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 .1مقدمه

سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهارم  /تابستان 1931

از جمله مهمترین اهداف و نتایج مکتب اسالم ،تعالی اخالق و معنویت در جامعهه اسهت و
حدیث نبوی «اِنَّما بُعِثْتُ ألُتَمِّمَ مَکارِمَ األَخْالق» (پاینده ،1881 ،ص  )893گواه بهر اهمیهت و
ضرورت اخالق در اسالم و نظام اسالمی است .بیگمان سعادت مادی ،معنوی ،دنیهوی و
اخروی جوامع بشری تنها در سایه اخالق تأمین و تضمین میشود .تأثیر و اهمیت اخهالق
به بخش خاصی از جنبههای زندگی محدود نمیشود و همه بخشهای اقتصادی ،سیاسی
و فرهنگی را دربرمیگیرد و در تمامیگسترههای فردی ،اجتماعی ،ملهی و جههانی جهاری
است.
اخالق و بهویژه اخالق سیاسی ،سیرت و حقیقهت سیاسهت اسهت چنانکهه کارآمهدی
سیاسی صورت و برایند آن به شمار میآید .بهه فرمهوده ،حضهرت علهی « :از جملهه
وظایف حاکم آن است که پیش از آنکه به ساختن دیگران بپردازد ،خودسازی کند» (تمیمی
واحدی ،1865 ،ص .)898بنابراین ،شایسته است روشهها و راهبردههای گسهترش اخهالق و
اخالق سیاسی را در ابعاد مختلف بررسی کنیم.
 .2راهبرد

واژۀ راهبرد ( )Strategyدر اوایل قرن نوزدهم میالدی از کلمه یونهانی  Strategosگرفتهه
شده است ( .)Merriam webster,s collegiate dictionary, 1998, p 1162این واژه ابتدا تنهها
در حوزۀ نظامی کاربرد داشت ،ولی با تحوالت و پیچیهدگیههایی کهه در زمینهه جنه و
مسائل نظامی پیش آمد و مسائل جن را با مسائل گوناگون سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
درآمیخت ،واژه راهبرد از مفهوم نظامی اولیۀ خود فاصله فروانی گرفت و افزون بهر حهوزه
نظامی ،در زمینههای گوناگون سیاسی ،اقتصادی ،روانشناختی و فناوری نیز استفاده شهد
(.)Britanica, 1995, volume 29, p 647

در تعریفی ساده میتوان راهبرد را به روش یا طرحی هوشمندانه برای رسیدن به ههدفی خهاص
تعریف کرد که معموالً برای یک دورۀ زمانی طوالنی در نظهر گرفتهه شهده اسهت ،نیهز در تعریفهی
کامل تر ،راهبرد را هنر و علم بهکارگیری نیروهای سیاسی ،اقتصهادی ،روانشهناختی و نظهامی یهک
ملت یا گروهی از ملت دانستهاند که موجب بیشترین حمایت از سیاستهای اتخاذشده در دورۀ جن
یا صلح شود ) .)Merriam webster,s collegiate dictionary, 1998, p 1162در اینجا نیهز
منظور از راهبردهای اخالق سیاسی ،روشها و طرحهایی است که میتواند در کهارگزاران
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سیاسی بیشتر اثرگذار باشد.
پیش از پرداختن به موضوع تحقیق ،الزم است ابتدا هر یک از مفاهیم بههکاررفتهه در
موضوع تحقیق را بهاجمال توضیح دهیم.
 .3اخالق

در لغت اخالق جمع خُلق بهمعنای خویهاست (دهخدا ،1889 ،ج ،1ص .)103در واقع اخهالق
سرشت ،ملکات و صفات روحی و باطنی انسان است و شهامل صهفات نیکهو و پسهندیده،
مانند راستگویی و پاکدامنی یا صفات زشهت و ناپسهند ،همچهون دروغگهویی و تهمهت
میشود .ابنمنظور در لسان العرب میگوید:
خُلق با ضم و سکون الم بهمعنای آیین و طبع و رفتار است و در واقع این لفظ برای صورت
باطنی انسان بهکاربرده می شود که همهان روح و اوصهاف آن و مفهاهیم مخصهوص بهه آن
است همانگونهکه خَلق برای صورت ظاهری انسان و صفات و مفاهیم مربوط به آن به کار

در اصطالح خُلق ملکهای در نفس انسان است که به کمک آن بهآسانی و بدون تأمل
کارهایی را انجام میدهد مانند کسی که چیزی را بنویسد ،ولی در نوشتنِ حرفبههحهرف
آن تأمل نکند .البته الزمه خُلق آن نیست که حتماً کاری را که متناسب با آن است انجهام
دهد ،بلکه بدین معناست که اگر اراده انجام آن را بکند ،بدون دشواری و تأمهل انجهامش
میدهد همانگونهکه صفت و ملکه علم در عالِم ،بدین معنها نیسهت کهه معلومهات را در
ذهن خود حاضر کرده باشد ،بلکه بدان معناست که توان آن را دارد که اگر بخواهد ،بدون
تأمل معلومات خود را احضار کنهد (مالصهدرا ،1888 ،ج ،3ص .)109-103خواجهه نصهیرالدین
طوسی مینویسد:
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برده میشود (ابنمنظور ،1861 ،ج ،3ص.)153

خُلق ،ملکهای بود نفس را ،مقتضی سهولتِ فعلی ازو ،بهیاحتیهاج بهه فکهری و رویتهی و در
حکمت نظری روشن شده است که از کیفیات نفسانی ،آنچه سریعالزّوال بود ،آن را «حهال»
خوانند و آنچه بطیءالزّوال بود ،آن را «ملکه» گویند (طوسی ،1863 ،ص.)101

همچنین امام خمینی مینویسد:
خُلق را حالتی در نفس میداند که انسان را بهدون تفکهر و تأمهل بهه انجهام عملهی دعهوت
میکند .مثالً کسی که سخاوت دارد ،آن خُلق او را به بخشش و انفاق دعوت میکند ،بهدون
آنکه مقدمهچینی و فکر و تأملی در این خصوص انجام دهد ،بخشش برای او مانند یکهی از
افعال طبیعی اوست مثل دیدن و شنیدن (امام خمینی ،1811،ص.)910
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با توجه به این تعریفها ،روشن است کهه اندیشهمندان اسهالمی بیشهتر بهه صهفات و
ملکات اخالقی نظر داشتهاند و به نفس عمل و فعلی که انجام میشود ،بههطهور صهریح و
مستقیم توجه نکردهاند .البته بعید نیست مراد از اخالق در بعضی کاربردها ،همان رفتار یها
رفتار مکرر باشد (مدرسی ،1811 ،ص )18چنانکه در بعض روایتها نیز به همین معنها آمهده
در تعریف حسن خلق میفرماید« :بها مهردم بهه نرمهی
است .برای نمونه ،امام صادق
1
برخورد کن و پاکیزه سخن بگو و با بهرادرت گشهادهرو بهاش» (قمهی ،1811 ،ج ،1ص.)611
روشن است که آنچه در این روایت شریف به عنوان مصداق حسن خلق ذکر شده ،فعهل و
رفتار صحیح است.
مسائل مربوط به اخالق حرفهای در فضایی مطرح شده است که بیشتر به نفس عمهل
توجه می شود تا صفات و ملکاتی که منشأ صدور آن عمل است بهویژه در اخالق سیاسی
آن گاه که درباره مسائلی همچون رفتهار اخالقهی نهادهها و سهازمانههای سیاسهی بحهث
میکنیم ،تصور داشتن ملکات اخالقی برای آنها مشکل به نظر میرسد .بنابراین ،شایسهته
است در اینجا روایت یهاد شهده را سهرلوحۀ پهژوهش خهویش قهرار دههیم و تعریهف امهام
صادق را دستکم در موضوع این تحقیق (اخالق سیاسی) بپذیریم.
شاید بتوان گفت منظور عالمان مسلمان نیز از این تعریف ،چندان دور نیست و وقتی از
آنان پرسیده شود :آیا عمل شخص یا نهادی که کار پسهندیدهای انجهام داده اسهت ،ولهی
دارای ملکه و صفت اخالق نیکو نیست ،عملی اخالقی شمرده میشود یا خیر؟ بهیگمهان
پاسخ آنان نمیتواند منفی باشد اگرچه ایشان نهایت اخالق را در آن میدانند که ملکات و
صفات اخالقی در شخص یا ه شاید بتوان گفت بهواسطه ه در نهادها شکل گرفته باشد.
 .4سیاست

آندور هیوود سیاست را به مفهوم فعالیتی دانسته که مردم از طریق آن ،قواعد کلی زندگی
خود را تعیین ،حفظ و اصالح میکنند ،ولی بیشتر اندیشمندان غربی مسائلی چون قدرت و
قدرتطلبی را در تعریف سیاست در نظر میگیرند .مهمترین تعریهف از سیاسهت در میهان
اندیشمندان سیاسی غرب ،مبارزه برای کسب قدرت و نفوذ و اعمهال آن در جامعهه اسهت
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 :ما حدّ حسن الخلق؟ قال« :تلين جانبك و تطيب كالمك و تلقى أخاك ببشر حسن».
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(هیوود ،1885 ،ص.)5
اندیشمندان مسلمان ،بیشتر به غایت مصلحت و عدالتخواهی توجه کردهاند یا اجرای
احکام اسالم را در تعریف سیاست دخیل میدانند .برای نمونه ،خواجه نصهیرالدین طوسهی
سیاست را نوعی تدبیر میداند که موجب برقراری نظم و عدالت و مانع ظلم و تعدی شهود
(طوسی ،1863 ،ص.)191
آیتاهلل محمدعلی شاهآبادی از استادان امهام خمینهی نیهز سیاسهت را چنهین تعریهف
میکند :تدبیری که در جهت مصلحت عموم مردم باشد و ممانعت از آنچه به زیهان آنهان
است .همچنین ایشان آنچه را بر اساس منافع شخصی و به زیان مصهالح عمهومی انجهام
شود ،تزویر ،تدلیس و شیطنتی میداند که دشمنان اسالم و مسلمانهها بها تحریهف اسهم
سیاست ،آن را سیاست نامیدهاند (شاهآبادی ،1880 ،ص.)18
امام خمینی نیز سیاست را بهمعنای هدایت جامعه در جههت صهالح مردمهان اجتمهاع
می داند که این امر با در نظر گرفتن تمامی ابعاد انسان و جامعه صورت مهیپهذیرد و تنهها
انبیا و اولیای الهی و بهتبع آنها علمای بیدار از عههدۀ آن برمهیآینهد (امهام خمینهی،1888 ،
ص.)136
تعریف آیتاهلل شاهآبادی و امام بسیار به ههم نزدیهکانهد .مطلبهی کهه حضهرت امهام
بهاجمال ضمن مفهوم سیاست بیان کرد ،آن است که سیاست به معنایی که گذشت ،امری
نیست که عقل بشری توان کشف و فهم آن را داشته باشد و تنها با علم و احاطههای کهه
خالق انسان و جهان هستی داراست ،میتوان به چنین معرفتی دست یافت و ویژگیههای
آن را بهدست آورد زیرا تنها اوست که به انسانها و قهوانین حهاکم بهر هسهتی و جوامهع
احاطه کامل دارد و میتواند هدایتگر بشر در شناخت مصالح و مفاسد واقعهی خهود باشهد.
بنابراین ،تنها انبیا که با وحی الهی ارتباط دارند و عالمان دین که رههروان آنهان هسهتند،
توانایی انجام چنین کار خطیری را دارند (همان) .از این بیان امام میتوان نتیجه گرفت که
ایشان ،سیاست را بهمعنای سیاستی میداند که از راه وحی و انبیای الهی ابالغ شده باشد.
البته به نظر می رسد منظور ایشان ،سیاسهت مطلهوب و مهورد قبهول اسهت ،نهه سیاسهت
بهمعنای اعم.
 .5راهبردهای اخالق سیاسی

با توجه به تعریف ارائه شده از اخالق و سیاست و نیز با استفاده از آیهات و روایهات و نیهز
سخنان امام خمینی و آیتاهلل خامنهای میتوان به چهار راهبردِ الهی ،معهادی ،عبهادی و 141
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از جمله مسائلی که موجب می شود انسان خود را بهه رعایهت اصهول اخالقهی و از جملهه
اخالق سیاسی ه که همواره بیشتر مورد تأکید قرار میگیرد ه ملتزم بداند ،فراموش نکردن
یاد خدا و این نکته است که خداوند همواره حاضر و ناظر است و هر عملهی کهه از او سهر
میزند ،در محضر خداوند متعال دانا ،آگاه و بصیر است .از نظر امام خمینی نیز ایمهان بهه
خداوند متعال منشأ تمامی خیرها و ترقیهای مادی و معنهوی کشهور اسهت (امهام خمینهی،
 ،1888ج ،1ص .)381ایشان در سخنان خود بارها به این مطلب اشاره کهرده اسهت کهه اگهر
انسانها بدان توجه و آن را باور کنند ،هرگز کار خالف و اشتباهی از آنها سرنمیزند (همان،
ج ،8ص .)111-110امام بهویژه به کسانی که در امور سیاسی ه اجتماعی منشأ اثهر بودنهد و
مسئولیتی داشتند ،تأکید می کرد که عالم محضر خداست در محضهر خهدا معصهیت خهدا
نکنند و بر سر مسائل جزئی درگیر نشوند (همان ،ج ،18ص.)361
آیات مختلفی از قرآن کریم بر درستی برداشت امام از علم و حضور کامهل خداونهد در
هر شرایطی داللت دارد و بدیهی است توجه به این نکته ،موجب رهایی انسان از بسیاری
از مفسدهها و رذیلتها و تبعات سخت و سنگین آنها خواهد شد .از جمله آیاتی مانند «إِنَّ
اللَّهَ عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ خداوند به افکار و نیات نهفته دلها آگاه است» (مائده )1 :و «وَ هُهوَ
مَعَکُمْ أَیْنَ ما کُنْتُمْ خداوند هر جا باشید ،با شماست» (حدید )3 :و «وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْههِ مِهنْ
حَبْلِ الْوَرِیدِ ما از رگ قلب به انسان نزدیکتریم» (ق )16 :و «أَنَّ اللَّهَ یَحُولُ بَهیْنَ الْمَهرْءِ وَ
قَلْبِهِ خدا بین انسان و قلبش قرار دارد» (انفال.)13 :
تأکید آیتاهلل خامنهای بر مسئلۀ تقویت ایمان و نیروی درونی بهرای چیهره شهدن بهر
مشکالت گوناگون اجتماعی ،اقتصادی و غیره که در نظام اسالمی با آن روبهرو هستیم نیز
نشان دهندۀ اهمیت این راهبرد در مقابله با مسائل و مشکالت است .به باور ایشهان ،حهل
مشکالت نیازمند مبارزه و مجاهدت است و زمانی انسان میتواند در مبارزه درست بفهمهد
و تشخیص دهد و به دنبال آن تشخیص حرکت کند که عامل درونی ایمان در او فعهال و
قوی باشد(.خامنهای 11 ،تیر  )1859به باور ایشان نخستین عامل توانمندی نظام که بهیش از
همه آماج دشمنیهای دشمنان نظام اسالمی است ،ایمان ملت ایران است (همو 19 ،خهرداد
.)1859
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در هر صبح و شام از خدا بترس و از فریبکارى دنیا بر نفس خویش بیمناک باش و هیچگهاه
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مصالح شخصی و حفظ موقعیت و مقام خود حاضر به گذشت از کوچکترین حقوق مهردم
نشد و آنجاکه در مقام زمامداری از او خواسته میشد در حمایت از قهدرت وی ،بخشهی از
بیتالمال را بهناحق به اشخاصی بدهد ،میفرمود« :بدانید که بخشیدن مال به کسه کهه
مستحق آن نیست با تبذیر و اسراف یک است .قدر بخشنده را در دنیا باال برد و در آخرت
فرود آرد و او را در دیده مردمان گرامه کنهد و نهزد خهدا خهوار گردانهد» (شهریف الرضهی،
1815الف ،ص.)131
سیاستمداران و کارگزاران نظام اسالمی با تقویت ایمان قلبی خود و شاهد و ناظر دیدن
خدای متعال در همهحال و همهجا ،قویترین پشتوانه را در دست دارند تا کارهای مملکتی
را با توکل و تکیه بر او بهپیش برند و از موانع راه و تهدیدهای دشمنان داخلهی و خهارجی
بیمی به خود راه ندهند .از سوی دیگر ،با توجه به این مسئله ،بهاالترین کنتهرل در رفتهار
آنان از درون به وجود میآید و ازاینرو ،همواره در جهت منافع و مصالح جامعهۀ اسهالمی
حرکت میکنند و هرگز منافع شخصی یا گروهی را بر آن مقدم نمیشمردند.
در صدر تمامی نامههای امام علی در نهج البالغهه ،پهیش از ههر چیهز یهاد خهدا
یادآوری شده است .آن حضرت خود همواره در انجام امور و بهویژه وظایف سیاسی خویش
خدا را در نظر داشت و کارگزاران نظام را به ایهن مههم امهر مهیکهرد .از جملهه در صهدر
دستورالعمل نظام به معقل بن قیس ریاح ه که از بزرگان و شجاعان بنام کوفه بود و با
سه هزار سرباز بهعنوان پیشاهنگان سپاه امام در جن با معاویه بهسوى شام حرکت کهرد
ه نگاشت« :از خدای بترس که ناچار او را مالقات خواه کهرد و سهرانجام جهز حاضهر
شدن در پیشگاه او را ندارى» (شریف الرضی1815 ،الف ،ص.)91
یاد خدا آرامشدهنده دل (رعد )18 :و زایلکنندۀ تشکیک و تردید هر کارگزار سیاسی و
بهطور کلی همه انسانها در حین انجام وظایف خویش است و موجهب مهیشهود همهواره
انسان رضایت الهی و رعایت عدالت را که از مهمترین دستورات اخالقی اسالم است ،مهد
در اوج درگیریهایی که با دشمنان داشت و ناچار بود گهاه و
نظر قرار دهد .امام علی
بیگاه سپاهی را برای مقابله با آنان بفرستد ،چنانکه در نامههای پیشین نیز آمده اسهت ،در
توصیه به فرماندهان و کارگزاران خود ،پیش از هر امری توجه به خدا و یهاد او را گوشهزد
میکند .نمونه دیگر ،نامه به فرمانده سپاه ،شریح بن هان است که سپاه او را در سهال 86
هجرى بهسوى شام حرکت داد .در این نامه آمده است:
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از دنیا ایمن مباش .بدان که اگر براى چیزهای که دوست م دارى یها آنچهه خوشهایند تهو
نیست ،خود را بازندارى ،هوسها تو را به زیانهاى فراوان خواهند کشید .پس نفس خود را
بازدار و از آن نگهبان کن و هنگام خشم ،بر نفس خویش شکننده و حهاکم بهاش (شهریف
الرضی1815 ،الف ،ص.)959
ب) راهبرد معادی
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از جمله مسائلی که موجب میشود انسان اخالق سیاسی را جدی بگیرد و بهویژه به دالیل
منافع مادی و شخصی آن را زیر پا نگذارد ،آن است که همواره متوجهه باشهد ههر عمهل
انسان ،ثبت و ضبط میشود و بهزودی بایهد در پیشهگاه الههی پاسهخگهوی آن باشهد .از
نیز برآن تأکید داشت و کارگزاران و فرمانداران خویش را بهدان
مسائلی که امام علی
توصیه میکرد ،کوچک شمردن دنیا و بهیادداشتن معاد و حیات پس از مرگ و آخرت بود.
ایشان در یکی از پیام های خود به کارگزاران حکومتی که مأمور گردآوری مالیهات بودنهد،
نگاشت:
از بنده خدا عل امیر مؤمنان به کارگزاران جمعآورى مالیات .پس از یاد خهدا و درود .همانها
کس که از روز قیامت نترسد ،زاد و توشهاى از پیش نخواهد فرستاد .بدانید مسئولیت را که
به عهده گرفتهاید ،اندک ،اما پاداش آن فراوان است ،اگر براى آنچه خدا نه کهرد ه ماننهد
ستمکارى و دشمن ه کیفرى نبود ،براى رسیدن به پاداش در تهرک آن نیهز عهذرى وجهود
نداشت (همان ،ص.)968

توجه به خداوند و روز قیامت و نیز پاداشها و کیفرهای الهی ،در صدر توصیههای امام
قرار دارد بهویژه در نامه آن حضهرت بهه ابهنعبهاس کهه در سهال  86هجهری
علی
فرماندار بصره بود ،در این خصوص نکات ارزشمندی درباره توجه به معهاد و آخهرت آمهده
است .نوشته حضرت بهگونهای است که ابنعباس با خواندن آن گفت« :پهس از سهخنان
پیامبر ،هیچ سخن را همانند این نامه سودمند نیافتم» .در آن نامه آمده است:
همانا انسان گاه خشنود م شود به چیزى که هرگز از دستش نم رود و ناراحت مه شهود
براى از دست دادن چیزى که هرگز به آن نخواهد رسید .ابنعباس! خوشحال تو از چیهزى
باشد که در آخرت براى تو مفید است و اندوه تو براى از دست دادن چیزى از آخهرت باشهد.
آنچه از دنیا به دست م آورى ،تو را خوشنود نسازد و برای آنچه در دنیا از دست مه دهه ،
زارىکنان تأسف مخور و همت خویش را به دنیای پس از مرگ واگذار (همان ،ص.)901
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امام علی

در سیاست ،نهتنها امیران و کارگزاران خویش ،بلکه حتی دشمنان خهود

را به درنظرداشتن یاد معاد توصیه و به آنها گوشزد میکرد به یاد داشهته باشهند کهه دنیها
امری گذرا و موقتی است و آنچه انسان برای آن آفریده شده است ،انجهام امتحهان در ایهن
سرای موقت است .آن حضرت پیش از جن صفین در نامهای به معاویه نگاشت:
پس از یاد خدا و درود! همانا خداوند سبحان ،دنیا را براى آخرت قرار داد و مهردم را در دنیها
به آزمایش گذاشت تا روشن شود کدامیک نیکوکارتر است .ما را براى دنیا نیافریدهاند و تنها
براى دنیا به تالش فرمان داده نشدیم .به دنیا آمدیم تا در آن آزمایش گردیم و همانا خداوند
مرا به تو و تو را با من آزمود و یک از ما را بهر دیگهرى حجهت قهرار داد (شهریف الرضهی،
1815ب ،ص.)958

در بخشی از نامۀ دیگر ایشان به معاویه میخوانیم:
همانا دنیا انسان را به خود سرگرم میکند و از دیگر چیزها بازم دارد .دنیاپرسهتان چیهزى از
دنیا به دست نم آوردند ،جز آنکه درى از حرص به رویشان گشوده و آتش عشق آنان تندتر
فکر آن است که به دست نیاورده ،اما سرانجام آن ،جدا شدن از فراهمآوردهها و بههمریختن
بافتهشدههاست (همان ،ص.)961

هرگز صحنۀ سیاست و اشتغاالت کاری را از فلسهفۀ اصهلی زنهدگانی و
امام علی
مسیری که هر انسانی بهسوی آن مهی رود و اصهوالً بهرای آن آفریهده شهده اسهت ،جهدا
نمیدانست و همواره دوست و دشمن را به این واقعیت یادآور میشد تا آنان را از گمراهی
و هالکت نجات دهد .یاد معاد و اینکه زندگانی دنیا گذراست و نباید بهدان دل بسهت ،از
جمله نکاتی است که سیاستمدار متخلهق بهه اخهالق سیاسهی اسهالم همهواره بایهد آن را
نصبُالعین خود قرار دهد و همچنین زیردستان خود را به آن گوشزد کند.
نهتنها زمانی که از دخالت در امور سیاسی منع شده بهود ،بلکهه هنگهام
امام علی
زمامداری و در شرایط مختلف چنین کرد و خانواده و یاران خود را با سهخنان پنهدآموز در
مسیر هدایت نگاه داشت .آن حضهرت در میسهر بازگشهت از جنه صهفین در سهال 88
هجری آنگاه که به سرزمین «حاضرین» 1رسید ،در نامهای به امام حسن نگاشت:
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م گردد .کس که به دنیاى حرام برسد ،از آنچه بهدستآورده ،راض و بینیاز نم شود و در

پسرم! بدان تو براى آخرت آفریده شدى ،نه دنیا براى رفتن از دنیا ،نه پایدار مانهدن در آن
 .1روستاهاى بين شام و عراق يا روستاهاى اطراف شهر «بالس» از توابع شام است (شريف الرضی1913 ،ب ،ص.)111
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براى مرگ ،نه زندگ جاودانه در دنیا ،که هر لحظه ممکن اسهت از دنیها کهون کنه و بهه
آخرت در آی  .تو شکار مرگ هست که فرارکننده آن نجات ندارد .هر که را بجوید بهه آن
م رسد و سرانجام او را م گیرد .پس ،از مرگ بترس! نکند زمان سراغ تو را گیهرد کهه در
حال گناه یا در انتظار توبه کردن باش و مرگ مهلت ندهد و بین تو و توبه فاصله اندازد ،که
دراینحال خود را تباه کردهاى.
پسرم! فراوان به یاد مرگ باش و به یاد آنچه بهسوى آن م روى و پس از مرگ در آن قرار
م گیرى .تا هنگام مالقات با مرگ از هر نظر آماده باشی ،نیروى خود را افزون و کمر همت
را بسته نگهدار که ناگهان نیاید و تو را مغلوب سازد .مبهادا دلبسهتگ فهراوان دنیاپرسهتان و
تهاجم حریصانه آنان به دنیا ،تو را مغرور کند چراکه خداوند تو را از حاالت دنیا آگاه کرده و
دنیا نیز از وضع خود تو را خبر داده و از زشت ههاى روزگهار پهرده برداشهته اسهت( 1همهان،
ص.)981
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بنابراین ،از جمله نکتههای راهبردی که میتواند التزام به رعایت اخهالق را تضهمین و
تقویت کند ،یاد معاد و مسیری است که انسانها بههسهوی آن در حرکهتانهد .کهارگزاران
سیاسی به یاری توجه همیشگی به معاد و مسیری که خواهناخواه هر شخص آن را خواهد
پیمود ،اهمیت و ضرورت پایبندی به رعایت اصول و ضوابط اخالقی را بهخهوبی احسهاس
میکنند و بدین وسیله با اطمینان و اعتماد بیشتر به صحت کار خویش ،خهود را بهه ابهزار
نجات در دنیا و آخرت مسلّح میسازند.
ج) راهبرد عبادی

یکی دیگر از راهکارهای التزام به اصول اخالق سیاسی ،انجام عبهادات و مناسهک دینهی
است که افزون بر آنکه موجب می شود انسان از یاد خداوند و معهاد غافهل نشهود ،موجهب

« .1وَ اعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّكَ إِنَّمَا خُلِقْتَ لِلْآخِرَةِ لَا لِلدُّنْيَا وَ لِلْفَنَاءِ لَا لِلْبَقَاءِ وَ لِلْمَوْتِ لَا لِلْحَيَاةِ وَ أَنَّكَ فِي [مَنْزِلِ]
قُلْعَةٍ وَ دَارِ بُلْغَةٍ وَ طَرِيقٍ إِلَى الْآخِرَةِ وَ أَنَّكَ طَرِيدُ الْمَوْتِ الَّذِي لَا يَنْجُو مِنْهُ هَارِبُهُ وَ لَا يَفُوتُهُ طَالِبُهُ وَ لَا بُدَّ أَنَّهُ
مُدْرِكُهُ فَكُنْ مِنْهُ عَلَى حَذَرِ أَنْ يُدْرِكَكَ وَ أَنْتَ عَلَى حَالٍ سَيِّئَةٍ قَدْ كُنْتَ تُحَدِّثُ نَفْسَكَ مِنْهَا بِالتَّوْبَةِ فَيَحُولَ
بَيْنَكَ وَ بَيْنَ ذَلِكَ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ أَهْلَكْتَ نَفْسَكَ.يَا بُنَيَّ أَكْثِرْ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَ ذِكْرِ مَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ وَ تُفْضِي بَعْدَ
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الْمَوْتِ إِلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَكَ وَ قَدْ أَخَذْتَ مِنْهُ حِذْرَكَ وَ شَدَدْتَ لَهُ أَزْرَكَ وَ لَا يَأْتِيَكَ بَغْتَةً فَيَبْهَرَك».

راهبردهای اخالق سیاسی در اسالم

آرامش قلب و اعتماد به نفسی می شود که انسان با ارتباط با خداوند و تکیه به او به دست
میآورد .این اعتماد به نفس ،شخص را در انجام وظایف سیاسی و اجتماعی خویش محکم
و در برابر مشکالت آن مقاوم میسازد.
جوهان ال .اسپوزیتو ،نویسنده کتاب دايرةالمعارف جههان نهوین اسهالم در خصهوص
نظریه اخالق سیاسی امام می نویسد :امام اعتقهاد دارد انسهان بههواسهطه اعمهال معنهویِ
منظمی که انجام میدهد ه که از جمله آنها نماز است ه بخشندگی و مهربانی خدا را بهاور
میکند و او را صاحب روز قیامت میداند و به همین دلیل ،انجام خطاههای بهزرگ یها بهه
تعبیر امام «گناهان کبیره» برای چنین شخصی بسیار دشوار میشود .نیز ایمهان بهه خهدا
موجب میشود انسان بیباکانهه در راه عهدالت مجاههدت نمایهد و از روی رغبهت و رضها
زندگیاش را فدای راه خدا کند (اسپوزیتو ،1888 ،ص.)188
در واقع مناسک دینی و عبادات ،بهویژه آنگاه که بهطور مهنظم و همهانگونههکهه در
دستورات دینی آمده است انجام شود ،سبب تقویت ایمان ،ثبات یاد الهی و توجهه بهه او و
نیز توجه به معاد و روز جزا میشود چراکه در عبادات دینی فراوان بدین نکتهها تصریح و
بهصورتهای گوناگون به این موضوعها اشاره شده است .بدیهی است این اعمال هرچه با
دقت ،توجه و رعایت آداب خاصی که برای آن برشمردهاند انجام شود ،اثرگذاری آن نیز به
تناسب سودمندتر خواهد بود.
امام خمینی دو کتاب ارزشمند سرّ الصّالة یا معراج السالکین و صالة العارفین یها آداب
الصّالة را در خصوص نماز و آداب آن از خود بهجا گذاشته است .استفاده از این دو کتاب و
آثاری مانند آن برای همگان ،بهویژه کسانی که دسهتی در سیاسهت دارنهد و مهیخواهنهد
صفات اخالق سیاسی اسالمی را در خویش تقویت کنند ،بسیار رهگشاست.
تأکید آیتاهلل خامنهای در دیدار با دانشهجویان بهه خوانهدن ههر روزۀ قهرآن کهریم و
برقراری ارتباط با خدای متعال بهوسیلۀ دعاها برای مقابله با دشمن و توطئههای دشمنان،
نشاندهندۀ اهمیت عبادات و انجام مناسک دینی نزد ایشان است (خامنهای 11 ،تیر .)1859
در قرآن کریم صبر و نماز را دو عامل کمککننده انسانها معرفی و به مؤمنان توصیه
میکند به آن دو متمسک شوند« :یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالة إِنَّ اللَّهَ مَهعَ
الصَّابِرِینَ» (بقره.)198 :
در نامه به مالک اشتر در انجام مسهئولیت حکمرانهی
از جمله نکاتی که امام علی
مصر توصیه میکند ،آن است که بهترین اوقات را به خویش و خدای خویش اختصهاص 111

دهد :نیکوترین وقتها و بهترین ساعات شب و روزت را براى خود و خداى خود انتخهاب
کن اگرچه همه وقت براى خداست( .شریف الرضی1815 ،ب ،ص.)995
از توصیههای آن حضرت پس از ضربت خوردن از ابنملجم به یاران و خویشان خهود،
توجه به قرآن کریم ،نماز ،امر به معروف و نهی از منکر و انجام مناسک حهج اسهت .ذکهر
این نکتهها در واپسین لحظات حیات آن مرد شریف و حکیم ،نشاندهندۀ اهمیت رعایهت
آنها از دیدگاه اوست بهویژه بندهای پایانی این دستورات که بیهانگر آن اسهت کهه تهرک
برخی از دستورات دینی مانند امر به معروف و نهی از منکر که هم بر زمامداران و هم بهر
مردم واجب است ،موجب می شود زمام امور مسلمانان به دست افراد ناالیق افتهد و چهون
این افراد موجب تسلط چنین افهرادی در جامعهه شهدهانهد ،دعاهایشهان در پیشهگاه الههی
مستجاب نخواهد شد .در این وصیتنامه آمده است:
خدا را! خدا را! درباره قرآن مبادا دیگران در عمل کردن به دستوراتش از شما پیش گیرنهد.
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهارم  /تابستان 1931

خدا را! خدا را! درباره نماز چراکه ستون دین شماست .خدا را! خدا را! دربهاره خانهه خهدا ،تها
هستید آن را خال مگذارید زیرا اگر کعبه خلوت شود ،مهلت داده نم شوید .خدا را! خهدا را!
درباره جهاد با اموال و جانها و زبان هاى خویش در راه خهدا .بهر شهما بهاد بهه پیوسهتن بها
یکدیگر و بخشش همدیگر .مبادا از هم روى گردانید و پیوند دوست را از بین ببرید .امر بهه
معروف و نه از منکر را ترک نکنید که بدهاى شما بر شما مسلّط م گردند ،آنگاه هرچهه
خدا را بخوانید ،جوابتان ندهد (همان ،ص.)995

به فرمانداران و کهارگزاران نظهام اسهالمی ،بهر انجهام
همچنین در نامههای علی
وظایف و عبادات شرعی ،بهویژه نماز و اوقات خاصی که آن را باید بههجهای آورد ،تأکیهد
شده است .این مسئله در نامه های مختلف خطاب به مسئوالن سیاسی به چشم میخهورد
که نشاندهندۀ اهمیت و تأثیر بهسزای اعمال عبادی در انجام صحیح و صهادقانۀ وظهایف
کارگزاران است .از جمله این نوشتهها ،نامهای به محمد بن ابیبکر است .در این نامه پس
از آنکه حضرت به او گوشزد میکند تو را به فرماندهی لشکر مصر ه بزرگترین لشهکرم ه
گماشتهام ،از او میخواهد هرگز رضایت مردم را بر رضایت حق و خداوند تهرجیح ندههد و
مینویسد:
در همه کارت خدا را اطاعت و از او پیروى کن (به دستور او رفتار نما) زیرا اطاعت خهدا بهر
هر چیز افزون دارد (چون سعادت و نیکبخت از آن به دست م آید) و در عبادت و بندگ
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نفس خود را بفریب (او را گول زده ،به وسیله ترساندن از کیفر و خشنود ساختن به پاداش از

شهوتها جلوگیرى کن و به طاعات وادار) و بها او مهدارا نمها (بسهیار در ریاضهت و رنجهش
میفکن) و او را مغلوب نساز (تکلیف سخت به او مکن) و هنگام گذشهت و شهادیاش آن را
دریاب (در فراغت و خرّمیاش او را به طاعت و بندگ وادار) مگر آنچه بر تهو واجهب اسهت
(مانند نمازهاى شبانهروزى) که از بهجا آوردن و مراعات نمودن آن در وقتش چارهاى نیست
.

(ناچار باید بهجا آورد چه در خرّم و چه در افسردگ ) (همان ،ص)1011
د) راهبرد عبرتی

با بررس تحوالت ناگوار دنیا به او (نفست) آگاه بخش و از دگرگون روزگار و زشت هاى
گردش شب و روز او را بترسان .تاریخ گذشتگان را بر او بنما و آنچه را بر سر پیشینیان آمده

راهبردهای اخالق سیاسی در اسالم

عبرت آموزی نیز از جملهه راهبردههایی اسهت کهه بهرای ههر سیاسهتمداری مهیتوانهد در
هماهن سازی خویش با الگوهای اخالق سیاسهی اسهالمی کارسهاز باشهد .قهرآن کهریم
صاحبان بصیرت را به عبرت گرفتن از سرگذشت پیشینیان امر میکند« :فَاعْتَبِرُوا یا أُولِهی
الْأَبْصار» (حشر.)1 :
در دورانی که زمام امور مسلمانان را برعهده داشت ،هرگاه که فرصت را
امام علی
مناسب می یافت ،به نزدیکان خویش یادآور میشد که از سرانجام گذشتگان عبرت گیرند.
از جمله نکتههای ارزشمند حضرت در مسیر بازگشت از جنه صهفین در نامهه بهه امهام
توجه به سرنوشت و تاریخ گذشهتگان و عبهرتآمهوزی از آن اسهت .ایشهان در
حسن
بخشی از این نامه درباره آنکه چگونه با عبرت گرفتن از حوادث روزگار ،نفهس خهویش را
تربیت کرده و به کنترل خویش درآورده ،خطاب به امام حسن مینگارد:

است ،به یادش آور .در دیار و آثار ویران رفتگان گردش کن و بیندیش که آنها چه کردند؟ از
کجا کون کردند و در کجا فرود آمدند؟ از جمع دوستان جدا شهدند و بهه دیهار غربهت سهفر
کردند .گویا زمان نم گذرد که تو هم یک از آنان  .پس جایگاه آینده را آباد کن و آخرت را
به دنیا مفروش (همان ،ص.)911

مسائل و مشکالتی همچون فقر ،بیماری و مرگ اطرافیان را کهه انسهانهها در طهول
زندگی با آن روبهرو میشوند ،می توان از الطاف پنهان الهی دانست که موجب یهادآوری و
عبرتآموزی شده ،سبب میشوند شخص بداند در مقابله با بسیاری از نامالیمهات ،نهاتوان
است و تنها منبع و منشأ قدرت که میتوان بدان تکیه کرد ،خداوند توانمندی است کهه از
همهچیز و همهکس بی نیاز است .تأثیر و اهمیت این موارد در پایبندی به اصول اخالقی و
مذهبی به قدری است که در حدیثی از امام حسین آمده است درصورتیکه این موارد 119
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نمیبود ،کسی خود را به امری متعهد نمیدانست« :اگر سه چیز نمیبود انسهان در برابهر
هیچ چیزی سر فرود نمیآورد :فقر و بیماری و مرگ»( 1حلوانی ،1861 ،ص.)80
در قرآن کریم نیز آیات گوناگونی نشاندهندۀ آن است که احساس بینیازی و فراوانی
نعمت ،موجب سرکشی خواهد شهد .خداونهد فرمهوده اسهت« :إِنَّ الْإِنْسَهانَ لَیَطْغَه أَنْ رَآهُ
اسْتَغْنَ حقاً که انسان سرکش م کند ،همینکه خود را ب نیهاز پنهدارد» (علهق .)1-6 :در
سورۀ ش وری نیز به فلسفه فقر یا عدم وفور نعمت در میان بندگان اشاره شده است و بیهان
میدارد که بینیازی انسان ،موجب غفلت و عامل سرکشی او خواهد شد« :لَهوْ بَسَهطَ اللَّههُ
الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ وَلَکِنْ یُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا یَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِیرٌ بَصِیرٌ اگر خدا روزى
را بر بندگانش فراخ گرداند ،مسلّماً در زمین سر بهه عصهیان برمه دارنهد ،لهیکن آنچهه را
بخواهد به اندازهاى [که مصلحت است] فروم فرستد .بهراست که او به [حال] بنهدگانش
آگاه و بیناست» (شورا.)11 :
روایتی نقهل کهرده اسهت کهه اهمیهت و تهأثیر
امام صادق نیز از پیامبر اکرم
عبرتآموز مرگ را نشان می دهد و آن را در زمینهه پنهد و انهدرز کهافی مهیدانهد« :قَهالَ
کَفَ بِالْمَوْتِ وَاعِظاً» (امام جعفهر صهادق ،1895 ،ص .)118ایهن روایهت نشهان
رَسُولُاللَّهِ
میدهد اگر شخص و بهویهژه کسهانی کهه مسهئولیتههای حساسهی در جامعهه در مقهام
کارگزاران سیاسی به عهده دارند ،به سرنوشت و عاقبت کار دیگران توجه کنند ،بیشهترین
تأثیر را در هدایت آنها و جلوگیری از لغزشهای احتمالی و پایبندی بهه اصهول اخالقهی ه
اسالمی خواهد گذاشت.
سیاستمدار و کارگزار سیاسی باید همواره تاریخ و سرنوشت نظامها و رهبران سیاسی را
با دقت در نظر داشته باشد و علل فراز و فرود آنان را بررسی کنهد و بدانهد ههیچ پسهت و
مقامی پایدار و جاودان نیست و باید از فرصت محدودی که به لطف الهی در دست او قرار
گرفته است ،به نحو احسن برای خدمت به مردم استفاده کند .امام علی چنان در آثهار
و تاریخ سرنوشت گذشتگان غور و آن را مطالعه کرده بود که گویا در میان آنان میزیسته
است .ایشان در نامۀ دیگری به فرزندش امام حسن مینویسد:
پسرم! درست است که من به اندازه پیشینیان عمر نکردهام ،اما در کردار آنها نظهر افکنهدم و
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 . 1لَوال ثَالثَةٌ ما وَضَعَ ابنَ آدَمَ رأسَه لِشَيءٍ :اَلفَقر وَالمَرَضُ وَالمَوت.

در اخبارشان اندیشیدم و در آثارشان سیر کردم ،تاآنجاکه گویا یک از آنان شهدهام ،بلکهه بها
مطالعه تاریخ آنان ،گویا از اول تا پایان عمرشان با آنهان بهودهام (شهریف الرضهی1815 ،ب،
ص.)918

امام خمینی نیز در سخنان خویش دنیای اسالم و بهویژه حاکمان کشورهای اسهالمی
را به درس گرفتن از ملت ایران توصیه میکرد بدون اتکا به قهدرتههای شهرق و غهرب
توانستند قدرتهای خارجی را بیرون کنند و به استقالل برسند و از آنها میخواستند خود را
از یوغ قدرت های استعمارگر خارج کنند تا عاقبتی مثل سادات در مصر و اشخاص دیگری
که بهوسیلۀ آنان تحقیر شدند ،نداشته باشند (امام خمینی ،1886 ،ج  ،19ص.)189-183
 .6نتیجه

راهبردهای اخالق سیاسی در اسالم

با توجه به اهمیت اخالق و اخالق سیاسی از منظر اسالم و با تأکید حدیث شهریف نبهوی
«اِنَّمابُعِثْتُ ألُتَمِّمَ مَکارِمَ األَخْالق» بر اهمیت اخالق که هدف از بعثهت را تکمیهل کهردن
اخالق شایسته و نیکو بیان داشته است ،موضوع این مطالعه را راهبردهای اخالق سیاسهی
در اسالم قرار دادیم .هدف از این تحقیق آن است کهه بها بههرهگیهری از منهابع و مآخهد
اسالمی ،طرحها و روشهایی را ارائه شود که موجب بهکهارگیهری امکانهات و نیروهها در
جهت اجرای دستورات اخالقی در حوزه سیاسی میشود .بدین منظور ،راهبرد را هنر و علم
بهکارگیری نیروهای سیاسی ،اقتصادی ،روانشناختی و نظامی یک ملت یا گروهی از ملت
که موجب بیشترین حمایت از سیاست های اتخاذشده در طی دورۀ جن یها صهلح شهود،
تعریف کرده و منظور از راهبردهای اخالق سیاسی را در این مطالعه ،روشها و طرحهایی
دانسته شده که بیشترین تأثیر را در کهارگزاران سیاسهی و دیگهر مخاطبهان در گهرایش و
حمایت از سیاستهای فرهنگی در زمینه اخالق سیاسی میتواند داشته باشد .همچنین بها
الهام از وحهی ،کهالم معصهومان و سهخنان اخالقهی امهام خمینهی و آیهتاهلل خامنههای،
راهبردهای اخالق سیاسی را در چهار راهبرد الهی ،عبرتی ،عبادی و معادی بیان و مراد از
هر یک را با استفاده از منابع فوق توضیح داده شد.
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