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با تأکید بر سیرة رضوي 
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چکیده
یکی از مسائل و معماهاى پیچیده در حوزة سیاست و امر سیاسی نسبت میان اخالق 
و سیاست است. جامعۀ بشرى بدون سیاست و حکمرانی به ورطۀ هرج و مرج و ناامنی 
سقوط می کند و سیاست و حکمرانی و اقتضاهاى قدرت سیاسی، اخالق و منش اخالقی و 
انسانی را به بهانۀ حفظ قدرت و مصالح عمومی به محاق می برد. در این نوشتار تالش شده 
است با استناد به آموزه هاي دینی به ویژه توجه به کالم و سیرة رضوى و اجداد طاهرین آن 
حضرت، نسبت میان اخالق و سیاست مورد مداقه و واکاوى قرار گیرد. با توجه به حجیت 
کالم امام معصوم(ع) و ضرورت تمسک به سیره و روش پیشوایان دینی، بررسى حاضر در 
بازشناسی رابطۀ اخالق و سیاست از منظر آموزه هاي ناب و مستند به شارع مقدس می تواند 
مورد توجه قرار گیرد. روش مورد استفاده در این مقاله، توصیفی ـ تحلیلی است که داده هاي 
به دست آمده از طریق متون روایی و منابع ذي ربط در چارچوب عنوان مقاله مورد تجزیه 

و تحلیل قرار مى گیرد.

واژه هاى کلیدى 
اخالق، سیاست، آموزه هاى اهل بیت(ع)، سیرة رضوى
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مقدمه
بازشناسی مفهومی

از نظر لغوى، «اخالق» جمع کلمۀ خلق است. این واژه به معنی طبع و عادت و سجیۀ 
خاص در رفتار و گفتار به کار رفته است. علم اخالق نیز یکی از اقسام حکمت عملیه است 
که حکمت خلقیه و تهذیب اخالق نیز نامیده می شود (طریحی، 1362: 194). اخالق در 
مفهوم اصطالحی و ژرف تر، به صفت و ملکۀ نفسانی و هیئت راسخه اي در نفس اطالق 
می شود که موجب صدور افعال متناسب با آن ویژگی و حالت نفسانی باشد. برخی عالمان 
آدمی  باطن  صورت  را  ُخلق  و  ظاهر  صورت  را  َخلق  رازي،  ابن مسکویه  ازجمله  اخالق 

دانسته اند (1966م: 31). 
نکتۀ قابل توجه و تعمق در بحث اخالق، قرار گرفتن این بخش از رفتار انسان در حوزة 
و  امور  و  اشیاء  حقایق  با  آشنایی  ابن سینا  تعبیر  به  نظري  حکمت  است.  عملی  حکمت 
هدفش آگاه کردن آدمی بوده و هدف حکمت عملی آن است که به آنچه می داند عمل کند 

(1405ق، ج1: 12).
سیاست نیز به مفهومی که در زبان التین به کار رفته ریشه در حکمرانی و چگونگی تدبیر 
شهرها و مدن در جوامع کوچک یونان باستان که به آنها دولت شهر1 اطالق می شده، دارد. 
سیاست در مفهوم جدید و مدرن، هم ناظر به تحلیل روابط اجتماعی و سیاسی در جامعۀ 
داخلی و شناخت مظاهر عینی آن مثل انتخابات و مشارکت سیاسی و هم ناظر به مسائل مبتالبه 
بین المللی و جهانی است. در سیاست مدرن، روش هاي تجربی و عینی در تجزیه و تحلیل 
پدیده هاي سیاسی و اجتماعی و بین المللی از جایگاه ویژه اي برخوردار است. هر چند اطالق 
عنوان علمی و تجربی در تمام مسائل مـربوط بـه سیاسـت از بعد از جـنگ جهانـی دوم 

 .(Barry Axford and Others, 2002: 5) محــل مناقـشه و تأمل واقع شـده اسـت

1.City-state
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جوامع بشرى در شرق به ویژه امپراتوري ایران باستان به خوبی با حکمت عملی و سیاست 
و تدبیر امور، آشنا بوده و خود پیشتاز نظام برجسته و فراگیر حکمرانی قبل از ورود اسالم به 

ایران بودند.  
در دورة تمـدن اسـالمی نیـز سیاسـت و حکمرانـی و رابطـۀ آن بـا اخـالق و آموزه هـاي 
اخالقـی کـه دین اسـالم منـادي آن بوده و پیامبـر اکـرم(ص) در حدیث مهمـى فرمودند: «امنا 
بعثـت ِالُمتـم مـکارم االخـالق؛ مـن بـراى تکمیـل مـکارم اخالقـی مبعوث شـدم» (مجلسـی، 

1403ق، ج 16: 209)، یکـی از دغدغه هـاي مهـم در آثـار و ادبیاتـی اسـت کـه در حـوزة 
امـر سیاسـی و تدبیـر ملـک در جهـان اسـالم بـه رشـتۀ تحریـر درآمـده اسـت. متأسـفانه 
شـواهد تاریخـی گویـاي ایـن واقعیت تلخ اسـت که مسـائل مربـوط به سیاسـت و قدرت 
و امـر سیاسـی هـر قـدر از حـوزة نظـر به حـوزه و سـاحت عمل معطـوف شـده، پایبندي 
بـه اصـول و موازیـن اخالقـی نیـز بـا توجیه هـاى گوناگـون و درواقـع در جهـت صیانت 
از قـدرت سیاسـى حاکـم، یـا کمرنـگ شـده یا بـه کلی رنـگ باخته اسـت. گسسـت میان 
اخـالق و سیاسـت، شـیوه اي متـداول در حکمرانـى بیـن نظام هـاي مختلـف در غـرب و 
شـرق در طـول تاریـخ بـوده اسـت. افالطـون، بانـی اصلـی فلسـفۀ سیاسـی یونان باسـتان 
بـا مشـاهدة رویـۀ نامطلـوب حکومت هـا در حکمرانـی و مطالعـۀ نظام هـاي موجـود زمان 
خویـش، بـه ایـن نتیجه رسـید که انواع نظام هاي سیاسـی حاکـم از لحاظ شـیوة حکمرانی، 
دچـار انحطـاط اخالقی انـد، از عـدل و انصـاف دور افتاده انـد و بـر همیـن اسـاس در پـی 

.(Plato, 1998: 190) ایجـاد مدینـۀ فاضلـه در پرتو حکومـت فیلسـوفان برآمـد
موضوع نسبت میان اخالق و سیاست در عرصۀ عمل با گذشت بیش از 2 هزار و 500 
سال از زمانۀ افالطون همچنان در میان متفکران و صاحب نظران دانش سیاسی و عالمان 
اخالق، محل مناقشه، مباحثه، اقبال و ادبار قرار دارد. در فرهنگ و ادبیات اسالمى و دینی که 
ناظر به آموزه ها و رهنمودهاي پیامبر رحمت(ص) و تبیین کنندة موازین اخالقی و الهی در دو 
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ساحت خصوصی و عمومی است، شاخص ها و مؤلفه هاى مهمی را در تبیین این دو مقولۀ 
مهم زندگی اجتماعی بشر می توان یافت. در این مقاله سعی مى شود ضمن اشاره اي کلی 
به نسبت بین اخالق و سیاست در آموزه هاي اسالمی، این موضوع از دیدگاه امام رضا (ع) 

بررسی و تبیین شود.

نسبت اخالق و سیاست در آموزه هاى اسالمی
قرآن مجید و تمام کتاب هاى آسمانی ادیان توحیدى ضمن دعوت به ایمان، مبدأ و معاد، 
را  انسانی  و  اخالقى  نیک،  افعال  صدور  براى  آدمى  نفوس  تربیت  و  نیک  کردار  و  گفتار 
سرلوحۀ دعوت خود قرار داده اند. آموزه هاي اسالمی، پایبندى به اصول اخالقى در تمام 
یکی  است.  داده  قرار  تأکید  مورد  را  همنوعان  با  تعامل  در  به ویژه  آدمی  زندگى  شئون 
و  معاد  به  نسبت  انذار  در  خاتم (ص)  پیامبر  ازجمله  الهى  انبیاى  تمام  اهداف  مهم ترین  از 
بازخواست انسان ها در جهان آخرت، قرار دادن انسان ها در مسیر رفتار اخالقى، انسانى و 
عادالنه در تمام شئون زندگی و عدل و انصاف در تعامل انسان ها و عدم تجاوز آدمیان به 

حقوق یکدیگر است.
در قرآن مجید و روایت هاى منقول که دو منبع اصیل دینی است، ضمن سفارش مؤکد به 
رعایت موازین اخالقى در تمام حوزه ها (ازجمله سیاست و حکمرانی) از عواقب دهشتناك 
تخلف از موازین اخالقی و پیامدهاي ویرانگر و پرخسران ظلم و ستم انسان ها نسبت به 
یکدیگر و حتى نسبت به دیگر موجودات سخن به میان آمده است. رهنمودهاى اندیشه برانگیز 
دینى در این حوزه که در کالم و سیرة پیامبر(ص)، امیرالمؤمنین و ائمه معصومین(ع) وجود 
دارد، جایى براى القاى شک و شبهه براى تعدي از اصول اخالقی و خروج از طریق عدل و 
انصاف به بهانه ها و توجیه هاى گوناگون که در سیاست عملى رخ می نماید، باقى نمی گذارد.

از متـون دینـى و روایـى ازجملـه سـیرة امـام هشـتم (ع) و احادیـث منقـول از آن حضـرت، 
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پیوسـتگی و عجیـن بـودن ارزش هـاي اخالقـى و دین با سـاحت هاى مختلف زندگى انسـان 
مسـلمان و مؤمـن ازجملـه حـوزة قدرت سیاسـى، به خوبى قابل فهـم اسـت. در قرآن مجید در 
آیـات مختلفـى، پایبنـدى عام بـه اصول و موازیـن اخالقى که پیامبـر(ص) هدف بعثـت خود را 
تکمیـل و تمیـم آن ارزش هـا معرفـى مى کننـد به چشـم می خورد. ضـرورت تطابـق میان قول 
و فعـل در آیـات دوم و سـوم سـورة صـف و آیۀ 144 سـورة بقـره؛ ضرورت پایبنـدى به تمام 
تعهدهـا و قراردادهـا در آیـۀ اول سـورة مائده؛ پایبنـدى به تعهدها و پیمان ها حتى با دشـمن و 
پرهیـز از مکـر و خدعـه و خـروج از صـراط عـدل و انصاف در آیۀ هفتم سـورة مائـده؛ پرهیز 
از کـذب و وعـدة کاذب و پیشـه کـردن صداقـت و راسـتگویی و تمجید قـرآن از قول صادق 
در آیـات 119 سـورة توبـه، آیـۀ 33 سـورة احـزاب و آیات 42 و 57 سـورة مریـم از آن جمله 
اسـت. پرهیـز از تجسـس در زندگـى خصوصـى مـردم و خـوددارى از اشـاعۀ معایـب آنان و 
دورى از تکبـر و تفرعـن کـه به ویـژه در آیـۀ 11 سـورة حجـرات مـورد تأکید قـرار گرفته، در 
تعمیـم آموزه هـاى اخالقـى از حـوزة خصوصـى بـه عمومـى قابـل مداقه اسـت. مـوارد قابل 
توجـه دیگـرى نیـز در قرآن مجیـد در ایـن حوزه قابل بررسـی و بازشناسـی اسـت که به علت 
پرهیـز از اطالـۀ کالم از بیـان آن خـوددارى می شـود. الزم به ذکر اسـت که تعالیـم و آموزه هاى 
اسـالمی تأکیـد بـر پایبنـدي بـه موازیـن اخالقـی را صرفـاً در حـوزة روابط خصوصـى مورد 
توجـه و تأکیـد قـرار نداده، بلکه رعایـت این دسـتورالعمل ها را در عرصۀ عمومـى با توجه به 
روایت هـاى مأثـوره با تأکید مضاعفـى از متولیان حکمرانى طلب کرده اسـت. عالمه طباطبایی 
در تفسـیر گرانسـنگ امليـزان، عبارات اندیشـه برانگیزى را ذیـل یکی از مهم تریـن رهنمودهاي 
دینـى و اسـالمى کـه پایبندى به تمام تعهدهـا و قراردادها باشـد ذکر می نمایـد و می گوید: آیۀ 
اول سـورة مائـده کـه می فرماید: «اى کسـانى که ایمـان آورده اید، به تمام عهـد و پیمان ها پایبند 
باشـید» در اواخر عمر پیامبر اکرم(ص) نازل شـده و متضمن تأکید مضـــاعفى به حفظ میثاق ها 
و قراردادهـا در تمـام حوزه هـاى مختلـف زندگـى اجتماعى، عمـــــومى و حتـى بین المللى 
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اسـت. ایـن آیـه به تعبیر عالمـه دعوتی عام به پایبنــــدى به تمـام پیمان ها و قراردادهــــا و 
اسـتنکاف از نقـض تعهد اسـت (1394ق، ج 5: 167).

بر  غرب  در  نوزایی  دوران  عزیمت  نقطۀ  در  ایتالیایى  برجستۀ  سیاسى  متفکر  ماکیاولی، 
اساس تجربۀ حکمرانی در سیاست عملی و واقعیت هاى عینی در عرصۀ زمامدارى می گوید: 

و  راست روش  زندگى،  در  و  باشد  درست پیمان  شهریار  که  نیکوست  چه  می دانند  همه 
بی مکر و نیرنگ. با این همه، آزمون هاى دوران زندگانی، ما را چنین آموخته که شهریارانی 
که کارهاى بزرگ از دستشان برآمده، کسانی بوده اند که درستى و راست کردارى را به چیزي 
نشمرده اند و با نیرنگ، آدمیان را به بازى گرفته اند و سرانجام بر آنانى که راستى پیشه کرده اند 

چیره شده اند (62 :2003).
لحاظ  از  عملى  سیاست  و  سیاسی  امر  واقعیت  با  ماکیاولى  مانند  افرادى  کالم  چند  هر 
تاریخی قرابت می یابد و لذا دیدگاهی ذاتًا واقع گرا در ساحت حکمرانی بوده، اما سخن 
ما در این نوشتار بر این پایه استوار است که در آموزه هاى دینى و اسالمى که سخن از 
بازخواست اخروى و کیفر و عقوبت اعمال ناشایست در سراى دیگر بوده، این تفکیک که 
به تعبیر ماکیاولى با واقعیت سیاسی در طول تاریخ آمیخته است تا چه حد با موازین دینی 
سازگارى دارد و آیا حکمرانانی که خود را پایبند به مبدأ و معاد و معتقد به پاسخگویى به 
بازخواست الهی در دنیا و آخرت می دانند مجوز چنین رفتار غیراخالقی که ماکیاولی به آن 

پرداخته را در عرصۀ سیاست عملی خواهند داشت؟ 
قرآن مجید به صراحت می فرماید: 

يا ايها الذين آمنوا کونوا قوامني هللا شهداَء بالقسط و الَجيرَمّنکم َشَنأُن قوم علي أن التعدلوا 

اعدلوا هو أقرَب لِلتَّقوي؛ اي کسانی که ایمان آورده اید، در راه خدا استوار باشید و گواه 

است  نزدیک تر  پرهیزگارى  و  تقوى  به  که  حال)  همه  (در  کنید  پیشه  عدالت  و  راستی 
(مائده/ 8).  
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دشمنی  مواقع  در  حتی  که  می فرماید  امر  صراحت  به  آیه  این  در  علی  و  َجّل  خداوند 
قومی با مسلمانان و عداوت میان مسلمانان با دشمنان اسالم، رخصتی براى زیر پا نهادن 
ارزش هاى اخالقی و انسانی و فاصله گرفتن از انصاف و عدالت حتی در مواجهه با دشمن 
وجود ندارد و در سیرة نبوى و علوى، مواقف عبرت آموز و اندیشه برانگیزى در این زمینه و 
در رعایت موازین اخالقی و انسانی به چشم می خورد که بر اساس آن حتی «اعمال ممنوع 
در جنگ و جهاد اسالمی» نیز از سوي حقوقدانان و فقهاى عظام در مصادر حقوقی و فقهی 
اسالمی عنوان شده است و این گونه نبوده که در جنگ مشروع یا جهاد اسالمی در رکاب 
پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) استفاده از هر شیوه براى غلبه بر دشمن و یا رفتار غیراخالقی 
و غیرانسانی با اسیران جنگی مجاز باشد. واکاوى سیرى اخالقی پیامبر(ص) در فتح مکه که 
مصداق بارز عفو و بخشش در اوج قدرت مسلمانان است، به خوبی این نگرش و رویکرد 

اخالقی و دینی را به عنوان یک سند و الگو به نمایش می گذارد.
 در واقعۀ فتح مکه و اوج قدرت، پیامبر رحمت(ص) نهایت عفو، اغماض و بزرگواري 
اخالقی را که مستظهر به آموزه هاى دینی و رهنمودهاى قرآنی است در مواجهه با دشمنان 
اسالم از خود نشان دادند. زیرا هدف غایی ایشان تالش براي نجات و رستگاري همه حتی 
دشمنان و جذب آنان به اسالم و ایمان به مبدأ و معاد و نبوت و ارزش هاي انسانی و مکارم 
اخالقی بود که هدف غایی بعثت را تکمیل و تعمیم آن ارزش ها به منظور رستگارى آدمیان 

در دنیا و عقبی معرفی کرده بودند.
و  ایشان  اصلی  دشمنان  از  که  را  ابوسفیان  خانۀ  اکرم(ص)  پیامبر  مکه  فتح  جریان  در   .1
مسلمانان بود و به ظاهر و از ترس، ادعاى مسلمان شدن می کرد مأمن قرار دادند و فرمودند: 
«َمن َدَخَل داَر ايب سفيان فهو آِمن؛ هر کس به خانۀ ابوسفیان پناه ببرد در امان است» (ابن هشام، 

1955م، ج 4: 46؛ ابن اثیر، 1351، ج 2: 251).
این رفتار پیامبر(ص) که هم نشان دهندة سیرة اخالقی ایشان و هم به منظور جذب بیشتر 
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یکی از سرسخت ترین دشمنان اسالم در مکه بود، از سوى ابوسفیان هم باورکردنی نبود و 
ابوسفیان در میان ناباورى در میان قریش فریاد می زد که «َمن َدَخَل بييت فهو آِمن؛ هر کس به 
خانۀ من درآید در امان است.» حتی در متون تاریخی ذکر شده که پیامبر رحمت(ص) 100 
شتر نیز به او بخشیدند. فردي که دشمن قسم خوردة اسالم بود و تا پایان عمر نیز قلبًا به 

پیامبر(ص) و تعالیم ایشان ایمان نیاورد؛ 
2. در واقعۀ فتح مکه، همسر ابوسفیان به نام هند که بسیار پیامبر(ص) و مسلمانان را ایذاء 
و اذیت کرده بود و در جنگ احد به دستور او حمزه سیدالشهداء عموى گرامی پیامبر(ص) 
را پس از شهادت ُمثلِه کردند، پس از فتح مکه در حالی که صورت خود را پوشانده بود، 
نزد نبى اکرم(ص) آمد. هند درخواست کرد حضرت براى ازدیاد َحَشم و چارپایانش دعا کند 
و پیامبر اسالم (ص) در کمال بزرگواري و نادیده گرفتن آنچه در گذشته مرتکب شده بود، 

درخواست وى را اجابت کردند (ابن اثیر، 1351، ج 2: 254). 
الزم به ذکر است که غالم هند به نام «وحشی بن حرب» که قاتل حمزه در جنگ احد و 
به طائف گریخته بود نیز در میان هیأتی نزد پیامبر (ص) آمد. در متون تاریخی گفته شده که 
پیامبر رحمت (ص) از کیفیت قتل حمزه عموي خود از وحشی پرسیدند و او توضیح داد. 
را  تو  عين؛  وجَهَک  فرمودند «َغيِّب  فقط  و  کردند  عفو  را  وحشی  گریستند،  پیامبر(ص)  سپس 

دیگر نبینم» (همان: 25).
3. پس از فتح مکه که پیامبر(ص) و مسلمانان در اوج قدرت بودند، قریش در مسجدالحرام 

گرد آمدند. پیامبر رحمت(ص) فرمودند: 
فانتم  اذهبوا  قال  کرمي،  اخ  ابن  و  کرمي  َاٌخ  قالوا:  بکم؟  فاعل  اّين  ماترون  قريش،  معشر  يا 

الطلقاء، َفَعفي عنهم؛اي مردم قریش، چگونه تصور می کنید که من با شما رفتار کنم؟ در پاسخ 

گفتند: این پیامبر تو برادر بزرگوار و کریم و کریم زاده هستی، پیامبر(ص) آنان را بخشید و 

فرمود بروید که همگی آزاد هستید (همان: 250). 



135 نسبت اخالق و سیاست ...
13

94 
تان

بس
، تا
هم
ة د
مار

، ش
وم
ل س

سا
  

4. در سیرة پیامبر اعظم(ص) این گونه رفتار حتی نسبت به دشمنان مسلم اسالم متعدد و 
متنوع است که پرداختن به آن خود نیازمند پژوهشی دیگر است. حضرت علی امیرالمؤمنین(ع) 
نیز که وصی و خلیفۀ بر حق و بالفصل پیامبر(ص) و حجت خدا بر خلق خدا بودند، چه 
آمیخته  از  ممتاز  الگویی  و  مثال  سیاسی،  رفتار  و  عمل  عرصۀ  در  چه  و  گفتار  ساحت  در 
بودن اخالق و سیاست در حوزة عمومی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ و جهاد به 
تصویر کشیدند. نامۀ حضرت امیر(ع) به والی خویش، مالک اشتر نخعی، که از آن می بایست 
برد،  نام  اسالمی»  اخالقی  سیاست  «مانیفست  جدید  سیاسی  ادبیات  تعبیر  به  و  منشور  به 
و  نیک  رفتار  می کند.  ترسیم  دین  منظر  از  سیاست  به  را  امام(ع)  اخالقی  رویکرد  به خوبی 
اخالقی نسبت به تمام مردم اعم از مسلمان و غیرمسلمان، بخشش و گذشت از لغزش ها، 
نرمخویی و فروتنی نسبت به آحاد مردم، عدل و انصاف نسبت به همه اعم از ضعیف و 
قوى، فقیر و غنی را به یک چشم نگریستن، پرهیز از تجسس در زندگی خصوصی، پرهیز 
از ظلم و ستم و خونریزى به ناحق، دوري جستن از ثناگویان قدرت و عیب جویان از مردم، 
پرهیز از مکر و فریب، استقبال از صلح و آشتی حتی با دشمنان، وفاي به عهد و پیمان و 
پایبندى به قراردادها با دشمنان، تطابق میان گفتار و کردار و پرهیز از خلف وعده یا وعدة 
کاذب، توجه تام به طبقات فرودست و نیازمند جامعه و مواجهه و گفت و گوى مستقیم با 
مردم و نمایندگان آنان بدون حاجب و واسطه و مانند آنها، از مهم ترین مؤلفه هاي سیاست 
اخالقی حضرت امیر(ع) در فرمان حکومتی به کارگزار حکومتی خویش است (سید رضی، 

.(325-341 :1389
حضرت امیر(ع) به صراحت به مالک اشتر و در ضمن بحث مربوط به ضرورت پایبندى 
به قرارداد با دشمن می فرمایند: «... پس در پیمان نه خیانتی توان کرد و نه فریبی داد و نه 

مکري پیش آورد و پیمانی مبند که آن را تأویلى توان کرد» (همان: 339).
ایشان در نامۀ حکومتی خویش در موضوع حکمرانی، منشور جاویدى را از مؤلفه هاى 
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اخالقی در حوزة سیاست عملی و رویکرد دینی در ضرورت پایبندى به موازین اخالقی و 
شرعی در حکمرانی ترسیم نموده که قبًال به اختصار به آن اشاره شد. این منشور جاوید امام 
علی (ع)، الگویی جامع در ضرورت اتخاذ رویکرد اخالقی در حوزة قدرت سیاسی را ترسیم 
حضرت  آن  اخالقی  سیاست  شاخص هاي  از  فرازهایی  ذکر  مبحث،  این  پایان  در  می کند. 
در عهدنامۀ مالک اشتر که درواقع مبین رویکرد اسالمی و دینی به مقولۀ آمیختگی احکام 
شرعی و موازین اخالقی با سیاست و حکمرانی در ساحت عمل و تابلویی گویا از رهیافت 
یادآورى  اختصار  به  فصل الخطاب  و  حسن ختام  به عنوان  است  مقوله  این  در  معصومین(ع) 
می شود. حضرت امیر(ع) در این فرمان حکومتی خطاب به مالک اشتر نخعی که او را به عنوان 

والی مصر برگزیدند، در فرازى از عهدنامۀ خویش می فرمایند: 
... (اي مالک) ... و اگر با دشمنت پیمانی نهادى و در ذمۀ خود او را امان دادى، به عهد 
خویش وفا کن و آنچه را بر ذمه دارى ادا. خود را چون سپرى برابر پیمانت برپا، چه مردم 
در هیچ چیز از واجب هاى خدا چون بزرگ شمردن وفاى به عهد سخت هم داستان نباشند 
با همۀ هواهاى گوناگون که دارند و رأي هاى مخالف یکدیگر که در میان آرند. مشرکان 
نیز جدا از مسلمانان، وفاى به عهد را میان خود الزم می شمردند چه زیان پایان ناگوارِ 
پیمان شکنی را بردند. پس در آنچه به عهده گرفته اى خیانت مکن و پیمانی را که بسته اى، 
مشکن و دشمنت را (که در پیمان توست) َمَفریب که جز نادان بدبخت بر خدا دلیرى نکند. 
خدا پیمان و زینهار خود را امانی قرار داده، از درِ رحمت به بندگان، رعایت آن را به عهدة 
همگان نهاده و چون حریمی استوارش ساخته تا در استوارى آن بیارمند و رخت به پناه آن 

کشند. پس در پیمان، نه خیانتی توان کرد، نه فریبی داد و نه مکرى پیش آورد... (همان).
در فرازى دیگر، امیرمؤمنان علی بن ابی طالب(ع) و اسدهللا الغالب، در بیان اندیشه برانگیزى 

می فرمایند: 
و بپرهیز از خون ها و ریختن آن به ناروا که چیزي چون ریختن خون به ناحق (آدمی) را 
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به کیفر نرساند، گناه را بزرگ نگرداند، نعمت را نبََرد و رشتۀ عمر را نَبُرد. خداوند سبحان 
یکدیگر  از  که  باشد  خون هایی  در  کند  بندگان  میان  که  داورى  نخستین  رستاخیز،  روز 
ریخته اند. پس حکومت خود را با ریختن خونی به حرام، نیرومند مکن که خون به حرام 
دیگرى  به  آن  صاحب  از  را  دولت  بلکه  کشاند،  سستی  و  ناتوانی  به  را  قدرت  ریختن، 

بگرداند (همان).
حضرت امیر(ع) همچنین در ادامۀ عهدنامۀ خویش می فرمایند: «هیچ چیز چون ستمکارى، 
نعمت خدا را دگرگون نکند و خشم خدا را برنینگیزد، زیرا خداوند دعاى ستمدیدگان را 

می شنود و در کمین ستمکاران است» (سیدرضی، 1376، ج 2: 323).
امام(ع) همچنین نسبت به روزنۀ ورود شیطان از مدح و ثناى اطرافیان و ثناگویان قدرت 
و  می دهند  هشدار  مسلمان  والیان  درواقع  و  خویش  والی  به  آن  از  ناشی  غرور  و  کبر  و 
می فرمایند: «و بپرهیز از خودپسندیدن و به خودپسندي مطمئن بودن و ستایش را دوست 
داشتن که این ها همه از بهترین فرصت هاى شیطان است تا بتازد و کردة نیکوکاران را نابود 

سازد» (همان، 1389: 340).

 نسبت اخالق و سیاست در فرهنگ و سیرة رضوى
قبل از پرداختن به نسبت یا رابطۀ اخالق و سیاست در فرهنگ و سیرة رضوى ذکر این 
نکته ضرورى است که آمیختگی اخالق و سیاست در آموزه هاى اسالمی و قرآنی و سیرة 
نبوى و علوى و همچنین گفتار و کردار تمام ائمه(ع) یکسان است. در یک قاعدة کلی، تمام 
این بزرگان به عنوان پیشوایان معصوم و برحق دینی در حوزه هاى مختلف فردى، اجتماعی، 
سیاسی و عمومی یک رویکرد و نگرش دارند، هر چند وقایع و اقتضاهاى زمان ائمه هدى(ع) 
تفاوت هایی دارد. از آنجا که در دورة کشمکش میان بنی امیه و بنی عباس، امام صادق(ع) و 
تا حدودي امام باقر(ع) فرصت بیشتري براي تبیین معارف حقۀ دینی در حوزه هاى مختلف 
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یافتند، بخش مهمی از معارف و احکام دینی از سوى آنها به ویژه امام صادق(ع) تبیین شده 
تا جایی که مکتب شیعه که ریشه در زمان پیامبر خاتم(ص) دارد به مکتب جعفرى نیز اشتهار 
یافته است. شیعه افتخار دارد که معارف اصیل دینی را از صاحب شریعت اخذ کرده که 
به تعبیر آخوند خراسانی در تقریظ بر کتاب تنبيه االمه و تنزيه املله عالمه نائینی و با استناد 
به فرازي از زیارت جامعۀ کبیره در زمان ها و شرایط مختلف «معالم دین اسالم» به واسطۀ 
والیت و امامت آنان تبیین شده و در اختیار ما قرار گرفته است (1327: 1). بنابراین استشهاد 
از امام صادق (ع) جد بزرگوار امام رضا (ع) با کالم و سیرة ایشان تهافت و تعارضی ندارد و 

کالم تمام معصومین(ع) از مصدري واحد صادر شده است.
معرفت به امام معصوم(ع) که اوصیاى پیامبر خاتم(ص) یکی پس از دیگرى هستند و همۀ 
برخوردار  وافري  اهمیت  از  معصومین(ع)  سیرة  بازشناسی  در  واحداند،  نور  حکم  در  آنان 
است. در این مقال و به تناسب، صرفًا به دو حدیث مهم و اندیشه برانگیز در مورد علم و 
اشراف امام(ع) از حضرت علی بن موسی الرضا(ع) بسنده می شود و دانش پژوهان می توانند به 
احادیث مبسوط دیگر در این حوزه مانند کتاب شریف کافی با عنوان باب احلجه که تقریبًا 

نیمی از آن اثر گرانقدر را شامل می شود و کتاب هاى روایی دیگر مراجعه کنند.
... يَکلِّم الناَس بِلغاتهم و کان واهللا افصح الناس و أعَلَمهم ِبُکلِّ لساٍن و لغه فقلُت له يومًا: 

أنا  ابالصلت  يا  فقال (ع)  اختالفها،  علي  الّلغات  بهذه  معرفتَک  ِمن  َألعجُب  إّين  رسول...  ابن  يا 

ُحّجه اهللا علي خلِقِه و ما کان اهللا ليتخذ ُحّجًة علي قوٍم و هو اليعرُف لُغاتهم، أَو ما بََلغک قوُل 

امرياملؤمنني(ع) اوتينا فصل اخلطاب و ما کان فصل اخلطاب اّال معرفة الّلغات؛ اباصلت هروي 

می گوید حضرت رضا(ع) با آحاد مردم (از اقوام و ملل مختلف) به زبان هاي آنان سخن 
می گفت و به خدا سوگند، فصیح ترین و عالم ترین افراد به زبان ملل و اقوام مختلف (حتی 
نسبت به خود آنان) بود. روزى به امام(ع)  عرض کردم اي فرزند رسول خدا(ص) من از 
شناخت و اشراف شما به زبان هاى گوناگون علی رغم اختالف آنها متعجب و در حیرت ام. 
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را  کسی  خداوند  و  هستم  خدا  خلق  بر  خداوند  حجت  من  اباصلت  اى  فرمودند:  امام (ع) 
حجت خود بر قومی برنمی گزیند در حالی که او زبان آن قوم را نداند. آیا قول امیرالمؤمنین 
علی(ع) به تو نرسیده که فرمودند: به ما فصل الخطاب داده شده و فصل الخطاب جز شناخت 

زبان ها و گویش هاى (مختلف) نیست (طبرسی، بی تا: 332).
حدیث دوم نیز در امام شناسی و شناخت جایگاه امام معصوم(ع) در اشراف به خلق به اذن 

خداوند صرفًا به عنوان مثال و نمونه ذکر می شود.  
ابن شهر آشوب از موسی بن سیار به این مضمون روایت کرده که می گوید: 

با حضرت رضا (ع) بودم و ایشان به دیوارهاى شهر توس نزدیک شده بودند که صداى 
شیونی شنیدیم. چون جلوتر رفتیم به جنازه اى برخورد کردیم. امام رضا(ع) از اسب پیاده 
شدند، نزدیک جنازه رفتند، او را بلند کردند و در آغوش گرفتند، سپس به من فرمودند: 
اي موسی بن سیار هر کس جنازة دوستی از دوستان ما را مشایعت کند، از گناهان خود 
بیرون شود مانند روزى که از مادر متولد شده و هیچ گناهی بر او نیست و چون جنازه را 
نزدیک قبر بر زمین نهادند دیدم امام رضا (ع) به طرف میت رفتند، مردم را کنار زدند و خود 
را به جنازه رساندند. پس دست خود را بر سینۀ او نهادند و فرمودند اى فالن بن فالن، 
بشارت باد تو را بهشت؛ بعد از این ساعت دیگر وحشت و ترسی براي تو نیست. من گفتم 
فداي تو شوم آیا می شناسی این میت را در حالی که به خداوند سوگند، شما تا به حال این 
سرزمین را نیامده و ندیده بودید؟ حضرت فرمودند: اي موسی آیا می دانی که اعمال شیعیان 
ما در هر صبح و شام بر ما گروه ائمه عرضه می شود، پس اگر تقصیرى در اعمال ایشان 
دیدیم از خدا می خواهیم عفو کند و اگر کار خوب از او دیدیم از خداوند شکرگزارى 

می کنیم یعنی پاداش از براى او طلب می کنیم (محدث قمی، 1377: 912).
این دو حدیث به عنوان مدخلی براى شناخت جایگاه امام و اشراف تمام ائمه(ع) به اذن 
همچنین  و  مختلف  امور  بر  خاتم(ص)  پیامبر  جانشینان  و  الهی  حجج  به عنوان  و  خداوند 
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شناخت وحدت سیرة آن بزرگواران و رویکرد یکسان آنان به مسائل و احکام مختلف در 
حوزة خصوصی و عمومی است. البته شرایط مختلف و گاه تقیه از دشمن را در زمان هاي 

مختلف نباید نادیده گرفت.
همان گونه که گفته شد، بخش مهمی از حوادث و وقایع تاریخی مشعر به آمیختگی اخالق 
و سیاست در سیرة پیامبر (ص) و حضرت امیر(ع) که مدتی عهده دار زعامت دینی و سیاسی 
جامعۀ اسالمی توأمان بودند در کتاب هاى تاریخی و روایی درج شده و از ائمه معصومین (ع) 
نیز بیشترین روایت ها در این حوزه با توجه به فرصت تاریخی پیش آمده براي جد بزرگوار 
زبان  از  گاه  حال  عین  در  است.  شده  نقل  ایشان  از  صادق(ع)  جعفر  امام  یعنی  رضا (ع)  امام 
امام رضا (ع) بخشی از سیرة پیامبر اعظم(ص) هم به عنوان نقل تاریخی و هم به عنوان الگو ذکر 
شده است. در کتاب شریف عيون اخبار الرضا از شیخ المحدثین مرحوم صدوق (ره) بخشی 
از مهم ترین احادیث امام رضا (ع) در حوزه هاى مختلف گردآورى شده و در میان احادیث 
مزبور، احادیثی مربوط به سیرة پیامبر (ص) از زبان امام رضا (ع) و همچنین برخی از روایت ها 
از زبان ایشان در تعمیم آموزه هاى اخالقی بر حوزة عمومی که نتیجۀ آن آمیختگی اخالق 

و سیاست بوده ذکر شده است.
مرحوم صدوق در ذکر ویژگی ها و صفات ممتاز اخالقی پیامبر(ص) از طریق امام هشتم(ع) 

می گوید: 
آن  و  کرده ام  روایت  مختلف  استادان  و  مشایخ  از  را  خاتم(ص)  پیامبر  سیرة  و  صفات 
استادان را در کتاب نبوت ذکر نموده ام ولی در کتاب عيون اخبارالرضا چون این ویژگی ها 
و صفات پیامبر (ص) از طریق حضرت رضا (ع) ذکر شده بود با اِسناد ایشان آورده ام. صفات 
و ویژگی هاي پیامبر (ص) که امام رضا (ع) از اجداد  خود و از امیرالمؤمنین (ع) نقل نموده اند 
به دو بخش قابل تقسیم است. بخش اول، ویژگی ها و صفات اخالقی پیامبر (ص) در حوزة 
زندگی خصوصی و بخش دوم، ناظر به تعامل با دیگران در حوزة عمومی و اجتماعی است. 
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امام رضا (ع) ضمن توصیف دقیق ویژگی هاي ظاهرى و َخلقی پیامبر(ص)، ویژگی هاى ُخلقی 
ایشان را از طریق اجداد خود و نهایتًا از حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) برشمرده اند. با توجه 
به طوالنی بودن حدیث امام رضا(ع)، مراجعه به این حدیث مهم که سند آن از طریق امام 
رضا به امیرالمؤمنین(ع)  در ذکر صفات َخلقی و ُخلقی پیامبر خاتم(ص) است به پژوهشگران 

توصیه می شود (1387، ج 2: 286-290).
آمیختگی اخالق و سیاست در گفتار و کردار پیامبر (ص)، امیرالمؤمنین علی (ع) و ائمه هدى(ع) 
در فرازهاي مختلف کتاب هاى روایی و تاریخی به چشم می خورد. احادیث مهم و قابل 
تأملی از امام رضا (ع) نیز در این حوزه وارد شده که تفصیل بیشتر و گسترده تر آن در کالم 

جد بزرگوار آن حضرت یعنی امام صادق(ع) آورده شده است.
در این بخش، فرازهایی از کالم علی بن موسی الرضا(ع) که ناظر به موضوع نوشتار حاضر 

است، ذکر می شود. 
1. امام رضا(ع) از پدران خود و از امیرالمؤمنین(ع) روایت کرده که حضرت امیر(ع) از قول 

رسول خدا(ص) فرمودند:
من کان مسلمًا فالَميُکر و الخيَدع، فاّين مسعت جربئيل عليه السالم يقول: «ان املکر و اخلديعه 

يف النار» ّمث قال(ع): ليس ِمّنا َمن غّش مسلما و ليس مّنا َمن خان مسلما مث قال  (ص) اّن جربئيل 

الروح االمني نزل علّي ِمن عند رّب العاملني فقال يا حممد! عليک حبسٍن اُخللق فانه يذهب خبري 

الدنيا و االخره و انَّ اشَبَهُکم يب أحَسُنکم ُخلقًا؛ «کسی که مسلمان است باید مکر و خدعه 

نکند زیرا از جبرئیل شنیدم که می گفت مکر و خدعه در آتش است.» پس از آن فرمودند: 
از ما نیست کسی که با دورویی با مؤمنی رفتار نماید یا نسبت به او خیانت کند. سپس 
فرمودند جبرئیل روح االمین (ع) از جانب خداوند بر من نازل شد و گفت: «اي محمد! بر تو 
باد حسن خلق، زیرا سوء خلق خیر دنیا و آخرت را از بین می برد و شبیه ترین شما به من، 

نیکوترین شما است در اخالق (حسن خلق) (صدوق، 1387، ج2: 357).
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2. امام رضا (ع) همچنین از قول حضرت امیر (ع) روایت اندیشه برانگیزى را ذکر نمودند که 
پیامبر خاتم(ص) فرمودند:

 التنظروا إيل کثرة صالتهم و صومهم و کثره احلج و املعروف، و طنطنهم باالّيل، ولکن اُنظروا 
إيل صدق احلديث و أداء االمانه؛ به بسیار نماز خواندن مردم، بسیار روزه گرفتن، زیاد حج 

را  ظواهر  فریب  اینکه  از  (کنایه  نکنید  توجه  شب،  در  ایشان  نالۀ  و  زمزمه  و  آنان  کردن 
نخورید) بلکه نظر کنید و توجه کنید به راستگویی و اداى امانت آنان (همان: 358).

این حدیث اندیشه برانگیز به خوبی جایگاه آموزه هاي اخالقی را در شریعت نبوى از زبان 
امام هشتم(ع) نشان می دهد و به خوبی اشعار می دارد که ظواهر دینی و اقامۀ شعائر، بدون 
پایبندي به اصول اخالقی نمی تواند معّرف شخصیت دینی فرد در هر جایگاه و پست و 

مقامی باشد.
3. حسن بن علی وّشاء از امام رضا(ع) نقل می کند که می فرمودند: «رسول خدا(ص) فرموده اند: 
خداوند لعنت کرده هر کسی را که فسادى ایجاد نماید یا ُمحدثی را پناه دهد. پرسیدم ُمحِدث 

کیست؟ فرمودند: هر کس مرتکب قتل شود» (صدوق، 1363: 638).
4. از ابراهیم بن محمد ثقفی مروى است که گفت از حضرت رضا(ع) شنیدم که می فرمودند: 

فهو  عاصيًا  َاَحبَّ  (َمن  است  معصیت کار  بدارد،  دوست  را  معصیت کارى  که  هرکس 
عاٍص)، هرکس اطاعت کننده (فرامین الهی) را دوست بدارد، مطیع است (و َمن َاحبَّ مطيعًا 

فهو ُمطيع)، هر کس ستمگرى را یارى کند، ستمگر است (و َمن اعان ظاملًا فهو ظامل) و هر 
کس عادلی را خوار و مخذول کند، خود را خوار کرده است (و َمن َخَذَل عادًال فهو خاذل). 
بعد فرمودند: «اّنه ليس بني ... و بَني أحٍد قراَبٌة؛ میان خداوند و احدى خویشاوندى نیست 
و اليناُل َاَحٌد واليَة ... إّال بالطاعة و هیچ کس به دوستی و والیت خداوند جز با اطاعت (از 
خداوند و رسول خدا(ص)  و ائمه هدى(ع)) نرسد و پیامبر خدا(ص) به فرزندان عبدالمطلب 
فرمودند: «اعمال خود را نزد من آورید نه انساب خود را» و در ادامه این آیۀ قرآن را تالوت 
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فرمودند: «هنگامی که در صور دمیده شود انساب و نسبت ها در میان نباشد تا آخر آیۀ شریفه 
(همان، 1387، ج2: 589-590).

الزم به یادآورى است که به تعبیر ابن خلدون، گرایش به رذائل اخالقی و صفات ناپسند، 
در ذات بشر ریشه دارد و مبارزه با آن به ممارست سخت و به تعبیر پیامبر اعظم(ص) به 
جهاد اکبر نیازمند است. چنان که مولوى این فرمایش نبی(ص) را در مثنوى به خوبی به تصویر 

کشیده است:
اي شهان کشتیم ما خصم برون                     ماند زان خصمی بَتر در اندرون 

(1377، دفتر اول: 64).
لذا  شوند.  مبرا  گرایش ها  این  از  آوردن،  اسالم  صرف  به  اسالمی  امت  که  نیست  چنین 
حضرت رضا(ع) از طریق پدران بزرگوار خویش با ذکر روایتی از امیرالمؤمنین علی (ع) نسبت 
به این آفات که در جوامع و امت هاي دیگر وجود داشته و در میان مسلمانان نیز رخنه کرده 

هشدار داده اند. 
نقل  خاتم(ص)  رسول  از  حضرت  آن  و  امیرالمؤمنین(ع)  علی  حضرت  قول  از  رضا(ع)  امام 
می کنند که فرمودند: «دبَّ اليکم داُء اُالمم قبلکم، البغضاء و احلسد؛ دو بیمارى اخالقی (که منشأ 
مفاسد عمده است) در میان شما رخنه کرده، یکی بغض و کینه (که عامل جنگ ها و کشتارها 
در جامعۀ جاهلی بوده) و دوم حسادت و رشک بردن سوء» (که این نیز منشأ مخالفت ها، 
مقابله ها و گریز از فرمان حق و والیت حق است و در تحول دولت اسالمی از امامت به 
خالفت و سپس سلطنت نقش عمده ایفا نموده است). امام رضا و معصومین(ع) از پیامبر 
خاتم(ص) تا آخرین حجت الهی، همگی در راستاى پایبندى به اصول اخالقی از سوى آحاد 
جامعه اعم از عالی و دانی سخن گفته و کردارشان نیز کامًال مؤید گفتارشان بوده است. در 
تأیید این مطلب باز حضرت رضا(ع) فرموده اند: «ما اهل بیتی هستیم که حتی وعدة خود به 
شخصی را دین خود می بینیم (یعنی اگر قول و وعده اي به شخصی دادیم) ملتزم هستیم که 
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مانند دین و بدهی آن را ادا کنیم. سپس فرمودند: همچنان که پیامبر(ص) چنین کرد» (محدث 
قمی، 1377: 929).

همان گونه که مالحظه می شود امام(ع) در این بیان صرف حتی وعده دادن را در سیاست 
اخالقی چه در حوزة خصوصی و چه عمومی براي خاندان عصمت و طهارت(ص) الزام آور 
شمرده اند. همان گونه که پیامبر (ص) در حدیث سابق الذکر اشاره نمودند، رخنۀ رذائل اخالقی 
به جامعۀ اسالمی یکی از آفات مهم اجتماعی و سیاسی و مخاطرة عمده اى است که جامعۀ 
اسالمی را همواره تهدید می کند. امام باقر(ع) نیز در روایت اندیشه برانگیزي به َحیثَمه از یاران 

آن حضرت فرمودند: 
أبِلغ شيَعَتنا أّنه َلن ُينال ما عنداهللا اّال بَِعمل و أبِلغ شيعتنا أّن اعظم الناس حسرًة يوم القيامه َمن 

وصف عدًال مثَّ خيالفه إيل غريه؛ به شیعیان ما ابالغ کن هرگز پاداش الهی به کسی جز با عمل 

(صالح) نرسد و به شیعیان ما برسان که پرحسرت ترین مردم روز قیامت، کسی است که 
عدالت و دادگرى را بستاید و در عمل به خالف آن گراید (کیلنی رازي، بی تا، ج 3: 409). 

چنان که امام صادق (ع) نیز از قول پیامبر اکرم(ص) نقل نمودند: «َجييُء کلُّ غادٍر بامام يوم القيامه 
محشر  وارد  پیشوایش  با  قیامت  روز  مکارى،  پیمان شکن  هر  النار؛  َيدُخَل  حيت  َشدُقه  مائًال 

می شود، در حالی که دهان او کج شده است (حر عاملی، بی تا، ج11: 52).
امام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) در رعایت موازین اخالقی در سیاست تا اندازه اي به 
اصول اخالقی و شرعی پایبندى عملی داشتند که در روایت هاى تاریخی ذکر شده گروهی 
از یاران حضرت خواستند فردي را که با ایشان مخالفت دارد ولی در عین حال خواهان به 
قدرت رسیدن است ابتدا به حکمرانی منصوب کند و سپس او را عزل کند تا نزد مردم خوار 
و کوچک شود. امام(ع) ضمن رد این درخواست فرمودند: «مکار، خدعه گر و خیانت کار در 

آتش خواهد بود» (طباطبایی بروجردي، 1407ق، ج 13، کتاب الجهاد: 558).  
از مصادیق مهم سیاست غیراخالقی و غیرشرعی که در آموزه هاى دینی نسبت به پیامدهاى 
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آن بسیار هشدار داده شده، ظلم و پایمال کردن حقوق و کرامت افراد است. بدیهی است 
که ستم افراد نسبت به یکدیگر در اجتماع وجود دارد، اما در حوزة حکمرانی با توجه به 
قدرت حاکم و گسترش عرصۀ حکمرانی و مردمی که بر آنان اعمال قدرت می شود، دایرة 
ظلم و ستم در مقیاس وسیعی گسترش می یابد و در نتیجۀ آثار و عواقب آن نیز مضاعف 
می شود. قرآن مجید آخرین منبع آسمانی و الهی، در آیات متعددى نسبت به پرهیز از ستم 
در اشکال مختلف و پیامدهاى نامطلوب آن سخن گفته است. ازجمله در آیات 42 و 43 

سورة ابراهیم می فرماید: 
گمان مبر که خداوند از کردة ستمکاران غافل است. مهلتی که به ایشان داده به جهت آن 
است که کیفر و عذاب رفتارشان را به روزى موکول کند که چشم ها (از شدت نگرانی و 
وحشت) از گردش بازماند. روزى که مردم در آن سرگردان و شتابان و پلک ها از ترس به 

هم نخورد و دل ها از بیم، بی تاب خواهد بود. 
همچنین خداوند در آیۀ دیگرى می فرماید: «زود باشد آنان که ستم کردند، بدانند بازگشت 

ایشان به کدام مکان خواهد بود» (شعرا/ 227). 
هشدارهاى  معتبر،  روایی  منابع  در  آخرت  و  دنیا  در  ستم  پیامدهاي  و  آثار  دربارة 
اندیشه برانگیزى از بزرگان و متولیان دین بازگو شده است. دسته اى از روایت ها در مذمت 
مطلق ظلم، دسته اى در پیامدهاى آن، دسته اى در مصادیق و انواع ستم و باالخره دسته اى 
ستمگر  تبرئۀ  و  توجیه  براى  مختلف  بهانه هاى  با  که  شده  گفته  افرادى  کیفر  و  عذاب  در 
از ستم وى عذرتراشی و تعلیل کنند. ستم افراد نسبت به یکدیگر و ستمی که مربوط به 
حوزة عمومی است، با توجه به گستردگی پیامدها از مشکل ترین نوع ستم از جهت انابه 
و بازگشت به درگاه خداوند است. از جد اعالى علی بن موسی الرضا، امیرالمؤمنین علی(ع) 
نقل شده ظلم و ستمی که بخشوده نمی شود، ستم بندگان نسبت به یکدیگر است و خداوند 
به عزت و جالل خویش سوگند یاد کرده که از ستم هیچ ستمکارى (بدون کیفر) نگذرد 
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(کلینی رازي، بی تا، ج 4: 178).
سلمان فارسی از رسول خاتم(ص) روایت مهمى نقل نموده  که فرمودند: 

هیـچ والـی و حاکمـی کـه متصـدى امري از امور مسـلمانان شـود، نیسـت، مگـر آنکه 
روز رسـتاخیز به محشـر آورده می شـود در حالی که دو دسـت او بر گردنش بسـته شـده 
اسـت. هیـچ چیـز جـز عـدل و داد (که در دنیا پیشـه کـرده بود) دو دسـت او را نگشـاید 

(همدانـی، 1358: 218).
این روایت و روایت هاى مشابه که در منابع عامه و خاصه نقل شده و به علت پرهیز 
از اطالۀ کالم از ذکر آنها خوددارى شده، مشعر به این معنی است که در حوزة عمومی و 
ساحت قدرت سیاسی، اصل اولی و ابتدایی محکوم بودن و گرفتار بودن است، مگر آنکه 
عملکرد حاکم در دنیا از جهت دادگرى خالف آن را اثبات کند. از جد بزرگوار امام رضا، 

امام صادق(ع) نیز روایت شده که فرمودند: 
هر کس براي تبرئه و توجیه ستمکار به واسطۀ ستمی که انجام داده، عذرتراشی کند (در 
رفع ظلم ظالم به بهانه هاى مختلف بکوشد)، پروردگار عالم، کسی را بر او مسلط کند که با 
او نیز به ستم رفتار کند و هر چه دعا کند (براي رفع ظلم) اجابت نشود و پاداشی در برابر 

ظلمی که تحمل کرده به او ندهد (حرعاملی، بی تا، ج 11: 625). 
تخلف از موازین دینی و اخالقی در سطوح مختلف، از مصادیق معصیت و نافرمانی الهی 
است. معصیت خداوند نیز از سوي هر کسی باشد، از سوى متولیان دین و اهل بیت عصمت 
و طهارت(ع) مطرود است. حسن بن َجهم از حضرت رضا(ع) روایت می کند هنگامی که نزد آن 
حضرت بوده و زیدبن موسی برادر امام رضا (ع) نیز حضور داشته، حضرت می فرمودند: «اي 
زید! از خدا بترس و تقواى الهی پیشه کن که ما به هر مرتبه اى که رسیده ایم از پرهیزگارى 
و تقوا بوده است و کسی که تقواي الهی پیشه نکند و دین خدا را (تعالیم دینی) را مراعات 

ننماید از ما نیست و ما نیز از او نیستیم ...» (صدوق، 1387، ج 2: 589).
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نتیجه گیري
آمیختگـی و پیونـد میـان اخـالق و سیاسـت، یکـی از اسـتوارترین بنیادهـا در حـوزة 
سیاسـت دینـی و اسـالمی اسـت. دین و آئینی کـه پیامبـر(ص) آن، خود را پرچمـدار اعتالي 
مـکارم اخالقـی در جامعۀ بشـرى می داننـد و می فرمایند: مـن براي تکمیـل و تتمیم مکارم 
اخالقـی مبعـوث شـدم، مـکارم اخالقـی مرتبۀ واالتـر و مهم تـرى از فضائل اخالقی اسـت 
کـه در آراء و اندیشـه هاى متفکـران برجسـته اي ماننـد ارسـطو بـه آن پرداخته شـده اسـت 

.(Aristotle, 1998: 4-35)
کالم و عمل تمام معصومان(ع) اعم از پیامبر خاتم(ص) و ائمه اطهار(ع) در این حوزة مهم 
فاقد تهافت و اختالف است. از اجداد بزرگوار امام هشتم(ع) مانند امام علی، امام باقر و امام 
صادق(ع) با توجه به فرصت بیشتر در بیان معارف دینی، روایت هاى بیشتري در این زمینه 
نقل شده است و امام علی بن موسی الرضا(ع) نیز گاه بیان خود را در مسائل مختلف با انتساب 
امام  بیانات  به  مربوط  اثر  مهم ترین  کرده اند.  بیان  شخصًا  گاه  و  خود  امجاد  اجداد  نقل  به 
هشتم (ع) در کتاب گرانسنگ عيون اخبارالرضا توسط شیخ المحدثین صدوق گردآورى شده 
که احادیث منقول از امام رضا(ع) و دیگر ائمه هدى(ع) در موضوع هاى مختلف از زبان مبارك 
حضرت بیان شده است. این احادیث یا به طور مستقیم از امام رضا (ع) نقل شده یا توسط 
ایشان از اجداد طاهرینشان نقل قول شده است. باید توجه داشت که برخی احادیث هر چند 
به صورت کلی مثًال در مذمت مکر و حیله یا ظلم و ستم یا عهدشکنی و مانند آنها بیان شده 
باشد ولی با مالحظۀ منظومۀ معارف اسالمی اعم از قرآن و سنت، شکی باقی نمی ماند که 
این سخنان به حوزة عمومی و سیاست عملی به توان مضاعفی تعمیم می یابد. ستم حاکم 
ستم  دیگر،  سوي  از  نیست.  دیگر  فردى  به  نسبت  فرد  یک  ستم  با  قیاس  قابل  رعیت،  بر 
زمامداران باعث گستاخی رعیت در دست تطاول و تجاوز به حقوق یکدیگر دراز کردن نیز 

خواهد شد. به تعبیر زیباى سعدى در گلستان:
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اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی              برآورند غالمان او درخت از بیخ
به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد           زنند غالمان او هزار مرغ به سیخ

.(105 :1362) 
و به تعبیر مولوى در مثنوى معنوى:

چرخ اخضر خاك را خضرا کند                        خوي شاهان در رعیت جا کند
آن رسول حق قالووز سلوك                           گفت الناس علی دین الملوك

.(805 :1377) 
مولوى در اَشعار خود اِشعار می دارد که جملۀ معروف «الناس علي دين ملوکهم» درواقع 
حدیث نبوى است. البته ابعاد آمیختگی اخالق و سیاست و مؤلفه ها و شاخص هاى آن در 
آموزه هاى اسالمی سیرة نبوى، علوى، رضوى و کالم ائمه(ع) بسیار گسترده و در هر بخش 

نیازمند پژوهشی مستقل و مستوفی است.
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