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چکيده
ارتباط اخالق و سياست همواره مورد توجه دانشمندان ،سياستمداران ،فيلسوفان و مديران جوامع بوده است.
برخي برآنند که بايد اخالق تابع سياست باشد ،گروهي ديگر معتقدند که بايد سياست بر اساس موازين اخالقي
تنظيم شود و دسته سوم نيز به جدايي بين آنها باورمندند .اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي و با استفاده از
منابع کتابخانهای به بررسي و تحليل اين مسئله از نگاه امام علي(ع) بهعنوان الگوی سياست و اخالق پرداخته
است .يافتههای پژوهش نشان ميدهد که از نظر امام علي(ع) ،سياست بايد تابع اخالق باشد .در ديدگاه امام(ع)،
سياستِ مبتني بر اخال ق دارای اصولي است که با رعايت آنها پيشرفت جوامع را به ارمغان ميآورد .برخي از اين
اصول عبارتاند از :رعايت عدالت و انصاف بين مردم ،پرهيز از دنيادوستي و دنياپرستي ،رعايت رفق و مدارا در
رفتار با مردم ،تناسب مقامها با توجه به ميزان برخورداری از فضايل اخالقي ،حاکم نمودن اخالق بر سياست،
وفاداری به پيمان و شعارهای حکومتي ،برخورد صادقانه با مردم و پرهيز از فريبکاری با آنان.
کليدواژهها :امام علي(ع) ،اخالق ،سياست ،مديريت ،حکومت.

 .1استاديار ،گروه علوم قرآن و حديث ،دانشگاه بينالمللي امام خميني (ره)
* :نويسنده مسئول
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 .1مقدمه
اخالق و سياست و رابطة بين آن دو از مهمترين موضوعاتي است که بشر همواره در مسير زندگي با آن
روبرو بوده و محل گفتگو و بحث دانشمندان و فالسفه در طول تاريخ نيز بوده است .رعايت موازين و
اصول اخالقي از جانب سياستمداران و زمامداران باعث عدل و قسط و رشد و کمال انسانها ميگردد و
اگر سياستمداران و حاکمان پايبند به اصول اخالقي و الهي نباشند ،باعث گسترش استکبار و ظلم و فساد
و در نتيجه تباهي و سقوط انسانيت ميگردند .در آموزههای اديان و مخصوصاً دين مبين اسالم نيز به اين
مسأله توجه شده بهگونهای که از توجه در سنت و سيره معصومان عليهالسالم که اجراکنندگان واقعي دين
هستند به رابطة بين اين دو توجه ويژه شده است .پژوهش حاضر اين مسأله را از نگاه امام علي(ع)
بهعنوان الگوی اخالق و سياست کاويده است.
 .1-1بيان مسئله

يکي از مهمترين مفاهيمي که در نهجالبالغه به چشم ميخورد مفهوم سياست و مسائل و احکام مربوط
به آن است .در بينش سياسي امام علي(ع) حاکمان و سياستمداران ،حافظ حقوق مردم هستند و حکومت
بر مردم ،امانتي الهي است که حاکم و سياستمدار بايد آن را رعايت کند .حاکم در صورتي ميتواند
سياست را ابزاری برای ادای امانت بهکار گيرد که پاکي نفس و تقوای الهي داشته باشد و خود را پایبند
به دين و رعايت اخالق سياسي مبتني بر شريعت نمايد .بنابراين ،اگر سياستمداران مزين به لباس اخالق
نباشند حکومت و سياست دچار آسيبهايي از قبيل کاهش کارآمدی ،تزلزل قدرت سياسي ،رويگرداني
تدريجي مردم از حکومت و زمينه کاهش وفاداری آنها به سياستمداران ميشود .اين در حالي است که
برخي معتقدند که بين اخالق و سياست هيچ رابطهای نيست و از نظر گروهي ديگر بايد اخالق تابع
سياست باشد .از طرفي ديگر مديريت و حکومت يکي از ضرورتهای هر جامعه است و هيچ جامعهای
يافت نميشود که بدون مدير و حاکم بتواند به حيات خود ادامه دهد ،بنابراين ،ارائه يک مدل حکومتي و
سياست مبتني بر اخالق ديني ميتواند در جهت ارتقاء بينش سياستمداران و حاکمان جامعه مفيد و مؤثر
باشد.
 .2-1پيشينة پژوهش

دربارة ارتباط اخالق و سياست بهطور عام کارهای فراواني اعم از کتاب ،مقاله و پاياننامه انجامشده ،ولي
بررسيها نشان ميدهد که از ديدگاه امام علي(ع) جز آثاری اندک که حسب بررسيهای نگارنده موارد
ذيل هستند چيزی تدويننشده است .مطالعه اين آثار نشان ميدهد که آنها يا بسيار جزئي و گذرا به مسأله
پرداختهاند و يا مانند پاياننامهها هيچکدام در دسترس استفاده عموم محققان قرار ندارند و در قفسههای
کتابخانهها بالمصرف باقيماندهاند.
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برخي از مهمترين مقاالت عبارتاند از :آسيبهای اخالقي قدرت سياسي در نهجالبالغه (:)1931
ورکشي؛ تعامل اخالق و سياست ( :)1939صدرا؛ مراحل رشد تربيت اخالقي از ديدگاه امام علي(ع)
( :)1931سلحشوری؛ نگاهي به مديريت و تدبير در فرهنگ علوی ( :)1931دری نجفآبادی؛ اخالق
سياسي اجتماعي کارگزاران در نهجالبالغه ( :)1931مهرابي؛ اخالق سياسي در نامههای نهجالبالغه
( :)1933بهشتي .برخي از مهمترين پاياننامهها نيز عبارتاند از :اخالق قدرت در سيره علوی (:)1931
رحيمي؛ تعامل اخالق و سياست در سيره علوی ( :)1933بروجردی؛ ثمره تربيت سياسي اخالقي از ديدگاه
امام علي (ع) ( :)1931احمدزاده؛ رابطة اخالق و سياست از ديدگاه اميرالمؤمنين علي(ع) ( :)1931شيری؛
ارتباط اخالق و سياست و تعيين مهمترين مؤلفههای سياست مبتني بر اخالق ( :)1933آروين .از ميان
پاياننامهها تنها يک مورد با عنوان «اخالق و سياست در انديشه و رفتار سياسي امام علي» توسط
محمدعلي برزگر چاپ شده که ـ ضمن ارج نهادن به زحمات ايشان ـ در بسياری موارد سطحي گذر نموده
و کمتر به تحليل پرداخته است .اين مقاله تالش ميکند با تحليلي همهجانبه از موضوع و با تمرکز بر
اصول و مباني اخالقي سياست و پيامدهای عمل به اخالق در سياست ،گامي هرچند کوچک در جهت
آشنا کردن مديران و زمامداران امور جامعه بردارد.
 .3-1ضرورت و اهميت پژوهش

از آنجا که در سيره سياسي امام علي(ع) بهعنوان حاکم اسالمي و انسان کامل و دارای فضائل اخالقي،
دستورالعملهايي در اينباره وجود دارد و مديران جامعه و سياستمداران بايد با آنها آشنا بوده ،لذا اين
تحقيق با هدف تبيين رابطة اخالق و سياست از ديدگاه امام علي(ع) سامانيافته و تالش ميکند به اين
پرسش پاسخ دهد که اوالً اخالق چه جايگاهي در سياست دارد ،ثانياً امام(ع) چه راهبردهايي عملي برای
اخالقي نمودن سياست بهکار بسته است؟ فرضيهای که در اين پژوهش دنبال ميشود اين است که از نظر
امام(ع) سياست و حکومت منهای اخالق اصالت ندارد و سياست بايد تابع اخالق باشد ،بهگونهایکه اخالق
بر تمام رفتارهای يک سياستمدار حاکم باشد .روش تحقيق در اين پژوهش نيز از نوع توصيفي – تحليلي
و با استفاده از ابزار کتابخانهای است.
 .2مفهوم شناسي اخالق
واژه «اخالق» از نظر لغوی جمع «خُلق» به معنای خوی ،طبع ،سجيه و عادت است( ،فراهيدی:1 ،1113 ،
 )151اعم از اينکه آن سجيه و عادت نيکو باشد يا زشت و بد (ابن منظور.)31 :11 ،1111 ،
در اصطالح برای اخالق معاني متعددی ارائه شده است .برخي خُلق و اخالق را ملکهای نفساني
دانستهاند که مقتضي صدور کارها از انسان بدون نياز به فکر و انديشه است ،برخي نيز اخالق را تنها بر
فضايل اخالقي اطالق ميکنند و آن را در مقابل ضد اخالق بهکار ميبرند (جزائری .)11 :1931 ،بهطور
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خالصه در اصطالح عالمان دين اسالم ،اخالق کيفيتي برای نفس آدمي است که رفتارهايي متناسب با آن
از انسان بروز ميکند يعني اگر کيفيت نفس خوب باشد ،کارهای خوب و اگر بد باشد کارهای بد صورت
ميگيرد (نراقي93 :1931 ،؛ ديلمي .)13 :1931 ،پس اخالق به اخالق حسنه و اخالق رذيله تقسيم
ميگردد ،اين کيفيت نفساني ممکن است به صورت غير راسخ و يا به شکل ملکه در آيد.
سياست واژهای عربي از ريشه «سَاسَ ـ يسوسُ» گاهي به معنای «خُلق و خُو» (ابنمنظور:1 ،1111 ،
113؛ صاحب بن عباد )111 :3 ،1111 ،و غالباً در معنای «رياست و تدبير امور» (زمخشری)919 :1333 ،
آمده است .لغتشناسان فارسي نيز در تعريف سياست گفتهاند« :سياست به معنای پاس داشتن مُلک ،حکم
راندن بر رعيت ،حکومت ،رياست و داوری کردن است» (دهخدا :1931 ،مدخل سياست).
در اصطالح علوم سياسي نيز هر امری که مربوط به حکومت ،دولت ،مديريت و چگونگي فعاليت آنها
در اداره جامعه ،رهبری طبقات و حزبهای جامعه باشد ،از جمله «امور سياسي» است (عالم.)99 :1931 ،
برخي معتقدند« :نظام سياسي عبارت است از مجموعهای از سازمانهای اجتماعي که برای تأمين روابط
طبقات اجتماعي و حفظ انتظام جامعه به وجود ميآيند» (آقايي.)115 :1913 ،
بايد توجه داشت که گرچه معنای لغوی سياست ،اداره کشور بر اساس مصالح آن ميباشد ،ولي هر
حزب و گروهي بر اساس انديشه و جهانبيني خود راجع به انسان و جهان ،قيدی بر اين تعريف افزوده و
يا کم کرده است .بر اين اساس با توجه به ديدگاه اسالم دربارة انسان و جهان که جهان مبدأيي به نام اهلل
دارد که او جهان را برای رسيدن به اهدافي آفريده است ،وظيفه مدير و سياستمدار اسالمي اداره جامعه بر
اساس ارزشهای ديني و هدايت جامعه بهسوی صراط مستقيم است (مرتضوی.)191 :1931 ،
 .3ديدگاهها دربارة رابطة اخالق و سياست
دربارة رابطة اخالق و سياست بايد گفت که اين بحث همواره مورد توجه انديشمندان ،سياستمداران و
فالسفه بوده است .نسبت اخالق و سياست نتايج عملي گستردهای دارد که ماحصل آن پایبندی يا عدم
پایبندی دولت به اصول اخالقي است .اگر ادعا شود که اخالق و سياست از يکديگر جدا هستند،
الزمهاش اين است که انتظار پایبندی به اصول اخالقي را از دولت و مديران جامعه نداشته باشيم و
عملکرد آنها را بر اساس معيارهای اخالقي نسنجيم و تنها معيار را کارآمدی بدانيم؛ اما اگر ادعا کرديم که
دولت بايد اخالقي باشد ،آنگاه بايد در مواردی که ميان اصول اخالقي و منافع دولتي تعارضي پيش آمد،
اخالق را حاکم نماييم .بهطور کلي در اين باره سه نظريه اصلي مطرح شده است.
نظريه نخست ،حوزه اخالق و سياست را از هم تفکيک ميکند .طرفداران اين نظريه معتقدند که اگر
قرار باشد اخالق وارد سياست شود ،سياست از قدرت ساقط ميشود و اگر سياست وارد اخالق شود ،اخالق
از خاصيت ميافتد ،پس بايد از هم جدا باشند .زيرا مدار اخالق حق و حقيقت است و مدار سياست منفعت
و مصلحت؛ و الزمه سياست دستکشيدن از پارهای اصول اخالقي است.
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نظريه دوم ،اخالق را تابع سياست ميداند .بر اين اساس ،سياستمدار هر عملي انجام دهد ،اخالقي است.
اخالق چيزی است که به تبع شرايط برای حفظ جايگاه فرد يا افرادی و يا طبقه خاصي بهکار ميرود .در
حقيقت در اين رويکرد عمل سياسي همان عمل اخالقي است.
تفاوت نظريه جدايي اخالق و سياست با اين نظريه (تبعيت اخالق از سياست) در اين است که اين
نظريه هيچ اصالتي را برای اخالق قائل نيست بر خالف ديدگاه جدايي اخالق و سياست که مفاهيم
اخالقي را بهعنوان يک اصل پذيرفته امّا در حوزه سياست کارساز نميداند.
نظريه سوم ميگويد سياست تابع اخالق است .اين ديدگاه معتقد است اخالق و سياست هر دو در پي
تأمين سعادت انسان هستند .وظيفه سياست ،پرورش معنوی شهروندان ،اجتماعي ساختن آنها ،تعليم
ديگرخواهي و رعايت حقوق متقابل است؛ و اين چيزی نيست جز همان قواعد و اصول اخالقي .بنابراين،
هر چه در سطح فرد ،اخالقي است در سطح اجتماع و سياست و برای دولتمردان نيز اخالقي است .اين
نوع نگرش برخاسته از معارف قرآن کريم و روايات اسالمي است ،زيرا اسالم در حقيقت مجموعهای از
مقولههای به همپيوسته است که يک جزء آن سياست و حکومت و اجزاء ديگر آن اخالق و مفاهيم ارزشي
است که بررسي هر کدام از اينها بدون ديگری موجب انحراف از فهم جامع اسالم ميگردد .در واقع
عمل به يکي منهای ديگری در چهارچوب معارف سياسي اسالم مورد پذيرش نيست (الهامينيا:1935 ،
 .)1حکومتي که در آن اخالق نقش اساسي دارد و سياست بر مبنای اخالق استوار گرديده است ،در
سرنوشت سياسي و سعادتمندی آحاد جامعه نقشي تعيينکننده دارد .چرا که رعايت موازين و اصول
اخالقي از جانب کارگزاران و مديران باعث عدل و قسط و رشد و کمال انسانها ميگردد و اگر
سياستمداران و حاکمان پایبند به اصول اخالقي و الهي نباشند ،باعث گسترش استکبار و ظلم و فساد و
در نتيجه تباهي و سقوط انسانيت ميگردد.
 .4رابطة اخالق و سياست در اسالم
در شريعت اسالم و بهخصوص فقه سياسي شيعي ،هم سياست و هم اخالق از دين منشأ ميگيرند و اصل
واحدی دارند .منابع هر دو نيز ،قرآن ،سنت و سيره معصومان(ع) و متون ديني مانند نهجالبالغه ،صحيفه
سجاديه و  ...است .اين ادعا با کالمي از رسول اکرم(ص) که خود اولين حاکم اسالمي و متصف به
واالترين درجه اخالق است تأييد ميشود .ايشان هدف از رسالت جاوداني و جهاني خود را اتمام مکارم
اخالق معرفي کرده است (طبرسي.)3 :1111 ،
از نظر قرآن شرط شايستگي حکومت حاکمان الهي و رهبران جامعه ،ظالم نبودن است و با صراحت،
حکومت ظالمان را جايز ندانسته است( :البقره .)111/مطابق آيه ،خداوند عهد خود (امامت و زمامداری
جامعه) را به ستمگران نمىدهد .در آيه  11حج اهـداف عـالى حـکـومـت صـالحـان را ،گـسـتـرش
فضايل اخالقى و انهدام رذايل دانسته است؛ در مقابل ،خداوند مطابق آيه  11سوره نور کساني را که به
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فحشا و منکرات امر ميکنند و درصدد طرد فضائل اخالقي در جامعه هستند نکوهش ميکند و آنان را
مطيع و تابع شيطان دانسته است .بنابراين ،در منطق قرآن ،هدف از حکومت ،برقراری فضائل در جامعه،
پايهريزی مساوات و برادری و برپايي عدل ،نابودی پايههای ظلم و استبداد ،برقراری زندگي سعادتمندانه
بر اساس کرامت انساني ،امر به معروف و نهي از منکر و  ...دانسته شده است ،البته روشن است که اين
امور زماني جامه عمل به خود ميپوشد که حاکمان و مديران جامعه متخلق به اخالق اسالمي و متخصص
در امور سياسي باشند و سياست و نظام حکومتي را تابع اخالق کنند (صافي.)131 :1935 ،
در برخي آيات با صراحت بيشتری ،نه تنها به تالزم سياست و اخالق اشاره مينمايد بلکه هدف از
سياست را برپا داشتن و برقراری اخالق ،عدالت و امانتداری معرفي نموده است( :النساء )53 /بنابراين،
اگر اخالق و سياست از هم جدا باشد و اخالق در سياست هيچ جايگاهي نداشته باشد ،هيچکدام از اين
ارزشها در جامعه عملي نميشود و در نتيجه جامعه به سعادت نخواهد رسيد( .الهامينيا)9 :1935 ،
در کالمي از امام علي(ع) به ضرورت تهذيب اخالقي زمامداران اشاره شده آنجا که فرموده است« :آن
که خود را پيشواى مردم سازد پيش از تعليم ديگرى بايد به ادبکردن خويش بپردازد و پيش از آنکه به
گفتار تعليم فرمايد بايد به کردار ادب نمايد و آنکه خود را تعليم دهد و ادب اندوزد ،شايستهتر به تعظيم
است از آنکه ديگرى را تعليم دهد و ادب آموزد» (حکمت .1)39/قرآن کريم نيز افرادی که ديگران را امر و
نهي ميکنند ولي خود به آن عمل نميکنند مورد سرزنش جدی قرار ميدهد( :البقره11/؛ الصف.)9/
بنابراين ،نکته مهم در حکومت اسالمي اين است که مديريت ـ برخالف مکاتب مادیگرا ـ مقام و
پست به معنای متداول نيست و موضعي برای تکاثر قدرت و ثروت و نيل به اهداف و اغراض نفساني
محسوب نميشود؛ بلکه وظيفه و امانتي الهي است که هر چه مراتب مدير و رهبر باالتر رود سنگيني بار
مسؤوليت و رسالت آن بيشتر ميشود.
 .5رابطة اخالق و سياست از ديدگاه امام علي(ع)
در نظر امام علي(ع) حُسن خلق ارزشمندترين مقام و حَسَب( ،حکمت )93/بهترين همنشين( ،حکمت)119/
و عامل ازدياد نعمت دانسته شده است (حکمت .)113/برخي ديگر از مهمترين برکات اخالقمداری در
زندگي فردی و اجتماعي ـ که با موضوع پژوهش مناسبت بيشتری دارد ـ عبارتاند از :عامل وحدت در
ميان امت اسالمي ،بهرهمندی از پشتيباني مردم ،جبران شدن ضعفها و کمبودها ،برخورداری از هيبت،
باال رفتن منزلت اجتماعي ،کامل شدن نعمتها ،ثابت شدن بزرگي ،مقهور شدن مخالفان ،بهرهمندی از
ياران فراوان ،اصالح شدن ميان او و مردم ،برخورداری از صيانت الهي و ( ...طاهری.)151 :1931 ،

 .1نسخه نهج البالغه مورد استفاده در اين پژوهش مربوط به صبحي صالح است .همچنين ،در ترجمه عبارات نهجالبالغه نيز ،از ترجمه حسين
انصاريان بهره گرفتهايم.
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سياست نيز ـ به معنای مديريت و اداره امور جامعه ـ در نگاه اميرالمؤمنين(ع) از ضروريات هر جامعهای
است .امام(ع) در نفي ديدگاه خوارج که مبلغان هرج و مرج و نفي حکومت بودند ميفرمايد« :جامعه ناچار
از داشتن يک حاکم است ،چه نيکوکار باشد و چه فاجر» (خطبه .)11/شايد اين کالم امام(ع) تعريضي به
واقعيت تاريخي در امر رهبری جامعه اسالمي و دليل تن دادن وی به خالفت خلفای قبل از خود نيز باشد
(شايستهنژاد)111 :1935 ،؛ و نيز شايد بتوان گفت هدف از بعثت انبياء نيز همين است (درخشه:1933 ،
.)111
هدف حکومت در نگاه امام علي(ع) برپايي فرمان خداست ،يعني سياست علوی ،ترکيبي از رابطة خدا،
مردم و حکومت است (غالمعلي .)111 :1931 ،تمام گزارههای تشکيلدهندهی انديشه امام علي(ع) دربارة
اخالق و سياست ،از قرآن و سنت پيامبر اکرم(ص) گرفته شده است .در ديدگاه آن حضرت ،اخالق
بهعنوان يک عنصر نظارتي دروني برای کنترل و مهار قدرت و سياست تلقي ميشود .بيترديد در انديشه
اخالقي حضرت ،هرگز تفکيک اخالق فردی و اخالق سياسي مشاهده نميشود و حضرت بر ضرورت
تالزم اخالق فردی و اخالق سياسي تأکيد ميکند .اخالق فردی در پي فضيلت و سعادت فردی و اخالق
سياسي به دنبال فضيلت و سعادت جمعي است .حضرت علي(ع) که مظهر عيني و تجسم مطلق اخالق
فردی بود و قرب الهي را غايت نهايي زندگي ميدانست ،در سياست بهدنبال سعادت جمعي بود.
شايد بتوان گفت که مهمترين و اولين مؤلفهای که بيانکننده پيوند اخالق و سياست در انديشه امام
علي(ع) است توصيههای آن حضرت به مسئوالن سياسي نسبت به رعايت تقوای سياسي در عرصه
زندگي فردی و اجتماعي است .اين مطلب از آغاز نامه امام علي(ع) به مالک اشتر فهميده ميشود که در
آن امام(ع) پيش از هر چيزی بر رعايت تقوا در امور حکومتداری تأکيد دارند (نامه .)59/از نظر امام
علي(ع) مدير و حاکمي که بااخالق باشد اطاعت او بر مردم واجب است (ليثي واسطي ،)191 :1931 ،از
طرفي ديگر نيز حاکمان را تشويق ميکند که اگر ميخواهند حکومتشان تداوم داشته باشد بايد در
سياست ،اخالق داشته باشند و نيکو رفتار نمايند (همان ،)953 ،113 :مردم نيز در راستای اجرای سياست
نيکو به واليان و حاکمان خود اعتماد بيشتری پيدا ميکنند (همان ،)113 :همانگونه که از نظر امام(ع)
تدبير صحيح امور و پرهيز از اسراف و زيادهروی از نشانههای سياستمدار و مدير متخلق است (همان:
113؛ حائری113 :1931 ،؛ نوری.)113 :19 ،1113 ،
بيمناسبت نيست گفته شود که در ديدگاه امام علي(ع) رعايت اصول اخالقي صرفاً مربوط به حوزه
سياست داخلي نيست ،بلکه در سياست خارجي و روابط با ساير ملل نيز بايد اخالقي برخورد نمود .برای
نمونه همواره از وفای به عهد و پيمان و پرهيز از پيمانشکني ،خدعه و نيرنگ و اجتناب از دروغ و
فريبکاری در روابط با ديگر ملل و اديان صحبت ميکند و بهکارگيری چنين رذايل اخالقي در روابط
خارجي از منظر امام علي(ع) مطرود و مذموم شمرده شده است (نامه.)59/
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 .6مباني اخالقي سياست از ديدگاه امام علي(ع)
اسالم دارای يک سلسله اصول و مباني است که بر اساس آن تعاليم و آموزههای ديني شکل ميگيرد .از
جمله اين اصول ،مربوط به سياست است که اخالق شاکله و اساس آن را تشکيل ميدهد .اين اصول و
مباني توسط پيامبر اسالم(ص) ترسيم و در رفتار آن حضرت به منصه ظهور رسيد و بعد از او ،در سيره و
رفتار حضرت علي(ع) بهخوبي نمايان گشت ،بهطوریکه سياست بدون اخالق در نظر و رفتار آن حضرت،
جلوه ناپسندی دارد .در نگاه امام علي(ع) اصول اخالقي جانمايه و مقوم سياست محسوب ميشود .بر
اساس اين نگاه ،کسب قدرت از هر طريق ممکن ،مشروعيت نداشته و حرکت در غير اين مسير تباهي و
هالکت را به دنبال خواهد داشت .برخي از اصول اخالقي که سياستمداران بايد به آنها توجه کنند
عبارتاند از« :سازگاری گفتار و کردار ،ادای امانت الهي ،نرمي با مردم ،پرهيز از بياعتنايي و دروغ،
وفاداری نسبت به حقوق مستمندان و مردم ،امانتداری ،پرهيز از خودبزرگبيني ،ترس از خدا در اسرار
پنهاني ،اطاعات الهي و انجام کارها مطابق کتاب و سنت ،رعايت عدل و انصاف ،پرهيز از اختالف و
دعوت به اتحاد همه حزبها و گروهها ،بهره کافي بردن از فرصتها ،استقامت در هدف و اصول ثابت،
عفو و بخشش و جلوگيری از انتقام ،تحمل افکار مخالف ،انتقادپذيری ،مشورت با خردمندان و » ...
(خسروپناه .)35 :1931 ،در ادامه بحث برخي از مهمترين اين اصول و مباني بهاختصار توضيح داده
ميشوند.
 .1-6رعايت عدالت و انصاف بين مردم

در ديدگاه حضرت علي(ع) عدالت عنصر ذاتي و مهمترين رکن سياست است (نامه .)59/به همين دليل
حضرت(ع) تمام توان خويش را برای مبارزه با بيعدالتي به کار برد تا اصول اخالقي را در مردم و در ميان
مسؤوالن پايدار کند (معينينيا .)119 :1935 ،از نظر امام علي(ع) بهترين سياستها اجرای عدالت است
(ليثيواسطي )195 :1931 ،و آن را در سه چيز ميداند« :نرمي کردن با مردم در عين قاطع بودن در
اجرای قانون؛ به نهايت رساندن کار در دادگری و احقاق حقوق مردم؛ در عين ميانهروی ،بخشش خود را
نسبت به مردم افزايش دادن» (آمدی .)993 :1911 ،در روايتي ديگر ،امام(ع) راه رسيدن به عدل در اداره
امور را سه چيز ميداند :خيرخواهى براى مردم و کم کردن طمعورزى و افزودن پارسايى (همان .)111 :از
طرفي ديگر ممکن است برخي عدالت را بر مردم مشتبه کنند و درعينحال که به مردم ظلم ميکنند آن را
عدالت معرفي کنند و اجازه ندهند که مردم اعتراض نمايند ،از نظر امام(ع) چنين فردی ظالمترين
ستمکاران است (همان ،)151 :همين مفهوم از امام سجاد (ع) نيز نقلشده است (صدوق.)913 :1933 ،
مطابق روايت آنکس که ستم مىکند و آن را عدل به شمار مىآورد و حقيقت امر را بر جامعه پوشيده
نگاه مىدارد ،از هر ستمکاری ظالمتر است.
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پس آنچه مهمّ است اين است که مردمان نسبت به فهم عدالت و شناخت آثار آن غافل نباشند ،تا
بتوانند بدون اينکه امر بر ايشان مشتبه شود ،خواستار اجراى آن باشند .به هر حال از نظر معصومان(ع) و
بهويژه امام علي(ع) اگر سياستمداران و حاکمان عدالت را رعايت نکنند نتايج ناگواری در جامعه ايجاد
ميکنند؛ برخي از اين موارد عبارتاند از« :سستى و ناتوانى دستگاه حاکم و ادارى کشور ،فقر مردم ،ايجاد
فواصل معيشتى ،سست شدن معتقدات دينى ،انتشار نيافتن صالح و پاکيزگى اخالقى و دينى در ميان
مردم ،شيوع انواع فجور و فساد و رشوهگيرى و تورّم و موارد فراوان ديگر» (حکيمي )591 :1 ،1931 ،که
اين مقاله گنجايش اشاره به همه موارد آنها را ندارد.
 .2-6پرهيز از دنيادوستي و دنياپرستي

دنياپرستي از انحرافات فکری و بيماریهای اخالقي ،است که از نظر دين مقدس اسالم بسيار مذمت و
سرزنش شده است ،بهگونهای که از نظر رسول خدا(ص) رأس و محور همه خطاها دانسته شده است:
(کليني ،)191 :1 ،1113 ،منظور از دنياپرستي آن است که انسان چنان عالقهمند و شيفته آن باشد که در
راه تحصيل آن به هر عمل زشتي دست بزند و حقوق ديگران را پايمال نموده ،واجبات الهي را ترک کرده
و وظايف خود را درست انجام ندهد و از تحصيل کمال و تهذيب نفس و اعمال نيک باز ماند .اينگونه
عشق و عالقه افراطي را دنياپرستي مينامند و از نظر عقل و نقل مذموم است .خداوند اين نوع زندگي
دنيايي را سرگرمي و بازيچه (االنعام )91/و «متاع غرور» (آلعمران ،)135/معرفي کرده و عاقبت
دنياطلبان را آتش جهنم دانسته است (يونس.)3-3/
بنابراين ،اگر انسان تحصيل مال و ثروت ،پست و مقام ،خوراک ،پوشاک ،مسکن و تجمالت زندگي
زودگذر را هدف اصلي خويش قرار دهد و از آخرت غافل بماند ،هرگز به کمال واقعي و سعادت ابدی
نميرسد .از نظر امام علي (ع) نيز حبّ دنيا سرآمد همه فتنهها و مشکالت بشر است (آمدی.)913 :1911 ،
پرهيز از دنياپرستي مخصوصاً برای سياستمداران و صاحبان قدرت که زمام امور جامعه را نيز در دست
دارند از اهميت خاصي برخوردار است .ازاينرو ،امام علي(ع) به اين مهم توجه زيادی نموده و در موارد
گوناگوني به فرمانداران و کارگزاران خود اهميت آن را گوشزد ميکند.
امام(ع) با يادآوری سهمگين بودن مرگ و هولناکي منزلگاههای آخرت ،مردم را نسبت به دنيا و
فناپذيری آن تذکر ميدهند (خطبه .)111/در وصيتنامه خود به امام حسن(ع) نيز هدف خلقت را آفريده
شدن انسانها برای آخرت ميداند و ميفرمايد« :براى آخرت آفريده شدهاى نه براى دنيا و براى فنا نه
براى بقا و براى مرگ نه براى حيات ،در منزلى هستى که بايد از آن کوچ کنى و جايى که از آن بهجای
ديگر برسى» (نامه .)91/در قسمتي ديگر از همين وصيتنامه دربارة دنياطلبان چنين ميگويد« :همچون
حيواناتي هستند برخي بسته و برخي رها که خردهايشان را از دست داده و به بيراهه ميروند» .پر واضح
است که منظور امام ،دنياخواهاني هستند که به دنيا دل بستهاند و آخرت را فراموش کردهاند و گرنه «دنيا
مزرعهای است که بندگان خدا در آن هر کار خوب ،بد ،شيرين و يا تلخ را ميکارند» (ابن شعبه حراني،
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 .)511 :1111پس مقصود امام(ع) اين است که «دنيا هدف نيست بلکه وسيله و پلي است بهسوی
معنويات و سعادت اخروی» (محمدی اشتهاردی.)31 :1931 ،
امام(ع) بارها و بارها و به مناسبتهای گوناگون به واليان و فرمانداران و ادارهکنندگان جامعه با عبارات
گوناگون اهميت دل نبستن به دنيا را گوشزد کرده و دنيا را مکاني دانسته تا آنان بتوانند حدود و احکام
الهي را جاری نمايند .ازاينرو ،گفتار را در اين قسمت با کالمي ناب از امام علي(ع) حُسنِ ختام ميبخشيم
که ميفرمايد« :اى بندگان خدا ،شما را سفارش مىنمايم به ترک دنيايى که شما را ترک مىکند گر چه
شما ترک آن را دوست نداريد ... ،پس در عزّت و فخر کردن به دنيا رقابت نکنيد و به زيور و نعمت آن
گول نخوريد و از رنج و سختى آن بيتابى نکنيد ،زيرا عزّت و فخرش از ميان مىرود و زيور و نعمتش
فانى مىشود» (خطبه.)33/
بنابراين ،صاحبان قدرت و زمامداران جامعه بايد به اين دستورات اخالقي امام(ع) ـ که بسياری از آنها
را به واليان زمان خود فرمودهاند ـ عمل نمايند و بدانند که هر تصميمي آنها بگيرند نه برای خود بلکه
برای تمام مردم جامعه و حتي گاهي برای آيندگان نيز هست .در نظر امام(ع) بايد از لحظهلحظههای
زندگي دنيايي استفاده کرد و آن را نردبان ترقي قرار داد و زمينههای رشد و تکامل معنوی را در آن فراهم
نمود .از نظر امام(ع) ،دنيا خانه بينيازی برای توشهگيران و خانه پند برای پندآموزان است .سجدهگاهي
برای دوستان خدا و منزلي برای نزول وحي الهي است (حکمت .)191/ولي آنگاه که سخن از دلبستگي به
دنيا ،فرو رفتن در خواهشهای نفساني و فراموش کردن آخرت است امام(ع) آن را نکوهش ميکند.
 .3-6رعايت رفق و مدارا در رفتار با مردم

عقل انسان بر مبنای فطرت ،ميل به مدارا و تساهل دارد و در مسير تربيت چه در بعد فردی و چه در بعد
اجتماعي بر تساهل و تسامح تأکيد مينمايد .منظور از مدارا و تسهيل اين است که برنامهها و اقدامات
تربيتي بايد اموری آسان و ميسر باشد و مبتني بر وظايف سنگين و دشوار نباشد تا افراد با ميل و رغبت در
آن مسير حرکت نمايند (علوی لنگرودی.)111 :1931 ،
رفق و مدارا در عالم سياست آنچنان الزم و ضروری است که امام علي(ع) آن را در رأس رياست و
حکومت و زينتبخش آن ميداند( :آمدی .)11 :1911 ،آقا جمال خوانساری شارح غررالحکم در شرح اين
گفته امام(ع) مينويسد« :تحمّل و بردباری ،زينت و آرايش مهترى و حکومت است ،يعنى گذشت نمودن
از بعضى امور ناگوار از توده مردم ،يا تحمّل تعبها و مشقّتها براى رفاه ايشان و يا متحمّل شدن هزينه
احتياجات آنان» (خوانسارى .)133 :1 ،1911 ،اهميت صبور بودن واليان و مديران جامعه از آن روست که
حاکمان به سبب قدرت خود ،توانايي بر انتقام دارند ولي اگر با وجود قدرت انتقام نگرفتند ،آنگاه است که
محبوب دلها ميشوند (معينينيا.)199 :1935 ،
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ازاينروست که امام(ع) هم خود و هم کارگزارانش را از خشم گرفتن بر مردم بهشدت نهي ميکرد،
برای مثال در نامهای خطاب به عبداهلل بن عباس ـ هنگامي که وی را به فرمانروايي بصره منصوب
ميکند ـ ميگويد« :در برخورد با مردم و در نشستن با ايشان و داورى ميان آنان گشادهرو باش ،از خشم
حذر کن ،زيرا آن سبکسرى و انگيزه شيطانى است» (نامه .)31/بنابراين ،گشادهرويي و پرهيز از خشونت
يکي از سجايای اخالق سياسي در رفتار و منش امام علي(ع) بوده و به کارگزاران خود نيز سفارشهای
زيادی در اينباره ميکند.
امام علي(ع) حتي با خوارج نيز با مدارا رفتار ميکرد .او نه تنها آنها را زنداني نکرد بلکه سهم آنان را از
بيتالمال قطع نکرد و به آنان نيز همچون ساير افراد مينگريست .آنان در اظهار عقيده آزاد بودند .خوارج
به مسجد ميآمدند ولي به علي(ع) اقتدا نميکردند ،حتي گاهي برای حضرت و مسلمانان مزاحمت ايجاد
ميکردند ولي حضرت آنان را آزار نميداد و يا زنداني نميکرد (مطهری .)119 :1931 ،از نظر امام علي(ع)
مدارا با مردم ،يکي از نشانههای خردمندی است (آمدی )531 :1111 ،و صالح و درستي در رفتار و گفتار،
مرهون سماحت و آسانگيری با ديگران دانسته شده است (ليثي واسطي .)111 :1931 ،لذا در جايي
ميفرمايد :بر شما باد به رفق و مهرباني ،زيرا آن کليد راه صحيح و از ويژگيهای صاحبان خرد است
(همان .)991 :امام(ع) خود نيز چه در مصدر حکومت و چه در غير آن بر اصل تسهيل تکيه ميکرد مگر
در مواردی که حدود الهي به خطر ميافتاد.
 .4-6تناسب مقامها با توجه به ميزان برخورداري از فضايل اخالقي

گزينش سياسي از مهمترين مباحث جامعهشناسي سياست در هر نظام سياسي ميباشد که بر اساس
الگوهای خاصي اين کارکرد را عملي ميکنند .در انديشه امام علي(ع) گزينش سياسي بر اساس آموزههای
ديني و فضائل اخالقي و شخصيتي صورت ميگيرد .بر اين اساس ،نخستين حرکت حکومتي امام(ع) پس
از بيعت مردم با او ،عزل فرمانداران فاسد حکومتي عثمان بود (کريميان .)35 :1933 ،امام علي(ع) به
هنگام تعيين سفراء و نمايندگان خويش و اعزام آنها به ممالک اسالمي به فضائل اخالقي و ويژگيهای
شخصيتي افراد توجه ويژه داشت و ميزان اختيارات آنها را با توجه به همان خصائص معين ميکرد .برای
نمونه دامنه اختياراتي را که حضرت به مالک اشتر داد به مراتب بيشتر از اختياراتي بود که به اشعث بن
قيس سپرد .اينگونه روشهای متفاوت را بايستي در ويژگيهای شخصيتي ياران آن حضرت تفحص کرد؛
چرا که اشعث عاقبت جزء خوارج شد و حتي از کساني بود که باعث شکست لشکر امام(ع) در جنگ صفين
بود (الهامي .)113 :1931 ،آن همه اختياراتي را که امام علي(ع) به مالک اشتر تفويض نمودند نشانه آن
است که ايشان صددرصد به مالک اطمينان داشته و لزومي برای کنترل رفتار و کردار مالک نميديد.
برخالف ياران ديگر که چون از ويژگيهای کمتری برخوردار بودند ،در نتيجه اختيارات کمتری نيز داشتند
و در مقابل کنترل بيشتری بر اعمال و رفتارشان اعمال ميشد .از نظر حضرت اولين شرط گزينش افراد
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برای تصدی امور پيروی از اسالم ،قرآن و سنت پيامبر(ص) بود و اگر فردی از اين اصول عدول ميکرد او
را عزل مينمود (معينينيا.)111 :1935 ،
امام(ع) همين روش را به کارگزاران خود نيز پيشنهاد ميدادند و از آنان ميخواستند که افراد متدين ،با
تجربه و با اخالق را به کار بگمارند .افرادی که از خانوادههای سالم و با اخالق برخاسته باشند (کريميان،
 .)31 :1933نمونه اين نوع سفارشات را در نامه امام(ع) به مالک ميتوان ديد که در آن فرمود« :از عمّال
حکومت ،کسانى را انتخاب کن که اهل تجربه و حياءاند و از خانوادههاى شايسته و در اسالم پيش
قدمترند ،چرا که اخالق آنان کريمانهتر و خانواده ايشان سالمتر و مردمى کم طمعتر و در ارزيابى عواقب
امور دقيقترند» (نامه59/؛ و نيز ن.ک :ابن ابي الحديد .)13 :13 ،1111 ،توجه به سابقه خانوادگي و
ضرورت انتخاب سياستمداران و حاکمان جامعه از خانوادههای با اخالق در جای ديگری از نامه امام(ع)
به مالک آشکار است .آنجا که فرمودند« :با صاحبان مکارم و شرافت و خانوادههاى شايسته و داراى سوابق
نيکو ،پيوند برقرار کن» (نامه ،)59/اينها همه نشان از تأکيدهای فراوان امام(ع) بر نقش اخالق در
سياست دارد.
 .5-6حاکم نمودن اخالق بر سياست

از ديدگاه امام(ع) اخالق بر سياست و قدرت حاکميت دارد و عاملي برای کنترل قدرت است .ايشان در
قسمتي از نامه معروف خود به مالک اشتر ميفرمايد« :از گذشتى که از مردم کردهاى پشيمان مشو و بر
کيفرى که دادهاى شاد مباش و به خشمى که راهِ بيرون رفتن از آن وجود دارد شتاب مکن( »... ،نامه.)59/
امام علي(ع) در قسمت ديگری از همان نامه ،توصيههای اخالقي راجع بهضرورت حاکميت اخالق در
دولت مطرح مينمايد و نحوه برخورد مسؤوالن سياسي با مردم را بدين شکل ترسيم ميکند« :بپرهيز از
اينکه به خاطر احسان نمودن بر مردم بر آنها منّت گذارى ،يا عمل خود را بيش از آنچه هست بزرگ
شمارى ،يا به مردم وعدهاى دهى و خالف آن را بهجاى آورى ،چرا که منّت موجب بطالن احسان ميشود
و اگر کار را بيش از آنچه هست بپنداری باعث از بين بردن نور حق در قلب است و بپرهيز از خلف وعده
که سبب خشم خدا و مردم است» (همان).
در اين قسمت توصيه ميکند که دولتمردان بايد از منت نهادن بر مردم که مورد نهي خداوند و دليل
انحطاط اخالقي و موجب تحقير مردم و بيارزش کردن کارها است ،بپرهيزند و از زيادهنمايي در سياست
اجتناب نمايند .يعني اموری که انجام شده را بيش از آنچه هست ،نبايد جلوه کرد که اين نوعي سفسطه و
رياکاری و خالفگويي است و بدبيني مردم را به همراه خواهد داشت .از نظر امام(ع) زمامدار نبايد در برابر
وظايفي که انجام ميدهد انتظار تکريم و تملق از ملت داشته باشد و ملت نيز نبايد با اينگونه اعمال،
حقايق و شخصيتها را بر ديگران مشتبه نمايند .از نظر امام(ع) حاکم نيز مانند ملت انسان است و از خطا
و اشتباه در امان نيست ،بنابراين ،ملت در صورت ديدن خطا بايد حقيقت را بدون ترس و دلهره با
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زمامداران در ميان نهند و آنان نيز با آغوش باز آن را بپذيرند و نبايد خشم و کينه آنان نسبت به مردم
برانگيخته شود (قرباني .)931 :1933 ،همچنين حاکميت اخالق بر سياست اقتضاء ميکند که زمامدار از
وعدههايي که نميتواند به آنها جامه عمل بپوشاند ،اجتناب ورزد زيرا نه تنها موجب خشم خداوند خواهد
بود بلکه خشم و غضب ملت را هم برميانگيزد و اين خود بزرگترين ضربه را بر پيکر دولت و کشور
خواهد زد.
اصولي که تاکنون ذکر شد تنها تعداد معدودی از اصولي است که امام(ع) به مناسبتهای گوناگون
برای روشنگری مردم ،زمامداران و فرمانداران بيان کردهاند ،عالوه بر موارد فوقالذکر ،برخي اصول ديگر
نيز وجود دارد که عبارتاند از« :ضرورت خودسازی حاکم ،ضرورت علم و آگاهي حاکم اسالمي ،پرهيز از
خودبزرگبيني ،اجرای احکام الهي و زنده نگهداشتن سنت پيامبر(ص) ،مقابله با بدعتهای اجتماعي،
پرهيز از تعصب و تفاخر جاهلي ،بخيل نبودن و بسياری موارد ديگر» (خسروپناه .)13 :1931 ،از آنجايي
که پایبندی به اين مباني و اصول اخالقي توسط زمامداران ميتواند پيامدهای مطلوبي در جامعه به بار
آورد و در مقابل نيز عمل نکردن به آنها نتايج بدی به دنبال خواهد داشت ،ازاينرو ،در ادامه به برخي از
پيامدهای پایبندی به اخالق در عرصه سياست از نگاه امام علي(ع) پرداخته ميشود.
 .7پيامدهاي پايبندي به اخالق در عرصة سياست از نگاه امام علي(ع)
اصول اخالقي در نظام حکومتي امام علي(ع) نظاممند و هدفدار بوده و از جايگاه و شأن بااليي برخوردار
است .از اين جهت بايد کارگزاران و واليان نظام سياسي اسالم ،آراسته به فضائل و مکارم اخالقي بوده و از
خصلتهای ناپسندی چون استبداد ،رياستطلبي ،خودخواهي ،کينهتوزی ،شهرتطلبي و  ...مبرا باشند.
نتيجه پایبندی زمامداران به اخالق در سياست ميتواند نتايج فراواني برای جامعه دربرداشته باشد .برخي
از آنها عبارتند از« :جايگزيني صداقت و راستي بهجای حيلهگری و فريب ،حکمراني عزت و کرامت انساني
بر جامعه ،رخت بربستن استبداد و خودکامگي از جامعه ،اعتقاد به امانت بودن حکومت نزد حاکمان ،مقدم
شدن فضيلتپيشگان بر نااهالن ،پاسداری از حقوق مردم ،اعتماد متقابل مردم و زمامداران ،تعامل بين
حکومت و مردم ،توسعه سياسي ،اجتماعي و فرهنگي جامعه» (برزگر ،)191 :1931 ،ايجاد اتحاد و
يکپارچگي بين مردم و مسئوالن ،ايجاد رعب و وحشت در دل دشمنان و برخي موارد ديگر .از آنجايي که
معرفي اين موارد از گنجايش اين مقاله خارج است لذا بهعنوان نمونه به سه مورد اشاره ميشود.
 .1-7اعتقاد به امانت بودن حکومت نزد زمامداران

يکي از پيامدهای پایبندی به اخالق در حوزه سياست ،تغيير نگرش اشخاص نسبت به قدرت و حکومت
است .در نظام اخالقي علوی؛ حکومت بهعنوان امانت در دست حاکمان مورد توجه است .بر اساس ديدگاه
امام(ع) ،زمامداری نبايد برای سياستمداران طعمه تلقي شود ،بلکه امانتي است نزد آنان تا بدينوسيله به
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مردم کشور و سرزمين خود خدمت کنند .امام(ع) اين مطلب را ضمن نامهای به اشعث بن قيس والي
آذربايجان تذکر ميدهد که« :حکمرانى براى تو طعمه نيست ،بلکه امانتى است بر عهدهات» (نامه.)5/
امام(ع) همچنين دربارة اهميت رعايت امانت و خيانت نکردن در آن  -بهويژه در امور حکومتي و
زمامداری ـ ضمن نامهای که به يکي از کارگزارانش که دستور جمعآوری زکات را به او داده بود
ميفرمايد« :به او امر مىکنم که به خاطر اينکه امير و حاکم است از آنان روى نگرداند ،چه اينکه آنان
برادران دينى و در استخراج حقوق يار و مددکارند ... ،و کسى که امانت را سبک شمارد و به آن خيانت
ورزد ،جان و دينش را از آن پاک نکند خود را در دنيا به ذلّت و خوارى انداخته و در آخرت خوارتر و رسواتر
خواهد بود؛ و قطعاً بزرگترين خيانت ،خيانت به ملّت و رسواترين تقلّب ،تقلّب با پيشوايان اهل اسالم
است» (نامه .)11/در جای ديگری به يکي از عُمّال و کارگزاران خود که از قدرت خود سوء استفاده کرده و
قسمتي از اموال بيتالمال را برای خود برداشته تذکر ميدهد و آن را با صراحت خيانت در امانت ناميده
است (نامه11/؛ و نيز ر.ک :نامه.)11/
حضرت(ع) آنگاه که قصد حرکت به شام را داشت عُمر بن ابي سلمه مخزومي که کارگزار او در بحرين
بود را عزل نمود و بهجای وی نعمان بن عجالن زرقي را گماشت .امام(ع) در نامه خود به عُمر او را به
ادای در امانت ستود و فرمود« :اما بعد ،نعمان را والى بحرين قرار دادم و تو را از آنجا برداشتم بدون اينکه
نکوهش و مالمتى بر تو باشد .حقّا زمامدارى را به خوبى انجام دادى و امانت را ادا کردى» (نامه،)11/
بررسي اين موارد نشان ميدهد که از نظر امام(ع) حاکمان امانتدار مردم هستند و بايد در امانت خيانت
نکنند و ادای امانت چيزی نيست جز پيامد حاکميت اخالق بر سياست.
 .2-7وفاداري به عهد و پيمان توسط حاکمان

يکي ديگر از نتايج حاکميت اخالق بر سياست ،وفاداری به پيمان توسط صاحبان قدرت و واليان است.
پایبندی به عهد و پيمان و عمل به شعارهای خود توسط حاکمان و سياستمداران ،از مهمترين اصول
اخالقي محسوب ميشود .زمامداران پایبند به اخالق هيچگاه در مقابل عهدی که با مردم بستهاند خيانت
نميکنند و در مقابل مردم نيز به زمامداران خويش اعتماد ميکنند و اين امر باعث نفوذ سياستمداران در
دلهای مردم و در نتيجه حفظ دولت حاکمان نيز خواهد بود (برزگر.)199 :1931 ،
حضرت امير(ع) به اين مهم توجه ويژهای داشت .از جمله آن را موجب الفت و دوستي بين مردم و بين
حاکمان و مردم ميداند (آمدی .)935 :1111 ،در جای ديگر آن را محکمترين و نگهدارندهترين سپر
معرفي کرده است (خوانساری .)133 :1911 ،عالوه بر اين ،امام(ع) وفا کردن به عهد و پيمان را نشانه
صفا و پاکي درون ميداند (همان )151 :و روشن است که وفا کردن به عهد توسط حاکمان که نتيجه آن
برای کل جامعه است از چه ميزان اهميت فراواني برخوردار است.
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اهميت وفاداری به عهد و پيمان نزد امام علي(ع) چنان باالست که معتقد است با دشمنان نيز بايد به
عهد خود وفا کرد .اين مطلب در نامه امام(ع) به مالک اشتر بهروشني ديده ميشود« :اگر بين خود و
دشمنت قراردادى بستى ،يا از جانب خود به او لباس امان پوشاندى ،به قراردادت وفا کن ... ،پس در آنچه
به عهده گرفتهاى خيانت نورز و پيمان خود را مشکن» (نامه .)59/همانگونه که مشاهده ميشود در نظر
امام(ع) پایبندی به عهد و پيمان از مهمترين اصول اخالقي است و اگر حاکمان خود را ملزم به رعايت
اين اصل اخالقي نمايند ،در نتيجه مردم به شعارها و وعدههای آنان اعتماد ميکنند و در اين صورت ،هم
مردم در امنيت هستند و هم حاکمان ميتوانند بر حکومت خود ادامه دهند.
 .3-7افزايش تعامل بين حکومت و مردم

تعامل دو جانبه بين حکومت و مردم ،اعتماد به همديگر و در نتيجه کسب پشتيباني مردم توسط حاکمان
از ديگر نتايج پایبندی به اخالق در حوزه سياست است .حاکمان و سياستمداران با اخالق ،توده مردم را
همچون فرزندان خود ميدانند و تالش ميکنند تا بين آنها و مردم فاصلهای نباشد ،در مقابل ،مردم نيز به
مسؤوالن خود اعتماد ميکنند و آنها را دوست دارند و از آنان پشتيباني ميکنند ،در نتيجه رابطهای
دوطرفه و همراه با الفت و همدلي بهوجود ميآيد و اين اتحاد بين دولت و ملت منجر به پيشرفت فرد و
جامعه ميگردد و در دل دشمن ترس و واهمه ايجاد ميکند.
در حکومت امام علي(ع) مردم اعضای خانواده بزرگ حکومت محسوب ميشوند (نامه)59/؛ و هيچ
وسيلهای در افزايش تعامل بين سياستمداران و مردم بهتر از نيکوکاری به مردم ،تخفيف ماليات و عدم
اجبار مردم به کاری که دوست ندارند نميباشد (نامه .)59/امام(ع) همچنين در نامهای به يکي از
کارگزارانش چنين ميگويد« :نسبت به رعيّت فروتن باش و با خوشرويى برخورد کن و با ماليمت رفتار
نما» (نامه.)11/
از ديگر عوامل افزايش تعامل بين حکومت و مردم رفق و مدارای حاکمان با مردم و اصالح امور آنان
است ،از نظر امام(ع) اجرای اين اصول اخالقي گرايش مردم را به حاکمان بيشتر ميکند و در نتيجه مردم
از آنان طرفداری ميکنند .مردمي زيستن و در بين آنان و با آنان بودن نيز از جمله عواملي است که
محبوبيت حاکمان را در دلهای مردم بيشتر ميکند .امام(ع) در نامهای به استاندار مکه مينويسد« :در
بامداد و شامگاه در يک مجلس عمومي برای مردم بنشين ... ،و جز زبان تو هيچ پيامرساني و جر صورت
هيچ مانعي بين تو و مردم نباشد» (نامه .)13/همانگونه که مشاهده ميشود رعايت اين اصول اخالقي
باعث اعتماد بيشتر مردم بر حکومت و در نتيجه افزايش تعامل ،همدلي و همزباني بين آنها ميشود.
همانگونه که پيشتر نيز گذشت نتايج پایبندی به اخالق در امور حکومتداری و مديريت جامعه بسيار
بيشتر از مواردی است که بيان شد و اميد است که محققان و پژوهشگران با مطالعه سيره و سنت امام
علي(ع) مطالب جديدتری را در خدمت مديران جامعه قرار دهند.
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 .8نتيجهگيري
بنابراين ،با توجه به آنچه گذشت ميتوان نتيجه گرفت که:
الف .در نظام سياسي اسالم و سيره امام علي(ع) ،سياست نه تنها از اخالق جدا نيست ،بلکه سياست تابع
اخالق است و هر دو از دين منشأ ميگيرند و اصل واحدی دارند .بر همين اساس هدف از حکومت در
سيره علوی کسب قدرت نيست ،بلکه قدرت وسيلهای برای احقاق حق ،گسترش دادگری ،خدمت به
مردم ،برقراری مساوات و برادری و برپايي عدل ،نابودی پايههای ظلم و استبداد ،برقراری زندگي
سعادتمندانه بر اساس کرامت انساني و امر به معروف و نهي از منکر است و اين امور زماني جامه عمل
به خود ميپوشد که حاکمان و مديران جامعه متخلق به اخالق اسالمي باشند و سياست تابع اخالق باشد.
ب .سياستي که بر اخالق استوار است دارای مباني و اصولي است .بر اساس ديدگاه امام علي(ع) برخي از
مهمترين آنها عبارتند از :پرهيز از خودبزرگ بيني ،عفو و بخشش و جلوگيری از انتقام ،رعايت عدالت و
انصاف بين مردم؛ پرهيز از دنيادوستي و دنياپرستي؛ انتقادپذيری و مشورت با خردمندان ،رعايت رفق و
مدارا در رفتار با مردم ،تناسب مقامها با توجه به ميزان برخورداری از فضائل اخالقي؛ حاکم نمودن اخالق
بر سياست و . ...
ج .سياست و حکومت بر پايه اخالق پيامدهايي در زندگي فردی و اجتماعي آحاد جامعه دارد که برخي از
آنها عبارتند از :اعتقاد به امانت بودن حکومت نزد زمامداران ،وفاداری به عهد و پيمان توسط حاکمان و
ايجاد تعامل بين حکومت و مردم و افزايش اعتماد بين آنها ،حکمراني عزت و کرامت انساني بر جامعه،
مقدمشدن فضيلتپيشگان بر نااهالن ،توسعه سياسي ،اجتماعي و فرهنگي جامعه و بسياری موارد ديگر.
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