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 چکیده
و اهاي حقیقی حیات بشــر اســت که نقشــی اســاســی در نیکبختی معنویت و اخالق، از جمله مؤلفه

ها در جوامع بخشــی به این مؤلفهنیز، در عینیت محورمدار و معنویتهاي اخالقاســت و انســانایفاکرده
سانی، مؤثرترین نقش را برعهده شتهان صیتدا شخ صه، گذار تاریخ دتأثیربدیل و هاي بیاند. از  ر این عر

ر عینیِ عالی ع)(علی امام سِّ ست که حیات نورانی او، مف سطح معنویت و اخالق فاا سانی در ترین  ضلۀ ان
هاي فههدف اصـلی مطالعۀ حاضـر، تحلیل مؤل اسـت.ر عرصـۀ فرماندهی نظامی دویژه ها، بههمۀ عرصـه

ل اصــلی مبتنی بر این هدف، ســؤا .باشــدی آن حضــرت میمعنویت و اخالق در ســیرة فرماندهی نظام
ه روش باست که » (ع)علی هاي معنویت و اخالق در سیرة فرماندهی نظامی امامچیستیِ مؤلفه«پژوهش،

آوري و سپس معبرداري از اسناد و منابع موجود و مرتبط، اطالعات الزم جاي، با فیشهگردآوري کتابخان
ست؛ کانونیاند. نتایشدهن، تجزیه و تحلیلبه روش تحلیل محتواي مت ترین نقطۀ ج پژوهش، گویاي آن ا

ــیل ثقل معنویت و اخالق، متّکی بر اعتقاد به خداوندمتعال ــت و به تَبَعِ این باور اص ــول معنوي ، ااس ص
ــول، اســت که امداري نظامی، خدامحوري، معادباوري و والیتدر حوزة فرماندهی (ع)امیرالمؤمنین ین اص

 . باشدیممحوري مداري و عدالتها، اخالص، حقترین آنکه مهم ود مولِّد اصول اخالق توحیدي استخ
 ول اخالقی.، اصول معنوي، اص(ع)سیره امام علی معنویت، اخالق، واژگان کلیدي:
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 مقدمه
ــان،  ــاختاري فطرتاً اجتماعی دارد، به روازآنانس طور طبیعی مراحل مختلف حیات که س

کند؛ از این رو، نوعِ تعامل او با میخود را از بدو تولد تا زمان مرگ، در جامعۀ بشــري ســپري
بر جامعه کند. اگر اصول حاکم میبختی وي ایفا بختی یا شومدر نیکجامعه، نقشی محوري 

شد، این تعامل هم سان، همسو و از حقانیت برخورداربا صول مورد پذیرش ان سازنده و ا افزا و 
صول، در گِرو  شت و حقانیت این ا خواهدبود و تعالی فرد و اعتالي جامعه را در پی خواهددا

ها، اثربخشــی تعامالت اجتماعی را انطباق آن با معنویت و اخالق اســت که عدم انطباق آن
ـــنده و زخمکه گاه رنجکند؛ تا جاییبارمی ثی و بلکه زیانخن هاي عمیق در جامعۀ هاي کش

 ، بیانیۀ گام دوم انقالب)1398العالی)، (مدّظلهمقام معظم رهبري( .انسانی پدیدار خواهدکرد
فرماید: از سوي دیگر، حقیقت انسان برگرفته از فطرت الهی است؛ چنانکه قرآن کریم می

انســان مفطور به این فطرت اســت و با «) و 30آیۀ روم:؛ (»اسَ عَلَیهَا... الَّتِی فَطَرَالنَّفِطرَةَ اهللاِ«
شــده که حق زیبا و باطل زشــت اســت؛ ممکن نیســت کســی باطل را ســرشــت او آمیخته

ـــد حق یا حق را به کند، برخالف بداند. اگر کســـی چنین ادعاییطور کامل باطلصـــددرص
 )55: 1391(تهرانی،  ».استو خالف فطرت ادعاکردهاست هزدآفرینش خود حرف

بَاطِلًا  یُعَرِّفَ أَنْ اللَّهُ أَبَى« اســت که فرمود:  (ع)صــادقمؤیّد ســخن باال، کالم دقیقی از امام
ـــَکَّ فِیهِ وَ أَبَى اللَّهُ  أَنْ یَجْعَلَ الْبَاطَِل حَقّاً أَبَى اللَّهُ أَنْ یَجْعَلَ الْحَقَّ فِی قَلْبِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلًا لَا ش

. ـــَکَّ فِیهِ وَ لَوْ لَمْ یَجْعَلْ هَذَا هَکَذَا مَا عُرِفَ حَقٌّ مِنْ بَاطِلٍ ؛ »فِی قَلْبِ الْکَافِرِ الْمُخَالِفِ حَقّاً لَا ش
ــانی امکان«)؛ 277، 1: ج1371(برقی،  ــبت به هیچ انس ندارد که خداوند باطل را براي او نس

ؤمنی، حق را باطل قراردهد. نســـبت به کافر مخالف هم، چنین کند و در قلب محق معرفی
(برقی،  ».باشــداردهد که شــکی در آن نداشــتهنیســت که خداوند در قلب او باطل را حق قر

  )277، 1: ج1371
ــانی، بنابراین، میل به حقیقت که در کنش و واکنش ــکل هاي انس گرایی و معنویتدر ش

سانیابد، در زمرمیگرایی تجلّیاخالق شی ان ست و ة امیال فطري و ارز سان و هرا گاه میان ان
ــله یا جداییاین ارزش ــارتها فاص ــریت تحمیلافتاده، خس ــدههاي فراوانی بر بش ــت؛ ش اس

هاي هاي ضعیف در چنگ گروهجمعی، بردگی گروههاي دستههاي خونین و قتل و عامجنگ
سفّاکی خلفاي اموي و عباسی در قوي تر، ظهور نمرودها، فراعنه و چنگیزها در طول تاریخ و 
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سازماندهی سالمی و جنایات  شتۀ حکومت ا شکال دوران گذ صر کنونی در ا شر در ع شدة ب
مختلف نظامی، امنیتی، اجتماعی، اخالقی و اقتصادي، همگی گویاي حِرمان و دورشدن بشر 

عال، براي یِ مُنطوي در فطرت خویش اســـت. اخالقهاي معنوي ارزشاز  ند مت خداو ّا  ام
هدایت  با  هدایت عقالنی،  هدایت فطري یا تکوینی و  جلوگیري از چنین انحرافی، عالوه بر 
شریت آموخته و با معرّفی پیامبران و  شریعی، در پرتو تعالیم انبیا، راه درست زندگی را به ب ت

 است.الگوهاي حسنه، بر انسان احتجاج کردهعنوان شده توسط آنان بهاوصیاي معرّفی
شریت، امام علی  سنه براي ب ست که پیامبر اکرم (ع)یکی از الگوهاي ح شان را به  (ص)ا ای

ـــد که در آن خطاب اي نازلآیه«امیرالمؤمنین ملقّب و دربارة او فرمود:  َّذینَ «نش یا أَیُّهَا ال
دَّر خطاب، علی» آمَنُوا لذا ). 1380ر.ك: عطاران، بود؛ ( (ص)ابیطالببنباشـــد، مگر آنکه مُصـــَ

شر، در ایننقش الگویی آن حضرت براي همۀ عرصه ست؛  هاي زندگی ب کالم نورانی روشن ا
ـــانی کامل در ابعاد مختلف به (ع)هاي مهمی که امیرالمؤمنیناینکه، نقش ضـــمن عنوان انس

ــتهزندگی فردي و اجتماعی برعهده ــرت و هاي روایی که اند و گزارشداش ــیرة آن حض از س
سوق ست، همگی  سترس ا شان در د سانرهنمودهاي گهربار ای و جامعه درجهت  دهندة ان

ــرت در زمینه ــیرة آن حض ــف هاي مختلف فردي و اجتماعی، بهالگوبرداري از س منظور کش
هاي مختلف است. مبتنی بر این مالحظه، این نوشتار تالشی است حیات سعادتمند در عرصه

ع) در حوزة فرماندهی (علیهاي اخالقی و معنويِ ســیرة امام ن و تحلیل مؤلفهدر جهت تبیی
شریح بیان  سئلهنظامی که در ادامه با تبیین و ت سؤالم ضرورت،  ضیه، اهمیت و   ها،ها و فر

 شود.میتحلیل پیشینه و تشریح روش پژوهش، به معرّفی بیشتر مطالعۀ حاضر پرداخته
  مسئلهبیان 

شارههمچنانکه پیش هاي متعدد در ابعاد فردي شد، امام علی(ع) به دلیل ایفاي نقشتر ا
و اجتماعی، از جمله در حوزة فرماندهی نظامی، براي آحاد مســلمین جهان، اعم از شــیعه و 

ست که در همۀ زمینه سازي و ها میسنی، الگویی مورد وثوق ا توان، ابعاد زندگی او را نماد
نمود. از ســویی معنویت و اخالق نیز، جوامع بشــري معرّفیعنوان ســرمشــقی مطمئن، به به

عادي محوري و  بهتأثیراب ند؛  ـــر ندگی بش عاد ز قام معظّم طوريگذار بر ســــایر اب که م
ـــازندة همۀ حرکترهبري(مدّظلّه هاي فردي و اجتماعی و ها و فعالیتالعالی)، این ابعاد را س

معنویت و اخالق، محیط زندگی، حتّی با  و بر آن اســت که با کردهنیاز اصــلی جامعه معرّفی
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ها، حتّی با برخورداري مادّي، شــود و نبودن آنمیوجود کمبودهاي مادّي، به بهشــت تبدیل
 ، بیانیۀ گام دوم انقالب)1398، العالی)(ر. ك: مقام معظم رهبري(مدّظله فریند.آجهنّم می

ــول جاري ــلح، در نوع اص ــازمان فرماندهی نظامی نیز در نیروهاي مس و کیفیت و  در س
براي  مؤثرداشته و فرماندهان، نقش الگویی کنندهها، نقش جدّي و تعیینچگونگی جریان آن

طور مســتقیم و غیرمســتقیم دارند که با زیردســتان و ارائۀ خط و مشــی خدمتی به آنان، به
ساختار فرماندهی، می ضباط معنوي و تقویت معنویت و اخالق در  شالودة ان معنویت و توان 

هاي کارکنان، اعم و از بسیاري انحراف اخالق اسالمی را در میان آحاد نیروهاي مسلح تقویت
ـــازمان را فراهم از اعتقادي و اخالقی، جلوگیري کرد. رهبر معظم و زمینۀ خیر و برکت س

ه شعور معنوي و وجدان اخالقی در جامعه هرچ«فرماید: اهللا)، در این زمینه میانقالب(حفظه
 (همان)» آورد.میباربرکات بیشتري به بیشتر رشدکند،

هاي بنابراین، براي نهادینه شـــدن معنویت و اخالق در تمام ســـطوح خدمتی ســـازمان
است با تأسی به الگوهاي حقیقی بشریت، باالخص پیامبر مکرّم اسالم(ص) نظامی، ابتدا الزم

ـــ الم)، این ابعاد را در س ـــّ کرد تا نظامی تقویتاختار فرماندهیو امامان معصـــوم(علیهم الس
ــرّيمعنویت و اخالق نیک، به ــلح، تس یابد. بر این طور طبیعی به دیگر کارکنان نیروهاي مس

ستی مؤلفه صلی این پژوهش، تبیین و تحلیل چی سألۀ ا ساس، م هاي معنویت و اخالق در ا
ـــت. مبتنی بر  ـــیرة فرماندهی نظامی امام علی(ع) و چگونگی الگوي آن اس این اهداف، س

. ضمناً با توجه به رویکرد سراسر تحلیلی مقاله که است هاي زیر فراروي مطالعۀ حاضرسؤال
 شود.میها، در پایان مطالعه ارائههاي ناظر به سؤالباشد، فرضیهمحور میمتن

 هاي تحقیقسؤال

 هاي معنویت و اخالق در ســـیرة فرماندهی نظامی امام علی(ع)ســـؤال اصـــلی: مؤلفه -
 کدامند؟

ـــؤال - ـــیرة علوي، فرعی: الگوي مؤلفه س هاي معنوي و اخالقی فرماندهی نظامی در س
 چگونه الگویی است؟

 پیشینۀ مطالعاتی
راستا با موضوع نوشتار هاي پیشین، تنوّع چشمگیري، مشخّصاً همبا جستجو در پژوهش
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ـــاهده ـــر مش ـــت که انجام  امّا ؛نگردیدحاض مطالعاتی پیرامون برخی مطالعات، مؤیّد آن اس
هاي مختلف حکومتی، مدیریتی اســتخراج الگوهاي نظري و عملی امیرالمؤمنین(ع) در حوزه

است دور نبودهو حتّی فرماندهی نظامی با محورها و موضوعات مختلف، از نگاه پژوهشگران به
ـــه تأثیرو در حوزة اخالق و معنویت علوي و  ی هاي نظامی نیز، معدود مطالعاتآن در عرص

شی از نزدیکشدهانجام ست که در این مبحث، بخ شده به تحقیق ترین پژوهشا هاي انجام 
 شوند:میحاضر به اختصار بررسی

دان غربی را با الگوي ناي، الگوهاي رفتاري دانشـــمبرخی مطالعات با رویکردي مقایســـه
سط امام ارائه صلیشده تو سه و هدف ا ده که گرچه شان، اثبات این حقیقت بوعلی(ع) مقای
معنویت و معیارهاي اخالقی در امور اجتماعی و ســیاســی به شــکل نوین توســط  هايروش

ولی این، به معناي فقدان مبانی معنویت متعالی و اخالق  اســت شــدهدانشــمندان غربی ارائه
هاي مترّقی اســالم، ازجمله در تعالیم امام علی(ع) نیســت که در این حوزه، فاضــله در آموزه

ـــازي رفتار مدیران با توجه به نامه« ) با عنوان1379حمدخانی(مقالۀ ا هاي حضـــرت الگوس
علی(ع) در نقش اخالق فردي امام«) با موضــوع 1386تحقیق کشــاورز( و» امیرالمرمنین(ع)

 قابل توجه است.» حکومت
مدیریتی  یا اخالق  یت  حث کلی پیرامون معنو با به م ناظر  عات،  طال بخش دیگري از م

مام با ـــاً توأمان و هعلی(ع)  یا بعض نه و  گا جدا عد بر حوزه تأثیرطور  هاي هریک از این دو بُ
امام « ) با موضـــوع1380مختلف مدیریتی کشـــور اســـت که در این زمینه، تحقیق ثواقب(

 ) با محوریت1397پور(مطالعۀ خرم و» کارهاي اصـــالحاتعلی(ع)، کارگزاران حکومت و راه
ذکرقابل» داري اجتماعیامام علی(ع) در بعد حکومتهاي اخالقی مدیریت معنوي بایســته«

 باشند.می
ـــته ـــته را دربرمیدس گیرد، پیرامون اي دیگر، که بخش قابل توجهی از مطالعات گذش

هاي علوي هاي این مباحث را در آموزهمباحث عمومی اخالقی و اجتماعی اســت که ریشــه
دولت « ) با موضــوع1388یوســفوند(توان به مقالۀ اند که از این دســته هم میجســتجوکرده

 کرد.اشاره» اخالقی از منظر امام علی(ع)
نظران هاي دیگر صـــاحبها نیز، معنویت یا اخالق را در آثار و اندیشـــهبعضـــی پژوهش
جه ـــالمی موردتو لهقراردادهاس که از جم ند  لۀ رودگر(، میا قا ـــوع1395توان م با موض  ( 
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 برد.را نام» از دیدگاه مقام معظم رهبري هاي اجتماعیکارکردهاي معنویت در عرصه«
ـــاس تعالیم امام علی(ع)  ـــوع خاص نظامی را براس همچنین برخی مطالعات، یک موض

واکاوي « ) با موضــوع1394اند که از این دســته، مقالۀ دلشــاد تهرانی و جعفري(کردهمطالعه
طراحی مدل « وریت) با مح1399و مقالۀ رشیدزاده و جعفري(» البالغهراهبرد نظامی در نهج

ـــاس  »  البالغهامیرالمؤمنین، امام علی(ع) در نهجهاي آموزهراهبردي فرماندهی نظامی براس
 قابل ذکر است.
اخالق را در میان کارکنان  یااي از دو بحث معنویت ها، شــاخه، برخی تحقیقو ســرانجام

شیداییان(قراردادهنظامی موردکاوش ضوع )1388اند که از آن میان، مقالۀ  کارهاي راه« با مو
تقویت معنوي در  تأثیرج خود، ذکراســت که در نتایقابل» ه و بســیجتقویت معنویت در ســپا

ــی، فرهنگی، نظامی و دفاعی و روابط حوزه ــیاس ــازمانی، اجتماعی، س هاي مختلف فردي، س
 است.شدهالملل را برشمردهبین

هاي گذشته، موضوع مقالۀ ژوهشیک از پشود؛ هیچمیبا تحلیل پیشینۀ مطالعاتی روشن
ضر را مور ستقیم خود قرارندادهحا شترکاتی میان  اند؛د توجه م ساس و مبانی، م هرچند در ا

شود. بنابراین خأل پژوهشی با محوري مشابه موضوع تحقیق حاضر، که اصول و میها دیدهآن
ــیرة فرماندهی نظامی امام علی(ع) را به   کردهخاص مطالعه طورمبانی اخالق و معنویت در س

در  هاي مشــخص براي هریک از این ابعاد، از میان مفاهیم پراکندهو منتج به کشــف مؤلفه
ست،روایات قابل توجهی که از آن حضرت به دست ما رسیده شد، محسوس نیست. شده ا با

هاي هر یک از این ابعاد، نتیجۀ بندي اطالعات، مفاهیم و مؤلفهاین پژوهش، ضـــمن دســـته
است. بنابراین، این مقاله، بدیع است و از شائبۀ تکرار یا را در قالب الگو نمادسازي کردهبحث 
 باشد.کاري با کارهاي محققین پیشین، مبرّا میموازي

 اهمیت و ضرورت 
ــت، فقدان مطالعه ــینه گذش ــجم در با نگرش به آنچه در تحلیل پیش ــتقل و منس اي مس

عنوان دو بُعد اساسی فرماندهی بههاي این ابعاد مؤلفه بودنزمینۀ اخالق و معنویت و پراکنده
ضرورت انجام  شته،  سالمی در میان مطالعات گذ سلح نظام مقدّس جمهوري ا در نیروهاي م

شی متمرکز بر این دو حوزه را، به سیرةپژوه ستینبه ،علی(ع)امام ویژه با تکیه بر   عنوان نخ
سلمانان جهان،  شیعیان و م شنامام و مقتداي  سوي دیگر، معنویت و اخالقمیرو  ،کند. از 
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ویژه بشــر امروز اســت که از هر طرف مورد هجمۀ ها، بهنیاز همیشــگی بشــر در همۀ عرصــه
نه غات مســـموم رســـا بهتبلی ّهاي غرب  به منظور دورکردن او از قل یت و  هاي رفیع معنو

جاذبهاخالقیانحطاط ـــاندن وي از طریق  با و دلکش دنیويکش با ظواهر متنوع و  هاي فری
اغواگر آن، هم در فضاي واقعی و هم در فضاي مجازي است. لذا هر سازمانی نیازمند صیانت 

سیباز کارکنان خود در برابر این آفت ست. بنابراین، اهمیت مطالعۀ هاي جبرانها و آ ناپذیرا
ــی ــۀ فرماندهی نظامی، تالش ــت که با درك این نیاز در عرص ــر آن اس ــت در جهتحاض  اس

ستخراج مؤلفه سیرة عملی امیرالمؤمنین(ع) و ارائۀ آنا ساس  در  هاي معنویت و اخالق بر ا
قالب الگو به فرماندهان نظامی، تا با شناخت بیشتر و تجهیز خود و کارکنان تحت امر به این 

سازمان کم، یافته یا دستهاي ویرانگر اعتقادي و اخالقی مصونیتهاي نظامی از هجمهابعاد، 
 یابد.ها کاهشپذیري آنان آسیبمیز

 تعاریف
گیرد که میبه فراخور حوزة خاصّ موضـــوعی، از واژگانی تخصـــصـــی بهره هر مطالعه

هاي اصلی و شوند؛ بر این اساس، در این بخش واژهاست به نحو نظري و عملیاتی تعریفالزم
ي هر واژه، همان شــوند؛ تعریف نظرمیتخصــصــی مقاله، به دو گونۀ نظري و عملیاتی تعریف

ئه به روش معمول خود از آن ارا که لغویون  ـــت  یاتی نیز، کردهتعریفی اس ند و تعریف عمل ا
 است.شدهتعریفی است که در این تحقیق بر آن تکیه

 معنویت
است که مفاهیمی چون مقصود، مراد، حقیقت و باطن از » معنی«واژه معنویت، از ریشۀ 

صفت نسبی به معناي منسوب به معنی، مربوط به معنی، ، »معنوي« است؛ کلمهشدهآن فهم
شخصی را که در عالم معنی و  ست؛  صوري ا باطنی، حقیقی و نقطۀ مقابل مادي، ظاهري و 
ـــیرکند، عارف گویند. مراد از مقامات معنوي، درجات عالم باطن و مقامات عرفانی  باطن س

 ) 1775: 1384است. (معین، 
کردن معنویت به معنی برجسته«فرماید: در تبیین معنویت می اهللا)حفظه(مقام معظم رهبري

ـــت.ارزش ؛ (بیانیۀ گام »هاي معنوي از قبیل اخالق، ایثار، توکل، ایمان در خود و جامعه اس
له از معنویت تعریف اصــطالحی و ماهوي آن نیســت، بلکه توصــیف دوم انقالب) بیان معظم
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ست. تعریف ماهوي مویژگی ست از: هاي زندگی معنوي ا ستگی «عنویت عبارت ا احساس واب
به یک حقیقت ماورایی که بار شــناختاري داشــته، معرفت به آن حقیقت را در خود دارد و 

 )16: 1391(فضلی، »دهد.میدستمانند آرامش را به دستاوردهایی
مذکور ماورایی در تعریف  که حقایق  ،منظور از حقایق  ـــت؛ بل عد الطبیعی نیس ماب امور 

سان یا جریان غیرمادي ا شند. مثل تجرد روح ان شته با ضور دا ست هرچند در عالم ماده ح
 امدادهاي غیبی در زندگی فردي و اجتماعی انسان در عالم دنیا. 

ـــت؛ زیرا  معنویت منهاي خدا در مقام ثبوت فاقد واقعیت و در مقام اثبات فاقد دلیل اس
کریم گونه که قرآنبود؛ همانهســـتی منهاي خدا از هیچ حقیقت ماورایی برخوردار نخواهد

ناظر به این حقیقت، ایمان توحیدي را به درختی ثابت و استوار که مدام در حال ثمر بخشی 
شده و به آن اُمید ثمري نیست، است و بی شه آن از جاي کنده  اعتقادي را به درختی که ری

رَبَ اللَّهُ مَثَلًا کَ«فرماید: تشــبیه و می لُهَا ثَابِتٌ وَ أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ ضــَ جَرَةٍ طَیِّبَۀٍ أَصــْ لِمَۀً طَیِّبَۀً کَشــَ
مَاءِ * تُؤْتىِ أُکُلَهَا کلُ ـــَّ ْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّ فَرْعُهَا فىِ الس َّهُ ال رِبُ الل ـــْ ِإِذْنِ رَبِّهَا وَ یَض هُْم حِینِ ب

 )25و  24 :(ابراهیم». یَتَذَکَّرُونَ
توان تعریف ، میاهللا)حفظه(عنایت به بیان مقام معظم رهبريبا توجه به تعریف مذکور و با 
اي از بــاورهــا بــه حقــایق مــاورایی کــه کرد: مجموعــهعملیــاتی معنویــت را چنین ارائــه

ـــتوانه ـــان مؤمن، نقش معرفتیپش ـــبک زندگی انس ـــانی و س ـــفات نفس ـــته و در ص داش
 دارند.کنندهتعیین
 

 اخالق
یرو و سرشت باطنی است که تنها با دیدة بصیرت اخالق جمع خٌلق و معناي لغوي آن ن«

قابل درك است؛ در مقابل خَلق به شکل و صورت محسوس و قابل درك با چشم ظاهر گفته 
سخ می159: 1412اطفهانی، (راغب» شودمی سانی را صفت نف صطالح خٌلق را  گویند ). در ا

الً فردي را که داراي خلق دهد؛ مثدرنگ انجام میکه انسان افعال متناسب با آن صفت را بی
 ).22، 1تا: ج(نراقی، بی» دهد.شجاعت است در رویارویی با دشمن تردید در خود راه نمی

قام معظم رهبري یان معناي اخالق میاهللا)حفظه(م ید: ، در ب به معنی رعایت «فرما اخالق 
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، هایی چون خیرخواهی، گذشــت، کمک به نیازمند، راســتگویی، شــجاعت، تواضــعفضــیلت
؛ (بیانیه گام دوم انقالب). روشــن اســت که این »اعتماد به نفس و دیگر خلقیات نیکو اســت.

هاي زیســت بیان نورانی در باب اخالق، تعریف ماهوي و اصــطالحی آن نیســت؛ بلکه ویژگی
دارد، زیســـتن مطابق با اند. در حقیقت آنچه در حوزة اخالق اهمیتفرمودهاخالقی را بیان

 هاي اخالقی است.تها و فضیلارزش
خالق اله در تعریف اعملیاتی با مالحظۀ تعریف اصـــطالحی اخالق و توجه به بیان معظم

صفات و ویژگیتوان گفت: مجموعهمی صولاي از  معنوي  هاي پایدار در نفس که مبتنی بر ا
 کننده دارد. تعیین تأثیراست و در افعال اختیاري انسان 

ه تکامل و رساند کبر ایمان و معنویت انسان را به جایی میمکتب تربیتی اسالم با تکیه «
س سترة ابدیت بداند و آن را در  ستگاري در گ سعادت و ر شد و هدف زندگی خویش را  ایۀ ر

کات تعالی جستجو کند و حیات و مرگ و نیایش و پرستش و تمامی حرکران حقعنایات بی
ـــلیم و تعبد محض ـــکنات خود را تنها براي خدا و تس رهبر و (» در برابر اراده او بداند و س

َصلَ«دهد: کریم رهنمود میگونه که قرآن). همان39: 1386رحیمیان،  ُسکِى وَ قُلْ إِنَّ  اتىِ وَ نُ
َشریکَ لَهُ وَ بِذَا محَیَاىَ وَ مَمَاتىِ لِلَّهِ رَبّ * لَا  ْسلِمِینَالْعَالَمِینَ نعام: (ا». لِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ المُ

 )163و  162
 سیره

»  ســیر«بر وزنه فعله به کســر فا و ســکون عین، از مادة » ســیره«در کتب لغت، واژة 
ست. وزن شدهگرفته سیر به معناي حرکت و راه رفتن ا ست.  در زبان عربی بر نوع، » فعله«ا

ــت مانند میکیفیت و هیئت عملی داللت ــیره به معناي حالت و چگونگی حرکت اس کند. س
ستُ جِ« َسۀَ العَبد: بندهجَلَ ستمل ش ست. این حالت که بیان» وار ن ستن ا ش کنندة چگونگی ن

صفهانی،  شد. (راغب ا شت با سابی، نیکو یا ز ست امري غریزي یا اکت : 1412خاص ممکن ا
گویند که در ). امّا در اصـــطالح دینی، روش پیامبر(ص) و امامان معصـــوم(ع) را می433

صه سنت در این نگاه، گرفتهزندگی، پیشهاي گوناگون هاي مختلف و نقشعر سیره و  اند و 
است. شدهباشد که سنت نیز، عبارتِ از قول و فعل و تقریر معصوم(ع) تعریفبه یک معنا می

سیره نیز  ست، همین معناست که معناي عملیاتی  سیره مد نظر ا آنچه که در این تحقیق از 
 باشد.می
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 1فرماندهی نظامی
؛ مانند آنکه، استارائه شده»فرماندهی نظامی«تعاریف متعددي از، شناسیاصطالحاز نگاه 

ز طریق اتوان آن را )، فرماندهـی نظامـی را، هـنري دانسته کـه می1375( سی گارئت جان
مستلزم  کارگیري و تجربه آموخـت، کسـب کـرد و توسعه داد؛ هنري کهمطالعه، مشاهده، به

ـیري اصـول شـناخته شـده فرماندهـیهرشد خصایل نیکوي شخصیتی، شـناخت و ب  کارگ
 سـازد. باشد و فرمانده را در انجام ماموریت محوله موفـق مـیمی

موعه ) نیز فرماندهی[نظامی] را محور اصلی قدرت نظامی و مج17، 3 :1387( رشیدزاده
ــندي قرارگیرد داند که بهاختیاراتی می ــده تا در مس وریت مام وطور قانونی به فردي داده ش

 بخشد. اش را تحقّقسازمانی
صالح  شته براي فرمانده نظامی ا ستراتوس«درگذ اندهان شد که به فرممیکارگرفتهبه» ا

شـد که مسـئولیت پاسـداري از میهاي نظامی اطالقدهان هنگکشـوري یا فرمان -لشـکري
 )57: 1392(ازغندي،  د.داشتنخانواده، قبیله یا دولت را برعهده

کارگیري ا بهداند که باید ب) فرمانده نظامی را فردي می1375( لیاتی، گارئتدیدگاه عم از
ــتورهااصول و فنون فرماندهی به شکل منا ــات، دسـ ــریق اقدامـ ها و نامه، آیینسب و از طـ

طور مستمر ها، افراد زیردست خود را رهبري و هدایـــت نمـــاید. فرمانده باید بهدستورالعمل
ـــعیت فرماندهی خود ر ـــبه کنوض د و ا مورد ارزیابی قرار دهد، قدرت و توان خود را محاس

 نقایص را برطرف سازد.
ي نظامی پرداز نظامی چین باستان نیز، فرماندهی و رهبرسون تزو، استراتژیست و نظریه

دهی نظامی هاي فرمانداند. از نظر او صفات و ویژگیرا یکی از پنج عامل بنیادي در جنگ می
ــمی موجب تبعیت ارتش ــفات عبارتند از: اقتدار و آمریت، خردمندي، انص ــود. این ص اف، ش

ذق گیري. سون تزو، همچنین فرمانده و استراتژیست حاانسانیت، شجاعت و جدیت و سخت
وادارد  داند که بتواند لشکر دشمن را بدون درگیري نظامی به تسلیمو زبردست را کسی می

 )12-11: 1392(ازغندي،  د.کنرا بدون جنگ و خونریزي تصرف و شهرها

                                                                                                                                       
امیرالمؤمنین، امام علی(ع) هاي آموزهطراحی مدل راهبردي فرماندهی نظامی براساس «این عنوان، از مقالۀ  - 1

 است.شده)، اقتباس1399، منتشرشده در فصلنامه مدیریت نظامی(»البالغهدر نهج
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ـــت که فرماندهی، قدرت یا اقتدار به ـــت آمده از رتبه، موقعیت، فایلدر هم بر آن اس دس
شناخت ویژگی ست؛ رهبري هنر،  سئول ا شخص م صی، دانش، تجربه یا تخصص  شخ هاي 

ــت؛ مدیریت تأثیرها براي مهارت ــیدن به رفتار دیگران براي موفقیت اس گذاري و الهام بخش
 )Fielder , 2011: 17( ان الزم براي دستیابی به هدف است.اربرد فراوعلم، ک

ـــیه امام علی(ع) نیز  اي به خلیفه دوم در باب اهمیت زمامدار، کالمی واال ایراددر توص
سخن ارزشمند، که فرمانده به  ست؛ در این  فرموده که قابل تسرّي به فرماندهی نظامی نیز ا

 است:دارد، آمدهمیها را منسجم نگهدیگر مهرهگردیده که نخ تسبیحی تشبیه

قَ الْخَرَزُ وَ مَکَانُ الْقَیِّمِ بِالْأَمْرِ مَکَانُ النِّظَامِ مِنَ الْخَرَزِ یَجْمَعُهُ وَ یَضُمُّهُ فَإِنِ انْقَطَعَ النِّظَامُ تَفَرَّ«
 )146(خ» تَمِعْ بِحَذَافِیرِهِ أَبَدا.وَ ذَهَبَ ثُمَّ لَمْ یَجْ

ستاىدارد، چون جایگاه رشتهکسی که زمام امور را دردستجایگاه  هم ها را بهکه مهرها
ـــتهفراهم ـــمیمه برخى دیگر دارد. اگر رش ـــود و از ها پراکندهبِبُرد، مهرهآرد و برخى را ض ش
 نیاید.رود و دیگر به تمامى فراهممیان

 روش
ــت، رویکرد این پژوهش با توجّه به مبانی معرفتی آن، که متن ــناختی اس محور و رفتارش

ست  ست؛ منظور از پژوهش کیفی، هر نوع پژوهش ا رویکردي کیفی، از نوع مطالعۀ موردي ا
سایر روشکه یافته ّسل به عملیات آماري یا  صل هایی تولید کند که با تو شی، حا شمار هاي 
ــوع پژوهش کیفی مینیامده ــد. موض ــخاص، تجربهباش ها، هاي زندگی، رفتارتواند زندگی اش
ــاسهیجان ــازمانی، جنبشها، احس هاي اجتماعی و هاي اجتماعی، پدیدهها و نیز کارهاي س

 )32-33، 1394استراوس و کربین،  (ر. ك: ها یا افراد باشد.مالت میان ملّتتعا

ـــرایط و ویژگی هایی به بیان دیگر، پژوهش کیفی، روش منظّم براي توصـــیف اجزاي ش
سي پدیدهدرباره سانی ا ت که قابل تبدیل به کمیّت نیستند. به عبارتی دیگر، پژوهش هاي ان

سیر داده ست به منظور درك عمیق هاي غنی و روایتکیفی، جمع آوري، تحلیل و تف گونه ا
(شمس  ها پیچیدگی زیادي دارند.نی در آنخاطر وجود عامل انساهایی که بهمفاهیم و پدیده

 )7 ،147ش  ،1388معطّر، 
ـــاي ات نیز، کتابخانهروش گردآوري اطالع اي بوده که مطالعه به این روش، هم در فض
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اي هاي کتابخانهنیا، روشاست. حافظواقعی و هم در فضاي مجازي مورد توجه و استفاده بوده
ضاهاي واقعی و مجازي را عبارتِ از: متن ستفاده در ف یرداري، آمارخوانی خوانی و فیشمورد ا

ها، ســندخوانی و ها و نقشــهخوانی و اســتفاده از عکستصــویرگیري از جداول آماري، و بهره
ستندات و باالخره روش ترکیبی که مرکّ ستفاده از مدارك و م ست، ا ب از چند روش مزبورا

 )194داند. (ر. ك: حافظ نیا، می
اي به تناسب رویکرد و روش گردآوري پژوهش، روش تحلیل اصلی آن هم، تحلیل محتو 

اي ایهپها، زیرســاخت پژوهی اســت. بر اســاس این رویکرد، گردآوري دادهکیفی، از نوع متن
شود. البته یمپردازي، الگوي غایی پژوهش ارائهسازي و مقولهادراك مفاهیم بوده و با مفهوم

سیر، بخش ست؛ زیرا تف سیر محقّق ا ستلزم تف ست که روش تحلیل محتواي متن، م  روشن ا
ـــمار میبههاي کیفی ي تحلیل در پژوهشعمده ـــیر نیز در قبیلِ اش ین رود و منطق تفس

ستقراء پژوهش هاي خام و دهها در دامنظور کشف مفاهیم و رابطهتفسیر به است.ها، از نوع ا
و  : اســتراوس(ر. ك شــود.ک طرح توضــیحیِ نظري انجام میها در قالب یدادن آنســازمان
 )32-33، 1394کربین، 

سانه در حعلت انتخاب این رویکرد نیز ا شنا ي وزههمیت کارکردي آن در تحقیقات رفتار
امروزه  شناسانه به تحقیق در این حوزه گویاي آن است کهعلوم انسانی است و نگاهی آسیب

ـــانی، عمدتاً به روش فلت از گرایی، باعث غهاي کمّی روي آورده و کلیتحقیقات علوم انس
ــناختی و مدیریتی هاي رفتاري و روانعمق پژوهش ــت. ظاهراً آمار و ارقامش ــده اس مورد  ش

توجّه داشت که  امّا باید به این نکته قان و پژوهشگران قرار گرفته است؛توجّه بسیاري از محقّ
سان سانی و علوم رفتاري با رفتار ان سیار قولهمها در ارتباط است و رفتار، مباحث علوم ان اي ب

ــت؛ زیرا اعمیق و نیازمند کاربرد روش ــرایط مختلف، رفتنســانهاي کیفی اس ارهاي ها در ش
سی این رفتارها، نیازمند توجّه دقیق و همهمتفاوتی از خود بروز می ست. دهند و برر جانبه ا

ج بهتر و نتای لذا توجّه بیشتر به استفاده از روش کیفی در تحقیقات علوم انسانی سبب کسب
 )1390تري خواهدشد. (خنیفر و همکاران، مناسب

ــت: اجزاي پژوهش  ــخّص اس ــه جزء مش ــتینکیفی نیز، س جزء هر پژوهش کیفی،  نخس
ــناد و هاي آن اســت که داده را میداده ــاهده، اس ــاحبه، مش توان از منابع مختلف، نظیر مص
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توانند از اند که پژوهشــگران می1هاییترتیبات عملی یا گام دوّم،آورد. دســتمدارك و فیلم به
شوند میکنند. این ترتیبات معموالً تشکیلها استفادهادهدادن به دها براي تفسیر و سازمانآن

ها و ها با اســتفاده از ویژگیها، تعیین مقوله) داده3، تفســیر یا فروکاهی(تأویل2ســازياز مفهوم
ي إِخباري. ها به هم از طریق شـــماري گزارهدهی مقولهدهی یا نســـبتابعاد و در پایان ربط

نامند. ترتیبات عملی، می 4دهی را اغلب کدگذاريپردازي. ربطسازي، فروکاهی و مقولهمفهوم
هاي گیري غیرآماري، نوشــتن یادداشــتاســت و شــامل نمونهبخشــی دیگر از فرایند تحلیل 
ــازي می ــود. تحلیلی و نمودارس ــوّم،ش ــفاهی، که این گزارشگزارش س ها را هاي کتبی و ش

صورت تکهصورت مقاله در مجالت علمی و همایشتوان بهمی کرد؛ (ر. نگاشت عرضها یا به 
ـــتراوس و کربین،  ـــه ) که این هر33 -34، 1394ك: اس ها، جزء(یعنی، گردآوري داده س

ها و ارائه نتیجه در ها یا مقولهمؤلفه شــده درجهت ســاماندهیهاي طیترتیبات عملی یا گام
ـــر، پس از مروري بر تعریف م حاض غایی) در پژوهش  یا الگوي  مدل  لب  یهقا پا اي فاهیم 

 بود.خواهدمشاهده پژوهش، قابل
 بر ســـه بخش البالغه مشـــتملهجناســـت. کتاب البالغه پیکرة اصـــلی مطالعه نیز، نهج

ـــد، لذا در موارد متعدد ارجاعی به نهجها میها و حکمتها، نامهخطبه غه، به ذکر البالباش
 است.هشدالبالغه پرهیزنهج شماره خطبه، نامه یا حکمت اکتفا و از تکرار مکرّر عنوان

 چارچوب نظري

ــایی گزارهگونه تبیین ادبیات نظري اینفرایند  ــناس ــت که در مرحله ش هاي اولیه، از اس
ها، از روش منظور کشـــف مؤلفهراهبرد پژوهش کیفی از نوع موردي و در مرحلۀ تحلیل، به

طور بُعد معنویت و اخالق به دو است؛ به این ترتیب که با تمرکز برشدهتحلیل محتوا استفاده
البالغه)، ویژه نهج(به هاي این ابعاد از اســـناد و مدارك قابل دســـترسخاصّ، کشـــف مؤلفه
ست مطالعه چنین بودهموردتوجه قرارگرفته ست. کارب ست که در گام اول، دادها هاي مرتبط ا

لب فیش قا یه جمعبا معنویت و اخالق علوي در  گام دوهاي اول کدگذاري آوري و در  با  م 
                                                                                                                                       
1  Procedures 
2  Conceptualizing 
3  Reducing 
4  Coding 
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ــوم، با شــدهشــده، مفاهیم بحث اســتخراجمفهومیِ اطالعات گردآوري اند؛ ســپس در گام س
ها ذیل یک مقولۀ مشــترك که پوشــش بندي آنمعنا و دســتهترکیب و تألیف مفاهیم هم
هاي دو بُعد معنویت و ها یا مؤلفهباشــد، مقولهدهندة خود داشــتهمعنایی بر مفاهیم تشــکیل

صورت انتزاعی از منظور تسهیل کار، فرایند کدبندي مفاهیم که بهاند. بهشدهصاخالق مشخ
هاي هر یک از ابعاد مذکور نیز بر اساس آن مفاهیم، شده و مؤلفههاي توصیفی استنباطگزاره
 است.شدهاند، در جداولی ترسیمگرفتهشکل

  تحقیق نتایج
لی مطالعه، یعنی معنویت و اخالق در هاي محوري ابعاد اصدر این بخش به بررسی مؤلفه

هاي بعد معنویت و سپس است؛ به این صورت که ابتدا مؤلفهشدهسیرة امام علی(ع) پرداخته
ـــی که در مؤلفه ـــی تحقیق و چارچوب نظري روشهاي بعد اخالق، به همان روش ـــناس ش
 گیرند:شد، مورد مطالعه قرارمیتهگف

 (ع)امام علیهاي معنویت در سیرة فرماندهی مؤلفه 
شــد، معنویت عبارت اســت از باورهاي ماورایی و معنوي چنانکه در تعریف معنویت گفته

شکل سی در  سا شئون هر فردي که نقش ا شته و همۀ  شان دا صیت و هویت ای شخ گیري 
عاع خود قرازندگی وي را تحت هایی دارد که متناســـب با نوع دهد. معنویت، مؤلفهمیرالشـــّ

گرفته و به آثار و عوارض درونی و بیرونی او در ر وجود و اندیشۀ او شکلاعتقادات هر فردي د
سیرة شوند. در این بخش از مطالعه، مؤلفهمیاحوال و افعال مختلف منتهی هاي معنویت در 

 است:علی(ع) مورد مطالعه قرارگرفتهفرماندهی نظامی امام

 خدامحوري
ست ستوارا شر، بر محوري ا که با اعتقادات، باورها، عالیق و آمال  زندگی هر یک از آحاد ب

هاي فردي و هاي او در همۀ عرصــهاســت و تمام کنش و واکنشخوردههاي او گرهو اندیشــه
چرخد. کســی که خداوند متعال محور اصــلی زندگی اوســت، اجتماعی، بر مدار آن محور می

ونه میل و خواســت و اش را با خواســت و ارادة الهی منطبق و خود را از هرگخواســت و اراده
ــانی تهی ــی و نفس ــخص ــان (ع)کند. امیرالمؤمنینمیخواهش ش ــداق تامّ و تمام آن انس ، مص

ضرت، منتهاي مقام  ستواربود. آن ح سر حیات نورانیش بر محور خدا ا سرا ست که  موحّدي ا
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ــرت باريکبریایی و عزّت را فقط خاص خدا می ــت و حض ــتود: گونه میتعالی را ایندانس س
ِسه دُونَ خَلقِه...هللاِ الَّذي لَبِسَ العزَّ و الکبریاءَ و أختارالحَمدُ« سپاس و )؛ 192(خطبۀ» هُما لِنَف

ستایش خدایی را سزاست که بزرگی و ارجمندي را پیرایۀ خویش ساخت و این دو صفت را 
صاص صفات بردهآنکه مخلوقاتش، بهرهداد، بیبه خود اخت شند. بنابراي از این  د این نگاه بوبا

سی را جز خدا، واجد ارزش نمی ست تا براي آن محور و مبنایی قائلکه ک شود. بنابراین، دان
بود که مصادیقی از ، تعیّن تامّ یافته(ع)خدامحوري در تمام ابعاد و زوایاي زندگی امیرالمؤمنین

 شود:میخدامحوري آن حضرت در جدول زیر ارائه
 بُعد معنویت در فرماندهی نظامی امام علی(ع)هاي ها، مفاهیم و مؤلفه): داده1جدول(

کدگذاري  مؤلفه عدب
 هاي توصیفیگزاره مفهومی

معنویت در فرماندهی نظامی
 

امام علی(ع)
 

خدامحوري
 

 باور به خداي سبحان
 خالق، مالک عنوانبه
 مدبّر هستی و

ـــبحان پدیده ها را در حالى آفرید که از همانا خداوند س
از نافرمانى آنان در امان بود، زیرا نه معصیت نیاز، و اطاعتشان بى

ـــاند و نه اطاعت مؤمنان براى او گناهکاران به خدا زیانى مى رس
ــیم، و هر کدام را در جایگاه  ــودى دارد، روزى بندگان را تقس س

 )193(خطبه خویش قرار داد.

اعتقاد به مدیریت 
توحیدي هستی و 
به  اصالح امور منحصراً

خداوند مشیت و ارادة 
 متعال

کســى که میان خود و خدا اصــالح کند، خداوند میان او و 
 )89(حکمت مردم را اصالح خواهد کرد.

ـــالح دنیا چیزى از دین را ترك نمى گویند، مردم براى اص
ــاختجز آن که خدا آنان را به چیزى زیان  .بارتر دچار خواهد س

 )106(حکمت 

رعایت تقواي الهی و 
و  عبادت او در آشکار
 نهان و امانتداري

ــرار ابنخطاب به مخنف ــلیم: او را به ترس از خدا در اس س
کنم، آنجا که هیچ گواهى غیر پنهانى و اعمال مخفى سفارش مى

ستاز او و نماینده سفارش مى اى جز خدا نی کنم که مبادا در و 
ـــکار و  ظاهر خدا را اطاعت و در خلوت نافرمانى کند و اینکه آش

مانت الهى را پنهانش و گفت ـــد، ا باش ـــاد ن ار و کردارش در تض
 )26(نامۀ  پرداخته و عبادت را خالصانه انجام دهد.

 پرهیز از نافرمانی
 در همه امور خدا

چه در زیر  با آن فت اقلیم را  ند، اگر ه ـــوگ خدا س به 
ــمان ــت آس ــت به من دهند تا خدا را نافرمانى کنم که پوس هاس

چه ناروا بگیرم،جوى را از مور بۀ  اى  چنین نخواهم کرد! (خط
224( 

 زهد از دنیا
ـــده ملخ  ـــما نزد من از برگ جویده ش این دنیاى آلوده ش

هاى فنا پذیر و لذّتهاى ناپایدار چه ! على را با نعمتتر استپست
شتى لغزشکار؟! به خدا پناه مى ها و از او بریم از خفتن عقل و ز
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 معاد باوري

سبک زندگی باور به معاد است. کسی که هستی را گسترده صول تعیین کنندة  تر از از ا
زندگی، بلکه داند و مرگ را نه پایان هاي مادي میعالم ماده و حقیقت آن را فراتر از پدیده

شناسد و سعادتمندي گذرگاه انتقال از جهان موقت و محدود به جهان جاودان و گسترده می
ستگی زندگی در این دنیا می شای کند که میاي زندگیگونهداند؛ بهدر آن عالم را مشروط به 

ــت ــترین بهره را براي حیات جاوید اخروي خواز فرص د ها و امکانات موجود در این دنیا بیش
 کند.هاي زندگی، او را مأیوس و نااُمید نمیها و ناکامیها، ناگواريکند و سختیذخیره

ته  ـــورتی می«الب ندگی اُخروي در ص به ز قاد  به اعت ند نقش خود را در جهت دادن  توا

 )224(خطبۀ  .جوییمیارى مى

خداوند از ستم تنزیه 
بر بندگان و انتساب 
 بالیا به گناهان انسان

ـــوگند هرگز ملّتى از ناز و نعمت زندگى گرفته  به خدا س
ـــدند مگر به کیفر گناهانى که انجام داده اند، زیرا خداوند بر نش

 )178(خطبه  دارد.بندگان خود ستم روا نمى

توبه و بازگشت به 
سوي خدا، راه دفع بال 

و اصالح و گرفتاري 
 انسان

ـــدن نعمت ها، با اگر مردم به هنگام نزول بالها و گرفته ش
ـــگاه خدا زارى کنند و با قلب ـــتى نیّت در پیش هاى پر از درس

شان رفته  ست ست عفو نمایند، آنچه از د محبّت از خداوند درخوا
شد.(خطبه  صالح خواهد  سادى ا شت و هر گونه ف باز خواهد گ

178( 

باور به خداوند، 
عنوان تنها ملجأ و به

و  مأواي انسان
 گشاي امورگره

ـــتانت از همه انس گیرنده ترى و برطرف خدایا! تو با دوس
کنندگانى، بر اسرار پنهانشان آگاه و به آنچه کننده نیازهاى توکّل

هاى آنان با خبر و رازشــان نزد در دل دارند آشــنایى و از دیدگاه
ــکار و دل ــرت دیدار تو آش ــان در حس ــتهایش . اگر تو داغداراس

کند، اگر تنهایى و غربت به وحشتشان اندازد، یاد تو آرامشان مى
ــیبت برند و روى به درگاه تو مىها بر آنان فرودآید، به تو پناهمص

ست و همه دارند، زیرا مى ست تو شتۀ کارها به د سر ر دانند که 
 )227خطبه گیرد.(مىکارها از خواست تو نشأت

امور و  باور به اصالح
هدایت انسان، فقط 

 دست خدابه

خدایا! اگر براى خواســتن درمانده شــوم یا راه پرســیدن را 
ـــالح کارم راهنمایى فرما و جانم را به آنچه  ندانم، تو مرا به اص
کارى از  که چنین  یت کن،  هدا ـــت  گارى من اس ـــت یه رس ما

ـــتدور و از کفایتهاى تو بهراهنمایى ـــناخته نیس  .هاى تو ناش
 )همان(

درخواست بخشش از 
 خدا

خدایا! مرا با بخشـــش خود بپذیر و با عدل خویش با من رفتار 
 (همان) .مکن
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عالیت طه علیّت بین ف که نوعی راب فاکند  تارهاي فردي و اجتماعی ای هاي این جهانی و رف
شقاوت آن  عنوان هاي اُخروي بهها و عذابشود و دستِ کم، نعمتجهانی پذیرفتهسعادت و 

شناخته شایست این جهان  شایسته و نا شود؛ وگرنه، اعتقاد به پاداش و کیفر براي رفتارهاي 
ـــت خواهدداد.زندگی اُخروي، نقش تعیین » کنندة خود را در رفتارهاي این جهانی، از دس

 )340: 1387یزدي، (مصباح
ـــولهمین اعت ـــحیح به معاد و ایمان به مواجهه با خداوند متعال و رس در ص)(اهللاقاد ص

ــده ــتاخیز، باعث ش ــود و برخالف عدالت هیچ ع)(علیبود که امامرس گاه از مدار حق خارج نش
ـــنگینی براي آن پرداختعمل کند که جدول زیر، نمایانگر برخی از نکند، هرچند هزینۀ س
 است: هاي معادباوري آن حضرتمؤلفه

 (ع)هاي بُعد معنویت در فرماندهی نظامی امام علیها، مفاهیم، و مؤلفه): داده2جدول(

 هاي توصیفیگزاره کدگذاري مفهومی مؤلفه بُعد

معنویت در فرماندهی نظامی امام علی(ع)
 

معادباوري
 

خدا و  یدار  به د باور 
 پیامبرآسالم در قیامت

ـــوگند به خدا، اگر ت ـــب راس بر روى  مام ش
خاري ســه شــعبه که خوراك ( خارهاى ســعدان

سرببرم و یا با غل و شتران است و سخت گزنده) به
شیده سو ک سو یا آن  تر شوم، خوشزنجیر به این 

دارم تا خدا و پیامبرش را در روز قیامت، در حالى 
ستم و چیزى  ضى از بندگان  مالقات کنم که به بع

 )224(خطبه  .باشماز اموال عمومى را غصب کرده

به مراقبت از  یه  ـــ توص
ـــت  اعمال از ترس بازخواس

 خداوند

ـــما ابیخطاب به محمدبن بکر: خداوند از ش
ـــکار و  ندگان درباره اعمال کوچک و بزرگ، آش ب
ستحقاق  شما ا سید، اگر کیفردهد  پنهان خواهد پر
ید و اگر ببخشـــد از بزرگوارى  بیش از آن را دار

 )27.( نامه اوست

دادن زیردســـتان از بیم
 هولناکی قیامت

حنیف، فرمانداربصــره: من بنخطاب به عثمان
کارى مى با پرهیز تا در روز نفس خود را  پرورانم 

سناك ست در أمان و در قیامت که هرا ترین روزها
 )45(نامه  باشد.قدمهاى آن ثابتلغزشگاه

شــدن امور دنیا، اصــالح
 کردن امور آخرتتابع اصالح

شـــیبانی فرماندار هبیرهبنمصـــقله خطاب به
ـــمار و  ـــبک مش (فیروزآباد):حق پروردگارت را س
کن  ن ین آبــاد  بودى د ــا ــا ن خود را ب نیــاى  د

 )43(نامه  .کنی] زیانکارترین انسانىکه[اگرچنین
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کسى که امور آخرت را اصالح کند، خدا امور 
سى که از درون  صالح خواهد کرد و ک دنیاى او را ا

حافظى اســـتجان واعظى دارد،   .خدا را بر او 
 )89(حکمت 

عذاب  عاد و  به م باور 
ست اندازي آخرت، مانع از د

 المالبه بیت

ـــوگند، برادرم عقیل را دیدم که به  به خدا س
شده و از من درخواست داشت تا  شدّت تهیدست 

المال را به او ببخشـــم. هاى بیتاز گندم یک من
ـــنگى داراى موهاى  کودکانش را دیدم که از گرس

ژولیده، و رنگشان تیره شده، گویا با نیل رنگ شده 
بودند. پى در پى مرا دید و درخواست خود را تکرار 

به مى گداختـه  کرد، ... روزى آهنى را در آتش 
جسمش نزدیک کردم تا او را بیازمایم، پس چونان 
یاد زد و نزدیک بود از حرارت آن  مار از درد فر بی

سوزد. به او گفتم، اى ع قیل، گریه کنندگان بر تو ب
ند، از حرارت آهنى مى به بگری ـــانى  که انس نالى 

بازیچه آن را گرم ســاخته اســت؟ امّا مرا به آتش 
شم خود دوزخى مى خوانى که خداى جبّارش با خ

ــت؟ تو از حرارت ناچیز مى نالى و آن را گداخته اس
 )224؟(خطبۀ من از حرارت آتش الهى ننالم

ضایت به  دنیا نکوهش ر
 جاي آخرتبه

سرزنش  شما کوفیان! که از فراوانى  نفرین بر 
ــدم ــته ش ــما خس . آیا به جاى زندگى جاویدان ش

ـــایت دادید؟ یا رض به زندگى زودگذر دن یامت   ق
 )34(خطبه 

 باور به 
 رویارویی با آخرت

ــت کرده و  ــما] پش ــتی که دنیا [به ش به راس
سویتان  سرداده و آخرت رو به  نهاده بانگ جدایی 

باشید که امروز است. آگاهکردهو از آمدنش آگاهتان
پرورش نیــا]، روز  قیــامــت و [د براي  تن  ف یــا

شی ست. برنده، فردا[آخرت]، روز پی گرفتن از هم ا
ـــت می نهد و بازنده، تن به آتش دوزخ رو به بهش

 )28(خطبه سپارد.می

به  مندهترین چیزي که عالقبه یقین، محبوب مرگداشتن محبوب
 )180(خطبۀ آن هستم، مرگ است.

توصــیه به آماده شــدن 
 براي مرگ

یک  خدا! از مرگ و نزد گان  ند بودن آن ب
کنید؛ زیرا مرگ با بترسید و ساز و برگ آن را آماده
که کاري بزرگ و امري خطیر می با خیري  ید؛  آ

شري که هرگز خیري  شرّي در آن نیست یا  هرگز 
 )27(نامه در آن نیست.
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 مداريوالیت -3 -1 -
مام اي از اطاعت پروردگار و تبعیت از ولی کرد و لحظهمیتحت والیت الهی زندگیع) (ا

ضرت نبی ست که میمنحرفص)(اکرمخدا ح ضرت ا سخن ح وَ «فرماید: نگردید. گواه آن این 
ْستَحْفَظُونَ لَقَدْ عَلِمَ ْصحَابِ مُحَمَّدٍ(ص) أَنِّی لَمْ الْمُ َساعًَۀ إ مِنْ أَ ُسولِهِ  أَرُدَّ عَلَى اللَّهِ وَ لَا عَلَى رَ

َسیْتُهُ ِسی فِی الْمَوَاطِنِ الَّتِی تَنْکُصُقَطُّ وَ لَقَدْ وَا إ فِیهَا الْأَبْطَالُ وَ تَتَأَخَّرُ فِیهَا الْأَقْدَامُ نَجْدَةًإ إ بِنَفْ
صحاب و یاران حضرت محمّ)؛ 197. (خطبه أَکْرَمَنِی اللَّهُ بِهَا سرار اویند، ا د(ص) که حافظان ا

ــول او نبودم، بلکه با جان مى دانند که من حتّى براى یک لحظه هم مخالف فرمان خدا و رس
قدم ـــجاعان  که ش هایى  جا یارى کردم. در  یامبر(ص) را  ـــان مىخود پ لرزید و فرار هایش

ري آن حضــرت مدا. بنابراین، والیتکردند؛ آن دلیرى و مردانگى را خدا به من عطا فرمودمى
شئون والیت سول برگزیدة او بود که به برخی از  ضرت بر محور والیت الهی و ر مداري آن ح

 است:شدهدر جدول زیر اشاره
 هاي بُعد معنویت در فرماندهی نظامی امام علی(ع)ها، مفاهیم، و مؤلفه): داده3جدول(

 بر  تأکید
 گریزناپذیربودن مرگ

شدگان مرگ می شید؛ اگر شما مردم رانده  با
شما را در رباید و اگر از چنگش  ستید،  برابرش بای
ــما  ــایه به ش ــما را بگیرد و مرگ از س بگریزید، ش

ما همراه ـــ هاي پیشــــانی ش به مو تر اســــت و 
ما خوردهگره ـــ یا در پی ش اســــت و بســــاط دن

 )27(نامه شود.میپیچیده

ــذاري  مؤلفه بُعد ــدگ ک
 هاي توصیفیگزاره مفهومی

معنویت در فرماندهی 
علی(ع)نظامی امام 

والیت   
مداري

 

علی(ع)، اولین ایمان 
خدا و اولین  به  نده  آور
 تصــدیق کنندة رســول

 خدا(ص)

گوید! گویید؛ علی دروغ میبه من خبر رسیده که می
خدا مرگتان دهد! من نخســتین کســی بودم که به خدا 
ایمان آورد و به پیامبرش گروید و نیز اولین کســـی بودم 

  ) 71که پیامبر را تصدیق کرد؛ (خطبه 

 
بر  هی  ل ییــد ا ــأ ت

ــت ــام والی ــداري ام م

المبیت در السالم وقتی در لیلهعلیهعلیامیرالمؤمنین
بستر پیامبراکرم(ص) آرمید تا جان او را در مقابل دسیسه 
سبحان در  شرکان مکه حفظ نماید، خداي  شبیخون م و 

 شأن ایشان این آیۀ کریمه را نازل فرمود: 
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به  یت  نا با ع علی(ع) 
 المبیتواقعۀلیۀ

 
 

َسهُ ابْتِغَ« ْشرِى نَفْ َضاتِ اللَّهِ وَ وَ مِنَ النَّاسِ مَن یَ اءَ مَرْ
 )207اللَّهُ رَءُوفُ بِالْعِبَاد (بقره: 

ضى از مردم، جان خود را به شنودى خدا بع خاطر خ
 فروشند و خداوند نسبت به بندگان مهربان است.مى

 تأیید پیامبر(ص) 
مــداري بر والیــت

 امام علی(ع)
 

به مردم فرمود:  طاب  یامبراکرم(ص)، خ َا أَیُّهَا «پ ی
نٌ فِی ذَاتِ اللَّهِ مِن  النَّاسُ ــِ کُوا عَلِیّاً فَوَ اللَّهِ إِنَّهُ لَاخَش ــْ لَا تَش

شکی. شکوه»: ان یُ سوگند مردم از علی  نکنید که به خدا 
او در راه خدا شــدیدتر از این اســت که کســی دربارة وي 

 )68: 1391؛ (مطهري، »شکایت کند.

اعــتــراف بــه 
 تبعیت محض

 اهللا(ص)رسولاز 

وقتی از امام علی(ع) در خصوص مقایسۀ مرتبۀ او با 
ـــیــدنــد، فرمود:  انــا عبــدُ من عبیــد «پیــامبر(ص)پرس

مـان پیـامبرم؛ (کلینی، من غالمی از غال»: محمـد(ص)
 )234 :1ق، ج1388

منطبق کردن 
 فرامین

 بر میزان حق 
 

شتر: آنجا  صر در پیروي از مالک ا خطاب به مردم م
ـــنوید و از او اطاعت که با حق  ـــخن او را بش ـــت، س اس

 )38(نامه.کنید
به هل شـــام  با نکوهش ا خاطر پیروي از مخلوق 

خالق: . مانی از  ندهنافر مان ب خدا، فر مانی از  نافر  را در 
 )33برند؛ (نامهمی

ــام  ــوت ام ــــک س
خاطر رضایت علی(ع) به

ــاي الهی و عمل  به قض
 به میثاق با پیامبر(ص)

ـــایت دادیم و به حکمش ما به قضـــاي خداوند  رض
یا مرا می هادیم. آ ـــولگردن ن به رس که  خدا(ص)  بینید 

سی بودم که  ستین ک سم به خدا قطعاً نخ دروغ ببندم؟ ق
کرد پس نخستین کسی نخواهم بود که بر او او را تصدیق

کذیب کرد. پس لحظه ـــت و او را ت اي در امر دروغ بس
ـــه ـــتخالفت خویش اندیش ور کردم و دیدم پیروي از دس

سر فرود آرم)  شید،  پیامبر(که فرمود: اگر کار به جدال ک
بر من واجب است. پس بر اساس پیمانی که با آن بزرگوار 

 )37دم، به بیعت با این و آن تن دادم. (خطبۀ بوبسته

ـــــی بـــه  تـــأس
قدم بر  یامبر(ص) و  پ

 جاي قدم او نهادن

ست که از محبوب سی ا ترین بندگان نزد خداوند، ک
ـــرمشـــقپیامبرش  گیرد و قدم به جاي قدم او گذارَد؛ س
 )160(خطبه

براي  هی  خوا خیر
مام،  یامبر و ا خدا و پ

بـــراي فـــرمـــاندهی سپاه کسی را برگزین که خیر 
ـــد ـــتر باش یامبر و امام تو بیش  .خواهی او براي خدا و پ
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 هاي اخالق در سیرة فرماندهی امام علی(ع)مؤلفه
سان  هايصفات و ویژگی ،اخالق صدور افعال اختیاري ان شأ  ست که من پایدار در نفس ا

اند. شود و حُسن خلق، از جمله صفات ثابت ا مؤمن است و ملکات درونی او را شکل دادهمی
نُ الْخُلُقِ خَیْرُ قَرِینٍ وَ عُنْوَانُ«فرماید: در ارتباط با صــفات مؤمن میع) (علیچنانکه امام  حُســْ

. َصحِیفَۀِ الْمُؤْمِنِ ؛ حُسن خلق، بهترین همنشین است و بر سرلوحۀ عمل مؤمن، »حُْسنُ خُلُقِهِ
 )200: 1404، حرانىشعبهاست؛ (ابنشدهحسن خلقِ او نوشته

ـــن خُلق بود و همۀ فضـــیلت(ع)امیرالمؤمنین هاي اخالقی، در ، خود نیز امیر و امام حُس
 بود. شدهوجود مقدسش، جمع

صادراخالق هر فرد، زیربناي دیگ ست که از او  ضایل یا رذایلی ا شود و اخالق امام میر ف
سایه  (ع)علی شئون زندگی نورانیش  ضلۀ او بر تمام  نیز از این قاعده خارج نبود؛ لذا اخالق فا

ترین بود. در این مبحث، بخشــی از مهمهاي فعالیتش را درخشــان کردهافکنده و تمام زمینه
ضرت که فرمامؤلفه ضایل دیگر نیز هاي اخالقی آن ح سیاري ف ضرت و ب ندهی نظامی آن ح

 شود:میباشد، ارائهها میها و منبعث از آنمُستظهَر به آن
 اخالص

ــفیه و پاك» خلص«اخالص از مادة « ــت و به معناي تص ــی و اس ــیء از ناخالص کردن ش

ــش  ــن ــزی ــار گ ــی ــع م
 فرماندهان

 )53(نامه

 فرمانبري پیوسته 
خدا و رســـول  از 

 خدا(ص)

نت که حافظ قرآن و س-(ص)بزرگان از اصحاب محمد
ـــرارش آگاهند ـــتند و به اس دانند؛ من هرگز می -او هس

 )188(خطبه ام.رمان خدا و رسول او دورنماندهساعتی از ف

با  مداوم  همراهی 
 پیامبر(ص)

در پی او بودم، چنان که شـــتر بچه در پی مادر. هر 
داشت و مرا پا میاي بر روز براي من از اخالق خود، نشانه

 )192(خطبه گماشت.به پیروي آن می
چنان با پیامبر(ص) همراه بود که هر گاه آن  (ع)علی

شهر خارج می ضرت از  رفت، شد و به کوه و بیابان میح
 )2 :1378(شهیدي،  برد.او را همراه خود می
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ــت. تعبیر  ــیغۀ » اخالص«اختالط اس ــت و ص ــبت آن به فاعل اس ــدور فعل و نس ناظر به ص
نظر به وقوع فعل و نســـبت آن به مفعول دارد. اخالص از ناحیۀ عبد نســـبت به  »تخلیص«

شائبه ساختن از  ها و توحید در توجّه به خداوند و انقطاع از خداوند عزوجل به معناي خالص 
غیر اوســـت و اخالص از ناحیۀ خداوند نســـبت به عبد به معنی خالص ســـاختن تکوینی و 

سایر بندگان شرح  برگزیدن عبد از بین  ستعداد خاص او و  صفات ممتاز و ا ست، به جهت  ا
است. این معنا در صدري که او را الیق والیت و رسالت و حقیقت ایمان و انوار معرفت ساخته

آیاتی که کلمۀ مخلص به فتح الم در صــیغۀ مجهول به کار رفته اراده شــده اســت. مثل آیۀ 
). مراد از مخلَصـــین، بندگانی اســـت که 40(حجر: » الْمُخْلَصـــین مِنْهُمُ إِالَّ عِبادَكَ«کریمۀ 

 ). 114: 3، ج1430؛ (مصطفوي، »خداوند تکویناً برگزیده است

فرماید: خداوند متعال انسان را به عبودیت خالص خویش مکلف کرده است، چنانچه می«
صینَ لَهُ الدِّین وَ ما أُمِرُوا إِالَّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ« کند بر می) منطوق آیۀ کریمه داللت5(بینه: ». مُخْلِ

شده صانه خداوند متعال  سان فقط مأمور به عبادت خال ست و مفهوم آیه از آنجا که اینکه ان ا
ضد آن می ستلزم نهی از  ست و یا م ضد آن ا شیء نهی از  شد، همانطور که در علم امر به  با

ــده ــول، تقریر و ثابت ش ــت؛ پس هر عملی که خالص براي خدا نباص ــد، نهاس ــده و یاش ش
 )169 :4ج، 1362(طریحی، » فاسداست.

ــف (ع)،امام علی ــی از به تمام جوانب معنایی اخالص متّص ــانگر بخش بود و جدول زیر، نش
 است: (ع)زوایاي این صفت امیرالمؤمنین

 هاي بُعد اخالق در فرماندهی نظامی امام علی(ع)ها، مفاهیم، و مؤلفه): گزاره4جدول(

ـــذار مؤلفه بُعد ـــدگ ي ک
 هاي توصیفیگزاره مفهومی

اخالق در 
فرماندهی نظامی 

ص 
اخال

 

اوج عزت 
در عبودیت خدا 
و نهایت افتخار، 

در مربوبیت 
 انسان

کافی  یا در عزیز بودن من همین  خدا مام علی(ع):  ا
اســت که من بنده توام و در افتخار من همین بس که تو 

ــت دارم. من پروردگار منی، تو همان گونه اي که من دوس
ــت داري؛را آنگونه قرار ده  ــی،  که تو دوس ، 1403(مجلس

 )400 :74ج
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پیکار با 
 نفس

نا بهترین و محبوب ما خدا! ه ندگان  نده نزد ب ترین ب
نده با نفس خدا، ب کار  خدا او را در پی که  اى اســــت 

و آغاز عدالت  ؛ ...  خود را به عدالت واداشتهاستدادهیارى
ــتآن که، هوااو  (خطبۀ  .ى نفس را از دل بیرون رانده اس
87( 

اندوه از 
عاقبت و خوف 

 از خدا

ندوه مه زیرین او ا جا که  باس رویین او  آن کس  و ل
ترس از خداست... براى خدا اعمال خویش را خالص کرده 

 . (همان)آن چنان که خدا پذیرفته است

شناخت 
حق و عمل به 

 آن

اى است که ... حق را نزد خدا، بندهترین بنده محبوب
ساند و به آن عمل مىمى ست مگر شنا کند. کار خیرى نی

 کند و در هیچ جا گمان خیرى نبردهاینکه به آن قیام مى
 (همان) .استجز آن که به سوى آن شتافته

خداوند 
متعال، محور و 

مبناي تمام 
ها و فاقد ارزش

ارزش دیدن 
 ماسوي اهللا

شکافت و جان را آفرید، سوگند به  خدایى که دانه را 
کنندگان نبود و یاران حجّت را بر اگر حضــور فراوان بیعت

مام ماء عهد و پیمان نمىمن ت ند از عل خداو کردند و اگر 
ــنگى  ــتمگران و گرس ــکم بارگى س نگرفته بود که برابر ش

سکوت شتر خالفت را بر کوهان آن مظلومان،  نکنند، مهار 
سه اوّل مىانداخته، رهایش ساختم و آخر خالفت را به کا

دیدید که دنیاى شما نزد من کردم، آنگاه مىمىآن سیراب
 )3(خطبه  .تر استارزشاى بىبینى بزغاله از آب

 
ارزشی عمل 

توجه کردن بی
به گفتار و 

 سرزنش دیگران

ساس آنچه  شما را بپذیرم، بر أ شید، اگر دعوت  آگاه با
و به گفتار این و آن و سر  کنمرفتار مىدانم با شما که مى

ـــرزنش گان گوش فرانمىزنش س ند ها دهمکن . اگر مرا ر
تر که شاید شنواتر و مطیع کنید چون یکى از شما هستم

، در حالى که من از شــما نســبت به رئیس حکومت باشــم
شما وزیر و مشـاورتان باشـم، بهتر اسـت که امیر  و رهبر 

 )92(خطبۀ  .گردم
جنگ و 
مبارزه فقط 
 براي خدا

ایستادیم و براي خالصانه با کسان و نزدیکان خود می
کردیم. وقتی در راه خــدا بــا اخالص و میخــدا مبــارزه

ـــادقانه عمل کردیم و خداي متعال این را از ما دید،  ص
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 مداريحق
ـــانی و هماهنگی و «گوید: می» حق«راغب در معناي واژة  ـــل حق مطابقت و یکس اص

ــت. مثل  ــتی اس ــتی درس ــتواري و درس ــنۀ خود با اس مطابقت پایۀ درب در حالیکه بر پاش
). در کُتب لغت، حق به معناي عدل، اسالم، قرآن و 246: 1412اصفهانی، (راغب» چرخد.می

ست، نه معناي آن.  ستعماالت کلمۀ حق ا صادیق و ا ست. در واقع این موارد از م خدا آمده ا
 است.باشد و درست داشتهاست، وجود حق طبق سخن راغب آن چیزي است که سزوار 

صحت معناي اخیر (ع) علی امام شاهد بر  در مقام بیان ویژگی حق و باطل بیانی دارد که 
.ءٌ وَ إِنَّ الْبَاطِلَ خَفِیفٌ وَبِیمَرِي ثَقِیلٌ الْحَقَ إِنَ «فرماید: اســت؛ ایشــان می الحدید، ابی(ابن »ءٌ

سان را به معناي » مري) «313 :19، ج1404 ست، غذایی که ان غذاي خوش طعم و مقوي ا
 کننده و طعام فاسد.یعنی غذاي مریض» وبی«کند و سیر می

سان در دامان  ست؛ زیرا ان شوار ا سنگین و د سان  ست و پذیرش آن براي ان حق ثقیل ا
ــدمیطبیعت و مادیت متولد می ــود و رش ــهش طور هاي طبیعی و حیوانی او که بهکند. خاص

سرکوب کرد و ما را پیروز نمود. اگراین طور  شمن ما را  د
ــانمی نبود، این کارها انجام ــد، ش ــبز خهش اي از ایمان س

 )56ماند؛ (خطبه شد و یک پایۀ دین برپا نمینمی
مغرور 
 نشدن

به عبادت و 
 اعمال صالح

خدا  ناراحت و پشـــیمان کند، نزد  که ترا  بدى  کار 
 )46(حکمت  .سازد بهتراست از کار نیکى که تو را مغرور

باور به 
نورانی و 
نافذبودن 
بصیرت در 
 پرتواخالص

ها نافذ و نورانى بینشها و اخالص، بصـــیرتبا وجود 
 )93ق. 1410تمیمى آمدى، شود. (مى

باور به 
مانایی عمل 
 خالصانه

ثمراســت جز آنچه خالص کار و عمل آدمى پوچ و بى
 )7 همان:( .باشد
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یابد، همســـو با نشـــئۀ طبیعت اســـت. در نتیجه اجابت تمایالت طبیعی و میقهري فعلیت
هواهاي نفسانی سهل و آسان است. اما تحمل حق که غالباً با تمایالت طبیعی ناسازگاراست، 

سول ست.چنانکه ر شش تلخ ا سخت و پذیر سان طبیعی،   ثَقِیلٌ  الْحَقُ«فرماید: اهللا میبراي ان
ــی، .»فِیفٌ حُلْومُرٌّ، وَ الْبَاطِلُ خَ ــت، در533: 1414؛ (طوس ــنگین و تلخ اس که حالی)؛ حق س

 باطل سبک و شیرین است.
سانی به سان حکومتگونهگاه تمایالت نف سنگین میاي بر ان کند که نه تنها حقّ براي او 

 مَنْ «فرماید: می(ع) علیشود، هرچند بسیار آشکارباشد. اماممیاست، بلکه از ادراك آن ناتوان
هُ کَانَ ــُ مْس الْبَاطِلَ غَرَض ــَّ هَرَ مِنَ الش ــْ : 1410آمدي، ؛ (تمیمی.»لَمْ یُدْرِكِ الْحَقَّ وَ لَوْ کَانَ أَش
کند، تواند حق را درك)؛ آنکه غرضــش باطل اســت؛ یعنی دنبال نفســانیات اســت، نمی655

 تر و مشهورتر از آفتاب باشد.اگرچه حق روشن
 عَلِیٌ «فرمود: دربارة ایشــانمیص) (اهللایّت تام داشــت؛ چنانکه رســولامام علی(ع) با حق مع

َانِ حَتَّى یَرِدَا عَلَیَّ  الْحَقِ مَعَ َا یَفْتَرِق َهُ ل یه، ؛ (ابن.»الْحَوْضوَ الْحَقُّ مَع ): 496 :2ج، 1362بابو
ست و حق با او، از هم جدانمی ستاخیز، کنار حوضعلی با حق ا کوثر بر  شوند تا اینکه در ر

ـــوند. فی بود و آن را کرده، به تمام معنا حق را درك(ع)امیرالمؤمنینالجمله اینکه من وارد ش
هاي فردي و اجتماعی ها و عرصهمحور و مبناي زندگی سراسر نورانی خود در تمام مسئولیت

یات و آموزهخود قرارداده که در این مجال، برخی از تجل نۀ آن حضـــرت هاي حقبود  مدارا
 شود:میارائه

 هاي بُعد اخالق در فرماندهی نظامی امام علی(ع)ها، مفاهیم، و مؤلفه): گزاره5جدول(

ـــذاري  مؤلفه بُعد ـــدگ ک
 هاي توصیفیگزاره مفهومی

اخالق در فرماندهی 
نظامی امام علی(ع)

 

حق
مداري

 

ــر  ــمــل ب ع
حق،  ــــاس  اس
فتــار  بنــاي ر م
سلمانان  عملی م
شورت  با هم و م
ناي  به حق، مب
کري  ف تعــامــل 

ست او  سلمانان از زبان و د ست که م سى ا سلمان ک م
آزارى نبینند، مگر آنجا که حق باشـــد و آزار مســـلمان روا 

 )167نیست جز در آنچه که واجب باشد.(خطبۀ 
لت خ عدا یا مشـــورت در  وددارى پس، از گفتن حق، 

و از آن ایمن  نکنید، زیرا خود را برتر از آن که اشـــتباه کنم
شم نمى دانم، مگر آن که خداوند مرا حفظ فرماید. (خطبه با
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 )216 آنان
ـــت و مشـــورت و  ـــان مبراي از خطا نیس چرا که انس

طا را بر او ســـدمیحق مام(ع) گویی دیگران، راه خ ند؛ ا ک
گان و مممی ند ما ب ـــ نا من و ش ما ید: پس ه ما لوك فر

پروردگاریم که جز او پروردگارى نیســت. او مالک ما، و ما را 
 بر نفس خود اختیارى نیست. (همان)

ــب  ــذی ــه ت
ــــــفــــــس،  ن
ــــی،  ــدیش دوران

خرت یی و آ گرا
خــدا، اعتمــادبــه

حمّل  ت موجــب 
 سنگینی حق

ــتند که (علیامام ــانی هس ــت ولی کس ع): حق ثقیل اس
کند. خداوند ثقیل بودن حق را برایشــان خفیف و آســان می
اند. نفوســی که تهذیب شــده و به اســارت هواهایشــان نرفته

هاست. چون طلب عاقبت منشأ حکومت حق، دوراندیشی آن
اند. هاي الهی اعتمادکردهو آخرت را دارند و به راســتی وعده

حرانی، شعبهپس از آنان باش و از خداوند استعانت طلب. (ابن
 )؛142: 1404

بـــاور بـــه 
بودن  نی  ی ف طر

ــیــن حــق  در ب
قات و حق  مخلو

خاصّ یک طرفه 
 خداوند

تر از آن اســـت که وصـــفش کنند، ولى حق گســـترده
سى هنگام عمل تنگنایى بىبه سود ک مانند دارد! حق اگر به 

ـــود، ناگزیر به زیان او نیز روزى به کاررود و چون به اجرا ش
زیان کســى اجراء شــود روزى به ســود او نیز جریان خواهد 

شت شود و زیانى . اگر بنا دا سى اجراء  سود ک شد حق به  با
ست نه دیگر  سبحان ا صوص خداى  شد، این مخ شته با ندا

خاطر قدرت الهى بر بندگان و عدالت او بر تمام ها، بهآفریده
ست ، لکن خداوند حق موجوداتى که فرمانش بر آنها جارى ا

پاداش آن را  ندگان، اطاعت خویش قرار داده و  خود را بر ب
رده اســت، از روى بخشــندگى و گشــایشــى که دو چندان ک

 )216خواسته به بندگان عطا فرماید. (خطبه 

هدایت اهل 
 باطل
بـــــــــه  
 گراییحق

ــفین برخی مدارا کردن امام(ع) را  ــتانۀ جنگ ص در آس
ها جو کردند. امام در پاسخ آنودیده، علت آن را از امام پرس

ستفرمود: اینکه مى شتن دارى از ترس مرگ ا ، گویید، خوی
سوى مرگ روم یا مرگ  سوگند! باکى ندارم که من به  بخدا 

صوّر مى سوى من آید، و اگر ت شامیان به  کنید در جنگ با 
ـــوگند! هر روزى که جنگ را به تأخیر تردید دارم ، بخدا س
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ـــت که آرزو دارم عدّه اندازممى آنها به ما  اى ازبراى آن اس
ها، نور مرا الى تاریکىهملحق شوند و هدایت گردند. و در الب

شتار  شتابند، که این براى من از ک سوى من ب سته به  نگری
ست صورت نیز به آنان در راه گمراهى بهتر ا ، گر چه در این 

 ):55گردند. (خطبه جرم گناهانشان گرفتار مى
 
 

کیــد بر  تــأ
 بودن حق روشن
 

هاى خدا، راه حق را براى شــما آشــکارکرد و جادههمانا 
، پس یا شقاوت دامنگیر یا رستگارى داشتآن را روشن نگاه

 )157. (خطبه جاویدان در انتظار شماست
مام علی(ع) فرمود: ـــت  ا هار انگش طل چ با بین حق و 

سؤال ست. از حضرت  صله نی شتر فا شما از بی کردند منظور 
ضرت چهار انگ ست؟ ح سخن چی کرد و شتش را جمعاین 

بین گوش و چشــمش قرار داد و فرمود: باطل این اســت که 
ـــت که بگویی دیدم؛ (خطبه  ـــنیدم و حق این اس بگویی ش

141( 

اعتقــاد بــه 
فضــیلت کشــته 
ــراي  ــــدن ب ش
 پاسداري از حق

ــام را به تو  ــتى ش خطاب به معاویه: معاویه! اینکه خواس
شتم، امروز واگذارم، همانا من چیزى را که دیروز از تو  باز دا

سخن تو که جنگ، عرب به تو نخواهم بخشید و امّا در مورد 
ندکى، به کام خویش فروبرده باش! آن را جز ا ـــت؛ آگاه  اس

کس که بر حق بود، جایگاهش بهشــت و آن که بر راه باطل 
 )17. (نامه بود در آتش است

بل جمع  قا
 نبودن
 حق و باطل 

َا یَجْتَمِعُ« ِلُ ل َاط مدي، (تمیمی.» وَ الْحَقُ الْب : 1410آ
773 .( 
ــود کســی از باطل جدا چگونه می  ــود، اما به حق ش ش

 )518 متصل نگردد.(همان:
مام گرفتند، دربارة آنان که از جنگ جمل کناره(ع)علیا

فرمود: حق را خوارکرده، باطل را نیز یارى نکردند.(حکمت 
باطل، بیطرفی مفهوم 18 قابل حق و  و محلی )؛ یعنی، در ت

 ندارد؛ یا باید در جبهۀ حق بود و در سپاه باطل.
کیــد بر  تــأ

محوریت حق  و 
به  یداري تو را  پا تادگی و  ـــ باش! این ایس ند حق  پایب

رساند. در آن روزي جایگاهی که اهل حق در آن هستند می
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 محوريعدالت
که زیاده و نقیصــه در آن نباشــد. عدالت ايگونهعدل، حد میانۀ افراط و تفریط اســت، به

شرط درستی، حقانیت و صداقت در هر موضوعی است. هرچیزي که درآن عدالت و اخالص 

هی و  فرمــانــد
مــدیریــت براي 
اقامۀ حق و دفع 

 باطل

 )138: 1410 آمدي،شود. ( تمیمیکه جز حق قضاوت نمی
اگر به حق رو کنید، هرچند به ســختی گرفتار شــوید،  

 )463 ست که با باطل راحت باشید؛ (همان:بهتر از آن ا
باس می نگ بصـــره در ذيابن ع ید: پس از ج قار گو

الســالم رفتم که داشــت کفش خود را پینه علیهخدمت امام
ـــت؟ می زد تا من را دید فرمود، قیمت این کفش چقدر اس

سوگند، همین  گفتم ضرت فرمود: به خدا  شی ندارد، ح ارز
تر اســت ارزش نزد من از حکومت بر شــما محبوبکفش بى

. مگر اینکه حقّى را با آن به پا دارم، یا باطلى را دفع نمایم
 )33(خطبه 

حق  معرّفی
مدار  ما بل ز قا مت

به عنوان و مردم 
بزرگترین فریضۀ 

 الهی

یان حقوق الهى، بزرگ مدار بر  تریندر م ما حق، حق ز
ـــت، حق واجبى که خداى  مردم و حق مردم بر زمامدار اس

شـــمرد و آن را عامل پایدارى ســـبحان، بر هر دو گروه الزم
پیوند مردم و زمامدار و عزّت دین قرار داد. ... آنگاه که مردم 
حق زمامدار را اداء کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق 

ـــانهد و راهدر آن جامعه عزّت یاب هاى هاى دین پدیدار و نش
ـــنّت پیامبر(ص) پایدارگردد، پس روزگار  عدالت بر قرار و س

شــود و مردم در تداوم حکومت امیدوار و دشــمن در اصــالح
 )216گردد. (خطبه مىآرزوهایش مأیوس

کیــد بر  تــأ
 تعامل مؤمنان

ـــاري   و ی
 دادن یکدیگر 

به  مل  در ع
 حق 

که هیچ کس  ـــت  ـــت اس طاعت نمىدرس ند حق ا توا
ــتخداوندى را چنانکه باید بگذارد، هر چند در به آوردن دس

ضاى خدا حریص شد و در کار بندگى تالش فراوانر نماید، با
کند که یکى از لکن باید به مقدار توان، حقوق الهى را رعایت

صیحت کردن و بر پا واجبات الهى، یکدیگر را به اندازه توان ن
 )216. (خطبه ادن یکدیگر استدداشتن حق، یارى
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(مصــطفوي،  گردد.باشــد به حق، تمام و کامل تحقق یافته و جمیع آثارش بر آن مترتب می
 ) 64 :8، ج1430

هم نزدیک هستند. عَدل در چیزهایی است در معنی به» عِدل«و » عَدل«گوید: راغب می
رود... ولی واژة عِدل و عدیل، در چیزهایی کارمیشـــود و بهمیکه با بصـــیرت و آگاهی درك

سیط بر اساس راستی ها. عَدل، تقشوند، مثل اوزان، اعداد و پیمانهمیاست که با حواس درك
یت ـــت، از این رو روا ـــدهو کمال اس که ش ـــت  قامت الســـموات و االرض«اس عدل  ».  بال

 )551: 1412اصفهانی، (راغب

عَهَا«فرماید: در معناي عدل می علی(ع)امام عُ الْأُمُورَ مَوَاضــِ ): 437؛ (حکمت »الْعَدْلُ یَضــَ
 نهد.عدالت هر چیزى را در جاى خود مى

ـــۀ معن ـــتاي عدل با حق بهاز مقایس آید که این دو واژه اگرچه به لحاظ مفهوم میدس
ست، متفاوت صادیق و افرادِ حق یا عدل ا شترکند و هر موردي که از م صداق م اند، اما در م

باشــد؛ زیرا اگر چیزي درجاي خود قرارگیرد، پس ســزاوار و درســت مصــداق دیگري نیز می
شـــود، به یقین در جاي خود ر و درســـت واقعیافته و حق اســـت و اگر امري ســـزاواتحقّق

مداري بیان شد، نسبت هایی که در باب حققرارگرفته و عدل است. درنتیجه اوصاف و ویژگی
محوري محوري نیز صــادق اســت. از این رو در این بخش به اجمال به بحث عدالتبه عدالت
 است.شدهپرداخته

ست، منافی با ایم ست؛ اگر ایمان ظلم، که نقطۀ مقابل عدالت ا ان و مزاحم اثرگذاري آن ا
کریم نقص خواهدبود. چنانکه قرآنانسان، کامل و مبراي از ظلم باشد، آرامش وي کامل و بی

.«فرماید: می وا إیمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِکَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ ــُ (انعام: ؛ »الَّذینَ آمَنُوا وَ لَمْ یَلْبِس
که ایمان آوردند، و ایمان خود را با ستمی نیالودند، ایمنى تنها از آن آنهاست و  ): کسانی82

 یافتگانند.آنها هدایت
پس عدالت تکلیف اعتقادي انســان مؤمن و مطالبۀ خداوند متعال از مدعی ایمان اســت. 

ُشهَداءَ«فرماید: چنانچه می َشنَآُن یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ لِلَّهِ  ْسطِ وَ ال یَجْرِمَنَّکُمْ   بِالْقِ
. أَالَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى قَوْمٍ عَلى ): 8(مائده: ؛ »وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ

ـــانى که ایمان آورده گواهى دهید! اید! همواره براى خدا قیام کنید، و از روى عدالت، اى کس
شاند! عدالت کنید، که به پرهیزگارى  شما را به گناه و ترك عدالت نک شمنى با جمعیّتى،  د
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 دهید، با خبر است! نزدیکتر است! و از (معصیت) خدا بپرهیزید، که از آنچه انجام مى
مام« ناموس الهی میعلی(ع)، ا یک تکلیف و وظیفۀ الهی بلکه  لت را  ند، هرگز روا عدا دا
ــحنهنمی ــاچی ص ــالمی تماش ــلمان آگاه به تعلیمات اس ــمارد که یک مس هاي تبعیض و ش
تر، امام علی(ع) که امیر و صدرنشین ) به بیان دقیق114: 1354؛ (مطهري، »عدالتی باشد.بی

سالم(ص) نقل می ست، چنانکه ابن عباس از پیامبر ا شد اي نازلکند که: آیههمۀ مؤمنان ا ن
دَّ» هَا الَّذینَ آمَنُوایا أَیُّ«که در آن خطاب  ــَ ــد، مگر آنکه مُص ، ابیطالب بودبنر خطاب، علیباش

ـــت و کارگزاران را نیز به مراعات جوانب مختلف  بیش از همه به رعایت عدالت، التزام داش
مان لت در امور مختلف فر پارهمیعدا به  حث،  که در این بخش از ب اي از مصـــادیق داد 

 شود:میمحوري آن حضرت اشارهعدالت
 هاي بُعد اخالق در فرماندهی  نظامی امام علی(ع)ها، مفاهیم، و مؤلفه): گزاره6جدول(

 هاي توصیفیگزاره کدگذاري مفهومی مؤلفه بُعد

اخالق در فرماندهی نظامی امام علی(ع)
 

عدالت محوري
 

 

فرمـان بـه رعـایـت 
خاطر ثواب  به  لت  عدا
پرهیز از ســـتم نه بخاطر 

 ترس از کیفر

داد که اگر خداوند براي ســـتم و بیدادگري کیفري قرار نمی
ــتم ــند، ثوابی قطعی که در پرهیز از س کاري د، عذري از آن بترس

ـــتن آن باقی نمی ، زیرا عدالت جان جامعه و »گذاردبراي نخواس
 )51. (نامه.حیات قانون و رستگاري و کرامت همگان است

ــد ــی ــأک ــر دوري از  ت ب
سخت کاريستم گیري و 
 جابی

ـــره: در کارها  یه، جانشـــین حاکم بص خطاب به زیادبن اب
گري بپرهیز! چراکه گیري و ســـتمکن و از ســـختپیشـــهعدالت
ــخت ــتمگیري بیس ــاند و س کاري و جا، مردم را به آورارگی کش

ــیدن(علیه حاکم و فرمانروا)  ــیرکش ــمش بیدادگري، مردم را به ش
 )476کند؛ (حکمتمیدعوت

به   -فرامینالتزام عملی 
ــــدور  خود یش از ص پ

 دستور

ــما را به طاعتی برنمی انگیزم جز که اي مردم! به خدا من ش
شما به گزاردن آن برمی صیتی خود پیش از  شما را از مع خیزم و 

ـــمــا آن را فرومیبــازنمی گــذارم؛ دارم جز آن کــه پیش از ش
 )175(خطبۀ

برداري از امکانات در بهره
 ترین زیردستحد ضعیف

درستی] که خدا بر پیشوایان دادگر واجب فرموده خود [به  
ست را به هیجان  ستمندي، تنگد را با مردم ناتوان برابر نهند تا م

 )209نیارند و به طغیان واندارند؛ (خطبۀ

 
کار برابر یدن نیکو ند

کار و میزان تالش  بد و 

شتر: مبادا  ات برابر نیکوکار و بدکار در دیدهخطاب به مالک ا
کار را در نیکی کم که آن، رغبت نکو ید  بدي آ به  بدکردار را   و 

اند بر زبان بیشتر وادار نکشاند... و رنج کسانی را که کوششی کرده
ند و  یاد کردن، دلیر را برانگیزا نان را  کار نیکوي آ که فراوان  آر 
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مبناي پاداش نه بزرگی و 
 خُردي جایگاه 

. نیز مقدار رنج اءاللّهشترسان بد دل را به کوشش مایل گرداند ان
هر یک را در نظر دار و رنج یکی را به حســاب دیگري مگذار و در 
ــیر  ــیده، تقص پاداش او به اندازه رنجی که دیده و زحمتی که کش
ــود که رنج اندك او را بزرگ  میار و مبادا بزرگی کســی موجب ش

ــبب ــماري و فرودي رتبه مردي س ــش وي را خوار ش ــود کوش ش
 )53امۀآري؛ (نحساببه

ــاه ــــت  کردن کوت دس
 از سر ستمدیده ستمگر

ــتم ــر س ــتمگر را از س ــت س ــوگند به خدا، من دس دیده س
ـــاف حکم میمیکوتاه کنم و چنگ در کنم و از روي عدل و انص

ــتمگر می افکنم و با همۀ کراهتی که او دارد، وي را حلقۀ بینی س
 )136(خطبۀکشانید؛ کشان به آبشخور حق و عدالت خواهمکشان

پذیرش خالفت براي 
ــکم بارگی جلوگیري از ش

 ظالم و گرسنگی مظلوم

اگر حضـــور فراوان بیعت کنندگان نبود و یاران حجّت را بر 
کردند و اگر خداوند از علماء عهد و پیمان نگرفته من تمام نمى

سکوت  سنگى مظلومان،  ستمگران و گر شکم بارگى  بود که برابر 
ـــتر  هار ش ند، م هایش نکن ته، ر نداخ هان آن ا فت را بر کو خال

ــیراب مىمى ــه اوّل آن س ــاختم و آخر خالفت را به کاس ؛ کردمس
 )3(خطبه 

لت عدا بانی نکردن  به  قر
 خاطر مصلحت

ستحقاق ندارند، زیاده  شید! بخشیدن مال به آنها که ا آگاه با
ست سراف ا ست در دنیا مقام بخشنده آن را باال روى و ا . ممکن ا

ــت برد،  ــت خواهدکرد. در میان مردم ممکن اس امّا در آخرت پس
یل اســـتگرامى خدا خوار و ذل گاه  ـــ ّا در پیش ند، ام بدار ؛ اش 
 )126(خطبه

تمــام عــدالــت  حور  م
 هامناسبات و انتصاب

اند و معاویه بستهوقتی به امام(ع) گفتند که مردم به دنیا دل
کند، شـما هم از اموال میها را جذبهاي فراوان آنبا هدایا و پول

ـــیم  گان قریش ببخش و از تقس ـــراف عرب و بزر به اش عمومی 
آیا المال دست بردار تا به تو گرایش پیداکنند؛ فرمود: مساوي بیت

ستور مى ستم در باره به من د دهید براى پیروزى خود، از جور و 
؟ به خدا سوگند، امّت اسالمى که بر آنها والیت دارم، استفاده کنم

و ستارگان از پى هم طلوع و  عمر دارم و شب و روز برقرار استتا 
 )126؛ (خطبه کنند، هرگز چنین کارى نخواهم کردغروب مى

لت عدا یت  عا حتی در  ر
 به زیردستان کردننگاه

به محمدبن ابی گاهخطاب  گاه و بکر: در ن یت و در نیم ن ها
ستمکارى  خیره شدن به مردم، به تساوى رفتار کن، تا بزرگان در

ناتوان ند و  ند، زیرا تو طمع نکن مأیوس نگرد لت تو  عدا ها در 
ــکار و  ــما بندگان در باره اعمال کوچک و بزرگ، آش خداوند از ش

 )27پنهان خواهدپرسید؛ (نامه 
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 بندي مباحثجمع
ـــیرة بندي آنچه که در این مطالعه پیرامون مؤلفهدر جمع هاي معنویت و اخالق در س

سه و مقابله با  شینۀ ی که پیشنتایجفرماندهی نظامی امام علی(ع) گذشت و با مقای تر در پی
ستهقیقآید که در هیچ یک از تحشت، بر میمطالعاتی این نگارش گذ شته، د بندي هاي گذ
ین، به رغم سعی هاي این ابعاد به عمل نیامده است. مطالعات پیشروشنی از مفاهیم و مؤلفه

شمند پژوهشگران، بیشتر به اند؛ یعنی، یا معنویت و صورت توصیفی و مزجی بودهبلیغ و ارز
طور کلی در اجتماع یا حاکمیت و یا در یک مجموعه نظامی، اخالق را تعریف و آثار آن را به

 . انداند و یا کنار ابعاد دیگر، تعریف و تبیین کردهدادهدستی بهنتایجبررسی و 

سیره  60نمود؛ دست کم امّا فرایند تحلیل این مقاله مشخّص مفهوم معنوي و اخالقی از 
ـــت علی(ع) در حوزة فرماندهیآن امام ئه اس مؤلفه  6که از آن مفاهیم نیز، نظامی قابل ارا

ها و مفاهیم دو بُعد معنویت شود که جداول ذیل نمایانگر مؤلفهصورت انتزاعی استنباط میبه
ذکر اســت که  شــایانق در ســیرة فرماندهی امیرالمؤمنین(ع) در حوزة نظامی اســت؛ و اخال

ها، ذکرشده در پیشینه بررسی شد و مشخص گردید که در هیچ یک از آن هاينتایج پژوهش
ـــته هاي فرماندهی نظامی به عمل نیامده و روش مشـــخصـــی از ابعاد و مؤلفه بندينه دس

ـــی نو در با  گردآوري این تحقیق نیز روش باط  تجزیه و تحلیل مباحث دینی، بویژه در ارت
 مباحث نظامی است.  

 هاي بُعد معنویت در فرماندهی نظامی امام علی(ع)): مفاهیم و مؤلفه7جدول(

مؤلفه
هاي معنویت ا در فرماندهی نظامی امام 

(
)
ل

    
 مفاهیم هامؤلفه ابعاد

معنویت
خدامحوري 

 

 خالق، مالک و مدبّر هستیعنوان باور به خداي سبحان به
اعتقاد به مدیریت توحیدي هســتی و اصــالح امور منحصــراً به 

 مشیت و ارادة خداوند متعال
 رعایت تقواي الهی و عبادت او در آشکار و نهان و امانتداري

 پرهیز از نافرمانی خدا در همه امور
 زهد از دنیا

 انتساب بالیا به گناهان انسان تنزیه خداوند از ستم بر بندگان و
صالح  سوي خدا، راه دفع بال و گرفتاري و ا شت به  توبه و بازگ
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 انسان
سان و گرهباور به خداوند، به شاي عنوان تنها ملجأ و مأواي ان گ

 امور
 دست خداباور به اصالح امور و هدایت انسان، فقط به

 درخواست بخشش از خدا

معادباوري
 

 باور به دیدار خدا و پیامبرآسالم در قیامت
 توصیه به مراقبت از اعمال از ترس بازخواست خداوند

 دادن زیردستان از هولناکی قیامتبیم
 کردن امور آخرتشدن امور دنیا، تابع اصالحاصالح

 المالاندازي به بیتباور به معاد و عذاب آخرت، مانع از دست
 جاي آخرترضایت به دنیا بهنکوهش 

 باور به رویارویی با آخرت
 مرگداشتن محبوب

 توصیه به آماده شدن براي مرگ
 برگریزناپذیربودن مرگ تأکید

والیت
مداري

 
 

ندة  ــدیق کن خدا و اولین تص به  نده  مان آور علی(ع)، اولین ای
 خدا(ص) رسول

یت ید الهی بر وال مام تأی به مداري ا یت  نا با ع علی(ع) 
 المبیتواقعۀلیۀ

 مداري امام علی(ع)تأیید پیامبر(ص) بر والیت
 اهللا(ص)تنزّل دادن خود در حد غالم رسول
 منطبق کردن فرامین بر میزان حق

سکوت علی(ع) به خاطر رضایت به قضاي الهی و عمل به میثاق 
 با پیامبر(ص)

 قدم بر جاي قدم او نهادنتأسی به پیامبر(ص) و 
 خیرخواهی براي خدا و پیامبر و امام، معیار گزینش فرماندهان

 فرمانبري پیوسته از خدا و رسولخدا(ص)
 همراهی مداوم با پیامبر(ص)
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 هاي بُعد اخالق در فرماندهی نظامی امام علی(ع)): مفاهیم و مؤلفه8جدول(

مؤلفه
هاي اخالق در فرماندهی 

نظامی امام علی(ع)
 

 مفاهیم هامؤلفه ابعاد

اخالق
 

ص
اخال

 
 

 اوج عزت در عبودیت خدا و نهایت افتخار، در مربوبیت انسان
 پیکار با نفس

 اندوه از عاقبت و خوف از خدا
 شناخت حق و عمل به آن

مام ارزش فاقد ارزش دیدن خداوند متعال، محور و مبناي ت ها و 
 ماسوي اهللا

 توجه به گفتار و سرزنش دیگرانارزشی عمل کردن بی
 جنگ و مبارزه فقط براي خدا

 مغرور نشدن به عبادت و اعمال صالح
 باور به نورانی و نافذبودن بصیرت در پرتواخالص

 باور به مانایی عمل خالصانه

                                 
حق

مداري
 

 

ساس  حق، مبناي رفتار عملی مسلمانان با هم و مشورت عمل بر ا
 به حق، مبناي تعامل فکري آنان

ــی، آخرت خدا، موجب گرایی و اعتمادبهتهذیب نفس، دوراندیش
 تحمّل سنگینی حق

طرفه خاصّ باور به طرفینی بودن حق در بین مخلوقات و حق یک
 خداوند

 گراییهدایت اهل باطل به حق
 بودن حقبر روشن تأکید

 اعتقاد به فضیلت کشته شدن براي پاسداري از حق
 باور به  قابل جمع نبودن حق و باطل

مدیریت براي اقامۀ حق و  تأکید بر محوریت حق  و فرماندهی و 
 دفع باطل

 عنوان بزرگترین فریضۀ الهیمعرّفی حق متقابل زمامدار و مردم به
 بر تعامل مؤمنان و یاري دادن یکدیگر در عمل به حق تأکید



 129 /...هاي معنویت و اخالق در تحلیلی بر مؤلفه

 

 

ست که فرماندهی نظامی امام علی(ع) مبتنی بر معنویت و  ضیه ا جداول باال مؤیّد این فر
فه که مؤل ـــانی بوده  عالی انس خدامحوري، اخالق مت ندهی آن حضـــرت،  هاي معنوي فرما

ـــان، اخالص، حقو مؤلفه مداريمعادباوري و والیت مداري مداري و عدالتهاي اخالقی ایش
 شود.است که با تأیید این فرضیه، پاسخ سؤال اصلی مقاله روشن میبوده

سؤال فرعی مقاله، مبنی بر چیستی الگوي معنویت و اخالق در  امّا در خصوص پاسخ به 
شد و خالصۀ آن در احصل آنچه که در این مقاله گفتهسیرة فرماندهی نظامی امام علی(ع)، م

سیمبندي نهایی و در قالب جداول باال ارائهجمع و  گردید، با طرّاحی در نمودار الگویی زیر تر
شــود؛ الگویی که مبتنی بر دو بعد معنویت و اخالق بنا شــده اســت و هریک از این ارائه می

عبارتند از: خدامحوري، هاي بعد معنویت مؤلفهباشـــندکه می ابعاد هم مبتنی بر ســـه مؤلفه
یت باوري و وال عاد فه مداريم عد  هايو مؤل ند از: اخالص، حقب بارت مداري و اخالق نیز ع

ــان معنوي، ي بعد معنویتبعد اخالق، نتیجه هايمحوري که مؤلفهعدالت اند؛ یعنی، یک انس
 لزوما یک انسان اخالقی نیز است.

                         
عدالت 

     
محوري

 

ــتم نه بخاطر  فرمان به رعایت عدالت به خاطر ثواب پرهیز از س
 ترس از کیفر
 جاگیري بیکاري و سختبر دوري از ستم تأکید

 خود پیش از صدور دستورالتزام عملی به فرامین
 ترین زیردستبرداري از امکانات در حد ضعیفبهره
ندیدن نیکوکار و بدکار و میزان تالش مبناي پاداش نه بزرگی برابر

 و خُردي جایگاه
 کردن دست ستمگر از سر ستمدیدهکوتاه

ــکم ــنگی پذیرش خالفت براي جلوگیري از ش بارگی ظالم و گرس
 مظلوم

 خاطر مصلحتبهقربانی نکردن عدالت 
 هاعدالت محور تمام مناسبات و انتصاب

 کردن به زیردستانرعایت عدالت حتی در نگاه



 1400، بهار 1سال بیست و یکم، شمارة مدیریت نظامی،  ۀفصلنام / 130

 

 
 وي معنویت و اخالق در سیرة فرماندهی نظامی امام علی(ع): الگ1نمودار شمار 

 کارهاگیري، پیشنهادها و راهنتیجه
 گیريالف) نتیجه

سی مباحث مطرح سیرة از برر ضوع معنویت و اخالق در  شده در این مقاله، پیرامون مو
 شود: میویژه در حوزة حکومت و فرماندهی نتایج ذیل حاصل، بهع)(علیفرماندهی نظامی امام

کند میضرورت زندگی اجتماعی، اصول فکري و معیارهاي ارزشی خاصّی از انسان طلب -
عنوان اصـــول حاکمه، نقش گیرد و این اصـــول، بهها بهرهتا در رویکرد اجتماعی خود، از آن

ساسی در زند شر ایفا ا سان مفطور به میگی فردي و حیات اجتماعی ب سوي دیگر، ان کند. از 
گردیده که این دو گرایش، یعنی ی اســت و ســرشــت او با معنویت و اخالق عجینفطرت اله

گرایشــی به جمع و اجتماعی زیســتن و میلی به حقیقت و به حق پیوســتن، دو ضــرورت را 
شر می ضرورت زندگی پیش پاي ب شري و  ضرورت زندگی اخالقی در تعامل با اجتماع ب نهد؛ 

 معنوي با رویکرد به منشأ و مبدأ هستی.
ـــاس زندگی معنوي با اعتقاد وثیق به خدا رقم می - خورد و معنویت منهاي خدا در اس

مقام ثبوت، فاقد واقعیت و در مقام اثبات، فاقد دلیل اســت و ســعادت انســان در گرو زندگی 
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 اخالقی بر اساس اصول معنوي است که برگرفته از معنویت توحیدي باشد.

مام ادورا زندگی  نورانی خود، بر معنویت مبتنی بر عنوان ولی الهی در تعلی(ع) بهامام -
خدا و اخالق متکی بر ارزش به  قاد  پاياعت که فشـــرد و در نقشهاي الهی  هاي اجتماعی 

هاي اي از اصـــول معنوي و ارزشدارگردید، از جمله در مقام یک فرمانده نظامی، ذرهعهده
 اخالقی منبعث از باورهاي توحیدي، منصرف نگردید.

ـــیرة اماملفهمؤ - ـــنت و س ـــت میهاي معنویت که از س  :آید، عبارتِ ازعلی(ع) به دس
اســت که اقتضــاء ایمان به هســتی توحیدي اســت.  مداريخدامحوري، معادباوري و  والیت

ست و ارادة خود را با  خدامحوري؛ صلی زندگی قراردادن و خوا یعنی خداوند متعال را محور ا
ست و ارادة الهی منطبق شخصی و  کردنخوا ست و خواهش  و خود را از هرگونه میل و خوا

یعنی خود را محدود و منحصر به محدودة تنگ و تاریک دنیا  نمودن. معادباوري؛نفسانی تهی
به جهانی  گذرگاه انتقال از جهانی موقت و محدود  که  پایان زندگی  نه  ندیدن و مرگ را 
سته در این  شای شروط به زندگی  سعادتمندي آن جهان را م شتن و  سترده پندا جاودان و گ

ر محور والیت الهی و رسول برگزیدة یعنی ب در اصطالح دینی؛ مداريجهان دانستن و والیت
نشدن و همۀ هستی خود را اي از اطاعت پروردگار و تبعیت از ولی او منحرفاو بودن و لحظه

 در طبق ایثار خدا و ولی او گذاشتن.

شئون، از جمله در جایگاه یک مؤلفه - ضرت در همۀ  سیره آن ح هاي اخالقِ برگرفته از 
ــد.می محوريمداري و عدالتاخالص، حقفرمانده نظامی نیز،  ــاس مؤلفۀ اخالص،  باش بر اس

تنها خداوند متعال، بالذات ارزشــمند و ســزاوار پرســتش اســت. ارزش هر چیز دیگري، تابع 
میزان ارتباطش با خداوند و صبغۀ الهی آن است. هرکاري از جمله مشاغل فرماندهی را تنها 

ـــاس معی مداري نیز به داد. حقارهاي الهی انجامباید به انگیزة قرب به خدا پذیرفت و بر اس
ـــت. حق به آن اس عت از حق و التزام  طا ناي ا باوري و مع عاد خدامحوري، م مۀ  مداري الز

ـــت و حقانیت هر چیز دیگري منوط به والیت ـــت. خداوند متعال حق مطلق اس مداري اس
ست. عدالت سزاوار عدم ا صورت باطل و  ست. در غیر این  حوري هم، مارتباط آن با خداوند ا

مۀ قهري حق ناموس الهی میالز که  فۀ الهی بل لت را وظی عدا ـــت. مؤمن  ند و مداري اس دا
صحنههیچ عدالتی نخواهدبود و حفظ هیچ مصلحتی، او را به هاي تبعیض و بیگاه تماشاچی 

اش حتی محوري، مؤمن را در همۀ افعال اختیاريسازد. عدالتنمیقربانی کردن عدالت راضی
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ــازد تا آنچه از ناحیۀ او بروز و ظهور کند، مراقب مییک نیم نگاهی به دیگران میآنگاه که  س
 یابد، منشأ امیدواري عموم مردم و موجب قطع طمع ستمکاران گردد.می

 ب) پیشنهادها
تایجبا عنایت به مبانی و  عه، دو پیشـــنهاد نظري و دو پیشـــنهاد عملیاتی  ن این مطال

 شود: میارائه
 نظري:پیشنهادهاي  -
هاي نظامی امام هاي مطالعه و پژوهش بیشتر پیرامون آموزهدر نیروهاي مسلح، زمینه -1

 شود.علی(ع) فراهم

سله همایش -2 ستینِ آن در سل هاي فرماندهی و مدیریت از منظر امام علی(ع)، که نخ
ي بندي مناسب پیگیرشمسی در دانشگاه افسري امام علی(ع) برگزارشد، با زمان 1398سال 

 یابد.و استمرار

 پیشنهادهاي عملیاتی: -
شور تهیه و در اختیار فرماندهان نظامی شده در پایان مقاله بهالگوي ارائه -1 صورت برو

 ها نیروهاي مسلح تا ردة فرماندهان گروهان قرارگیرد.در یگان

نیروهاي عنوان دو بُعد اساسی فرماندهی در منظور تقویت پایۀ  معنویت و اخالق، بهبه -2
شجویان افسري  سخه از این مقاله در اختیار دان سالمی، یک ن مسلح نظام مقدّس جمهوري ا

 کنند.نیروهاي مسلح قرار گیرد تا به عنوان فعالیت آموزشی فوق برنامه، این مقاله را  مطالعه
 کارهاي عملیج) راه

شند وهاي عملی براي تحقق راهبردها میکارها معموالً تاکتیکراه صول  با راهبردها نیز ا
صحیح تاکتیک ساس، براي تحقق هرکدام از شمارمیها بهراهنما براي اجراي  روند؛ بر این ا

ــول گیري تحت عنوان مؤلفهراهبردهاي غایی این مطالعه در بخش نتیجه هاي معنویت و اص
ـــرح زیر ارائهگردید، یک راهاخالق  ارائه ـــود؛ با این هدف که انمیکار عملی به ش جام این ش

ن و در میان فرماندها ویژههاي نظامی، بهدر محیطاخالق  تقویت معنویت وکارها موجب راه
 مدیران گردد:
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گیري و اقدام، به خواســت و اراده ســازي، تصــمیمکار خدامحوري: در مقام تصــمیمراه -
ست خداوند نزدیک شته و در تقابل امور، آنچه به خوا تمایالت  تر و ازخداوند متعال توجه دا

 نفسانی دورتر است، تقدّم یابد.
طور که انســـان در افعال اختیاري خویش بازتاب و آثار دنیوي کار معادباوري: همانراه -

ـــته و بلکه آن را اصـــل قرار آنها را لحاظ می کند، باید به تجلیات اخروي آنها نیز توجه داش
 دهد.
سازمانی، جعل وکار والیتراه - ضوابط  ضع  هاي اجرایی و کیفیت تعیین روش مداري: و

 شود.شده از سوي ولی الهی جامعه انجامانجام امور، باید مطابق با معیارهاي تعیین
ضایت الهی و قرب به راه - صد ر کار اخالص: کارهاي فردي و  وظایف اجتماعی باید به ق

ـــبحان انجام و اگر بنا به المقدور در خلوت بین خود و خدا باقی بماند گیرد و حتّیخداي س
 گذار نباشد.تأثیررسانی دارد، تحسین یا تقبیح دیگران در آن ضرورت اقتضاي اطالع

ست؛مداري: تعصب تنها نکار حقراه درنتیجه انسان  سبت به حقیقت، معقول و مشروع ا
ویژه در انجام وظایف سازمانی، باید به همه مصادیق حقیقت در زندگی فردي و اجتماعی و به

 وده و از اهل آن دفاع نماید.پایبند ب
ـــتعدادها و اعتالي ظرفیتکار عدالتراه ها به افراد محوري: فرصـــت برابر جهت بروز اس
 گردد.هاي سازمانی بهینه هزینهشود، مناصب به شایستگان اعطاشود و امکانات و سرمایهداده

 منابعفهرست 

 قرآن کریم

 قم: جامعۀ مدرسین. ،تحف العقول ق).1404حسن بن على ( ابن شعبه حرانى،
 اهللا مرعشی نجفی.البالغه، قم: مکتب آیتشرح نهج ق).1404د، عبدالحمیدبن هبه اهللا (الحدیابیابن
 الخصال، قم: جامعۀ مدرسین. ش).1362علی (بویه الصدوق، محمدبنباابن

 معاصر. تهران. سمت.). جنگ و صلح: بررسی مسائل نظامی و استراتژیک 1392( ازغندي، سیدعلیرضا

). مبانی پژوهش کیفی. ترجمه: ابراهیم افشار. تهران: نشر نی. 1394( ستراوس و کربین. أَنسِلم و جولیتا
 چاپ چهارم.

 المحاسن، قم: انتشارات دارالکتب االسالمیه. ش).1371خالد (رقی، احمدبن محمدبنب
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 رر الکلم، قم: دارالکتاب االسالمی.غرر الحکم و د ق). 1410(تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد 

سلوك عاشورایی(حق و باطل)، تهران: مؤسسۀ فرهنگی و پژوهشی مصابیح  ش).1391تهرانی، مجتبی (
 الهدي.

، فصلنامه علمی »کارهاي اصالحاتعلی(ع)،کارگزاران حکومت و راه امام«). 1380( ثواقب، جهانبخش
 .22پژوهشی حکومت اسالمی، شماره

 آرا.، تهران: انتشارات جهانع)(نگاهی به علی تا).تقی (بی جعفري، محمد

). تاریخ نظامی جهان و هنر جنگ. تهران. انتشارات دانشگاه 1381( جمالی، علی اصغر و رستمی محمود
 افسري امام علی (ع).

 اي بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت. چاپ هفدهم.). مقدمه1389( حافظ نیا. محمدرضا

 بیانیۀ گام دوم انقالب. ش).1398اي، سیدعلی (خامنه

داري هاي اخالقی مدیریت معنوي امام علی(ع) در بعد حکومتبایسته«). 1397( پور، فیروزهخرم
 .4، نشریه رهیافت فرهنگ دینی، شماره»اجتماعی

». شناسیهاي کیفی در روشبررسی جایگاه پژوهش). «1390( یفر، حسین و نفیسه و جواد زرونديخن
 .1. ش 1390سال سوم. بهار و تابستان ». عیار پژوهش در علوم انسانی« نشریه 

 ارشاد القلوب الی الصواب، قم: الشریف الرضی. ق).1412دیلمى، حسن بن محمد (

 مفردات ألفاظ القرآن، بیروت: دارالقلم. ق).1412ب اصفهانى، حسین بن محمد (راغ
 رفتار فرماندهی، تهران. انتشارات دانشگاه افسري امام علی(ع). منش و ).1387اهللا (رشیدزاده، فتح

-هاي راهبردي فرماندهی نظامی بر اساس آموزهابعاد و مؤلفه«). 1399( رضا اهللا و جعفري،رشیدزاده، فتح

نظامی، سال بیستم، ، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت»البالغههاي امیرالمؤمنین، امام علی(ع)، در نهج
 .121-160 ، صص:1ش

، خبرگزاري شبستان، »اخالق و معنویت به روایت موالي متقیان(ع)« ).1397رضانژاد امیردهی، عزالدین (
29/ 12/ 1397. 

المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم: انتشارات  ق).1414بن محمد (وینی، عبدالکریمرافعی، قز
 دارالحجره.

 اخالق و تربیت اسالمی، تهران: انتشارات سمت. ش).1386(تقی و رحیمیان، محمد حسن رهبر، محمد 
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،  نشریه معرفت، »جامعه مطلوب از دیدگاه امام علی(ع)«). 1384( وي، پریچهر و قادرزاده، قادرزادهسار
 .95شماره

الصبحى  :البالغه. تصحیحنهج الحسین الموسوي (بی تا).سیدرضی(شریف رضی). ابوالحسن محمدبن 
 لهجرهالصالح. قم. دارا

 .147نشریه سپید. شماره ، »پژوهش کیفی و روایی آن«). 1380( شمس معطر. علیرضا

 .البالغه. چاپ هشتم. تهران. انتشارات علمی فرهنگی). ترجمه نهج1374( شهیدي، جعفر

). خالصه علی از زبان علی(ع)، تلخیص: محمدرضا جوادي، دفتر نشر فرهنگ 1378(1 شهیدي، جعفر
 اسالمی، چاپ پنجم.

 .21شماره حصون، مجله، »کارهاي تقویت معنویت در سپاه و بسیجراه« ).1388شیدائیان، حسین (

 ترجمۀ تفسیر المیزان، قم: دفتر انتشارات اسالمی. تا).طباطبائی، محمد حسین (بی

 البحرین، تهران: انتشارات طراوت.مجمع ش).1362طریحی، فخرالدین (

 األمالی (للطوسی)، قم: دار الثقافه. ق).1414طوسى، محمد بن الحسن (

). سیماي حضرت علی(ع) در قرآن، پرتال جامع علوم انسانی. نشریه پاسدار اسالم. 1380( عطاران، سعید
 .232و231شماره

فصلنامه نداي ، گنجینه معارف، »علی(ع) در حکومتنقش اخالق فردي امام«). 1386کشاورز، سوسن ( 
 .20شمارهصادق، 

ق). الکافی. تصحیح و تعلیق: علی اکبر غفاري. تهران: دارالکتب 1388( کلینی، ابوجعفر محمدبن یعقوبال
 االسالمیه.

 .13). هنر فرماندهی نظامی. تهران. فصلنامه تاریخ جنگ. ش 1375گارئت، جان سی (

 تفسیر قمی، قم: انتشارات دارالکتاب. ق).1404ابراهیم (بنقمی، علی
 .بحار األنوار، بیروت: دار إحیاء التراث العربی ق). 1403قر بن محمد تقى (ى، محمد بامجلس

 بحار األنوار، بیروت: داراحیاء التراث العربی. ق).1403محمدتقی (لسی، محمدباقربنمج

 آموزش عقاید، تهران: انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی. ش).1378مصباح یزدي، محمد تقی (

 ، بیروت: دار الکتب العلمیه.التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ش).1430( مصطفوى، حسن

 البالغه، تهران: انتشارات سپهر.سیري در نهج ش).1354مطهري، مرتضی (


