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چکیده
رابطه اخالق و سياست از مسائل مهم تاریخ اندیشه سياسی است .سؤال اساسی این است که آیا قدرت و حفظ آن
اصالت دارد ،یا ارزشها و اصول اخالقی مهم هستند و سياست ،ابزار تأمين آنها است؟ این مقاله ،جهتگيری امام
علی(ع) در برابر این مسئله را براساس روشتوصيفی -تحليلی در نهجالبالغه با رویکرد جامعهشناختی بررسی کرده
است .قلمرو تحقيق ،خطبهها ،نامهها وکلماتی است که وجه سياست و اخالق دارند .یافتههای تحقيق نشان می
دهند که در عرصه حکومتداری ،اجرای عدالت ،آزادی ،احقاق حقوق و قانونگرایی ،اصول اساسی سياست اخالقی
در دولت علوی هستند .تفکر انتقادی -آگاهی ،ضابطهمندی قدرت ،عقل جمعی ،دوراندیشی و مدارا ،شيوههای مهم
تأمين این مؤلفهها هستند ،در مقابل ،ظلم ،استبداد ،تضييع حقوق و رفتارهایسليقهای ،همگی ضد ارزش در سياست
اخالقی هستند و مهمترین زمينه آنها ،چاپلوسی ،اطالق قدرت ،استبدادرای ،عجله ،خشونت ،فقر دانش و
عقلگریزی هستند .نتيجه پژوهش نشاندادکه -1 :بهبود و ارتقای رابطه دولت و مردم و ثبات سياسی و اجتماعی
وابسته به تحقق ارزشهای سياست خالقی است؛  -2ضد ارزشها ،جامعه را دچار آشفتگی و بیثباتی میکند؛ -3
هدفگذاری دولت باید رعایت اصول اخالقی باشد؛  -4استفاده از عقالنيت جمعی و تجارب بشری در حکومتداری،
مهم است؛  -5پيروزی سياست غيراخالقی ،نشانه انحطاط سياست و جامعه است.
کلید واژهها :امامعلی(ع) ،استبداد ،آزادی ،حقوق ،عدالت ،قانون ،نهجالبالغه.

 .1استادیار گروه معارف اسالمی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
* :نویسنده مسئول

Email: fathi@znu.ac.ir
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 .1مقدمه
مفهوم اخالق و سياست در حوزههای مربوط به خود نسبتاً آشکار است ،ليکن رابطهاخالق و سياست به دليل
نقش آنها در زیست اجتماعی و سياسی انسان از مسائل مهم فلسفه سياسی است .نسبت اخالق و سياست
از دو منظر فلسفی و جامعهشناختی قابلبررسی است .از نگاه فلسفی به چرایی و چگونگی این رابطه پرداخته
میشود و از چهار منظر متفاوت آن را مطالعه میکند :جدایی اخالق و سياست ،تقدم سياست بر اخالق،
دوسطحی بودن اخالق و سياست و یگانگی اخالق و سياست .الزمه دیدگاه اول عدمپایبندی سياسيون به
اصول اخالقی است .الزمه دیدگاه دوم ،تقدم سياست در تعارض ميان اخالق و سياست است .دیدگاه سوم،
کوشش براى حفظ ارزشهای اخالقی در سطح فردى و اجتماعی است .لزوماً آنچه در سطحِ فردى ،اخالقی
است ،در سطح اجتماعی ،اخالقى نيست .فداکارى در سطح فردی ،اخالقى و در سطح دولت ،اخالقى نيست.
طبق دیدگاه چهارم ،اخالق و سياست هر دو از شاخههاى حکمت عملى و در پی تأمين سعادت انسان
هستند .اخالق و سياست هر دو با زندگی انسان پيوند تنگاتنگ دارند و برای هدایت انسان هستند .به لحاظ
فلسفی ،به رویکرد چهارم (وحدت اخالق و سياست) و به لحاظ جامعهشناختی به عملکرد و زمينه اجتماعی
سخنان امام علی(ع) در چهار زمينه مهم سياسی و اخالقی (عدالت ،قانون ،حقوق و آزادی) میپردازد.
افالطون ،سياست را شاخهای از اخالق میدانست .در قرون وسطی ،سياست و مذهب رابطه تنگاتنگی
داشتند .در دوره رنسانس ،متفکرانی مانند روسو ،کانت و هگل حکمرانی را نهادی اخالقی میدانستند که از
زندگی شهروندان خود جدا نبود (عالم .)74: 1372 ،در واقع همه فيلسوفان سياسی در جستجوی حکومت
اخالقی هستند و سعی دارند حتی رفتارهای ضداخالقی حاکمان را اخالقی سازی نمایند .ماکياولی ازجمله
کسانی است که دنبال اخالقیسازی مسائل غيراخالقی در عرصه سياست است .بهعنوان نمونه او تصریح
میکند«هيچ لزومی ندارد که یک شهریار تمام صفات پسندیدهای که من بدانها اشاره کردهام را دارا باشد،
ولی الزم است جنين جلوه دهد که تمام آنها را دارا میباشد  ...هرکس او را میبيند و به حرفهای او
گوش میدهد باید چنين تصور گند که این شهریار مجسمه رحم ،درست عهدی ،شهامت ،مهربانی و دینداری
است» (ماکياولی .)149-150 :1392 ،حضرت دو الگوی دولت (دولت نبوی و دولت خلفاء) را تجربه کرده
است .همه سخنان و خطبههای مربوط به عرصه سياست و اخالق را در دوره خالفت خود ایراد نموده است.
یک رابطه تنگاتنگی بين متن نهجالبالغه و جامعه وجود دارد .نقد دولتهای خلفای سهگانه ،یک نوع
بازگشت به دولت نبوی جهت تأسيس دولت جدید است .کلمات امام آبستن معنا و مفهومی از رخدادهای
اجتماعی ،سياسی و ا قتصادی و ترسيم آینده جامعه است .اینکه امام در صحرای صفين از حقوق متقابل
دولت و مردم صحبت میکند (خطبه ،)216/به همين معنی قابلحمل است .بخشی از سخنان حضرت
واکنشی بر رخدادها و واقعيتهای جامعه و بخشی کنشی برای ساختن آینده جامعه است ،بالتبع خوانش این
مقاله از نهجالبالغه در عرصه اخالق و سياست با توجه واقعيتهای جامعه ،خوانش جامعهشناختی و براساس
پيوند متن و جامعه است .در واقع متن نهجالبالغه در عرصه اخالق و سياست ،پرداختن به مهندسی ساختار
جامعه است .تحليل جامعهشناختی تالش میکند از پرداختن ایدئولوژیک به موضوع پرهيز کند و ازاینجهت
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الگومندی دولتعلوی را برای جامعه امروز بيشتر نمایان میسازد .تحليل جامعهشناختی از پيوند متن و جامعه
بحث میکند (راودراد .)98 :1392 ،نظام معنایی که امام(ع) در زمينه حقوق متقابل دولت و مردم ،عدالت،
قانون و آزادی طرح میکند ،نشانه فقدان این نظام معنی در جامعه است .سرلوحه این نظام معنایی ،نفی
انگاره ذهنی «به من فرمان دادند و من نيز فرمان میدهم پس باید اطاعت شوم» است (نامه .)53/با مطالعه
خطب ،نامهها (بهویژه نامه  )53و برخی حکمتها ،مناسبات اجتماعی ،اقتصادی و سياسی عصر امام(ع)
روشن میگردد .رابطه متن 1و فرامتن 2نهجالبالغه بسيار روشن است .این مقاله فقط میتواند مقدمهای برای
مطالعات تحليل محتوایی دقيق و جامع نهجالبالغه باشد.
 .1-1بیان مسأله

سؤال اساسی مقاله حاضر درباره رابطه اخالق و سياست از دیدگاه امام علی(ع) در نهجالبالغه عبارت است
از اینکه :آیا هدف از تشکيل دولت و بهدست آوردن قدرت ،تأمين منافع طبقه حاکم و تحميل اميال آنها
بر جامعه است (اخالق سياسی) یا رعایت اصول اخالقی و قدرت وسيله تأمين آن است (سياست اخالقی)؟.
امامعلی(ع) قبل از روی کارآمدن ،انتقادات اخالقی اساسی زیادی از روش حکومتداری خلفای سهگانه دارد
و در دوره حکومتداری خود ،تأکيد نظری و عملی بر اصول اخالق و رعایت آن میکند .استقامت روی
اصول اخالقی با توجه به شرایط زمانه ،باعث کشتهشدن او میشود .با توجه به این مفروضات ،فرض مقاله
این است که در مشی سياسی امامعلی(ع) ،اخالق ،هدف و قدرت ،وسيله و رعایت اصول اخالقی ،مقدم بر
کسب و حفظ قدرت است و تلون در عرصه سياست را نمیپذیرد و زیست اخالقی جامعه را تابعی از زیست
اخالقی و سياست اخالقی ،دولت میداند .مهمترین متغيرهایی که زیست و سياست اخالقی جامعه را تضمين
میکنند ،مقولههای بنيادین در عرصه حکومتداری یعنی حقمداری ،عدالتمحوری ،قانونمداری و آزادی
هستند .پاسخ این سؤال و آزمون فرضيه و جایگاه این چهار مؤلفه و زمينههای تحقق آنها را با مراجعه به
کلمات امامعلی(ع) در نهجالبالغه جهت تبيين امکان یا امتناع سياست اخالقی از منظر امام علی(ع) جستجو
میکنم و خطبهها ،نامهها و حکمتهایی که به این چهار مقوله پرداختهاند ،موردبررسی قرار میگيرند.
رویکرد این مقاله از یکسو به فلسفی است که از چرایی و چگونگی رابطه اخالق و سياست از منظر امام
علی(ع) بحث میکند و بر این رویکرد تأکيد دارد که از غایت حق ،مقدمه باطل توليد نمیشود ،ادغام این
دو ،نتيجه باطل میدهد .از سوی دیگر به تبيين جامعهشناسی نظر دارد که به رفتارشناسی امام علی(ع) در
عرصه حکومتداری میپردازد .از همين رو ،اصل غدر(فریب) ،تجاوز ،اعمال زور و استرحام و انظالم در
قاموس فکری علی(ع) وجود نداشتند .او از اصل غدر و خيانت پيروی نمیکرد و لو خالفت از دستش برود.
حتی در جنگ ،تجاوز را مجاز نمیشمرد .هرگز گردن خود را در مقابل دشمن کج نکرد و ستم را نپذیرفت
(مطهری .)82 ،80 ،79/16 :1392 ،نفی این اصول ،تابعی از سياست اخالقی دولت علوی هستند .روش
تحقيق مقاله ،توصيفی و تحليلی است .متناسب مسأله تحقيق ،دادهها و عباراتی از نهجالبالغه در حد اشباع
1. Text
2. Context
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اطالعات ،استخراج شده و سپس به تحليل و استنباط پرداخته است و روش گردآوری اطالعات اسنادی و
کتابخانهای است .توصيفی بودن روش به ماهيت مسأله تحقيق باز میگردد که از امکان یا امتناع و بود و
نبود سياست اخالقی صحبت میکند و دادههای آن به لحاظ زمانی غيرقابل آزمون تجربی هستند .از طرف
دیگر ،چون تحقيق دنبال چگونگی مسأله از طریق اطالعات کيفی و کتابخانهای است ،روش تحقيق از نوع
تحليلی است.
 .2-1پیشینة پژوهش

الف) پیشینة نظری :رابطه اخالق و سياست از چهار منظر :جدایی اخالق و سياست ،تبعيت اخالق از
سياست ،دوسطحی بودن اخالق و سياست و یگانگی اخالق و سياست ،قابلبررسی است (مسعودی و ساداتی
زاده .)21 :1394 ،طبق نظریه چهارم ،اخالق و سياست هر دو از شاخههاى حکمت عملى و در پى تأمين
ى
سعادت انسان هستند .مرز قاطعى ميان اخالق و سياست نيست .ازجمله وظایف سياست پرورش معنو ِ
شهروندان ،اجتماعی ساختن آنان ،تعليم دیگرخواهى و رعایت حقوق دیگران است و اینها ،چيزى جز قواعد
اخالقی نمیباشند (اسالمی ،1381 ،مسعودی و ساداتیزاده 22-21 :1394 ،و ن.ک .احمدیطباطبایی،
 .)175-73 :1387این چهار رویکرد قابل ارجاع به دو رویکرد اخالق سياسی و سياست اخالقی هستند.
دیدگاههای جدایی ،تابعيت اخالق و دو سطحی بودن آنها بازگشت به اخالق سياسی دارند ،به این معنی
که سياست ،اخالق خود را دارد و ممکن است یکی از این سه حالت شکل گيرد .رویکرد وحدت اخالق و
سياست به سياست اخالقی برگشت میکند ،یعنی در هر سطحی عمل انسان باید اخالقی باشد .رویکرد
مقاله ،دومی است .عالمه طباطبائی ،سلوک سياسی و حکومتداری را به دو نوع کلی ،جاهلی و حق محور
تقسيم میکند و یکی از نشانههای حکمرانی جاهلی را توجيه مقدمات و وسایل با اهميت هدف میداند
هرچند آن مقدمات ممنوع باشد .از نظر وی امکان ندارد از هدف حق ،مقدمه باطل توليد شود ،اگر چنين
باشد پس غایت نيز باطل است .ادغام و اندماج مقدمه باطل با هدف حق ،نتيجه باطل میدهد (طباطبایی،
1402ق.)155-156/4 :
ب) پیشینة تجربی :در حوزه نهجالبالغه پژوهی آثار در خور توجه و ارزشمندی در سالهای اخير توليد
شدهاند ،ليکن درباره رابطه اخالق و سياست از منظر نهجالبالغه ،آثار محدودی خلق شده و جای تحقيق
بسياری دارد .نویسنده برای بررسی پيشينه تجربی پژوهش حاضر به مجالت مختلف ازجمله سه مجله وزین
«پژوهشنامه نهجالبالغه»« ،پژوهشهای نهجالبالغه» و «پژوهشنامه علوی» مراجعه کرده و تمامی
شمارههای این نشریات را بررسی و مقاالتی که بهگونهای اخالق و سياست را در عنوان خود اتخاذ کردهاند
در این بخش آورده است :شریفی ( )1389در مقالهای با عنوان «اخالق سياسی از منظر نهجالبالغه» وظایف
متقابل دولت و مردم را ذیل دو عنوان وظایف اخالقی دولت اسالمی و وظایف اخالقی مردم بررسی میکند.
وظایف اخالقی دولت را پرهيز از تکبر ،پرهيز از تملق و چاپلوسی ،مشورت با مردم ،امانتداری ،مردمدوستی،
رعایت حقوق و وظایف اخالقی مردم را بيعت و اطاعت ،حفظ وحدت ،نصيحت ،آمادگی نظامی ،میداند.
یافتهها و نتایج این مقاله به اخالق و سياست از همين منظر است و با رویکرد مقاله حاضر متفاوت است.
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نگاه مقاله حاضر حتی به مفاهيم مشابه از حيث تبيين و نقش متفاوت است .مولوی ( )1395در مقاله خود
با عنوان «اصول و مبانی اخالقی سياست در دیدگاه امام علی(ع)» ،رعایت عدالت و انصاف ،پرهيز از
دنيادوستی ،رعایت رفق ،تناسب مقامها با توجه به فضائل اخالقی مردم ،حاکم نمودن اخالق بر سياست و
وفاداری را مهمترین مبانی اخالقی امام علی میشمارد .این مقاله ،مبانی اخالقی امام را مطرح کرده است
و بهصورت ضمنی دوگانگی اخالق و سياست را پذیرفته و تالش میکند اخالق را بر سياست حاکم کند.
درحالیکه از نگاه مقاله حاضر سياست از منظر امام علی(ع) اخالقی است .امام علی به لحاظ نظری و عملی
در سطح فردی و سياسی تمایزی در زیست اخالقی نمیگذارد و وصول به حق را هرگز با شيوههای
غيراخالقی امکانپذیر نمیداند .پروانهزاد و ميراحمدی ( )1391در مقالهای با عنوان «نسبت اخالق و امر
سياسی در منظومه فکری امام علی» به تبيين معنی حق الهی پرداخته است .این مقاله رابطه اخالق و
سياست را به حق الهی و آخرتگرایی نسبت میدهد .بهصورت کلی با پژوهش حاضر متمایز است .ورکشی
( )1393در مقاله خود با عنوان «آسيبهای اخالقی قدرت سياسی در نهجالبالغه» مهمترین آسيبها را
کاهش کارایی ،عدم مشروعيت حاکميت و زمينه تغيير سریع در وفاداری مردم به حکومت میداند .موضوع
بحث این مقاله آسيبشناسی است و چگونگی امکان یا امتناع سياست اخالقی توجه نمیکند .رنجبر ()1387
در مقاله خود با عنوان «اخالق سياسی از دیدگاه امام علی» مهمترین مؤلفههای نگرش اخالقی امام به
سياست را :عبودیت الهی ،آخرتگرایی و عدالت میداند .همانطوریکه از که از عناوین مباحث مقاله روشن
است ،زاویه دید مقاله تقریباً کالمی است ،درحالیکه منظر پژوهش حاضر فلسفی و جامعهشناختی است.
سلطانمحمدی و همکارش ( )1391در مقاله خود با عنوان «تبيين مؤلفههای سياست اخالقی امام علی(ع)
پس از رسيدن به امامت و حکومت» به نه مؤلفه :حقطلبی ،عدالتمحوری ،ابزارانگاری قدرت ،تقوای
سياسی ،کرامت انسانی ،مردمگرایی ،صلحمداری ،عهدمندی و مصلتسنجی ،اشاره میکنند .این مقاله
اخالقی بودن دولتعلوی را به وجه آخرتگرایی آن نسبت میدهد .مقاله حاضر از جهات؛ عنوان ،مسأله ،
محتوای مقاله و نوع رویکرد با پژوهشهای انجام یافته تمایز اساسی دارد .مهمترین تفاوت و وجه تازگی
این پژوهش نگاه جامعهشناختی و فلسفی به رابطه اخالق و سياست از منظر امام علی(ع) است.
 .3-1اهمیت و ضرورت پژوهش

اگر با توجه به فرض مقاله از نگاه نهجالبالغه که تأکيد بر اندماج اخالق و سياست و شخصيت منشوری
اميرالمومنين(ع) دارد ،با نگاه به انواع حکومتداریها در جهان بهخصوص کشورهای اسالمی و نيز ایران و
سنگالخی بودن مسير اخالقی شدن سياست ،ایجاب میکند که نگاه چندین باره به این مسأله انداخته شود
و امکانات تحقق آن بررسی گردد .از طرف دیگر در دنيای امروز طرح سياست اخالقی و امکانسنجی آن
از نگاه دینی بسيار ضروری مینماید.

78

سیاست اخالقی یا اخالق سیاست در نهجالبالغه...

فتحی

 .2بحث
متن مقاله ،ذیل سه عنوان مفهومشناسی ،مؤلفهها و شيوههای کنترل زیست اخالقی سياست تنظيم گشته
است.
 .1-2مفهومشناسی
 .1-1-2اخالق

اخالق در منطق به مثابه آراء محموده مطابق آراء عقالءاست .حسن و قبح افعال به وجدان ،عقل عملی،
عقل سليم برمیگردد .این وجدان مشترک ذیمراتب (ضعف/قوت) ،عامل تشخيص فضائل و رذائل اخالق
است( مظفر1388 ،ق .)332 :اخالق از نگاه اخالقيون «مجموعه ملکات نفسانی ،صفات و خصائص روحی
هستند که انسان را به سمت تعالی و سعادت یا شقاوت و بدبختی هدایت میکنند» (ابنمسکویه:1371 ،
 .)27بنابراین ،اخالق در سياست ،مجموعهای از آراء محموده یا مذمومه و فضائل و رذایل اخالقی حاکم بر
نهاد قدرت و عمل اهل سياست است که شهروندان را به سمت سعادت یا شقاوت هدایت میکنند .براساس
دیدگاه مرحوم مظفر ،عمل اخالقی ،معيار بيرونی دارد .در این تحقيق معيارهای بيرونی ،رعایت حقوق،
قانونگرایی ،آزادی و اجرای عدالت هستند و اخالق جامعه ،تابع اخالق حاکم بر دولت و سياسيون است.
 .2-1-2سیاست

سياست 1در معنای عام به هرگونه روش اداره و بهکرد هر امری از امور شخصی و اجتماعی و در مفهوم
خاص ،هر امری که مربوط به دولت ،مدیریت ،تعيين شکل ،مقاصد و چگونگی فعاليت دولت باشد ،اطالق
میشود (آشوری .)212 :1390 ،در این مقاله مفهوم خاص سياست ،یعنی دولت و سازمان قدرت در جامعه
و نهادهای حاکميت منظور است .در مکتب اسالم ،سياست ،هدایت جامعه بهسمت مصالح و سعادت آن
(خمينی )217/13 :1391 ،و مدیریت و توجيه و تنظيم زندگی اجتماعی انسانها در مسير حيات معقول است
(جعفری .)46 :1369 ،این سياست ،حق محور ،عدالتمحور ،قانون محور ،آزادیمحور ،جامع ابعاد انسان و
عاری از فریب و دروغ ،ظلم ،استبداد و بیقانونی است .چنين سياستی ،همان سياست اخالقی است .سياست
و اخالق اگرچه ممکن است در روش یکسان نباشند ،ولی در هدف وحدت دارند.
 .3-1-2سیاست اخالقی

سياست اخالقی 2و اخالق سياسی 3با هم تمایز دارند .سياست اخالقی ،اخالقیبودن سياست و اخالق
سياسی ،سياسیبودن اخالق است .بررسی دادههای نهجالبالغه ،نشان میدهد که سياست اميرالمومنين(ع)،
چند ویژگی مهم دارد :ویژگیهای عام سياست علوی عبارتند از :نخست ،از هرگونه افراط و تفریط به دور
است .درباره قاتل خود توصيه میکند« :ای حسن مواظب دشمنت باش ،شکمش را سير کن»( یعقوبی،
 .)139/2 :1362رعایت نقطه اعتدال در تعبير حکما ،اخالق است .دوم ،اخالقمداری است ،تن به سقوط
دولت میدهد ،ليکن کوچکترین اصل اخالقی را زیر پا نمیگذارد و بر سرارزشهایاخالقی ،سازش نمیکند.
1. Politics, policy
2. Ethical politics
3. Political ethics
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سوم ،حاکميت اصل جهانشمول وجدانی «آنچه را که برای خود نمىپسندى ،براى دیگران مپسند ،ستم روا
مدار ،آنگونه که دوست ندارى به تو ستم شود ،نيکوکار باش ،آنگونه که دوست دارى به تو نيکى کنند»
(نامه .)31/به گفته مرحوم مغنية« :ما نمىدانيم چه کسى نخستينبار این سخنطالیى را بيان کرده ولى
هرچه باشد همه انسانهاى فهميده در آن اتفاقنظر دارند» (مغنيه1428 ،ق .)502/3 :چهارم ،معيار اخالقی
بودن دولت به ميزان رعایت آزادی و آزادگی( 1نامه ،)31/رعایت حقوق مردم (خطبه 34/و  ،216نامه،)53/
اجرای عدالت (حکمت )437/و قانونمندی (نامه 53/و خطبه 40 ،34/و  )216است .حکومت علی(ع) بر
پایهحق ،مساوات و عدالت همگانی بود نه بر پایه سلطه (عبدالفتاح .)164-159/8 :1360 ،عدالت ،سرچشمه
همزیستی اجتماعی سياسی و با سه عنصر اساسی قانون ،حق و آزادی گره خورده است ،اینها چهار ضلع
سياست اخالقی هستند .پنجم ،مدارا ،عقلجمعی ،جامعه آزاد ،مشارکت مردم و نظارت اجتماعی از اصول
اخالقیمهم برای کنترل قدرت و تحقق آزادی ،عدالت ،حقوق و قانون هستند .اندماج اخالق و سياست در
نهجالبالغه نشان میدهد از منظرامام علی(ع) محور سياست ،اخالق است و قدرت ،وسيله تحکيم اصول
اخالقی است ،هدف وسيله را توجيه نمیکند (معادیخواه1379 ،ب.)7 :
 .2-2مؤلفههای بنیادین سیاست اخالقی دولت علوی

رویکرد علی(ع) نسبت به سياست و اخالق را این عبارت نشان میدهد« :خدایا تو میدانی هدف ما از
حکومت ،رقابت در کسب قدرت و به چنگ آوردن مالومنال دنيا نبود بلکه خواستيم نشانههای (فراموش
شده) دینت را بازگردانيم و در سرزمينهایتو اصالحات ایجاد کنيم تا بندگان ستمدیدهات ایمن گردند و
احکام به زمين ماندهات به پای داشته شود» (خطبه .)131/این عبارت روشن میسازد :هدف حکومت ،کسب
قدرت و ثروت نيست بلکه قانونمداری ،عدالت ،احقاق حق و آزادی است .این عناصر از یک حيث مؤلفههای
سياست اخالقی و از حيث دیگر ،رابطه تنگاتنگی باهم دارند .از نظر حکيمان واالترین ارزشهای اخالقی،
عدالت و آزادی هستند .حقوق ،جمع آزادی دولت و مردم و شهروندان با هم است (کاتوزیان.)636/1 :1388 ،
عدالت بهعنوان جامع فضایل ،هسته کانونی حکومتداری از نظر قرآن است( سوره نحل 90/و سوره
نساء .)58/این موارد را از نزدیک مطالعه میکنيم.
 .1-2-2عدل بهمثابه سازمان– ظلم به مثابه بیسازمانی

عدالت دو جنبه ایجابی (التزام به فضائل اخالق) و سلبی (پرهيز از رذائل اخالق) دارد (احمدی طباطبایی،
 .)266 :1387عدالت 2با پسوند فردی ،طبيعی ،سياسی ،اقتصادی ،اخالقی و اجتماعی ،قابل توصيف است.
محور همه اینها ،عدل اخالقی است (بهشتی ،)23 :1361 ،به تعبير دیگر ،اقامه عدل ،بيش از هر چيز جنبه
اخالقی دارد (کاتوزیان .)585/1 :1388 ،از آخرین وصایای اخالقی امام(ع) نظم امور (نامه )47/است و عدل
برترین عامل انتظام امور جامعه است«:عدالت ،هر چيزی را در جای خود مىنهد ،درحالىکه بخشش آن را
از جای خود خارج مىسازد .عدالت تدبير عمومى و سازمان جامعه است ،درحالیکه بخشش گروه خاصّى را
اّللُ ُح هراً؛
َك ه
 .1ال تَ ُك ْن َعْب َد غَ ِْْي َك َو قَ ْد َج َعل َ

2. Justice
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شامل است ،پس عدالت شریفتر و برتر است» (حکمت .)437/عدالت یک مقوله عامگرایانه و بهمثابه
سيستم حقوقی سالم است که تمام اجزای آن در جاى خود قرار دارند و بخشش یک مقوله خاصگرایانه
است .عدل ،معيار قضاوت حکومتها است «ای مالک ،آگاه باش که تو را به شهرهایی روانه میکنم که
پيش از تو فرمانروایانی در آن به عدالت و ستم حکومت کردند ،و مردم به وضع تو به همان صورت می
نگرند که تو به حاکمان پيش از خود مینگریستی ...باید محبوبترین امور نزد تو ميانهترینش در حق ،و
همگانیترینش در عدالت ،و جامعترینش در خشنودی رعيت باشد (نامه .)53/جامعه عادالنه ،جامعه قانون
مدار ،حقگرا و عاری از هرگونه بیعدالتی ،تبعيض ،ظلم و واگرایی و مبتنی بر سياست اخالقی است .اداره
عادالنه جامعه ،از یک حيث به قانون و از حيثدیگر به علم باز میگردد (حکمت .)31/مفهوم مخالف آن،
رابطه ظلم و جهلاست .ستم و ناعدالتی یک نوع غصب در حقوق مردم است« .سنگ غصبى در بناىخانه،
مایه ویران شدن آناست» (حکمت .)240/اميرالمؤمنين مبنای فلسفه سياسی خود را بر تقسيم عادالنه
ثروت ،آزادی و برابری مردم و از سوی دیگر ،مصلحتاندیشی عدهای از صحاب برای عطای بيشتر از بيت
المال به بزرگان قوم و قریش برای حفظ قدرت را غيراخالقی و ستمگرانه توصيف میکند (خویی1400 ،ق:
 .)79/4امامعلی(ع) از بخشش خليفه سوم به خویشان خود انتقاد میکند« :خویشانپدری او از بنیاميه به پا
خواستند و همراه او بيتالمال را خوردند و بر باد دادند ،چون شترگرسنهای به جان گياهان بهاری افتد،
عثمان آنقدر اسراف کرد که ریسمان بافته او باز شد و اعمال او مردم را برانگيخت و شکمبارگی او نابودش
کرد» (خطبه .)3/پس چگونه است که هر حاکم ظالمی خود را عادل می داند (حتی عثمان)؟ پاسخ این است
که این مسأله ،همان جدایی عدل از اخالق است (کاتوزیان .)622/1 :1388 ،جامعه فهم مناسبی از اخالقی
بودن امور دارد که به تعبير منطقيون معيار بيرونی است.
 .2-2-2حقوق  -محرومیت

حقوق ،1مجموعه قواعد حاکم بر جامعه است (کاتوزیان )7/1 :1388 ،که از چند و چون اختيارات فرد و دولت
سخن میگوید و گفتوشنود آزادی و سياست است .هر چه این گفتگو پر رنگ باشد ،عوامل آغازین و نطفه
حقوق اساسی بيشتر شکل میگيرد (قاضی شریعتپناهی .)41 :1383 ،حقوق ،2مجموعهای برخورداریها و
امتيازات طبيعی و مدنی است که انسان بهعنوان شهروند از آنها بهرهمند و دولت تامينکننده آنها است.
شهروند ،3دارایحقوق مدنی 4و تکاليفی در برابر دولت است .شان شهروندی محق و مکلف بودن است
(مشکات .)227 :1391 ،حقوق ،از یک نگاه ضامن عدالت و آزادی و از نگاه دیکر عين عدالت است(کاتوزیان،
 .)9-7/1 :1388بالتبع محروميت از حقوق ،ناعدالتی و استبداد محسوب میگردد .در نهجالبالغه حقوق دولت
و مردم ،متقابل ،هموزن و متالزمند .حق یکسویه فقط از آنخداوند است (خطبه .)34/در خطبه ( )34ابتدا از
حق مردم سخن میگوید و با خطاب «ایههاالناس نه ایهها املسلمون ای ایهها املؤمنون» نشان میدهد که همه مردم
1. Law
2. Rights
3. citizen
4. Civil rigths
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از هر دین و مذهب در جامعه ،شهروند و برخوردار از حقوق هستند .مالک خدامحوری و اخالق مداری
دولت ،رعایت حقوق شهروندی است .حقوق و اخالق ،پيوند وثيق دارند (ن.ک:کاتوزیان-587/1 :1388 ،
 )595و پایه همبستگی در جامعه ،همرایی اخالقی مردم و دولت است (باتامور .)83 :1366 ،همراییاخالقی
 ،مانع تکروی افراطی عليرغم آزادیهای مدنی خواهد شد .احترام به حقوق ،باعث سامان بخشی جامعه و
پایداری همگرایی اخالقی و اجتماعی «نظَاماً ِلُ لْ َفتِ ِه ْم» ،عزتمندیدین « ِع هزاًلِ ِدینِ ِه ْم» ،عزیزشدن دین (قانون)،
الزَما ُن»( ،استعاره از عمران و آبادانی
ك َّ
صلَ َح بِ َذلِ َ
قانونمداری ،پایداری سنتها (قوانين) ،آبادی روزگار «فَ َ
جامعه و اصالح امور مردم و دولت) (خویی1400 ،ق ،)128/14 :اميد به پایداری دولت شکل میگيرد «طُ ِم َع
ِِف بَ َق ِاء الد َّْول َِة» شاید مفهوم این عبارت این باشد که دولت با رعایت این مؤلفهها پایدار و قوی میگردد و
مطامع دشمنان به یاس تبدیل میشود .عدم رعایت حقوق متقابل دولت و مردم یعنی زوال سياست اخالقی
در عرصه حقوق ،باعث گسست اخالقی اجتماعی ،ظلم و ستم ،اختالف و وقوع بدعت ،فریب و مفاسد در
دین ،تعطيلی قوانين و سنن ،غلبه گرایشات نفسانی ،قانونشکنی و بيمارینفوس میگردد (خویی1400 ،ق:
 .)128/14در چنين جامعهای مردم از ناعدالتی ،ظلم ،ستم و ستمگری نگران نيستند و نيکان در این جامعه،
خوار و اشرار ،عزیز هستند (خطبه .)216/مهم در چنين جامعهای ،اقتضای سياست است نه اخالق.
 .1-2-2-2حقوق مردم بر دولت

اخالق و حقوق ،دو دایره هممرکز هستند که شعاع اخالق از حقوق بزرگتر است و بنابراین همه قواعد
حقوقی ،قواعد اخالقی هستند (کاتوزیان 576/1 :1388 ،و  .)592با این فرض حقوق ،زیر مجوعه اخالق
است .حقوق متقابل دولت و مردم در خطبههای  105 ،34و  216بگونهای قواعد اخالقی هستند .حقوق
مردم عبارتند از :نخست ،خيرخواهی ،هرگونه نصحيت خالصانه و خالى از فریب و دعوت مردم به فضائل
اخالق و مکارم آداب و ترغيب آنها به اعمال صحيح در زندگی (خویی1400 ،ق )71/4 :و از مصادیق آن،
برنامهریزى کامل و همه جانبه براى پيشرفت و تعالى جامعه است (مکارم )344/2 :1379 ،و از وظایف حاکم
تالش در خيرخواهی مردم در تمامی زمينهها است (خطبه .)105/خيرخواهی ،یک مقوله اخالقی و در مفهوم
امر به معروف و نهی از منکر و نظارت اجتماعی میگنجد و یک ایدهاساسی در شکل گيری جامعه مدنی
است .طرق اعمال آن در جامعه جدید ،نهادهای مدنی مانند احزاب ،مطبوعات و مردم نهادهای مستقلاند
(هاشمی )257/1 :1389 ،تا بتوانند امر نصيحت و خيرخواهی که یک نوع دخالت در امور سياسی است،
سامان دهند .دوم ،توزیع عادالنه ثروت و رفاه« ،فىء» در خطبه  ،34اشاره به بيتالمال دارد« .توفير» از
مادّه «وفر» به معناى «مالبسيار» و «توفير» به معناى «اداىآن» است ،بنابراین «تَ ْوفْيُفَ ْيئِ ُک ْم» اشاره داردکه
از وظایف دولت ،صرف اموالعمومى در رفاه مردم است .این عبارت استعاره از قسط ،عدل ،رفاه اقتصادی و
ِ
يم ُک ْم َک ْيال ََتْ َهلُوا» و « َو ََت ِْدیبُ ُک ْم
عدم حيف و ميل است(خویی1400 ،ق ،71/4 :خطبه .)105/سومَ « ،و تَ ْعل ُ
َک ْيما تَ ْعلَ ُموا»(خطبه ،)34/وظيفه مهم دولت را توسعه علم و اخالق و مبارزه با جهل و مفاسد اخالقی می
شمارد .آموزش ،افزودن قدرت اندیشه (عقل نظری) ،و تربيت باالبردن نيروى عملى (عقل عملی) است (ابن
ميثم .)176/2 :1375 ،سبکزندگی علمی و اخالقی ،مهمترین زمينه آزادمنشی ،حقمحوری و قانونمداری
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در جامعه است .امام علی(ع) فرصتی برای تعليم و تربيت مردم نيافت در مدت کوتاه حکومتش درگير سه
جنگ خانمانسوز گشت .عدالت وی ،پاشنهآشيل حکومتش شد .امام از واگرایی مردم به مالک اشتر گالیه
کرد ،مالک پاسخ داد :عدالت شما دليل اصلی است :انسان فرومایه و شریف در نزدتو یکساناست .ثروتمندان
و اشراف نزد معاویه فضل دارند .بذل مال ،مردم را تابع و دوستدار تو ،جمع دشمنانت را متفرق و امورشان
را متششت میکند .اميرالمؤمنين پاسخ داد :سيره عادالنه من ،دستور خداوند است ،من میترسم کوتاهی
کنم .اما سنگينیحق و جدایی مردم و پيوستن آنها به معاویه ،خدا میداند که از ظلم ما و عدل او نيست.
بذل اموال برای تبعيت مردم ،در توان من نيستکه به کسی بيش از حقش بدهم (خویی ،همان-77/4 :
 .)78این بيان ،عين سياست اخالقی و عدم توجيه وسيله باطل با هدف حق است.
 .2-2-2-2حقوق دولت بر مردم

«اما حق من بر شما ایناستکه به بيعت با من وفادر باشيد ،و در آشکار و نهان خيرخواهی کنيد ،هرگاه شما
را فراخواندم اجابت و فرمان دادم اطاعت کنيد» (خطبه .)34/این موارد را مطالعه میکنيم :نخست ،بيعت در
زبان امروزی همان انتخاب ،رایدادن و یک نوع پيمان با زمامدار است .بيعت برای هردو طرف تعهدآور
است .تعهد مردم ،حمایت ،پشتيبانی و اطاعت و تعهد زمامدار ایجاد امنيت ،نظم ،رفاه ،آسایش و رعایت
حقوق و آزادی مردم است (مکارم .)347/2 :1379 ،سؤال مهم این است که بيعت حق است یا تکليف یا هر
دو؟ آیتاهلل معرفت ،بيعت با امام معصوم را تکليف محض و بيعت با فقيه را آميختهای از حق و تکليف می
داند (معرفت .)102 :1380 ،از بيان امام علی(ع) این برداشت حاصل نمیشود .در بيان امام(ع) ،وفای به
بيعت تکليف مردم است (خطبه )216/نه اصل بيعت .سيره عملی  25ساله ایشان هم این امر را تأیيد میکند.
دوم ،خيرخواهی در حضور و غياب ،خيرخواهی خالصانه مردم نسبت به حاکم ،صراحت بيان در مسائل است.
این عبارت هرگونه بیتفاوتی نسبت به مفاسد ،تملق و نفاق را نفی میکند .از وظایف مهم مردم ،ترک
منکرات و نهی زمامدار از منکر است (خطبه .)105/بنيان نصيحت بر صداقت و پاسخگویی حاکم است «آیا
به همين بسنده کنم که مرا ،اميرمؤمنان بخوانند ،اما در ناخوشیهای روزگار ،شریکشان ،و در
(تحمل)خشونت زندگی ،الگوی آنان نباشم؟» (نامه .)45/سوم ،حمایت و اطاعت ،این دو شرط در فلسفه
سياسی به مشروعيت و مقبوليت حکومت و حاکم بازگشت میکند .پایبندی مردم به حقوق دولت ،منوط به
تأمين مصالح مادی و معنوی مردم (ابنميثم )179/2 :1375 ،و اخالقمداری و پایبندی دولت به حقوق
مردم است.
 .3-2-2قانون– بیقانونی

قانون ،حکم یا مجموعهای از احکام بهمنظور تنظيم روابط اجتماعی است .بهترین قانون ،تأمينکنندهترین
آن از حيث منافع عموم است (آقابخشی .)147 :1366 ،از مهمترین منافع عمومی ،اجرای عدل ،تأمين حقوق
و آزادی است .هيچ قانونگذاری از نفوذ اخالق مصون نيست و برای حفظ نظم و تأمين اجرای قانون باید
قواعد اخالقی را رعایت کند تا مردم آن را نيکو شمارند (کاتوزیان .)588/1 :1388 ،دولت علوی ،تجسم
عينی قانون عادالنه و عدلاخالقی بود (بهشتی .)24 :1361 ،قانونمداری ،احيای سنت پيامبر(ص) و اقامه
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عادالنه حدود نسبت به اقویا و ضعفا ،خویشان و دیگران ،سرلوحه دولت بود (خطبه .)105/مقصود از سنت
پيامبر(ص) ،سنتسياسی و روش حکومتداری و فقهسياسی (قانون) است .قوانين یا منصوص (آیات و سنت
قطعی) و یا غير منصوصاند .برخی موارد چه در زمان پيامبر و چه بعد از وی (مسائل جدید در اعصار
مختلف) ،فاقد حکم خاص از سوی شارع هستند که در اصطالح منطقه الفراغ گفته میشود .حکم چنين
مسائلی به عقل و تجربه بشری واگذار شده است .امام علی(ع) میفرماید «همانا خداوند واجباتی را بر شما
الزم شمرده ،آنها را تباه نکنيد و حدودی برای شما معين کرده ،از آنها تجاوز نکنيد و از چيزهایی نهی
کرده ،حرمت آنها را نشکنيد و نسبت به چيزهایی سکوت کرده نه از روی فراموشی ،پس خود را درباره
آنها به رنج و زحمت نياندازید» (حکمت .)105/مورد اول ،دوم و سوم از مصادیق منصوصاند و مورد چهارم
از موارد «ماالنصفيه» و منطقهالفراغ است .در منطقهالفراغ عدم مراجعه به عقل جمعی و تجربه بشری
نشانه سياست غيراخالقی است .شاید تأکيد بر حکمتِ گمشده مؤمن و فراگيری آن از منافقان (حکمت79/
و  )80و در بعض روایات مراجعه به کفار مربوط به اخذ تجارب و علوم بشری در زمينه زندگی دنيوی و
حکمرانیاست نه دانش دین که از منافق ،کفار و مشرک قابل اخذ نيست .در واقع فهم این مقوله ،جامعه را
از انسداداجتماعی و سياسی خارج میکند .حوزهچهارم که فاقد بيان صریح شارع است ،بيشتر مربوط به
عرصه سياست و اجتماع است نه احکام فردی که بهصورت ریز بيان شدهاند .قانون از نگاه سياست اخالقی
به این معنی است که مواد قانون ،خالف اصول اخالقی نباشد و یا در مرحله اجرا اصول اخالقی زیرپا گذاشته
نشوند .قانونمداری دولت از ویژگیهای بارز زیست اخالقی دولت است .دولت فاضله هيچ تعریفی جز دولت
اخالقی ندارد.
 .4-2-2آزادی– استبداد

اصل حریت و آزادی ،یکی از مواهب طبيعی و خدادادی انسان است (هاشمی )199/1 :1389 ،و به داشتن
اختيار فعل یا ترک آن و حق انجام هر عملی بدون تجاوز به حق دیگران و رهایی از ممانعتهای افراد،
گروهها و حکومت داللت دارد (آقابخشی )108 :1366 ،و وظيفه دولت حفظ آن است .مهمترین اساس
آزادی ،آزادگیاست (نامه .)31/جبران خليل بيان دقيقی دارد :آنگاه بهراستی آزادید که از زنجيرتعلقات رهایی
یابيد ،حتی تعلق به آزادی ،سنگينترین زنجيرها است ،حلقههای آن طالیی و خيرهکننده است .قانون ستم
گرانه با سوزاندنکتابهایآن پاک نمیشود .سقوط فرمانروای خودکامه با سرنگونی تخت سلطنت او حاصل
نمیشود ،مگر با از ميانبردن تخت سلطنت درون خود .زیرا فرمانروایی خودکامه بر آزادگان ،با خودکامگی
آزادی آنها و با سرافکندگی همراه با سرافرازی آنها سرشته شده است .آنچه را میخواهيد یا از او میترسيد،
در درون شما هستند (ن.ک :جبران خليل .)83-81 :1380 ،تمام تالش دولت علوی در جهت رهایی انسان
از دلبستگیها و باالبردن قدرت انتخاب ،سازندگی و مؤثریت او در سرنوشت خود ،عامل زیست اخالقی
دولت و جامعه است .آزادی 1سه مؤلفه دارد :فاعل ،آزادی چه کسی؟ مانع ،آزادی از چه چيزی و چه کسی؟
هدف ،آزادی برای چه؟ (مشکات .)7 :1391 ،فاعل آزادی ،همه شهروندان ،مانع آزادی ،دلبستگیها ،نظام
1. Liberty, Freedom
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سياسی استبدادی و حاکمان مستبد و به تعبير جبران خليل ذهن معيوب و استبدادزده شهروندان است که
دائم خود را باز توليد میکند حتی با انقالب اجتماعی زوال نمییابد .هدف آزادی ،شکوفایی استعدادها و
توانائیهای طبيعی و خدادادی انسان است (هاشمی .)196/1 :1389 ،تأمين حقوق و آزادی ،هسته مرکزی
یک حکمرانی اخالقی است .مقابل آزادی ،استبداد است .استبداد 1در ریشه یونانی به آقایی و اربابی اطالق
میشود .مستبد ،کسی است که قدرتش مطلق و فاقد کنترل (بيرو )88 :1380 ،و اختيارات نا محدود دارد
(آقابخشی .)78 :1366 ،نظام استبدادی ،با سرکوب آزادی ،تکثر مدنی مستقل و کنترل نيروهای اجتماعی
به چپاول اقتصادی ،سياسی ،فرهنگی ،حقوقی و اخالقی جامعه میپردازد .در نظاماستبدادی ،مردم فاقد
آزادی و اختيار الزماند (هاشمی .)197/1 :1389 ،در این نوع جوامع ،آزادی قطرهچکانی است و منتقدان
سخت در تنگنا هستند .دولت علوی سخت پایبند اصولاخالق در مواجه با مخالفان و منتقدان بود .مردم بر
بيعت و عدم آن آزاد بودند .نه تنها از هرگونه تحميل و سختگيری نسبت به مخالفان سياسی پرهيز میشد،
بلکه امنيت و آزادی آنهاحفظ میشد ،بهگونهایکه آنها در شهر عليه امام تبليغ میکردند (معادیخواه،
1379الف .)8 :عليرغم اقدام مخالفان عليه دولت ،به یاران خود تأکيد میکرد با آنها ،حرفهایتند و زشت
نزنند (بهشتی .)38 :1361 ،سيرهعلی(ع) ،سيره قرآن در برخورد با بتها (انعام ،)108/عدالت با دشمنان
(مائده )8/بود درحالیکه بتپرستی ،دشمن درجه یک توحيد است.
 .3-2شیوههای کنترل زیست اخالقی سیاست

صالح و فساد جامعه به زیست اخالقی قدرت یا عدم آن بستگی دارد .قدرت مانند درخت تنومند است ،در
صورت فساد ،پيرامون خود (جامعه) را فرا میگيرد .در جوامع جدید ،دو شيوه اساسی برای کنترل قدرت
شکل گرفته است -1 :تفکيک صحيح قوای حاکم و شفافيت در حوزه وظایف و اختيارات -2 ،قدرت بخشيدن
به جامعه مدنی .در دولت علوی ،تفکيک قوا به معنی امروزین آن به هر دليل وجود ندارد ،ليکن جامعه مدنی
بهشدت تقویت میشود .دولت علوی با پرورش عقالنيت جمعی ،مدارا در مدیریت و سعه صدر در برابر
درشت خوییهای سياسی و اجتماعی مردم ،ضابطهمندکردن قدرت و پرورش نقد آزادنه عملکرد حاکم ،سعی
میکند زیست اخالقی سياست را تضمين نماید .این موارد را که حسگرهای سياست اخالقی دولتعلوی
هستند از نزدیک بررسی میکنيم.
 .1-3-2عقالنیت جمعی

یکی از شيوههای مهم کنترل قدرت ،قدرتیابی عقالنيت جمعی است .عقالنيت به معنی تطبيق آگاهانه،
سنجيده ،درست و کارایی وسایل با اهداف موردنظراست (بيرو .)318 :1380 ،عقالنيت جمعی با هيچ سرمایه
ای قابل قياس نيست (حکمت ،)54/سودمندترین سرمایه و مطمئنترین پشتيبان است (حکمت.)113/
توامانی عقل و مشورت در نهجالبالغه ،به عقالنيت جمعی اشاره دارد .عقالنيت انتخاب مناسبترین وسيله
برای رسيدن به مناسبترین اهداف است .مشورت ،مشارکت در عقول جمعی به خصوص در عرصه سياسی،
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادیاست .در ارزش مشورت و پرهيز از خودمحورى همين کافی است که فرمود:
1. despotism
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«هر کس خودرأى شد به هالکت رسيد و هر کس با دیگران مشورت کرد ،در عقلهاى آنان شریک شد»
(حکمت .)161/مشورت ،مانع خودکامگیاست .مخاطب سخن ،سياسيون هستند ،چون قدرت ،در معرض
استبداداست .نظام استبدادی ،حوزه نخبگانی را سرکوب میکند و در فضای اختناق ،اندیشمندان در بند و
چاپلوسان ،منافقان و منفعت جویان آزاد و مورد احترامند (خطبه .)2/ميدان جامعه در اختيار چاپلوسان است.
سالمتی سياست از منزلت اجتماعی خردمندان و عالمان آن جامعه قابل سنجشاست (مکدانلد و همکاران،
« .)123 :1389آن کس که از افکار و آراء گوناگون استقبال کند ،صحيح را از خطا بشناسد» (حکمت.)173/
این حدیث به استفاده از افکارمختلف اشاره دارد .همه حکام ،مشاورینی دارند ،ليکن گاه همه آنها یک
سليقه و تکثير یک نفر هستند .نتيجه عقالنيت جمعی متنوع ،شناختن صحيح از خطا و تدبير صحيح امور و
تصميم درست است«مشورت ،چشم هدایت و احساس بىنيازى{از آرای دیگران} ،افتادن به کامخطرها
است  ...و برترین بىنيازى ترک آرزوهاست ،و چه بسا عقل که اسير فرمانروایى هوس است ،به کارگيرى
تجربه ،رمز پيروزى است» (حکمت .)211/این حدیث به نکات کليدی در سياست اخالقی و کنترل قدرت،
اشاره دارد :عقل جمعی ،چشم بينای هدایت جامعه است .خودکامگی ،افتادن به کام خطرات (داخلی :اعتراض،
آشوب و  ...و خارجی :جنگ و )...است .خودکامگی ،اسارت عقالنيت جمعی در کام هوس است .آرزوی
دستنيافتنی در سطح فردی و اجتماعی ،منشاء خودکامگی است .استفاده از تجارب حکومتداری و عبرت
آموزی از جوامع بشری ،مهمترین راهنمای حرکت جامعه بهسویآینده بهتر است (نامه .)53/هيچجامعهای
در تاریخ با نزاع و درگيری به رفاه ،آسایش و آرامش و با توسعهطلبی به توسعهاجتماعی ،سياسی ،اقتصادی،
فرهنگی و اخالقی نرسيدهاست « خدا عقل را به انسانى نداد جز آن که روزى او را با کمک عقل نجات
بخشيد» (حکمت ،)407/جامعهای که در معيشت خود بماند ،باید در عقالنيتآن شک کرد و در زمينههای
تخریب عقالنيت آن اندیشيد .از این منظر ،مشورت ،به معنی مشارکت است .مشارکت ،سهيم شدن مردم
در امور جامعه ،منافع و مصالح آن و تاثيرگذاری در قدرت و احساس تعلق همراه با فعاليت مبتنی برمنافع
است (بيرو .)257 :1380 ،دقيقاً خالف آن ،استبداد ،خودکامگی ،پدر مآبی و پدرساالریاست .سياست اخالقی،
مقتضی عنایت به عقل جمعی ،مشورت و بهرهگيری از تجربه تاریخی و سياست ضد اخالق یا اخالق سياسی
مقتضی عنایت به منافع شخصی است .دولت عقالنيتگرا ،جامعه عقلگرا و آزاد میسازد.
 .2-3-2مدارا

مدارا ،مداخله نکردن از سرآگاهی و اختيار در عقاید یا رفتاریاست که مورد پذیرش نيست .این عقيده و
رفتار ممکن است مذهبی ،سياسی و...باشد (بهشتی و دیگران .)1381 ،مدارا یا سعه صدر 1یکی از آراء
محموده ،فضائل اخالق و از ویژگیهای اساسی سياست اخالقی است .زیست اخالقی دولت ،سرچشمه
مدارای دولت با شهروندان ،در عرصه سياست که از طریق کنترل قوه غضب و شهوت در سطح دولت و
رفتاری دوراندیشانه و نوعی اغماض از ناهمنواییها وخطاهای سياسی شهروندان بهدست میآید .مدارا یک
نوع رویکرد مبتنی بر عقالنيت دوراندیشانه است «نخستين پاداش بردبار از بردبارىاش آن که مردم در برابر
1. tolerance
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نادان ،پشتيبان او خواهند بود» (حکمت .)176/پيروزى در دوراندیشى و دوراندیشى در به کارگيرى صحيح
اندیشهها است (حکمت .)48/113/دوراندیشی یا آیندهنگری 1نه یک آیين ،بلکه یک نوع روش اندیشيدن و
پيشبينی کلی دوردست ،فارغ از نفع شخصی است (بيرو .)308 :1380 ،تعبير بسيار دقيق امام(ع) از
دوراندیشی ،بهکارگيری صحيح اندیشه است .بهکارگيری صحيح اندیشه در عرصه سياسی همان عقالنيت
سياسی است .ضد مدارا ،خشونت است .خشونت از ویژگیهای اخالق سياسی و سياست غير اخالقیاست.
پيامبر(ص) خشونت را نشانه عجله و عجله را از صفاتشيطان دانست (غزالی ،بیتا .)160-161/3 :علی(ع)
از خليفهاول انتقاد میکند« :حکومت را بهراهی برد و بهدست کسی سپرد که مجموعهای از خشونت ،اشتباه
و پوزشطلبی بود ،مانند کسی که بر شتر سرکش سوار است ،اگر عنان محکم کند ،پردههای بينی حيوان
را پاره میکند و اگر آزادش بگذارد در پرتگاه سقوط میکند .سوگند به خدا مردم در حکومت دومی ،در رنج
مهمی گرفتار بودند و دچار دو روییها و اعتراضها شدند» (خطبه .)3/این عبارت یک تحليل جامعهشناختی
از وضعيت سياسی ،اجتماعی و اخالقی دولت و جامعه در یک برهه از تاریخ است .زیباترین و دقيقترین
بيان درباره فرجام یک نظام استبدادی است .اختصاص به آن دوره ندارد .خشونت ،عدهای را دچار نفاق و
چاپلوسی و عدهای را معترض و ناراضی و حاکم را ناچار به پوزش یا خشونت میکند .امام از عجله و شتاب
زدگی خليفه دوم انتقاد میکند (مطهری .)473/16 :1392 ،خشونت حاصل شتابزدگی ،شدتحرص و
غضب است .بلحاظ جامعهشناختی ،فلسفی و سياست اخالقی ،مدارا به رسميتشناختن ناهمنوایی و حق
اظهار عقيده ،داشتن اعتقاد و رفتار سياسی متفاوت برای دیگران است و لو با عقيده ،باور و رویکرد حاکم،
موافق نباشد (بيرو .)429 :1380 ،بنابراین ،مدارا پذیرش یک عقيده ،باور و رفتار نيست بلکه به رسميت
شناختن وجود دارنده آن است .مدارا ،نسبت به مخالفان ،منتقدان در هنگام توانایی بر انتقام معنی دارد
(حکمت.)52/
 .3-3-2ضابطهمندی

«هر کس قدرت بهدست آورد ،زورگویى میکند» (حکمت .)160/قدرت ،مطيعساختن و به اطاعت واداشتن
دیگران عليرغم ميل آنها است (بيرو .)285 :1380 ،هر چه قدرت بهسمت شخصی شدن رود ،فسادآورتر
خواهد شد .شخصی شدن قدرت به معنی تمرکز تمام قدرت در اختيارحاکماست .کریستينسن میگوید:
محمدرضا شاه در ایران «رئيس هر سه قوه مجریه ،مقننه و قضائيه است» (عيوضی .)97 :1380 ،قدرت
طلبی حد یقف ،ندارد .حاکم مستبد ،تمام ملک و ملت را متعلق به خود میداند .ضابطهمندی قدرت و در
چهارچوب قانون قرارگرفتن آن یکی از راههای کنترل آن است .دولت علوی در چهارچوب قانون حکومت
میکند .حاکم با شهروندان در برابر قانون فرقی ندارد .بهعنوان نمونه ،قضييه گمشدن زره حضرت در جنگ
صفين و دیدن آن در دست یک یهودی در کوفه پس از جنگ و مراجعه به محکمه و قاضی منصوب خود
و رسيدگی در چهارچوب احکام قضایی اسالمی و صدور حکم به نفع یهودی و عليه امام(ع) و ایمان آوردن
یهودی بهدليل چنين قضاوت عادالنه در همه کتب تاریخی شيعه و سنی معروف است (سيوطی1434 ،ه:
1. prospective
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 .)306نمونههای زیادی از سياست اخالقی و ضابطهمندی قدرت در دولت علوی قابل ذکر هستند .دولت
قانونمند ،انسان قانونمند ،اخالقی و ایمانی تربيت میشود.
 .4-3-2تفکر انتقادی

1

ثناگویى اطرافيان از حاکم از موانع زیست اخالقی سياست است .اجتناب حاکم از متملّقان و شنيدن نقد
نقّادان ،جامعه را به سوى صالح و فالح میبرد (مکارم .)231/8 :1379 ،تفکرانتقادی ،استفاده از اصول
منطقی ،معيارهای دقيق شواهد ،تجزیه ،تحليل دقيق ،سوال دربارهادعاها ،عقاید ،مسائل ،ضد چاپلوسی 2و
فعالکردن و آزاد گذاردن فکر شهروندان درباره پذیرش یا عدمپذیرش یک امر سياسی و اجتماعی است.
رواج تفکر انتقادی در جامعه ،رواج مثبتاندیشی در جامعه نيز است« .ستودن بيش از سزاواری ،نوعى
چاپلوسى ،و کمتر از آن ،درماندگى یا حسادت است» (حکمت .)347/چاپلوسی باعث فریب و گمراهی در
تصميمگيریاست (حکمت .)462/تمجيدهای بيجا و یا بهجای اطرافيان ،حاکم را به مرحلهای میرساند که
تصور میکند او بيش از دیگران ،صالح و فساد جامعه را میداند ،این تصور فسادآور است .امکانات و
اطالعات حاکم ،زمينه تملق اطرافيان را ایجاد میکند و او را عالمتر و حکيمتر از دیگران نشان میدهد و
یک نوع دورویی را نهادینه میکند .یکی از نشانههایتملق تنظيم تفکر و اندیشه با آمال حاکم است .حضرت
فرمود« :قربانگاه اندیشه ها ،زیر برق آرزوها است» (حکمت .)219/ميل به پذیرش چاپلوسی یکی از زمينه
های مهم رشد استبداد ،ظلم ،ابطال حق و اعمال سالیق است .انسان آزاد و نقاد ،جامعه آزاد و نقاد میسازد.
در این قسمت ترجمه بخشی از خطبه  216را نقل میکنم هرچند طوالنی ولی مفيد است:
«پستترین حاالت زمامداران در نزدمردم صالح این استکه گمان برند آنها دوستدار ستایشاند و
کشورداری آنان بر خودخواهی استوار است و خوش ندارم من در ظن شما دوستدار ستایش و خواهان شنيدن
آن باشم .سپاس خدا را که چنين نيستم و اگر ستایش را دوست داشتم ،آن را رها می کردم ...اما از شما
خواهانم مرا با سخنان زیبای خود نستایيد تا از عهده انجام وظایف الهی و حقوق شما برآیم .پس با من
چونان با پادشاهان سرکش سخن نگویند ،و چونان که از آدمهای خشمگين کنارهگيری میکنيد ،دوری
نجویيد و با ظاهرسازی با من رفتار نکنيد و گمان مبرید اگر حقی به من پيشنهاد دهيد بر من گران آید یا
در پی بزرگ نشان دادن خویشم ،زیرا کسیکه شنيدن حق یا عرضهشدن عدالت بر او گران آید ،عمل کردن
به آنها دشوارتر خواهد بود .پس از گفتن حق یا مشورت کردن در عدالت خودداری نکنيد ،زیرا خود را برتر
از آن که اشتباه کنم ،نمی دانم و در عمل از آن ایمن نيستم ،مگر آنکه خداوند مرا حفظ کند» (خطبه.)216/
این متن آنقدر واضح است که نيازی به شرح آن نيست .بنظر میرسد عبارت «اگر ستایش را دوست
داشتم ،آن را رها میکردم» ،به کنارهگيری از قدرت اشاره دارد نه ستایش .ستایشپذیری ،عامل پستی،
قانونگریزی ،خودکامگی ،خالف توحيد ،مانع تأمين حقوق ،عدالت و آزادی و ضد سياست اخالقی است.

1. Critical thinking
2. Flattery
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 .5-3-2نظارت و مشارکت

امام علی(ع) ،تناصح و تعاون را از زمينههای مهم کنترل قدرت و اقامه حق و تحقق سياست اخالقی در
جامعه میشمارد .تناصح ،خيرخواهی متقابل دولت و مردم (نظارت عمومی) است .نصيحت فراتر از پندهای
اخالقی ،یک نوع امر و نهی از باب امربهمعروف و نهیازمنکر ،نظارت و دخالت بهحساب میآید .تعاون و
همکاری دولت و مردم (مشارکت) برای تأمين حقوق طرفين و کمک به سياست اخالقی است .اینکه چرا
باید زمامدار و مردم تن به تناصح و تعاون دهند به سه نکته مهم معرفتی و اخالقی اشاره میکند :نخست،
مذهبی بودن حکومت ،عامل اقتدار و مانع نظارت مردم بر دولت نيست .حاکم نمیتواند به بهانه جایگاه الهی
از تناصح و تعاون مردم ،استغنا جوید .دوم ،هيچکس به هراندازه هم در نزد خداوند منزلت داشته باشد در
امور جامعه از تناصح و تعاون مردم ،بینياز نيست .هيچکس جز خدا ،حق یک جانبه ندارد .دیندار و بیدین،
قوی و ضعيف به یک اندازه در سازمان جامعه تأثير دارند .سوم ،فرد قوی از یاری ضعيف بینياز نيست
(خویی1400 ،ه.ق .)133-130/14 :امام(ع) تالش میکند فقر دانش عمومی را که از عوامل اصلی استبداد
و خودکامگی و زوال حقوق اساسیاست ،از جامعه بزداید و رشد فکری و قدرت انتخاب مردم را که از لوازم
یک حکومت حقمداراست (هاشمی )275/1 :1389 ،به منصه ظهور برساند .امام علی(ع) بشدت با فقر
آگاهی عمومی مبارزه میکند و در نقد استقبال مردم شهرانبار ،میگوید «چرا چنين مىکنيد گفتند عادتى
استکه پادشاهان خود را احترام مىکردیم ،فرمود :به خدا سوگند که اميران شما از این کار سودى نبردند،
و شما در دنيا با آن خود را به زحمت مىافکنيد ،و در آخرت دچار رنج و زحمت مىگردید» (حکمت.)37/
نکتههای این حکمت :نخست ،وظيفه حاکم ،آگاهاندن مردم و جلوگيری از کارهای بیفایده است .دوم،
چنين کارهایی برزانده سالطين است نه زمامدار اسالمی .سوم ،با عادتهای غلط تاریخی باید مبارزه کرد
نه اینکه آنها را به طرق دیگر تداوم بخشيد .چهارم ،هرعملی باید یا رنج آخرت یا رنج دنيا را کم کند .این
رویکرد ،نشانه سياست اخالقی است.
نتیجهگیری
این مقاله در جستجوی پاسخ این سؤال بود که رویکرد دولت علوی ،اخالق محور یاقدرت محور است؟ آیا
زیست اخالقی سياست ،ممکن است یا نه؟ فرض مقاله اخالقمحور بودن روش حکومتداری امامعلی(ع)
و امکانپذیری آن بود .این سؤال و فرض براساس نهجالبالغه مورد بررسی قرار گرفتند .مجموع دادههای
مستفاد از نهجالبالغه نشان میدهند که امام علی(ع) -1 :سياست را از اخالق شروع میکند و اخالق در
حکومت او اصالت دارند ،هرگز به خود و اطرافيان اجازه نمیدهد در حق مردم چه موافق و چه مخالف
اجحاف روا دارند -2 .وظيفه اخالقی حکومت است که با توجه به امکانات و اختيارات ،کار ویژهای ذاتی خود
را انجام دهد (ازجمله تأمين معاش) ،نمیتواند بنام دین هرگونه سوء استفاده و ناکارآمدی را توجيه کند و
زبان مردم را افسار بزند .از این روی نقدهای جدی به سياست غير اخالقی عثمان و سایر خلفا دارد -3 .با
توجه به دادههای نهجالبالغه مهمترین نشانههای سياست اخالقی در عرصه حکومتداری رعایت حقوق و
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آزادی شهروندان ،اجرای عدالت و قانونمداری هستند و سعی میکند با رشد آگاهی عمومی ،تفکر انتقادی
جامعه و باالبردن جرات مردم در مقابل عملکرد دولت ،مدارا با شهروندان منتقد و توجه به عقالنيت جمعی
دولت ،قدرت را مهار کند و آن را در قيد اخالق قرار دهد -4 .با توجه به نکات استقصا شده ،مشروعيت
حکومت عالوهبر مبانی مذهبی به عملکرد اخالقی ،بستگی دارد -5 .امام علی(ع) هرگز اخالق را در پای
قدرت ذبح نمیکند ،حتی اگر به قيمت جان و سقوط دولتش تمام شود -6 .این متن تحقق سياست اخالقی
را از نگاه اميرالمؤمنين(ع) با همه دشواریها و فراز و فرودهایش امکانپذیر میداند -7 .دادههای نهجالبالغه
و تاریخ نشان نمیدهند ،امامعلی(ع) از ابزارهای غيراخالقی در دولت خود استفاده کند ،یعنی وسيله باطل
را با هدف حق توجيه نمیکند .8.حقوق نظام آرمانی در هر جامعه تنها با اخالق آن نظام اثر مطلوب دارد.
 -9عدالت مفهومی اخالقی است ،پس تمامی عواملی که در اخالق جامعه مؤثر هستند ،در تشخيص عدل
و ظلم اثر دارند -10 .قانون در صورتی نظم و آسایش عمومی را تأمين میکند که خالف اخالق نباشد.
 -11سياست زمانی اخالقی خواهد بود که این موارد مطابق اخالق چه به تعبير منطقيون آراء محموده عقالء
یا به تعبير اخالقيون اراده نيک اندیشانه درونی باشد ،در غير این صورت سياست غيراخالقی مبتنی بر زور،
انواع حيلهها و وسيلهها رخ خواهد نمود.
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