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Abstract
The duality of ethics and politics, which is considered as one of the
theories about the relationship between ethics and politics, has been
presented in the contemporary world as a method and model for
governance. The existence of complications and harms that lead to
immorality in politics and its great impact on the social life of the
people doubles the effort to study it. According to the ruling thought
of Imam Ali (pbuh), politics without moral support suffers from many
individual and social harms, disrupts the system of affairs and makes
it difficult to regulate them. The present study examines this issue with
a comprehensive Understanding of hadith jurisprudence about the political
thought of Imam Ali (pbuh) in Nahj al-Balaghah, in a narrative approach and with a library method as well as a descriptive-analytical approach that reflects that the immoral policies of rulers It will
lead to the institutionalization of the lack of moral values as well as
its role modeling, and as a result, the effectiveness of the approaches
and practices of the ethical government system will be seriously disrupted
and religious sovereignty will be seriously damaged. Power-seeking, lying,
hypocrisy, violence, perversion, rebellion, diversity, imbalance, etc.
will create a society without maturity with a negative growth of
values, which will lead to decline and unhappiness.
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The Pathology of Immoral Politics from the Perspective
of Imam Ali (pbuh)

آسیبشناسی سیاست بدون اخالق مبتنی بر آموزههای نهج البالغه

محسن رفعت

چکیده
دوگانگــی اخــاق و سیاســت کــه از جملــه نظریــات در بــاب نســبت اخــاق و سیاســت
ّ
تلقــی میشــود ،در جهــان معاصــر نیــز بهعنــوان الگــو و روش ب ـرای حکمرانــی عرضــه
شــده اســت .وجــود عــوارض و آســیبهای حاکــم بــر بیاخالقــی در سیاســت و تأثیــر
فــراوان آن در زندگــی اجتماعــی مردمــان اهتمــام بهبررســی آن را دوچنــدان میکنــد.
براســاس اندیشــه حکومتــی امامعلــی (ع) ،سیاســت بــدون پشــتوانه اخــاق ،دچــار
بســیاری از آســیبهای فــردی و اجتماعــی اســت موجــب اختــال در نظــام امــور
بــوده و تنظیــم آنهــا را بــا دشــواری روبــرو میســازد .پژوهــش حاضــر ایــن مســئله
را بــا تحلیلــی فقهالحدیثــی و جامــع پیرامــون اندیشــه سیاســی امامعلــی (ع) در
نهجالبالغــه ،در رهیافتــی روایــی و بــا روش کتابخانــهای و نیــز رویکــردی توصیفــی ـ
تحلیلــی مــورد بررســی قــرار داده کــه بازنمایــی آن چنیــن اســت کــه سیاســتهای
غیراخالقــی زمامــداران ،جامعــه را بهســمت نهادینــه شــدن فقــدان ارزشهــای اخالقــی و
نیــز الگوپذیــری از آن ســوق داده و در نتیجــه ،کارآمــدی رویکردهــا و عملکردهــای نظــام
ّ
حاکمیتــی اخالقمــدار را بــا خلــل جــدی و حاکمیــت دینــی را بــا آســیبهای جــدی
روبــرو خواهــد ســاخت .قدرتطلبــی ،دروغگویــی ،تزویــر ،خشــونتگرایی ،ک ـجروی،
سرکشــی ،رنگارنگــی ،عــدم تعــادل و  ...جامعـهای بــدون بالندگــی همـراه بــا رشــد منفــی
ارزشهــا ایجــاد خواهــد کــرد کــه بــه ســمت افــول و بیبرکتــی ســوق مییابــد.
کلیدواژهها
سیاست ،اخالق ،سیاستمداران ،آسیبشناسی ،امامعلی (ع) ،نهجالبالغه.
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 .1طرح مسأله
َ
َ
ُ
ُ
َ
سیاســت واژهای عربــی از ریشــه «ســاس یســوس» بهمعنــای رام و تیمــار کــردن اســب و بــا توســعه
در معنــا تدبیــر ،چارهاندیشــی و اداره کــردن را معنــا میدهــد (فراهیــدی1409 ،ق336 :7 ،؛
ابنمنظــور1414 ،ق .)108 :6 ،دانشــمندان تعاریــف متعــددی را از سیاســت ارائــه کردهانــد کــه
برخــی رویکــرد اخالقــی در آن دخیــلاســت و برخــی خیــر؛ تعاریفــی ماننــد اعمــال قــدرت،
اعمــال اقتــدار ،گرفتــن تصمیمهــای جمعــی ،توزیــع منابــع کمیــاب ،فریــب و بهبــازی گرفتــن و
 ...برخــی نیــز نــگاه متعادلتــری ب ـهآن کــرده و تعریــف خــود را «ایجــاد حفــظ و اصــاح قواعــد
کلــی اجتماعــی» ارائــه کردهانــد (هیــوود1395 ،ش.)10 ،
در کنــار آن ،نظـرات متفاوتــی در ارتبــاط بــا مقولــهسیاســت مــورد بررســی قـرار گرفتــهاســت
کــه سیاســت را بهمثابــه هنــر حکومــت کــردن ،امــور عمومــی ،ســازش و اجمــاع و نیــز قــدرت
تعریــف کردهانــد (همــان) .در برخــی از ایــن تئوریهــا ،جایــگاه اخــاق در سیاســت ،قابــل
ً
پیگیــری و ریشــهیابی اســت ،برخــاف برخــی از آنهــا کــه اساســا سیاســت را بــدون شــرط
ً
ً
و صرفــا بهمثابــهی اعمــال قــدرت و اقتــدار نســبت بــه مردمــان لحــاظ کــرده و آن را صرفــا بــا
ســرکوبی و انقیــاد مرتبــط میداننــد؛ انگارههایــی منفــی کــه برخاســته از پیشفرضهــای
صاحبــان آن نگرشهاســت و گفتمــان غالــب آنهاســت (همــان.)21 ،
امــا یکــی از نظریههــای چهارگانــه نســبت میــان اخــاق و سیاســت (ر.ک :اســامی،
1383ش141 ،ـ ،)162نظریــه یگانگــی ایــن دو مقولــه و تبعیــت سیاســت از اخــاق اســت؛ ایــن
نظریــه در اندیشــه سیاســی امامعلــی (ع) قابــل تطبیــق و ریشــهیابی اســت.
از زمـــره مؤلفههـــای اساســـی ایـــن نظریـــه ،نهـــی ورود انســـانهای غیـــر صالحیـــتدار در
ایـــن حـــوزه اســـت؛ چراکـــه پذیـــرش مســـئولیت و مقـــام سیاســـی در حاکمیـــت دینـــی بهمنزلـــه
اعمـــال نظـــر و دســـتوراتیاســـت کـــه در ایـــن حـــوزه وجـــود داشـــته و شـــخص بهعنـــوان امیـــن
وپاســـبان ایـــن جایـــگاه ،مـــورد قبـــول مـــردم قـــرار خواهـــد گرفـــت (ر.ک :ســـیدرضی1407 ،ق،
ِ
 ،533حکمـــت332؛ لیثیواســـطی1376 ،ش158 ،؛ تمیمیآمـــدی1410 ،ق )242 ،در نتیجـــه در
تعیی ــن سرنوش ــت مثب ــت ی ــا منفیش ــان دخال ــت خواه ــد داش ــت .کس ــی ک ــه در سیاس ــت قــرار
میگیـــرد ،حـــق آزمـــون و خطـــا نـــدارد؛ زیـــرا خطـــا در ایـــن عرصـــه مســـاویاســـت بـــا وجـــود
ّ
آســـیبهای متعـــدد و مســـتمری کـــه در مســـیر جامعـــه دینـــی بوجـــود میآیـــد و آن را تهدیـــد
میکنـــد .بههمیـــن خاطـــر ضـــرورت اقتضـــا میکنـــد چنیـــن کســـی آزمـــوده و باتجربـــه باشـــد؛
َ َ ْ َ َ َ
َ
ک أ ْم َر ُه ـ ْـم َو ْاب َت ــاک ِب ِهــم» (ر.ک :س ــیدرضی،
ـد اس ــتکفا 
ام ــام بهمال ــک دس ــتور میده ــد« :و ق ـ ِ
1407ق ،نامـــه )428 :53؛ بهواقـــع امـــام (ع) تأکیـــد میکننـــد کـــه ایـــن حـــوزه محـــل آزمـــون و
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خط ــا نیس ــت .از س ــویی دیگ ــر ،هی ــچ خط ــری مانن ــد خط ــر شکس ــته ش ــدن نظ ــام و ارزشه ــای
اخالق ــی ب ــهس ــاختار جامع ــه آس ــیبزننده نخواه ــد ب ــود ،ب ــههمی ــن جه ــت ایش ــان ،فق ــدان ادب
و اخـــاق را علـــت هـــر ّ
شـــری دانســـته اســـت (ابنابیالحدیـــد1378 ،ق)258 :20 ،؛ بهعبارتـــی
بهخاطـــر فقـــدان زیرســـاختهای اخالقـــی نمیتـــوان انتظـــار اصـــاح و ســـامانیافتن امـــور در
حوزهه ــای مختل ــف را داش ــت .ب ــهتعبی ــر امیرمؤمن ــان (ع) وج ــود ه ــر ش ـ ّـر و فس ــادی بهخاط ــر
ً
احتـــا در یکـــی از خطبههـــا میفرماینـــد« :إ َّی ُاک ْ
ـــم َو
فقـــدان اخـــاق خواهـــد بـــود .ایشـــان صر
ِ
َْ َ َ َ
َ
ّ
ت ْه ِزیـ َـع االخــا ِق َو ت ْص ِریف َهــا» :اخــاق نیکــو را در هــم نکشــید و بــهرفتــار ناپســند مبــدل نســازید
(ر.ک :ســـیدرضی1387 ،ش ،خطبـــه  )253 ،176چـــون ایـــن خـــوی و عـــادت منافقـــان اســـت
(تمیمیآمـــدی1410 ،ق )458 ،لـــذا اقتضـــا میکنـــد عوامـــل حرمتشـــکن اخـــاق در حـــوزه
سیاس ــت را بازشناس ــی ک ــرد ت ــا تبعی ــت ه ــر ک ــدام از همدیگ ــر تبیی ــن گ ــردد.
بنابرایــن مهمتریــن ســؤاالت پژوهــش ایــناســت کــه عــوارض و آســیبهای سیاســت بــدون
پشــتوانه اخــاق چــه خواهــد بــود؟ ایــن آســیبها چــه تأثیــری بــر فــرد ،جامعــه و حتــی حاکمیــت
جامعــه خواهــد داشــت؟ آفــات برخاســته از ایــن مقولــه چــه آثــاری بــر رویکــرد دینــی جامعـهای
کــه نظــام حاکمیتــی آن براســاس دیــن ســامان یافتــه بــار خواهــد داشــت؟
هرچنــد ایــن پژوهــش از پیشــینه عمومــی در تکنگاریهــای خــاص در اینبــاره بهصــورت
ضمنــی برخــوردار اســت ،چنانکــه در شــرحهای ابنابیالحدیــد ،ابنمیثــم ،شوشــتری،
خویــی و دیگــر شــروح ،مطالبــی پراکنــده مییابیــم ،امــا مســئله اصلــی هیچیــک از دانشــوران،
وارســی دقیــق از بررســی عــوارض سیاســت فاقــد اخــاق آن هــم بــر پایــه نهجالبالغــه نبــوده
اســت؛ ایــن مکتوبــات در دو دســته قابــل تقســیم اســت:
الــف) بخشــی از آنهــا بــه نحــو کلــی بــه بیــان رابطــه سیاســت و اخــاق از نــگاه امــام
پرداختهانــد؛ ماننــد:
 «نســبت اخــاق و امــر سیاســی در منظومــه فکــری امامعلــی (ع) بــا رویکــرد بـ ه کالم 216نهجالبالغــه» :پروانــه زادالنــاز؛ نشــریه جســتارهای سیاســی معاصــر ،شــماره.5
 «اصــول و مبانــی اخالقــی سیاســت در دیــدگاه امامعلــی (ع)» :محمــد مولــوی ،نشــریهپژوهشــنامه نهجالبالغــه ،شــماره .14
 «تبییــن مؤلفههــای سیاســت اخالقــی امــام علــی (ع)پــس از رســیدن بــه امامــت» حســینســلطانمحمدی و فاطمــه ســلطانمحمدی :نشــریه پژوهشــنامه علــوی ،شــماره .5
 «نســبت اخــاق و سیاســت از دیــدگاه امامعلــی (ع)» از جــال درخشــه :نشــریه سیاســت،شــماره .23
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 و نیــز کتــاب «اخــاق و سیاســت رویکــردی اســامی و تطبیقــی» از ســیدمحمدرضااحمدیطباطبایــی ،انتشــارات دانشــگاه امــام صــادق (ع).
ب) بخشــی دیگــر از ایــن مکتوبــات بــه نحــو جزئــی بــه خصــوص آسیبشناســی عــدم
تبعیــت سیاســت از اخــاق پرداختهانــد ،ماننــد ســه مقالــه:
 آسیبشناســی اخــاق سیاســی کارگــزاران حکومــت از دیــدگاه نهجالبالغــه ،مجتبــیفائــق ،نشــریه پژوهشهــای نهجالبالغــه ،شــماره .43
 آسیبشناســی اخالقــی کارگــزاران حکومــت دینــی در نهجالبالغــه ،محمــد شــریفی ومجتبــی فائــق ،نشــریه پژوهشــنامه نهجالبالغــه ،شــماره .15
 آسیبشناســی اخــاق سیاســی مدیــران در اندیشــه و ســیره امامعلــی (ع) بــا تأکیــد بــرنهجالبالغــه ،صابــر صفیلــو ،محمدحســین صائینــی و حســین مرادیزنجانــی ،پژوهشهــای
نهجالبالغــه ،شــماره .65
 و پایاننامــه کارشناســی ارشــد «آسیبشناســی اخــاق سیاســی کارگــزاران از منظــرنهجالبالغــه» ،راضیــه نظاممحلــه ،دفاعشــده در دانشــگاه قــم ،ســال 1393ش.
ً
مقــاالت بخــش (الــف) صرفــا بهنســبت و رابطــه میــان ایــن دو پرداختهانــد و برخــی بــه
مبانــی اخالقــی سیاســت از نــگاه امــام آن هــم بــا زاوی ـهای خــاص نگریســتهاند؛ امــا در بخــش
(ب) هــر ســه مقالــه از جهــت ماهیــت بحــث بــا ایــن پژوهــش مشــابهند ،البتــه دو مقالــه نخســت
از یــک شــخص بــا محتوایــی بســیار نزدیــک بــه هــم ،نــگارش شــده اســت کــه آســیبها را بــه
حوزههــای سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و اعتقــادی بازگردانــده اســت و آســیبهایی مشــابه
ایــن تحقیــق ماننــد قدرتزدگــی و خشــونت را جزئــی از آفــات اخالقــی دانســته اســت ،امــا
آســیبهای ناشــی از یــک رذیلــه اخالقــی را همســو بــا خــود رذیلــه دانســته و آثــار قابــل توجــه
آن تحلیــل نشــده اســت .وجــه تمایــز تحقیــق حاضــر بــا مقالــه فــوق در ایــن اســت کــه آثــار
اجتماعــی و براینــد حقیقــی یــک آســیب و عارضــه را تحلیــل کــرده اســت و آن را همســو بــا کالم
امــام بررســی کــرده اســت ،تمایــز ایــن رویکــرد در پیوســت پایانــی مشــهود خواهــد بــود.
محــور مقالــه ســومّ ،
متغیرهــای آســیبزایی اســت کــه منســجمتر از دو مقالــه نخســت
بدانهــا پرداختــه اســت .خشــونت و دروغگویــی دو ّ
متغیــر مشــابه بــا آســیبهایی اســت کــه
در ایــن تحقیــق آمــده اســت ،بــا ایــن تفــاوت کــه بــه نظــر میرســد مباحــث کلــی مطرحشــده
حــول ایــن موضــوع ،بــا توجــه بــه رویکــرد تحقیــق حاضــر ،نگارنــدگان را از اصــل تبییــن دقیقتــر
ِ
و پرداختــن بــه جزئیــت آنهــا بازداشــته اســت ،ضمــن اینکــه جامعیــت الزم را دارا نبــوده و همــه
آســیبها را در ســه متغیــر خالصــه کــرده اســت .بــه عــاوه اینکــه ضــرورت اقتضــا میکــرد

 .2آسیبهای کالن سیاست بدون اخالق
از منظــر امیرمؤمنــان (ع) اخــاق بهعنــوان یــک گ ـزاره نظارتــی و مؤلف ـهای درونــی ب ـرای مهــار
ّ
قــدرت تلقــی میشــود (ر.ک :ســیدرضی1407 ،ق ،ابتــدای نامــه .)53سیاســت و اخــاق بــا
یکدیگــر رابط ـهای دو ســویه و مکمــل دارنــد ،بهگون ـهای کــه هرگونــه انح ـراف اخالقــی در میــان
اصحــاب قــدرت ،ســبب انح ـراف در سیاســت ،سیاس ـتگذاری و قــدرت نیــز خواهــد شــد و از
ســوی دیگــر نیــز حکومــت حاکــم بــر جامعــه میتوانــد بــا بهکارگیــری اهرمهــای قــدرت کــه
ناشــی از سیاســتگذاریهای مبتنــی بــر قانــون مــورد وفــاق عامــه مــردم اســت ،هنجارهــای
مثبــت اخالقــی را در ســطح جامعــه انتشــار دهــد یــا برعکــس باعــث ترویــج ناهنجاریهــای

آسیبشناسی سیاست بدون اخالق مبتنی بر آموزههای نهج البالغه

همــه منابــع مرتبــط بــا ایــن ســه حــوزه مــورد مطالعــه واقــع میشــد تــا قــوت علمــی خــاص خــود
را کســب میکــرد.
آســیبهای 14گانــه در فصــل ششــم پایاننامــه فــوق کــه «آســیبهای زمامــداران» نــام گرفتــه
اســت ،پیوســتگی الزم را ندارنــد ،بــا عنــوان آسیبشناســی اخــاق سیاســی همســو نیســتند و
ً
ّ
صرفــا ضمــن لیســت کــردن آنهــا بــه خــود آســیب اشــاره شــده اســت و از آثــار مترتــب بــر اصــل
آســیب غفلــت شــده اســت.
نقطــه مشــترک تمامــی آثــار فــوق ،پرداختــن بــه عمــوم رذیلتهــای اخالقــی اســت کــه در
هــر عرص ـهای حتــی در حــوزه سیاســت آســیبزا خواهــد بــود ،بنابرایــن رویکــرد نگارنــدگان بــه
ســمتی ســوق یافتــه اســت کــه کارگ ـزاران عرصــه سیاســت نیــز در ایــن حــوزه اســتثناپذیر نبــوده
ً
ـت پژوهــش حاضــر ،لزومــا پرداختــن بــه
و امــکان فاســد ًشــدن آنهــا نیــز وجــود دارد ،امــا جهـ ِ
ً
آســیبهای صرفــا اخالقــی نیســت ،بلکــه تحلیــل آســیبهایی اســت کــه عمومــا سیاسـتورزان
ّ
و بــه طــور کلــی عرصــه سیاســت بــدان دچــار خواهنــد شــد و همیــن آســیبها مولــد پیامدهــای
نابهنجــاری در جامعــه خواهــد بــود ،لــذا در ایــن تحقیــق ایــن دو پیونــدی مســتقیم خواهنــد داشــت.
بنابرایــن در ایــن تحقیــق تــاش شــده اســت آثــار اجتماعــی بــه نحــو منطقــی و جزئــی و بــا
ُ
رویکــردی فقهالحدیثــی و بــه صــورت نظامیافتــه در دو ســطح کالن و خــرد بازشناســی و تحلیــل
شــود .لــذا مقالــه حاضــر میکوشــد آســیبها و عــوارض ایــن مقولــه را بــه روش توصیفــی-
تحلیلــی براســاس آموزههــای امــام علــی (ع) در نهجالبالغــه و دیگــر منابــع موجــود و بــا تکیــه
بــهرهبــری اخالقمدارانــهی امامعلــی (ع) واکاوی و تبییــن نمایــد .گفتنــی اســت راههــا و
ً
روشهــای مبــارزه بــا ایــن عــوارض و آســیبها مجالــی دیگــر میطلبــد و طبیعتــا موضــوع ایــن
تحقیــق نخواهــد بــود.
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اخالقــی شــود .از ایــن جهــت سیاســت بهپشــتوانه قــدرت بهمثابــه اهرمــی تشــدیدکننده در برابــر
اخــاق عمــل میکنــد؛ بدینصــورت کــه در صــورت ورود هــر نــوع انح ـراف اخالقــی در میــان
دولتمــردان و سیاســتمداران ،پیامــد آن ســالیانی نــه چنــدان دور در جامعــه بهصــورت یــک هنجــار
بــروز مییابــد؛ در روایتــی از امامعلــی (ع) ایــن مقولــه مــورد تاکیــد قـرار گرفتــه اســتَّ :
«النـ ُ
ـاس
ــم» ّ
ــم َأ ْشــبهم ْن ُه ْم ب َآبائه ْ
ب ُأ َم َرائه ْ
(حرانــی1404 ،ق208 ،؛ مجلســی1403 ،ق)46 :75 ،؛ مــردم
ِ ِ ِِ
ِ ِِ
بهامیرانشــان شــبیهترند تــا بــهپدرانشــان .همچنیــن در عبــارت مشــهوری از امیرمؤمنــان (ع)
ُُ
ّ ُ ََ
وکهـ ْـم» (اربلــی1381 ،ق )21 :2 ،کــه ناظــر بههمیــن
ـاس علــی ِدیـ
نقــل شدهاســت کــه« :النـ
ـن مل ِ
ِ
مســئلهاســت .بنابرایــن رهبــری اخالقمدارانــه میتوانــد جامعــه اخالقمــدار را ایجــاد و تربیــت
کنــد ،در عیــن حــال سیاســت آف ـتزده و سیاس ـتگذاری آســیبدیده و منحــرف از اخــاق نیــز
ســبب انحرافــات متعــددی در ســطح کالن جامعــه خواهــد بــود:
2ـ .1قانونگریزی و ترویج قانونشکنی
جامعــه مدنــی بــا مشــاهده عــدم التـزام سیاسـتمداران نســبت بـ ه رعایــت موازیــن قانونــی و نیــز
بــا اشــتغال زمامــداران و مدیـران بــه ّ
مقصرســازی و ّمتهمکــردن دیگـران ،بهســوی فقــدان اخــاق
ســوق یافتــه و ایــن ضــد ارزش بــهاســتمرار در درون آن نهادینــه شــده و در نتیجــه قانونشــکنی
و گریــز از قانــون ،ب ـه یــک هنجــار اجتماعــی تبدیــل میشــود؛ چراکــه سیاس ـتگذاری رهب ـران
و مدی ـران – بهعنــوان الگــوی جامعــه -بــر اســاس مبانــی اخالقــی اســتوار نبــودهاســت و مــردم
بــهتبــع آن نســبت بــهقوانیــن ،سســت و بیرغبــت شــدهاند .امامعلــی (ع) ُسســتعنصری
مردمــان در برابــر قوانیــن و عهدهــای الهــی را بیاخالقــی دانســته ،آن را بــر نتافتــه و خطــاب
بهیــاران خویــش میفرمایــد :شــما پیمانهــاى خــدا را شکســته مىبینیــد و خشــم نمىگیریــد،
در حالــى کــه ننــگ شکســتن پیمانهــاى پدرانتــان را نمىپذیریــد» (ســیدرضی1407 ،ق،
خطبــه.)154 :106
ســپس در ادامــه بهپیامدهــای ُسســتعنصری اشــاره کــرده و ّ
اهــم آن را گشــودن دســت
ســتمکاران در جامعــه و ســپردن رشــتههاى کار خویــش بهدســت آنهــا دانســتهاند .براســاس
سیاســت امامعلــی (ع) حاکمــی موفــق خواهــد بــود کــه در انجــام چهــار مســئولیت قانونــی
خویــش کمتریــن کوتاهــی نداشــته باشــد و در راه بــهفرجــام رســاندن آن اهتمامــی پیگیــر داشــته
باشــد؛ چهــار رویکــرد اصلــی کــه عبارتنــد از :جم ـعآوری مالیــات ،مبــارزه بــا دشــمنان مــردم،
تــاش در راه ســاختن مــردم و بهبــود اخــاق و رفتــار عامــه ســازندگی شــهرها و بــاد اســامی
(ر.ک :ابراهیمــی1386 ،ش).

 .1-1-2انحاء تعامل جریانات اجتماعی با پذیرش قانون
از زمــره مباحــث جامعهشــناختی اخــاق ،بررســی کیفیــت پذیــرش و می ـزان تأثیرپذیــری مــردم
از رعایــت عدالــت و قانــون  -کــه در رویــه اخالقــی امــام تبلــور داشــته اســت -میباشــد؛ بــه
شــهادت تاریــخ و ســیره ،دو جریــان متضــاد در جامعــه آن زمــان حضــور داشــتهاند ،جریــان
قــدرت و ثــروت در جامعــه و نیــز طبقــه آســیبپذیر و در عیــن حــال مطیــع جامعــه .طبقــه قــدرت
و ثــروت کــه منــش ثروتانــدوزی و قدرتطلبــی در میانشــان بهعنــوان ارزش تلقــی میشــد،
ایــن رویــه اخالقــی را برنتافتــه و آن را متضــاد بــا منافعشــان میدیدنــد؛ امــام در یکــی از نامههــای
خویــش میفرمایــد :کســانی کــه در حکومــت مــن بهســر بردنــد و ســپس بــهامویــان پیوســتند،
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چنانچــه حاکمانــی در تحقــق ایــن عناصــر غفلــت ورزنــد ،بهتدریــج زمینــه انحطــاط اخالقــی
جامعــه را نیــز فراهــم ســاختهاند .ایشــان همچنیــن در نامــه پنجاهــم نهجالبالغــه جزئیــات
َْ
َ َ َ َّ َ ُ ْ ْ
ـدی أن
وظیفــه قانونــی حاکــم را در قبــال مــردم این َچنیــن تشــریح َمینمایــد« :أل و ِإن لکـ ُـم ِعنـ ِ
َّ
َّ
َ ْ
َ ِّ َ ُ
ُ ْ
َُ
َُ
َ
َ َ ْ
ل أح َت ِجـ َـز ُدونکـ ْـم ِسـ ًّـرا ِإل ِفــی حـ ْـر ٍبَ ،و ل أطـ ِـو َی ُدونکـ ْـم أ ْمـ ًـرا ِإل ِفــی حکـ ٍـمَ ،و ل أ َؤخـ َـر لکـ ْـم
ْ
ُ َ َْ َ
َ ًّ َ ْ َ َ ِّ َ َ َ َ
َ َ َ ْ ُ
َ َْ َُ ُ ْ
ـدی ِفــی ال َحـ ِّـق َسـ َـو ًاء؛ فـ ِـإذا ف َعلــت
حقــا عــن محلـ ِـه ،و ل أ ِقــف ب ـهدون مقط ِعـ ِـه ،و أن تکونــوا ِعنـ ِ
َ َ َ َ ْ َّ َ َ ْ ُ ُ ِّ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ
َّ َ
ـی عل ْیکـ ُـم الطاعـ ُـه» (منقــری1404 ،ق107 ،؛ طوســی،
ِذلــک وجبــت ِللـ ِـه علیکــم النعمــه ،و ِلـ
1414ق217 ،؛ ســیدرضی1407 ،ق ،نامــه .)424 :50ایشــان همچنیــن در مجالــی دیگــر ســر
و ســامان یافتــن امــور جامعــه را در گــرو اداى حقــوق متقابــل دانســته و اســتیفای حقــوق متقابــل
را در ارتبــاط مســتقیم بــا اســتقرار الفــت ،عـ ّـزت و عافیــت -کــه آیینــه تمامنمــای اخــاق اســت-
دانســتهاند (ر.ک :همــان ،خطبــه.)216
امــام در آغازیــن روزهــای خالفــت خویــش بــهبازگردانــی امــوال بــهتــاراج رفتــه بیتالمــال
تأکیــد کــرده و آن را مصداقــی از عدالــت و کنــارزدن ســتم میدانــد (همــان ،کالم 57 :15و نیــز
َ ُ َّ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َّ ْ َ
اص َر ِتــه».
خ
ر.ک :همــان ،خطبــه« :150 :104وایــم اللـ ِـه لبقــرن الب ِاطــل حتــى أخـ ِـرج الحــق ِمـ 
ـن ِ
امــامدر نامــه  20بــرای زیادبنابیــه جانشــین فرمانــدار بصــره نیــز مینویســد :بهخــدا ســوگند!
اگــر بـ ه مــن گـزارش کننــد کــه در امــوال عمومــی خیانــت کــردی ،انــدک یــا فـراوان ،چنــان بــر تــو
ســخت گیــرم کــه کمبهــره شــده و در هزینــه عیــال ،درمانــده و خــوار و ســرگردان شــوی» (همــان،
نامــه)377 :20؛ بهواقــع بهجهــت اینکــه اســاس قانونمــداری بــهرعایــت و برابــری حقــوق
جملگــی انسانهاســت و در نهایــت بــهاخالقمــداریبــاز میگــردد ،تأکیــد و حساســیت
ف ـراوان امــام نســبت ب ـه مقولههایــی ماننــد :عدالــت ،قانــون ،حــدود ،عهــد و پیمــان و  ...قابــل
توجــه اســت.
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عــدل را دیدنــد و شــنیدند و در جــان خــود ق ـرار دادنــد؛ ولــی آن را نپذیرفتنــد (همــان ،نامــه:70
 )461ایــن امــر ســبب قانونشــکنی آنهــا شــد و پایههــای حکومتــی امــام را بــهتدریــج سســت
کــرد (هاشــمیخویی1358 ،ش.)395 :20 ،
ایــن رویــه و رفتــار امــام در دوران حکومــت خویــش ،بهگونــهای بــوده کــه مــردم بتواننــد
ً
آموزههــای اخالقــی و عدالتمحــور را عمیقــا درک نمــوده و بــا ارائــه مصادیــق اخالقمــداری بــه
مــردم ،آنهــا را در جهــت عمــل بــهایــن ارزشها ســوق داده و بــهنهادینهســازی آن کمــک کند لکن
در ایــن میــان ،عــدهای مخالفــت همیشــگی خــود را اعــام کــرده و بــهقانونگریــزی خــود ادامــه
ّ
دادنــد .امــا جریــان و طبقــه آســیبپذیر جامعــه ،از شــدت عمــل و اهتمــام امــام بــهقانونمــداری
کــه در عدالــت و اخــاق تجلــی یافتــه بــود ،رضایــت کافــی داشــته و تــاش میکردند بــا اطاعت از
ایشــان رضایــت خــود را اعــام نماینــد ،امــام نیــز ایــن موضــوع را در مواضعی بیــان فرموده اســت،
ایشــان در مجالــی نفــوذ و اثرپذیــری حکــم را از جملــه نتایــج بهبــار نشســته عدالــت بــر
محوریــت اخــاق میداننــد (ر.ک :تمیمیآمــدی1410 ،ق.)133 ،
در اندیشــه ایشــان توجــه بــهاحتــرام حقــوق تــوده مــردم ،مــورد توجــه بــوده و آن را زمینــه
َ ُ ِّ
َّ
ــاد الدیــن َو
رضایــت عمومــی دانســتهاند؛ در عهدنامــه مالــک اشــتر آمــده اســت«ِ :إن َمــا ِعم
ََُ ِ
َ
ْ َّ ْ َ ْ َ ْ
ُ ْ
ُ
َ ْ ُ َّ َ ْ ْ ْ
ـن ِصغـ ُـوک ل ُهـ ْـم َو َمیلــک معهـ ْـم»
ِج َمــاع ال ُم ْسـ ِـل ِم َین َو ال ُعــده ِللعــد ِاء ال َع َّامــه ِمــن المــه فلیکـ
(ســیدرضی1407 ،ق .)429 ،ایشــان بــر ایــن بــاور بودهانــد کــه نامبارکتریــن رویــداد انســانی،
انحطــاط اخالقــی و شکســته شــدن مرزهــای اخالقــیاســت و وجــود ایــن رویکــرد در جایــگاه
زمــامداری ضامــن ســامت هیــچ امــری نخواهــد بــود؛ بدیــن جهــت ایشــان بــرای گزینــش
مســئوالن و مدی ـران بــهانتخــاب بااخالقتریــن اف ـراد تأکیــد نمودهانــد (ر.ک :همــان ،نامــه:53
 437 ،435و.)...
 .2-2کمرنگ شدن و زوال ارزشهای اخالقی جامعه
ارتب ــاط و وابس ــتگی عدال ــت و اخ ــاق از زم ــره ام ــوریاس ــت ک ــه تش ــکیکبردار نب ــوده و م ــورد
تأکیـــد تـــراث عقلـــی و نقلـــی اســـت؛ عدالـــت بهعنـــوان اصلـــی کـــه نقشـــی پیشگیرانـــه در
ناهنجاریه ــای اجتماع ــی دارد هم ــواره م ــورد تأکی ــد امامعل ــی (ع) ب ــوده اس ــت؛ ب ــر اس ــاس
نظـــر امـــام ،عدالـــت ســـبب اســـتواری و بهســـامانی مردمـــان خواهـــد شـــد (لیثیواســـطی،
ْ ُْ
َ َ َّ ْ ْ َ
ً ْ ََ
«ج َع ــل الل ـ ُـه ال َع ــد ل ِق َوام ــا ِللن ــام»؛ مجلس ــی1403 ،ق« :83 :75 ،ال َع ــدل
1376ش:223 ،
َ ُ َْ َ
َأ َس ٌ
ـــاس بـــه ِقـــوام العالـــم») .همانگونـــه کـــه حاکمـــان سیاســـی در نهادینهســـازی گزارههـــای
اخالقـــی بســـیار مؤثرنـــد ،بههمـــان میـــزان نیـــز میتواننـــد منشـــأ بســـیاری از بیماریهـــای
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ََ َ ْ
ـــت َت ْص ُل ُ
ـــح َّ
الر ِعیـــه
اخالقـــی باشـــند .از همیـــن منظـــراســـت کـــه امـــام میفرمایـــد« :فلیس
َّ َ َ
ـــوَله َو َل َت ْص ُل ُ
ـــوَله إ َّل ب ْاســـت َق َامه َّ
ـــح ْال ُ
ـــاح ْال ُ
الر ِعیـــة» (کلینـــی1388 ،ق353 :8 ،؛
ِإل ِبص
ِ ِ ِ
ِ
ســـیدرضی1407 ،ق ،خطبـــه)333 :216؛ یعنـــی حاکمـــان سیاســـی عـــاوه بـــر اینکـــه دارای
ّ
نقـــش الگـــو و راهبـــر بـــرای رعیـــت را ایفـــاء میکننـــد ،بهعنـــوان مبلـــغ هنجارهـــای اخالقـــی
ّ
در جامعـــه نیـــز مطـــرح هســـتند؛ مبلـــغ وظایـــف و اوامـــر اخالقمدارانـــهای کـــه از ســـوی
خداون ــد در جه ــت خیرخواه ــی و رس ــتگاری م ــردم ب ــر دوش او گ ــذارده ش ــدهاس ــت .رهب ــری
اخالقمداران ــه دارای دو مح ــور درون ــی و بیرون ــی اس ــت؛ بهواق ــع در درج ــه نخس ــت ،وظیف ــه
رهبـــران اخالقمـــدار ،رفتـــار مبتنـــی بـــر اخـــاق در سیاســـتهای اعمالـــی خویـــشاســـت
و در وهلـــهی دوم ،رهبـــران اخالقمـــدار بایـــد در نحـــوهی تعامـــات سیاســـی بـــا مـــردم ،در
نگرشهـــا ،در روشهایـــی کـــه دیگـــران را تشـــویق میکننـــد ،راهبـــری اخالقمدارانـــه داشـــته
باش ــند ک ــه ب ــا وج ــود حاکم ــان و سیاســتگذاران متعه ــد ،م ــردم نی ــز بهپی ــروی از آن ــان بــه
تدریـــج در مســـیر صـــاح حرکـــت خواهنـــد کـــرد و در صـــورت عـــدم اعمـــال سیاســـتهای
مبتن ــی ب ــر اخ ــاق ،جامع ــه دین ــی ب ـه گسس ــتگی اخالق ــی س ــوق یافت ــه و از روحی ــات اخالق ــی
ته ــی خواه ــد ب ــود .ام ــام ب ــا تأکی ــد مردم ــان را بهحف ــظ اخ ــاق توصی ــه میکن ــد« :مواظ ــب
ّ
باشـــید کـــه اخـــاق نیکـــو را درهـــم نکشـــید و بهرفتـــار ناپســـند مبـــدل نســـازید» (همـــان،
خطبـــه.)253 :176
عملکــرد حاکمــان دینــی تأثیــر قابــل توجهــی در پایبنــدی مــردم بهاخــاق دارد؛ بهعنــوان
نمونــه جنــگ و ن ـزاع ناپیــدا میــان پاپهــا در مــردم اروپــا تأثیــر زیــادی بهوجــودم ـیآورد؛ چ ـرا
کــه وقتــی کــه مــردم میدیدنــد کســانی کــه خــود را جانشــین و مظهــر خداونــد در روی زمیــن
ً
ّ
ّ
مینامنــد ،چنیــن رفتــاری ،دارنــد طبعــا دربــاره تقــدس و درســتی و جــدی بــودن حرفهایشــان
بهتردیــد میافتادنــد» (نهــرو1386 ،ش.)459 :1 ،
البتــه ایــن مســئله بــهحاکمــان دینــی یــا نخبــگان ســنتی و مذهبــی اختصــاص نــدارد؛ بلکــه
ّ
بیدقتــی دینــداران و نخبگانشــان در رفتــار خــود و عــدم رعایــت اصــول دینــی و انســانی ســبب
خواهــد شــد بــاور جامعــه بهجایــگاه دیــن در زندگــی آدمیــان ُسســتشــود .چراکــه نیروهــای
نخبــه جامعــه میتواننــد در عملکــرد اخالقمدارانــه جامعــه چنــان مؤثــر بــوده ومیتواننــد
الگــوی طبقــات و الیههــای دیگــر جامعــه قــرار گیرنــد .بــرای هدایــت جامعــه و تعالــی آن
توصیههــا ،ســفارشها و سیاســتگذاریهای ایــن جریــان از جامعــه ،میبایســت در جهتــی
َ
هدایتبخــش باشــد کــه خــود نیــز بــدان عامــل باشــند .امیرمؤمنــان (ع) میفرماینــد« :أ َیهــا
َّ
کم إ َل َیهــا َو َل َأ ْن َهاکـ ْـم َعـ ْ
َّ ُ ِّ َ َّ َ َ ُ ُّ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ
ـن َم ْع ِصیــه ِإل َو
النــاس ِإنــی و اللـ ِـه مــا أحثکــم علــى طاعــه ِإل و أسـ ِـبق ِ
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َ َ
ََ
َ
أت َن َاهــى ق ْبلکـ ْـم ع ْن َهــا» (طوســی1414 ،ق684 ،؛ ســیدرضی1407 ،ق ،خطبــه .)250 :175ایــن
گفتــه نشــان میدهــد کارگ ـزاران و سیاستپیشــگان پیــش از ورود بهعرصــه سیاســت بایــد خــود
َ ٌّ َ َ ْ
ّ
َْ
ــق علــى ال َم ِلــک أن
و نفــس خــود را بــهآداب اخالقــی متخلــق ســازند (ایشــان میفرماینــد :ح
ُ َ َْ َ ُ َْ َ ُ ْ
ـد ِه :ر.ک :لیثیواســطی1376 ،ش ،)233 ،گــو اینکــه امــام در اینبــاره
یســوس نفســه قبــل جنـ ِ
قائــل بهاصالــت فــرد اســت ،چهاینکــه بیاخالقیهــا را حاصــل ضمیرهــای منفــی ،درون
و نیتهــای زشــت میدانــد (همــان ،خطبــه .)168 :113هــمچنیــن ایشــان درجهــت تجویــز
ً َْ َْ
َْ
َ ْ َ َ َ َْ
َ َ َ
ـاس ِإ َمامــا فل ْیبــدأ ِب َت ْع ِلیـ ِـم نف ِسـ ِـه ق ْبــل ت ْع ِلیـ ِـم
ـب نف َسـ ُـه ِل َّلنـ
الگویــی فراگیــر میفرمایــد« :مــن نصـ
ِ
َ َْ َ
َ َ ْ ْ َْ ُ ُ
ـل َت ْأدیبــه بل َســانه َو ُم َع ِّلـ ُـم َن ْفســه َو ُم َؤ ِّد ُب َهــا َأ َحـ ُّـق ب ْال ْجـ َـال مــنْ
ِ ِ
غی ِّـ ِـر ِه و لیکــن تأ ِدیبــه ِب ِســیر ِت ِه قبـ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
َّ
َُ
ـاس َو ُم َؤ ِّد ِب ِهـم» (همــان ،قصــار .)480 :73ایــن کالم نمونـهای مناســب از الگــو بــودن
معلـ ِـم النـ ِ
نخبــگان حوزههــای گوناگــون بخصــوص درعرصــه سیاســی و نیــز دلیلــی روشــن بــر اثرگــذاری
هــر شــخصیاســت کــه در عرصههــای سیاســی و فرهنگــی قصــد فعالیــت دارد .حتــی ایشــان
ْ
َ َ ُ ْ َُ َ ُ َ ْ َ
ََ َ ً
ـن لـ ْـم یکــن ال َهـ َـوى علیـ ِـه أ ِمیـرا» (تمیمیآمــدی1410 ،ق.)205 ،
میفرماینــد« :أجــل المــراء مـ
ِ
در عصــر حکومــت امیرمؤمنــان (ع) [و پیــش از آن در عصــر خلفــای س ـهگانه] هنگامــی کــه
طبق ـهی نخبگانــی جامعــه بهخاطــر فاصلهگیــری از ســبک زندگانــی رســول خــدا (ص) پی ـشرو
میشــوند ،امــام عمــده نقدهــا و انذارهــا و شــکوههای خویــش را نســبت بــهایــن طبقــه ابــراز
میکنــد و بــا همیــن رویکرداســت کــه امــام خطــاب بهشــخصیتی چــون ابوموســی اشــعری
ـ بهعنــوان فــردی تأثیرگــذار بــر اخــاق مردمــان ـ تغییــر ذائقــه بهســوی دنیاگرایــی را عاملــی
ُ
معرفــی میکنــد کــه مــردم را از نعمتهــای بیحــد و حصــر و لذایــذ اخــروی محــروم ســاخته
اســت .ایــن امــر مایــه شــگفتی امــام (ع) اســت (همــان ،نامــه .)465 :78
بدیــنروی ضــد ارزشهایــی چــون اشــرافیگری ،رفاهطلبــی ،برتریجویــی ،امتیازطلبــی،
رانتخــواری ،خویشــاوندنوازی ،تبعیــض ،خشــونت ،تفرقهطلبــی ،خودکامگــی ،ســهمخواهی،
طمــعورزی ،مکرپذیــری ،ســلطهگری ،ضعــف تحلیــل اجتماعــی ،پــردهدری ،فریــبکاری،
دغلبــازی و در یــک کلمــه «دنیامــداری» جــزء عوامــل و آسیبهاییاســت کــه میتوانــد
ارزشهــای اخالقــی جامعــه را تحــت تأثیــر خــود ق ـرار دهــد و ب ـیارزش ســازد.
اخالقمــداری نظــام سیاســی ســبب میشــود مــردم بــرای رســیدن بــه آرمانهــا و
خواســتههای خــود راههــای منطقــی انتخــاب و طــی نماینــد در غیــر ایــن صــورت ،یــأس از عدالت
کــه اخالقمــداری پشــتوانه آناســت ،انســانها را بــهنیرنــگ ،ســوء اســتفاده ،خــافکاری و
تضعیــف اخــاق عمومــی و از همپاشــیدگی اجتماعــی خواهــد کشــانید کــه خــواه ناخــواه نتیجــه
آن ،تزلــزل در ثبــات سیاســی نظــام سیاســی و دولــت اســت.

آسیبشناسی سیاست بدون اخالق مبتنی بر آموزههای نهج البالغه

 .3-2بروز انحراف اعتقادی در ساختار نظام سیاسی و اجتماعی
از زم ــره آس ــیبهایی ک ــه ناش ــی از فق ــدان و فراموش ــی اخ ــاق از جان ــب حاکم ــان سیاس ــی
اســـت ،قـــدرت گرفتـــن اندیشـــههای انحرافـــی و التقاطـــی در بســـتر جامعـــه و بهانحـــراف
کش ــیدن اف ــکار جامع ــهاس ــت.ظهور انحــراف در مبان ــی ارزش ــی و اعتق ــادات نتای ــج منفــیای
چ ــون انف ــکاک اخ ــاق از سیاس ــت ،جدای ــی دی ــن از سیاس ــت و  ...را در پ ــی خواه ــد داش ــت.
آثـــار عینـــی و زیانبـــار ایـــن انحـــراف را میتـــوان در جوامـــع دینـــی محســـوستر و مشـــهودتر
مشـــاهده کـــرد؛ چراکـــه بیاعتمـــادی مـــردم  -کـــه در نتیجـــه بیصداقتـــی و بیاخالقـــی
نخبـــگان و زمامـــداران دینـــی اســـت -ســـبب میشـــود دیـــن در معـــرض دگرگونیهـــا و
انحرافهـــا قـــرار گیـــرد .از اینروســـت کـــه توصیـــه امـــام بـــهتعامـــل زمامـــداران بـــا مـــردم
َ َْ ْ ُ ْ َ ٌ
ـــد َأ ْه َل ُ
ـــه» :خطبـــه )157 :108؛ زیـــرا معرفـــی
بـــر اســـاس صداقـــت اســـت («و لیصـــدق ر ِائ
و ارائـــه دیـــن توســـط نماینـــدگان حاکمیـــت سیاســـی مبتنـــی بـــر دیـــن ،بـــ ه صورتـــی کـــه بـــا
ضروریـــات زندگـــی بشـــر در تقابـــل باشـــد ،ســـبب میشـــود دیـــن بهگونـــه ناتـــوان ،ناقـــص،
ناکارآمـــد و غیـــر الهـــی جلـــوه کـــرده و در نتیجـــه مـــردم بـــه بدیهیـــات دینـــی خـــود ّ
صحـــه
نگـــذارده و بهمـــرور اعتمـــاد خـــود را نســـبت بهآنهـــا از دســـت میدهنـــد؛ از اینروســـت کـــه
امـــام یکـــی از مصادیـــق بیاخالقـــی را عـــاوه بـــر تیرگـــی دل و نزدیـــک شـــدن بهدگرگونـــی،
فرســـودگی دیـــن معرفـــی میکنـــد (همـــان ،نامـــه .)428 ،53
ُ
 .3آسیبهای خرد عدم تبعیت سیاست از اخالق
امیرمؤمنــان (ع) بهحاکمیــت اخــاق بــر حــوزه سیاســت و قــدرت تاکیــد داشــته و آن را تنهــا
عاملــی معرفــی میکنــد کــه میتوانــد قــدرت و چموشــی آن را مهــار ســازد (همــان ،خطبــه.)48 :3
الف -خودکامگی
پرخطرتریــن پدیــدهای کــه در حکومــت و زمامــداری میتوانــد آثــار نامطلــوب شــخصی در
حاکــم و زمامــدار بگــذارد ،ســتمگری و اســتبداد اســت؛ از نظــر امامعلــی (ع) هیــچ عنصــری
در تباهکنندگــی و آســیبزایی ماننــد خودکامگــی واســتبداد نیســت (ر.ک :خطبــه .)335 :216
از جملــه عوامــل پدیدآورنــده و نیــز آثــار ایــن عنصــر منفــی کــه در گزارههــای امــام انعــکاس
یافتــه اســت ،میتــوان بهفریفتگــی (تمیمیآمــدی1410 ،ق ،)666 ،لغــزش (لیثیواســطی،
1376ش429 ،؛ تمیمیآمــدی1410 ،ق ،)581 ،کمتوانــی و عــدم مقاومــت در برابــر دشــمن
(لیثیواســطی1376 ،ش460 ،؛ تمیمیآمــدی1410 ،ق ،)630 ،هالکــت (مفیــد1413 ،ق[ب]،
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137؛ ســیدرضی1407 ،ق ،حکمــت 161؛ لیثیواســطی1376 ،ش528 ،؛ تمیمیآمــدی،
1410ق )752 ،و درنهایــت قــرار گرفتــن در آتــش زبانهکــش (کلینــی1388 ،ق16 :8 ،؛
ابنشــعبهحرانی1404 ،ق254 ،؛ حلــی1408 ،ق )62 ،اشــاره کــرد.
امامعلــی (ع) در مجالــی دیگــر خطــاب بهمالــک اشــتر میفرمایــد« :مبــادا بگویــى مــرا
ّ
گماردهانــد ،مــن بــر آنــان مســلطم ،وظیفــه مــن فرمــان دادن اســت و از ایشــان فرمــان بــردن؛ زیـرا
ایــن کار دل را تیــره و تبــاه کنــد و دیــن را ناتــوان و فرســوده ســازد و دگرگونــى را نزدیــک گردانــد»
(همــان ،نامــه .)428 :53بهواقــع چنانچــه خودکامگــی و روحیــه ســتمگری فــرد را ب ـ ه «تأمیــر:
ّ
مســلط کــردن» (ابنمنظــور1414 ،ق31 :4 ،؛ زبیــدی1414 ،ق )38 :6 ،ســوق دهــد ،انســان
را بــه عوارضــی منفــی متمایــل میکنــد کــه نــه تنهــا دارای آثــار شــخصیاســت بلکــه عمــوم
جامعــه نیــز بــا آن درگیــر خواهنــد شــد؛ عوارضــی چــون تباهــی دل کــه ســیرت و حرمــت انســانی
را زیــر پــای میگــذارد ،فرســودگی دیــن کــه اثــرش بیاعتمــادی و نزدیکشــدن بــهانحرافاتــی
کــه درگیریهــا و شــورشهای سیاســی و اجتماعــی و نیــز ســبب بیبرکتــی خواهــد شــد .امــام
فرســودگی در دیــن را بــرونداد سیاســت غلــط زمامــدار میدانــد؛ ایــن امــر نشــان میدهــد کــه
در نــگاه امــام – برخــاف متفکـران ســکوالرمحور -دیــن بــا تمــام اجـزاء خــود ،نقشــی محــوری
در شــکلدهی صحیــح جامعــه دارد .در مقابــل برخــی از سیاس ـتدانان معتقدنــد چــون دســت
بشــر در سیاســت بســته شــد ،دســت انــواع اســتکبارها بــاز میشــود (طباطبایــی1398 ،ش،
 .)153ایشــان بــا همیــن منطــق چنیــن باورمندنــد کــه قانونگــذاری بایــد توســط بشــر انجــام
شــود (ر.ک :همــان153 ،ـ.)155
ایــن در حالیاســت کــه هــر کجــا بشــر از دیــن حقیقــی فاصلــه میگیــرد ،منفعــت
شــخصی و مــادی را بــر معنویــت و اخــاق ترجیــح میدهــد .درخواســت بیعــت از
ســوی عبدالرحمانبنعــوف از امیرمؤمنــان (ع) شــاهدی بــرای نقــد ایــن رویکــرد
سکوالریاســت .وقتــی عبدالرحمــان در شــورای شــش نفــره رو بــه امــام خواســت تــا
بیعــت او را مشــروط بــه عمــل بــه کتــاب خــدا و ســنت رســول و ســیره شــیخین بپذیــرد،
امــام فرمــود :بــر اســاس کتــاب خــدا و ســنت پیامبــر (ص) و اجتهــاد خــود بیعــت میکنــم.
همچنیــن اعتــراض امــام در خطبــه  106نهجالبالغــه بهاصحــاب خویــش حاکــی از آناســت
کــه قوانیــن و پیمانهــای الهــی شکســته میشــود امــا مردمــان بهخشــم نمیآینــد ،در حالــی
کــه اگــر پیمــان پدرانشــان نقــض میشــد ،بــر نمیتابیدنــد و بهخشــم میآمدنــد (ســیدرضی،
1407ق ،خطبــه .)154 :106
التـزام امــام در تعهــد بـ ه قــرآن و ســیره پیامبــر (ص) در روش زمامــداریاش نشــانگر آناســت

ب -قدرتطلبی
ً
اساســا منادیــان قدرتطلبــی ب ـرای صیانــت از قدرتمنــدی خویــش هــر امــری را مبــاح دانســته
و آن را مقدمــه حفــظ قــدرت خــود قلمــداد میکننــد .یکــی از لــوازم قدرتطلبــان بــرای
حفــظ حاکمیــت سیاســی خویــش ،مخفــی مانــدن در نقــاب دیــن میباشــد کــه در برخــی از
حاکمیتهــا بــهوضــوح مشــاهده میشــود؛ عباســیان بــا پسوندســازی و بهرهگیــری از واژه
ّ
«اللــه» بهجهــت همراهــی مشــروعیت بــا قدســیت -دســت بــهتقدسســازی و فریــب مــردم
ّ
معتــز ،مهتــدی ،معتمــد ،مقتــدر ،مســتظهر ،ناصــر و مســتنصر و  ...از جملــه خلفایــی
زدنــد.
بودنــد کــه در مــورد آنــان عنــوان خلیفــه اللهــی ب ـهکار بــرده شــده اســت و بــا مطالعــه عمومــی
زیســت خلفــای عباســی در مجمــوع  24خلیفــه از خلفــای عباســی از ایــن عنــوان اســتفاده
کردنــد .امــری کــه بیــش از همــه از دوره عثمــان آغــاز شــد ،بهویــژه در زمانــی کــه ماجــرای
خلــع وی مطــرح گردیــد و در حالــت اعتـراض گفــت :لباســی را کــه خداونــد بهمــن پوشــانده در
نخواهــم آورد (طبــری1387 ،ق،375 :4؛ رازی1379 ،ش،452 :1؛ ابنجــوزی1422 ،ق،:5
 .)57در دوران امویهــا نیــز همیــن رویکــرد همــواره پــی گرفتــه شــد (ر.ک :دینــوری1410 ،ق،
205 :1؛ابنعســاکر1414 ،ق، )197 :19امــا در دوره عباســی ،مســأله بــا حفــظ همــان هویــت و
تغییراتــی کــه رخ داد ،ادامــه یافــت.
امــام (ع) خودکامگــی و تکبــر را نتیجــه قدرتطلبــی میدانــد همانگونــه کــه اگــر باورهــای
سیاس ـتمدار ،صحیــح و مبتنــی بــر اصــول فطــری نباشــد ،بــهمحــض ق ـرار گرفتــن در قــدرت
ُ َ
َ َ ُْ َ
َ َ ْ َ َ َ
ْ َْ
َْ َ
ـن ُســلط ِانک أ َّب َهــه أ ْو َم ِخیلــه فانظـ ْـر ِإلــى
ک َمــا أنــت ِفیـ ِـه ِمـ
فاســد خواهــد شــد«َ :و ِإذا أحــدث ل ـ 
ََ
َ َ َ َ َْ
َ ُْ
َ َّ َ
ْ َْ
َ
ْ
َّ َ ْ َ َ ُ ْ َ
ـن نف ِســک فـ ِـإن ذ ِلــک یط ِامـ ُ 
ـن
ـد ُر علیـ ِـه ِمـ
ِعظـ ِـم ملــک اللـ ِـه فوقــک و قدر ِتـ ِـه ِمنــک علــى مــا ل تقـ ِ
َ
َ
ْ َْ
ْ َ
َ
َ
ُّ َ
ْ َ
ـن عق ِلــک»
ـن غ ْر ِبـک َو ِیفـی ُء ِإلیــک ِب َمــا عـ َـز َب ع ْنــک ِمـ
احـک َو یکــف ع ْنــک ِمـ
ِإلیــک ِمــن ِطم ِ
(تمیمیآمــدی1404 ،ق127 ،؛ ســیدرضی1407 ،ق ،نامــه)428 :53؛ از منظــر امــام (ع)
عــوارض عــدم مهــار قدرتطلبــی و امیــال پیرامــون آن ســه مؤلفــه ذیــل اســت:
1ـ سرکش ــی و طغی ــان؛ چــرا ک ــه فض ــای قدرتطلب ــی و اعتق ــاد ب ــهانحص ــار آن زمینهس ــاز
تصـــور فراقانونـــی بـــودن را ایجـــاد کـــرده و شـــخص را بهســـوی قانونشـــکنی ســـوق خواهـــد
داد.

آسیبشناسی سیاست بدون اخالق مبتنی بر آموزههای نهج البالغه

کــه واگــذاری امــور حکومتــی بــهمــردم در چارچــوب و قواعــد خــاص خــود شــکل گرفتــه و دوری
از ایــن قواعــداســت کــه دســت اســتبداد را بــاز خواهــد کــرد ،مگــر اینکــه زمــامداری امــام را نیــز
ّ
مســتبدانه تلقــی کــرد کــه در ایــن صــورت نیــاز بـه شــاهد تاریخــی اســت.

21

مطالعات فهم حدیث ،سال هشتم ،شماره اول (پیاپی  ،)15پاییز و زمستان 1400

22

ّ
ّ
 -2تنـــدی و تیـــزی؛ یعنـــی تصمیمهـــا ،گفتارهـــا و رفتارهـــا بـــا حـــدت و شـــدت صـــورت
میپذیـــرد.
 -3خردگری ــزی؛ بهواق ــع قدرتطلب ــی در تع ــارض ب ــا عق ــل دوراندی ــش و تدبی ــر صحی ــح
میباشـــد .فقـــدان ِخـــرد در سیاســـت و سیاســـتگذاریها موجـــد جامعـــهای بـــدون منطـــق
اس ــت ،چ ــون باالتری ــن نش ــانه عق ــل ،تدبی ــر در ام ــور اس ــت (س ــیدرضی1407 ،ق ،حکم ــت
 )488 :113کـــه میتـــوان ســـامانبخش گـــذران زندگـــی باشـــد (لیثیواســـطی1376 ،ش،
 .)370 ،303در غی ــر ای ــنص ــورت جامع ــه ب ــدون تدبی ــر ،جامعــهای ب ــدون منط ــق و برنام ــه
خواه ــد ب ــود .ای ــن س ــه عارض ــه در مرتب ــه ش ــخصی رخ نم ــوده و بهجامع ــه نی ــز قاب ــل ســرایت
و موجبـــات فســـاد جامعـــه را فراهـــم میکنـــد و بـــرای فـــرو نشـــاندن و مهـــار آن نیازمنـــد
تصحی ــح بین ــش و نگ ــرش اس ــت.
ّ
 .3-2انسداد باب تذکر و فهم
یکــی از وظایــف حاکمیــت سیاســی ایجــاد تمهیــدات الزم بـرای اندیشــیدن آزادانــه و نیــز تضــارب
آراء در حیطههــای گوناگــوناســت بهگونــهای کــه فضــای طــرح اندیشــهها و گفتمانهــا کــه
خصوصیــت جامعــه بــاز اســت ،زمینــه انتقــاد ســازنده و اصــاح امــور نابســامان را فراهــم
میســازد .امامعلــی (ع) در نام ـهای ب ـه مالــک میفرمایــد« :پــس اینــان را خــاص خلــوت خــود
گیــر و در مجلسهایــت بپذیــر و آن کــس را بــر دیگ ـران بگزیــن کــه ســخن تلــخ حــق را بــهتــو
بیشــتر گویــد و در آنچــه کنــى یــا گویــى و خــدا آن را از دوســتانش ناپســند دارد کمتــر یــارىات
کنــد (ســیدرضی1407 ،ق ،نامــه.)430 :53
امامعلــی (ع) فضایــی ب ـرای تفکــر آزاد ایجــاد کــرده بــود کــه بــهگــواه تاریــخ برخــی اف ـراد
سرشــناس حجــاز همچــون ســعدبنابیوقاص فاتــح ایــران ،عبداللهبنعمربنخطــاب،
اســامهبنزیدّ ،
حســانبنثابت شــاعر و  ...کــه بــا امامعلــی (ع) بیعــت نکردنــد؛ آزادانــه در
جامعــه حضــور فعالیــت فکــری و عملــی داشــتند (ر.ک :طبــری1387 ،ق430 :4 ،؛ ابنکثیــر،
1407ق221 :7 ،ـ )226تــا جایــی کــه ایــن آزادی اعتــراض کســانی ماننــد مالکاشــتر را در
پــی داشــت کــه امــام خــود ضمانــت آنهــا را ب ـرای یــاران خویــش برعهــده گرفــت (بــاذری،
1397ق ،207 :2؛ ابنابیالحدیــد1378 ،ق8 :4 ،ـ.)9
در مقاب ــل ای ــن س ــیره ،اعتق ــاد ب ـه ق ــدرت مطل ــق و ع ــدم حق ــوق ش ــهروندی اس ــت؛ وج ــود
قـــدرت مهارناشـــده بســـتری بـــرای بســـته شـــدن بـــاب تذکـــر و انتقـــاد را ایجـــاد میکنـــد؛
چراک ــه چنی ــن ف ــردی از انتق ــاد ،گریــزان ب ــوده و خ ــود را از آن دور نگ ــه مــیدارد ،ب ــههمی ــن

 .4-2دروغگویی ،تزویر و ریا
رواج «دروغ»« ،تزویـــر» و «ریـــا» در ســـطوح جامعـــه ،پیامدهـــا و آثـــار ناگـــواری در همـــه
ُ
عرصههـــا بـــر جـــای خواهـــد گذاشـــت .چـــه آنکـــه دروغ در ســـطح خـــرد و فریـــب افـــکار
ّ
عمومـــی در ســـطوح کالن میتوانـــد بـــهســـاختار جامعـــه آســـیبهای جـــدی وارد ســـازد.
امـــام (ع) در خطبـــه  84کـــه سیاســـت عمروبنعـــاص را تبییـــن میکنـــد ،سیاســـت وی را
َ ُّ ْ َ ْ ْ
ـذب» (ثقف ــی1410 ،ق،
سیاس ــت دروغ و فری ــب دانس ــته و معتق ــداس ــت ک ــه «ش ــر الق ــو ِل الک ـ ِ
353 :2؛ س ــیدرضی1407 ،ق ،خطب ــه )115 :84زیــرا سیاس ــتمدار فریب ــکار ب ــهه ــر اقدام ــی
دس ــت زده و از ای ــن کار ابای ــی ن ــدارد .ام ــام (ع) خ ــود در خطب ــه آغازی ــن حکومت ــش فرم ــوده:
َُ ُ
ََ
«ذ َّم ِتـــی ِب َمـــا أقـــول َر ِه َینـــه َو أنـــا به َز ِعیـــم ...» (همـــان ،کالم.)57 :16
ِ
ً
اساس ــا آل ــوده ب ــودن سیاس ــت ب ــهفری ــب و دروغ ،نهفتگ ــی ه ــر چی ــزی در پ ــس ه ــر گفت ــار
یـــا کـــرداری را نتیجـــه میدهـــد کـــه موجـــب بیاعتمـــادی در عرصـــه فـــردی و اجتماعـــی
خواه ــد ش ــد؛ زیــرا بن ــای رواب ــط اجتماع ــی و مناس ــبات سیاس ــی ب ــر اعتم ــاد ب ــوده و چنانچ ــه
سیاس ــتمدار س ــخنی گوین ــد و م ــردم خ ــاف آن را برداش ــت کنن ــد ،جامع ــه ب ــا خط ــر و عارض ــه
عظیم ــی روب ــه رو ش ــدهاس ــت .ام ــام (ع) پ ــس از رس ــیدن ب ــه حکوم ــت ،در نخس ــتین خطب ــه
بـــا تکیـــه بـــر ایـــن اصـــل کـــه راســـتگویی امانـــت اســـت و دروغ خیانـــت بـــه امـــت (ر.ک:
ُ
صـــدوق1362 ،ش )505 ،صداقـــت خـــود را چنیـــن اعـــام میکنـــد«َ :واللـــه َمـــا َکت ْمـــت
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جه ــت وج ــود اندیش ــه تس ــلط ب ــر عم ــوم جامع ــه و نگ ــره فرم ــان دادن حاک ــم و فرمانپذی ــری
مـــردم (ر.ک :ســـیدرضی1407 ،ق ،نامـــه )428 :53ایـــن انتظـــار را تقویـــت خواهـــد کـــرد.
امـــام (ع) حـــق اعتـــراض و دخالـــت ایشـــان در مشـــورت را حـــق طبیعـــی مـــردم میدانـــد»
(هم ــان ،خطب ــه216؛ حکم ــت 321و نی ــز ،ر.ک :طب ــری1387 ،ق، ،)441 :4چ ــون احس ــاس
مجـــازات شـــدن بهخاط ــر نظرخواهـــی و نقـــد نیـــز زمینـــه را بـــرای نفاقپـــروری فراه ــم کـــرده
(ر.ک :همـــان وخطبـــه )354:233و فضـــای کلـــی چنیـــن جامعـــهای بهســـوی بیاخالقـــی و
نابســـامانی ســـلوک رفتـــاری خواهـــد رفـــت ،زیـــرا بســـتهماندن زبـــان بهخاطـــر تحـــت فشـــار
قـــراردادن و برخوردنابهنجاراســـت ،خـــوار بـــودن حقطلبـــان و عجـــز راســـتگفتاران عاملـــی
خواه ــد ش ــد بــرای اینک ــه ّ
تحم ــل شــرایط و موقعیت ــی ای ــن چنی ــن دش ــوار ش ــود ،ل ــذا عم ــوم
جامع ــه ب ــهس ــویی حرک ــت خواهن ــد ک ــرد ک ــه خالفه ــای همدیگ ــر را بپذیرن ــد و بدیــنروی
ب ــهه ــر ش ــکل ممک ــن ب ــا همدیگ ــر س ــازش کنن ــد ،پ ــس نف ــاق در جامع ــه ،ام ــری مرس ــوم
ّ
تلق ــی خواه ــد ش ــد.
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َ ْ َ َ َ ُ ْ
ـــمه َو ل کذ ْبـــت کذ َبـــه» (کلینـــی1388 ،ق67 :8 ،؛ ســـیدرضی1407 ،ق ،کالم.)57 :16
وش
در ســـایه صراحـــت و صداقـــت نیـــز نقـــد سیاســـتمداران و سیاســـتهای ایشـــان معنـــا
مییاب ــد و چ ــون نق ــد بــه درس ــتی ص ــورت پذیرف ــت ،مس ــیر اهتم ــام ب ــهاص ــاح نی ــز ّ
میس ــر
میگ ــردد .از اینروس ــت ک ــه ایش ــان صداقـــت زمام ــدار را ام ــری واجـــب االتبـــاع میخوان ــد
(س ــیدرضی1407 ،ق ،خطب ــه .)157 :108چ ــون ب ــه فرم ــوده ایش ــان ف ــرد دروغگ ــو کار خ ــود
را بـــه جایـــی خواهـــد میرســـاند ،کـــه کســـی ســـخن راســـتش را بـــاور نمیکنـــد (کلینـــی،
1388ق.)341 :2 ،
در سیاس ــت ام ــام « ِاصح ــار :شفافس ــازی» ج ــزء ارکان رکی ــن و پای ــه و اس ــاس حاکمی ــت
م ــردم تلق ــی ش ــدهاس ــت ،پ ــس چ ــون ام ــام ب ــهحاکمی ــت م ــردم معتق ــداس ــت شفافس ــازی
را حـــق ایشـــان میدانـــد و فقـــدان ایـــن سیاســـت را ســـبب گمراهســـازی ،ایجـــاد بدگمانـــی و
بیاعتمـــادی مـــردم میدانـــد ،چـــون عـــدم شـــفافیت امـــور و عـــدم صداقـــت در برنامههـــا
س ــبب خواه ــد ش ــد م ــردم نس ــبت بهام ــوری ک ــه خ ــود در آن حاک ــم و س ــهیم هس ــتند دچ ــار
نافهم ــی و خام ــی اندیش ــه گردن ــد ،هم ــه م ــوارد ف ــوق بس ــتری ب ـرای بدبین ــی و در نتیج ــه س ــلب
آرامـــش فکـــری مـــردم خواهـــد شـــد .البتـــه در برخـــی مقولههـــا صداقـــت جـــواز نداشـــته و
کتمـــان بنـــا بـــر مصلحـــت ضـــرورت مییابـــد؛ امـــام اســـرار نظامـــی را از مقوالتـــی میدانـــد
ک ــه صداق ــت و صراح ــت در آن جای ــز نیس ــت (هم ــان ،نام ــه.)424 :50
سیاســـتمدار ریـــاکار ،جامعـــه را نفاقآلـــود خواهـــد کـــرد ،چـــرا کـــه صالحیـــت
اصـــاح را از دســـت خواهـــد داد .امـــام کســـی را شایســـته حکومـــت بـــر مـــردم میدانـــد
ک ــه درون و بیرون ــش و گفت ــار و ک ــردارش یک ــی باش ــد (هم ــان ،نام ــه )382 :26در غی ــر
ای ــن ص ــورت چنی ــن ف ــردی بهاعم ــال خوی ــش واگ ــذار خواه ــد ش ــد (هم ــان ،خطب ــه:23
 )65ل ــذا اصالح ــی رخ نخواه ــد گرف ــت .ام ــام از ارت ــکاب چنی ــن رفت ــاری ب ــرای کس ــب
خشـــنودی مـــردم و دفـــع خـــود از خداونـــد بـــهاو پنـــاه میبـــرد (همـــان ،حکمـــت:276
 ،)524چـــون چنیـــن فـــردی نـــزد خداونـــد آبرومنـــد نیســـت (تمیمیآمـــدی1410 ،ق،
 .)170یکدســـت شـــدن نفـــاق در میـــان سیاســـتمداران نیـــز آســـیبزا خواهـــد بـــود ،از
ّ
ایـــنرو حفـــظ اخـــاق یـــا پیشـــگیری از وقـــوع بیاخالقـــی امـــکان اتحـــاد و یکدســـت
شـــدن ریـــاکاران را خواهـــد گرفـــت ،چـــون نیـــروی بازدارندگـــی بـــرای کنـــار زدن فـــرد
ریـــاکار مانـــع از بیاخالقـــی ریـــاکار وجـــود دارد (ســـیدرضی1407 ،ق ،حکمـــت:199
.)504
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 .5-2خشونتگرایی
ً
در آموزههــای دینــی خشــونت کــه مأخــوذ از مــاده «خشــن» اســت ،صرفــا بــهدیــده منفــی و مذموم
بــدان نگریســته نمیشــود ،خشــونت بــهمعنــای مثبــت و ممــدوح نیــز مستعملاســت .صالبــت
ّ
و اســتواری در برخــورد بــا پدیــدهای منفــی متجلــی همیــن معناســت (بـرای نمونــه ،ر.ک :گفتــار
پیامبــر (ص) بـه هنگامــه شــکایتی تنــی چنــد از همراهــان امیرمؤمنــان (ع) در ســفر بهیمــن...« :
َ
َ َّ َ
َّ َ َ
َّ َ
ات اللـ ِـه ع َّز َو َجــل غ ُیر ُمد ِاهــن ِفــی ِد ِین ـه») (مفیــد1413 ،ق[الــف]173 :1 ،؛
ـن ِف ـی ذ
ف ِإنـ ُـه خ ِشـ ٌ 
ِ
ٍ
طبرســی1390 ،ق131 ،؛ اربلــی1381 ،ق .)236 :1 ،امــا حــوزه خشــونت مذمــوم ـ چــه کالمــی
و چــه کــرداری ـ حــوزه بیاخالقــیاســت ،اگــر از خشــونت و «سیاســتهای تنــد و خشــن»
تعریفــی اخالقــی شــود میتــوان آن را چنیــن تبییــن کــرد کــه بــههــر نــوع هتــک حرمــت یــا
ّ
ّ
ّ
ب ـه عبارتــی حریمشــکنی ،تعــدی و تجاوزگــری از حــدود ،حــدت و شــدت یــا تنــدی و تیــزی،
بدخواهــی ،بدرفتــاری و جنگطلبــی بــا هــر اب ـزار ممکــن و ب ـه هــر صورتــی کــه قابلیــت داشــته
باشــد ،خشــونت یــا سیاســت تنــد و خشــن گفتــه میشــود .بدیهــیاســت کــه ایــن گ ـزاره منفــی
ّ
ّ
بــا «شــدت قانونــی» متفــاوتاســت« ،شــدت قانونــی» در امــوری ماننــد اعــان جنــگ از ســوی
دشــمن صــورت میپذیــرد کــه بنابــر آیــات قــرآن بــهمتجــاوز و باغــی ،پاســخی دفعــی بهشــرط
عــدم خــروج از حــدود دادهمیشــود (ر.ک :البقــره ،194 ،190 :المائــده.)2 :
ایــن مقولــه در امــوری ماننــد مجازاتهــای اجتماعــی نیــز جریــان دارد .مجــازات فــرد
ُ
مجــرم بهعنــوان اصلــی عقالئــی جهــت پیشــگیری از وقــوع جــرم و البتــه متناســب بــا خــود جــرم
صــورت میپذیــرد .همــه ایــن مقــوالت از ســوی شــارع اســامی پذیرفتــه شــدهاســت؛ امــا وقتــی
خشــونت حیثیــت تقابــل نســبت بــ ه همنوعــان و حــق شــهروندی پیــدا کــرد اعتبــاری خــاص
مییابــد .بهتبــع چــون در قامــت زمامــدار رخ مینمایــد ایــن اعتبــار دو چنــدان خواهــد شــد،
چــون حقوقــی کــه بــر گــردن اوســت بیشــتر از فــردی عادیاســت .امــام کارگـزار خــود را از تنــدی
برحــذر مـیدارد و دلیــل خــود را در یــک جایــگاه بـرادر دینــی بــودن مــردم میدانــد (ســیدرضی،
1407ق ،نامــه )382 :26و در جایگاهــی دیگــر در نهجالبالغــه عــاوه بــر بـرادر دینــی ،بـرادر در
خلقــت معرفــی میکنــد (همــان ،نامــه.)427 :53
برخـی معتقدنـد نسـبت خشـونت و سیاسـت بـا مفهـوم قـدرت و پیوسـتگی جوهـری دارد
(ر.ک :رنجبـر و صادقیمتیـن1396 ،ش ،)100 ،لـذا خشـونت چیـزی جـز واضحتریـن جلـوه
قـدرت نیسـت (همـان .)102 ،امـام یکـی از زمینههـای خشـونتگری را خودبزرگبینـی و
قرارگرفتـن در ثقـل قـدرت میدانـد ،کـه سـبب عـدم احتـرام بـه حقـوق خصوصی مردم شـده و
کنـار گذاشـتن آن بـرای حاکـم ضروریاسـت ،زیـرا پرهیـز از این رذیلـه ،موجـب گرایش مردم
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و خیرخواهـی آنهـا نسـبت بـه زمامدارانشـان شـده و در نهایـت مـردم از حکومـت بهسـتو ه
نمیآینـد (همـان ،نامـه )426 :53برعکـس خشـونتورزی و درشـتخویی سـبب گریختـن
از گرداگـرد او میشـود (لیثیواسـطی1376 ،ش459 ،؛ تمیمیآمـدی1410 ،ق.)624 ،
ً
درنتیجـه ارتبـاط میـان حاکـم و مـردم و نهایتـا نظـام اجتماعـی از همگسـیخته خواهـد شـد.
امیرمؤمنـان (ع) تنـدی و خشـونتخویی را گونـهاى ُجنـون میدانـد ،زیرا تندخو پشـیمان شـود
و در صـورت عـدم ندامـت ،دیوانگـى او پیوسـته و پایدار اسـت (همان ،حکمـت.)513 ،255
بــا همیــن اســتدالل چنانچــه اینگونــه از ُجنــون در زمامــدار یافــت شــود و بــر نحــوه فرامیــن
و سیاس ـتگذاریهای او مســتولی گــردد ،فــرض عــدم پشــیمانیاش جنــون عمیــق و پیوســته او
ّ
متصــور خواهــد شــد .زمامــدار خشــونتخوی کالمــش تنــد و همراهــی بــا او دشــوار اســت،
ُ
چنیــن فــردی کــه انجــام امــور شــخصی و رهبــریاش از ســر غیــر عقالنیــت بــوده و خیرهســری،
ً
روش اوســت ،طبیعتــا زندگان ـیاش سراســر لغــزش و اشــتباه بــوده و چــه بســا هم ـراه بــا اق ـرار و
پوزشطلبــی پیوســته خواهــد بــود (ر.ک :هاشــمیخوئی1358 ،ش.)61 :3 ،
ّ
همــه ایــن توصیفــات مربــوط بــه دوره خالفــت عمربنخطــاباســت کــه امــام میکوشــد
در غایــت اختصــار روش و ســبک زمامــداری او را بــهتصویــر کشــاند؛ چ ـرا کــه سیاس ـتهای
او در زمامــداری سیاس ـتهایی بــدون پشــتوانه اخالقــی هم ـراه بــودهاســت .در خطبــه آغازیــن
خالفــت خویــش ،عــرب را بــهشــتری تشــبیه کــرد کــه مهــارش الزامــی اســت (طبــری1387 ،ق،
433 :3؛ 201 :4؛ ابناثیــر1385 ،ق،427 :2؛ .)55 :3
علیرغــم اینکــه شــأن دیــن خشــونتزداییاســت ،امــا خلیفــه دوم در قامــت زمامــداری
دینــی حکمرانــی کــرد ایــن شــأن را بــهفراموشــی ســپرده بــود .عبــور وی از اخــاق باعــث شــده
کــه شــارحان نهجالبالغــه مقصــود امــام از ایــن عبــارت را کنایــه از طبیعــت عمــر بداننــد ،زی ـرا
او بنابــر اســتعاره امــام بــهتندخویــى و درشــتى کالم  -کــه ســهمگینتر از نیــزه اســت  -و ناشــی
از ســرعت در خشــمناکى وی بــود ،متصــف شــده اســت ،معنــاى خشــونت عمــر همیــناســت
کــه داشــتن ایــن طبیعــت مانــع از میــل مــردم بــهمعاشــرت بــود (ابنمیثــم1362 ،ش.)258 :1 ،
خشــونت همــراه بــا اعمــال ســلیقه ،خودرأیــی و ظاهربینــی در امــور ســبب شــد تــا
عمربنخطــاب همــواره و پیوســته عــذر مــردم را بــه خاطــر اعمالشــان میخواســت
(ابنابیالحدیــد1378 ،ق .)171 :1 ،در نتیجــه میــل بــه اقتــدار وی (ر.ک :حاجیبابایــی،
1391ش )12 ،ب ـرای جامعــه انحرافاتــی بهبــار نشســت کــه هــم در حــوزه فــردی و هــم در حــوزه
عمومــی و اجتماعــی اثراتــی زیانبــار نتیجــه داد .ثمــره خشــونت وی در حوزههــای شــخصی،
دینــی اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی آثــاری را بــر مــردم در همیــن حوزههــا بــار کــرد.

 .1-5-2انحراف و کجروی
یکــی از مهمتریــن پیامدهــای خشــونت حاکمــان جامعــه ایــناســت کــه ارزشهــا و اعتقــادات
مســلمانان ،دگرگــون شــده و آنچــه بــا منابــع آنــان ســازگاراســت در جامعــه رخنــه کــرده و بدیــن
وســیله نــه تنهــا خــود گم ـراه و منحــرف شــده ،کــه باعــث گمراهــی دیگ ـران نیــز شــدهاند؛ در
ْ َ َّ
َ َ ُ َ
بیــان امامعلــی (ع) چنیــن آمــده اســت«َ :و إ َّن َشـ َّـر َّ
اللــه إ َمـ ٌ
ـل
ـام َج ِائـ ٌـر ضــل َو ضـ 
ـاس ِعنــد
ـ
الن
ِِ
ِ
ِ
ََ َ
ُْ َ َ ْ ْ َ
بهفأ َمــات ُسـ َّـنه َمأخــوذه َو أحیــا ِبدعــه َم ْت ُروکــه» (مفیــد1413 ،ق[ج]187 ،؛ ســیدرضی1388 ،ق،
کالم.)235 :164
در نظــام اجتماعــی عملکردهــا و رفتارهــای متقابــل میــان سیاســتمدارها و مــردم اگــر بــر
اســاس قوانیــن موضوعــه و اخــاق محــور تنظیــم شــود ،حیــات سیاســی و اجتماعــی را تضمیــن
نمــوده و ب ـرای پیشــرفت جامعــه موثــر خواهــد بــود؛ امــا بــر عکــس اگــر محوریــت اخــاق و

آسیبشناسی سیاست بدون اخالق مبتنی بر آموزههای نهج البالغه

برداشــت شــارحان نهجالبالغــه چنــاناســت کــه انعــکاس رفتــار خشــونتآمیز خلیفــه دوم در
ََ
َ
ْ
چهــار گـزاره رفتــاری «خ ْبــطِ ،شـ ِـماس ،تلـ ُّـون و إع ِتـ َـراض» در مــردم متبلــور شــد کــه بنابــر عبــارت
ُ
َّ ُ َ َ
ـاس علــی ِدیــن ُمل ِوک ِهـ ْـم» در خلقوخــوی مــردم نیــز اثــر گذاشــت (ر.ک :شوشــتری،
مشــهور «النـ
ِ
1376ش 125 :5 ،بهبعــد؛ هاشــمیخویی1358 ،ش69 :3 ،؛ مکارمشــیرازی1375 ،ش:1 ،
ً
347؛ برخــی هــم صرفــا آن را ب ـه عنــوان یــک احتمــال پذیرفتهانــد :مجلســی1366 ،ق72 :1 ،؛
هاشــمیخویی1358 ،ش ،)7:3 ،امــا بهنظــر بــر اســاس ظاهــر عبــارت صحیــح نمیباشــد،
زیـرا امــام در مقــام بیــان نحــوه رفتــاری عمربنخطــاب بــوده کــه منجــر بــهرخــداد چهــار عنصــر
َ
فــوق شــد ،چهــار خصلــت رفتــاری کــه بنابــر َمثــل مشــهور اثــر مســتقیمی بــر مــردم نیز گذاشــت.
پدیــده خشــونتورزی و یــا حتــی بهمفهــوم گســتردهتر «خونریــزی» بهمــرور زمینــه توجیــه را
ّ
فراهــم میکنــد ،پدیــده نویــن «تروریســم دولتــی» نیــز در توجیــه دفــاع از منافــع ملــی تحقــق
ّ
میپذیــرد (ر.ک :محمدیدهچشــمه1397 ،ش43 ،ـ )45لــذا ّ
توســل بــهتعــدی و خشــونت،
ّ
اســباب بیاخالقیهــای دیگــر را ّ
میســر میســازد .امــام در میــان مشــخصههای حکومــت خلیفــه
دوم« ،خشــونت» را ویژگــی بــارز آن تعریــف میکنــد ،بدیــن صــورت کــه خالفــت را در مســیر
خشــن و ناهمــوار درآورد .همچنیــن گفتــار غلظتآلــود و ارتبــاط تنــد ،عمــوم جامعــه را بهچهــار
خــوی آلــوده میســازد :بیراه ـهروی ،سرکشــی ،رنگارنگــی و چندچهرهگــی و نامتعادلــی .ایشــان
َّ
َ َْ َ ْ َ َ ْ
َ
یخ ُشـ ُ
ـن
در بخشــی از ترســیم دوران خلیفــه دوم میفرمایــد« :ف َص َیر َهــا َو اللـ ِـه ِفــی حــوزه خشــناء
ـار َو ال ْعتـ َـذ ُار م ْن َهــا َ ...ف ُمنـی َّالنـ ُ
مراللــه َبخبـ َ َ
ـاس َل َع ُ
َ ُّ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ُ
اس
مسُــها و یغلــظ کلمهــا و یکثــر ال ِعثـ ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ـط و ِشــم ٍ
َ ُّ َ ْ َ
اض» (ر.ک :ســیدرضی1407 ،ق ،خطبــه48 ،3ـ.)49
و تلــو ٍن و اع ِتــر ٍ
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قانــون در میــان نباشــد جامعــه بــهســکون گراییــده و مؤلفههــای منفــی جایگزیــن شــاخصههای
ً
الهــی و اخالقمحــور خواهــد بــود .اساســا بیــرون رفتــن جامعــه از مســیر صحیــح و خــروج از
شــاخصههای عدالــت ،یکــی از آثــار انحــراف سیاســتمداران و عملکردهــای خشــونتگونه
خــاف اخــاق آنهاســت .عمــوم مــردم در اثــر ارتبــاط بــا حاکمیــت دو گونــه تأثــر اخالقمحوری
کــه در تعامــل بــا گرایــش اخالقــی حاکمیــت بهدســت میآیــد و نیــز تهــی شــدن از اخــاق کــه
در تعامــل بــا گرایشهــا و رفتارهــای ضــد اخــاق میباشــد ،در انتظــار آنهاســت .در صــورت
گســترش بیاخالقــی و سـرایت آن از حاکمــان بـه ســطح جامعــه ،چــون درک و تحمــل ایــن مؤلفــه
در تقابــل بــا فطریــات فــردی مــردم بــوده و بــا گزارههــای دینــی و حقایــق و معــارف مذهبــی در
تعــارض میباشــد ،ایــن امــر ســبب گســترش ظاهرنمایــی ،نفــاق و انح ـراف در جامعــه خواهــد
بــود .از ســوی دیگــر نیــز گروههایــی در اجتمــاع پدیــدار میشــوند و افـرادی کــه تــا پیــش از ایــن
در صفــوف معتمــدان و از همپیمانــان مــردم بهشــمار میرفتنــد ،بهخاطــر عــدم پایــداری دینــی
در جامعــه ،تغییــر ماهیــت داده و تجدیدنظرطلــب شــده و جامعــه را دچــار حیــرت و ســردرگمی
مینماینــد .در ایــن ش ـرایط طبیعــیاســت کــه تشــخیص حــق از باطــل ب ـرای بخشــی از جامعــه
ّ
دینــی دشــوار گردیــده و لــذا بح ـران «حقانیــت» بهوجــود میآیــد و «مشــروعیت» جریــان حــق
در افــکار عمومــی زیــر ســؤال مـیرود.
امــام (ع) پیرامــون ایــن امــر تاکیــد میکننــد کــه« :اگــر باطــل بــا حــق مخلــوط نمىشــد ،بــر
طالبــان حــق پوشــیده نمىمانــد و اگــر حــق از باطــل جــدا و خالــص مىگشــت زبــان دشــمنان
قطــع مىگردیــد؛ لیکــن اندکــى از ایــن و آن برمیگیرنــد ،تــا بههــم در آمیــزد و شــیطان فرصــت
یابــد و حیلــت برانگیــزد تــا بــر دوســتان خــود چیــره شــود و از راهشــان بــهدر بــرد» (همــان،
خطبــه.)88 ،50
بنابرایــن آمیختهشــدن حــق و باطــل بــهعنــوان یــک انحـراف ســخت در جامعــه چشــم طمــع
دشــمنان را بهدنبــال خواهــد داشــت کــه میتوانــد در ســه ُبعــد داخلــی فــردی ،اجتماعــی و یــک
ُبعــد خارجــی اثرگــذار باشــد.
 .2-5-2لجاجت و طغیان
لجاجــت و طغیــان یکــی از واکنشهــای ناســازگاراســت کــه بــهصورتهــای مختلفــی بــروز
میکنــد .زمینـهی آغــاز اینگونــه رفتارهــا بــهصــورت عــام در مــردم برخوردهــای خشــونتمحور
اســت کــه دوره حکومــت عمربنخطــاب بــهعنــوان مصداقــی از ایــن مهــم میتوانــد مــورد
بررســی قــرار بگیــرد .وی بــا روش خــود ،قریــش را درمانــده و خســته کــرده بــود ،ایشــان را در
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ّ
حصــر مشــروط مدینــه ق ـرار داد بهگون ـهای کــه تنهــا بــا اذن بــا شــرط مقیــد ب ـه زمانــی محــدود
میتوانســتند از مدینــه خــارج شــوند (طبــری1378 ،ق،.)397 :4
زمامــدار بــا بســتن دهــان و محدودســازی هم ـراه بــا تنــدی و تیــزی میتوانــد مــردم خــود
را بهچموشــی ،لجاجــت و رفتــار خیرهســرانه دچــار ســازد کــه یکــی از نتایــج ایــن عملکــرد
دینگریــزی و حقگریــزی در عرصــه فــردی و اجتماعــیاســت .بــه عبارتــی دیگــر «سرکشــى
و ّ
تمــرد از قوانیــن الهــى و نظامهــاى اجتماعــى» (مکارمشــیرازی1375 ،ش )34:1 ،میتوانــد
آســیبی جــدی بــرای جامعــهای لحــاظ شــود کــه زمامدارانــش سیاســت خویــش را از اخــاق
برتافتهانــد .لجبــازی و گســتاخی در پذیــرش آموزههــای دینــی و حتــی اخالقــی مقدمــات
گــزارهای ناســتوده چــون ّ
هویتســتیزی را فراهــم میســازد .هنگامــی کــه از ناحیــه زمامــداران
خشــونت بهنــام دیــن یــا بهعبــارت صحیحتــر «خشــونت دینــی» بــهسیاســت و سیاس ـتگذاری
راه داده شــد ،ایــن ّ
هویــت پــر رنگتــر خواهــد شــد و در نتیجــه زمینــه راهیابــی مــردم بــهانحرافــات
دینــی و اجتماعــی دیگــر رقــم خواهــد خــورد و پیامدهــای ویرانگــری بــر باورهــا و اعتقــادات و
روحیــات مــردم خواهــد گذاشــت .امامعلــی (ع) در ف ـرازی زیــادهروی در ســرزنش را بــهعنــوان
ْ َ َ َ ُ ُّ َ ِّ
ْ ُ
الل َ
جاجــه؛
عاملــی بـرای لجاجــت معرفــی کــرده و میفرمایــد« :االفـراط فــی المالمــه یشــب نــار
(ســیدرضی1407 ،ق ،حکمــت)۲۰۰ :۳۴۷؛ زیــادهروی در ســرزنش ،آتــش لجاجــت را در فــرد
َ ْ
ّ َ ْ ُ َ ِّ َ ْ َ َ َ َ َّ
ـب فـ ِـان ِذلــک ُیغــری
روشــن میکنــد» .ایشــان در جایــی دیگــر فرمودنــد« :ایــاک ان تکــرر العتـ
َّ
الذ َنــب َو ُی َهـ ِّـو ُن َ
الع َتـ َ
ـب؛ (تمیمیآمــدی1410 ،ق)۵۶۴ ،؛ بپرهیــز از اینکــه ســرزنش را تک ـرار
ِب
ِ
کنــی ،چ ـرا کــه حــرص بــر گنــاه را افــزون میســازد؛ در اثــر تک ـر ِار ســرزنش ،قبــح آن گنــاه در
نظــر فــرد از بیــن رفتــه ،همچنیــن حیــا و شــرم او کــم میشــود و ایــن در حقیقــت باعــث حــرص
او بــر آن گنــاه میشــود و ســرزنش کــردن را خــوار میگردانــد؛ یعنــی اثــر ســرزنش را از بیــن
میبــرد و آن را بیفایــده و بیتأثیــر مینمایــد .ایشــان همچنیــن میفرماینــد :عقــاب و تنــدی
زیــاد نداشــته باشــید؛ زیـرا ایــن امــر کینــه را در پــی دارد و فــرد را بهســوی دشــمنی فـرا میخوانــد
(خوانســاری1366 ،ش.)۳۵۹ :۷ ،
بهواقــع چــون ایــن مقولــه ســبب بههــم ریختــن ســامت روان شــود و نوعــی اضطرابســازی
ُ
را بهدنبــال خــود داشــته باشــد ،فــرد بــا کنشــی غیــر قابــل کنتــرل ســعی در ال ـزام خــود نســبت
بهطــرد آموزههایــی خواهــد داشــت کــه از ســوی سیاســتگذاران مربوطــه القــا میشــود .گاه
ممکــناســت بــهدســتور العمــل درخواســتی جامــه عمــل بپوشــاند ،امــا در نهایــت و در جایگاهی
کــه یــا خــود شایســته ببینــد و یــا تــاب و ّ
تحملــش را از دســت دهد اقدامــی سرســختانه ،سرکشــانه،
ّ
متمردانــه ،لجبازانــه و گســتاخانه را صــورت خواهــد داد .در نتیجــه غایــت ایــن رفتــار میتوانــد
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تشـ ّـنج اجتماعــی را ب ـه هم ـراه خواهــد داشــت .عامــل واکنشهــای هیجانــی ،عصبــی و تنبیــه در
برابــر ایــن سرکشــی میتوانــد ابعــاد آن را گســتردهتر و لجبــازی را بهعادتــی دائمــی بــرای وی
تبدیــل کنــد.
 .3-5-2رنگارنگی و چندچهرهگی
بــر اســاس کالم امــام ،یکــی دیگــر از نتایــج زیانبخــش سیاســتهای خشــونتگرایانه
حکومتهــا ،ظاهرنمایــی و ریــاکاری ،رنگارنگــی و چندچهرهگــی مــردم جامعــه اســت.
ـی رفتــاری در سیاســت توســط زیرشــاخههای سیســتم حکومتــی نیــز یکی از دشــواریها
ظاهرنمایـ ِ
و تبعــات مذمــوم خشــونت در ســیره کارگزارانــیاســت کــه در رأس ق ـرار گرفتهانــد .ایــن مقولــه
روابــط سیاســی را ناامــن و پایــه اعتمادهــای سیاســی را سســت میســازد؛ چراکــه در ورای هــر
ـس هــر اقــدام سیاســی ،عملــی خــاف آن
ســخن سیاســی ،گفتــار و کــردار دیگــری نهفتــه و در پـ ِ
ّ
قـرار گرفتــهاســت .در ایــن عرصــه ظاهربینــان بـ ه راحتــی فریــب خــورده و مــزوران و ریــاکاران بـ ه
راحتــی بــهمقاصــد نادرســت خویــش میرســند (دلشــادتهرانی1391 ،ش.)154 ،
چندچهرهگــی کــه ریــاکاری یکــی از مصادیــق آن بهشــمار مــیرود ،در حــوزه فــردی
آســیبهایی از جملــه دوری از رحمــت خداونــد (ســیدرضی1407 ،ق ،خطبــه،)65 :23
همدمــی شــیطان (النســاء )38 :و تفاخــر و فخرفروشــی (النســاء )36 :را بهدنبــال دارد.
ّ
صاحــب ایــن وصــف چــون نمیتوانــد همــواره «خــود» باشــد همیشــه معــذب بــوده و بدیــن
روی ظرفیتهــای خــود را بــه نمایــش نمیگــذارد؛ بلکــه از نبودهــای خــود بهرهبــرداری کــرده
و آن را در معــرض نمایــش مینهــد و نتیجــه اینکــه تواناییهــا و ظرفیتهــای خــود را نیــز
بــهفراموشــی میســپرد .نفــاق نیــز کــه نتیجــه ریــا میباشــد اگــر پیامــدی چــون عــدم پایبنــدی
در حــوزه دیــن در حــوزه فــردی را خواهــد داشــت .رفتــار دوگانــه یــا دوگانگــی رفتــاری مقطعــی
اســت ،چــون فــرد بــدان چیــزی کــه عمــل میکنــد بــاور نــدارد ،لــذا بــا توجــه بــهجایگاههــای
مختلــف ،ایــن رفتــار را دچــار دوگانگــی میکنــد .امــام صــادق (ع) از آن تعبیــر بــهازدیــاد خشــوع
تــن بیــش از خشــوع قلــب کردهانــد (کلینــی1388 ،ق ،396 :2 ،ح )6کــه میتوانــد در حــوزه
اجتماعــی نیــز جریــان یافتــه و بنابــر مضامیــن آیــات ابتدایــی ســوره منافقــون میتــوان آن را نفــاق
اعتقــادی نامیــد.
ّ
آثــار ایــن ضــد ارزش نیــز میتوانــد فریــب ،خدعــه و نیرنــگ دیگــران ،رواج دروغگویــی،
بدبینــی جامعــه بــهدیــن و آموزههــای دینــی و خدمتــی بــهنقش ـههای دشــمن باشــد ،از ای ـنرو
میتوانــد نقشــی محــوری و کلیــدی در تخریــب فرهنــگ و ســاختار اجتماعــی یــک ســرزمین

 .4-5-2عدم تعادل و ایستایی از بالندگی
از زمــره آثــار عــدم تبعیــت سیاســت از اخــاق ،ســکون امــور و نیــز عــدم تعــادل در مقــام عینــی
اســت .بهعبارتــی دیگــر فقــدان اخــاق در جامعــه ،ناتوانــی اداره امــور -بـه جهــت عــدم همراهــی
ّ
مــردم از حاکمیــت -یکــی از مصادیــق تخلــف از اخــاق در تاریــخ ،حاکمیــت سیاســی معاویــه
اســت .وی در مجالــی گفتــه اســت :اگــر میــان مــن و مــردم مویــی بــود ،هرگــز ایــن مــوی پــاره
نمیشــد ،هــرگاه مــردم میکشــیدند ،مــن آن را شــل و رهــا میکــردم و هــرگاه مــردم شــل و رهــا
میکردنــد ،مــن میکشــیدم (دینــوری1418 ،ق62 :1 ،؛ يعقوبــى ،بیتــا،238 :2؛ اندلســی،
1404ق )25 :1 ،کــه چنیــن نگرشــی بســتر نابــودی اخــاق را فراهــم کــردهاســت .امــام در
برابــر ایــن رویــه میکوشــد بینــش و نگــرش سیاس ـتمداران را اصــاح نمایــد؛ ایشــان نگــرش
سیاســت معاویــه را نــه زیرکــی کــه خدعــه ونیرنــگ معرفــی میکنــد (ر.ک :ســیدرضی1407 ،ق،
کالم.)318 :200
اجــرای سیاســتهای ناصحیــح سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و  ...بهپشــتوانه
ّ
بیاخالقــی ،زمینــه را ب ـرای اف ـراط و تفریــط یــا چ ـپروی و راس ـتروی مســتعد کــرده و جامعــه
را بهســوی بیتعادلــی و ناموزونــی ســوق میدهــد ،جامع ـهای کــه از مــدار حــق خــارج شــده،
حقگ ـرا و حقطلــب نیســت ،در برابــر قوانیــن ناعادالنــه ،رفتــار خشــونتبار و یــا سیاس ـتهای
تنــد مســؤوالن حکومــت تســلیم میشــود ،حرکــت بالنــده نداشــته و فاقــد چش ـمانداز پیشــرفت
انســانی اســت .تغییــر ســریع احساســات ،تأثیرپذیــری از دیگ ـران ،دمدمــی م ـزاج شــدن ،عــدم
ّ
تحمــل نقــد ،ســرخوردگی ،روزمرگــی ،رهاســاختن نیم ـهکاره تصمیمــات اتخــاذی یــا پروژههــا،
عــدم تفکــر و  ...نیــز از آثــار ایــن تأثیرپذیــریاســت .هنگامــی کــه از منتقــدان ،حــق انتقــاد
گرفتــه شــود ،ش ـرایط آشــنایی جامعــه بــا حقــوق خــود در ابهــام و حاشــیه ق ـرار گیــرد ،جامعــه
حقمداریــش را از دســت داده و بــر میـزان تعــادل حرکــت نخواهــد کــرد کــه در نتیجــه آن ،عــوارض
بیشــماری بــر مــردم آن جامعــه حاکــم خواهــد شــد و انســجام ســاختاری آن از همگســیخته
خواهــد شــد (ر.ک :خطبــه333 :216ـ.)334
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ایفــا کنــد .رواج خشــونت از ســوی سیاســتورزان بــه گونههایــی چــون بســتن زبــان منتقــد،
«چندچهرهگــی و رنگارنگــی» کــه نوعــی حرفــه رفتــاریاســت ابـزاری دفاعــی در مقابــل خشــونت
ّ
کراســتی ،یکدســتی و یــک چهرهگــی و
و تعــدی زمامــداراناســت کــه حــذف شــفافیت ،ی 
بهتبــع ضعــف اعتمــاد بهدســتگاه حکومتــی در همــه ابعــاد از مهمتریــن پیامدهــای آن بهشــمار
م ـیرود.
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ّ
بســط روحیــه نصیحتگویــی و انتقادپذیــری در جامعــه زمانــی محقــق خواهــد شــد کــه آگاهــی
ّ
و بصیــرت نســبت بهحقــوق خــود فزونــی یابــد ،ایــن ش ـرایط هنگامــی محقــق خواهــد شــد کــه
زمامــداران و مردمــان بهحقــوق خــود کامــا آشــنایی داشــته باشــند .احســاس اینکــه مــردم
ببیننــد دیــده میشــوند (ر.ک :نامــه )442 :53و سیاســتگذاران بــر اســاس کرامــت ایشــان
بهاقدامــات اساســی دســت میزننــد (ر.ک )436 :میتوانــد برتریــن پشــتوانه بــرای تقویــت
نظــام حکومتــی باشــد ،چــون بهمســیر تعــادل نزدیکتــر خواهــد شــد .برعکــس ســتمورزی
زمینــه را بـرای بیاعتدالــی و نااســتواری و ســازش و مداهنــه مــردم در همــه امــور عرصــه را بـرای
َ ْ َ
َ ْ َ َ ْ َ
ت ِول ُیتـ ُـه َزالــت َد ْول ُتـه» ر.ک :تمیمیآمــدی1410 ،ق،
زوال دولــت فراهــم میســازد («مــن جــار 
 ،611ح.)715
ُُ
ـوبُ
امیرمؤمنــان (ع) در ســخنی دیگــر علــت و منشــأ عــدم تعــادل را چنیــن میفرماینــد« :قلـ 
َ
ْ َ ْ
َ َ ُ َ َ َ َ َْ َ َ َ
ــدل َأ ْو َج ْ
َّ
ــو ٍر َو َجــده» (لیثیواســطی1376 ،ش،
الر ِعیــه خز ِائــن م ِلکهــا فمــا أودعهــا ِمــن ع ٍ
370؛ تمیمیآمــدی1410 ،ق)505 ، :قلبهــاى تــوده مــردم ،ماننــد گنجینههایىاســت بــراى
حاکمــان ایشــاناســت ،پــس آنچــه را کــه در آنهــا بــهامانــت بســپارند بــاز خواهنــد یافــت،
چــه عدالــت باشــد چــه ســتم .ایشــان در خطبــه  233نهجالبالغــه برهــم خــوردن ایــن تــوازن
را پــس از بیــان انــدک شــدن زبــان گویــای بهحــق و عجــز از راســتگویى و خــواری مالزمــان
ُ ْ َ ُ َ
َُْ ُ َُْ ُ َ
ـون َع َلــى ْال ْد َ
ـون َع َلــى ْالع ْ
ـان
ـ
ه
ـ
ح
ل
ط
ص
م
ـان
ـ
ی
ص
حــق چنیــن تشــریح فرمــوده اســت« :أهلــه معتکفـ
ِ
ِ
ِ َِ
ٌ َ ِ
ِّ
ُ
ُ
ُ
َ
َف َت ُاهـ ْـم َعــار ٌم َو َشـ ُ ُ ْ ٌ َ َ ُ ُ ْ ُ َ ٌ َ َ ُ ْ ُ َ
ـاذق ل َیعظـ ُـم ص ِغ ُیرهـ ْـم ِکب َیرهـ ْـم َو ل
ِ
ـائبهم ِآثــم و ع ِالمهــم من ِافــق و ق ِارنهــم ممـ ِ
ُ َ ِ َ
ُیعــول غ ِن ُیهـ ْـم ف ِق َیر ُهـ ْـم» (ر.ک :ســیدرضی1407 ،؛خطبــه :)354 :233مــردم بهنافرمانــى خــدا
گرفتــار و ســازش بــا یکدیگــر را پذیرفتــار .جوانشــان بدخــو و پیرشــان گنـهکار .عالمشــان دورو،
ُ
قارىشــان ســود خودجــو نــه خردشــان ســالمند را حرمــت نهــد و نــه توانگرشــان مســتمند را
کمــک دهــد (ر.ک :همــو1387 ،ش.)265 ،
عبــارت «پی ـران گنهــکار و گناهجــو» در تعبیــر امــام نیــز نشــان از برهــم خــوردن ایــن تــوازن
بــوده و بیتفاوتیهــا حتــی از ســوی اقشــار پختــه جامعــه نســبت بـه منکـرات را نتیجــه میدهــد.
ایــن بیتفاوتــی اگرچــه هــم در حــوزه فــردی و هــم اجتماعــی رخ میدهــد؛ لکــن بیتفاوتــی
اجتماعــی را میتــوان نتیجــه ســرکوب احساســات افـرادی دانســت کــه در ســطح اجتمــاع دغدغــه
فکــری از آنهــا گرفتــه شــدهاســت .حتــی امــام در مجالــی بیتفاوتــی نســبت بــهحقــوق عمومــی
افــراد اشــاره نمــوده و اصحــاب ایــن بیتفاوتــی را چونــان حیواناتــی ماننــد سوســمار و کفتــار
دانســتهاند کــه بــا ایــن بیتفاوتــی مقبولیــت خویــش را از دســت داده و همیشــه از مــردم گریزاننــد
(ســیدرضی1407 ،ق ،کالم.)99 :69
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 .3نتیجهگیری
باتوجــه بـ ه مجمــوع آموزههــای امــام علــی (ع) و تحلیــل فقــه الحدیثــی آنهــا ،مــوارد زیــر برآینــد
تحقیــق پیـشرو اســت:
 -1در کالننگــری بــهعــوارض سیاســت بــدون اخــاق بهخاطــر فراپنــداری شــخصیتی از
ســوی سیاســتمداران ،بــا قانونگریــزی از ســوی مــردم مواجــه خواهیــم شــد کــه خــود آســیبهای
جبرانناپذیــری را در پــی خواهــد شــد.
 -2بنابــر تحلیــل آموزههــای امــام ،کمرنــگ شــدن ارزشهــای اخالقــی در طبقــات و
الیههــای مختلــف جامعــه بــهخاطــر ســرعت دوچنــدان س ـرایت نفــوذ بیاخالقیهــا از قطــب
ثروتمنــد بــهقطــب کمبضاعــت ،عــدم وجــود انگیــزه کافــی بـرای مبــارزه بــا ضــد ارزشهــا و در
نهایــت از همگســیختگی نظــام اجتماعــی را بهدنبــال خواهــد داشــت.
 -3در نظــرگاه امامعلــی (ع) بیاعتمــادی بــهدیــن و ضعــف اعتمــاد بــهحاکمیــت و
ّ
حکمرانــی برخاســته از دیــن نیــز از جملــه پیامدهــای سیاســت بــدون اخــاق تلقــی میشــود.
 -4بــا تأمــل در اندیش ـه امــام علــی (ع) میتــوان چنیــن تحلیــل کــرد کــه عــوارض سیاســت
ُ
بــدون اخــاق در ســطح خردنگــر توســط سیاســتمداران بــهتــوده جامعــه قابــل انتقــالاســت،
قدرتطلبــی ،فریبــکاری ،تزویرگــری ،خشــونتورزی ،کــجروی ،لجاجــتورزی ،رنگارنگــی
و چندچهرهگــی و عــدم تعــادل از جملــه ایــن آسیبهاســت کــه بنابــر آمــوزه امــام هــر کــدام
عوارضــی دیگــر را پوشــش خواهنــد داد؛ بهعنــوان نمونــه در حــوزه زمامــداری خشــونتبار کــه
اخــاق بــا سیاســت خودکامگــی براب ـر اســت در حوزههــای فــردی و اجتماعــی بــا آســیبهایی
همـراه خواهــد بــود .فریفتگــی ،ناتوانــی فــردی و هالکــت از آثــار ســوء آن در حــوزه فردی ب ه شــمار
میآیــد و در حــوزه کالن آن دریــدن ســیرت و حرمــت انســانی ،درگیریهــا و ایجــاد شــورشهای
اجتماعــی ـ سیاســی و آســیب شــدید بــهدیــن و دینمــداری از آفــات اجتماعــی آن اســت.
 -5بــا توجــه بــه آموزههــای خطبــه شقشــقیه در نهــج البالغــه امــام علــی (ع) بــه چهــار
عارضــه دیگــر اشــاره کردهانــد :بیراهـهروی در دو ُبعــد داخلــی بـ ه صــورت ظاهرنمایــی و انحـراف
عــام در فــرد و بــهصــورت ضعــف اعتمــاد در اجتمــاع اثرگــذار خواهــد بــود و در حــوزه سیاســت
خارجــی ،طم ـعورزی دشــمنان را بههم ـراه خواهــد داشــت.
 -6چموشــی بــهعنــوان عارضــه دوم نیــز در دو حــوزه شــخصی و اجتماعــی قابــل تفســیر
اســت ،در حــوزه شــخصی حقگریــزی ،دینگریــزی ،نبــود امنیتخاطــر و کنشهــای غیــر
قابــل کنتــرل و در حــوزه اجتماعــی آفاتــی ماننــد :گریــز از نظــام اجتماعــی ،اضطرابســازی و
ّ
تشــنج همهگیــر خواهــد داشــت.
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ـنجی خش ــونت و سیاس ــت در اندیش ــه سیاس ــی فاراب ــی
رنجب ــر ،ای ــرج؛ صادقیمتی ــن ،محمدج ــواد؛ «نسبتس ـ ِ
براس ــاس چارچ ــوب نظ ــری هان ــا آرن ــت» ،رهیافته ــای بینالملل ــی ،پایی ــز ،1396ش ،51ص ــص94ـ.120

آسیبشناسی سیاست بدون اخالق مبتنی بر آموزههای نهج البالغه

 -7عارضــه چندچهرهگــی و رنگارنگــی در حــوزه فــردی عــدم تقیــد بــهدیــن ،معــذب ســاختن
نفــس ،احســاس ســرخوردگی و نابــودی ظرفیتهــای فعــال و در حــوزه اجتماعــی دوگانگــی
رفتــاری در جامعــه ،بدبینــی بــهدیــن و ضعــف اعتمــاد بــهحاکمیــت دینــی خواهــد بــود.
 -8عــدم تعــادل نیــز در حــوزه فــردی عقدهگشــایی ،مســئولیتگریزی ،دمدمیمزاجــی،
انتقادناپذیــری ،عــدم اعتمــاد شــخصی ب ـه دیگ ـران و نامنســجم و نامتــوازن در تصمیمگیریهــا و
در حــوزه اجتماعــی تقلیــل کرامــت اجتماعــی ،بیتفاوتــی اجتماعــی ،عــدم مشــارکت اجتماعــی،
عــدم پویایــی جامعــه ،هنجارشــکنی و عــدم رعایــت قوانیــن جامعــه و کســب ســود از دیــن و
بیاعتمــادی ب ـه آن نیــز از بروندادهــای منفــی سیاســت فاقــد اخــاق خواهــد بــود.
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زبیدی ،محمدمرتضى ،تاجالعروس ،بیروت ،دارالفکر1414 ،ق.
سیدرضی ،محمدبنحسین ،نهجالبالغه ،ترجمه ،سیدجعفر شهیدی ،تهران ،علمیفرهنگی1387 ،ش.
_________________ ،نهجالبالغه ،قم ،مؤسسهدارالهجره1407 ،ق.
شوشتری ،محمدتقی ،بهجالصباغه فی شرح نهجالبالغه ،تهران ،امیرکبیر1376 ،ش.
صدوق ،محمدبنعلی ،الخصال ،قم ،جامعه مدرسین1362 ،ش.
طباطبای ــی ،س ــیدجواد ،ملّ ــت ،دول ــت و حکوم ــت قان ــون ،جس ــتارهایی دربی ــان ن ـ ّ
ـص و س ـ ّـنت ،تهــران ،مین ــوی
خ ــرد1398 ،ش.
طبرسى ،فضلبنحسن ،إعالمالوریبأعالمالهدی .تهران ،اسالمیه1390 ،ق.
طبری ،محمدبنجریر ،تاریخالطبری ،بیروت ،دارالتراث1387 ،ق.
طوسی ،محمدبنحسن ،األمالی ،قم ،دارالثقافه1414 ،ق.
طوسی ،محمدبنحسن ،تهذیب األحکام ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیه1407 ،ق.
فراهیدى ،خلیلبناحمد ،کتاب العین ،قم ،هجرت1409 ،ق.
کلینی ،محمدبنیعقوب ،الکافی ،تهران ،دارالکتباإلسالمیه1388 ،ق.
لیثىواسطى ،علىبنمحمد ،عیونالحکموالمواعظ ،قم ،دارالحدیث1376 ،ش.
مجلسی ،محمدباقر ،شرحنهجالبالغه ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی1366 ،ق.
____________ ،بحاراألنوارالجامعةلعلوماألئمةاألطهار ،بیروت ،دارإحیاءالتراثالعربی1403 ،ق.
محمـــدی دهچشـــمه ،نـــواب« ،تروریســـم دولتـــی ،پنـــدار یـــا واقعیـــت؟!» ،پژوهشهـــای حقوقـــی،
زمســـتان ،1397شـــماره ،36صـــص37ـ.67
مفید ،محمدبنمحمد ،اإلرشاد ،قم ،آ لالبیت1413 ،ق[الف].
______________ ،األمالی ،قم ،کنگره شیخ مفید1413 ،ق[ب].
______________ ،الجمل ،قم ،کنگره شیخ مفید1413 ،ق[ج]
مقدسی ،مطهربنطاهر ،البدء والتاریخ ،بورسعید ،مکتب الثقافهالدینیه ،بیتا.
مکارم شیرازی ،پیام امام شرح تازه و جامعى بر نهجالبالغه ،تهران ،دارالکتباالسالمیه1375 ،ش.
منقری ،نصربنمزاحم ،وقعه صفین ،قم ،مکتب آیهالله مرعشینجفی1404 ،ق.
نهرو ،جواهرلعل ،نگاهی بهتاریخ جهان ،جواهر لعل نهرو ،ترجمه ،محمود تفضلی ،تهران ،امیرکبیر1386 ،ش.
نیشابوری ،حاکم ،المستدرک علیالصحیحین ،تحقیق :یوسف عبدالرحمن مرعشلی ،بیجا ،بینا ،بیتا.
هاشمیخویی ،میرزاحبیبالله ،منهاجالبراعةفیشرحنهجالبالغة ،تهران ،مکتبهاالسالمیه1358 ،ش.
هیوود ،اندرو ،سیاست ،ترجمه ،عبدالرحمنعالم ،تهران ،نی1395 ،ش.
یعقوبی ،احمدبنأبىیعقوب ،تاریخ الیعقوبی ،بیروت ،دارصادر ،بیتا.

