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 البالغهبا تأکيد بر نهج علی)ع(سياسی اماماخالق 

 

 درخشان آیدنلو، معصومه

 

 اروميه 2ناحيه پرورش و آموزش دبير، اجتماعی، مطالعات کارشناس

 

استفاده از  لی، انجام و باتحلي -فی ای و توصيفی و با روش کتابخانهکيگيری از رویکردپژوهش حاضر با بهره:چکيده

البالغه یك کتاب اخالقى با این که نهج پرداخته است. امام علی)ع( اخالق سياسیل و بررسی منابع موجود، به تحلي

زیرا  ،است برخوردار وسعت و گستردگى از هاى اخالقىکریم نـسبت به سایر نظام ولى همانند قرآن محض نيست،

 زندگى درباره تمامى ابعاد ،کندتزکيه و تهذیب نفس سفارش مىها را بـه فـراوانى انـسان موارد افزون بر این که در

 بر تأکيد با امام علی)ع( اخالق سياسی ۀپژوهشی دربار نوشتار حاضر،د. فردى و اجتماعى دستور العمل اخالقى دار

ه السالم حکومت را در ذات فاقد ارزش دانسته و تنها در صورت احقاق يمام علای اسيدگاه سید اسـت. البـالغه نهج

گـردد، جامعه و  اجرادر نظام اخالقى نهج البالغه براى این که احکام الهى  .دانددارای ارزش می مال شده،یپا حقوق

اخالق و سياست با هـم  هاى انسانى و اخالقى هدایت شوند و عدالت اجتماعى بسط یابـد،آرمان سوى مردم به

و برهمين مبنا  ناميد. «سياست اخالقى»توان آن رارابـطه داشته و این رابطه آنچنان قوى و مستحکم است که مى

در این مقاله سعى شده است که این وظایف مورد بحث و بررسى  موده است.اخالقى مردم و دولت را بيان ن وظایف

و استقالل حکومت  استقرار در اخالق سياسى نـهج البالغه حاکم و دولتمردان اسالمى موظفند براى. قرار گيرد

 استبداد، ،مهر و محبت رفتار نمایند و از تکبر اسالمى تالش و حقوق مردم را رعایت و با آنان براساس عدالت،

کنند. و حمایت  اطاعت مردم مـوظفند از حـاکم و دولتمردان اسالمى تملق و چاپلوسى پرهيز نمایند. خيانت،

 د. از دیدگاه علی)ع( جامعه اسالمی بایوحدت و یکپارچگى را حفظ و در مسایل سياسى حضور داشته باشند

انسانی را رعایت نماید و در عين هنگام جنگ اصولو در جنگ پيشدستی نکند به  سياست مدارا در پيش گرفته

 برخورداری از رأفت و گشاده رویی مساوات و مواسات به خرج دهد.

 البالغه.اخالق، اخالق سياسی، امام علی)ع(، نهج واژگان کليدی:

 

 مقدمه  

انگر يبلکه ب نی مطرح است؛یارکان اساسی معارف داز ی کیاعتقادات و احکام فقهی به عنوان نه تنها در کنار  دگاه اسالم،یاخالق از د

و  فردى مفاهيم اخالقى به اخالق .است متعال خدای ی و ارتباط بایکـمال نها بـه لين زندگی درست وخداپسندانه و روشراه 
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اخالق خانواده،  اشرت،است که شامل اخالق و آداب مع وسيعى اجـتماعى آن داراى قلمرو و اخـالق گردداجتماعى تقسيم مى

 .باشداخالق سياسى،اخالق اقـتصادى و...مـى

 :داده شود هاى زیر پاسخو به پرسش شود پرداخته علی)ع(سـياسى  اخـالق ده است که بهپژوهش سعى ش این در

 آیا از نـظر نـهج البالغه اخالق با سياست باهم رابطه دارند؟ -1

 دارند؟ اسالمى و دولت رهبرى چه وظایف اخـالقى نـسبت به مردم البالغه از نظر نهج -2

 بـه مردم دارند؟ نـسبت چـه وظایف اخـالقى دولتـمردان -3

این رابطه را مورد بحث و  ابتدا در ضرورت دارد باشد،مى «رابطه اخالق و سياست»مبتنى بـر بـحث «اخالق سياسى»از آنجا که

 :دهـيم بررسى قرار

 در طول تـاریخ بـوده است. هاى انـدیشمندان سياسى و اخالقى،ترین دغدغهیکى از مهم «و سياست اخالق ىرابطه»بـحث        

سياسى مانند  رفتارهاى در حالى که از دیدگاه اسالم و نهج البالغه سياست از اخالق بيرون نيست بلکه توأم و همراه با اخالق است.

هاى هدف رفتارها و تصميم گيرند.گذارى قرار مىمورد ارزش  به عنوان موضوع احـکام اخـالقى، ى انـسان،سایر رفتارهاى اخـتيار

 ى افراد،اخالقى در همه جا و براى همه معيارهاى  .در راستاى هدف اخالق بوده و چيزى خارج از آن نيست در حقيقت، سياسى،

هـر چـيز که براى دولتمردان زشت و نکوهيده است براى افراد عادى و در زندگى اعم از زمامداران و شهروندان عادى یکسان است. 

امام)ع(هم در کردار و هم در رفتار خود نشان داد که هرگز نباید اخالق را فداى سياست کرد و  .است و ناپسند عادى نيز زشت

هاى عالم به دست آوردن قدرت  ،یشاناز دیدگاه ا .باشند هااخالق و ارزش د که در چـهارچوبرفتارهاى سياسى تا آنجا ارزشـمندن

اى جویى از دهان مورچهى پوستاگر تنها مبتنى و متوقف بـرستاندن ظالمانه و در اختيار گرفتن همه امکانات جهان آفرینش،

ردن چند روز حکومت و ریاست دنيا و یا بدست آو محدود هاىقـدرت به این که بـراى حـفظ رسد چه پشيزى ارزش ندارد باشد،

 .دروغ گویى و امثال آن نماید نفاق، بخواهد روح خود را آلوده به درویى،

 پيشينه تحقيق

هم السالم و ين عليی با آداب و اخـالق پزشکی در کالم معصومیآشنانشان می دهد ( 1331های خادمی و پهلوان)پژوهش        

 .پزشکی دارد اخالق ۀها و خدمات بهتر و مؤثرتر در حوزنقش مؤثری در اصالح کاستی آن، ریيکارگ به و آنان ۀريتمسك به س

احسن  نحو ل اخالقی بهیدر نهج البالغه فضائل و رذا با این نتيجه رسيده است که اخالق در نهج البالغهبا مطالعه ( 1331کوچنانی)

 الزم اسـت، عـلمینه ه و اله و سلم که مديرسول اکرم صلّی اللّه علاخـالق  مـکارم ری ازيدر الگـوگو  ن و معرّفی شده استييتب

از علوم مهم و  علم اخالق و مباحث مربوط به آن در اسالم،( 1331باوفا)به نظر .ر مؤمنان اقتدا کردينه علم امیباب مد به است

اخالق  به دنين آدمی بـرای رسیبنابرا اخالق است. پرورش آسمانی، هایاميپ ا و ارسالياصلی بعثت انب اهداف ازی کی ف است.یشر

. کندمعرفی مـی اخالق برای ت راین اسوه و الگوی والیبهتر نهج البالغه به عنوان مشاور، آسمانی است. انیازمند راهنمايکو نين
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است و اخالق علوی يسبيانگر آن است که  اسی در نامه های نهج البالغهياخالق س در زمينه  (1331هشتی و صدریه)بتحقيقات 

اسی از منظر ياخالق سبا مطالعه ( 1331شریفی). ك کرديگرتفکیکدیها را از توان آننمی وجه چيه که به دهيچنان درهم تن

جه رسيده ( به این نتي1331گلستانی و شکریان دهکردی)دارد اخالق و سياست رابطه قوی و مستحکمی دارند.عنوان می البالغهنهج

اخالقی  جاد تحولیا ر،ئو شعا ـنی و انـجام مناسكیمقصود از تمام مـعارف د اخالق است. ن،یو اهداف مهم د ارکان کی ازیاند که 

کمال خود دست  به ر بگذارديـن نتواند در حوزه اخالقی تاثیو عـبادی در د مـعرفتی به نحوی کـه اگـر عـناصر در انسان است،

 د.انافتهين

 روش تحقيق

استفاده از منابع موجود،  لی، انجام و باتحلي -فی ای و توصيفی و با روش کتابخانهيش حاضر با بهره گيری از رویکرد کپژوه        

 پرداخته است.  امام علی)ع( اخالق سياسیل و بررسی به تحلي

 محدوديتهای تحقيق

 دسترسی کامل به منابع تاریخی اشاره کرد.از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به عدم 

 چيست؟و سياست مراد از اخالق 

ر يتأثونانی و رومی،که تحتیه السالم فرهنگ يح عليالدمسيقـبل از م سـال دارد. 2022 از شيبـ ایخچهیتار 1علم اخالق       

اخالق در لغت به معنی خوی، (. 131: 1331)خادمی و پهلوان،افته بودیدر غرب گسترش  بود، شرق و تـمدن انيرانطفرهنگ ا

 بـا آن ای است که دراخالق حوزه از مراد (. 101: 1331مسعود، ج اول،ست )عت، عادت، مردانگی، دین وآیين ايسرشت، طب

و  ارادی فعل» هستند که تنها بهمی يژه، مفاهیم وين دسته از مفاهیم. اید، خوب، بد و... سر و کار دارید، نبایمی چون بايمـفاه

: 1331)اميد،توان از اخالق سخن گفتابد و میید است کـه اخـالق تحقّق میيو ق شرط نیرند و با ايگ، تعلّق می«اری انسانياخت

 فعال و کارهایگاهی مـنظور از اخـالق ا.شوندا بدمییکه متصف به خوب  افعالی عنیی است «اخالقی»گاهی منظور از اخالق (.331

گاهی .اخالق است حوزه به از اخالق مباحث فلسفی مربوط گاهی منظور. شودربه کار اخالقی میيخوب است که از آنها تعب صرفا

)خواجه گـستردگی آن مـتفاوت اسـت مختلف دگاههاییدر د گر معلومات اخالقی کهیر ديعلم اخالق است و به تعب مراد از اخالق،

 در پرتو آن مبدأ کـارهای انسان دانندکهت ملکات نفسانی میيفيکبه عـلم اخـالق را عـلم مربوط استاد سبحانی(. 10: 1331بمی، 

مجموعه طبابع و  اشد به معنیبی اخالق که جـمع خـلق مـ (. 11،ص 21،ش 1313شود)سبحانی، بایو به دور از کارهای ناز كين

مجتمع از  كی ایـك فرد یمعرف  دهد.مجتمع نشان می كیك انسان را در یست که ا طرز رفتاری سرشتها و ای انسانی است.یسجا

نخست اجتماعی بودن انـسان و  د:ريد مورد توجه قـرار بگیف دو عنصر باین تعریدر ا ن،یباشد. بنابرای و آگاه م آزاد های انسانیگروه

 ابتدا ذکر در همانگونه که اخالق، (http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/011312)گری آگاهی و آزادی اوید

                                                           
5 -Ethics 
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و بدی  خوبی شود.ق میاطال ك مجتمعیا یك فرد یو خـصلتهای خـوب و بـد  هايـژگیای از رفـتار و عـادات و وجموعهم به شد،

 .دانندا بد و بدتر میینحوی آنها را خوب و خوبتر  ی بهگروه ای ملت ها نسبی است و در نزد هريژگین رفتارها و ویا

س داشتن ملك، پا»ف متعدّدی را ارائه نموده و آن را معادل معانی ی، تعار«استيسـ»ان مـعنای يعلی اکبر دهخدا، در بـ        

بت يشی، قهر کردن و هیر، دوراندي، مصلحت، تدبکردن داری تيّرعاست و داوری، یت، حکومت و ريّرع بر راندن حکم

قدرت در  و اعمال ایرعا ن بـحث، حـکم راندن بریاست در ايمـراد ما از س. روشن است که (111: 23)دهخدا، جشماردمی«ننمود

 خاصّ ۀويجامعه، نه شاست. زمامداری، سلطنت، به معنای سلطه داشتن بر افراد  اجتماعی ان افراد جامعه بر اساس مصالحيم

که مصالح  چنانن اساس، حکمرانی را، آنیند. بر اینماداللت می مفهوم نای بر همگی کـه است گریدی رتعابي... و فردی، تحاکميّ

 .است بگنجديامّ سمعنای عد؛ اگرچه در ياست ناميتوان سنشده باشد، نمیاجتماع در آن لحاظ 

 اسیيس و اخالق اخالقی استيس

 طهن دو، دو رابیم که ايدانمی .اسیيساخالقی، و اخالق  استي: سق به دو گونه قابل تصور استاست و اخـاليان سـينسبت م        

تی است که از اخالق نشأت يّ زمامداری و حاکمگر انيرند؛ اوّلی بیپذمی ريتأث هم از و داشته تعامل گریکدی با اگرچه رند،متغای

 ای است که برای زمامداری و اعمال قدرت در جامعهژهیهای روحی وأتينی و هنفسا ملکات ۀکنند انيب ، و دومیبـاشدگـرفته 

  (.123: 1331)مفتح،است ضروری

 اهميّت وضرورت علم اخالق

 زني اخالق علم است؛ طب عـلم ۀبر عـهد امراض بدن ومعالجات آن ليتفص انيکه بچنانهم ب از روح و بدن است.انسان مرکّ       

اخالق،کامل کردن و  ت علمینفس ناطقه است و غا موضوع عـلم اخالق، اسـت. آنها معالجات و اخالقی لرذای انبي به متکفّل

رأس العلم »  :ه السالم منقول استير مـؤمنان عـلياز ام. استانسانی  ت به جانب آخر کماالتيّافق انسان اول رساندن انسان از

ص يتشخ در رأس دانش، (.13: 1331کوچنانی،، به نقل از0211)غرر الحکم،«ق و اظهار محمودها و قمع مذمومهان األخاليز بييالتم

زشت و ناپسند از  هاین بـردن خـلقيکو در خود و از بـيهای نـخـلقو آشکار ساختن  ده و ناپسند،یپسند هاین خـلقيز بـييو تم

معرفت و  .گری مقدّم استید کار هر ر مـؤمنان برای انسان از پرداختن بهيپرداختن به اخالق در نظر امـ ن،یبنابرا .خود است

کو و ياقدام به آراستن خـود به اخالق ناز آن  پس و است تاهميّ اوّل ه قی در درجل اخـالیك آن از رذايشناخت فضائل و تفک

 عملی حکمت بر نظری حکمت اند،قائل حکما چـنانکه .دارد قـرار تاهميّ دوّمجه در درو مذموم از خود  ناپسند اخـالق  زدودن

و بدون نـور و روشـنی کـه در پرتو آن بتوان راه را از  است رفتن راهمنزله  به عـمل و اسـت چراغله را نظر به منزیز دارد، تقدم

نهج «)َو أَکرَمَ الْحَسَبِ حُسنُ الخُلُقِ» نيز فرموده اند: .داد اقـدام به راه رفتن خطرناک و عـملی نـاصواب استص ييتشخ چـاه

 (. و گرامی ترین ارزش خانوادگی، اخالق نيکوست.102: 33البالغه، ترجمه دشتی، حکمت
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 اخالق سياسی در نهج البالغه

و استقالل حکومت اسالمى تالش و حقوق مردم را  استقرار دولتمردان اسالمى موظفند براىدر اخالق سياسى نـهج البالغه حاکم و 

و مردم  تملق و چاپلوسى پرهيز نمایند. خيانت، استبداد، مهر و محبت رفتار نمایند و از تکبر، رعایت و با آنان براساس عدالت،

 .و یکپارچگى را حفظ و در مسایل سياسى حضور داشته باشندو حمایت وحدت  اطاعت مـوظفند از حـاکم و دولتمردان اسالمى

وحدت و یکپارچگى را حفظ و در مسایل سياسى حضور کنند. و حمایت اطاعت مردم مـوظفند از حـاکم و دولتمردان اسالمى

به هنگام جنگ  . از دیدگاه علی)ع( جامعه اسالمی باید سياست مدارا در پيش گرفته  و در جنگ پيشدستی نکندداشته باشند

به اختصار به توضيح هر  اصول انسانی را رعایت نماید و در عين برخورداری از رأفت و گشاده رویی مساوات و مواسات به خرج دهد.

 پردازیم:یك از موارد فوق می

 تيح از مسئوليدرک صح -1

معنا  علما و دانشمندان گرفته است، از که خداوندو عهدی  فهيبا عنوان وظ ه السالم به حکومت،ين عـلير المـؤمنينگاه امـ        

 نیبنابرا فراهم شـد. ه السالميط حکومت توسط امام علیابد که به خواست مردم شرایزمانی مـجال تحقق می ن اصـلیا ابد.یمی

ه يامام عل وست.يپه السالم بـه وقـوع ير عليعت مردم با اميخ با بیدرتار بار نينی برای اولیاصـل دمـوکراسی و مردم ساالری د

  د:کنان میينگونه بیت را ايرش مسئولیط پذیشرا البالغه گزارشالسالم در نهج

 تُ يقَلْألَ  مظلوم  بِغَو ال سَ م  ظالِ ةِظّلی کِقارّوا عَیُأاّل  لماءِ عُالْی لَ عَ اللّهُ ذَ ما أخَ وَ  النّاصرِ وجودِبِ ـجّةالحُ امُ يو قـِ ، حـاضرِالْ ضورُحُ ال وْلَ»

ه حاضر حنصاگر مردم در  «...؛نز عَ ةِفطَمن عَی عند دَأزهَ م هذهاکُيم دنتُيألفَو لَ  هاأوّلِ ها بکأسِرَآخـِ تُيْقَسَلَها و بِرِغای لها عـَلَبحَ

ی ظالم و ريبودکه بر س مان نگرفتهيشناس پفهيشد و خداوند از عالمان وظجت نمیح اتمام اران متعهد،یشدند و بـا وجود نـمی

دادم و شما ین،آب میآغاز انداختم و فرجام خالفت را به جامشترخالفت را بـر کوهانش می افسار نند،يگرسنگی مظلوم آرام نـنش

 (. 32: 3،خ ، ترجمه دشتیالبـالغه نهج)اسـت خـوارتر بز ماده كی سه نزد من از عط ای شمايد کـه دنـيمرا آزموده و دانست

 دوری از حيله و نيرنگ  -2

امام)ع(هم در کردار و هم در رفتار خود نشان داد که هرگز نباید اخالق را فداى سياست کرد و رفتارهاى سياسى تا آنجا  

 ال وولَ رُفجُیَ و رُغدِیَ ولکنّهُ ىـنّمِ  ىدهَـأبِ یةٌ عاوما مُ و اللّهِ» :فرمایدامام)ع(مى. باشند هااخالق و ارزشـ د که در چـهارچوبارزشـمندن

گر و جنایتکار است اگر سوگند به خدا ! معاویه ازمن سياستمدارتر نيست، امّا معاویه حيله« ى النّاسِدهَأن مِ نـتَکُلَ رِـدْغَالْ  ةُيَراهِکَ

 .(322: 222، خطبه1331د نبود، من زیرک ترین افراد بودم)نهج البالغه، ترجمه دشتینيرنگ ناپسن

 حقوق مردمرعايت  -3

بحث کلى در مورد  211و مردم داراى حقوقى متقابلى هـستند.که حضرت در خطبه  دولت در اخالق سياسى نهج البالغه         

پس، خداوند سبحان، بعضى از حقوق خود را براى بعضى از مردم واجب فرمود. و هر حقى را برابر  :فرمایدو مى کندحقوق مى
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بزرگترین  .آیند که آن دیگر نيز حقى را که بر گردن دارد ادا نمایدداد. بعضى از آن حقوق زمانى واجب مىپاداش حقى دیگر قرار 

اى است که خدا حقى که خداوند تعالى از آن حقوق واجب گردانيده، حق والى است بر رعيت و حق رعيت است بر والى. این فریضه

را سبب الفت ميان ایشان و عزت و ارجمندى دین ایشان قرار داده است. پس  اداى آن را بر هر یك از دو طرف مقرر داشته و آن

رعيت صالح نپذیرد مگر آنکه واليان صالح پذیرند و واليان به صالح نيایند، مگر به راستى و درستى رعيت. زمانى که رعيت حق 

هاى دینشان یابد و پایه در ميان آنها عزت خود را نسبت به والى بگزارد و والى نيز حق خود را نسبت به رعيت ادا نماید، حق

هاى عدالت برپا گردد و سنتهاى پيامبر )ص( در مسير خود افتد و اجرا گردد و در پى آن روزگار به صالح آید استوارى گيرد و نشانه

رعيت ستم روا دارد، در و اميد به بقاى دولت قوت گيرد و دشمنان مأیوس گردند. و اگر رعيت بر والى خود چيره گردد یا والى بر 

هاى جور پدیدار آید و تباهکارى در دین بسيار شود و عمل به سنتها متروک این هنگام، ميان آنها اختالف کلمه پدید آید و نشانه

 ماند و به هوا و هوس کار کنند و احکام اجرا نگردد و دردها و بيماریهاى مردم افزون شود و کس از پایمال شدن حق بزرگ و رواج

امور باطل بيمى به دل راه ندهد. در این هنگام نيکان به خوارى افتند و بدان عزت یابند و بازخواستهاى خداوند از بندگان بسيار 

 .گردد. پس بر شماست که در چنين زمانى به یکدیگر اندرز دهيد و یکدیگر را نيکو یارى دهيد

 مردم دوستی و رفتار محبت آميز با آنها -4

محبت و مردم دوستى است که این دوست  ترین وظایف مدیران و کارگزاران دولت اسالمى نسبت به مردم،از مهمیکى         

امـام)ع(در  یابد،مشورت با آنان و...نـمود مـى سعه صدر، تکریم، ،مردم، احترام به خدمت داشتن در امورى مانند رأفت و مهربانى،

 ىفِ  مهُبينَ  آسِوَ كَبَجانِ مهُلَ  نْألِو كَجهَوَ مْهُلَ طْسُابْ كَ وَناحَجَةِ يَـللرّعِ ضْـفِخا وَ» :نویسدمـىاز کارگزاران خود  اى به یکىنامه

البالغه، نهج «)...2و السـّالم ، كَدلِمن عـَ الضّعفاءُ یيأسَ ال و كَيفِ حَ فى ماءُظَالعُ عَیطمَ ال حتّى التّحيّةِ و ۀِاإلشار و  ۀِرَالنّظْ وظَّةِ  اللّح

در  بـاش، و در نـگاه و اشاره چشم، و فروتن با مردم گشاده روى بگستران، رعيت و بـالت را برابر ( پر311: 11ترجمه دشتی، نامه

 .مأیوس نـگردند تو و ناتوانان از عدالت تا زورمندان در ستم تو طمع نکنند، سالم کردن و اشاره کردن با همگان یکسان باش،

 :نویسدتاریخى خود به مالك اشتر مى نـامه نـيز در و        

ى که باشچونان حيوان شکارى  مبادا هرگز، و با همه دوست و مهربان باش. مهربانى با مردم را پوشـش دل خویش قرار ده،»        

انند تو در آفرینش همو دسته دیگر اى برادر دینى تو،دسـته اند،زیرا مـردم دو دسـته ؛دانى غنيمت خوردن آنان را

،آنان گردندمى اشتباهى مرتکب یا خواسته و ناخواسته، شود،هایى بر آنان عارض مىزند یا عـلّت.گرگناهى از آنان سـرمى3باشندمى

و امام تو از  ،تو از آنان برتر همانا گونه که دوسـت دارى خـدا تـو را ببخشاید و بر تو آسان گيرد.گير،آنببخشاى و بر آنان آسان را

وسيله را  آنـانو  ،که تو را فرماندارى مصر داد واالتر است،که انجام امور مردم مصر را به تـو واگـذارده کس آن و خـدا بر تـو بـرتر،

 (123:  03)نهج البالغه، ترجمه دشتی، نامه آزمون تو قرار داده است.

                                                           
 نوشته اند اين نامه به مالک اشتر نوشته شد. هجری،83نامه به يکي از فرمانداران در سال -2 

وتأييد گرايي(نخبهو)خودبرتربينيElitismاليتيسمنفيو)نژادپرستي(Apartheidوآپارتايد)نژادپرستي(Racismراسيزمتفکرنفي-8 

 و برابرند.که همه ملت ها برادر  Cosmopolitanism کاسموپوليتانيسم  و  Internationalismاينترناسيوناليسم
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 و تقدم آن بر جود عدالت ورزی -5

(. عدالت هر چيزی 021:  131...) نهج البالغه، ترجمه دشتی، حکمتهاتِهَا من جِهُجُ خرِها و الجود یُعَمواضِ األمورَ عُضَیَ دلُلعَ اَ        

تواند اصلى است که مى حضرت عدالت، آن نظر ازرا در جای خود می نهد، در حالی که بخشش آن را از جای خود خارج می سازد. 

اهتمام  امام)ع( نظر از. آرامش دهد اجتماع سالمت و به روح به پيکر اجتماع، کنـد و همه را راضى نگهدارد، را حـفظ اجتماع تعادل

 ظَّةِ  واللّح فى بينَهُم وَآسِ » بدانجا باشد که حـتى در نحوه گفتار و احترامات رایج ميان ارباب رجوع تفاوتى ننهند تا به عدالت باید

در سالم کردن و اشاره کردن با  و در نـگاه و اشاره چشم، (311: 11نهج البالغه، ترجمه دشتی، نامه«)التّحيّة... و ۀاإلشار و ۀ النّظر

 ... .همگان یکسان باش

 امانت داری -6

گيرد از صفات زیباى اخالقى است و در اخالق سياسى دارى که در بيشتر مـوارد از تقوا و خداباورى سرچشمه مىامانت         

و اسرار نظام و کشور از حساسيت و اهميت بيشترى  ،بيت المال ،دولتى اموال داراى معناى وسيعى است و در امور مهمى مانند:

استمداران يکند آن را به دست آورد و مالك آن شود. غالب سطعمه شکاری مجانی است که شکارچی تالش می .برخوردار است

ن يد با هر ترفندی که شده آن را به دست آورند. گاه ماشیذی است که بایقدرت طعمه لذن است که یاسی ايتصورشان از قدرت س

امانتدارى آنچنان مهم  السالم( )عليهاز نظر اماماما  .ابندیله آن به قدرت دست يفروشند تا به وسو خانه و آبرو و زندگی خود را می

نهج البالغه، ترجمه «)أمانَةً... عُنُقِك فى مَة  ولکنّهُعْطُلك بـِ ليسَ كَلَمَعـَ و إنَّ»نویسد: مى 1اى به عامل آذربایجاناست که در نامه

  .است بلکه امانتى در گردن تو آب و نان نبوده، وسيله تو همانا پسـت فـرماندارى براى (311: 0دشتی، نامه

 دوری از استبداد  -7

 .،تو حق ندارى نسبت به رعيت استبدادى ورزى (311: 0نهج البالغه، ترجمه دشتی، نامه...«) ة يَّعِرَ  فـى تفتاتَ أنْ كَلَ سَيْلَ         

ش یر دست خویی به افراد زیش از استبداد و زورگوید در نظام خویاست با آن ر دستیت صاحبان قدرت نسبت به زيمسئول

  .ل نکنديتحمزی را بر آنان يهای مردم خود را هماهنگ سازد و چخودداری کرده با خواسته

 گيرىاز استبداد در تصميم و پرهيز مردم مشورت با -8

ـَ ـُآمُ رًمَّّّّّؤإّنى مُوَال تَقولَنَّ:          ند و من نيز ( به مردم نگو به من فرمان داد121:  03. )نهج البالغه، ترجمه دشتی، نامه.اعُ.طاُر ف

هيچ پشتيبانی چون «.ال ظَهيرَ کَالْمُشاوَرَۀِ» .... ارزش مشورت فرموده اند:همچنين درباره  .0ید اطاعت شودفرمان می دهم، پس با

 (.102: 01مشورت نيست)همان، حکمت

 

                                                           
 اشعث بن قيس -4 

 )حکومت های مطلقه و استبدادی( Absolutismنفي حکومت آبسولوتيسم  -5 
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 پرهيز از تكبر -9

راه مبارزه با  ،کهاست«و غـرور تـکبر»صفات ناپسنده اخالقى،که احتمال نفوذ آن در مسئوالن و حاکمان زیاد اسـت از یکى       

بنده  کبرورزى عظمت و کبـریایى خـدا در نظر گرفته شود در این صورت جایى براى که است خطرناک از نظر على)ع(ایناین آفت 

و اگر با مقام و قدرتی که داری، دچار تکبر یا خود بزرگ بينی شدی، به بزرگی حکومت پروردگار که ». لذا می فرمایند:نخواهد بود

روی تو را فرو می نشاند و عقل و اندیشه ات را به جایگاه تو را از سرکشی نجات می دهد و تند برتر از حکومت تو است بنگر، که

 (.120: 03نهج البالغه، ترجمه دشتی، نامه«)اصلی باز می گرداند

 قدردانی از مردم  -11

 تهسیشا ن خدا بپردازند،یاری دیند و به یك گويرا لبامام  ه السـالم اگر مردمان دعوتين عـلير المؤمنياسی اميدر اخالق س       

نه برداری از فت وپرده جمل و جنگ گزارش بـه آنـکه از ـشپي البالغه نهج مهنا نيالسالم در دوم هعلي امام .اندسپاس و قدردانی

جزی یَما  م أحسنَکُيّنب تِيبَ عن أهلِ مصر  أهلِ من اللّهُ  مُجزاکُ وَ» :دفرمایمی و پرداخـته مردم از قدردانی به بپردازد، نناکثي

داوند  خ (.312: 2نهج البالغه، ترجمه دشتی، نامه«) مبتُم فأجَتُ يعـم و دُ عتُعتم و أطـَمِسَ دقَفَ هِتِعمَنِلِ نَیالشّاکرو  هِتِطاعَبِ نَيالعامل

 گزاران نعمتشسپاس که به مـردم فـرمان بردار و به بهترین پاداشی بدهد نيکو پاداشامبريت پياز جانب اهل برا  مردم کوفه شما

 .بسيج شدید د وینگ فرا خوانده شدج به د،یاطاعت کردد و یديشما دعوت ما را شن رایز د.یفرماعطا می

 اطاعت از امام و رهبری  -11

عنی تو ی .بـاید از فـرمانده و امام خود اطاعت کنى( 311: 0نهج البالغه، ترجمه دشتی، نامه. ...«)كَوقَن فَمَلِ ىرعًستَمُ أنت و         

 پاسخگوی به مافوق خود باشی. مسئولی که تحت فرمان مافوق خود و

 اخالق اجتماعی کارگزاران  اقتصادی و ماموران زکات  -12

او  نزد گاه برخورد عادالنهیانگر جايب که کندمی ميمأموران زکات ترس برای را منشوری 1البالغه نهج 20مهنا در ه السالميامام عل      

نظر افراد در مورد  به احترام افراد، ت احترامیرعا اجازه به ملك افراد،مواردی مانند عدم ورود بی ت اسـت.يو حفظ حقوق رعـ

افتی در یارسال اموال در وانات،يعدم رفتار خشن و ترساندن ح افراد، ترساندن عدم مال، صاحب تیت رضایرعا ن،ید رد ایرش یپذ

رندگان و يزکات دهندگان و زکات گ حقوق تیرعا انـسانی، ت ادب خـلق و خوییرعا ت انـصاف،یرعا ت المال،يبه مقر ب اسرع وقت

 .شده اند زکات گرفته عنوان به که واناتيح

 

 

                                                           
 هجری61سال -1 
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     سفارش کارگزاران به نماز اول وقت  -13

است اگر کار گـزار نسبت به نماز توجه ی هیبد نماز اول وقت و جماعت است. ه السالم،يامام علگر موارد مورد توجه یاز د        

گام نهبه کند که می سفارش خود ه السـالم به کار گزاريعـل امام دهند.نـمی نشان اقبالی روی از او،يبه پ ز،يت نيرع نشان ندهد،

ءَ اَلشَّمْسُ أَمَّا َبعْدُ فَصَلُّوا بِالنَّاسِ اَلظُّهْرَ حَتَّی تَفِی  را بـر نماز مقدم ندارد کـاری چ يچ کاری نپردازد و هيدن وقت نماز به هيفرارس

فْطِرُ یُنَ يلُّوا بِهِمُ اَلْمَغْرِبَ حِهَا فَرْسَخَانِ وَ صَيسَارُ فِیُنَ يهٌ فِی عُضْو  ِمنَ اَلنَّهَارِ حِيَضَاءُ حَيْمِنْ مَرْبِضِ اَلْعَنْزِ وَ صَلُّوا بِهِمُ اَلْعَصْرَ وَ اَلشَّمْسُ بَ

عْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ وَ یَلِ َو صَلُّوا بِهِمُ اَلْغَدَاهَ وَ اَلرَّجُلُ يتَوَارَی اَلشَّفَقُ إِلَی ثُلُثِ اَللَّینَ يدْفَُع اَلْحَاجُّ إِلَی مًِنی وَ َصلُّوا بِهِمُ اَلْعِشَاءَ حِیَاَلصَّائِمُ وَ 

نماز ظهر را با مردم  از یاد خدا و درود! ( پس122:  02)نهج البالغه، ترجمه دشتی، نامه نَيصاَلَهَ أَضْعَفِهِمْ وَ الَ تَکُونُوا فَتَّانِ صَلُّوا بِهِمْ

و نماز عصر را با مردم هنگامى بخوانيد  سایهءآن به اندازهء دیوار آغل بز گسترده شود، وقتى بخوانيد که آفتاب به طرف مغرب رفته،

ونماز مغرب را با مردم  سفيد است و جلوه دارد و پاره اى از روز مانده که تا غروب مى توان دو فرسخ راه را پيمود خورشيد که

مى کند.و نماز عشاء را با مردم وقتى بخوانيد که شفق   و حاجى از عرفات به سوى منى کوچ زمانى بخوانيد که روزه دار افطار،

و نماز جماعت را  و نمازصبح را با مردم هنگامى بخوانيد که شخص چهره همراه خویش را بشناسد د،و یك سوّم از شب بگذر پنهان،

 .و فتنه گر مباشيد ارید،ذحد ناتوان آنان بگ در

 است مدارايس  -14

کند ه مـیيبصره توصچنانکه به ابن عباس کار گزار  است. بامردم اسی امـام حـاکی از رفتاری با مالطفت و مدارايرفتار سـ        

مردم بـصره و کـار  هایژگییبا توجه به و (.13 ، ترجمه دشتی، نامهباشد)نهج البالغه داشته رأفت رفتاری همراه با ميکـه با بنی تم

 اسالمی نهالبته اخالق  تـوجه خـاص بوده است. مورد امام نزد اخالق اسالمی که است این بر گواه امام يهن توصیا های آنان،شکنی

ه و يامبر اکرم صلّی اللّه علياست پيباس توانمی است عـلوی راين سـیا ز متجلی اسـت.يدر برابردوستان که در برابر دشمنای ن تنها

 .و سلم در فتح مکه منطبق دانست اله

 ی و فروتنیين برخورداری ازرأفت و گشاده رويدر ع مساوات و مواسات،  -15

اند از موردتوجه قرار داده است که عبارت گزار بـا اخالق اجتماعی کار السالم در نهج البالغه مواردی را در ارتـباط هيامام عـل        

 جهَكَ وَ مهُلَ ابسُطْ َّوَ يةِ جَناحَكض للرّعــفِخا وَ» :فرمود ی و فروتنیین برخورداری ازرأفت و گشاده رويمساوات و مواسات،در ع

من  الضّعفاءُ یيأسَ ال و حَيفِكَ فى ماءُظَالعُ طمَعَیَ ال حتّى التّحيّةِ و ۀِاإلشار و ۀِالنّظر ظَّةِ  واللّح ىفِ  ينَهُمبَ وَآسِ  جانِبَكَ ملَهُ وألِنْ

 و فروتن با مردم گشاده روى بگستران، رعيت و بـالت را برابر ( پر311: 11نهج البالغه، ترجمه دشتی، نامه«)...1و السـّالم ، كَعـدلِ

و ناتوانان  در سالم کردن و اشاره کردن با همگان یکسان باش،تا زورمندان در ستم تو طمع نکنند، بـاش، و در نـگاه و اشاره چشم،

 .دمأیوس نـگردن تو از عدالت

 

                                                           
 هجری، نوشته اند اين نامه به مالک اشتر نوشته شد.83کي از فرمانداران در سالينامه به  -7 
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 پيشدستی نكردن در جنگ  -16

 هر عملی تعالی از هدف علوی مکتب در م.يد آغازگر نبردباشیم و نبایدارو حجت  ورزد که ما منطقد میيدر واقع امام تأک       

ه السالم در فراز يامام عـل اسـت. الهی ل و مکارمیده و فضایدان اوصاف پسنديها و تکامل او در مارزش دانيبشر و ترقی او در م روح

نشانی از فضل و احساس پروردگار است و  مقابله با لشکر فاسقان، مکرد امایدر رو آورد.می برجای شکر خود حق موضع فوق برای

 :گری استیآنان حجت د بـرای جـنگ خود در نکردن پيشدستی رزمند، امامی برهان و حجت یهپروردگار در سا آنان به لطف

(. با دشمن جنگ را آغاز 302: 11نهج البالغه، ترجمه دشتی، نامه ...«)مهِيلَم عَکُجّة أخری لَم حُؤوکُبدَیم حتّی اهُیّإ مْ کُکُرْو تَ»        

گر که دشمن به جنگ روی آورد، حجّت دینکنيد تا آن ها آغاز کنند، زیرا بحمدهلل حجّت با شماست، وآغازگر جنگ نبودنتان، تا آن 

 بر حقانيّت شما خواهد بود.

 رعايت اصول انسانی در جنگ  -17

 گـرچه امام سياسی يره س مثل باشد. به لهو معام د از روی خشونتینبا زناناسی علوی برخورد با يسـ اخـالق در واقع در         

و  ای منطقیوهيش کند،نه توزی و عداوت دشمن او را به جنگ وادار میيک که هنگامی دهد، امانشان نمی روی جنگ بـه نـسبت

فَاتُ الْقُوَی وَ األَّْنْفُسِ َو يجُوا النسَاءَ بِأَذًی وَ إِنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَکُمْ وَ سَبَبْنَ أُمَرَاءَکُمْ فَإِنَُّهنَّ ضَعِيتَهِوَ الَ » .رديگانه را پی مییعقل گـرا

يران شما یا ام زنان را با آزار دادن تحریك نکنيد هر چند آبروى شما را بریزند، (.302: 11....) نهج البالغه، ترجمه دشتی، نامهالْعُقُولِ

... فَالتَقتُلوا مُدبِراً َو ال تُصيبوا مُعوِراً َو التُجهِزوا عَلی جَریح )همان،  .آنان در نيروى بدنى و روانى و اندیشه کم توانند را دشنام دهند،که

 نرسانيد.(. آن کس را مه پشت کرده نکشيد و آن را که قدرت دفاع ندارد آسيب نرسانيد و مجروحان را به قتل 302: 11نامه 

 بحث و نتيجه گيری

گر یکدیها را از توان آننمی وجه چيه که به دهياست و اخالق علوی چنان درهم تنيم که سیشوکمی تأمل مـتوجه مـی با        

 اخالقی بود، استياسی و سين الگوی اخالق سیبهتر د در زندگی فردی و اجتماعیکه خو نیحضرتش افزون برا ك کرد.يتفک

اکثان و قاسطان و لی نيهای تحمبـود و جنگ اشزندگی ندورا نیترپردغـدغه که از-ان زمـامداریتوانست در فرصت کوتاه دور

 بلند و کوتاه نامه هشتاد از شبي عهمطال .ن رهنمودها را ارئه دهدیترو کامل نیترعالی  -با پر کرده بودیفش را تقریشر مارقان اوقات

 نهج البـالغه .کندتی همراه بـا اخالق،آشنامییریاسی و اجتماعی و مديروش زندگی س نبهتری رابا متفکری انسان هر مـتوسط و

م يرا در برابر ما ترس مداری استين کشور داری و سیين آیبهتر میآموزها میی که از نامهیهاولی درس درس است، اشهـمه

 .ميراب کنيس استيس ای معرفت و اخالقیدر  ـنیرا از ا خودنه کام تش باشد که کند.می
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