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چکیده
ردرت نرم ،بر یندی از چهره مثبت و لطاف ریدرت اسیت کیه در ن جلیوه مثبتیی از سااسیتها ارائیه مییشیود؛
ّ
بهطوری که مردم بدون هاچ اجبار و ِاکراهی ،اهداف یکومت را محقق سازند .یکی از منیابع مهیم تولاید ریدرت
نرم ،رعایت اخالق در یوزه سااست است .در این مقاله ـ به روش ِاسنادی و با رویکرد توصیافی۔ تحلالیی ــ بیه
بررسی رویکرد امام علی (ع) به اخالق در یوزه سااست و کارکرد ن در تولاد ریدرت نیرم ،پرداختیه شیده اسیت.
ّ
نتاجه پژوهش ،مشخص میسازد که امام علی (ع) به شدت و سرسختانه بیه رعاییت ارزشهیای اخالریی پایبنید
بودهاند و رویکرد ن یضرت به اخالق در یوزه سااست ،بر پایه چهار اصل ـ «اصیالت اخیالق و عیدم اسیتفاده
ابزاری از ن»« ،ثبات ارزشهای اخالری و انعطافناپذیری ن یتی در یادترین شرایق سااسی»« ،کنترل و مهیار
ردرت توسق اخالق» و «همبسیتگی و پاوسیتگی اخیالق و سااسیت» ــ اسیتوار اسیت .ایین رویکیرد ،سیبب
نهادینه شدن ارزشهای اخالری در جامعه شده و مانع بروز فساد در مراکز تجماع ردرت و سااست خواهید بیود و
ردرت نرم دارد .شناخت رویکرد علیوی بیه اخیالق ،اشیکاالت
به همان دلال ،کار یی و کار مدی باالیی در تولاد ِ
نظریه ردرت نرم ـ همچون نگاه ابزاری و سودگرایانه به اخالق ،نسبی و سلاقهای بودن ارزشها ،و جیدایی اخیالق
از سااست ـ را باش از پاش شکار میسازد.
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در سالهای اخار ،تالشهای زیادی برای بازاندیشی و نواندیشی در برخی مقوالت فکری میرتبق
با سااست بانالملل صورت گرفته که نظریههای مربوط به «ردرت» در این رهگذر ،بینصیاب از
جریان تغاار و ّ
تحول نبودهاند« .ردرت» یکی از عناصر پایهای و بناادین در سااست و بیانالملیل
است که مفهوم و برداشت از ن ،جایگاهی مهم در علم سااست و بهویژه روابیق بیانالمیل دارد.
«ردرت» در سادهترین تعریف ،به معنای «توانیایی دارنیده ن بیرای واداشیتن دیگیران بیه تسیلام
خواست خود است» ( شیوری ،70۵0 ،ص  )۵۰۵و اغلب به معنیای «دسیت ییافتن بیه نتاجیه
دربرابر
ِ
مطلوب است که در ن بح تأثارگذاری و نفوذ ناز نهفته است» (هاوود ،7011 ،ص .)710
پاش از این گمان میشد که تنها راه دستیابی به ردرت و ِاعمال ن ،توسیل جسیتن بیه زور و
تهدید و یا تطماع است ،اما با گسترش جوامع اجتماعی و به سبب دگرگونی در ماهایت سااسیت
های بانالملل ،این نوع نگاه به ردرت تغاار یافت و شیاوه وصیول بیه ریدرت و ِاعمیال ن ،ابعیاد
تازهتری یافت .در این راستا ،اندیشمندان و نظریهپردازان سااسی سعی کردند تا با طرح دیدگاههای
جدید ،شرایق تحصال و ِاعمال ردرت را مورد بررسی و تحلال باشتری ررار داده و به شیکلهیای
نامحسوس ردرت ،اهمات باشتری دهند .یکی از نظریهپردازان پاشرو در این زمانه ،جوزف نای ـ
استاد روابق بانالملل دانشگاه هاروارد ـ است که در سال ،7۵۵0مفهوم جدیید «ریدرت نیرم» را در
ّ
کنار «ردرت سخت» مطرح کرد ( )see Nye, 1990که نظریه او ،هیم اکنیون ،نظرییه مسیلق در ییوزه
پژوهشهای ناظر به ردرت نرم است .او با گذر از منابع زر و زور ،چهره جدییدی از ریدرت پدییدار
کرد که در ن مردم بیا رضیایت و اختایار خیود ،از یاکمیان و اصیحاب ریدرت اطاعیت و تبعایت
میکنند .مفهوم رایج ردرت نیرم« ،توانیایی کسیب مطلیوب از طرییق جاذبیه اسیت؛ نیه اجبیار ییا
ّ
تطماع» (نای701۵ ،الف ،ص  .)۰این نوع ردرت ،بر منطق جذابات و بر مبنای انطباق و هماهنگشیدن
با مردم استوار است و با دستاابی به رلوب و اذهان مردم ،نها را همسو میسازد؛ بهطوریکه میردم نیه
از سر اجبار و اکراه ،بلکه با رضایتمندی کامل ،تن به ردرت داده و خواستههای ردرتمند را اجابیت
میکنند (نای701۵ ،ب ،ص 70؛  ،۹جکوئاز ،70۵۰ ،ص 70۵؛ پورایمدی ،701۵ ،ص . )Gary، 6, p. 2004 ; 701
ردرت نرم ـ به جای جنبههای سختافزاری ردرت ـ بر جنبههای نرمافزاری ن تأکاد داشیته و
در پی ارناعسازی و ایجاد رضایت برای همراه نمودن مردم در راستای مطاع و مجیاب کیردن نیان
است و به همان دلال ـ در رااس با ردرت سیخت کیه بیر شیالوده زور و اجبیار مبتنیی اسیت ــ
تأثارگذاری عماقتری دارد (نای701۵ ،ب ،ص ۵۵؛ مالسون و همکیاران ،701۵ ،ص 770؛ هرسیاج و تویسیرکانی،
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 ،701۵ص  .)77۵این نوع ردرت ،ردرت هدایت کردن ،جیذب کیردن و سرمشیق ریرار گیرفتن نایز
هست و به نوعی بر مفاهامی چون نفوذ ،ارتدار و یتی مشروعات ابتنا دارد و با ردرتهایی نظایر
ردرت فرهنگی ،ارتصادی و ...ارتباطی تنگاتنگ دارد (نای701۵ ،الف ،ص .)۵7
منابع تولاد ردرت نرم ،متفاوت و متعددنید و شیامل هیر امیر محسیوس و ییا غارمحسوسیی
میشود که و یژگی جذب و ارناع داشته و سبب تأثارگذاری غار تهدید ماز ،و اعمال ریدرت بیدون
ّ
اجبار و تطماع شود (نای701۵ ،ب ،ص  .)۵۰بر این مبنا ،اغلیب ،جیذاباتهای فرهنگیی و ارزشیی،
سااستهای مشروع و مقبول ،جاذبههای اخالری ،مهارتهای ارتبیاطی کالمیی و غایر کالمیی
(سخنوری ،نو یسندگی ،داستاننو یسی ،سبک زندگی و پوشش و…) ،اردامات تبلاغی و ارنیاعی،
ارتباطات دیپلماتاک و… از مؤلفههای نرمافیزاری در جهیت بیه دسیت وردن اذهیان و رلیوب و
در نتاجه ،تولاد ردرت نرماند (نای701۵ ،ب ،ص ۵۰؛ افتخاری و همکیاران ،701۵ ،ص  .)777به دلال تعدد و
تنوع مؤلفهها و منابع ردرت نرم ،سنجش دراق و همهجانبه ردرت نرم یک رهبر و یا یک یکومیت
دشوار است ،ولی معموال فرد ،کشور یا گروهی واجد ردرت نرم دانسته مییشیود کیه مؤلفیههای
پاشگفته را داشته باشید و بتوانید بیا تأثارگیذاری بیر باورهیا و عقایید ،جلیوه مثبتیی از فرهنیگ و
سااستهای خود ایجاد کند؛ بهطوری که هر نوع میانع ییا انگایزه مقیاومتی را بازسیتاند و از ایین
ّ
طریق خواستههای خود را محقق سازد (نیای701۵ ،ب ،ص ۵7؛ مالسیون و همکیاران ،701۵ ،ص  )770و ییا
«بتواند موضوعات مورد عالره خود را به دستور جهانی تبدیل کرده و اراده و خواسیت خیود را بیر
مییا محییدود ییا پرشییمول تحمایل کنیید» (Fergusen, 2007, p. 134؛ الااسیی ،7011 ،ص  )7۰۵و ییا
«از ایدئولوژی جذابی برخوردار بوده و بر ارزشهیای اخالریی و ایسیاس مسیئولات اجتمیاعی
تأکاد باشتری بورزد و الگوهایش از جیذابات و مقبولایت باشیتری برخیوردار باشید» (افتخیاری و
همکاران ،701۵ ،ص )10؛ رعایت اخالق و توجه به ارزشهیای اخالریی یکیی از مؤلفیههای مهمیی
است که وجهه مثبتی از چهره فرد یا یکومت نشان داده و منبع مهم تولاد ردرت نیرم بیه یسیاب
می ید (نای701۵ ،ب ،ص ۵7؛ ۹0 ،۹؛ باکی ،701۵ ،ص  )۹7رعایت اخالق در سااست ،منجر بیه جلیب
مقبول ّات و اعتماد عمومی شده و ردرت نرم پایدار و گستردهای تولاد میکند و در وارع« ،اهمایت
ارزشهای اخالری در ردرت نرم از ن جهت است که موجب نوعی همانندسازی عماق با باورها
و ارزشهای مردمی شده و از این طریق بسترهای مناسب را برای جذب مردم و پذیرش دادههیای
نظام سااسی فراهم می ورد» (نیائانی ،7011 ،ص  )7۵۵از طرفیی« ،در ارزشهیای اخالریی ،جیذب
رلوب و افکار مشهود است ،بهطوری که ضمار ناخود گاه مخاطبان را مورد هیدف ریرار داده و بیا
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لطافت و ظرافت غارمحسوسی بر الیههای عماق اذهان تیاثار مییگیذارد و از ایین طرییق زمانیه
جلب اعتماد و همراهی مردم را فراهم میسازد» (گلشنپژوه ،701۵ ،ص  .)۵۵با وجود اهمات و نقیش
برجسته اخالق و ارزشهای اخالری در ردرت نرم ،از نجا کیه دنایای سااسیت ،دنایای تضیاد و
تزایم منافع است ،گاه بان سااست و اخالق تزایم ایجاد میشیود؛ بیهطیوری کیه تیأمان منیافع
سااسی در گرو نادیده گرفتن ارزشهای اخالری است و گاهی دروغ و نقض پامان ،منفعتهیایی
را به همراه دارند و ارتکاب فریب ،نارنگ و همچنان تبلاغات دروغان ،زمانه موفق ّایت سااسیی را
فراهم می ورند و از همانرو ،در نظریه ردرت نرم ،در عان توجه به اخالق ـ به عنوان منبیع مهیم
تولاد ردرت نرم ـ عمدتا ،تنها زمانی که ارزشهای اخالریی جاذبیهای بیرای وصیول بیه اهیداف
سااسی داشته باشند ،به ن توجه میشود و اگر امیوری بیر خیالف ن (همچیون فرییب و اغیوا)،
هدف مورد نظر را تأمان کند ،از ن بهره گرفته مییشیود و بیه همیان دلایل« ،گیاهی فریبکیاری
بخشی از راهبرد باان مییشیود» (نیای701۵ ،ب ،ص  )۵7۵و گیاه خدعیه و اغیواگری میؤثر انگاشیته
میشود تا جایی که « ردرت نرم ،به توانایی اغوا و فیریفتن نایز تعرییف میشیود» (جکیوئاز،70۵۰ ،
ِ
ص 70۰؛ نای701۵ ،ب ،ص  )۵۵و یتی بح «دستهای لوده» (انجام کارهای غاراخالریی توسیق
رهبران برای پاشبرد منافع گروهی) مطرح میشود« :اگر تالش برای موفقایت ییک رهبیر درسیت
باشد ،باید لوده شدن دست هم درست باشد ،یعنی رهبران  -برای منافع گروهی  -گاهی مجبیور
به کارهای میشوند که عالرهای به ن ندارند» (نای701۵ ،ب ،ص .)۵۵0
ّ
به عبارت دیگر ،در نظریه ردرت نرم ،اولو ّیت و تقدم منافع سااسی بر اخالق و استفاده ابزاری
از اخالق برای تولاد ردرت نرم  -در راستای تحقق اهداف سااسی  -به چشم میخورد ،در ییالی
که ساره و نگرش امام علی (ع) در این زمانیه متفیاوت اسیت و اخیالق در نگیاه و باینش سااسیی
ن یضرت ،از جایگاه و یژهای برخوردار است .این مقاله ضمن ترسام تصو یر روشنی از اخیالق
است علوی ،اصول و مبانی نیضرت در این زمانه را استخرا و سپس اثبات میکنید کیه
در سا ِ
نهتنها اخالق در سااست علوی ،کارکرد بهتری در تولاد ردرت نیرم پاییدار دارد ،بلکیه اشیکاالت
نظریه اولاه ردرت نرم را ندارد.
ٔ
حوزه سیاست
نوع نگاه و رویکرد امام علی (ع) به اخالق در

رویکرد امام علی (ع) به اخالق در یوزه سااست ،از نوع نگیاه متفیاوت ن یضیرت بیه انسیان و
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ردرت سااسی نشأت گرفته است .از نجا که نگرش امام (ع) به پدیدهها ،الهیی و متعیالی اسیت،
«توجه به امور رویانی در کنار امور جسمانی ضروری است و یتی جنبه رویانی مهمتر از جنبیه
جسمانی انگاشته میشود؛ بهطوری که اگر روح به واسطه بییاخالریی صیدمه ببانید ،سیاب ن
جبرانناپذیر است» (نک :لکزایی ،70۵0 ،ص  )7و از طرفی ،صرف مؤلفههای ّ
میادی ریدرت ،بیدون
ِ
در نظر گرفتن جنبههای الهی و سمانی ،مطلوب ناست و ردرتی که هدف اصلی ن کسب منیافع
مادی باشد و اخالق و معنویت در ن جایگیاهی نداشیته باشید ،پذیرفتیه ناسیت (کیاظمی،70۹۵ ،
ص  .)7۵امام علی (ع) به جایگاه اخالق در یوزه سااست و یکومت توجه ویژه داشیتند و یتیی از
ن ،در امر هدایت ردرت سااسی و رشد معنوی مردم بهره مییگرفتنید .ن یضیرت بیا سرمشیق
ررار دادن ساره پاامبر اکرم (ص) ،پاوند عماقی بیان اخیالق و سااسیت برریرار کردنید و سااسیت
اصلی یکومت خویش را بر مبنای ایاای ارزشهای اخالری و دینی بنا نهادند» (علاخانی،701۵ ،
ّ
ص ۵0؛ عاوضی ،7010 ،ص  )7۵۰و به همان دلال ،افزون بر این کیه بیهشیدت بیه اصیول و ارزشهیای
اخالری پایبند بودند ،رعاییت اخیالق در ییوزه سااسیت را بنایادیتیرین اصیل و نخسیتان شیرط
ّ
خیق مشیی جهیتگاریهیای
یکمرانی و سااست میشمردند و هدف یکومیت و تعایانکننیده ِ
سااسی میدانستند (پورایمدی و جعفریپناه ،70۵7 ،ص .)7۰0
در مکتب علوی« ،سااست و اخالق در هم تناده و رابطه نها پاوسته است ،بلکه یتی اخالق
به سااست مشیروعات داده و رکین ن بیه یسیاب میی یید و از همیانرو ،در مقیام تیزایم بیان
امور اخالری و منافع سااسی ،رعایت اخالق مقدم است (لکزایی ،7017 ،ص )707؛ بیه گونیهای کیه
در نگاه ن یضرت ،نچه به لحاظ اخالری نادرست باشد از لحاظ سااسی نایز نادرسیت اسیت.
ّ
بر همان مبنا ،امام علی (ع) ضمن تالش مجدانه برای نهادینه کردن ارزشهای اخالری در جامعیه
به عنوان هدف یکومت ،هاچگاه از فریب ،نارنگ و وعدههیای دروغیان ،بیرای پاشیبرد اهیداف
سااسی و یا مهار مخالفان و مقابله با توطئه نها بهره نگرفتند .مصادیق و مؤلفههای رعایت اخالق
در سااست علوی ،در ساره و شاوه یکمرانی امام علی (ع) شکار و عاان است و نوع نگاه خیاص
ن یضرت را به خوبی نمایان میسازد.
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اصطالح در عصر امام علی (ع) مطرح نبوده ولی با توجه به تعریف ردرت نیرم و مؤلفیهها و منیابع
شناخته شده ن در ادباات سااسی ،میتوان ایین نیوع ریدرت را در سیاره و سیخن امیام علیی (ع)
مشاهده کرد .اخالقگرایی و توجه به ارزشهای اخالری یکی از منابع مهم تولاد ردرت نرم است
که در سااست امام علی (ع) به وضوح و به وفور دیده میشود .امام علی (ع) به عنوان رهبیری الهیی
و مر ّبی عظام اخالری ،روش اخالری را در سااست و یکومت در پاش گرفتند که عالوه بر ایجاد
جاذبه برای پاروی مردم ،به عنوان یک عامل سلبی ،از شاوع بیاخالریی در ریدرت و سااسیت
جلوگاری کرده و همان امر باع اعتباربخشی به مکتب علوی و ماندگاری ایین مکتیب شید،
رت نرم علوی و جاذبه اخالری امام علی (ع) در تأثارگیذاری بیر میردم و
همان معنای وارعی رد ِ
جذب نهاست .ویژگیهای اخالری همچون عدالت ،صدارت ،وفای به عهد ،مدارا با میردم،
یفییظ عی ّیزت و کرامییت انسییانی ،زهیید و سییادهزیسییتی و همچنییان پرهاییز از دروغ و فریییب،
استبداد رأی ،جاهطلبی ،تجملگرایی و سوء استفاده از ردرت ،بر جلب اعتمیاد و رضیایتمندی
مردم و مقبولات سااسی تأثاری بناادی داشتند و زمانهساز تولاد ردرت نرم بودهاند که در ادامه،
ضمن اشاره اجمالی به تأثار برخی از این ویژگیهای فردی در تولاد ردرت نرم ،مصادیق ن در
اندیشه و ساره علوی باان میشود.
 .5عدالت
عدالت ،محوریترین و یژگی اخالری یوزه سااست و رکن نظیام سااسیی اسیت (مهاجرنایا،70۵۰ ،

ص )۹7؛ اجرای عدالت در ابعاد مختلف اجتماعی ،ارتصادی ،رضایی ،فرهنگی و موزشی ،سبب
بهم پاوستگی مردم با یکومت میگردد و زمانهساز ریشهکن شدن فساد ،تبعاض ،و یژهخیواری و
فقر و تنگدستی خواهد شد و همان امر ،افزون بر ن که رامش و امنایت را بیر جامعیه یکمفرمیا
خواهیید کییرد ،رضییایت و اعتمییاد مردمییی را افییزایش داده و مایییه تولیید رییدرت نییرم خواهیید
شد (بارریچومکانی و یسانی ،70۵۰ ،ص  .)۵۵در ساره و اندیشه امام علی (ع) توجهی و ییژه بیه عیدالت
شده است تا نجا که در کالم ن یضرت ،به عنوان هدف اصلی سااست و یکومت و از عوامل
اصلی مشروعات ن معرفی شده است (نه البالغه ،خطبه  0و خطبه  .)77امام علی (ع) اجرای عیدالت
را عامیییل ثبیییات و پاییییداری یکومیییت ،و ظلیییم و سیییتمگری را ماییییه زوال و نیییابودی ن
میداند (تمامی مدی ،7 ،70۵0 ،ص  )077و در همان راستا  -خطاب به مالک اشتر و بیه عنیوان ییک
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 .3صداقت

رضایت مردم از یکومت مستلزم اعتماد است و البته ،اعتماد مردم ناز محصول مشاهده صدارت
و اعمال صادرانه کارگزاران و یاکمان است (نصیویاان ،701۵ ،ص  )70۹و همان امیر ،صیدارت را بیا
ردرت نرم که بر مبنای رضایت و اعتماد عمومی شکل میگایرد ،پاونید مییدهید .صیدارت ،بیه
معنای صدق و راستی در گفتار ،کردار ،اهداف و جهتگاریهای سااسیی ،و دوری از هیر گونیه
دروغ ،فریب ،جعل وارعات و کتمان یقایق است (اسالمی ،7017 ،ص  )۵0۵که همه این و یژگییهیا،
عالوه بر ایجاد محبوب ّات در بان مردم ،موجب جلب اعتماد عمومی و نفوذ در رلبها میشیوند.

۹2۱
روییرد امام علی (ع) به اخالق در حوزۀ سیاست و…

دستورالعمل کلیی ،میینو یسید« :همانیا بهتیرین چشمروشینی یاکمیان ،بیر پیایی عیدالت در
شهرهاست» (نه البالغه ،نامه  )70و یا میفرماید« :دوسیتداشیتنیتیرین چازهیا نیزد تیو ،در ییق
ماانهترین و در عدل فراگارترین و در جلب رضایت مردم گستردهترین باشد» (نه البالغه ،نامه .)70
عدالت در همه ابعاد یکومت و سااست امام علی (ع) جیاری بیود و از مصیادیق برجسیته ن
میتیوان بیه تقسیام عادالنیه باتالمیال (نها البالغاه ،نامیه  ،)۰0پرهایز از اعطیای امتاازهیای بیی
وجه (نه البالغه ،خطبه  ،)۵0۵رضاوت عادالنه ،ممانعت از پادایش و انباشیت نامشیروع ثیروت در
زندگی کارگزاران یکومتی (نه البالغه ،نامه  70و  ،)0ممانعیت از سیوء اسیتفاده میالی و بازگردانیدن
امییوال غارتشییده بییه باتالمییال (نهاا البالغااه ،نامییه  77و  ،)70مبییارزه بییا انحصییارطلبی و
رانتخواری (نه البالغه ،نامه  ،)70رفع اختالف طبقاتی و مبارزه با فقر و تنگدستی (نها البالغاه ،نامیه
 70و یکمت  ،)0۵1اشاره کرد که همه اینها زمانهساز پایداری و استحکام جامعهانید و ماییه جلیب
رضایت تودههای مردمی و ارتدار یاکم ّات میشوند و بدین شاوه ردرت نرم ایجاد میشود.
یساسات و جد ّیت امام علی (ع) در رعایت عدالت به یدی بود که یتی برای نزدیکترین افیراد
خود ناز امتااز ویژهای رائل نمیشدند و یکی از نمونههای بارز ن ،برخورد راطع و عیدالتطلبانیه ن
یضرت با عقال است که از ایشان تقاضای ویژهای برای برخورداری از باتالمیال در راسیتای رفیع
ایتااجات خود ،داشت (نه البالغه ،خطبیه  .)۵۵۰همچنان شیدت عمیل ن یضیرت ،در برخیورد بیا
کارگزارانی که از بات المال سوء استفاده میکردند ،جلوه دیگری از عدالت علوی است که زمانهسیاز
ردرت نرم است؛ چنانکیه در نامیهای تیوباخی بیه یکیی از کیارگزاران ،نسیبت بیه سیوء اسیتفاده از
باتالمال هشدار میدهد (نه البالغه ،نامیه  )۰7و فرماندار یکی از شهرهای فارس را ناز به سیبب عیدم
رعایت انصاف و عدالت در تقسام غنائم ،تخطئه و توباخ میکند (نه البالغه ،نامه .)۰0
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صدارت ،یکی از مهمترین شاخصههای سااست علوی اسیت کیه نخسیتان و مهیمتیرین شیرط
یکومتداری شمرده میشود .امام علی (ع) در سخنان خود همواره بیر رعاییت صیدارت تأکاید
داشتهاند و ن را مایه افزایش ردر و منزلت (تمامی میدی ،۰ ،70۵0 ،ص  ،)0۵0 ،۵۵۹عامل صیالح و
اصالح (تمامی مدی ،7 ،70۵0 ،ص  )۵17و تأثارگذار در جلب ّ
محبت و اعتماد مردمیی (تمامیی میدی،
 ،۹ ،70۵0ص  )۰10میدانستند که همگی از عوامل مهم و مؤثر در تولاد ردرت نرمانید .صیدارت
در همه ابعاد شخص ّاتی  -چه فردی و چه اجتماعی /سااسی  -امام علی (ع) جلیوه و نمیودی وییژه
داشته است ،تا نجا که هاچ دروغی و بلکه هاچ سخن خالف وارعی بر زبان ن یضیرت جیاری
نشد (نهج البالغه ،یکمت 717و خطبه  )7۵7و این صدارت مثالزدنی در گفتیار و رفتیار ،افیزون بیر ارائیه
الگو یی عملی برای یکومت بر مردم ،مایه افزایش و تعماق اعتماد و رضایت مردم و شکل گرفتن
مقبول ّات اجتماعی و نفوذ یاکم ّات و تولاد ردرت نرم گردید.
مصادیق صدق در عمل است که امام علی (ع) ن را محکمترین سیپر
وفای به عهد ،یکی دیگر از
ِ
معرفی کرده و فرمودند« :وفا توأم با صدق است و من ِسیپری بازدارنیدهتر از وفیای بیه عهید ،سیراغ
ندارم» (نهج البالغه ،خطبیه  .)۰7شایان ذکر است که وفای به عهد  -به ویژه از سوی یاکمیان و کیارگزاران
یکومت  -از عوامل مهم افزایش اعتماد عمومی است و از همیانرو ،در کیالم ن یضیرت« ،سیپر
محکم» معرفی شده است؛ زیرا وفای به عهد ،مایه و منشاء تعاون و همکاری اجتماعی و بسیترسیاز
افزایش انسجام اجتماعی است (ابن ابی الحدید ،نهج البالغهه ،۵ ،ص  )۰71و همان موضوع ،ن را با ریدرت
نرم پاوند میدهد .در همان راستا ،امام علی (ع) التفات و توجهی ویژه بیه وفیای عهید و پایبنیدی بیه
تعهدات داشتند و پایبندی به عهد و پامانها  -به طور مطلق و در هر شرایطی ،یتی بیه هنگیام بیروز
مشکالت و به خطر افتادن منافع  -را ضروری میشمردند؛ چنانکه در نامه به مالک اشتر ،فرمودند:
اگر ماان خود و دشمنت پامان بستی و امانش دادی ،به عهد خیود وفیادار بیاش و بیر
نچه بر عهده گرفتی امانتدار باش ،و جان خود را سپر پامان خود گردان؛ زیرا هاچیک
از واجبات الهی همانند وفای به عهد ناست که همۀ مردم جهان با تمام اختالفاتی که
ّ
در افکار و تمایالت دارند ،در ن اتفاق نظر داشته باشند (نهج البالغه ،نامه .)70

چنانکه از باان صریح امام علی(ع) پاداست ،ایشان یتی نقض پامانی که با دشمن بسیته شیده را
ناز مجاز نمیشمردند و به طور عام ،هر گونه خاانت ،فریب ،تدلاس و گریز از تعهد در تنگناهیا و
نقض و نسخ نابحق عهد و پامان را جایز ندانسته و میفرمودنید« :هرگیز پامیانشیکن مبیاش و در
عهد خود خاانت مکن ،و دشمن را فریب مده؛ زیرا کسی جز نادان بدکار ،بر خدا چنان روا نمییدارد
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 ...فساد ،تدلاس ،خدعه و نارنگ هاچکدام در عهد و پامان روا ناست» (نهج البالغه ،نامه .)70
پایبندی به عهد و پامان ،در ساره عملی امام (ع) بارها و به وفور دیده میشود که نمونیه بیارز ن
وفای به عهد در سختترین شرایق سااسی ،یعنی در جریان جنگ صفان است کیه ن یضیرت
به رغم اصرار و پافشاری یارانش بر نقض پامان ،بر عهد خیود بیا معاو ییه پایبنید ماندنید .بنیا بیر
ّ
صلحنامهای که به اصرار یاران امام با سپاه معاو یه منعقد شد ،جنگ متورف شد و تعاان سرنوشت
َ َ
مسلمانان به دو یکم واگذارگردید (طبیری ،0 ،7۵1۵ ،ص  ،)700امیا پیس از انعقیاد پامیان صیلح،
گروهی از یاران و سپاهاان یضرت  -به رغیم اصیرار اول ّایه بیر پیذیرش یکم ّایت  -بیا سیر دادن
ّ
شعار «ال یکم اال لله» ،خواستار نقض پامان و ادامه جنگ شدند ،اما امام علی (ع) نقض پامیان
را جییایز ندانسییتند (ابنمیزایم ،7۰0۰ ،ص 77۰–770؛ الییبالذری ،0 ،7۰7۵ ،ص 77۰–7۵۵؛ طبییری،7 ،7۵1۵ ،
ص  .)۵1–۹0و به رغم خدعهها و دساسههای بساار معاویه ،از اصول و ارزشهای اخالریی عیدول
نکردند و بر پامان خود وفادار ماندند که گواه و نشانهای است بارز بر صدق عملی امیام علیی (ع)
که زمانهساز جلب اعتماد عمومی و تولاد ردرت نرم است.
 .2مدارا با مردم

روییرد امام علی (ع) به اخالق در حوزۀ سیاست و…

مدارا با مردم ،ازجمله فضایل اخالری است که زمانه نفوذ در رلبها و جلیب یماییت تودههیا را
فراهم میکند و همان موضوع ،این و یژگی را به ردرت نرم پاوند میدهد .مدارا ،در منظومۀ فکیری
و سیارۀ عملیی امارالمییؤمنان (ع) ،اصییلی مبنییایی در روش یکومیتداری و اسییاس سااسییت و
یکومییت شییمرده م ییشییود (دلشییاد تهرانییی ،70۵ ،ص )0۵7؛ چنییان کییه بییه فرمییوده نیضییرت،
«رأس سااست به کاربردن رفق و مداراست» (تمامی مدی ،7 ،70۵0 ،ص  )0۵۵و «هر که با مالیمیت
و مدارا عمل کند ،موفق میشود» (تمامی میدی ،۵ ،70۵0 ،ص  .)771امام علی (ع) با یسن معاشیرت
و مدارا با خلق خدا ،زمانه محبت و جذب یداکثری را فراهم می وردنید و میانع بیروز درگایری،
خشونت و خونریزی میشدند و با گفتوگو و مذاکره ،زمانه ارناع و متقاعدسازی را فراهم ورده و
مشکالت و مسائل را به شاوهای مسالمت ماز یل میکردند و البته ،این امر ناز نمودی از ریدرت
نرم علوی و جلب همراهی مردم ،بدون اعمال زور و تهدید است .مصادیق مدارا در سیاره علیوی
فراوان است ،از نمونههای بارز ن ،برخورد کریمانه ایشان با اصیحاب جمیل اسیت کیه بیه رغیم
تالش و اصرار نها بر برپایی جنگ ،یضرت ،صبر و مدارا پاشه نمودند و با ارسال نامه ،گفتوگو
و مذاکره ،مانع از بروز درگاری و خونریزی شدند و جنگ را تا نجا کیه ممکین و ّ
ماسیر بیود ،بیه
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تییأخار انداختنیید (شییاخ مفاید ،7۰7۰ ،ص 7۹۵۔7۵0؛ دینییوری ،7000 ،ص 7۰۵؛ بییالذری ،0 ،7۰7۵ ،ص  )0۹و
یتی پس از تصرف بصره  -که اکثر مردم ن به جنگ با ن یضرت برخاسته بودند  -از سر میدارا،
اعالم عفو عمومی کردند (مسیعودی ،۵ ،7۰0۹ ،ص  )0۵۵و والاان و کارگزاران بصره را ناز به میدارا بیا
مردم فراخواندند (ابناعثمکوفی ،۵ ،70۵۵ ،ص 07۹؛ بالذری ،0 ،7۰7۵ ،ص 0۵؛ نهج البالغه ،نامیه  .)71شیاوه
برخورد امام علی (ع) با سپاه معاو یه نایز نمیود و نمونیه دیگیری از میدارای علیوی اسیت ،کیه ن
یضرت  -به رغم اریدامات خصیمانه معاو ییه و تیالش بیرای ایجیاد درگایری و خیونریزی  -بیا
نامهنگاریهای متعدد (نههج البالغهه ،نامیههای  ،)70 ،۵ ،1 ،۵ ،۹ارسیال سیفاران ،و گفتوگوهیای چنید
جانبه در راستای هدایت و ارناع معاو یه و سپاهاانش و جلوگاری از وروع جنگ و کشتار مسلمانان
کوشادند و بر این شاوه چنان مصر و مصمم بودند که برخی به این روش یضرت خرده گرفتیه و
ن را مسامحه در جنگ خواندنید و امیام (ع) در پاسیخ بیه نیان خطبیهای اییراد کردنید و جیذب
یداکثری و هدایت مخالفان و پرهاز از کشیتار و خیونریزی را هیدف اصیلی خیود بایان داشیتند
ردرت نرم علوی است.
(نهج البالغه ،خطبه  )77که همان معنای وارعی ِ
همچنان مدارا با خوار متعصب و تندرو و دادن اجازه به نان برای برپایی اردوگاه در ییرورا و
مراعات یقوق اجتماعی نها ،بیه رغیم انتقیادات و پامانشیکنیهیای بسیاار (بیالذری،۵ ،7۰7۵ ،
ص 07۵؛ ابناثار ،بیتا ،0 ،ص  )00۰و ارسال سفاران متعدد ،و مناظره و گفتوگوی بساار با خوار -
پییاش از ورییوع جنییگ نهییروان (ابنعسییاکر ،7۰0۵ ،ص 077 ،۵؛ بییالذری ،۵ ،7۰7۵ ،ص  ١)070از دیگییر
مصادیق بارز مدارا و ردرت نرم علوی است که زمانه جذب ییداکثری مخالفیان را فیراهم کیرد و
سبب شد تا بسااری از خوار متحول شوند و رویکردهای خود عیدول کننید (طبرسیی ،بییتیا،7 ،
2
ص ۵۵؛ ابن اعثم الکوفی ،۰ ،70۵۵ ،ص .)7۵۵
 .7عطوفت و مهرورزی

عطوفت و مهرورزی یاکمان و زمامداران ،عالوه بیر ایینکیه باعی ایجیاد ّ
محبیت در دل میردم
 .1همچنان ،نک :ابنعبدربه ،۰ ،7۰0۵ ،ص 07۰؛ خطاب بغدادی ،7۰7۵ ،ص 7۵۵؛ دینیوری ،بییتیا ،7 ،ص 7۰۵؛
ابناعثم کوفی ،۰ ،70۵۵ ،ص 7۵۵؛ طبرسی ،بیتا ،7 ،ص ۵۵؛ نه البالغه ،خطبه .7۵0 ،7۵7 ،771
 .2چنان که بنا به برخی نقلها ،در جریان مناظره امارالمؤمنان(ع) با سران خوار  ،شیش هیزار نفیر از نهیا بازگشیتند و از
صف خوار جدا شدند (ابن عبد ربه ،۰ ،7۰0۵ ،ص .)07۰

✺

میشود و مورعات زمامداران را تثبایت مییکنید ،شیکاف مایان ییاکم و میردم را از بیان بیرده و
انسجامبخش و ویدت فرین خواهد بود و از همانرو ،زمانهساز استحکام پایههیای یکومیت و
نشانه ردرت نرم یک یکومت است (بیارریچومکیانی و یسیانی ،70۵۰ ،ص ۵0؛ مهاجرنایا ،70۵۰ ،ص .)۹1
ساره عملی امارالمؤمنان (ع) و همچنان توصاههای فراوان ایشان بیه برخیورد مهربانانیه بیا میردم،
مصداری از ردرت نیرم علیوی اسیت .ن یضیرت ،افیزون بیر توصیاه و ترغایب زمامیداران بیه
مهرورزی و محبت با مردم ،خود ناز در شکار و نهان پاگار مشکالت و دغدغهمند ییال میردم و
بهویژه یتامان و مساکان بودند و در همان باره به مالک اشتر ،فرمودند:
رلب خود را سرشار از محبت به مردم کن و نسبت به نان همچون یاوان درنده مباش
که خوردنشان را غنامت شماری  ...از نها خطاها سرزده و لغزشهایی به عمد یا خطا
صادر خواهد شد .پس ،عفو و بخشیایش خیود را نصیاب نیان کین؛ همانگونیه کیه
دوست داری خداوند تو را مشمول عفو و بخشایش خود کند (نهج البالغه ،نامه.)70

امام علی (ع) در نامه به محمد بن ابی بکر ناز او را به برخورد نرم با مردم توصاه کرده و میفرمایند:

ن یضرت ،افزون بر فراخواندن به توجه و یژه به طبقه فرودست جامعه و بیر وردن ناازهیای نهیا،
والاان و کارگزارانی که به نااز و مشکالت مردم بیتوجه بودند را نکوهش و توباخ میکردند و برای
نمونه ،به ابنعباس فرمودند« :به من خبر رساده که تو نسبت به بنیتمامّ ،
تکبر میورزی و چونیان
پلنگ ،درشتی میکنی  ...ردری نرمی پاشه کن» (خیو یی ،71 ،7071 ،ص  )00۵و همچنیان در پیی
سختگاریهای بییمیورد عمیر بین ابیسیلمه اریبیی  -والیی بحیرین در ن دوره  -نسیبت بیه
بیتوجهی به مردم و بیاعتنایی به ناازهای نها ،به او تذکر میدهند و میفرمایند:
کدخدایان منطقیه تحیت مسیئولات تیو ،از درشیتی ،سیختگایری ،تحقایرکیردن و
بیاعتنایی تو به من شکایت کردهاند ،من درباره این جماعت بررسی کیردم و بیه ایین
نتاجه رسادم که نان صالیات ندارند که بیه دسیتگاه خالفیت نزدییک شیوند  ...در
برخورد با نان در جامهای ظاهر شو که تارش از مالیمت و پودش از راطعات باشید.
سختی و مهربانی را بریشان در هم ماز و بهگونهای با نان رفتار کن کیه نیه از تیو دور
شوند و نه خالی نزدیک گردند (خو یی ،71 ،7071 ،ص .)00۵

روییرد امام علی (ع) به اخالق در حوزۀ سیاست و…

در برخورد با مردم ،فروتن باش و با نها به نرمی و مهربانی رفتار کن .گشادهرو باش و
در نگاه کردن به گوشۀ چشم و خاره شدن ،برابر باش تا بزرگان در ستمگری تیو طمیع
نکنند و ناتوانان از عدالت تو مأیوس نشوند (نهج البالغه ،نامه.)۵۵

۹۳۳

ا
 .5حفظ عزت و کرامت انسانی

تکریم انسانها ،یکی دیگر از و یژگیهای اخالری است که به جلب محبت مردم با هر فرهنگ
و عقادهای خواهد انجاماد؛ در نوع نگرش امام علی (ع) به انسان و تیودۀ میردم ،نیوع رفتارهیا،
رهنمودها و موضعگاریهیای یضیرت و نیوع تبایان وظیایف و بایان و یژگییهیای کیارگزاران
یکومتی ،جلوههای توجه به کرامت انسانی نمودار بوده است و جلوههای خاص و برجسیته ن
را در تالش ن یضرت برای تربات و تعالی انسانها (نهج البالغه ،خطبه ،)0۰رفع ظلیم و برریراری
عدالت (نهج البالغهه ،خطبیه ،)0رفیع فقیر و تنگدسیتی (نههج البالغهه ،نامیه ،)70جلیوگاری از جنیگ و
خونریزی (نهج البالغه ،نامه  )7۰میتوان سرغ گرفت .امام علیی (ع) یتیی در سیختترین شیرایق
سااسی همچون جنگ و درگاری ناز از یفظ ّ
عزت و کرامت انسیانی غفلیت نمییورزیدنید و
توصاههای ایشان به سپاهاان  -در جریان جنگهای جمل ،صفان و نهروان  -و تأکاد بر یفیظ
یقوق و کرامت انسانی مجرویان و زنان ،نمونههایی از ن اسیت؛ چنیان کیه در غیاز جنیگ
صفان فرمودند:
۹۳1
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هرگاه ،به اذن خدا ،روی به هزیمت نهادنید ،کسیی را کیه پشیت کیرده و میگرییزد،
مکشاد و ن را که از پای افتاده ،ساب مرسیاناد و مجیروح را زخیم مزناید و زنیان را
ماازارید و نان را به خشم مااورید؛ هرچند بروی شیما بریزنید و امارانتیان را دشینام
دهند (نهج البالغه ،نامه .)7۰

امام علی (ع) بر خالف رویههای متیداول نظیامی و رویکیرد سااسیتمداران ،یتیی از تضیعاف و
تخریب دشمن با ِاعمال فشارهای روانی خودداری میکردند و بر یفیظ کرامیت انسیانها تأکاید
داشتند؛ چنان که در جنگ صفان ،با این که دشمنان  -برای تخریب وجهه سپاه امام (ع)  -بدگو یی
و ناسزاگویی پاشه کرده بودند ،ن یضرت ،یاران خود را از ناسیزاگویی و اهانیت بیه دشمنانشیان
بر یذر داشتند (نهج البالغه ،خطبه .)۵0۹همیه از ایین روییه و رویکیرد اخالریی گیاه بودنید و یتیی
دشمنان ناز اذعان داشتند که امام(ع) هاچ گاه از مسار اخالق عدول نخواهد کرد و برای نمونیه ،در
هنگام تصرف شریعه توسق سپاه امام (ع) ،عمروعاص در پاسخ معاو ییه در خصیوص نگرانیی از
بستن ب توسق یضرت ،گفت« :کاری که تو با علیی و همراهیانش روا شیمردی علیی بیا تیو و
یارانت روا نمیشمارد» (ابنمیزایم ،7۰0۰ ،ص 71۹؛ دینیوری ،بییتیا ،7 ،ص  .)7۵۹تکیریم انسیانها بیه
هنگام اخذ یقوق الهی و اجرای فرامان دینی ،یکی دیگر از مصادیق ریدرت نیرم علیوی اسیت؛
چنان که نیضرت همواره کارگزار ِان جمع وری زکات را به تکریم و رعایت یقوق مردم ،رعاییت
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انصاف و ادب به هنگام اخذ زکات ،و عدم اجبار و تهدید و ترساندن نهیا توصیاه مییکردنید و از
ورود بیاجازه به ملک شخصی افراد نهی میفرمودند (نه البالغه ،نامه .)۵7
 .1زهد و سادهزیستی

سوگند به خدا من از دناای شما طال و نقرهای ناندوخته ،و از غنامتهیای ن چایزی
ذخاره نکردهام ،بر دو جامه کهنهام جامهای نافزودم ،و از زمان دناا یتی یک وجب در
اختاییار نگییرفتم و دناییای شییما در چشییم میین از دانییه تلییخ درخ یت بل یوط نییاچازتر
است (نه البالغه ،نامه .)۰7

و با تأکاد بر لزوم سادهزیستی زمامداران و همراهی با مردم در تلخیها و تنگناها ،فرمودند:
من اگر میخواستم ،میتوانستم از عسل پاک و از مغز گندم ،و بافتههای ابریشیم،
برای خود غذا و لباس فراهم ورم؛ هاهات که هوای نفس بر من چاره گردد  ....یا
به همان رضایت دهم که مرا امارالمؤمنان خوانند و در تلخیهای روزگار با میردم
شریک نباشم و در سختیهای زندگی الگوی نان نگردم (نه البالغه ،نامه .)۰7
بیشک ،فاصلهگرفتن کارگزاران از میردم و عیدول از ّ
روییه سیادهزیسیتی و خیو کیردن بیه رفیاه و
تجملگرایی ،به تدریج موجبات دلزدگی و ِادبار مردم از یکومت را فراهم می ورد و یاکم ّایت را

۹۳3
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سادهزیستی یکی از و یژگیهای اخالری است که کارکردهای بناادین و ریشهای در اعتماد فرینی و
افزایش مقبولات و به تبع ن ،تولاد ردرت نرم دارد (بارریچومکانی و یسانی ،70۵۰ ،ص  )7۵و همچنان،
زمامداران را به باتالمال و منافع ملت یساستر کرده و مانع بیروز فسیاد مییشیود و چنیان کیه
گفتهاند« :راز موفق ّات بسااری از رهبران جهان در طول تیاریخ ،بیه دسیت وردن رلیوب میردم بیا
بیپارایگی و سیادهزیسیتی اسیت» (نیای701۵ ،ب ،ص  .)70۰امیام علیی (ع) بیه تأثارگیذاری رفتیار
زمامداران بر میردم عناییت خیاص داشیتند و بیه همیان دلایل ،زهید و سیادهزیسیتی و پرهایز از
تجملگرایی و دنااخواهی را بر زمامداران واجب میدانستند و ن را عامیل و عالمیت سیالمت و
استحکام جامعه برمیشمردند و در همان راستا میفرمودند« :خداوند بر پاشوایان ییق ،واجیب
کرده که خود را با مردم ناتوان همانند کنند تا فقر و نداری ،تنگدست را به هاجان نااورد و به ورطیه
طغاان نکشاند» (نه البالغه ،خطبه  .)۵0۵امام علی (ع) ،نمونه عانیی و الگیوی عملیی سادهزیسیتی و
پرهاز از تجملگرایی بودند و فرمودند:

از پشتوانه مردمی محروم و یکومت را سابپذیر خواهد ساخت و مایه کیاهش و زدودن ریدرت
نرم میشود (بارریچومکانی و یسانی ،70۵۰ ،ص  .)71ا ز همانرو ،امام علی (ع) ضمن بایان و بیازگو یی
یقاقت دناا و فات دنااطلبی ،به نکوهش دناازدگان و بیه وییژه کیارگزارانی مییپرداخیت کیه بیه
اشرافیگری روی ورده بودند؛ نامه مالمت ماز ن یضرت به شریح ابنیارث راضی که خانهای
َ
اشرافی و به بهای گزاف خریده بود (نه البالغه ،نامه  )0و همچنان نامه ایشان به عثمان بین ینایف -
فرماندار بصره  -و توصاه و تأکاد بر سادهزیستی و دوری از تجمیلگرایی از ایین نمونیه بیه شیمار
می یند (نه البالغه ،نامه .)۰7
اصول و مبانی امام علی (ع) در ٔ
حوزه اخالق سیاسی و کارکرد آن در تولید قدرت نرم
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هدف و کارکرد اصلی ردرت نرم ،تأثارگذاری بر مردم و جذب رلوب نها بدون توسل به خشیونت و
ّ
یاکمات اسیت؛
بهره گاری از ترس تهدید ،برای جلب مشارکت نها در ردرت ،به منظور استحکام
بررسی مصادیق رعایت اخالق در یکومت و سااست امارالمؤمنان(ع) ،عالوه بر این که ردرت نیرم
علوی در یوزه اخالق را نمایان میسازد ،اثبات میکند که یضرت در این زمانه کیامال بیه اصیول و
مبانی پایبند بودند .این امر باع نهادیته شیدن ارزشهیای اخالریی در جامعیه ،ممانعیت از فسیاد
ردرت و سااست ،افزایش تأثارگذاری زمامداران بر میردم ،ایجیاد زمانیه تکامیل اخالریی و معنیوی
سااستمداران و کارگزارن ،تحقق اهداف الهی و تعالی انسانی ،تعالی فرهنگیی جامعیه و تأثارگیذاری
ّ
یاکمات شده و عالوه بر افزایش کار یی و کار مدی توأمان اخیالق و
ن در تحکام پایههای ردرت و
سااست ،باع تولاد ردرت نرم پایدار شده و اهداف این نوع ردرت را محقق میسازد؛ در اینجا ،بیه
اجمال ،به سابشناسی رویکرد به اخالق در نظریه ردرت نرم میپردازیم.
 .5اصالت اخالق و عدم استفاده ابزاری از آن

در نگرش امارالمؤمنان (ع) ،موضوع ردرت ،ماهایت ،منیابع و روش تحصیال ن الهیی اسیت و
بر اساس اصول بناادین و اهداف ثابت یکومت اسالمی تعریف میشود؛ بهطوری کیه ریدرت و
سلطه سااسی ،فینفسه اصالت ندارد (نه البالغه ،خطبیه  )77 ،00 ،7 ،0و به وارع ،سلطه و ردرت از ِن
خداوند متعال است و به صورت اعتباری در دست بشیر ریرار گرفتیه و زمیانی ارزش دارد کیه در
خدمت اهداف الهیی و سیعادت دنایوی و اخیروی میردم ررارگایرد (نها البالغاه ،خطبیه .)707 ،70۹

✺

مرا فرمان میدهاد تا پاروزی را بجویم با ستمکردن به کسانی که بر نها والییت دارم؟
به خدا سوگند ،چنان نکنم تا شب و روز از پی هم می یند و در سمان ستارهای از پس
ستاره دیگر طلوع میکند (نه البالغه ،خطبه .)7۵۹

در نظریه ردرت نرم به تقریر فالسوفان غربی« ،مفهوم ردرت به تبع ماهات اوماناسیتی ن ،صیبغه
ّ
کمی و ّ
ّ
مادی داشته و غایت و موضوع اصلی سااست ،وصول به ریدرت و منیافع میادی و لیذات
دناوی است» (مصباح یزدی ،701۵ ،ص  )۵71و رعایت اخالق فینفسه مهیم و میورد توجیه ناسیت و
ّ
تسری اخالق به یوزه سااست به عنوان یک اصل مطرح ناست ،بلکه «اتصاف به اخالق صرفا به

۹۳3
روییرد امام علی (ع) به اخالق در حوزۀ سیاست و…

بر همان اساس ،اخالق  -در ساره و نگیرش علیوی  -در راسیتای جلیب رضیای الهیی و تعیالی
انسانی مورد توجه بوده (نه البالغاه ،نامه )70و هاچگاه از از ابزار غار خالری برای وصول به ریدرت و
دستیابی به اهداف سااسی بهره نگرفتند .به باان دیگیر ،اگیر چیه ن یضیرت مییتوانسیتند بیا
بخششهای مالی باجا و باطل ،تبعاض و ارائه امتایازات بییوجیه بیه اریوام و رباییل ،گیروههیای
صایب نفوذ و سردمداران زور و ثروت را جذب و با یکومت خود همسیو کننید ،امیا هیاچ گیاه
از این یربهها و شاوهها بهره نگرفتند؛ چرا که بکارگاری این شاوهها و روشها را با اهداف و مبیانی
فکری اسالمی در تضاد و تقابل میدیدند و یتی به رامت از دستدادن اصل ردرت و یکومت،
یاضر نبودند از این روشها استفاده کنند و در همان راستا ،و با اهتمام ویژه به جایگاه اخیالق در
یوزه سااست ،درخواست طلحه و زبار را برای بهرهمندی باشتر از باتالمال نپذیرفتنید بیا ن کیه
میدانستند این عدم پذیرش به کنارهگاری و گرویدن نها به صیفوف معانیدان و دشیمنان خواهید
انجاماد (ابن أبی الحدید ،۵ ،7۰0۰ ،ص  .)0۵بر اسیاس همیان نگیاه و مبنیا ،یاضیر بیه ربیول شیرط
ولاد بن عقبه برای باعت  -مبنی بر عدم اسیترداد امیوال نامشیروع  -نشیدند (عالمیه مجلسیی،7۰00 ،
 ،7۵ص 0۵؛ خو یی ،7۵ ،7071 ،ص  .)70همچنان به رغم اهمات تداوم یمایت رباله بنییاسید ،بیا
ّ
درخواست نها برای عدم اجرای ید یکی از افراد رباله موافقت نکردند و به بهای جلیب یماییت
رباله بنیاسد ،عدالت و اخیالق را نادییده نانگاشیتند (راضیینعمیان ،۵ ،70۵0 ،ص  .)۰۰0در همیان
راستا ،و با دغدغهمندی نسبت به ایقاق یقوق و اجرای یدود الهی ،به رغیم توصیاههای بسیاار
ّ
برخی از اصحاب ،از اجرای ید نجاشی  -یکی از شیاعران و مدیحهسیرایان جنیگ صیفان  -بیه
جهت ادامه یضور و تأثارگذاری بر اردوگاه اسالم ،صرفنظر نکردند (یکامیی ،۵ ،7010 ،ص )۵7۰
َ
اف سرمایهدار بیه معاو ییه  -از ن یضیرت
و در پاسخ به یاران نزدیک خود  -که از بام پاوستن اشر ِ
َ
میخواستند تا به این دسته از اشراف ،اموال و امتاازاتی اعطا کند ،فرمودند:

عنوان ابزاری برای جذب دیگران و در راستای افزایش ردرت اسیت» (نیای701۵ ،ب ،ص ۵7؛ الااسیی،

 ،7011ص  )۹0اخالق ،بر این مبنا ،تابع منافع سااسی است و نگاهی سودگرایانه و ابزاری به اخالق،
در راستای جلب منافع سااسی ،یاکم است و همان امر ،از کار یی اخالق در سااسیت کاسیته و
مانع تأثارگذاری ن بر مردم میشود و به تبع ن ،اهداف ردرت نرم را در اثرگذاری بر مردم و جلب
همراهی نها ،محقق نمیسازد و این با مفهوم اول ّاه و اهداف نظریه ردرت نرم در تضاد است.
 .3ثبات ارزشهای اخالقی و انعطافناپذیری آن حتی در حادترین شرایط سیاسی
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جهانبانی و نگرش علوی برگرفته از معارف نیاب الهیی اسیت و ارزشهیا و معاارهیا بیر اسیاس
معاارها و معارف ویاانی مشخص میشوند و از همانرو ،ارزشها ،وارعی ،مطلق و دارای ثبیات
هستند (زرشیناس ،70۵1 ،ص  )۵و همان امر ردرت نرم پایداری تولاد میکند؛ زیرا ردرتی کیه متکیی
بر بناانهای ایمانی و ارزشهیای الهیی باشید ،ریدرتی مسیتحکم و پاییدار اسیت (رهپایک،701۵ ،
ص  .)۵۵0در همان راستا ،در ساره و نگرش علوی ،ارزشهای اخالری مطلقاند و رعایت اخیالق
در همه یال ،وظافه دولتمردان و کارگزاران یکومتی است؛ بهویژه به سبب تأثارگذاری بر میردم،
(نه البالغه ،نامه  70 ،07 ،۵۵ ،۰۹و خطبه . )۵۵
از سوی دیگر ،نگاه اعتباری امام علی (ع) به ردرت و اسیتفاده ابیزاری از ن در راسیتای تحقیق
اهداف الهی و تعالی انسانی (نه البالغه ،خطبه  ،)77 ،70۹ ،707 ،00باع میشود ،امام علی (ع) یتیی
در یادترین شرایق سااسی ناز ،از ارزشهای اخالری عیدول نکنید و بیه دروغ و نارنیگ متوسیل
نشود که نمونۀ بارز این نگاه و نگرش را در نحوه برخورد ایشان در جریان تشکال شورای ششنفره
و تعاان خلافه سوم ،به خوبی مییتیوان دیید؛ زمیانی کیه شیروط عمیل بیر طبیق ریر نّ ،
سینت
ّ
شرط عمل بر طبق سنت و سیارۀ شیاخان
رسولالله (ص) و ساره شاخان مطرح شد و ن یضرت ِ
را نپذیرفت (یعقیوبی ،۵ ،701۵ ،ص  ،)70دریالی که میتوانستند به ظیاهر و از سیر فریبکیاری ایین
شرط را بپذیرند و ردرت را بهدست ورند و پس از رسادن بیه خالفیت ،بیه سیارۀ شیاخان عمیل
نکنند ،اما ایشان در اولان ردم سااست ،اخالق را بر ردرت و یکومیت مقیدم داشیته و یتیی بیه
رامت از دست دادن خالفت ،بر مرام صدارت استوار ماندند .این روش یضیرت در مواجهیه بیا
مخالفان ناز دیده میشود ،چنانکه به رغم دغلکاری و دشیمنیهیای معاو ییه ،پاشینهاد ّ
مصیرانه
ابنعباس و مغارة بن شعبه ،مبنی بر نصب مورت معاو یه و بهیرهگایری از از نفیوذ وی بیرای اخیذ
باعت از مردم شام و برکناری او در زمان مقتضیی (طبیری ،7۵1۵ ،ص  )۰7۵را نپذیرفتنید و فرمودنید:
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«من هرگز در دین خود ،دورو یی و مکر نمیکنم و دنائت و پستی را دستمایه ررار نمییدهیم» (طبیری،

 ،7۵1۵ص  .)۰۹0روشن است که یتی اگر در این شرایق یساس ،امیام (ع) مییتوانسیت بیا وعیده
دروغان به معاو یه ،از مردم شام باعت بگارد و یتی از وروع جنگ صفان ممانعت کند ،ولیی ایین
امر مورتی بود و بعد از شکار شدن یقاقت ،محبوب ّات امام (ع) از بیان مییرفیت ،و بیه تبیع ن،
مقبول ّات یکومت تحت تأثار ررار میگرفت و ردرت نرم کاهش مییافت و از همانرو ،امیام (ع)
از روش معاو یه در بکارگاری نارنگ و فریب ،برائت جسته و فرمودند:
به خداوند سوگند ،معاو یه از من زیرکتر ناسیتّ ،امیا او نارنیگ مییزنید و خاانیت
میکند ،و خود را به گناه می الید ،و اگر نارنگ و خاانت زشت نبود ،من زیرکتیرین
مردم بودم ،لاکن هر نارنگی گنیاهی اسیت ،و هیر گنیاهی نافرمیانی خداونید اسیت

(نهج البالغه ،خطبه.)۵00

 .2کنترل و مهار قدرت توسط اخالق

یکی از و یژگیهای مهم اخالری در ساره و سااست علوی که ن را از دیگر نظرییهها و روشهیای

۹۳۱
روییرد امام علی (ع) به اخالق در حوزۀ سیاست و…

البته ،در نظریه ردرت نرم که بر مده از انگارههای لابرالاستی و انسانمحور است ،روییه یاکمیان
و سااستمداران در رعایت ارزشهای اخالری متفاوت با مردم لحاظ میشود و نان یتی مجاز بیه
کارهای غارخالری برای دستیابی به اهداف سااسی هستند و از همانرو ،با ایین کیه توسیل بیه
مکر و فریب همواره و برای همگان غار اخالری است ،برای سااستمداران و به رصد نال به منیافع
و اهداف سااسی مجاز و ّ
موجه شیمرده مییشیود (نیای701۵ ،ب ،ص ۵۵0؛ جکیوئاز ،70۵۰ ،ص  )770و
البته ،اینرویکرد نسبیگرایانه و سلاقهای بودن ارزشها ،افزون بیر ن کیه میانعی در مسیار تولاید
ردرت نرم است ،نشانگر این نکته ناز هست که این نظریه در تباان نقش و کارکرد اخالق در تولاد
ردرت نرم ،با تنارض روبروست؛ زیرا از یکسو ،ارزشهیای اخالریی را بیه عنیوان منبیع مهیم
ردرت نرم در راسیتای اعتمیادسیازی مطیرح میکنید و از سیوی دیگیر ،توسیل بیه برخیی امیور
غار اخالری همچون نارنگ و فریبکاری را برای رسادن به اهداف سااسی مجاز می دانید .و البتیه
نباید از نظر دور داشت که نمیتوان از مردم انتظار صدارت و پایبندی به اصول اخالریی و ریوانان
داشت ،و در همان یال تورع داشت که بیصدارتی یاکمان را ّ
تحمل کننید و بییشیک ،فیریفتن
مردم برای هماشه شدنی ناست و یقاقت ،روزی شکار خواهد شد و مردم از یاکمان دروغگو و
فریبکار منزجر میشوند و همان امر زمانهساز سقوط و فروپاشی نظام سااسی خواهد شد.
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سااسی متمایز میسازد ،رعایت تقوای الهی است که «منجر به مهار درونی ردرت و ممانعیت از
سوء استفاده و وابستگی به ن میشود و یگانه راه یل اساسیی پاشیگاری از بیروز مفاسید ،تلقیی
میشود (نک :مصباح یزدی ،۵ ،701۵ ،ص  .)7۵۵تقوا عاملی بازدارنده اسیت کیه جامعیه سااسیی را از
فساد ،ابتذال ،بیعدالتی ،ستمگری ،ظلمپذیری ،وطنفروشی ،تسیلام و انفعیال در برابیر دشیمن
بازداشته و مانع سابزایی و تهدیدسازی ردرت میشود ،و همان امر بسترساز ایجاد امنات ،اعتمیاد
اجتماعی ،استحکام ردرت و بقای جامعه است و ریدرت نیرم را افیزایش مییدهید (بیارریچومکیانی و
یسیانی ،70۵۰ ،ص  .)۵1از سوی دیگر ،بیتقوایی کارگزاران و زمامیدارن و از جملیه مسیئولاتگریزی،
بیصدارتی و اشرافیگری نها به بیاعتمادی عمومی و واگرایی اجتماعی خواهد انجاماد و پاییههای
ردرت را سست و نظام سااسی را در برابر کوچکترین فشاری متزلیزل مییکنید (نبیوی ،70۵۵ ،ص 01۹
۔ )01۵و به همان دلال ،امام علی (ع) به رعایت تقیوا توجیه و ییژه داشیتند ،تیا نجیا کیه ن را «رئیاس
اخالق» معرفی فرمودند (یکمت .)۰70/تقوا ،در نگاه ن یضرت ،سرلویه همیه برنامیهها و از جملیه
سااستمداری ،جنگاوری ،رضاوت و داوری و جمع وری مالایات و زکیات (نههج البالغهه ،نامیه ،۵۵ ،۵7
 ،)70معرفی شده و بر همان اساس ،ضمن تأکاد بر لزوم تزکاه و تهذیب نفیس ،سااسیتمداران را بیه
یاضر و ناظر دانستن خداوند بر اعمال و کردار خود ،فرا میخواندند (نهج البالغه ،نامیه  .)70توصیاههای
ّ
موکد امام علی (ع) به کارگزاران برای رعایت تقوا ،اهمات و تأثار مستقام در افزایش ردرت و مهیار ن
را نشان میدهد؛ چنانکه مترتب شدن خرو از بن بستها و برونرفت از فتنهها بر تقیوا (نههج البالغهه،
خطبیه  )710 ،7۹7و تأثار تقوا در کاربرد یقمدارانه از این نمونههایند .د ریالیکه در نظریه ریدرت نیرم،
نهتنها چنان عامل بازدارنده و کنترلی دیده نمیشود ،بلکه از نجاکه هدف اصلی دستاابی بیه ریدرت
و منفعت است ،از هر وسالهای برای رسادن به هدف استفاده میشود و به عبارتی ،بر انگیاره توجایه
وساله توسق هدف ،تأکاد میشود؛ به طوری که در مسیار دسیتییابی بیه اهیداف سااسیی ،یتیی
چپاول و استثمار دیگران ناز مجاز شمرده میشود که البته ،این استثمار و توسل به رفتارهای ظالمانیه،
در نهایت ،انزجار مردم و راام نها را در پی خواهد داشت و یتی به فروپاشیی نظیام سااسیی منجیر
میشود و این امر کامال ناسازگار با اهداف ردرت نرم است.
 .7همبستگی و پیوستگی اخالق و سیاست

چنان که در باان رو یکرد امام علی (ع) به خالق در یوزه سااسیت گفتیه شید ،اخیالق و سااسیت
بییه هییم پاوسییته و الزم و ملییزوم یکدیگرنیید (نییک :علاخییانی ،701۵ ،ص  )۵0و سیاره امییام علیی (ع) و
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نتیجهگیری

ردرت نرم بر جنبههای نرمافزاری ردرت در راستای جذب مردم و پاشبرد اهداف یکومت تأکاید
میکند و ارزشهای اخالق به دلال تأثارگذاری بر جلب مردم و نفوذ در رلبها ،به عنوان یکیی از
منابع مهم ردرت نرم تلقی میشوند .امیام علیی (ع) شیاخصتیرین الگیو در پایبنیدی بیه اصیول
اخالری است که به دلال نگاه اعتباری به ردرت و اصالت دادن به اهداف الهی و تعیالی انسیانی،
به نقش و جایگاه اخالق در یوزه سااست و یکومت توجه وییژه داشیته و از ن در امیر هیدایت
ردرت سااسی و رشد معنوی مردم بهره گرفتند .در مکتب تویایدی علیوی ،سااسیت و اخیالق،
رابل تفکاک از هم ناستند ،بلکه یتی اخیالق رکین سااسیت محسیوب شیده و اخالریی کیردن
سااست یک ضرورت تلقی میشود؛ رویکرد امام علی (ع) به اخالق در یوزه سااست ،بر چهیار
اصییل «اصییالت اخییالق و عییدم اسییتفاده ابییزاری از ن» « ،ثبییات ارزشهییای اخالرییی و
انعطافناپذیری ن یتی در یادترین شرایق سااسی»« ،کنترل و مهار ریدرت توسیق اخیالق» و
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ّ
توصاههای موکد ایشان نشان میدهد که سااسیت مبتنیی و متیأثر از اخیالق بیوده و اخیالق نایز
معطوف به سااست و میوثر در ن ،بلکیه محیور ،مبنیا ،غاییت و تعاانکننیده اسیت و اخیالق از
بناادینترین و جزئیترین مراتب ن تا کلیترین و فراگارترین وجوه ،معطوف به سااست بوده و در
ن بازتاب دارد ( نیک :نههج البالغهه ،خطبیه7۵7 ،77 ،0؛ نامیه  .)70 ،۰7 ،۵۵ ،۵۹ ،۵7همبسیتگی و پاوسیتگی
سااست با اخالق ،سااست متعالی مثبت ،سازنده و استوار را به همراه دارد ،زییرا تیرو یج اخیالق
متعالی در سااست ،سااست متعالی را به دنبال داشته و سااسیت متعیالی ،تعیالی اخالریی را بیه
همراه دارد (صدرا ،7010 ،ص  )7۹و همان امر ،باع کیار یی توأمیان اخیالق و سااسیت شیده و بیه
انسانسازی و جامعهسازی منجر میشود و زمانهساز تقو یت و استحکام یکومت شیده و از ایین
طریق ردرت نرم تولاد میکند .در یالی که گوهره اصلی ردرت نرم در نگاه و نگرش غربی ،تباین
ماان رواعد اخالری و الزامات سااسی و در نظر گرفتن منافع سااسیی اسیت کیه نتاجیه ن دسیت
شستن از پارهای اصول اخالری اسیت (نیک :نیای701۵ ،ب ،ص ۵۵0؛ جکیوئاز ،70۵۰ ،ص  )770و همیان
امر ،سااست نامتعالی و منفی را به همراه دارد؛ زیرا تسلق و ترو یج اخالق نامتعیالی در سااسیت،
تحقق سااست نامتعالی را نتاجه میدهد؛ چنان که ترو یج اخیالق مادیگرایانیه و سیلطهجو یانه،
سااست استبدادی و ساطرهجو یانه را به دنبال دارد (صدرا ،7010 ،ص  )7۵و همان امر ،زمانههای سیقوط
و فروپاشی نظام سااسی را فراهم ساخته و با اهداف اصلی ردرت نرم ،کامال در تضاد است.
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«همبستگی و پاوستگی اخالق و سااست» اسیتوار اسیت .همیان امیر بیه کیار یی ،کار میدی و
تأثارگذاری اخالق در یوزه سااست منجر خواهد شد و با نهادینیه کیردن ارزشهیای اخیالق در
جامعه ،ممانعت از شاوع بیاخالری در یوزه ردرت سااسی و یکمرانی ،ایجاد سااست متعیالی
و تعالی اخالری ،جلب اعتماد عمومی و ایجاد یکرنگی و یکسانی بان مسئولان و میردم ،افیزایش
تأثارگذاری زمامداران بیر میردم ،زمانیهسیازی بیرای تکامیل اخالریی و معنیوی سااسیتمداران و
کارگزاران و ،...ضمن تحقق اهداف الهی و تعالی انسانی ،ادامه یاات و مشروعات سااسی نظیام
را تضمان کرده و ردرت نرم پایداری تولاد میکند.
در نظریه ردرت نرم ،اما با وجود تأکاد بر اخالق  -به عنوان منبع مهیم ریدرت نیرم  -بیه دلایل
ّ
اولویت یافتن اهداف و منافع سااسی و یاکم بودن نگیرش جیدایی اخیالق از سااسیت ،راهبیرد
تقدم منافع بر اخالق به ویژه به هنگام تزایم بیان ایین دو امیر ،غالیب اسیت؛ در ایین رویکیرد،
نگاهی نسبیگرایانه ،سودگرایانه و ابزاری به ارزشهای اخالری یاکم اسیت و همیان امیر باعی
میشود ،نهتنها اخالق کار مدی و تأثارگذاری الزم را در جلب اعتماد عمومی و همراهی مردم بیا
اهداف یکومت نداشته باشد ،بلکه یتیی بیه روا بییاخالریی در سااسیت و انزجیار میردم از
یکومت منجر شود و زمانه فروپاشی نظام سااسی را فراهم ورد که با مفهوم و هدف اولاه نظرییه
ردرت نرم در تضاد است.
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