد و اهداف شبرديپ براي كاذب يها  وعده از يابزار استفاده
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ـ ا يريگكار  به از مشحون خيتار. است بوده يحكمران و ياسيس عمل حوزه در متداول  ني
 فرمـان  در )ع(يعلـ  حـضرت . اسـت  مقـصود  به لين براي حاكم يها  قدرت يسو از ابزار

َالخلف َو... اکیِ إَو« :نديفرما يم اشتر مالك به شيخو يحكومت ْ ُ ُیوجب ْ
َالمقت ِ ْ َ َعنـد ْ ْ ِاللـه ِ

ِالنـاس َو َّ
َّ 

َقال ُالله َ ُسبحانه [َّ َ َ ْ َ تعالَو ُ َ َتعال] یَ َ َکبر یَ ًمقتا ُ ْ َعند َ ْ ِالله ِ
ْأن َّ

َ
ُتقولو  ُ ُ تفعلونال ما اَ َ ْ  وعـده ایـن کـه از بپرهیـز مالکای  ؛َ

. شود ی ممردم و خدا خشم برانگیختن سبب وعده خلف زیرا) دهی کاذب ۀوعد (کنی عمل آن خالف و دهی
» .نیاوریـد بـه جـای و بگوییـد چیـزی کـه دیـا ی مـخـشم بـه سـخت خداونـد «:دیـفرما ی مـتعالی خدای

  .)53 نامه ،420: 1390،البالغه نهج(
ٍ لکـذوب َال َو« :فرمايـد   مي داند و   مي  دروغ را خالف جوانمردي    )ع(رضا  ماما

ُ
ٍمـروءة؛ بـرایِ َ ُ ُ 

 ايشان طبق روايتي كه از جدشـان        .)280: 1 ج ، ق 1406عطاردي،( »نیست جوانمردی دروغگو
  :داند  نمي مؤمن را اهل دروغ،كنند  مي نقل)ص(خدارسول 

َسئل: قال )ع(الرضا الحسن یأب عن« ُرسول ُ ُ ِالله َ
ُونیک )ص(ّ ُالمؤمن ُ ِ ًجبانا؟ ُ َ َقال َ َنعم،: َ ُونیک َو: َلیِق َ  ًال؟یَبخـ ُ

َقال َنعم: َ ُونیک َو: َلیِق .َ ًذابا؟ک ُ َقال َّ  حـضرت از هکـ ردهکـ تیـروا )ع(رضـا حـضرت از خـالد بـن معمـر َال؛: َ
 دروغ شد  گفته.یآر:  فرمودهست؟ هم لیبخ شد  گفته.یآر:  فرمودترسوست؟  مؤمن:شد دهیپرس )ص(رسول

  ).276: 1 ج، ق1406عطاردي،( ».ستین دروغگو مؤمن  فرمود.د؟یگو  میهم

هاست و سياستي كـه بـر محـور دروغ اسـتوار             زيرا دروغ ريشه تمام مفاسد و پليدي      
  . جز تباهي دين و دنيا چيزي ديگري به ارمغان نخواهد آوردي ثمرشود،

 اسـر ي .گذارد  مي تقديرات عالم اثر  دروغگويي حاكمان بر     )ع(رضادر انديشه حضرت    
َکذب َإذا« :فرمود هك ردهك تيروا )ع(رضا حضرت از خادم ُالوالة َ َحبس ُ ِ

ُالمطـر؛ ُ َ  والیـان گـاههـر : َ

  ).همان(» گردد ی مقطع باران بگوینددروغ 

  ها توجه به كرامت و حقوق انسان -6
ُسألت« :قال آدم بن ايركز عن ٍرجل َعن ،)ع(الرضا َ

ُ ِأهل ِمن َ
َ

ِالذمة  ّ َأصابهم ِ َ ٌجوع َ ٌرجل َفأتی ُ ٍبولد َ َ  َلـه، ِ
َفقال َ ُأطعمه لک هذا: َ ِ

َ
َهو َو  ٌعبد، لک ُ َقال َ ٌّحر، ُبتاعی ال: َ ّفانه ُ ِأهـل ِمن ال َو لک یصلح ال ِ

َ
ِالذمـة؛   اگـر پرسـیدم َّ

 و دهـم ی مـاشم به را کودک این: بگوید و بدهد مسلمان یک به را فرزندش گرسنگی بعلت اهل ذمه از مردی
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 همـان، ( ».باشـد اهل ذمـه از لو و نیست جایز: فرمود بگیرید، خود برده را او و بدهید طعام و غذا را او شما
  ).303: 2ج

 مـالي   يها  ارزش انساني قرار دارد، و      يها  ارزشسخن امام، در اوج كرامت انسان و         
 مـور امي و كافر باشد، با      دهد آزادي انساني اگرچه ذ      نمي  اجازه )ع(رضا  امام. كند  مي را نفي 

دار  مادي معاوضه گردد، و كرامت و منزلت انسان به بهانه اين كـه گرسـنه اسـت خدشـه          
تواند او را برده او سـازد و          نمي از نظر امام انسان آزاد است، و احتياجات اقتصادي        . شود

  . مسلمان نباشد اگرچهرا سلب كند،اش  آزادي خدادادي
. کرد از کنار امام گذشـت  میپیرمرد کوری که گدایی« : داريم كه  )ع(در زمان حكومت امام علي    

از او چندان کار کشیدید تـا : امام فرمود! منان نصرانی استامیرالمؤاین کیست؟ گفتند یا :  پرسید که)ع(یعل
ــزی ــه او چی ــال ب ــود، ح ــاتوان ش ــر و ن ــیپی ــت  نم ــرج او را از بی ــد؟ خ ــال  دهی ــسلمین(الم ــد) م » .بدهی

  .)453: 6 ج،1380حكيمي،(
نگرد، و در تأمين نيازهاي او مـذهب، عقيـده و             مي اسالم به انسان از چنين ديدگاهي     

: ك.ر(دهد، بلكه انسانيت و كرامـت او را مـالك قـرار دادنـد               نمي افكار او را مالك قرار    
  .)91: 1388 حكيمي،

َکتـب َو« :كند  مي و در روايت ارزشمند ديگر ياسر خادم حضرت نقل          ْمـن ِ ُنیـساب ِ َ َإلـی َورَ ِ 
ِالمأمون
ُ ْ َ َّأن ْ

َ
ًرجال  ُ َمن َ ِالمجوس ِ

ُ َ َأوصی ْ ْ َعند َ ْ ِموته ِ ِ ْ ٍبمال َ َ ٍجلیل ِ ِ
ُیفرق َ َّ ِالفقراء ِفی َ َ

َ ُ ِالمساکین َو ْ
َ َ ُففرقه ْ َ ََّ ِقاضی َ

َنیـسابور َ ُ َ َ 
َعلی ِفقراء َ َ

َ َالمسلمین ُ ِ ِ ْ ُ
َفقال ْ َ ُالمأمون َ ُ ْ َ َللرضـا ْ ِّ ِسـیدی یـا )ع(ِ ُتقـول َمـا َ ُ ِذلـک یِفـ َ

َفقـال َ َ َالرضـا َ َّإن )ع(ِّ َالمجـوس ِ ُ َ  َال ْ
َیتصدقون ُ َّ َ َعلی َ ِفقراء َ َ

َ َالمسلمین ُ ِ ِ ْ ُ
ْفاکتب ْ ُ ِإلیه َ

َ
ْأن ِ

َ
َیخرج 

ِ
ِبقدر ْ

ْ َ
ِذلک ِ

ْمن َ ِصدقات ِ
َ َ َالمسلمین َ ِ ِ ْ ُ

َفیتصدق ْ َّ َ َ ِبه َ َعلی ِ ِفقـراء َ َ
َ ُ 

ُالمجوس؛ َ  که است کرده وصیت مردنش هنگام مجوس از مردی که نوشتند به مأمون نیشابور از که گوید یاسر ْ
 مـأمون داده مسلمانان فقراءه ب رال ا مآن نیشابور قاضی و کنند قسمت مساکین و فقرا میان او از را بسیاریل ام

 مـسلمانان؟ فقـرای میـانل ا مـکـردن پراکنـده ایـن در فرمایی  میچه سیدی یا کرد عرض )ع(رضا به حضرت
 حـق ازل ا مـایـن بـه مقـدار بنـویس به قاضی مسلمانان فقرای بر بدهد تصدق دنبای مجوس :فرمود حضرت
  .)15 :2 ج، ق1378،بابويه ابن(» .دهد مجوس به فقراء کرده اخراج مسلمانان فقرای صدقات

در اين حكمت رضوي، عظمت و صف ناپذير احترام به حقوق انسان شـكوفا شـده                



202   فرهنگ رضوي 

  
 سال

جم
پن

 
اره

شم
 

18، 
ان 

ست
تاب

13
96

 

ينديشد و انتخاب كند و در راستاي انديـشه          انسان حق دارد ب    )ع(رضا  امامدر ديدگاه   . است
اين آزادي و حقـوق او حتـي پـس از           . هايي دست زند  كار  بهو مذهب خود گام بردارد و       

مرگش نيز محترم است و بايد از انديشه و عمل او، گرچه با انديـشه و عمـل ناسـازگار                    
  .ته نشودباشد، پاسداري شود و بايد حقوق او به علت كه نامسلمان است، ناديده گرف

جالب توجه در جانبداري از حقوق انسان اين است كـه امـام بـراي جبـران خطـاي                   
ان آن  كيـش   هـم دهد از بيت المال مسلمانان برادرنـد و بـه             مي قاضي شهر نيشابور دستور   

راستي اين گونه جانبداري اصولي از حقوق و كرامـت انـسان، بـدون              ه  ب. مجوسي بدهند 
رزشمند است، و انسان گرايي وصف ناپـذيري او را بـه            توجه به عقيده و مذهب بسيار ا      

كشد، كه در سراسر غرب كه سياست دروغين دفاع از حقـوق بـشر را دارنـد                   مي تصوير
  .)94-93: 1388حكيمي،: ك.ر(يك نمونه ندارد 

  غرور و كبر از زيپره و فروتني و تواضع -7
و  يخودپسند و برك از زيپره حاكمان ياخالق استيس مهم يها يژگيو از گريد يكي

ـ رذا از يكي يخودپسند. تواضع و فروتني در برابر خدا و مردم است        داشتن    ياخالقـ  لي
ِأمقـت النـاس« :فرمايـد   مي )ص(پيامبر اسالم . است ينامطلوب آثار منشأ استيس در كه است

َّ ُ َ ْ َ :

ُالمتکبر؛ ِّ َ ُ  .)1051 :2 ج ،1388شـهري،  ري محمـدي (» .اسـت متکبـر شـخص مردمـان، منفورترین ْ
 و اطاعـت  يابزارهـا  از و كارگزاران و انيوال ابهت الزمة تكبر كه شود گفته است ممكن

 .اسالمي اسـت  هاي     اين انديشه برخالف آموزه    كه  درحالي. است مخاطبان و مردم يرويپ
 زيپره و شمرده يراخالقيغ و فيسخ را ابزار نيا از استفاده )ع(يعل نيرالمؤمنيام حضرت

  .است كرده هيتوص انيوال و انزمامدار به را آن از
ـ  بـه  يحكـومت  فرمـان   در )ع(يعلـ  نيرالمؤمنيام اساس نيهم بر   تأكيـد  شيخـو  يوال
َاإلعجاب َو ِإیاک َو«« :كنند مي َ ْ

ِ
ِبنفسک ْ

ْ َ
َالثقة َو ِ َ َبما ِّ ُیعجبک ِ

ِ
َمنها ْ ْ َحب َو ِ ِاإلطراء ُ َ

ْ
ِ
َّفإن ْ ِ

ِذلـک َ
ْمـن َ ِأوثـق ِ

َ ْ ِفـرص َ
َ ُ 

ِالشیطان
َ ِنفس ِفی َّ

ْ َلیمحق ِهَ َ ْ ْمن ُیکون َما ِ ِإحسان ِ
َ ْ ِالمحـسنین؛ ِ ِ

ْ ُ  چـه آن بـه اعتمـاد از و خودپـسندی از مالـکای  ْ
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 یکـی زیرا. کن پرهیز دیگران یها یزبان  چربو ستایش به دلبستگی از نیز و شده خودپسندی و عجب موجب
ــرین از ــرای اســت شــیطان یهــا  فرصــتبهت ــاختن ب ــا ت ــابود ار نیکوکــاران نیکــوی کردارهــای ت  ».ســازد ن

  )53 نامه 420: 1390،البالغه نهج(
 و قلـع  و يخودكـامگ  و استبداد مهم عوامل از يكي غرور و كبر زين ياسيس لحاظ از
 قمـع  و قلـع  و حـاكم  مانـدن نهـا   ت آن جـه ينت كـه  است مختلف نظرات وها    دگاهيد قمع
  .است سازنده گاه و منتقدهاي  دگاهيد

بينيم كه بيـان    مي)ع(رضا امامو غرور را در سيره و كالم     و ما اين روحيه پرهيز از كبر         
 حـضرت هکـ ندک  میتیروا آشوب شهر ابن «:يك نوع نمونه آن براي تمام روزگاران كافي است        

 )ع(رضـا حـضرت شد،کـبکیـسه  را او بدن ردک درخواست جناب آن از یمرد شدند، حمام واردی  روز)ع(رضا
  .فرمودند اجابت را او درخواست
 بـه شـروع شـناخت را )ع(امـام ه کـنیـا از پـس او و ردنـدک یمعرفـ مـرد آن بـه را حضرت هنگام نیا در

» .دیشکـ  مـیدست را او بدن نیچن هم و ردک آرام را او دل خود سخنان با )ع(رضا امام نیکول رد،ک یعذرخواه

  ).38 : ق1406عطاردي،(

  مخالفان و دشمنان با مواجهه در گذشت و عفو -8
 و عفـو  )ع(طهـارت اهل بيت عـصمت و       ياخالق رهيس در بيعج و مهم يها  مؤلفه از

 بـا  فتـوت ايـشان    بـا  موأت و بزرگوارانه رفتار. است دشمن بر غلبه هنگام ويژه  به گذشت
ـ معاو نيصف جنگ در. .را كتمان كند  ها    ه كسي آن  كدشمنانش چيزي نيست     و مخالفان  هي

 حـضرت  امـا  كردند سد ارانشي و )ع(يعلامام   يرو هب را آب تصرف، از پس لشكرش و
ـ ا. كردنـد  يخـوددار  مثـل  بـه  مقابلـه  از آنان كردن دور و آنان بر تفوق از پس  گونـه  ني

 يها  استيس در است ياخالق يواال ملكات و روح علو از يحاك كه زيآم  فتوت يرفتارها
  .است مشاهده قابل وفور به امام اخالق بر يمبتن

عيـسي جلـودي را عفـو و پـيش مـأمون       )ع(رضـا  همين معيار است كـه حـضرت    بر
 -جلودي از سركردگان دربار هارون بود كه وقتي كه محمد بـن جعفـر             . كند  مي وساطت
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 در مدينه بر ضد حكومت هارون قيام كرد، هارون وي را به مدينـه               – )ع(رضا  امامعمومي  
 يها خانهفرستاد و به او دستور داد اگر به محمد بن جعفر دست يافت گردنش را بزند و      

را بربايد و براي هركدام شان زنانهاي  فرزندان ابوطالب را غارت كند و زيورآالت و جامه
  ...جاي نگذارده جز يك پيراهن چيز ديگري ب

فرزندان ابوطالـب   هاي    جلودي طبق دستور به مدينه آمد و با سواران خود بر درخانه           
امام دسـتور داد زنـان      . د كه آن وقت در مدينه بود آم       )ع(و از جمله به خانه حضرت رضا      

من بايـد طبـق دسـتور بـه         :  گفت ي جلود .در اتاقي جمع شوند و خود بر آن اتاق ايستاد         
: امام فرمـود  !  برگيرم هاست  درون اين اتاق بروم و هرچه زيور آالت و لباسي كه برتن آن            

رار كنم كه چيزي وانگذارم و با اصـ         مي دهم و سوگند ياد     مي گيرم و به تو     مي راها    من آن 
  .امام جلودي راضي شد

هنگامي كه مأمون خواست امام را به واليتعهدي انتخاب كند جلودي از كـساني بـود        
را به زندان بيفكند، و سـپس بـا          كه سخت با اين كار مخالفت كرد و مأمون ناچار شد او           

وساطت فضل بن سهل وزير خود روزي او را از زندان بيرون آوردند تا تصميمي بگيرند             
  . حضور داشت جلودي را آوردند)ع(رضا اماممجلسي كه و در 

ِهب ل« : چشمش به جلودي افتاد و به مأمون فرمود        )ع(امام ْ َهذا یَ ؛ این پیرمرد را به من خیَّ الشَ

  »!ببخش
اين همان كسي است كه نسبت به دختران رسول خـدا آن گونـه رفتـار               : مأمون گفت 

  رد؟را غارت بها  و زيور آالت آنها  كرد و جامه
كرد ولي سخن امام      مي كرد كه با مأمون صحبت      مي جلودي در اين وقت نگاه به امام      

شنيد و روي طينـت       نمي كرد  مي را كه عفو جلودي و ببخشش او را از مأمون درخواست          
خواهـد،    مـي كند و كيفر او را از خليفـه       مي  سعايت او را   )ع(امامكرد    مي خبيث خود خيال  

َمیرأ یا« : فرياد زد  رو  ازاين َالمؤمنین ِ ِ ُأسألک ُ َ َ
ِبالله 

ّ
َبخـدمتی َو ِ ِ ِللرشـید ِ أن ِّ

َ
َتقبـل َال  َ َقـول َ َهـذا َ َامیـر ِفـی یـا َ ِ

َ 
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َالمؤمنین ِ    .»مپذیر من درباره را مرد این خواسته به رشید خدمتم و به خدا تو را ؛!ُ
! دكن يم طلب را شما قول رد سوگند با مرد نيا: گفتو   ردك )ع(رضا  امامبه   رو مأمون

 رفتيپـذ  نخواهم تو درباره را او قول قسم، به خدا  نه: گفت و ردك يبه جلود  رو آن گاه 
 ؛87:ق1406عطـاردي،  ؛369 :2 ج ق،1378،بابويه  ابن(زدند   گردنش را  سپس دستور داد   و

  .)449-447 :1365رسولي محالتي،

 )مردمداري( مردم با  و مدارا كردنيمهربان -9
 اعم مردم تمام با زيآم عطوفت برخورد توان يمياست س در ياخالق ديگر محورهاي از

 يزنـدگ  حـوزة  به نشدن وارد و مردم با مدارا و تساهل. دانست رمسلمانيغ و مسلمان از
ـ معا نكـردن  افشا و آنان يها  لغزش و بيمعا داشتن مستور و يخصوص  از هـا   انـسان  بي
 تلطـف  بـا  موأت و زيآم  محبت رفتار مورد در.  است ياخالق استيس بارز اين  يها  شاخص
 شيخـو  گزاركـار   به خطاب )ع(يعل حضرت مختلف، انياد روانيپ و مردم تمام به نسبت

ْأشعر َو« :ديفرما يم ِ
ْ َقلبک َ ْ َالرحمة َ َ ْ ِللرعیة َّ ِ َّ َالمحبة َو ِ َّ َ َ ْلهم ْ ُ َاللطف َو َ ْ ْبهم ُّ ِ َّتکونن َال َو ِ َ ْعلیهم َ

ِ
َ ًسبعا َ ُ ًضـاریا َ

ِ
ُتغتـنم َ ِ

َ ْ َ 
ْأکلهم ُ َ ْإنهمَف َ ُ َّ ِصنفان ِ

َ ْ
َّإما ِ ٌأخ ِ

َ
ِالدین ِفی َلک 

َّإما َو ِّ ٌنظیر ِ ِ
ْ الخلقِفی َلک َ َ  و مردم به محبت از را خود قلب !مالکای  ؛ْ

 شـماری، غنیمـت را خوردنـشان کـه مباش یا  درندهحیوان همچون و کن لبریز آنان به نسبت رحمت و لطف
 هماننـد یهـا  انـسانیااند  مسلمان یا (آفرینش در تو همانند یا و ندهست تو دینی برادران یا اند، دوگروه آنان زیرا
 :ديفرما يم فرمان نيهم در  و)53 ، نامه404: 1390سيدرضي ( ».باش مهربان گروه دو هر با )تو
ْلیکن َو« َأبعد ْ َ ْ

َ
ِرعیتک  ِ ْمنک َ ْأشنأهم َو ِ ُ َ َ ْ َعندک َ ْ ْأطلبهم ِ ُ ُ َ ْ ِلمعایب َ

َ َ ِالناس ِ
َّفإن َّ ِ

ًعیوبا ِاسَّالن ِفی َ ِالوالی ُ َ
ُّأحق ْ َ

َ
ْمن  َسترها َ ََ َ 

َفال َّتکشفن َ َ ِ
َّعما َ َغاب َ ْعنک َ َمنها َ ْ َفإنما ِ َّ ِ

َعلیک َ ُتطهیر َ
ِ
ْ َظهر َما َ َ ُالله َو َلک َ ُیحکم َّ َعلی ْ َغاب َما َ ْعنک َ ِفاستر َ

ُ ْ َالعـورة َ َ ْ َ ْ 
َاستطعت َما ْ َ َ ِیستر ْ

ُ ُالله ْ ْمنک َّ ُّتحب َما ِ ِ
ُستره ُ َ ْ ِ رعْنِم َ  تو، نزد در آنان نیتر  دشمنو تو از رعیت افراد نی دورتر؛ِتکیَ

 بـه دیگـر کس هر از والی و است ییها بی عمردم در زیرا. است مردم عیبجوی دیگران از بیش که باشد کسی
آن  زیـرا شـود، آشـکار که مخواه است، پنهان نظرت از آن چه مردم یها بی عاز. است سزاوارترها  آن پوشیدن

 نظـرت از آن چـه بـر کـه خداست و است آشکار تو بر که است چیزهایی ساختن پاکیزه توست، عهدة بر چه
 مـردم از خـواهی که را تو یها بی عخداوند تا بپوشان، را دیگران یها بی عتوانی تا. کند داوری است پوشیده
  ).همان( ».بپوشاند ماند مستور



206   فرهنگ رضوي 

  
 سال

جم
پن

 
اره

شم
 

18، 
ان 

ست
تاب

13
96

 

 زمامداران به مردم اعتماد و جذب مهم ملعوا از يكي با مردم  بزرگوارانه رفتار نيچن
  .است انيوال و

بـسيار برجـسته    هـا      مهرباني با مردم و مدارا كردن بـا آن         )ع(رضا  امامدر سيره و گفتار     
ايـشان در روايتـي     . است» امام الرؤوف  «حضرتشهاي    جايي كه يكي از لقب     است تا آن  
ُاحرصوا َو« :دهد كه   مي  حاكمان را مخاطب قرار    ويژه  بههمگان و   

ِ
َعلی ْ ِقضاء َ

َ ِحوائج َ ِ
َ َالمؤمنین َ ِ ِ

ْ ُ  َو -ْ
ِإدخال  ِ

َ ِالسرورْ ُ ْعلیهم ُّ
ِ
َ ِدفع َو َ

ْ ِالمکروه َ ُ َ ْعنهم ْ ُ ْ ُفإنه -َ َّ ِ
َلیس َ َمن ٌء یَ شَ ِاألعمال ِ َ

ْ َ َعند ْ ْ ِاللـه ِ
َّعـز َّ َّجـل َو َ َبعـد َ ْ ِالفـرائض َ ِ َ

َ ْ- 
َأفضل َ ْ ْمن َ ِ إدخال ِ ِ

َ ِالسرورْ ُ َعلی ُّ ْالمؤ َ ُ  ازها  ناگواری کردن دور و ساختن، شاد و مؤمنان، حاجت قضای ِمن؛ برایْ
 مـؤمن کـردن خرسـند از برتـر بزرگ، خدای نزد کاری چی هواجبات، ادای از پس که زیرا بورزد؛ حرص آنان،
  .)334 :75 ج، ق1412مجلسي،( نیست

ُ المؤمن ُیکون َال« :فرمايد  مي و در روايت ديگر    ِ
ْ ُ ًمؤمناْ

ِ
ْ َّحتی ُ ِفیه َیکون َ ُثالث ِ َ ٍخصال َ

َ ٌسنة ِ َّ ْمـن ُ ِربـه ِ
ِّ  َو َ

ٌسنة َّ ْمن ُ ِنبیه ِ ِ
ٌسنة َو َ َّ ْمن ُ ِولیه ِ ِ ُفالسنة َ َّ ُّ ْمن َ ِربه ِ

ِّ ُکتمان َ َ ِسره ْ ِّ َقال ِ ُالله َ َّعز َّ َ جل َو َ ُعالمَ ِالغیب ِ
َ ُیظهر َفال ْ

ِ
ِغیبـه یَ علْ ِ

ًأحـدا َ َ َ 
َّإال ِمن ِ
َ ارتضَ ْمن یْ ٍ رسول ِ

ُ أ َوَ
َ

ُالسنة َّما َّ ْمن ُّ ِنبیه ِ ِ
ُفمداراة َ َ َ ُ ِالناس َ

َّفإن َّ ِ
َالله َ َّعز َّ َّجل َو َ َأمر َ َ

َ
ُنبیه  ِ
ِبمداراة )ص(َ َ

َ ُ
ِالنـاس ِ

َ فقـال َّ َ َ

ِخذ
َالعفو ُ ْ َ ْأمر َو ْ ُ

ْ
ِبالعرف  ْ ُ

ْ
ْأعرض َو ِ

ِ
ْ ِعن َ

ِ الجاهلَ ِ
َّأما َو َنیْ

َ
ُالسنة  َّ ْمن ُّ ِولیه ِ ِ ُفالصبر َ ْ َّ َالبأس ِفی َ ْ َ ِالضراء َو ِاءْ َّ

َّفإن َّ ِ
َالله َ َّعـز َّ  َو َ

َّجل ُقولی َ َالصابرین َو ُ
ِ ِ
ِالبأساء ِفی َّ

ْ َ َّالضراء؛ مدارا َو ْ ِ خـذ ؛دیـفرما ی مـو کنـد ی مامر مردم با کردن َّ
َالعفـوُ ْ َ ْأمـر َو ْ ُ ْ 

ِبالعرف ْ ُ
ْ
ْأعرض َو ِ

ِ
ْ ِعن َ

ِ الجاهلَ ِ
 و کن رفتار تسامح با مردم با و باش نداشته ّتوقع شان توان از بیش مردم از - (»َنیْ

 در صـبر مـوالیش از ّسنت ّاما و) ١٩٩ االعراف، (.کن اعراض و درگذر نادانان و سفها از و کن به معروف امر
َالصابرین َ؛ ودیفرما ی مخداوند است، مشکالت و ها یسخت

ِ ِ
ِالبأسـاء ِفـی َّ

ْ َ ِالـضراء َو ْ َّ
 مـشکالت و سـختی در ؛َّ

  ).253: 1 ج، ق1378،بابويه ابن(» )١٧٧: رهالبق .کنند ی مصبر
دانـد كـه اعتمـاد        مـي  داري و پنهان داشتن رازهاي ديگران را سنت خدا        رازحضرت  

شود، و كارهاي پوشيده مردم كه در بسياري از مـوارد ناهنجـاري               مي اجتماعي را موجب  
  .شود  نميدارد برمال
خداونـد  . زها و اسرار بنـدگان     است، يعني بسيار پوشنده را     »ستار «خداوندهاي    از نام 

د و خداوند از ديگران خواسته است كـه چـون او            كن  نمي را آشكار ها    اسرار مگوي انسان  
  .د و شخصيت آنان را نشكنندن راز مردم را فاش نكن وباشند،
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سنت پيامبر و راه و روش پيامبران، سـازگاري بـا مـردم، و تحمـل طبقـات و افـراد                     
َّإنا« :فرمايد مي پيامبر اسالم . گوناگون است  َأمرنا ِ ْ ِ

ُ
َمعاشـر  ِ

َ ِاألنبیـاء َ ِ
ْ َ ِبمـداراة ْ َ

َ ُ
ِالنـاس ِ

َأمرنـا َکمـا -َّ ْ ِ
ُ

ِبـأداء  َ
َ
ِ 

ِالفرائض ِ َ
َ   .)50 : ق1412مجلسي،(» ْ

 و رفتارهـا و افكـار   هـا،   خلـق و خـوي    ها،   سليقه ها،   انسان شمار  بهترديدي نيست كه    
و بينديشند و همانند او رفتار كننـد،        متفاوت وجود دارد، و اگر انسان بخواهد همه چون ا         

هـاي    اگر در برابر احوال گوناگون ناسـازگاري كنـد دچـار رنجـش       رو  ازاين. امكان ندارد 
بـدين سـان اگـر در       . انجامـد  يمگاه به افسردگي و بيماري رواني        د كه گه  شو  مي فراواني
 داشـته   جوي زندگي آرام و سالم است بايد همه را بپذيرد و بـا همـه سـازگاري                و جست
در مواردي كه بايد امر به معروف كند، يا دست گمراهي را بگيرد، نيز بايد با مدارا                 . باشد

  .توزي و نرمش باشد، نه با پرخاشگري و خشم و كينه
 خـصلتي حيـاتي     هـا،   يعني صبر در برابر دشواري    خدا   ياياولسنت و روش امامان و      

ايـن هـر دو     . و كمـاالت  هـا      فضيلت ت و يا صبر دستيابي به     ما در برابر نامالي    صبر .است
  .)106: 1388حكيمي، (صبر، عامل اصلي موفقيت است 

  در سخني كوتاه ولي عميق دوسـتي را نيمـي از عقـل و خردمنـدي                )ع(حضرت رضا 
ُالتودد« :داند مي ُّ َ َ إلَّ ِ الناس یِ

ُنصفَّ ْ ْ العقلِ َ  در جايي حضرت بـه   و)۴۴٢ :ق ١۴٠۴ابن شعبه حرانی،(».ْ
َقال« :فرمايد  مي )ص(خدااستناد رسول    ُرسول َ ُ ِالله َ

ُرأس )ص(َّ
ْ ِالعقل َ

ْ َ َبعد ْ ْ ِاإلیمان َ
َ ِ
ِبالله ْ

َّ
ُالتودد ِ ُّ َ َ إلَّ ِ النـاس یِ

 َوَّ
ُاصطناع َ

ِ ِالخیر ْ
َ َإلی ْ ٍّبر ِّکل ِ ِفاجر؛ َو َ

 همچنـین و اسـت، ایمـان از پـس عقل فرمان ّاولین مردم با کردن مهربانی َ

  .)24: ،2 ج، ق1378، بابويه ابن( ».بدشان چه و شان نیک چه دمانمر با کردن دوستی و نیکی
ديگر، اعضاي اجتمـاعي هـستند كـه        ها    كند كه انسان    مي بنابراين انسان خردمند درك   

 و بـا    يا  گونـه و هـر كـدام بـه        اند    بستر زندگي و مايه امنيت روحي و سالمت تني انسان         
 خـود آن    - و از آن جمله    -جامعهحرفه و تخصص و كاري كه دارند، بخشي از نيارهاي           

ايـن  .  همواره، آدمي به فـردي و يـا افـرادي از آنـان نيـاز دارد                 و ند،كن  مي فرد را برآورده  
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  .يابد  ميموضوعي است كه عقل آن را
كند كه بهره برداري از محصول سعي و كوشـش ديگـران در پرتـو                 مي نيز عقل درك  

و گـري   سـت، و نـه سـتيزه   دوستي و محبت و مهرورزي، و خـوش برخـوردي ممكـن ا      
  .ناسازگاري و پرخاشگري

كنـد كـه همـه افـراد اگـر شـيوه دوسـتي در روابـط                   مي كه عقل كشف   و ديگر اين   
سـتي  گردد؛ زيرا به هـركس دو       مي اجتماعي را برگزينند، نتيجه اين روش به خودشان باز        

 و  دگـرد   مـي  سان ايـن روش همگـاني و عمـومي          بدين  و كنند، او نيز دوستي خواهدكرد    
  .آيد  مي يك نهاد و اصل و هنجار و اخالق اجتماعي درصورت به

توان فهميد كه اساس آفرينش بر دوسـتي و محبـت اسـت، و اصـل زيربنـايي                    مي و 
  در.هاسـت  پيامبران الهي گسترش دوستي و محبت در سراسر جامعه و ميان همـه انـسان        

ّو هـل الـدین اال ا« : شمرده شده اسـت     محبت برخي احاديث،   ، ق 1412،مجلـسي (» ...ّلحـبّ
  .)238 :69ج

  يزمامدار دوران در يويدن مواهب از استفاده در حداقل به اكتفا -10
ـ  دوران در زمامداران، متداول روش برخالف  الهي ياياول  در يزمامـدار  و يحكمران
 نفس بر و داده قرار شتريب قهيمض در را خود لباس، و غذا مانند يويدن مواهب از استفاده

 )ع(يعلـ  نيرالمـؤمن يام  و)ص(اكرمحضرت رسول  . كردند يم يمضاعف يريگ  سخت شيخو
 شـهرهاي  در و يو يحكـومت  قلمـرو  در ديشا كه احتمال نيا با و ياخالق نگرش نيا با

 در آنـان  بـا  گذارد، نيبال بر سر گرسنه شكم با كه باشد داشته وجود يشخص دور دست 
 :فرمـود  فيحن بن عثمان به نامه در )ع(يعل  حضرت .كرد يم يهمدرد ياحتمال يگرسنگ

َأال«
َ

َّإن َو  ْإمامکم ِ َ َ
ِقد ِ

َاکتفی َ ْمن َ ُدنیاه ِ ْ ِبطمریه ُ َ ْ ِ ْمن َو ِ ِطعمه ِ ِ
ْ ِبقرصیه ُ

َ ْ ُ
َأال ِ

َ
ْإنکم َو  َّ

َتقـدرون َال ِ ُ ِ
ْ َعلـی َ ِ ذلـکَ

 پیـشوای ؛َ

، 394: 1390،البالغـه   جنهـ ( »کـرده اکتفـا نان قرص دو به طعام از و کهنه جامة دو به دنیا مواهب از شما
 قرار گندم مغز و ّمصفا عسل از را خود غذای خواستم ی ماگر« :شدند ادآوري يو به سپس  و )45 نامه
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 بـاد دور ولـی بـود، ریپذ  امکانمن برای دهم قرار متیق  گرانیها  پارچهو حریر از را خویش یها  جامهو دهم
 نـان کـه باشـد کسی یمامه و حجاز در شاید و کنم اراختی روشی چنین من و کند غلبه من بر هوس و هوی که

 یهـا  شـکممـن اطـراف در و بخـوابم سـیر شکم با من آیا. بگذارد زمین بر سر گرسنه شکم با و باشد نداشته
 خـوردن بـه و نکـنم مـشارکت آنـان بـا فقـر در ولی گویند امیرمؤمنان مرا که این به کنم قناعت و باشد گرسنه

  .)همان( »بپردازم؟ لذیذ غذاهای
 يحكـومت  فرمـان  در )ع(يعلـ  حـضرت  ،ياخالق يريگ  جهت و نگرش نيهم براساس

 حق اندازه همان تو حكومت قلمرو در مردم نيدورتر كه شود يم متذكر مالك به شيخو
  .)53  نامه،408: همان(ها  آن نيتر كينزد كه دارند
 وليعهد  عنوان  بهي كه    در دوران  ويژه  به در طول زندگي ايشان و       )ع(رضا  امامو در سيره     

مأمون در واقع دوم شخص مملكت از نظر سياسي مطرح بودند چنين ويژگي داشـتند و                 
 پررنـگ بيـان     طـور   بـه اين مطلـب را     اند    تمام راويان كه زندگي حضرت را گزارش كرده       

  :اند دهكر
ْعن ِأبی َ
َ

ٍ عباد َّ
َقال  «َ ُجلوس َکانَ ُ َالرضا ُ ِالصیف ِفی )ع(ِّ

َعلی َّ ٍحصیر َ ِ
ِالشتاء ِفی َو َ َ

َعلی ِّ ٍمسح َ
ْ ُلبسه َو ِ ُ ْ َالغلیظ ُ ْ

ِ
َمن َ ِ 

ِالثیاب
َّحتی ِّ َإذا َ َبرز ِ َ ِللناس َ

َّ َتزین ِ َ ُلهم؛ َ  و حـصیر )ع(رضـا حضرت فرش تابستان در: گفت کرد روایت عباد ی أبَ
 بخواهـد ن کهآ مگر ،دیپوش ی مخشن و زبر پیراهنی و نمد، روی زمستان در و ،نشست ی مآن روی و بود بوریا

  .)178: 2ج، ق1378،بابويه ابن( ».کرد دربرمی بهتر و سنگین لباس وقت آن در که آید مردم پیش
اين رفتار كه بيانگر انديشه و راه امـام اسـت، ايـن نكتـه وجـود دارد كـه آرايـش و                       

 زيست شخصي   اما آراستگي ظاهر، نوعي تكليف اجتماعي براي احترام به ديگران است،         
  .استگري  گذراني و اشرافي يشگي و دوري از خوشرهبران زهدپ

ْقالت...« :كه از قول كنيز حضرت است چنين آمده است         در روايت ديگري   َ َفحملنا َ ُْ
ِ
َإلـی َ ِ 

ِالمأمون
ُ ْ َ َّفکنا ْ ِداره ِفی َ ِ

ٍجنة ِفی َ
َّ َمن َ ِاألکل ِ

َ ِالشرب َو ْ
ْ ِکثرة َو ِبیِّ الطَو ُّ َ

ِالـدنانیر ْ ِ
َ ِفـوهبنی َّ َ

َ َ ْالمـأ َ َ ُمونْ َللرضـا ُ ِّ َّفلمـا )ع(ِ َ َ 
ُصرت ْ ِداره ِفی ِ ِ

ُفقدت َ ْ َ َجمیع َ ِ
ُکنت َما َ ِفیه ْ َمن ِ ِالنعیم؛ ِ ِ

 ماننـد خانـه در مـا و بردند، مأمون سوی به سواره را ما ... َّ
 به حضرت مرا مأمون و بودیم،مند   بهرهکامال فراوان پول و خوش بوی و آشامیدنی و خوردنی از مأمون بهشت

  ، ق 1378،  بابويـه   ابن(».دادم دست از راها  نعمت آن همگی رفتم بزرگوار آن به خانه وقتی بخشید )ع(رضا



210   فرهنگ رضوي 

  
 سال

جم
پن

 
اره

شم
 

18، 
ان 

ست
تاب

13
96

 

  ).178 :2ج
 حاكمان اسـالمي اسـت و داراي آثـار          يها يژگيوبنابراين همسان زيستي با مردم، از       

شود و   مياين روش به سود طبقات فقير تمام. اجتماعي و سياسي و تربيتي فراواني است      
ورد مهم  ا ره  ديگر .گردد  مي د و راهي براي مبارزه با فقر      كن  مي را به حاكميت نزديك   آنان  
هنگامي كـه زنـدگي خـاكي طبقـه         دار     اين است كه طبقات اشراف و سرمايه       زيستي  ساده

 ايـن سـادگي موجـب     . كنند  مي شوند و از آنان دل      نمي نزديكها    زمامدار را ديدند، به آن    
ان دسترسي داشته باشند، و آنان پشت ديوار تـشريفات و           گردد كه همه مردم به حاكم      مي
  .)30-29: 1388حكيمي،(زنداني نگردند ... وها  و دربانها  كاخ

  استيس به ياخالق نگرش يمبنا محوري، آخرت -11
 بايد افعال وها    شهياند تمام هدف. است »آخرت «يينها تيغا اسالم ياخالق نظام در

 نـه يزم نيا در  الهي و رهبران ديني ياياول.. باشد داخ به يكينزد و ياخرو سعادت سبك
 در. دارنـد   نمي دور نظر از گاه چيه را خود افعال ياخرو تيغا و آمدند  نمي وتاهك يا  ذره

  .گراست آخرت ياستيس و اخالقها  آن استيس و اخالق ز،ين ياسيس عرصه
ـ  اگـر  هك يگذرگاه داند؛  نمي شيب يگذرگاه را ايدن )ع(يعلامام   اش   تيـ موقع زا شيب

 آن رشـته کـه آوریـد، روی خـدا، از تـرس و تقوا به پس« :است خسران موجب شود، پرداخته بدان
 بـرای را خـود مـرگ، فرارسـیدن از قبـل. اسـت مطمئن پناهگاهی آن بلند ّقله و محکم، آن دستگیره و استوار،

 زیـرا آوریـد، فـراهم اسـت مالقات الزمه آن چه دریابد را شما مرگ که آن از پیش کنید، آماده آن پیشامدهای
 وسیله جاهالن برای و اندرز، و پند خردمندان برای مرگ. است قیامت نهایی، هدف و است زندگی پایان مرگ
 هـم در و قیامـت، از ترس و اندوه، و غم ّشدت و قبرها، تنگی از مرگ، فرارسیدن از پیش. است آموزی عبرت
 تنگنـای در فـراوان انـدوه و غم و آینده، از وحشت و لحد، تاریکی و ،ها  گوششدن کر و ،ها  استخوانریختن

  .)373: 1390 ، البالغه نهج(» ؟دیدان ی مچه خاک، و سنگ با آن شدن پوشانده و گور،
 ياخرو سعادت و آخرت بر را يويدن منافع و اهداف ا،يدن هك يعمل هر اساس نيبرا
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 آن بـه  انـسان  تا شود  نمي باعث يويدن يعال هدف چيه. است مردود دهد، حيترج انسان
 ريـ تعب سـعادت  بـه  امام نگاه در دگاهيد نيا. شود يكنزد است، ياخرو فركي موجب چه
 سـعادت  بـه  هكـ  يعمل هر جهينت در. است شانيا ياسيس شهياند ياصل عنصر هك شود مي

 ناپـسند  انجامـد، اش    ياخـرو  انيز به هك يعمل هر و دهيپسند شود، منجر انسان ياخرو
. است مكحا انسان يفرد و ياجتماع ،ياسيس يزندگ يها  حوزه تمام در لهئمس نيا. است
ـ ز رد؛ك عمل ياخالق ريغ يمش براساس استيس در نبايد پس  ياخـرو  فـر كي موجـب  راي
  .شود مي

ـ غا )ع(تيباهل   ديد از. ستين ايدن به يتوجه  بي يمعنا به لهئمس نيا بر تأكيد البته  تي
 را انـسان  بتواننـد  هكـ  ارزشمندند ييجا تا يويدن مالاع و است ياخرو سعادت ،يزندگ
 جـاد يا تعـارض  ،ياصـل  تيغا و يويدن منافع نيب هك چنان و شوند رهنمون هدف نيبد

 موجـب  برداشـت  نيهمـ  بنابراين. دارد حيترج يويدن منافع بر ياله قرب ديترد  بي شود،
 واقـع،  در. بخـورد  چشم به ايدن درباره متعارض، يظاهر با يمطالب البالغه  نهجدر   تا شده

ـ ا سـخنان  دنيد متعارض سبب آخرت و ايدن به )ع(يعلامام   نگاه نوع نيا از غفلت  شاني
َّإن« :ديفرما  مي هك است، نهفته عبارت نيا در ايدن درباره )ع(يعل حضرت دگاهيد. شود مي ِ 

ْالــدنیا ٍصــدق دار  ُّ
ْ
ْلمــنِ َ َصــدقه؛ ایــن ِ َ » .دریابــد را آن اقعیــتو کــه کــسی بــرای صــدقی اســت جایگــاه دنیــا َ

  )466:همان(
ـ ا رد،كـ  اسـتنباط  )ع(نيمعصوم و فرمايش    البالغه  نهج از توان  مي چه آن حال هر به  ني
 بـا  شيخو رابطه ميتنظ هدف هكبل ست،ين ايدن دادن جلوه ارزش مك منظورشان هك است

 در هكـ  يزمان تا لهيوس نيا و له،يوس »ايدن «و است تيغا »آخرت «،باره نيا در. ستايدن
 صـدق دار    را آن هكـ  يا  گونـه  بـه  اسـت،  ارزشـمند  اريبـس  باشـد،  يينهـا  تيغا خدمت

  .خواند مي
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  جهينت
 انيـ م ونـد يپ جـاد يا هكـ  دارنـد  تأكيـد  امر نيا بر ورزان  شهياند از ياريبس زين امروزه 

 ضـرورت  يك نه عمل، حوزه در چه و نظر حوزه در چه آن، مكيتح اي استيس و اخالق
. اسـت  يانـسان  جامعـه  و انسان نجات يبرا ياتيح و يراهبرد ضرورت هك يمحل و يمل
 نيبـد . شـود  محقـق  و ياتيـ عمل عمـل،  حـوزه  در ديبا جا، هر از شيب زين ضرورت نيا

ـ ناد تـوان   ينمـ  ها  انسان يگروه و يفرد يزندگ در را اخالق نقش ب،يترت  و گرفـت  دهي
 شيخـو  اتيـ ح بـه  يقـ اخال قواعـد  از يرويپ بدون تواند  ينم سك چيه هك ستين كيش

ـ ز اسـت؛  نـاقص  يوحـ  و خـدا  بـه  مانيا بدون اخالق اسالم،  در .بخشد تداوم  تمـام  راي
 مطـرح  يخواه شتنيخو ومندي    سود يها  زهيانگ يفراسو در يبشر ماالتك و ها  لتيفض

 فعـل  زيـ تم كمـال  ،بنـابراين . اسـت  پروردگـار  تيرضا و يمعنو رابطه بر يمبتن و است
 گفتـار،  گونـه  هر از يدور جز ست،ين يزيچ آن و خداست به بتقر آن، ريغ از ياخالق

ـ غا هـم  و مبنـا  هـم  خداونـد  اسالم نظر از. دشو خدا خشم موجب هك پندار و ردارك  تي
َالقوة َّإن« :اوست به متعلق »قدرت «اساسا و است، ياخالق ليفضا ّ ِلله ُ ًجمیعا ِ   و )١۶۵البقـره،( »َ
ـ ياسـ يس اتيـ ح عمـده  ميمفاه همة  صـلح،  عـدالت،  حـق،  همچـون  انـسان  ياجتمـاع   
 اسـت يس و كند يم دايپ يمعن او ريمس در ،… و يدرست ،يراست ت،يمعنو ،اتقو ،يستيهمز
  .است ياخالق قواعد و اصول ياجرا يبرا يا لهيوس

 عنـوان   بـه   )ع(يعل امام  رهبر و حاكم الهي و     عنوان  به )ص( اكرم امبريپ ،اسالم خيتار در 
وليعهـد اجبـاري خليفـه غاصـب         )ع(رضـا و حـضرت      مؤمنـان  خليفه برحق پيامبر و امير    

 و يگانگي به معتقد و ياخالق اصول به بند  پاي استمدارانيس يالگوترين    شاخص ،عباسي
 دروغ، گفتمـان  بـا  سرسختانه و شدت  به هك اند  دادهاست را ارائه    يس و اخالق قيعم ونديپ

 ديام و آرزو نيا به نوشتار نيا .اند  داشته مبارزه و زيست سر بيفر و بيرـــــتخ تهمت،
 گفته قرار زمامداران يالگو )ع(نيمعصوم  حضرات ياخالق استيس هك شود يم داده خاتمه
 بـه  )عج(عصر   يول فرج و يجهان عدل جامعة سوي  به ت،يميصم و مهر از ندهكآ يو جهان 

  .رود شيپ



  
  
  
  
  
  
  
  
  

   و مĤخذمنابع
  

 ي، مركز طبع و نشر قرآن جمهوري اسالمي ايران، ترجمه آيت اهللا مشكين)1389 (،قرآن كريم. 
 ع( موسسه تحقيقاتي اميرالمومنين:ترجمه محمد دشتي، قم ،)1390(، البالغه نهج(. 
 ،مشهد درايتي ،   ترجمه مصطفي   ،دررالكلم و غررالحكم ،)1381 (محمدتميمي، بن عبدالواحد آمدي :

 .آفتاب ضريح

 جهان نشر: تهران ،2 و 1 ج،)ع(اخبارالرضا عيون ،)ق 1378 (علي، بن محمد ،بابويه ابن. 

 ----------------،) 1404 جامعـه : قـم  غفـاري،  اكبر علي به تصحيح ،  الفقيه اليحضره من ،)ق 
 .المدرسين

 ،ره(خميني امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه: تهران ،سياست اخالق، امام، ،)1381 (حسن، سيد اسالمي(. 
 دارأحياء التراث : بيروت شيري، علي كوشش؛ ، به العرب لسان ،)ق 1408(محمد بن مكرم     منظور، ابن 

 .العربي

 المدرسـين،چاپ   جامعـه  منـشورات : قم ، الرسول آل عن العقول تحف ،)ق 1404 (حراني، شعبه ابن
 .دوم

 ،فرهنـگ  نـشر  دفتـر : تهـران  احمـدآرام،  ترجمه ،الحیاة ،)1380 (، محمد و علي   محمد رضا،  حكيمي 
 .اسالمي
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 ،قـدس  آسـتان هـاي     پـژوهش  بنيـاد : مشهد ،)ع(رضا  امامفرازهايي از سخنان     ،)1388(، محمد حكيمي 
 .دوم رضوي، چاپ

 7 صـص  ،26 شـماره  هفتم، سال ،سياسي علوم ،»سياست و اخالق «،)1383 (رضا، اردكاني، داوري- 
11. 

 ،امـام  آثـار  نـشر  و تنظـيم  مؤسـسه : تهـران  اسالمي، نظام مسئوالن اخالق ،)1384 (اكبر، علي ذاكري 
 .)ره(خميني

 ،تهران دانشگاه و دهخدا نامه لغت مؤسسه :، تهراننامه لغت ،)1368 (اكبر، علي دهخدا. 
 عدنان صفوان: تحقيق ،الكريم القرآن الفاظ المفردات ،)ق 1412(ابن محمد،     حسين اصفهاني، راغب 

 .دارالقلم: دمشق داوودي ،

 مجموعـه  ،»)ع(رضـا  حـضرت  عملـي  سيره و ياخالقهاي    جنبه «،)1365 (هاشم، سيد محالتي، رسولي
 .)ع(رضا حضرت جهاني كنگره :مشهد ،1 ج، )ع(رضا حضرت جهاني كنگره نخستين مقاالت

 بيـروت  شـيري،  علي كوشش به ،13 ج ،القاموس جواهر من العروس تاج ،)ق 1414 (حنفي، زبيدي: 
 .دارالفكر

 ،اسالمي انتشارات: ني،قمهمدا موسوي ترجمه ،الميزان ،)1376 (سيدمحمدحسين، طباطبايي. 

 ،نشرحيدريه،چاپ دوم: نجف ، األنوار فی غرر األخبارةمشکا ،)ق 1385 (حسن، بن فضل طبرسي. 

 ،100 صـص  ،30 شماره هشتم، سال ،نقد كتاب ،»سياست و اخالق «،)1383 (رحيم، محمد عيوضي- 
131. 

 ،رضوي قدس آستان:  مشهد،)ع(الرضا اإلمام مسند ،)ق 1406 (اهللا، عزيز عطاردي. 

 --------------،)1397صدر كتابخانه نشر: تهران ،)ع(رضا حضرت آثار و اخبار ،)ق. 

 اسالميه نشر: ،تهرانالكافي ،)1362 (يعقوب، محمدبن ، كليني. 

 ،نـشر : تهـران  ،)عمـل  عرصه در سياسي انديشه (،سياست و اخالق ،)1376 (اصغر، علي سيد كاظمي 
 .قومس

 كتاب بوستان مؤسسه: قم ،صدرالمتالهين سياسي يشهاند ،)1381 (نجف، زايي، لك. 
   بيـروت  ،3 ج ،واألفعـال  األقـوال  سـنن  في كنزالعمال ،)ق 1413 (، علـي  المتقي الهندي ،عالءالدين :

 .الرساله

 ،نشر اسالميه: تهران ،بحار األنوار ،)ق 1412 (محمدباقر، مجلسي. 
 ،نشر دارالحديث:ري ،منتخب ميزان الحكمه ).1388 (محمد، محمدي ري شهري . 
 ،دارالهجره :قم ،المنير مصباح ،)ق 1414 (علي، بن احمد المقري. 
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 ،نشر هدف :،قم)پيام قرآن ( در قرآناخالق ،)1377 (ناصر، مكارم شيرازي. 
 خميني  امام پژوهشي و آموزشي مؤسسه :، قم اسالم سياسي نظريه ،)1380 (تقي، محمد يزدي، مصباح

 .چاپ چهارم ،)ره(
 -------------------  ،)1379(  ، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينـي       :،قمفلسفه اخالق)ره(،  

 .چاپ پنجم

 ،سايه نشر: تهران ،فطرت دين اسالم ،)1385( علي، حسين منتظري. 
 انتشارات :اصفهان ،االعراق تطهير و االخالق تهذيب ،)تا  بي(، محمد بن احمد ابوعلي رازي، مسكويه 

 .مهدوي
 ،39-32 صص ،102، شماره مجله بازتاب انديشه ،»سياست و اخالق «،)1378( مصطفي، ملكيان.  

 ،سوم چاپ اميركبير، :،تهران) جلدي 6 (فارسي فرهنگ ،)1357 (محمد، معين. 
 خوارزمي نشر :مينوي،تهران مجتبي تصحيح ،ناصري اخالق ،)ق 1367 (طوسي نصيرالدين. 
 ،دانشگاه و حوزه پژوهشكده و سمت تشاراتان: تهران ،قدرت فلسفه ،)1379 (عباس، سيد نبوي. 
 ،اعلمي:بيروت محمدكالنتر، كوشش به ،السعادات جامع ،)ق 1408 (محمدمهدي، نراقي. 

  
  
  
  


