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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  

  اهميت اخالق

  

ارزش اخالق از دیدگاه شریعت در حدی است که پيامبر گرامی                  

، هدف اعالی بعثت خود را به ثمر رساندن این ُبعد                )  ص(اسالم  

  :گرانمایه انسانی معرفی می کند و چنين می فرماید 

  ".م مکارم األخالقبعثت التّم"

  ".به خاطر اتمام و اکمال اخالق ، مبعوث به رسالت شدم"

  

مجيد هم به منظور نشان دادن اهميت این مقوله ، پس از                  قرآن  

،  چنين    انسان  سعادت یا شقاوت        هدر بار     سوگندهای متعّدد ،   

  :می فرماید 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  و ا لشمس و ضحيها

   و القمر اذا تليها

  و النهار اذا جليها 

  و اليل اذا يغشيها 
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  و  السماءو ما بنيها 

  واالرض و ما طحيها 

  و نفس و ما سويها 

  فا لهمها فجورها و تقويها 

  قد افلح من زآيها 

  و قد خاب من دسيها 

   .قسم به خورشيد و تابش آن"

  . آنگاه آه بدنبال آفتاب بدرخشد ،قسم به ماه

  .مه جا را روشن سازده سوگند به روز ، آنگاه که 

  .قسم به شب ، آنگاه که فرو پوشاند

  .سوگند به آسمان و آنکه آن را بر افراشت

  .قسم به زمين و آنکه آن را گسترانيد

  .سوگند به جان انسان و آنکه او را نيکو آفرید

  .پس بدی ها و خوبی های او را به وی الهام فرمود

  .دهرکه در پاکسازی جان کوشيد ، رستگار گردی

  ".و هرکه در آلودگی ها آن را فروپوشاند ، نوميد گردید
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روشن است که سوگندهای متوالی در این سوره شریفه ، به خاطر 

بيان ارزش و اهميت تهذیب اخالق است که به دنبال آن ها بيان                   

  .گردیده است

حضرت بر این اساس و به خاطر تشویق مردم به تهذیب اخالق ،                  

   :ند مي فرماي)ص(خدا رسول 

 خلقه و خاف    من حسن :   الجّنة من أّي باب شاء        ثالث من کّن فيه دخل    "

  ".اهللا في المغيب و المحضر و ترک المراء و لو کان محّقا

 آه بخواهند مي توانند       یگروه هستند آه از هر در       سه  :  "یعنی  

  آنان آه اخالق زيبا داشته باشند، :  دسته اول : وارد بهشت شوند 

مردم و  نزد   به ياد خدا باشد ، هم در         ه در همه حال   آنانک:   دوم   گروه

آنانکه مجادله با   :   ، دسته سوم     هم جايي آه مردم او را نمي بينند       

  ".دیگران را ترک کنند ، گرچه حق را به جانب خودشان بدانند

تهذیب اخالق ، به معنای اصالح چهار نوع رابطه به شرح ذیل است              

:  

  .رابطه انسان با خدا  -

 .ان با طبيعترابطه انس -

 .رابطه انسان با جامعه -

در این نوشتار ، می کوشيم تا به یاری خدای بزرگ ، پيرامون نوع                  

سوم ، یعنی اصالح رابطه انسان با جامعه ، به بحث و بررسی                     
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بپردازیم  و دیدگاه های نورانی اسالم را در این زمينه از نظر گرامی               

  .شما بگذرانيم

  

  ارزش اخالق اجتماعی

  

گی اخالق اجتماعی بدین جهت است که عالوه بر ُبعد معنوی           گرانسن

آن که موجب خودسازی انسان و کسب ثواب اخروی است ، در رشد               

و توسعه جامعه در ابعاد سياسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی               

  .هم نقش بارزی دارد

در اینجا برای توضيح این مطلب ، فشرده ای از اصول توسعه جامع را                

ق اجتماعی مربوط می شود ، به خوانندگان ارجمند ،                 که به اخال   

  :تقدیم می نمایيم 

مفهوم توسعه در اصطالح جوامع امروز ، به معنای یک ایدئولوژی                 

در عين   که بر تحول و دگرگونی ارگانيک داللت می کند و                   است

   .استجامعه حاکم بر ناظر بر ارزشهای حال، 

  :ر می گرددتوسعه در شکل جامع آن ، شامل ابعاد زی

  .توسعه سياسی  -

 .توسعه اقتصادی  -

 .توسعه اجتماعی  -

  .توسعه فرهنگی -
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  نقش اخالق اجتماعی در توسعه سياسی

  

 که مستلزم تحقق مشارکت           استتوسعه سياسی فرایندی        

 ، استقرار نظام ، نوگرایی ، اصالحات اداری          مردمساالریعمومی ،   

  .و بسيج نيروها و امکانات می باشد

لی این اساس ، دانشمندان برای توسعه سياسی ، ارکان اص              بر  

خاصی را تبيين کرده اند که برای رعایت اختصار ، آنها را که به                       

  :مسأله اخالق اجتماعی ارتباط دارد ، بيان می کنيم 

 ، که الزمه آن تحّمل آراء عموم مردم و احترام به               مردمساالری  -  1

  .افکار عمومی است

 ، که الزمه آن مراعات         حقوق اساسی مردم   تحقق آزادی و        -  2

 .حقوق آنان و عدم ایذاء و آزار آنان است

 ، که الزمه آن مراعات نظم و انضباط و عدم تعدی            حکومت قانون   -  3

 .به حقوق دیگران است

 در جهت   افزایش کارایی نظام اداری و رفع نواقص دیوانساالری           -  4

سهيل ارائه خدمات به    خدمت رسانی بهتر به مردم ، که الزمه آن ت          

 .مردم است

توانایی نظام در جذب مشارکت مردم در عرصه های محلی و                -  5

 . ، که الزمه آن کسب تعاون و همکاری از جانب مردم استملی
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، که  هماهنگی عملکرد نظام با سياستهای اعالم شده آن                -  6

 .الزمه آن صداقت و درستکاری دولتمردان است

که الزمه آن همزیستی مسالمت آميز و          ،    تقویت وحدت ملی    -  7

  .مراعات عدالت اجتماعی است

  . ، که الزمه آن عمل کردن به وعده ها استپاسخگو بودن نظام -8

 پياده کردن سياست گفتگو ، تفاهم ، احترام متقابل و تنش                    -9

  .زدایی در همه عرصه های کشوری ، منطقه ای و بين المللی

رت گرایی سياسی ، که الزمه آن           از نوگرایی  و کث         استقبال -10

  .تشویق دیگران و تسامح سياسی است

  . اتخاذ سياست مدارا و شکيبایی در تعامل با دیگران-11

  

یکی از مهمترین دستور العمل های الزم االجرا در نظام های                      

  .مردمساالر ، رعایت اصل آزادی و حقوق شهروندان است

 باید در چهارچوب     مهمترین حقوق و آزادیهای اساسی که حکومت        

قانون محترم شمارد و با تمام امکانات خود از آنها حراست نماید ،                 

  :به شرح زیر می باشد

  .حق حيات و سالمتی -

 .آزادی اندیشه و عقيده -

 .آزادی بيان و مطبوعات -

 .آزادی همایشها و اجتماعات مسالمت آميز -
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 .یه ها آزادی تشکيل احزاب ، انجمن ها ، جمعيت ها و اتحاد -

 .آزادی انجام امور دینی و فرهنگی به صورت مسالمت آميز -

 .آزادی انتخاب شغل -

 آزادی در شيوه زندگی شخصی ، تا جایی که موجب سلب حقوق    -

 .دیگران و بر خالف نظم و قانون نباشد

دم جواز  ورود  مأموران  به           ع   و     مصونيت منازل شخصی مردم      -

 .، مگر به حکم قانونخانه ها

 مصونيت نامه های خصوصی و اسرار تلفنی و امثال آن و عدم                    -

  کنترل آنها ، مگر در چهار چوب قانون

 عدم تبعيض در نژاد ، مذهب ، زبان  و بينش سياسی در                             -

  برخورداری از حقوق و آزادیهای قانونی

 رعایت عدالت در خصوص زنان و مراعات حقوق و کرامت آنان بر                  -

  اساس قانون

  راد و اقشار مردم در برابر قانون تساوی اف-

 در نظر گرفتن اصل برائت در تعامل با مردم ، مگر اینکه خالف آن                   -

  .توسط مراجع قانونی به صورت قطعی به اثبات برسد

 ممنوعيت خشونت ، شکنجه و توسل به اسلحه برای اهداف                  -

  .عقيدتی ، گروهی، قومی و غير آن
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شخاص ، سازمانها ، گروه های       ممنوعيت توهين و افتراء بر عليه ا       -

  .نژادی و پيروان مذاهب

  . مصونيت مال ، جان ، ناموس و آبروی مردم در پناه قانون-

  

مالحظه می فرمایيد که اغلب موارد مذکور ، با قواعد اخالق                       

  .اجتماعی ، ارتباط مستقيم یا غير مستقيم دارد

  

  توسعه اقتصادینقش اخالق اجتماعی در 

  

فرایند رشد اقتصادی و ارتقاء       :  "بارت است از      توسعه اقتصادی ع   

فنی و سازمانی در عرصه توليد و تخصيص منابع مادی و انسانی ؛               

  ".همراه با عدالت توزیعی و کاهش نابرابری

  

در اینجا به منظور رعایت اختصار، اصول اساسی را که در تدوین و                 

ق و در عين حال با اخال       اجرای طرح توسعه اقتصادی نقش دارند          

  :؛ یادآور می شویماجتماعی رابطه مستقيم یا غير مستقيم دارند 

زدودن تبعيض ميان اقوام کشور و تالش در جهت تقسيم عادالنه               -

 .ثروت ميان اقوام و اقشار جامعه

شامل طول عمر ،     )  HDI(توجه به شاخصهای توسعه انسانی           -

ار توسعه  اميد به زندگی،  ميزان دانش و درآمد پایه ؛ به عنوان معي              
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به )  GNP(اقتصادی پایدار ؛ در کنار توجه به توليد ناخالص ملی                   

  .عنوان معيار رشد اقتصادی

 اهتمام به سياستهای تعاونی در جهت ایجاد ساختارهای عادالنه          -

  .اقتصادی ، سياسی و اجتماعی 

، به نحوی   "  رانت" تنظيم نظام مالياتی بر مبنای محاسبه دقيق            -

  .، به قوت خود باقی بماندکه انگيزه اشتغال 

 برنامه ریزی در جهت صرفه جویی در مصرف و انضباط مالی و                     -

  .جلوگيری از اسراف ، بویژه در حوزه مصارف ارزی

 کاربر کردن ساختار توليد ، به منظور رشد اشتغال و نهایتا ،                        -

  .افزایش دستمزد واقعی نيروی کار

  .واری و بازار سياه مبارزه با فساد اقتصادی ، قاچاق ، رانت خ-

 تقویت بخش خصوصی و زمينه سازی برای مشارکت بيشتر مردم           -

  .در امور اقتصادی

 حمایت ویژه و قدردانی از مبتکران و اندیشمندان کشور در عرصه              -

  .های صنعت ، تحقيقات و فناوری ؛ و پيشگيری از فرار مغزها

  

  توسعه اجتماعینقش اخالق اجتماعی در 

  

فرایند رشد جامعه در جهت          ":عبارت است از   توسعه اجتماعی    

رسيدگی به نيازمندان ، افزایش امنيت اجتماعی ، جبران خسارتها،          

 10 



پيشگيری از آسيبها ، محافظت از مردم در برابر حوادث و تضمين                  

  ".برخورداری همگان از مواهب اوليه زندگی

در سایه توسعه اجتماعی ، سالمت جسمی و روحی برای مردم              

 شود و شادابی و اميد به آینده در سطح جامعه افزایش             فراهم می 

  .می یابد

در اینجا هم ، تنها اصولی از توسعه اجتماعی را که نقش اخالق                  

  :اجتماعی را تبيين می نماید ، یاد آور می شویم 

 .برنامه ریزی برای رشد عموم مردم -

 .افزایش امنيت اجتماعی در همه ابعاد -

امعه و کاهش ميزان اضطراب و             حفظ طراوت و شادابی ج            -

 .افسردگی

تقویت روح برادری ، برابری ، گذشت ، همياری ، شکيبایی ،                      -

 .درستکاری ، آزادگی  و مراعات حقوق دیگران

 .تضمين مایحتاج رفاهی ضروری برای همگان -

ز آسيبهای اجتماعی مانند         برنامه ریزی جهت پيشگيری ا             -

ح ، آلودگی محيط زیست ، فقر        ، اعتياد ، تصادفات و سوان      بزهکاری

، خودکشی ، فحشا ، بيماریهای روانی و           )بویژه کودکان خيابانی   (

 .مرگ و مير زودرس

حاکم ساختن اصل کار و تالش در جامعه و زدودن روحيه تن                       -

 .آسایی و راحت طلبی
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  . تناسب ميزان سرانه سالمتی با نيازهای واقعی مردم-

  .و تامين اجتماعی  تدوین و اجرای نظام جامع رفاه -

  . هدفمند کردن یارانه ها -

  . قرار دادن بنيان جامعه بر اساس نظم و انضباط اجتماعی-

  

  توسعه فرهنگینقش اخالق اجتماعی در 

  

فرایند بهينه سازی امکانات و        "  :توسعه فرهنگی عبارت است از       

شرایط مادی و معنوی جامعه در جهت شناخت هویت خویش ،                  

، شکوفا سازی استعدادها ، رشد اخالق و              ارتقاء سطح دانش      

ارزشهای الهی، بهبود روابط انسانی ، گسترش فرهنگ قانون                  

پذیری ، مراعات احترام دیگران ، آزادمنشی ، بردباری ، خود اتکایی             

  ".و نظم در امور

در صورت  .  بزرگترین ثروت یک کشور، منابع انسانی آن است               

 ، مکنتی جاودانه و عاملی       شکوفایی و بالندگی این گنج بی پایان       

فعال پدید می آید که سرمایه را رشد می دهد ، از منابع طبيعی                  

استفاده پایدار و مناسب بعمل می آورد ، سازمانهای اقتصادی و                

اجتماعی و سياسی را سامان می بخشد و موجب توسعه ملی               

با این بيان ، اهميت توسعه فرهنگی که        .  در همه ابعاد آن می شود     

  . پرورش نيروی انسانی را بر دوش دارد ، روشن می گرددرسالت
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  شاخص های توسعه فرهنگی 

  

به منظور سنجش توسعه فرهنگی یک جامعه ، معيارهای ویژه ای             

  : وجود دارد که مهمترین آنها بدین شرح است

 .ميزان قانون پذیری در جامعه -

 .ميزان التزام افراد جامعه به نظم -

اد به ارزشهای ملی ، فرهنگی ، اخالقی و               ميزان پایبندی افر     -

 .معنوی

 .ميزان ایمان مردم به وجدان کاری و ضرورت تحرک و تالش -

  .ميزان خالقيت فرهنگی -

 .ميزان توانایی در امر شکوفا سازی استعدادها -

ميزان عالقه مندی مردم به ميراث علمی و فرهنگی و اهتمام                   -

  .ورزیدن به دانشها  و دانشمندان

  

الحظه می فرمایيد که اصول اخالق اجتماعی مانند مراعات نظم ،           م

احترام به قانون ، ضرورت احترام متقابل در تعامل با دیگران ، احراز                

 تحمل آراء و عقاید     ،مدارا و شکيبایی ، نوع دوستی       وجدان کاری ،    

دیگران ، اهتمام به دانشمندان ، پایبندی به ارزش ها و امثال آن ،                 

  .فرهنگی ، نقشی بارز دارددر توسعه 
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در نامه خود به مالک اشتر ، هنگامی ) ع(بر این اساس ، امام علی 

  :که او را به  عنوان  حاکم مصر  منصوب فرمود  ،  چنين می نگارد 
 َفَراِئِضِه ِمْن:  َوِإيَثاِر َطاَعِتِه، َواتَِّباِع َما َأَمَر ِبِه ِفي ِآَتاِبهِ            َأَمَرُه ِبَتْقَوى اِهللا،   

َيْشَقى ِإالَّ َمَع ُجُحوِدَها         َوُسَنِنِه، الَِّتي َال َيْسَعُد َأَحٌد ِإالَّ ِباتَِّباِعَها، َوالَ                

َبَيِدِه َوَقْلِبِه َوِلَساِنِه، َفِإنَُّه، َجلَّ اْسُمُه، َقْد        َوِإَضاَعِتَها، َوَأْن َيْنُصَر اَهللا ُسْبَحاَنهُ    

َنْفَسُه ِعْنَد    َوَأَمَرُه َأْن َيْكِسرَ    .  اِز َمْن َأَعزَّهُ    ِبَنْصِر َمْن َنَصَرُه، َوِإْعزَ        َتَكفََّل

  .َأمَّاَرٌة ِبالسُّوِء، ِإالَّ َما َرِحَم اُهللا الشََّهَواِت، َوَيَزَعَهاِعْنَد اْلَجَمَحاِت َفِإنَّ النَّْفَس

  

دهد، و اينكه اطاعت خدا را برگزیند ، و            او را به پارسایی فرمان مى      "

ها را پيروى آند، امری آه        آمده، از واجبات و سّنت    آنچه در آتاب خدا      

جز با پيروى آن سعادتمند نخواهد شد، و جز با انکار  و تضييع آن                        

دهد آه خدا را با دل و دست و           به او فرمان مى   .  تبهکار نخواهد گرديد  

زبان يارى آند، زيرا خداوند پيروزى آسى را بر عهده می گيرد آه او را     

و به او   .  ا عزیز می گرداند آه او را بزرگ شمارد         يارى دهد، و کسی ر    

دهد تا نفس خود را در مواجهه با هوا و هوس در هم                       فرمان مى 

همانا نفس ،    «:  زیرا  .  بشکند، و به هنگام سرآشى رامش آند           

  ."هميشه به بدى فرمان می دهد ، مگر اینکه خداند  ترّحم فرماید

  

و فرمانروایی ، در      است که ریاست      دليل این توصيه مشفقانه آن          

 توأم نباشد ، منجر به        تهذیب اخالق صورتی که در همه احوال با یاد          

نه ) ع(بنا بر این ، امام علی      .  تباهی حاکمان و فساد کشور می گردد      
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تنها به مالک اشتر ، بلکه به همه حاکمان ، در آغاز سخن خود ، آنان                 

  .ش  می فرماید  سفارو احراز اخالق پسندیدهرا به رعایت پارسایی  

حاکم و فرمانروای جامعه ، نقش رهبری و         :   این است که      دليل دیگر 

باالترین نوع سلطه بر جامعه آن است         .  هدایت ملت را بر عهده دارد      

که حاکم ، بر دل های مردم حکومت کند و مانند پدر معنوی آنان ،                     

  . نقش تربيتی و مدیریتی را با هم ایفاء نماید

مانروا برای اینکه از این امتياز بزرگ، بی بهره           روشن است که یک فر     

نباشد ، الزم است پيش از هر چيز به تربيت نفس و تهذیب اخالق                   

  . خویش همت گمارد

  : در حدیثی دیگر می فرماید ) ع(بر این اساس ، امام علی 

ِسِه َقْبَل  َنْف َمْن َنَصَب َنْفَسُه ِللنَّاِس ِإَمامًا َفَعَلْيِه َأْن َيْبَدَأ ِبَتْعِليمِ        "

َتْأِديِبِه ِبِلَساِنِه، َوُمَعلُِّم    َتْعِليِم َغْيِرِه، َوْلَيُكْن َتْأِديُبُه ِبِسيَرِتِه َقْبلَ       

  ."ِباالِِْْجَالِل ِمْن ُمَعلِِّم النَّاِس َوُمَؤدِِّبِهْم َنْفِسِه َوُمَؤدُِّبَها َأَحقُّ

به تعليم  آسى آه خود را رهبر مردم قرار داد ، بايد پيش از آن آه                   "

ديگران بپردازد ، خود را آموزش دهد و بسازد ، و پيش از آن آه به                       

گفتار تربيت آند ، با آردار تعليم دهد ، زيرا آن آس آه خود را تعليم                   

دهد و ادب آند سزاوار تر به تعظيم است از آنكه ديگرى را تعليم دهد                

  ."و ادب بياموزد

به .  بوده و هست   این سخنان ، توصيه همه حکيمان بزرگ جهان               

  :مي گويد ، حکيم معروف چين آنفوسيوس عنوان مثال ، 
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 دستور  9مي خواهند بر امپراطوري ها حكومت آنند            براي آنان آه     "

آه بايد با دقت رعايت آنند و به آنها توجه                العمل اصلي وجود دارد    

  :نمایند

   .دندر ابتدا بايد به پرورش آردار شخصي خود بپرداز - 1

  . احترام بگذارندن با ارزش به مردا-2

 و   ارادتخود انجام وظيفه کنند و             خويشاوندان     نسبت به    -3 

  . را تقویت نمایند به آناندوستي نسبت

 احترام به مسئوالن عالي قدر در هر نظامي  و در هر تشكيالتي               -4

  .ند را مراعات کنندآه آن را پذيرفته ا

  .را رعایت نمایند  و زيردستانمدیران تحت امر خودتفاهم با  -5 

  . بدانند براي عامه مردمی مهربان چون پدر را خويشتن-6

 و ابداعات ارزشمند را مورد تشویق قرار               همه هنرهاي مفيد     -7

  .دهند

 را هم مورد توجه        مهرباني نسبت به بيگانگان       و  ابراز مالطفت   -8

  .قرار دهند

آالم در   ابراز عالقه نسبت به فرمانروايان خوب براي تحصيل نفوذ            -9

  ." را نيز مراعات نمایندسراسرجهان

  

در همان نامه یادشده به مالک اشتر ، چنين توصيه            )  ع(امير مؤمنان   

  :می فرماید 
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اِهللا َفِإنَّْه َالَيَدْي َلَك ِبِنْقَمِتِه َوَال ِغَنى ِبَك    َوَال َتْنِصَبنَّ َنْفَسَك ِلَحْربِ   

  َعَلى َعْفٍو، َوَال َتْبَجَحنَّ ِبُعُقوَبٍة،      َوَال َتْنَدَمنَّ .  َوَرْحَمِتِه َعْن َعْفِوهِ 

ِإنِّي :  َتُقوَلنَّ َوَال ُتْسِرَعنَّ ِإَلى َباِدَرٍة َوَجْدَت ِمْنَها َمْنُدوَحًة َوالَ            

َوَمْنَهَكةٌ ِللدِّيِن،   ُمَؤمٌَّرآُمُر فأطاع ، فإّن ذلک إدغال في اْلَقْلِب،          

َأْنَت ِفيِه ِمْن ُسْلَطاِنَك ُأبََّهًة       َلَك َما َوَتَقرٌُّب ِمَن اْلِغَيِر َوِإَذا َأْحَدَث       

ُمْلِك اِهللا َفْوَقَك ، َوُقْدَرِتِه َمْنَك َعَلى         َأْو َمِخيَلًة َفاْنُظْر ِإَلى ِعَظمِ     

َنْفِسَك، َفِإنَّ ذِلَك ُيَطاِمنُ ِإَلْيَك ِمْن ِطَماِحَك         َما َال َتْقدرُِ َعَلْيِه ِمنْ     

! وَ َيِفيُء ِإَلْيَك ِبَما َعَزب َعْنَك ِمْن َعْقِلكَ          َغْرِبك   َوَيُكفُّ َعْنَك ِمنْ  

 َوُمَساَماَةاِهللا ِفي َعَظَمِتِه، َوالتََّشبَُّه ِبِه ِفي َجَبُروِتِه، َفِإنَّ         ِإيَّاَك

  ".اَهللا ُيِذلُّ ُآلَّ َجبَّاٍر، َوُيِهيُن ُآلَّ ُمْخَتاٍل

ر عذاب او   هرگز خود را در مقام ستيز با خدا قرار مده ، زیرا در براب                  "

. نياز نخواهى بود   توان مقاومت نداری ، و از بخشش و رحمت او بى             

هرگز نسبت به عفو و بخشش ديگران پشيمان مباش، و از آيفر                    

آردن شادمان مشو ، و نسبت به حّدت و کار تندی  آه می توانى از                  

به مردم نگو به من فرمان دادند و        .  آن پرهيز کنی  شتاب نداشته باش      

دهم، پس بايد اطاعت شوم، زیرا اينگونه خود بزرگ           مان مى من نيز فر  

و دين را پژمرده می سازد ، و موجب نزدیکی به غير                بينى دل را فاسد،      

و اگر با مقام و قدرتى آه دارى، دچار غرور يا خود بزرگ بينى              .  خدا می گردد  

شدى به بزرگى حكومت پروردگار آه برتر از تو است بنگر، آه تو را از آن                       
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نشاند، و عقل و         دهد، و تند روى تو را فرو مى                 رآشى نجات مى    س

بپرهيز آه خود را در بزرگى         .  گرداند ات را به جايگاه اصلى باز مى          انديشه

همطراز خداوند پندارى، و در شكوه و جبروت  همانند او دانى ، زيرا خداوند                  

  ."هر سرآشى را ذليل می کند ، و هر خود پسندى را خوار می گرداند

 که قدرتمندان و      سهمگينی، خطرات    )  ع(این سخنان امام علی        

هر انسانی که   .  تبيين می نماید  سران حکومت ها را تهدید می کند ،         

ردای ریاست را بر تن کند ، در معرض فرعون شدن قرار دارد ، مگر                     

یاد آوری  تهذیب نفس و      اینکه همواره نفس خود را با یاد خدا و                  

ارت و کنترل عقل و ایمان خود داشته         سرنوشت گذشتگان ، تحت نظ    

  .باشد

نکته مهم دیگری که در این سخنان گهربار وجود دارد ، اشاره به دو                  

اصل اساسی فرمانروایی است که در برخی از کشورهای پيشرفته             

آن دو اصل    .  معاصر ، مورد توجه خاص سياستمداران آگاه قرار دارد             

  :عبارتند از 
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آسان گرفتن بر مردم ، که در           :  ، یعنی "  سماحت" سياست   –  الف

این روش  .  ، ناميده می شود   )  Tolerance(مغرب زمين ، تحت عنوان       

ارزشمند ، برکات زیادی را برای کشور به ارمغان می آورد که                          

ایجاد جّو مسالمت و آرامش در ميان مّلت،         :  مهمترین آنها عبارتند از      

یش سرمایه  جلب اعتماد اقشار مختلف مردم در سطح کشور ، افزا            

گذاری مادی و معنوی و حاکمّيت ثبات و امنّيت اجتماعی و اقتصادی              

  .در جامعه

که  مبّين مکتب مترّقی اسالم است ، در روایتی           )  ص(پيامبر گرامی   

، یعنی دارای   "  السهلة"و  "  السمحة"زیبا ، آئين اسالم را به عنوان          

، يعةوسائل الش (.  معرفی می فرماید   "  گذشت و آسان گرفتن     "صفت  

    ).3 ، حدیث 8کتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، باب 

به مالک اشتر سفارش می فرماید تا         )  ع(بدین جهت ، امير مؤمنان       

عفو و گذشت را به جای سختگيری و انتقام برگزیند و هرگز به خاطر                

بخشيدن دیگران ، پشيمان نشود و از کيفر دادن آنان نيز خوشحال                 

  .نگردد
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آن را توصيه می فرماید ،       )  ع( دیگری که امام علی        خط مشی  –  ب

این منش ارزنده نيز ، هم در اسالم و هم در نزد            .  است  "  اصل برائت "

بر اساس این اصل ،       .  خردمندان جهان ، دارای جایگاه واالیی است         

مبنای حکومت باید این باشد که به برائت ذمه و بی گناهی افراد در                

گر اینکه خالف آن توسط مراجع قانونی به         تعامل با آنان حکم کند ، م       

  . صورت قطعی به اثبات برسد

الزمه این امر ، پيشگيری از برخوردهای سليقه ای و خود داری از                    

به )  ع(بدن جهت امام علی       .  قضاوت عجوالنه در حق دیگران است       

  :مالک اشتر می فرماید 

 شتاب  نسبت به حّدت و کار تندی  آه می توانى از آن پرهيز کنی                  "

  ".نداشته باش

  

*****  

 

 20 


