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 مقدمه
و سياست يكي از درآن مسائل نسبت اخالق و بنيادين كه حوزه تفكر سياسي ديرينه است

نتيجه تأمل در باره چنين نسبتي. استرا بله خود جلب كرده همواره توجه انديشمندان سياسي

مت ري نگرشگيبه شكل در.بود همراه هاي تفسيريد كه هر كدام با دامنهشمنجر اوتفهاي

دو،اين رهگذر و سياست سرفصل دنيامداري در حيات سياسي امروزه ديدگاه گونگي اخالق

ش و معنوي انسان مدرن كه از بنيان عاري از اخالق بويژهدو اجتماعي در ديني اخالقه است

و روابط سياسي دف ميعاليق مي. كند اع ورزد كه عرصه حيات جهان جديد بر اين نكته تأكيد

و باورهاي ديني نبايد و بر اين اساس اخالق و باورهاي ديني نيست عمومي، گستره اخالقيات

و حكومت مي و بايد بدون لحاظ باور داشت در اين عرصه دخالتي داشته باشد هاي تواند

ها فلسفه زندگي اين جهاني اخالق ديني تالش خود را در جهت تنظيم و به انسان  متمركز

. انجام رساند

و با بدون ترديد اين رويكرد تحت تأثير مستقيم تجارب حوزه تمدني غرب قرار داشته

و بسط هيمنه هاعنايت به گسترش تمدن غرب و حقوقي ارزش ي آن به عنوان الگويي سياسي

و پيروي مي  انسان مدرن ديگر در جهت،بر اين اساس.دشو در بسيار از جوامع پذيرفته شده

و به اين ايستارها ندارد بلكه سامان دهي به روابط سياسي اجتماعي خود نه تنها نيازي

به چنين باورهايي نشانه پس مي وابستگي او بر خالف چنين برداشتي،.آيد ماندگي بشمار

و هاي اسالمي آموزه االصول رخصتي براي عدول عليهمواره بر همپايي اين دو تأكيد ورزيده

به تعبير حميد عنايت، قرآن از مومنان. از اصول اخالقي در سياست پذيرفته نشده است

به اصطالح اسوه حسنه حضرت محمد مي  از آنجا.پيروي كنند)ص(خواهد از سرمشق واال يا

لمانان هم وظيفهمس؛كه توفيق اصلي پيامبر در بنا نهادن حكومتي بر مبناي تعاليم اسالم بود

و بعثت كه كانوني)1372:17عنايت(را سرمشق خود قرار دهنددارند او ترين هدف رسالت

به كمال رساندن مكارم اخالق اعالم نمودندخود 1.را

كه مسلمانان در بخش اعظم حيات تاريخي  تحت خوداما در عين حال بايد پذيرفت

و ناچيز با هنجارها اخالقي داشتهبياند كه پيوند هايي بسر بردهنظامحكومت و انداريك

ا و اصول اخالقي آن تنها تا حدي رعايت شده كه قدرت آنان را در چشم مومنان ند شريعت

و اجتماعيياه دور.دمشروع جلوه ده كه مسلمانان كوتاه در تاريخ حيات سياسي وجود دارد

)ص( پس از حكومت پيامبر،يدبدون ترد.الگوي واقعي نظام اسالمي تحقق پيدا كرده است

با)ع( حكومت امام عليهترين الگوي حكومتي در اسالم را بايد دور برجسته كه دانست
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و سياست از ديدگاه امام علي 39)ع(نسبت اخالق

و ساختارهاي حكومت را در درون اخالقيات اسالمي تعريفي متفاوت از سياست همه جريانها

كهمعصومتنها)ع( به ويژه اينكه امام علي؛دكردار معني  در راس در تاريخ اسالم است

رو. حكومت قرار گرفته است و اخالقي تصميمات امام علي،از اين و)ع( تبارشناسي ديني

و به لحاظ نظري و سياست و مواضع ايشان توضيح دهنده نسبت اخالق بررسي ديدگاهها

و شيعه است به اين پرسش تالش مقاله،در اين جهت. عملي از ديدگاه اسالم  حاضر پاسخ

كه نسبت اخ و سياست در نگاه امام علي است  توضيح است؟قابل چگونه)ع(الق

 تعريف سياست.الف
ترين حوزه فعاليت انسان در جامعه از لحاظ لغوي داراي معاني متعدد حساس، سياست

و حكمراني نقطه كانوني ميآن است كه حكومت و 1373:12225،ك دهخدا.ر( آيد بشمار

: نويسدمي» سوس« در لسان العرب در ذيل ريشه اين واژه يعني ابن منظور.)6: 1368ابوالحمد،

به انجام رساند« و امري را سياست نمود يعني آن را و سياست يعني ... سوس يعني رياست

و سياست كار : 1363ابن منظور،(... سياستمدار است انجام كاري كه موجب اصالح در آن باشد

108(.

كه معروفيت از سياست ارادر علوم سياسي نيز تعاريف متفاو آنه شده است ترين

هاعبارت است از حكومت بر و يا توزيع اقتدار مأبانه انسان و حفظ آن ، مبارزه براي قدرت

 موريس دوورژه سياست را با تصويري ژانوسي توضيح.)29-30: 1375عالم(و غيره ارزش ها

و معني حقيقي مي و معتقد است جوهر سياست، طبيعت و همه،آندهد  اين است كه هميشه

... دولت در عين حال كه ابزار تسلط برخي از طبقات بر طبقات ديگر است.جا ذوجنبتين است

هم وسيله و نوعي و در همه گونگي اي است براي تامين نوعي نظم اجتماعي  افراد در اجتماع

.)9: 1358دوورژه،(جهت مصلحت عمومي

ميچنانكه عميد زنجاني نيز در تع به معني مديريت كالن«:نويسد ريف سياست سياست

و انتخاب و راهبرد امور عمومي در جهت مصلحت جمعي هادولت ي بهتر يا علم اداره روش

بي( جامعه متشكل است .)5:تا عميد زنجاني،

و مديريت جامعه بشري، عنصري اساسي،بر اين اساس  در سياست عنصر حكومت كردن

كهبه شمار مي : 1364دال(به تعبير رابرت دال امري غير قابل اجتناب براي زندگي بشر است آيد

مي.)1 ،در اين راستا. هاي آن نيز توضيح دادتوان سياست را در چارچوب هدف در عين حال

و هدايت كند«:معتقد است)ره(امام خميني كه جامعه را راه ببرد به معناي اين است سياست

كه صالح جام و صالح افراد استبه آنجايي اين در روايات ما براي نبي اكرم بالفظ. عه

كه ... ثابت شده است» سياست« در آن روايت...» ساسة العباد«در زيارت جامعه ظاهراً هست
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سياست اين است كه .. هم هست كه پيغمبر اكرم مبعوث شد كه سياست امت را متكفل باشد

و راه ببرد تمام مصا و جامعه جامعه را هدايت كند و تمام ابعادشان لح جامعه را در نظر بگيرد

به طرف آن چيزي كه صالحشان است، صالح ملت و اينها را هدايت كند را در نظر بگيرد

،رو از اين.)431-13:432امام خميني،ج(».كه همان صراط مستقيم است...است، صالح مردم است

و ضوابط اسالمي شكل هدف سياست اسالمي آن است كه دولت اسالمي مب تني بر قواعد

و روابط هاگرفته .ندكدر اين چار چوب تنظيمرا انسان

و ترغيب او برايهب و هدايت هرصورت اگر نفوذ در انديشه انسان براي تغيير در رفتار

 همواره اين پرسش مطرح؛ترين هدف سياست تلقي شود انتخاب اولويتهايش به عنوان بنيادي

ب كه و راي وصول به چنين هدفي استفاده از شيوهبوده است هاها و نامشروع روش ي غيرموجه

و دروغ.ه اندازه قابل پذيرش استچتا از امروزه در پهنه سياست دروغ  پردازي يكي

و هدايت افكار روش ها و نامشروع و پيشبرد اهداف مشروع ي متداول براي توجيه ناكاميها

تع عمومي به سمت اولويت ميهاي و اين معضل هم همواره قابل طرحشويين شده قلمداد د

كه تكليف هااست چ)32-33: 1376ك كاظمي.ر(و اخالقارزش ؟ مسائل ارزشي يست در سياست

و بد، عموماً  مربوط به مواردي است كه انسان در برابر يك سلسله انتخاب ارزشي روي خوب

و نادرست رفتارها قرار مي اي. گيرد درست ميناز و رو است كه به اين پرسش توان در پاسخ

 يكي برداشت:تأثير آن برحوزه سياست دو نگرش اساسي را در باره سياست دريافت

و ديگري برداشت ارزش محور يا اخالق مدار واقع به بررسي.گرايانه يا قدرت محور  در اينجا

و سپس ديدگاه امير در)ع(المومنين هر كدام پرداخته خص را و تحليل اين و تجزيه وص مطرح

. شود مي

 گرايانه به سياست رويكرد واقع.1
به سياست در برداشت واقع و جلوگيري از هرج گرايانه و امنيت ، هدف سياست ايجاد نظم

و بي و سياست وسيلهو مرج هاي قدرت به شمار اي براي حفظ چگونگي پايه قانوني است

مس مهم،در اين رويكرد. آيد مي كه فرض بر اين است ترين ئله سياست حفظ قدرت است چرا

و عدالتي ايجاد نمي را، بدين ترتيب.شودكه بدون قدرت هيچ نظم  قدرت مركز ثقل سياست

و همه كشاكش مي تشكيل داده از ها در زندگي سياسي به قدرت مربوط و هيچ چيز بيش شود

هر،بر اساس اين نگرش. تواند در سياست موثر باشد قدرت نمي  مصلحت دولت فراتر از

 اگر حاكم،در اين ديدگاه. استها مقدم ساير مصلحتهبنسبتكه شودمصلحتي قلمداد مي

و و اخالق و عدالت و اخالق بر زبان براند بايد انجام دهد حتي ضروري ديد تا سخن از دين

و همه چيز وسيله تلقي مي و هدف وسيله را توجيه دين ابزاري بيش نيست به.كندميشود



و سياست از ديدگاه امام علي 41)ع(نسبت اخالق

مي،عبارت ديگر در اخالق سياسي يا اخالق عمومي با اخالق فردي فرق و ضرورتاً آنچه كند

.اخالق عمومي پسنديده است در اخالق فردي پسنديده نيست

به ماكياوليسم شهرت دارد  در نظريات؛اين ديدگاه كه در سير انديشه سياسي غرب

او در كتاب شهريار چنين توضيح.ي بيان شده استنيكولوماكياولي انديشمند سياسي ايتالياي

مي«: دهد مي و در زندگي همه و درست پيمان باشد كه شهريار درستكار چه نيكو است دانند

و بي كهههاي دور با اين همه تجربه.نيرنگ راست روش  زندگاني ما را چنين آموخته است

و گران از دستشان بر آمده به آناني بودهشهرياراني كه كارهاي بزرگ كه راست كرداري را اند

و با نيرنگ آدميان را به بازي گرفته چيزي نشمرده بر اند و سرانجام كه راستي پيشه اند  آناني

.)1375،111ماكياولي(»نداكرده پيروز شده

و دوام دولترا قدرت سياسي،ماكياولي ميمي داندمبناي استمرار كهو توضيح دهد

و هم سركوبحاكم براي و قدرت خود بايد هم فريب دهد در. كندمصلحت دولت  او

كه شيوه درندگان را نيك بكار بندد«: نويسد شهريار مي كه شهريار را گريزي نيست از آنجا

را مي و هم شيوه شير و زيرا شيرها از دام؛بايد هم شيوه روباه را بكار بندد ها نتواند گريخت

مي از اين روباه از چنگال گرگان، و دام رو روباه مي بايد بود و شير و ها را شناخت  بايد بود

.)1375،111ماكياولي(»ها را رهاند گرگ

كه. الدين عبيد زاكاني نيز يافت توان در نگاه خواجه نظام چنانكه همين معني را مي هر چند

ميبهاو آن را و را«: نويسد زبان ظنز بيان كرده يكي از فضايل اربعه اكابر سلف عدالت

و معاد بر آن نهاده شمرده و بناي امور معاش كه بالعدل قامت.اند اند  معتقد ايشان آن بوده

و االحسان بداشتندي و خود را مامور ان اهللا يأمر بالعدل و االرض اما مذهب... السموات

و عدالت مستلزم خلل بسيار:اصحابنا آن كه گويند بناي كارميو ... اين سيرت اسوء سير است

و كدخدايي بر سياست است و فرماندهي و. سلطنت تا از كسي نترسند فرمان آن كس نبرند

و نظام امور گسسته شود و بناي كارها خلل پذير كه.همه يكسان باشند عدل ورزد ... آن كس

و بر زيردستان اظهار عرب و خود را مست نسازد و مصادره نكند و نكشد وو كسي را نزند ده

و رعيت فرمان ملوك نبرند : اندو از بهر اين معني گفته... غضب نكند، مردم از او نترسند

.)132-1375:133عبيد زاكاني به نقل از حلبي( پادشاهان از پي يك مصلحت صد خون كنند

 رويكرد اخالقي به سياست.2
به سياست، نگرش اخالقي است كه آن را ارزش ني رويكرد ديگر در اين. اندز گفتهمدار

نه قدرت و ، بلكه اهدافي واالتر چون عدالت؛ديدگاه نه سياست به خودي خود هدف است

مي،سعادت و جامعه انساني ترسيم و خير برتر براي انسان و وظيفه سياست هدايت شود
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و اساسي انسان است و آماده كردن شرايط براي وصول به اين آرمانهاي بنيادين زا. بسترسازي

وباسياست در اين رويكرد،اين رو و سياستمدار كسي است كه انسان  اخالق همراه است

به سوي فضائل اخالقي پيش مي  زيرا هدف اساسي جامعه دستيابي؛برد جامعه انساني را

و خيرخواهي است و فضليت و همراه با سعادت به حيات معقول ،رو از اين.شهروندان

و تربيت با سياست سياست به عنوان حكمت عمل و آموزش ي با اخالق در آميخته است

به تعبير بشيريه برداشتي اخالقي، آرماني يا آرمان.ارتباطي نزديك دارد  اين نوع رويكرد

.)71: 1380 بشيريه،( شود خواهانه تلقي مي

 به سياست)ع(رويكرد علي.3
به رويكرد آنب)ع( رويكرد امام علي،هاي اشاره شده با عنايت ه سياست از نوع اخالقي

مي)ع( زيرا امام علي؛هم از نوع اخالق ديني است آن سياستي را مورد توجه قرار كه در دهد

و پرهيز و راه هدايت رستگاري هاگاري توسعه يافته و بنيان آن بر عدالت انسان  تسهيل شود

ه،رو از اين. استوار باشد و تحصيل كه عبارت از تشخيص هدف اي براير نوع وسيله سياستي

به آن باشد به هيچ وجه مورد نظر امام علي )ع(طالب هدف فرزند ابي.نبوده است)ع(وصول

به قدرت سياسي بود و حكومت فراتر از دستيابي و. در سياست او با پايبندي عميق به اصول

و دستورات الهي اسالهاارزش و پايدار تعليمات ميي اخالقي، تنها به اجراي صحيح  انديشيدم

و ستم پيشگي آن هيچ)10: 1382درخشه( .گاه نپذيرفتو سياست را در معناي فريب كاري

به خوبي دريافت تعريف سياست از ديدگاه وي را مي وي. توان در اين كالم حضرت

و تر نيست ولي حيلهبه خداوند سوگند معاويه از من زيرك":فرمايد مي و ستم پيشه است گر

به فريبكاري، بي شك از زيركاگر نبود هاترين بيزاري من  كالم 648: 1351البالغه نهج( بودمانسان

191 (.

كه. توجه به ساختار زباني كالم امام حاكي از تأكيدات چندگانه ايشان است اما آن چيزي

و زيركي از اعمال چنين زيركي باز مي و،داشت امام را در عين هوشمندي  پرهيزگاري الهي

و ستم پيشگي بودد و؛وري از فريبكاري و درستي  زيرا سياست در ديدگاه وي همان راستي

نه پايان تقوي بود و كه زندگي مورچه. نقطه آغاز اي را بر حكومت تمام دنيا مقدم كسي

به اهداف گاه نمي هيچ؛)215 خطبه 714: 1351البالغه نهج( داند مي تواند به خود اجازه دهد در رسيدن

و اين جهاني از هر وسيله كه. اي بهره جويد سياسي در ديدگاه امام حكومت امانتي الهي است

و هرگونه شائبه نفساني در و سعادت انسان استفاده شود بايد از آن براي زمينه سازي تعالي

ميياين امانت خالف چنين هدف به شمار .آيد واال



و سياست از ديدگاه امام علي 43)ع(نسبت اخالق

هابه به قدرت سياسي)ع(نگرش زاهدانه امام علي جنبه اخالقي نيزي سياسي ايشان روش

و پرهيز از پيمان شكني، دوري به عهد كه وي همواره وفاي و از اين روست و انساني بخشيده

و نيرنگ، بي و فريبكاري را سرلوحه اصول سياسي خود قرار داد از خدعه وهزاري از دروغ

حق هيچ مصلحتي را باالتر از سياست دين و عدالت گرا، نطلبانه اين. كردمي گستر قلمداد

كه صرفاً در جهان بيني الهي معني مي رويكرد مبتني بر نگاهي توحيدي است با دار و شود

كه رقيبان سياسي وي از غير اخالقي. بنيادين دارديرويكرد دنيا مدارانه تفاوت ترين در حالي

به قدرت بهرهه شيو و زمينه ستم ها براي وصول .ه اسالمي را بنيان نهادندگري در جامع جسته

مي چنانكه امام در اين نگاه اخالق : فرمايد گرايانه خود را در باره سياست چنين بيان

مي« كه اكثر مردم آن، حيله ما در زماني زندگي و فريب كنيم كاري را عين هوشمندي گري

وو زيركي مي به چارهنادان دانند ميپردازي نسب ها اين گونه فريبكاران را فرد ... دهندت

كه راه ميهوشمند كسي است و هاي فريبكاري را داند ولي از عمل به آنچه باعث زيان

مي بازدارندگي الهي مي در.ندك شود صرف نظر به دين ندارد كه تعلق خاطري اما كسي

مي كمينگاه انجام آن مي و هر گناهي را انجام هر نشيند و در و فرصت را از دست نداده دهد

به حيله دست اندازد .)41، خطبه 127: 1351البالغه نهج(»كاري

به خوبي) يا اخالق سياسي(اين كالم اما تفاوت سياست اخالقي را با سياست غيراخالقي

از. سازد آشكار مي هابدون ترديد امام و تدوام حكومت خود روش و ابزارهاي تحصيل قدرت

و مي هاتوانست از اين به خوبي آگاهي داشت و قدرت خود روش و ابزارها براي بسط سلطه

و تنها عنصر بازدارنده؛بهره جويد و انقياد او در برابر ولي هيچگاه چنين نكرد اش پرهيزكاري

رو.موازين اخالقي اسالمي بود  خود)ع( بايد نتيجه گرفت سياست ورزي امام عليپفاز اين

و گسترش اي براي رسيد بلكه وسيله؛شود يك هدف تلقي نمي ن به هدف اجراي احكام

ها در مورد سياست ترين برداشت اين نوع نگرش از اخالقي. عدالت در جامعه بوده است

و پرهيز از فريبكاري قابل دسترسي نيست كه جز با راستي كه باعث؛حكايت دارد  موضوعي

و دين فراتر نرود)ع(د امامش ميهچ چنان.در اين راه هيچگاه از مرزهاي اخالق «:فرمايد خود

و هيچ دروغي روا به اندازه سرسوزني حقيقت را پنهان نكردم به خداوندگار سوگند هيچگاه

.)16، خطبه 1351:127البالغه نهج(»نداشتم

در انديشه امام علي.ب )ع( سياست اخالقي
 حكومتهدر دور)ع(هاي سياسي امام علي خط مشي-1

ب و اجتماعي حاكم ر جامعه اسالمي در دوره خالفت خليفه سوم آشكارا شرايط سياسي

كه مي و تنها كسي توانست رهبري ضرورت تغييرات بنيادين را در افكار عمومي پديد آورد
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ب رو از اين. بود)ع( ابي طالب علي ابن،عهده بگيرده چنين حركتي را در آينده جامعه اسالمي

كه مردم از وي درخواست خكربود وسيله شرايط الفت را بر عهده گيرد تا بديندند مسئوليت

و به اصول هاالزم براي بازگشت كه.دشوي اسالمي فراهم ارزش هر چند افرادي نيز بودند

مي گمان مي و همراهي با ايشان و سياسي خود كردند با بيعت توانند در نظام جديد منافع مالي

و)ع( ولي عملكرد امام؛نندكرا تأمين و هرگز چنين نخواهد نشان داد كه امدار هيچكس نيست

و غلبه بر چالش،بدون ترديد.كرد هاي متعدد بود اصالح چنين شرايطي مستلزم تالش گسترده

 به مردمتحاصربه امام قبل از پذيرش خالفت،رو از اين.كه امام از آنها آگاهي كامل داشت

و نزد ديگري برويد ما رو در روي«:فرمود ميمرا رها كنيد و گيريم كه چهره شرايطي قرار ها

و قلب ها بر آن استوار نمي شرايطي كه قدم هاي مختلف دارد، رنگ ها بر آن قرار گردد

.)91 خطبه 271: 1351البالغه نهج(»گيرد نمي

و تحمل سياست اين كالم به خوبي نشان مي كه پذيرش هاي امام در ساختار اجتماعي دهد

به شيوه تبعيض؛بودبا ترديد جدي همراه المال آميز در توزيع بيت زيرا بيش از دو دهه پايبندي

به اين روشو اتخاذ سياست و عادت مردم را هاي برتري جويانه پس از پيامبر، انس

و انگيزه و عاليق مادي آنان افزايش يافته بود برانگيخته آنبه گونه؛ها كه رفتاري متفاوت از اي

و اصلي.ودنم غير قابل تحمل مي ترين هدف چنين اما امام در نهايت رهبري جامعه را پذيرفت

و به تعبير خود عدم رضايت از برخورداري مفرطانه ستمكاران پذيرشي نيز در گسترش عدالت

 يلهوسب نحوه پذيرش حكومت.)3 خطبه51: 1351البالغه نهج(آور ستمديدگان بودو گرسنگي رنج

ا به خودي خود هيچامام نيز گوياي اين مهم  مطلوبيتي براي امام جز اجراي ست كه حكومت

.ي اخالقي ديني نداشته استارزش ها

به معني به هيچ عنوان و حكومت در انديشه سياسي امام به عنوان نهاد قدرت مفهوم دولت

و قدرت خواهي نبود سلطه و استبداد وي؛طلبي، برتري خواهي  بلكه دولت در نظام انديشه

حقنهادي نه مصلحت جوئيهاي معمول سياسي است است كه ارزش آن در گروه و . مداري

مي و بايد اذعان اين نگاه را د كه هدف امام از حكومتكرتوان در سراسر حكومت امام ديد

و هاتنها اجراي پايدار احكام و كسب رضايت ارزش به خلق خدا ي الهي، خدمت صادقانه

ترين اصول را در حياتد اخالقيكركه ايشان تالش بدين جهت است.خداوند بوده است

از. سياسي خويش به اجرا در آورد و شكوه دنيايي آن نبود تا آن را و مقام امام خواهان جاه

تر از آن بود كه بتواند محبوب وي واقع دنيا در نزد او كوچك.ندكدريچه حكومت پيگيري

، به همين دليل.)3 خطبه 52 :1351البالغه نهج(ر بودزيرا دنيا نزد او از عطسه بزي نيز خوارت.دشو

يكي از اهالي بصره كه در مهماني به امام در مورد عثمان ابن حنيف گزارش دادند هنگامي كه

به وي چنين نگاشت نامهدر؛شركت كرده است :اي سرزنش آميز



و سياست از ديدگاه امام علي 45)ع(نسبت اخالق

به عرو« به من اطالع دادند كه يكي از جوانان بصره تو را سي دعوت كرده اي پسر حنيف

و تو به سوي آن شتابان رفته و خورش است و كاسهاي هاي هاي رنگارنگ گوارا برايت خواسته

به سويت آورده مي را بزرگ و گمان نداشتم تو به مهماني كساني بروي كه نيازمندانشان شد

و توانگرانشان را دعوت كنند مي. برانند به آنچه دندان كه پس و چيزهاي بر تو نهي نظر كن

به پاكي راه و آنچه را كه آگاه باشيد .. هاي بدست آوردن آن دانايي بخورآشكار نيست مخور

به دو قرص نان بسنده كرده و از خوراكيهايش كه پيشواي شما از دنيايش به دو جامه دريده

.)45 خطبه 966: 1351البالغه نهج(»است

:ندك امام سپس اضافه مي

مي« و لباسخواستم غذاي خوي اگر و مغز گندم قرار دهم راش را از عسل پاكيزه هاي خود

و پارچه و. هاي گران قيمت برگزينم، براي من امكان پذير بود از حرير كه هوي ولي دور باد

المومنينو اين همان دريافت امير.»و من چنين راهي را انتخاب كنمشودهوس بر من چيره

كه با وجود امكان)ع( را بهرهاز سياست است برداري از همه امتيازهاي حكومت پرهيزكاري

و از آن عدول نمي نچ چنان.كند مقدم دانسته پس از پذيرش)ع( خطبه امام عليخستينه در

كه توضيح دهنده خطوط كلي سياست ا حكومت  اين معني به خوبي مشخص ست؛هاي وي

و اصلي حكومت خويش را بر مبناي ايشان در اين خطبه، سياست.ستا  عدالت اجتماعي

و احياي هااقتصادي ميارزش و اخالقي توضيح اين خطبه كه در شرح. دهدي ديني

و ارزشمند براي حكومت البالغه ابن ابي نهج الحديد وارد شده است حاوي نكات بسيار مهم

مي. ديني است :فرمايد ايشان در اين خطبه ضمن تحليل روند تاريخي گذشته

بر من آست آنچه بر شما. براي من است آنچه براي شما است.ممن مردي از شما هست«

و آنچه بر آن امر شده....است ام اجرا بدانيد كه شما را بر روش پيامبرتان پيش خواهم راند

او)ص(موضع من پس از وفات رسول خدا....خواهم كرد همچون موضع من در زمان حيات

ج(»...است ش 7،1385ابن ابي الحديد، ردئجو امام در اين خطبه مصلحت.)36-37: هـ يها سياسي را

هركر و بر لغو جو ده و قومييگونه امتياز حاصل از برتري قاطعيت در اجرايو يهاي اجتماعي

:ورزد عدالت تأكيد مي

كه بر سراسر حكومت امام علي )ع(اين اصول در واقع همان ديدگاههاي بنيادين بود

و در عين حال آنيتوضيح دهنده هدفحاكميت يافت كه در و اخالق، مقدس بود  عنصر دين

مي.رفت ديني تعيين كننده بشمار مي :دارد چنانكه امام در كالم ديگري اين هدف را چنين بيان

مي« به خدايا تو و ميل به خاطر تالش در كسب قدرت بوده نه داني آنچه ما انجام داديم

ن به مطامع نه به خاطر رسيدن و هاي بلكه هدف ما اين بود كه نشانه؛اچيز دنيوي استسلطنت

و آسايش را برقرار را دين تو و در شهرهاي تو اصالح نيم تا بندگان ستم كشيدهكبر پا داريم
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و احكام تو كه معطل مانده جاري و آسودگي بوده ش1351البالغه نهج(»دشوتو در امن  كالم 407: هـ

ميداي همانگونه كه در خطبه.)131 از«:فرمايد يگر به خداوند اين كفش نزد من سوگند

» مگر اينكه حقي را برقرار دارم يا باطلي را براندازم؛تر است حكومت بر شما دوست داشتني

ش1351البالغه نهج( .)33 خطبه 111: هـ

به خوبي اصل بنيادين حاكم بر حكومت وي كه پاي بندي عميق به ارزش اين سخنان امام

مي،و اخالقي استي دينيها كه امام علي هويدا و در چارچوب چنين نگرشي است )ع(سازد

ه مالك همواره دريافت خود را از قدرتكدكندر عهدنامه خود به مالك اشتر توصيه مي

1.)53 نامه 933: 1351البالغه نهج(ندكسياسي اصالح

 گرايي پرهيز از دنيا.2

و رياستيكي از شروط اساسي رهبري در اسالم به نحوي؛خواهي است پرهيز از دنياطلبي

را هاي اسالمي هيچ آسيبي به اندازه دنياكه در چارچوب آموزه خواهي، مديريت جامعه اسالمي

و بدون شك قدرت سياسي همواره تباه نمي گرايي رهبران آماده الزم را براي دنيابستر سازد

هاي اي است كه انسان با بهره تعلق خاطر آلودهدنيا در معناي سرزنش شده ديني آن،.سازد مي

به مادي اين جهان برقرار مي و در واقع نحوه تلقي نفساني انسان است كه او را از حركت كند

رو.سازد سوي كماالت الهي دور مي به معناي طرد جهات، از اين  دنيا پرهيزي در مقابل آن

و كژي گرايانه براي يم اسالم تعلقات دنيابر اساس تعال. هاي اخالقي استزشت نفساني

مي زمامداران مسلمان خطرناك و چپاولگري زيرا منشأ ستمگري؛آيد ترين آسيب به شمار ها ها

كه انسان با اين جهان رابطه دنيوي برقرار و درك صحيح دنيا در اين است در آن قرار دارد

و زندگي اين جهاني را اصيل تلقي نكندكنن .د

مربوط به مسائل زندگي اين)ع(هاي حكومت امام علي هم از كار ويژهميهر چند بخش

هاجهاني و امام؛دشوميانسان  ولي هيچگاه اين نوع توجهات جامه اصالت به خود نپوشيد

به شمار مي مي.آمد همواره از سرزنش كنندگان دنياطلبي به خداوند سوگند«:فرمايد چنانكه

»تر است وان خوكي كه در دست شخص جذامي باشد پستدنياي شما در ديده من از استخ

 ديگر دنيا گريزي خود را چنينيدر سخن)ع(امام علي.)228 حكمت شماره 1192: 1351البالغه، نهج(

:كند توصيف مي

شو« مي!اي دنيا، اي دنيا از من دور به من مي آيا خود را و عرضه من نماياني داري يا به

و مرا طلب مي را شوق داشته و چه بعيد است آرزوي تو، ديگري كني؟ نزديك مباد هنگام تو
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به تو نيازي نيست كه در آن هيچ بازگشتي نيست.فريب ده كه مرا » تو را سه بار طالق دادم

.)74 حكمت 1110: 1351البالغه نهج(

 عدالت محوري.3
يكي از پرسش و جاودانه فلسفه سياسي از جمله بنياد عدالت ترين اصوليهاي پايدار

و حكومتي امام علي مي)ع(سياسي ازيتوان درك دهد كه بدون فهم آن نمي را تشكيل  درست

بي مفهوم عدالت در جامعه همراه با رفع نابرابر.دكرهيدولت ايشان ارا ها پايه، منع تبعيض يهاي

و مقامات استو شايسته ساالري را.و صالحيت پيشگي در مناصب البته بيشترين توجه امام

ا و سيره.ط بايد در حوزه عدالت اقتصادي جستجو كردابرتدر اين عدالت را نبايد در انديشه

به شمار آورديامر صرف)ع(امام علي واي بلكه پايه؛ اخالقي ترين اصل مديريت سياسي

كه ايش به نحوي و معيار سياست را عدالتاجتماعي است ج( ان مالك و آن را)6:1366خوانساري

ج( بخش حكومت نظام ج(و نگهدارنده شهروندان)40:م1،1987التميمي و نشانه)37:م1،1987التميمي

و زدودن هواي نفس حق «: جرداقبه تعبير جرج.ندك قلمداد مي)86خطبه: 1351البالغه نهج(طلبي

و و شيوهعدالت در نظر كه از ديگران آموخته باشدي مذهب كهو برنامه... اي نيست اي نيست

و معنوي او ... سياست فرمانروايي آن را ايجاب كرده باشد بلكه عدالت در مكتب اخالقي

كه ممكن نيست او خود را ضد آن و سرشتي است اصلي است كه با اصول ديگر پيوند دارد

ا... وادارد كه گويي او ين عدالتو چنان است خواهي، ماده تشكيل دهنده ساختمان جسماني

مي؛است و عروقش كه در قلب و جاني است كه زندگي تنش بدان بسته خوني است جوشد

ج(»است .)64: 6،1357جرداق

و عدالت)ع( دولت امام علي،در هر حال كه با عدالت پيوند ناگسستني داشت دولتي بود

مي ترين سياست محوري جزء اساسي به شمار به ويژه اينكه شرايط.آيد هاي اين حكومت

ب و  اخص در دوره خليفه سوم، طورحاكم بر جامعه اسالمي در دوره خالفت خلفاي پيشين

به سوي عدالت را دو چندان كشش روكرهاي اجتماعي  امام در نخستين خطبه،ده بود از اين

و در روز نخست حكومت يكي از محورهاي اصلي برن امه كار خود را اجراي عدالت خود

ج ابن ابي(دكراعالم ق7،1385الحديد .و از همان روز نيز اين سياست را به اجرا در آورد)37-38:ه

و اراده خود را در اجراي امام همچنين سياست به چالش كشيد هاي مالي پيش از خود را

:عدالت چنين بيان داشت

و دستمايه المال هاي بيت زمين!به خدا سوگند» و مهر زنان به ناروا تقسيم شده است كه

به بيت؛خريد كنيزان قرار داده شده باشد مي آنها را .)15خطبه،66: 1351البالغه نهج(»گردانم المال بر



 1391پاييز،3شمارة،42 دوره، فصلنامه سياست 48

تواند در حكومت ها تبعيضي آشكار است كه نمي معتقد بود اين امتياز بخشي)ع(امام علي

در از اين.او استمرار يابد  تبيين نگرش خود در مورد عدم تبعيض بين افراد با لحن رو

و مهاجرين فرمود عتاب به انصار و ذبح«:آميزي آگاه باشيد هر آنكه به طرف قبله ما رو كند

و و رسالت رسول بدهد بر او احكام شده ما را بخورد و بندگي او شهادت بر وحدانيت خدا

و حقوق اسالم بر  هيچ كس برتري بر ديگري ندارد. خواهد آمدوي قرآن جاري خواهيم كرد

و پيروي او به تقواي الهي ش1351البالغه نهج(»مگر .)15، خطبه66-67: هـ

اهاي عدالت جويانه اتخاذ چنين سياست هاي مخالفت،دشالمومنين باعث ميراز سوي

و مسامحه)ع( امام علي.جدي با وي در طول حكومت انجام پذيرد به بدون هيچ ترديد اي

كه تأكيد و فضليت پيشگانكرده بود در نخستين گام زمامداران پيشين را عزلكرهمان نحو د

به جاي آنان گمارد مي.و صالحين را :ورزد چنانكه بر اين نكته در يكي از سخنان خود تأكيد

به حق فرستاد محققاً وضع« به آن كسي كه پيغمبر را شد قسم كنوني در هم ريخته خواهد

شدو و برهم،آزمايش خواهيد و غربال خواهيد شد غربال شدني بزرگ  آزمايش شدني سخت

به باال زده مي به هم خوردن آنچه در ديگ جوشان است تا اينكه پايين نشينان شما شويد چون

و باال نشينانتان به پايين كشيده شوند .)16خطبه،66: 1351البالغه نهج(»بيايد

اي از اين كه در رهيافت حكومتي امام عليرو بايد بر ارزش عدالت،)ع(ن نكته تأكيد كرد

كه عدالت را در گستره و دولت اسالمي وظيفه دارد و فراگير است هاي گوناگون ارزش كانوني

ش؛توسعه بخشد كه بدون عدالت، پايداري اخالقي جامعه زايل به سويد چرا و جامعه را ه

ترين اهدافكه امام اجراي عدالت اسالمي را از مهم از اين جهت است.راند فساد پيش مي

و تمام برنامه در. در جهت اين هدف سامان بخشيدرا هاي خود حكومت خود قرار داد امام

به مالك اشتر در خصوص اين سياست مي ترين كارها بايد برايت پسنديده«:دنويس نامه خود

شان براي خرسنديو فراگيرترينشان در عدالت شان در حق، عام ترين ميانه رو ترين

مييچنهم.)53نامه،996: 1351البالغه نهج(»شهروندان باشد :فرمايدن

مي« به آن روشن  برقراري عدالت در جامعه؛دشو همانا آنچه بيش از همه چشم فرمانروايان

.)53نامه،1006: 1351البالغه نهج(»و گسترش دوستي بين شهروندان است

و بر اين نكته آگاهي كامل داشت، جامعه)ع(امام علي كه بر اساس عدالت اداره نشود اي

و تبعيض جهت دهنده اهداف حكومتي باشد ستم و ارزشمند نخواهد جامعه؛كاري اي با دوام

قرآن( زيرا سوق دادن انسان به سوي عدالت از جمله يكي از اهداف بزرگ انبياي الهي؛بود

س حديد25كريم، و1)، هاساير است ي هنگامي پايدار خواهند بود كه عدالت پايدار ارزش
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و سياست از ديدگاه امام علي 49)ع(نسبت اخالق

و. باشد اين نگاه امام بر خالف نگرش فرمانروايان ستمكار بود كه هدف نهايي آنها قدرت

به تعبير جرج جرداق، داستان علي در موضوع عدالت از يادگارهاي پر ارزشي.حكومت است

م و روح انساني را شرف كه مقام انسانيت ش1375جرداق(»بخشدياست .)117: هـ

و پرهيز از خيانت.4  لزوم وفاي به عهد
و بهره در نگرش واقع و پيمان به سياست، نقض عهد و خيانتكاري گرايانه گيري از فريب

به هدف تلقي مي كه از آبشخور چنين نگرشي.شود از ابزارهاي مهم وصول  همه كساني

سي سياست را درك كرده يكي از اجزاء بدون اند، خيانت در و آن را است را پسنديده تلقي كرده

و چراي سياست دانسته كه نگرش اخالق. اند چون به سياست پاي در حالي و گرا به عهد بندي

و استحكام روابط انساني؛آيد پيمان از بنيادهاي اساسي سياست بشمار مي به نحوي كه پايداري

 زيرا وفاي به عهد مسئوالن جامعه سبب.دشوميدر جامعه تابعي از چنين وفاداري قلمداد

به دنبال آن به و و حصول اطمينان براي اداره درست جامعه است نفوذ آنان در دل مردم

و درستي.انجامد گسترش اخالق در جامعه مي  بدون ترديد الزمه چنين پايبندي، صداقت

و حكومت)ع(علي هاي مهم مورد تأكيد امام يكي از ويژگي،در اين راستا. است در سياست

كه وي همواره در جريان حكومت، آن به نحوي و پرهيز از نقض آن بوده به عهد مسئله وفاي

مي)ع( امام.را رعايت كرده است به مالك اشتر سفارش به هيچ قيمتيكدر نامه خويش ند كه

پاشتعهدات :نگذارد را زير

و دشمن تو منعقد« اوشاگر پيمان تو به و و آن را محترمد  امان دادي به آن وفادار باش

و جان خويش را سپر عهد خويش قرار ده و در عهد....بشمار  هيچگاه پيمان شكني مكن

و او را مفريب به دشمن خويش نيز خيانت روا ندار و : 1351البالغه نهج(»خويش خيانت مكن

كال.)53، نامه 1027 ميهمچنين امام در خصوص وفاي به عهد در :فرمايد مي ديگر

و من هيچ سپري نگهدارتر از وفا سراغ ندارم« در....براستي وفا همراه راستي است ما

بي روزگاري زندگي مي مي كنيم كه بيشتر مردم آن و نقض عهد را زيركي و مردم وفايي دانند

و چاره .)41،خطبه 127: همان(»انديش خوانند نادان آنان را زيرك

و الفتا،از سوي ديگر به پيمان را سبب مهرباني ج( مام وفاداري و)12: 4،1366خوانساري

ج( بنياد دينداري هاگري را اخالقو متقابالً حيله)1788 كالم88: 1،1985التميمي : همان(ي پستانسان

مي ترين خيانتو زشت)344،كالم 22 )ع( هنگامي كه امام.)1730، كالم84: همان(دكنها قلمداد

عدب  با وجود همهماي خواستار شكستن آن شدند، اماه رخالف تمايلش حكميت را پذيرفت،

كه بر ايشان وارد شد ترين دشمنانش، يعني معاويه عهد خويش را حتي با دشمن؛فشارهايي

به آنان فرمود و :نقض نكرد
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كه خداوند فرمود« و قبول پيمان بازگرديم؟ مگر نه اين است ه است به آيا از پذيرش صلح

و پيمان و.... هاي خود وفادار باشيد را سوگندبه پيمان خداوند چون پيمان بستيد وفا كنيد ها

كه خداوند را بر خويش ضامن كردپس از استوار  براستي خداوند.ايددهكرن نقض نكنيد

مي مي چه انجام .)514:ق.ه1440نصر بن مزاحم(»دهيد داند كه

در.ج )ع(سيره عملي امام علي سياست اخالقي
را)ع(طالب علي ابن ابي و اصول اخالقي و احكام دين در دورة حكومت خود نيز ضوابط

و. هاي عملي خويش قرار داد سرلوحة سياست هااو هيچگاه تعهدات ي اخالقي را به ارزش

و حكومت نبرد كه. مسلخ سياست به اين مهم توجه داشت به خوبي در آغاز حكومت خويش

و پذيرهباي به سويد ساختارها و جامعه را و مردم را در هم بشكند هاي پيشين حاكم بر جامعه

مي او همواره حكومت را براي هدف. اجتماعي اسالمي پيش برد و الهي و هاي مقدس خواست

هانه آنارزش مي.ي مادي كه امام برآن فرمانروايي كه،كرد حكومتي بادباي حكومتي بود

و ناحقي صورت نپذيردموازين اخال و براي تشكيل آن نيز هيچگونه ناروا .ق ديني منطبق باشد

و اخالق اسالمي بود،رو از اين ، امام در طول حكومت خويش با هر عملي كه مخالف با اصول

.مخالفت كرد

 براي روشن شدن موضوع صرفاً به چند مورد از عملكردهاي امام كه گوياي، در اينجا

ا مي خالقي بر مصلحتترجيح اصول : شودهاي سياسي است، اشاره

رو هاي آشكار با موازين ديني در تعارض است از اين معتقد بود تبعيض)ع( امام علي.1

آن وقتي عده: هايي مخالفت ورزيد از روز نخست حكومت با چنين تبعيض اي از اصحاب

ميالمال را ميان مردم بالسويه حضرت از وي سوال كردند چرا بيت وي تقسيم و از كند

و عجم به؛ها برتري بخشد خواستند همچون معاويه اشراف عرب را بر موالي  امام با آنان

و فرمودكرشدت مخالفت مي«:د به من امر . كنيد پيروزي را از طريق ستمگري تحصيل كنم آيا

به خداوند چنين نخواهم كرد ب....سوگند ود بالسويه سوگند به خداوند اگر مال از آن خودم

ش خطبه 1351البالغه نهج(» حال آنكه اينها مال خود مردم است،دمكر تقسيم مي و نيز كوفي اصفهاني26هـ

ق1،1395ج به معاويه گرايش يابند.)75: هـ  زيرا معاويه براي؛چنين رويكردي باعث شد اشراف

مي جلب ديگران بخشش و طبقه هاي بسيار مي اشراف را بر ديگرا كرد كوفي اصفهاني(ددان ترجيح

ق1،1359ج .)45: هـ

و زبير از متقاعد كردن امام علي_2  اعطاي حكم فرمانداريايبر)ع( هنگامي كه طلحه

و كوفه نااميد شدند  براي انجام حج عمره از ايشان اجازه خواستند تا بدين وسيله بتوانند؛بصره

و مطامع سي پيخود را از چشم تيزبين وي پنهان و اقتصادي خود را به. نندكجويي اسي امام



و سياست از ديدگاه امام علي 51)ع(نسبت اخالق

و و درصدد مكر كه شما قصد عمره نداريد و به آنها فرمود آنها اجازه خروج از مدينه را داد

و توطئه  اما پرسش مهم اين است كه با وجود اينكه امام.)89:تابي: شيخ مفيد( گري هستيد حيله

دمي)ع(علي و شورش  چرا به آنها اجازه داد از مدينه خارج؛ارنددانست آنان قصد توطئه

كه ابن عباس نيز با امام مطرح. شوند كه اگر از توطئه آنها آگاهي داريد، كرداين پرسشي است

مي چرا به آنها اجازه خروج از مدينه را مي مي«: دهد دهيد؟ امام پاسخ كني ابن عباس تو مرا امر

به ستم و قبل از اينكه شروع و توقع،به نيكي همت گمارمپيشگي كنم داري مرتكب گناه شوم؟

به آن مواخذه كنم؟ و قبل از وقوع عملي نسبت و تهمت، كسي را عقاب كنم؟ من طبق گمان

و عدالت از من پيمان گرفته عدول كه از آنچه او در مورد حكومت به خداوند هرگز سوگند

در. نخواهم كرد مي حاليابن عباس، همانا به آنها اجازه دادم چه قصدي دارند ولي كه دانم آنها

.)همان(»امدهكراز خدا درخواست پشتيباني عليه آنها

ن-3 ميخستينجنگ جمل به شمار . آيد رويارويي مسلمانان با مسلمانان در تاريخ اسالم

و درخور توجه است،رو از اين برخورد اوليه. برخوردهاي امام در طول اين بحران بسيار مهم

و سعي كرد با مذاكره تنش،م با اصحاب جمل برخوردي توأم با رأفتاما و هدايت بود  ارشاد

و. موجود را فرونشاند به جنگ ميان مسلمانان بيزار است اين شيوة كسي است كه نسبت

از همواره سعي مي و تعيين فرصتي براي بازگشت آنها كند قبل از دعوت آنان به سوي حقانيت

ب فرمان امام به سربازانش مبني براينكه هيچگاه آغازكننده.ا آنان آغاز نكندگمراهي، جنگي را

ج( جنگ نباشند بي2يعقوبي  امام همواره در جريان جنگ جمل. گوياي اين واقعيت است.)182:تا،

به آنان عرضه داردو قبل از شروع آن سعي داشت مسالمت كه امام براي چرا؛جويي خود را

به سوي و دعوتش براي خداوند غرض شخصي و تالشش براي هدفي مقدس آنان نرفته بود

و چون جمليان راه بازگشتي باقي نگذاشته بودند، چاره صورت مي . اي جز جنگ نديد پذيرفت

و دورة شد اما رفتار امام با آنان در طول جنگ  شايان اهميت، پس از آنكه پيروزي نصيب وي

.و توجه است

برپس از اينكه سپاه جمل و نيروهاي امام ؛اوضاع جنگ مسلط شدند شكست خورد

و فرمود فراريان را تعقيب نكنيد، كار«: اميرالمؤمنين بالفاصله فرمان عفو عمومي را صادر كرد

همان(»و هركس سالح خود را بر زمين گذاشت در امان است) نكشيد(هيچ مجروحي را نسازيد

وبه مردم اجازه داد تا كشته)ع(امام علي.)201تا،و نيز شيخ مفيد بي هاي خود را دفن نمايند

و اصحاب خود(بركشتگان و دستور داد قطعات جداشده بدن) اصحاب جمل را نماز گذارد ها

و در قبري بزرگ دفن نمايند به. جمع كنند مانده در صحنه كارزار را به مسجد جاي آنگاه اشياي

و دستور داد غير از اسلحه ه،آورده مير چيزي از اشياء هر كس كه از آن او است را شناسد

ج( بردارد ش3،1385ابن اثير كه اهل بصره را نيز بين ما تقسيم كن، امام.)255: هـ  چون بعضي گفتند



 1391پاييز،3شمارة،42 دوره، فصلنامه سياست 52

و فرمود آنچه در لشكرگاه است براي شما غنيمت است هايشان ولي آنچه در خانه،رد كرد

و شما هيچ حقي در آن و چون اصرار آنها را ديداست، براي اهلش است  براي؛ نداريد

ميشومنصرف كردن آنها فرمود بر عايشه قرعه زنيد تا مشخص در اين. شودد براي چه كسي

و استغفار كردند كه آنان شرمنده شدند و.ج حال بود  در نهايت نيز عايشه را با احترام فراوان

به مدينه فرستاد ا( همراهي چهل محافظ و نيز ابن جهمان ش3،1385ثير و)258: هـ و با عطوفت تمام

.ناپذير از او گذشت وصف

و در منطقه.4 به تحكيم در جريان جنگ صفين، سپاه معاويه پيشدستي كرد اي مناسب

و پس از تسلط بر منطقه راه را بر سپاه امام علي از در بهره)ع(مواضع خويش پرداخت گيري

و با وجود درخواست  آب، معاويه بر بستن آبراه اصرار امام براي گشودن راههاي آب، سد كرد

را،با سرپيچي معاويه. ورزيد و اين سپاه امام بود جنگ ه حل نهايي براي آزادسازي آبراه بود

به تصرف خويش درآورد كه امام در اين شرايط پيروز صحنه در حالي.كه پيروزمندانه آبراه را

و حتي اصحاب ايشان نيز اصرار و آب را بر بود كه آنان نيز چون سپاه شام عمل كنند داشتند

از؛شاميان ببندند به اندازه احتياج كه و به سپاه خود دستور داد  امام اين پيشنهاد را نپذيرفت

و راه را براي سپاه شام در بهره آب بازگذارند آب استفاده كنند ش4،1385ابن اثيرج( گيري از  285: هـ

ق1404نصر بن مزاحمو و شرافت امام، در واقع از سنت اخالقي، سلحشوري.)120:هـ  دينداري

 هم در صحنه جنگ پيروزآن، به دور بود كه بخواهد با بستن آبراه بر دشمنان خود)ع(علي

به هدف خويش از هر وسيله و براي رسيدن .اي بهره گيرد شود

ا)ع( برخورد امام علي-5 يمدارز موارد بارز اخالق با خوارج پس از جنگ صفين نيز يكي

و ديني را ناديده نگرفت. وي در قبال دشمنان بود . امام در اين بحران هيچگاه مرزهاي اخالقي

به ما حقوق آنها را قطع نمي«:فرمايد ايشان در خصوص خوارج مي و مانع از ورودشان كنيم

و تا مادامي مسجد نمي و خوني كه عمل حرامي را مرتكب نشده شويم اند مزاحم را نريختهاند

ج(»شويم آنها نمي ق2،1379المحمودي  چنانكه پس از جنگ نهروان، دربارة باقيمانده.)339: هـ

و به خطا،پس از من خوارج را نكشيد«: فرمود خوارج نيز كه حق را طلب كرده  زيرا آن كسي

و آن را يافته است،رفته است به دنبال باطل رفته  150: 1351البالغه نهج(» همچون كسي نيست كه

مي)ع( زيباترين برخورد امام علي، در عين حال.)60خطبه در؛توان با قاتل خود مالحظه كرد را

مي حالي كه دروازه به روي وي گشوده به فرزندانش فرمود هاي ابديت : شد، خطاب

كه اميرالمؤمني« و بهانه آوريد ن كشته شده نيابم شما را كه در خون مسلمانان فرو رويد

كه در برابر من و بدانيد از. جز قاتل من نبايد كشته شود،است بنگريد اگر من از ضربت او

ج47 نامه شماره 987:همان(» يك ضربت به او بزنيد،دنيا رفتم و)329:م41،1983و مجلسي و بر اطعام
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 لحظات حيات بدين ترتيب در آخرين.نيك رفتاري با او در هنگام اسارت تأكيد ورزيد

به منشي،گرخويش نيز بز و شرافت اخالقي را براي تاريخ .گذارد جاي آزادگي، دينداري

 نتيجه
و اعتماد استش چنانكه گفته به لحاظ اخالقي غيرقابل اطمينان  زيرا؛د، قدرت سياسي

و دارد و محدود نشدن داشته به تحكيم خود خ بشر روست كه در تاري از اين. قدرت ميل دائم

و پرتأمل در فلسفة سياسي تلقي شده است يكي از مسائل بنيادين . همواره تعيين حدود قدرت

كه قلمروهاي اعمال قدرت سياسي چيست؟ آيا عمل در واقع پرسش مهم اين است

و ها با بهره حكومت گيري از ابزارهاي غيراخالقي يا غيرقانوني ولو براي تحقق خير، موجه

مي،به عبارت ديگرمشروع است يا خير؟ به اهدافي واالنتوا آيا قدرت سياسي ند براي وصول

وو فضيلت به مرزها خواهانه از وسايلي نامشروع بهره جويد يا اينكه همواره بايد آن را

و .دكرمقيد  ...قلمروهايي چون دين، اخالق

مي در اين مؤ باره نگرشي تأكيد كه كاربرد مؤثر قدرت سياسي يا رعايت ثر قدرت با كند

و هالحاظ اصول به قابليت نقض ارزش و اساساً نظم سياسي و اخالقي سازگار نيست ي ديني

و هامعيارها  در نتيجه هيچ آرماني بدين صورت امكان تحقق.ي اخالقي بستگي داردارزش

مي،اما در مقابل. نخواهد داشت كه بيان هاي واالي ديني، كند فضيلت نگرشي وجود دارد

و پرارزش اخالقي به خودي خود آنقدر ارجمند بهندستهو انساني طور دائم تمايالت كه بايد

به.گسيخته قدرت سياسي را مهار كند وگرنه جهان انساني جهاني مشحون از شر خواهد شد

كه هيچ حلقه و فضيلت هاي سعادت اي از حلقه نحوي و جويي خواهي بشر محقق نخواهد شد

ميانسانيت نيز مورد پرسش و. گيرد قرار و اخالق از سويي اين ديدگاه بر آميختگي دين

.ورزد سياست از سوي ديگر تأكيد مي

و كمال و هدايت الهي براي سعادتمندي به عنوان آخرين پيام هاجويي اسالم ،انسان

هر چند بايد اين واقعيت را پذيرفت. دهندة پيوند پايدار بين اين دو مقوله است همواره توضيح

اند كه از دين براي هايي زندگي كرده مهم از تاريخ اسالم با حكومتيه مسلمانان در بخشك

و پيوند توجيه مشروعيت خويش بهره جسته وياند ها ناچيز با اصول و اخالقي ارزش ي ديني

اي تنها دور. اندداشته كه الگويدر كوتاهه و اجتماعي مسلمانان وجود داشت  تاريخ سياسي

ترين، برجسته)ص( پس از حكومت پيامبر،در اين راستا. عي محقق شده استاسالمي واق

از)ع( حكومت امام عليهالگوي حكومتي در اسالم را بايد دور  دانست كه با تعريفي متفاوت

و جريان سياست و، ساختار هاهاي حكومت در درون اخالقيات دار شدهي ديني معنيارزش

. است
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و توضيح، بررسي قرار گرفتآنچه در اين نوشتار مورد كه نسبت اخالق  اين پرسش بود

و عملي امام علي كه تاكنون در رأس)ع(سياست در سيرة نظري به عنوان تنها امام معصومي

ترين نمونه رهبري عالي)ع(امام علي حكومت جامعه اسالمي قرار گرفته، چگونه بوده است؟

براو.بود)ص(اسالمي پس از پيامبر و خير، حدود هيچگاه به فضيلت، حقيقت اي رسيدن

و اعمال قدرت سياسي را با عالي و اخالق را در قدرت سياسي ناديده نگرفت ترين ديني

و اخالقي اسالم درهم آميخت جلوه از. هاي ارزشي سياست نزد او تعريفي كامالً متفاوت

س شكل)ع(هدف سياست از نگاه امام علي. توضيحات معمول داشت به اختار قدرتي بود دهي

به،كه در آن مي قلمروهاي اخالقي بنيان اصلي و روابط شمار هاآمد  در هميند نيز بايانسان

.چارچوب تشريح شود

به سياست، قدرت سياسي را به خود خودي هدف ايشان با اتخاذ نگرشي دين مدارانه

و سعادتي بلكه براي آن اهداف؛ندانست هاانسا واال چون عدالت، فضيلت  را مورد توجهن

آن)ع(بدون شك امام علي. قرار داد و پرهيزگاري، سياستي را مدنظر داشت كه در  رستگاري

و كمال و عدالت گسترش پيدا كند توسعه يابد، هدايت ،رواز اين. جويي انسان تسهيل شود

و به اصول و عملي هاامام با پايبندي عميق و پايداارزش ري اخالقي به ارائه صحيح

و ستم. هاي اسالمي انديشيد آموزه به دور از فريب در. پيشگي است چنين سياستي طبعاً زيرا كه

مي،ديد امام حكومت و شود كه بايد از آن براي زمينه امانتي الهي محسوب سازي تعالي

و قدرتشوسعادت حقيقي انسان استفاده و از هرگونه شائبه نفساني خود و بهدطلبي خواهي

.شددور با

و حكومت،)ع(نگرش زاهدانه امام علي ها به قدرت سياسي ي او را در جريان روش

و پرهيز از پيمان. حكومت جنبه كامالً اخالقي بخشيد از او همواره وفاي به عهد شكني، دوري

و تأكيد بر عدالت،دنياخواهي و نيرنگ گستري را سرفصل اصول عملي خودداري از خدعه

و دينو هيچ مصلحتي را باالتر از سياستي اخالقسياسي خود قرار داد . پذير قرار نداد گرا

و عملي امام اين موضوع را كامالً تأييد اشاره به سيرة نظري هاي متعدد در طول اين مقاله

كه سياست براي امام علي. كند مي به شمار نمي)ع(بدين لحاظ بايد نتيجه گرفت رفت، هدف

ا بلكه وسيله و اجراي احكام الهي بوداي براي اجراي .صول اخالقي
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