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 چکيده

مداران، فيلسوفان و مديران جوامع بوده است. ارتباط اخالق و سياست همواره مورد توجه دانشمندان، سياست
که بايد اخالق تابع سياست باشد، گروهي ديگر معتقدند که بايد سياست بر اساس موازين اخالقي برخي برآنند 

سوم نيز به جدايي بين آنها باورمندند. اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي و با استفاده از  تنظيم شود و دسته

پرداخته عنوان الگوی سياست و اخالق هه از نگاه امام علي)ع( بای به بررسي و تحليل اين مسئلانهمنابع کتابخ

. در ديدگاه امام)ع(، باشددهد که از نظر امام علي)ع(، سياست بايد تابع اخالق های پژوهش نشان مي. يافتهاست
آورد. برخي از اين ق دارای اصولي است که با رعايت آنها پيشرفت جوامع را به ارمغان ميسياستِ مبتني بر اخال

رفق و مدارا در  يترعاياپرستي، و دن يادوستياز دن يزپره، مردم ينعدالت و انصاف ب يترعااز:  اندعبارتاصول 
ياست، حاکم نمودن اخالق بر سي، ل اخالقياز فضا یبرخوردار يزانها با توجه به متناسب مقام، رفتار با مردم

 فريبکاری با آنان.وفاداری به پيمان و شعارهای حکومتي، برخورد صادقانه با مردم و پرهيز از 
 

 .امام علي)ع(، اخالق، سياست، مديريت، حکومت :هايدواژهکل
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 مقدمه. 1

ن آي با زندگ يراست که بشر همواره در مسموضوعاتي  ينتراز مهمبين آن دو رابطة و  ياستاخالق و س
و  ينمواز يترعا روبرو بوده و محل گفتگو و بحث دانشمندان و فالسفه در طول تاريخ نيز بوده است.

گردد و يها مو زمامداران باعث عدل و قسط و رشد و کمال انسان مدارانسياستاز جانب  ياصول اخالق
نباشند، باعث گسترش استکبار و ظلم و فساد  يو اله يبه اصول اخالق يبندو حاکمان پا ياستمداراناگر س

های اديان و مخصوصاً دين مبين اسالم نيز به اين در آموزه .گردنديم يتو سقوط انسان يتباه يجهو در نت
دين کنندگان واقعي که اجرا السالميهعليره معصومان از توجه در سنت و س که یاگونهبهمسأله توجه شده 

پژوهش حاضر اين مسأله را از نگاه امام علي)ع(  بين اين دو توجه ويژه شده است.رابطة هستند به 

 عنوان الگوی اخالق و سياست کاويده است.به

 لهبيان مسئ .1-1

است و مسائل و احکام مربوط يخورد مفهوم سيبه چشم م البالغهنهجکه در  يمين مفاهيتراز مهم يکي
حکومت و  هستندحافظ حقوق مردم  مداران،استيان و س)ع( حاکميامام عل ياسينش سيبه آن است. در ب

ند توايم يصورت رحاکم دکند.  تيآن را رعا ديبا مداراستيو س است که حاکم ياله يبر مردم، امانت

 بندیپاخود را و داشته باشد  ياله ینفس و تقوا يکه پاک رديکار گت بهناما یادا یبرا یرا ابزار استيس

ن به لباس اخالق يمداران مزاستين، اگر سيبنابرا د.يعت نمايبر شر يمبتن ياسيت اخالق سيو رعا نيبه د
 يگرداني، روياسي، تزلزل قدرت سکارآمدیل کاهش ياز قب ييهابياست دچار آسينباشند حکومت و س

است که  ين در حاليا .شوديم مداراناستيسبه  آنها یوفادار کاهشنه يمردم از حکومت و زم يجيتدر
د اخالق تابع يگر بايد يست و از نظر گروهين یاچ رابطهياست هين اخالق و سيمعتقدند که ب يبرخ

 یاچ جامعهياست و ه هر جامعه یهااز ضرورت يکيومت ت و حکيريگر مديد ياست باشد. از طرفيس
و  يک مدل حکومتين، ارائه ي، بنابراات خود ادامه دهديبتواند به حر و حاکم يمدشود که بدون يافت نمي

د و مؤثر يمداران و حاکمان جامعه مفاستينش سيتواند در جهت ارتقاء بيم ينيبر اخالق د ياست مبتنيس
 باشد.

 پژوهشپيشينة  .1-2

 ي، ولشدهانجام نامهيانپاقاله و اعم از کتاب، م يفراوان یطور عام کارهااست بهيارتباط اخالق و سدربارة 

نگارنده موارد  یهايکه حسب بررس اندک یآثار جز)ع( يدگاه امام عليدهد که از ديها نشان ميسبرر
و گذرا به مسأله  يار جزئيا بسيدهد که آنها ين آثار نشان مياست. مطالعه ا نشدهينتدو یزيل هستند چيذ

 یهاقان قرار ندارند و در قفسهدر دسترس استفاده عموم محق کداميچهها نامهانيا مانند پاياند و پرداخته

 .اندماندهيباقمصرف ها بالکتابخانه
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(: 1931) البالغهنهجدر  ياسيقدرت س ياخالق یهابيآساز:  اندعبارت مقاالتن يتراز مهم يبرخ    

 )ع(يم علاما دگاهياز د ياخالق تيراحل رشد ترب(: صدرا؛ م1939است )ي؛ تعامل اخالق و سيورکش
اخالق ؛ یآبادنجف ی(: در1931) یر در فرهنگ علويت و تدبيريبه مد ينگاه؛ یشور(: سلح1931)

 البالغهنهجهای اخالق سياسي در نامه؛ ي(: مهراب1931) البالغهنهجکارگزاران در  ياجتماع ياسيس
(: 1931) یعلو رهيخالق قدرت در سااز:  اندعبارتز ين هانامهيانپان ياز مهمتر ي. برخي(: بهشت1933)

 دگاهياز د ياخالق ياسيس تيثمره ترب ؛ی(: بروجرد1933) یعلو رهيدر س استيعامل اخالق و ست؛ يميرح
 ؛یري(: ش1931) )ع(يعل نيرالمؤمنيام دگاهياز د استياخالق و سرابطة  (: احمدزاده؛1931) )ع( يامام عل

ان ياز م .ني(: آرو1933) قبر اخال يمبتن استيس یهامؤلفه نيترمهم نييو تع استيارتباط اخالق و س

توسط « يامام عل ياسيشه و رفتار سياست در اندياخالق و س»با عنوان  موردک يتنها  هانامهانيپا
گذر نموده  يموارد سطح یاريشان ـ در بسيشده که ـ ضمن ارج نهادن به زحمات ا چاپبرزگر  يمحمدعل

جانبه از موضوع و با تمرکز بر همه يليا تحلکند بين مقاله تالش ميل پرداخته است. ايو کمتر به تحل
هرچند کوچک در جهت  ياست، گاميعمل به اخالق در س یامدهاياست و پيس ياخالق ياصول و مبان

 ران و زمامداران امور جامعه بردارد.يمد آشنا کردن

 ضرورت و اهميت پژوهش .1-3

و انسان کامل و دارای فضائل اخالقي، عنوان حاکم اسالمي از آنجا که در سيره سياسي امام علي)ع( به

مداران بايد با آنها آشنا بوده، لذا اين و مديران جامعه و سياست باره وجود داردهايي در ايندستورالعمل
کند به اين و تالش مي يافتهساماناخالق و سياست از ديدگاه امام علي)ع( رابطة تحقيق با هدف تبيين 

)ع( چه راهبردهايي عملي برای گاهي در سياست دارد، ثانياً امامق چه جايپرسش پاسخ دهد که اوالً اخال

شود اين است که از نظر ل ميای که در اين پژوهش دنباکار بسته است؟ فرضيهاخالقي نمودن سياست به

که اخالق ایگونه)ع( سياست و حکومت منهای اخالق اصالت ندارد و سياست بايد تابع اخالق باشد، بهامام

تحليلي  –مدار حاکم باشد. روش تحقيق در اين پژوهش نيز از نوع توصيفي بر تمام رفتارهای يک سياست
 ای است.و با استفاده از ابزار کتابخانه

 

 اخالق يمفهوم شناس. 2
 :1 ،1113، یدي)فراه و عادت است، هيطبع، سج ،یخو یبه معنا« لقخُ»جمع  یاز نظر لغو« اخالق» واژه
 .(31 :11، 1111ابن منظور، ) زشت و بد ايباشد  کويو عادت ن هيآن سج نکهيز ااعم ا (151
 ينفسان یالق و اخالق را ملکهخُ يبرخ .شده است ارائه یمتعدد ياخالق معان یاصطالح برا در    

ر تنها ب رااخالق  زين ياست، برخ شهيبه فکر و اند ازيصدور کارها از انسان بدون ن ياند که مقتضدانسته

طور به .(11 :1931، ی)جزائر برنديکار مو آن را در مقابل ضد اخالق به کنندياطالق م ياخالق ليفضا
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متناسب با آن  يياست که رفتارها ينفس آدم یبرا يتيفياسالم، اخالق ک نيدر اصطالح عالمان د خالصه
بد صورت  ید باشد کارهاخوب و اگر ب ینفس خوب باشد، کارها تيفياگر ک يعني کندياز انسان بروز م

 ميتقس لهيو اخالق رذ پس اخالق به اخالق حسنه .(13 :1931، يلميد ؛93 :1931، ينراق) رديگيم
 .ديبه شکل ملکه در آ ايراسخ و  ريصورت غ به ممکن است ينفسان تيفيک نيا، گردديم

 :1، 1111منظور، ابن) «وخُلق و خُ» یه معناب يگاه «سوسُيـ  سَاسَ»شه ياز ر يعرب یااست واژهيس    

 (919 :1333، یزمخشر) «امور رياست و تدبير» یغالباً در معناو  (111 :3، 1111صاحب بن عباد،  ؛113
پاس داشتن مُلک، حکم  یاست به معنايس»اند: است گفتهيف سيز در تعرين يفارس شناسانلغت آمده است.

 .(استيمدخل س :1931دهخدا، ) «کردن است یاست و داوريت، حکومت، ريراندن بر رع
آنها  تيفعال يچگونگ و تيريمد، دولتحکومت، که مربوط به  یهر امر زينعلوم سياسي در اصطالح     

 .(99 :1931)عالم،  است «ياسيس امور» جملهباشد، از  های جامعهو حزب طبقات یرهبر ،در اداره جامعه
ن روابط يتأم یکه برا ياجتماع یهازماناساز  یاعبارت است از مجموعه ياسينظام س»معتقدند:  يبرخ

 .(115 :1913، يي)آقا «نديآيم به وجودو حفظ انتظام جامعه  يبقات اجتماعط
هر  يباشد، ولياداره کشور بر اساس مصالح آن م ،استيس یلغو یگرچه معناد توجه داشت که يبا    

ف افزوده و ين تعريبر ا یدينسان و جهان، قراجع به ا خود ينيبشه و جهانيبر اساس اند يحزب و گروه
به نام اهلل  ييانسان و جهان که جهان مبدأدربارة دگاه اسالم ين اساس با توجه به ديا کم کرده است. بر اي

اداره جامعه بر  يمدار اسالماستيسر و يمدفه يده است، وظيآفر يدن به اهدافيرس یجهان را برااو دارد که 

 .(191 :1931، ی)مرتضو م استيصراط مستق یسوت جامعه بهيو هدا ينيد یهااساس ارزش

 

 استياخالق و س ةرابط ةها درباردگاهيد. 3
و  مداراناستيس ،شمندانيهمواره مورد توجه اندن بحث يد گفت که اياست باياخالق و س دربارة رابطة

عدم  اي یبندیپااحصل آن دارد که م یاگسترده يعمل جينتا استياخالق و س نسبتبوده است.  فالسفه
جدا هستند،  گريکدياز  استياست. اگر ادعا شود که اخالق و س يدولت به اصول اخالق یبندیپا

و  مينداشته باشران جامعه يو مدرا از دولت  يبه اصول اخالق یبندیپااست که انتظار  نياش االزمه
که  مياما اگر ادعا کرد؛ ميبدان یرا کارآمد اريو تنها مع مينسنج ياخالق یارهايرا بر اساس مع هاعملکرد آن

 ،آمد شيپ يتعارض يو منافع دولت ياصول اخالق انيکه م یدر موارد ديگاه باباشد، آن ياخالق ديدولت با
 مطرح شده است. ياصل هيسه نظر باره نيدر ا يکل طوربه. ميينماحاکم را اخالق 

معتقدند که اگر  هينظر ني. طرفداران اکنديم کيتفک را از هم استينخست، حوزه اخالق و س هينظر    
وارد اخالق شود، اخالق  استيو اگر س شودياز قدرت ساقط م استيشود، س استياخالق وارد س باشدقرار 

است منفعت يقت است و مدار سيرا مدار اخالق حق و حقيز از هم جدا باشند. ديپس با افتد،يم تياز خاص
 .است ياصول اخالق یادن از پارهيکشدست استيالزمه سو  ؛و مصلحت
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است.  ياخالق د،هدانجام  يهر عمل مداراستيساساس،  ني. بر ادانديم استيدوم، اخالق را تابع س هينظر

. در ودريکار مبه يخاصطبقه ا يو  یا افراديگاه فرد يجاحفظ  یبرا طياست که به تبع شرا یزياخالق چ

 است. يهمان عمل اخالق ياسيعمل سکرد ين رويدر ا قتيحق
ن يست که اا نياست( در ايت اخالق از سيه )تبعين نظرياست با اياخالق و س ييه جدايتفاوت نظر    
م ياست که مفاهياخالق و س ييدگاه جدايست بر خالف دين قائلاخالق  یرا برا يچ اصالتيه هينظر

 .داندياز نماست کارسيرفته امّا در حوزه سيک اصل پذيعنوان هرا ب ياخالق

 يهر دو در پ استيمعتقد است اخالق و س دگاهيد نياتابع اخالق است.  استيس ديگويسوم م هينظر    
 ميساختن آنها، تعل يشهروندان، اجتماع یپرورش معنو ،استيس فهيسعادت انسان هستند. وظ نيتأم
 ن،يبنابرا .ياصول اخالق جز همان قواعد و ستين یزيچ نيحقوق متقابل است؛ و ا تيو رعا يخواهگريد

 نياست. ا ياخالق زين مرداندولت یو برا استيس و اجتماعاست در سطح  ياخالق ،هر چه در سطح فرد

از  یامجموعه قتياسالم در حق رايز ،است ياسالم اتيو روا مياسته از معارف قرآن کرخنوع نگرش بر

 يارزش ميآن اخالق و مفاه گريو اجزاء د و حکومت استيجزء آن س کياست که  وستهيپبه هم یهامقوله
در واقع  .گردديموجب انحراف از فهم جامع اسالم م یگريبدون د هانياز ا کدامهر  ياست که بررس

 :1935ا، ينيالهام) ستين رشياسالم مورد پذ ياسيچوب معارف سدر چهار یگريد یمنها يکيعمل به 

در ده است، ياخالق استوار گرد یاست بر مبنايس ودارد  يکه در آن اخالق نقش اساس يحکومت .(1
ن و اصول يت موازيرعا چرا که کننده دارد.نييتع ينقش آحاد جامعه یمندو سعادت ياسيسرنوشت س

گردد و اگر يها مباعث عدل و قسط و رشد و کمال انسان رانيمداز جانب کارگزاران و  ياخالق
نباشند، باعث گسترش استکبار و ظلم و فساد و  يو اله يالقبه اصول اخ بندیپامداران و حاکمان استيس

 دد.گريت ميو سقوط انسان يجه تباهيدر نت
 

 در اسالم استياخالق و س رابطة. 4
و اصل  رنديگيمنشأ م نيو هم اخالق از د استيهم س ،يعيش ياسيفقه س خصوصبهعت اسالم و يدر شر
فه يصح ،البالغهنهجمانند  ينيو متون د )ع(معصومانره يسو قرآن، سنت  ،زين هر دو. منابع دارند یواحد

متصف به و  ين حاکم اسالميکه خود اول )ص(از رسول اکرم ين ادعا با کالميا است. و ... هيسجاد
اتمام مکارم  خود را يو جهان يشان هدف از رسالت جاودانيشود. ايد ميين درجه اخالق است تأيواالتر

 .(3 :1111، يبرس)طرده است ک يمعرفاخالق 
 ،است و با صراحت ظالم نبودن ،و رهبران جامعه يحکومت حاکمان اله يستگياز نظر قرآن شرط شا    

 یخود )امامت و زمامدارعهد  خداوند ،هيمطابق آ .(111)البقره/ ز ندانسته است:يحکومت ظالمان را جا
گـسـتـرش  ،ـومـت صـالحـان رااهـداف عـالى حـک حج 11ه يآدر  .هددبه ستمگران نمى جامعه( را

را که به  يکسان سوره نور 11ه يمطابق آخداوند  ،در مقابل است؛ دانسته لياخالقى و انهدام رذا ليفضا
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کند و آنان را يدر جامعه هستند نکوهش م يصدد طرد فضائل اخالقو در کننديفحشا و منکرات امر م
 در جامعه، فضائل یطق قرآن، هدف از حکومت، برقرارن، در منيبنابرااست. طان دانسته يشو تابع ع يمط
مندانه سعادت يزندگ ید، برقرارظلم و استبدا یهاهيپا یعدل، نابود ييو برپا یمساوات و برادر یزيرهيپا

ن يو ... دانسته شده است، البته روشن است که ا از منکر يامر به معروف و نه، يبر اساس کرامت انسان
و متخصص  يجامعه متخلق به اخالق اسالم رانيمدپوشد که حاکمان و يل به خود مجامه عم يامور زمان

 .(131 :1935، ي)صاف را تابع اخالق کنند ياست و نظام حکومتيو س باشند ياسيدر امور س
د بلکه هدف از ينماياست و اخالق اشاره مينه تنها به تالزم س ،یشتريات با صراحت بيآ يدر برخ    

 ن،يبنابرا( 53: )النساء/ نموده است يمعرف یداراخالق، عدالت و امانت یا داشتن و برقرارت را برپاسيس
 نياز ا چکداميه نداشته باشد، يگاهيچ جاياست هيو اخالق در س جدا باشداز هم  استياگر اخالق و س

 (9: 1935نيا، الهامي) .ديجامعه به سعادت نخواهد رس جهيدر نتو شود ينم يها در جامعه عملارزش
ن آ»فرموده است:  نجا کهذيب اخالقي زمامداران اشاره شده آبه ضرورت ته )ع(ياز امام عل يدر کالم    

و پيش از آنکه به  پردازدبکردن خويش که خود را پيشواى مردم سازد پيش از تعليم ديگرى بايد به ادب
تر به تعظيم ليم دهد و ادب اندوزد، شايستهکه خود را تعو آن گفتار تعليم فرمايد بايد به کردار ادب نمايد

گران را امر و يکه د یز افراديم نيقرآن کر .1(39/)حکمت« داست از آنکه ديگرى را تعليم دهد و ادب آموز
 .(9؛ الصف/11)البقره/دهد: يقرار م یکنند مورد سرزنش جديخود به آن عمل نم ينند ولکيم ينه

ـ مقام و گرا یمادمکاتب  برخالفـ  تيريمدن است که يا ياسالم ن، نکته مهم در حکومتيبنابرا    
 يل به اهداف و اغراض نفسانيتکاثر قدرت و ثروت و ن یبرا يو موضع ستيمتداول ن یپست به معنا
بار  ينيرود سنگ رهبر باالترر و يمداست که هر چه مراتب  ياله يفه و امانتيشود؛ بلکه وظيمحسوب نم

 شود.يشتر ميب ت و رسالت آنيمسؤول
 

 )ع(يدگاه امام علياست از دياخالق و سرابطة . 5

( 119/کمت)ح ،نين همنشي( بهتر93/)حکمت ،بسَو حَ ن مقاميارزشمندترحُسن خلق  )ع(يدر نظر امام عل
در  یمداراخالقبرکات ن يگر از مهمتريد يبرخ .(113/)حکمتاست دانسته شده اد نعمت يازد عاملو 

عامل وحدت در از:  اندعبارت دارد ـ یشتريوهش مناسبت بکه با موضوع پژـ  يماعو اجت یفرد يزندگ
بت، ياز ه یها و کمبودها، برخوردارمردم، جبران شدن ضعف يبانياز پشت یمند، بهرهيان امت اسالميم

از  یمند، مقهور شدن مخالفان، بهرهيها، ثابت شدن بزرگ، کامل شدن نعمتيباال رفتن منزلت اجتماع
 .(151 :1931، ی)طاهر و ... يانت الهياز ص یان او و مردم، برخوردارياران فراوان، اصالح شدن مي

                                                           
البالغه نيز، از ترجمه حسين البالغه مورد استفاده در اين پژوهش مربوط به صبحي صالح است. همچنين، در ترجمه عبارات نهج. نسخه نهج1

 ايم.ه گرفتهانصاريان بهر
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 یاات هر جامعهيز ضرورا )ع(نيرالمؤمنيدر نگاه ام ـ و اداره امور جامعه تيريمد یابه معنز ـ يناست يس    
جامعه ناچار »د: يفرمايودند محکومت ب يکه مبلغان هرج و مرج و نف دگاه خوارجيد يدر نف )ع(است. امام

به  يضيتعر )ع(ن کالم اماميد ايشا .(11/)خطبه« از داشتن يک حاکم است، چه نيکوکار باشد و چه فاجر
 ز باشديقبل از خود ن یخلفابه خالفت  یل تن دادن ويو دل يجامعه اسالم یدر امر رهبر يخيت تاريواقع
 :1933)درخشه،  استن يز همياء نيگفت هدف از بعثت انب د بتوانيز شاين ؛ و(111 :1935نژاد، ستهي)شا

111). 
خدا، رابطة از  يبيترک ،یاست علويس يعنيفرمان خداست،  ييبرپا )ع(يهدف حکومت در نگاه امام عل    

دربارة  (ع)يامام عل شهياند یدهندهليتشک یهاگزارهتمام  .(111 :1931، ي)غالمعل تکومت اسحمردم و 

آن حضرت، اخالق  دگاهيدر د .گرفته شده است )ص(اکرم امبري، از قرآن و سنت پاستيساخالق و 
 شهيدر اند ديترديب .شوديم يتلق استيو مهار قدرت و س کنترل یبرا يدرون يعنصر نظارت کي عنوانبه

ضرورت  برحضرت شود و يمشاهده نم ياسياخالق س و یاخالق فرد کيحضرت، هرگز تفک ياخالق
و اخالق  یو سعادت فرد لتيفض يدر پ یکند. اخالق فرديم ديتأک ياسيو اخالق س یفردتالزم اخالق 

اخالق  قو تجسم مطل ينيکه مظهر ع )ع(يحضرت عل است. يو سعادت جمع لتيبه دنبال فض ياسيس

 بود. يدنبال سعادت جمعبه استيدانست، در سيم يزندگ يينها تيرا غا يبود و قرب اله یفرد

امام  شهيدر اند استياخالق و س ونديکننده پانيکه ب یامؤلفهن ين و اوليترن گفت که مهمد بتوايشا    
عرصه  در ياسيس یتقوا تينسبت به رعا ياسيآن حضرت به مسئوالن س یهاهيتوص )ع( استيعل

 شود که دريده ميبه مالک اشتر فهم )ع(ين مطلب از آغاز نامه امام عليااست.  يو اجتماع یفرد يزندگ
از نظر امام  .(59/نامه)د دارند يکتأ یدارت تقوا در امور حکومتيرعابر  یزيش از هر چيپ )ع(آن امام

از  ،(191 :1931، يواسط يثيل) باشد اطاعت او بر مردم واجب استاخالق که با يو حاکم ريمد )ع(يعل
د در يداشته باشد باشان تداوم خواهند حکومتيد که اگر مکنيق ميز حاکمان را تشويگر نيد يطرف

است يس یاجرا یز در راستايمردم ن ،(953، 113 :)همان نديکو رفتار نماياخالق داشته باشند و ن ،استيس
 از نظر امام)ع(گونه که همان ،(113 )همان: کننديدا ميپ یشتريخود اعتماد ب ان و حاکمانيبه والکو ين

همان: ) ر متخلق استيو مدمدار استيس یهاانهنش از یروادهيز از اسراف و زيح امور و پرهير صحيتدب
 .(113: 19، 1113، ی؛ نور113 :1931، یحائر؛ 113
مربوط به حوزه  صرفاً ياصول اخالق تيرعا)ع( يامام عل دگاهيد ست گفته شود که دريمناسبت نيب    

 ی. برابرخورد نمود ياخالق ديبا زيملل ن ريو روابط با سا يخارج استيبلکه در س ست،ين يداخل استيس
و اجتناب از دروغ و  رنگين خدعه و ،يشکنمانياز پ زيو پره مانيبه عهد و پ یاز وفا هموارهنمونه 

روابط  در ياخالق ليرذا نيچن یريکارگبه و کنديان صحبت ميگر ملل و اديدر روابط با د یکاربيفر
 .(59/امه)ن شده استمطرود و مذموم شمرده )ع( ياز منظر امام عل يخارج

 



 ...سیاست در دیدگاه اصول و مبانی اخالقی          8

 

 )ع(يدگاه امام عليد ازاست يس ياخالق يمبان. 6
رد. از يگيشکل م ينيد یهام و آموزهياست که بر اساس آن تعال يک سلسله اصول و مباني یااسالم دار

ن اصول و يدهد. ايل ميکه اخالق شاکله و اساس آن را تشک است استيمربوط به س ،ن اصوليجمله ا
ره و يد و بعد از او، در سيم و در رفتار آن حضرت به منصه ظهور رسيترس )ص(امبر اسالميتوسط پ يمبان

است بدون اخالق در نظر و رفتار آن حضرت، يکه سیطوران گشت، بهينما يخوببه )ع(يرفتار حضرت عل

ر ب شود.ياست محسوب ميه و مقوم سيماجان ياصول اخالق)ع( يدر نگاه امام عل دارد. یجلوه ناپسند
و  ير تباهين مسير ايت نداشته و حرکت در غيمشروع ،ق ممکنيکسب قدرت از هر طر ،ن نگاهيا اساس

د به آنها توجه کنند يمداران بااستيکه س ياز اصول اخالق يهالکت را به دنبال خواهد داشت. برخ
و دروغ،  يياعتنايز از بيمردم، پره با ي، نرميامانت اله یگفتار و کردار، ادا یسازگار»از:  اندعبارت

، ترس از خدا در اسرار ينيبز از خودبزرگي، پرهیدارنسبت به حقوق مستمندان و مردم، امانت یوفادار

 ز از اختالف ويت عدل و انصاف، پرهيو انجام کارها مطابق کتاب و سنت، رعا ي، اطاعات الهيپنهان
استقامت در هدف و اصول ثابت، ها، از فرصت بردن يکافها، بهره گروهها و دعوت به اتحاد همه حزب

 «مشورت با خردمندان و ...  ،یريانتقادپذ ،تحمل افکار مخالف از انتقام، یريعفو و بخشش و جلوگ
ح داده يتوض اختصاربه ين اصول و مبانين ايتراز مهم يدر ادامه بحث برخ .(35 :1931)خسروپناه، 

 .شونديم

 رعايت عدالت و انصاف بين مردم .6-1

 ليدل نيبه هم .(59/)نامه است استيرکن س نيترمهمو  يعدالت عنصر ذات)ع( يحضرت عل گاهديددر 

 انيرا در مردم و در م يبه کار برد تا اصول اخالق يعدالتيمبارزه با ب یرا برا شيتمام توان خو )ع(حضرت
 عدالت است یاجرا هااستيس نيبهتر )ع(يعلاز نظر امام  .(119 :1935ا، ينيني)مع کند داريپا مسؤوالن

ن قاطع بودن در يدر عکردن با مردم  يرمن»: دانديم زيدر سه چو آن را  (195 :1931، يواسطيثي)ل
، بخشش خود را یروانهين مي؛ در عو احقاق حقوق مردم یر دادگرت رساندن کار ديقانون؛ به نها یاجرا

دن به عدل در اداره يراه رس )ع(امام ،گريد يتيدر روا .(993 :1911، یآمد) «ش دادنينسبت به مردم افزا
از  .(111 همان:) و افزودن پارسايى ورزىطمع کم کردنو  خيرخواهى براى مردم داند:يز ميرا سه چ رامو

کنند آن را يکه به مردم ظلم م حاليندرععدالت را بر مردم مشتبه کنند و  يگر ممکن است برخيد يطرف
ن يترظالم ین فرديچن )ع(امام از نظرند، يد که مردم اعتراض نماکنند و اجازه ندهن يعدالت معرف
 .(913 :1933، صدوق) است شدهنقلز ين )ع( ن مفهوم از امام سجاديهم ،(151 همان:) استستمکاران 
امر را بر جامعه پوشيده قت يحقو  آوردمى به شمارکند و آن را عدل که ستم مى کسآنت يمطابق روا

 .تر استظالم یهر ستمکار ازدارد، نگاه مى
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پس آنچه مهمّ است اين است که مردمان نسبت به فهم عدالت و شناخت آثار آن غافل نباشند، تا     
و  )ع(از نظر معصومان حالبه هر د. شتبه شود، خواستار اجراى آن باشنبتوانند بدون اينکه امر بر ايشان م

جاد يدر جامعه ا یج ناگواريت نکنند نتايعدالت را رعا مداران و حاکماناستياگر س)ع( يژه امام عليوهب

سستى و ناتوانى دستگاه حاکم و ادارى کشور، فقر مردم، ايجاد »از:  اندعبارتن موارد ياز ا يبرخ ؛کننديم
فواصل معيشتى، سست شدن معتقدات دينى، انتشار نيافتن صالح و پاکيزگى اخالقى و دينى در ميان 

که  (591 :1، 1931 ،يميحک) «گريفراوان د مواردو  گيرى و تورّمور و فساد و رشوهمردم، شيوع انواع فج
 ش اشاره به همه موارد آنها را ندارد.ين مقاله گنجايا

 ياپرستيو دن يادوستيز از دنيپره .6-2

مذمت و  اريمقدس اسالم بس نياست که از نظر د ،ياخالق یهایماريو ب یاز انحرافات فکر ياپرستيدن
رأس و محور همه خطاها دانسته شده است: از نظر رسول خدا)ص( که  یاگونهبه، زنش شده استسر

آن باشد که در  فتهيمند و شهانسان چنان عالق آن است که ياپرستيمنظور از دن ،(191: 1، 1113، ينيکل)
را ترک کرده  يواجبات اله ،نموده ماليرا پا گرانيدست بزند و حقوق د يآن به هر عمل زشت ليراه تحص

 گونهنيباز ماند. ا کينفس و اعمال ن بيکمال و تهذ لياز تحص وخود را درست انجام ندهد  فيوظاو 
 ين نوع زندگيا خداوند از نظر عقل و نقل مذموم است. و نامنديم يپرستايرا دن يعشق و عالقه افراط

و عاقبت کرده  يمعرف ،(135/انعمرآل« )متاع غرور»و  (91االنعام/) چهيو باز يسرگرمرا  ييايدن
 .(3-3ونس/ي) ان را آتش جهنم دانسته استاطلبيدن

 يمال و ثروت، پست و مقام، خوراک، پوشاک، مسکن و تجمالت زندگ لياگر انسان تحصن، يبنابرا    
 یو سعادت ابد ي، هرگز به کمال واقعو از آخرت غافل بماند قرار دهد شيخو يزودگذر را هدف اصل

 .(913 :1911، یآمد) ها و مشکالت بشر استمد همه فتنها سرآيدن ز حبّين )ع( يامام علاز نظر  .رسدينم
ز در دست يامعه را نکه زمام امور جو صاحبان قدرت مداران استيس یمخصوصاً برا ياپرستيدنز از يپره

نموده و در موارد  یادين مهم توجه زيبه ا )ع(يامام عل ،رونيبرخوردار است. ازا يت خاصيدارند از اهم
 د.کنيت آن را گوشزد ميگزاران خود اهمکارفرمانداران و به  يگوناگون

ا و يدنمردم را نسبت به  ،آخرت یهامنزلگاه يمرگ و هولناک ن بودنيسهمگ یادآوريبا )ع( امام    
ده يرا آفرز هدف خلقت ين )ع(نامه خود به امام حسنتيدر وص .(111/)خطبه دهنديآن تذکر م یريفناپذ

و براى فنا نه  اى نه براى دنيابراى آخرت آفريده شده» د:يفرمايداند و ميآخرت م یها براشدن انسان
 یجابهو جايى که از آن  و براى مرگ نه براى حيات، در منزلى هستى که بايد از آن کوچ کنى براى بقا

همچون »د: يگوين مياطلبان چنيدنارة دربنامه تين وصيگر از هميد يقسمتدر . (91/)نامه «ديگر برسى
. پر واضح «رونديراهه ميشان را از دست داده و به بيکه خردها رها يبسته و برخ يهستند برخ يواناتيح

ا يدن» اند و گرنهاند و آخرت را فراموش کردها دل بستهيهستند که به دن ياخواهانيدنامام، است که منظور 
، يابن شعبه حران) «کارنديا تلخ را مين و يرير آن هر کار خوب، بد، شاست که بندگان خدا د یامزرعه



 ...سیاست در دیدگاه اصول و مبانی اخالقی          01

 

 یسوبهاست  يو پل لهيست بلکه وسيا هدف نيدن» ن است کهيا )ع(پس مقصود امام .(511 :1111
 .(31 :1931، یهارداشت یمحمد) «یات و سعادت اخرويمعنو
با عبارات کنندگان جامعه و ادارهان و فرمانداران يلگوناگون به وا یهابارها و بارها و به مناسبت )ع(امام    

دانسته تا آنان بتوانند حدود و احکام  يا را مکانيا را گوشزد کرده و دنيت دل نبستن به دنيگوناگون اهم
م يبخشيام مخت سنِحُ)ع( يناب از امام عل ين قسمت با کالميگفتار را در ارو، نيند. ازاينما یرا جار ياله

کند گر چه نمايم به ترک دنيايى که شما را ترک مىاى بندگان خدا، شما را سفارش مى» د:يافرميمکه 
و به زيور و نعمت آن  پس در عزّت و فخر کردن به دنيا رقابت نکنيد... شما ترک آن را دوست نداريد، 

رود و زيور و نعمتش کنيد، زيرا عزّت و فخرش از ميان مىنتابى و از رنج و سختى آن بي گول نخوريد
 .(33/)خطبه «شودفانى مى

از آنها  یاريـ که بس )ع(امام ين دستورات اخالقيد به اين، صاحبان قدرت و زمامداران جامعه بايبنابرا    
خود بلکه  یرند نه برايآنها بگ يميند و بدانند که هر تصمياند ـ عمل نمازمان خود فرموده انيوالرا به 

 یهالحظهلحظهد از يبا )ع(در نظر امام ز هست.يندگان نيآ یبرا يگاه يحت معه وتمام مردم جا یبرا
را در آن فراهم  یرشد و تکامل معنو یهانهيقرار داد و زم يان ترقآن را نردبو  استفاده کرد ييايدن يزندگ

 يگاهاست. سجدهپندآموزان  یران و خانه پند برايگتوشه یبرا یازينيخانه ب ايدن ،)ع(نظر اماماز نمود. 
به  يآنگاه که سخن از دلبستگ يول .(191/)حکمت است ياله ينزول وح یبرا يو منزل دوستان خدا یبرا
 .کنديآن را نکوهش م )ع(و فراموش کردن آخرت است امام ينفسان یها، فرو رفتن در خواهشايدن

 ا در رفتار با مردمرفق و مدارت يرعا .6-3

و چه در بعد  یچه در بعد فردت ير تربيل به مدارا و تساهل دارد و در مسيم ،فطرت یعقل انسان بر مبنا
مات ها و اقدان است که برنامهيل ايد. منظور از مدارا و تسهينمايد ميکبر تساهل و تسامح تأ ياجتماع

بت در ل و رغيتا افراد با م ن و دشوار نباشديف سنگيبر وظا ير باشد و مبتنسيآسان و م ید اموريبا يتيترب
 .(111 :1931، یلنگرود ی)علو نديرکت نمار حيآن مس

است و يآن را در رأس ر )ع(ياست که امام عل یالزم و ضرور چنانآن استيدر عالم س رفق و مدارا   
ن يشارح غررالحکم در شرح ا یآقا جمال خوانسار .(11 :1911 ،یآمد) داند:يم بخش آننتيو ز حکومت

شت نمودن زينت و آرايش مهترى و حکومت است، يعنى گذ ،یو بردبار تحمّل»سد: ينويم )ع(گفته امام
نه يهزيا متحمّل شدن و  ها براى رفاه ايشانها و مشقّتيا تحمّل تعب ،توده مردم ازبعضى امور ناگوار  از

 کهران جامعه از آن روست يان و مديت صبور بودن والياهم .(133 :1، 1911 ،خوانسارى) «اجات آنانياحت
نگاه است که اگر با وجود قدرت انتقام نگرفتند، آ يبر انتقام دارند ول ييتواناحاکمان به سبب قدرت خود، 

 .(199 :1935ا، ينيني)مع شونديها ممحبوب دل
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کرد، يم ينه شدتبههم خود و هم کارگزارانش را از خشم گرفتن بر مردم  )ع(روست که امامنيازا    
بصره منصوب  ييرا به فرمانروا یکه و يخطاب به عبداهلل بن عباس ـ هنگام یامثال در نامه یبرا
رو باش، از خشم و داورى ميان آنان گشاده و در نشستن با ايشان در برخورد با مردم»د: يگويکند ـ ميم

نت از خشو زيو پره ييروگشاده ،نيبنابرا .(31/نامه)« سرى و انگيزه شيطانى استآن سبک رايزحذر کن، 
 یهاسفارش زيبوده و به کارگزاران خود ن)ع( يمنش امام عل در رفتار و ياسياخالق س یاياز سجا يکي
 .کنديم بارهنيدر ا یاديز

نکرد بلکه سهم آنان را از  يکرد. او نه تنها آنها را زندانيمدارا رفتار م باز يبا خوارج ن يحت )ع(يامام عل    
خوارج  .ده آزاد بودنديست. آنان در اظهار عقينگرير افراد ميز همچون ساينالمال قطع نکرد و به آنان تيب

جاد يحضرت و مسلمانان مزاحمت ا یبرا يگاه يحت ،کردندياقتدا نم )ع(يبه عل يآمدند وليبه مسجد م
 ع()ياز نظر امام عل .(119 :1931، ی)مطهر کردينم يا زندانيداد و يحضرت آنان را آزار نم يکردند وليم

در رفتار و گفتار،  يو صالح و درست (531 :1111، یآمد) تاس یخردمند یهااز نشانه يکيمدارا با مردم، 
 ييلذا در جا .(111 :1931، يواسط يثي)ل گران دانسته شده استيبا د یريگمرهون سماحت و آسان

 صاحبان خرد است یهايژگيح و از ويد راه صحيرا آن کلي، زيبر شما باد به رفق و مهرباند: يفرمايم
کرد مگر يه ميل تکير آن بر اصل تسهيز چه در مصدر حکومت و چه در غيخود ن )ع(امام .(991 :همان)

 د.اافتيمبه خطر  يکه حدود اله یدر موارد

 يل اخالقيفضا از يزان برخورداريبه متوجه ها با مقام تناسب .6-4

 بر اساسکه  باشديم ياسيهر نظام س در استيس يشناسمباحث جامعه نيتراز مهم ياسيس نشيگز
 یهااساس آموزه بر ياسيس نشيگز )ع(يامام عل شهيدر اند کنند.يم يکارکرد را عمل نيا يخاص یالگوها

پس  )ع(امام ين حرکت حکومتينخست ،ن اساسيبر ا .رديگيصورت م يتيو شخص ياخالق و فضائل ينيد
به )ع( يامام عل .(35 :1933ان، يمير)ک عثمان بود يسد حکومتعت مردم با او، عزل فرمانداران فاياز ب
 یهايژگيو و يبه فضائل اخالق يو اعزام آنها به ممالک اسالم شيندگان خويسفراء و نما نييتع امهنگ

 یبرا .کرديم نيآنها را با توجه به همان خصائص مع اراتياخت زانيداشت و م ژهيتوجه و افراد يتيشخص
که به اشعث بن  بود يراتاياز اخت ترشيداد به مراتب ب را که حضرت به مالک اشتر ياراتيدامنه اخت نمونه

؛ آن حضرت تفحص کرد اراني يتيشخص یهايژگيودر  يستيمتفاوت را با یهاروش گونهنيا. سپرد سيق
ن يدر جنگ صف )ع(بود که باعث شکست لشکر امام ياز کسان يچرا که اشعث عاقبت جزء خوارج شد و حت

 نمودند نشانه آن ضيبه مالک اشتر تفو)ع( يرا که امام عل ياراتيآن همه اخت .(113 :1931، ي)الهام بود
. ديديمالک نم کنترل رفتار و کردار یبرا يداشته و لزوم نانيصددرصد به مالک اطم شانياست که ا
داشتند  زين یترکم اراتياخت جهينت ، دربرخوردار بودند یترکم یهايژگيکه چون از و گريد ارانيبرخالف 

نش افراد ين شرط گزياولاز نظر حضرت  .شدياعمال م بر اعمال و رفتارشان یترشيو در مقابل کنترل ب
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کرد او ين اصول عدول مياز ا یبود و اگر فرد )ص(امبرياز اسالم، قرآن و سنت پ یرويامور پ یتصد یبرا
 .(111 :1935ا، ينيني)مع نموديرا عزل م

با ن، يمتدخواستند که افراد يدادند و از آنان ميشنهاد ميز پين روش را به کارگزاران خود نيهم )ع(امام    
سالم و با اخالق برخاسته باشند )کريميان،  یهاکه از خانواده یافراد تجربه و با اخالق را به کار بگمارند.

از عمّال »د که در آن فرمود: يتوان ديلک ممابه  )ع(ن نوع سفارشات را در نامه امامينمونه ا (.31: 1933
و در اسالم پيش  هاى شايستهو از خانواده کسانى را انتخاب کن که اهل تجربه و حياءاند ،حکومت

و در ارزيابى عواقب  ترو مردمى کم طمع ترو خانواده ايشان سالم ترترند، چرا که اخالق آنان کريمانهقدم
و  يتوجه به سابقه خانوادگ. (13 :13، 1111د، يالحد يابن اب.ک: ز نيو ن؛ 59/نامه) «ندترامور دقيق

 )ع(از نامه امام یگريد یبا اخالق در جا یهامداران و حاکمان جامعه از خانوادهاستيضرورت انتخاب س
 هاى شايسته و داراى سوابقبا صاحبان مکارم و شرافت و خانواده»به مالک آشکار است. آنجا که فرمودند: 

بر نقش اخالق در  )ع(فراوان امام یدهايکها همه نشان از تأنيا ،(59/نامه) «نيکو، پيوند برقرار کن
 است دارد.يس

 استيحاکم نمودن اخالق بر س .6-5

شان در يا .کنترل قدرت است یبرا يدارد و عامل تيو قدرت حاکم استياخالق بر س )ع(امام دگاهيد از
و بر  اى پشيمان مشواز گذشتى که از مردم کرده» د:يفرمايالک اشتر ماز نامه معروف خود به م يقسمت

 .(59/)نامه «...بيرون رفتن از آن وجود دارد شتاب مکن،  و به خشمى که راهِ اى شاد مباشکيفرى که داده
 اخالق در تيحاکم ضرورتبهراجع  ياخالق یهاهيتوص ،از همان نامه یگريقسمت ددر  )ع(يعل امام

بپرهيز از » :کنديم مين شکل ترسيبدبا مردم را  ياسيوالن سؤو نحوه برخورد مس دينمايطرح مدولت م
خود را بيش از آنچه هست بزرگ  عملمنّت گذارى، يا آنها بر  نمودن بر مردم احسانبه خاطر اينکه 

 شوديم سانجاى آورى، چرا که منّت موجب بطالن احاى دهى و خالف آن را بهوعده مردمشمارى، يا به 

خلف وعده ز از يبپرهو  است باعث از بين بردن نور حق در قلب یرپندابکار را بيش از آنچه هست اگر و 
 .)همان( «سبب خشم خدا و مردم استکه 
 ليو دل خداوند ياز منت نهادن بر مردم که مورد نه ديمردان باکه دولت کنديم هيتوص قسمت نيا در    

 استيدر س يينماادهيو از ز زنديبپره کردن کارها است، ارزشيمردم و ب ريحقو موجب ت يانحطاط اخالق
سفسطه و  ينوع نيکه ا دجلوه کر ديآنچه هست، نبا ش ازيکه انجام شده را ب یامور يعني. ندياجتناب نما

در برابر د يزمامدار نبا )ع(. از نظر اماممردم را به همراه خواهد داشت ينيبدب است و ييگوو خالف یاکارير
 ،گونه اعمالنيد با ايز نبايشته باشد و ملت نم و تملق از ملت دايدهد انتظار تکريکه انجام م يفيوظا
ز مانند ملت انسان است و از خطا يحاکم ن )ع(ند. از نظر اماميگران مشتبه نمايها را بر دتيق و شخصيحقا

قت را بدون ترس و دلهره با يد حقيبادن خطا ين، ملت در صورت ديست، بنابرايو اشتباه در امان ن
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دم نه آنان نسبت به مريد خشم و کيرند و نبايز با آغوش باز آن را بپذيان نهند و آنان نيزمامداران در م
از کند که زمامدار ياست اقتضاء ميت اخالق بر سين حاکميهمچن .(931 :1933، ي)قربان خته شوديبرانگ
نه تنها موجب خشم خداوند خواهد  رايد زعمل بپوشاند، اجتناب ورز مهبه آنها جا دتوانيکه نم ييهاوعده

 دولت و کشور کريرا بر پ بهضر نيترخود بزرگ نيو ا زديانگيملت را هم برم و غضببود بلکه خشم 
 .خواهد زد

 گوناگون یهااسبتبه من )ع(است که امام ياز اصول یدودکه تاکنون ذکر شد تنها تعداد مع يولاص    
گر ياصول د يبرخالذکر، عالوه بر موارد فوقاند، ان کردهيب مردم، زمامداران و فرمانداران یروشنگر یبرا

ز از يپره، يحاکم اسالم يحاکم، ضرورت علم و آگاه یضرورت خودساز»از:  اندعبارتز وجود دارد که ين
، ياجتماع یهابا بدعت ، مقابله)ص(امبريداشتن سنت پو زنده نگه ياحکام اله یاجرا، ينيبخودبزرگ

 يياز آنجا .(13 :1931)خسروپناه،  «گريموارد د یاريل نبودن و بسي، بخيز از تعصب و تفاخر جاهليپره
در جامعه به بار  يمطلوب یامدهايتواند پيتوسط زمامداران م يو اصول اخالق ين مبانيبه ا یبندیپاکه 

از  يرو، در ادامه به برخنيبه دنبال خواهد داشت، ازا یبدج يز عمل نکردن به آنها نتايآورد و در مقابل ن
 شود.يپرداخته م )ع(ياست از نگاه امام عليبه اخالق در عرصه س یبندیپا یامدهايپ

 

 )ع(ياست از نگاه امام عليس به اخالق در عرصة يبنديپا يامدهايپ. 7
برخوردار  ييگاه و شأن بااليو از جا مند و هدفدار بودهنظام )ع(يامام عل يدر نظام حکومت ياصول اخالق

بوده و از  يآراسته به فضائل و مکارم اخالق اسالم، ياسيان نظام سيد کارگزاران و والين جهت باياست. از ا
و ... مبرا باشند.  يطلب، شهرتیتوزنهي، کي، خودخواهيطلباستيچون استبداد، ر یناپسند یهاخصلت

 يجامعه دربرداشته باشد. برخ یبرا يج فراوانيتواند نتاياست ميق در سبه اخالزمامداران  یبندیپاجه ينت
 يعزت و کرامت انسان يب، حکمرانيو فر یگرلهيح یجابه يصداقت و راست ينيگزيجا» از آنها عبارتند از:

مقدم اعتقاد به امانت بودن حکومت نزد حاکمان، از جامعه،  يخودکامگبر جامعه، رخت بربستن استبداد و 
ن ياز حقوق مردم، اعتماد متقابل مردم و زمامداران، تعامل ب یشگان بر نااهالن، پاسداريپلتيشدن فض

جاد اتحاد و يا ،(191 :1931 )برزگر، «جامعه يو فرهنگ ي، اجتماعياسيحکومت و مردم، توسعه س
که  يياز آنجا .گريموارد د يبرخو  جاد رعب و وحشت در دل دشمناني، ان مردم و مسئوالنيب يکپارچگي

 شود.ينمونه به سه مورد اشاره م عنوانبهن مقاله خارج است لذا يش اين موارد از گنجايا يمعرف

 حکومت نزد زمامداراناعتقاد به امانت بودن  .7-1

نگرش اشخاص نسبت به قدرت و حکومت  ييرغت ،استيبه اخالق در حوزه س یبندیپا یامدهاياز پ يکي
 دگاهيبر اساس د. امانت در دست حاکمان مورد توجه است عنوانبهحکومت  ی؛لوع ينظام اخالق دراست. 

به  وسيلهينبداست نزد آنان تا  يشود، بلکه امانت يمداران طعمه تلقاستيس ید براينبا یزمامدار)ع(، امام
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 يس واليبه اشعث بن ق یان مطلب را ضمن نامهيا )ع(امام ن خود خدمت کنند.يمردم کشور و سرزم
 .(5/نامه) «اتحکمرانى براى تو طعمه نيست، بلکه امانتى است بر عهده» :که دهديتذکر مجان يذرباآ

و  يژه در امور حکومتيوهب - انت نکردن در آنيت امانت و خيت رعاياهمدربارة ن يهمچن )ع(امام    

ه او داده بود زکات را ب یآورنش که دستور جمعااز کارگزار يکيکه به  یاـ ضمن نامه یزمامدار
خاطر اينکه امير و حاکم است از آنان روى نگرداند، چه اينکه آنان ه بکه کنم به او امر مى»د: يفرمايم

و به آن خيانت  و کسى که امانت را سبک شمارد، ... و در استخراج حقوق يار و مددکارند برادران دينى
و در آخرت خوارتر و رسواتر  ذلّت و خوارى انداخته ورزد، جان و دينش را از آن پاک نکند خود را در دنيا به

تقلّب با پيشوايان اهل اسالم  ،و رسواترين تقلّب بزرگترين خيانت، خيانت به ملّت قطعاً ؛ وخواهد بود
از قدرت خود سوء استفاده کرده و مّال و کارگزاران خود که از عُ يکيبه  یگريد یدر جا .(11/)نامه «است
ده يانت در امانت ناميدهد و آن را با صراحت خيتذکر مخود برداشته  یرا برا المالتيباز اموال  يقسمت
 .(11/ز ر.ک: نامهي؛ و ن11/)نامه است
ن يدر بحر اوکه کارگزار  يسلمه مخزوم يمر بن ابکه قصد حرکت به شام را داشت عُآنگاه  )ع(حضرت    
مر او را به در نامه خود به عُ )ع(گماشت. امام را ينعمان بن عجالن زرق یو یجابهرا عزل نمود و بود 

و تو را از آنجا برداشتم بدون اينکه  اما بعد، نعمان را والى بحرين قرار دادم»در امانت ستود و فرمود:  یادا
 ،(11/)نامه «و امانت را ادا کردى نکوهش و مالمتى بر تو باشد. حقّا زمامدارى را به خوبى انجام دادى

انت يدر امانت خد يدار مردم هستند و باحاکمان امانت )ع(دهد که از نظر اماميرد نشان من موايا يبررس
 است.يت اخالق بر سيامد حاکميست جز پين یزيامانت چ یو ادا نکنند

 ن توسط حاکمانمايبه عهد و پ يوفادار .7-2

ان است. يرت و والمان توسط صاحبان قديپ به یوفادار ،استيت اخالق بر سيج حاکميگر از نتايد يکي
ن اصول يتراز مهم، مداراناستيس خود توسط حاکمان و یو عمل به شعارها مانيبه عهد و پ یبندیپا

انت ياند خکه با مردم بسته یگاه در مقابل عهدچيبه اخالق ه بندیپاشود. زمامداران يمحسوب م ياخالق
استمداران در ين امر باعث نفوذ سيو ا کننديم ش اعتماديخو دارانز به زماميکنند و در مقابل مردم نينم

 .(199 :1931ز خواهد بود )برزگر، يجه حفظ دولت حاکمان نيمردم و در نت یهادل
ن ين مردم و بيب ياز جمله آن را موجب الفت و دوستداشت.  یاژهين مهم توجه ويبه ا )ع(ريحضرت ام    

ن سپر يترن و نگهدارندهيترگر آن را محکميد یادر ج .(935 :1111، یآمد) دانديحاکمان و مردم م
مان را نشانه يوفا کردن به عهد و پ )ع(امام ،نيعالوه بر ا .(133 :1911 ،یخوانسار) کرده است يمعرف

جه آن يکه نت حاکمانتوسط به عهد  وفا کردنکه  و روشن است (151 )همان: دانديدرون م يصفا و پاک
 برخوردار است. يت فراوانين اهمزايکل جامعه است از چه م یبرا
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د به يز بايچنان باالست که معتقد است با دشمنان ن )ع(يمان نزد امام عليبه عهد و پ یت وفادارياهم    
اگر بين خود و »شود: يده ميد يروشنبهبه مالک اشتر  )ع(ن مطلب در نامه امامياعهد خود وفا کرد. 

پس در آنچه ...  او لباس امان پوشاندى، به قراردادت وفا کن، دشمنت قراردادى بستى، يا از جانب خود به
شود در نظر يگونه که مشاهده مهمان .(59/)نامه «و پيمان خود را مشکن اى خيانت نورزبه عهده گرفته

 تياست و اگر حاکمان خود را ملزم به رعا ين اصول اخالقيترمان از مهميبه عهد و پ یبندیپا )ع(امام
هم ن صورت، يکنند و در ايآنان اعتماد م یهاجه مردم به شعارها و وعدهي، در نتندينما يالقن اصل اخيا

 توانند بر حکومت خود ادامه دهند.يت هستند و هم حاکمان ميمردم در امن

 ن حکومت و مردميش تعامل بيافزا .7-3

مردم توسط حاکمان  يبانيجه کسب پشتيگر و در نتين حکومت و مردم، اعتماد به همديتعامل دو جانبه ب
مداران با اخالق، توده مردم را استيحاکمان و س است است.يبه اخالق در حوزه س یبندیپاج يگر نتاياز د

ز به يمردم ن ،در مقابلنباشد،  یان آنها و مردم فاصلهيتا ب کننديدانند و تالش ميهمچون فرزندان خود م
 یاجه رابطهيکنند، در نتيم يبانيو از آنان پشت وست دارندکنند و آنها را ديمسؤوالن خود اعتماد م

شرفت فرد و ين دولت و ملت منجر به پين اتحاد بيد و ايآيوجود مبه يو همدل طرفه و همراه با الفتدو

 کند.يجاد ميگردد و در دل دشمن ترس و واهمه ايجامعه م
چ يه ؛ و(59/نامه) شونديت محسوب محکومخانواده بزرگ  اعضایمردم )ع( يدر حکومت امام عل    
ات و عدم يف ماليبه مردم، تخف یکوکاريمداران و مردم بهتر از ناستين سيش تعامل بيدر افزا یالهيوس

از  يکيبه  یان در نامهيهمچن )ع(امام .(59/)نامه باشديکه دوست ندارند نم یاجبار مردم به کار
و با ماليمت رفتار  و با خوشرويى برخورد کن فروتن باش نسبت به رعيّت» د:يگوين ميکارگزارانش چن

 .(11/)نامه «نما
 و اصالح امور آنان حاکمان با مردم ین حکومت و مردم رفق و مدارايش تعامل بيگر عوامل افزاياز د    

 جه مردميدر نت کند ويشتر ميش مردم را به حاکمان بيگرا يل اخالقون اصيا یاجرا )ع(است، از نظر امام
است که  يز از جمله عواملين آنان و با آنان بودن نيستن و در بيز يمردم کنند.يم یاز آنان طرفدار

در »سد: ينوياستاندار مکه مبه  یانامه در)ع( امام. کنديشتر ميمردم ب یهات حاکمان را در دليمحبوب
و جر صورت  يرساناميچ پيهن، ... و جز زبان تو يمردم بنش یبرا يک مجلس عموميبامداد و شامگاه در 

 ين اصول اخالقيت ايرعا شوديگونه که مشاهده مهمان. (13/)نامه« ن تو و مردم نباشديب يچ مانعيه
 شود.ين آنها ميب يو همزبان ي، همدلش تعامليجه افزايحکومت و در نت برشتر مردم يباعث اعتماد ب

ار يت جامعه بسيريو مد یداراخالق در امور حکومت به یبندیپاج يز گذشت نتايشتر نيگونه که پهمان    
مام ره و سنت ايگران با مطالعه سد است که محققان و پژوهشيان شد و امياست که ب یدرشتر از موايب

 ران جامعه قرار دهند.يدمت مدرا در خ یدتري)ع( مطالب جديعل
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 يريگجهينت. 8
 :ت کهجه گرفيتوان نتين، با توجه به آنچه گذشت ميبنابرا
تابع  استي، بلکه سستيجدا ن اخالقنه تنها از  استيس )ع(،يره امام عليو س اسالم ياسينظام سدر  الف.

ن اساس هدف از حکومت در يدارند. بر هم یرند و اصل واحديگين منشأ ميت و هر دو از داساخالق 
، خدمت به یرگسترش دادگ ،احقاق حق یبرا یالهيست، بلکه قدرت وسيکسب قدرت ن یره علويس

 يزندگ یظلم و استبداد، برقرار یهاهيپا یعدل، نابود ييو برپا یمساوات و برادر یبرقرارمردم، 
جامه عمل  ين امور زمانياز منکر است و ا يو امر به معروف و نه يمندانه بر اساس کرامت انسانسعادت

 است تابع اخالق باشد.يباشند و س يران جامعه متخلق به اخالق اسالميپوشد که حاکمان و مديبه خود م
از  ي)ع( برخيدگاه امام عليداست. بر اساس  يو اصول يمبان یکه بر اخالق استوار است دارا ياستيسب. 
عدالت و  تيرعا ،از انتقام یريعفو و بخشش و جلوگ ،ينياز خودبزرگ ب زيپرهآنها عبارتند از: ن يترمهم

رفق و  تيرعا ،مشورت با خردمندانو  یريانتقادپذ؛ ياپرستيدنو  يادوستياز دن زيپره؛ مردم نيانصاف ب
حاکم نمودن اخالق ؛ ياز فضائل اخالق یبرخوردار زانيها با توجه به متناسب مقام، مدارا در رفتار با مردم

 و ... . استيبر س
از  يبرخ دارد که آحاد جامعه يو اجتماع یفرد يدر زندگ ييامدهايپه اخالق يو حکومت بر پا استيسج. 

 و توسط حاکمان مانيبه عهد و پ یوفادار ،اعتقاد به امانت بودن حکومت نزد زمامدارانآنها عبارتند از: 
بر جامعه،  يامت انسانعزت و کر يران، حکمآنها نياعتماد ب شيحکومت و مردم و افزا نيتعامل ب جاديا

 گر.يموارد د یاريو بس جامعه يهنگو فر ي، اجتماعياسيتوسعه س شگان بر نااهالن،يپلتيشدن فضمقدم
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