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سخن جامعه / سال چهارم/ شماره پنجم /تابستان  1394

بررسی مبانی اصالح جامعه از دیدگاه نهج البالغه

سید حبیب جعفری حاجی آبادی*

چکیده
این مقاله با رویکردی اسنادی به نهج البالغه، درصدد بررسی چگونگی اصالح اجتماع، و 
مبانی اساسی آن، با تکیه بر آموزه های نهج البالغه است. سؤال اصلی نوشتار حاضر، این است 
که یک جامعه برای اصالح خود باید به چه روش هایی توسل جوید و تمسک به آموزه های 
گره گشــا باشــد. ما برای پاســخ به این پرســش، به  نهج البالغه تا چه حددر این مســیر می تواند 
کرده و سرانجام آن ها را با نهج البالغه تطبیق دادیم.  نظریه های متعددی از اندیشمندان رجوع 
که امام در ابتدا به دنبال اصالح ساختار بوده و  کاوش های ما به این نتیجه منجر شد  بررسی و 
سپس در مراحل بعدی، از روشی تلفیقی برای اصالح جامعه استفاده نموده است. همچنین 
که  اصالح همه جانبه برای جامعه سودبخش تر از اصالحات جزئی و خاص است. نکته ای 
که در جامعه، با توجه به شــرایط خاص خود، هر یک از  باید بدان توجه داشــت این اســت 
اصالحات اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی در آن، نمود بیشتری نسبت به یکدیگر پیدا 
می کنند. البته در ســیره حکومتی حضرت علیA، اولویت همواره با توســعه فرهنگی بوده 

است، نه توسعه اقتصادی و سیاسی؛ هر چند توسعه این دو در عرض هم باشند.
گان كلیدی واژ

امام علیA، اصالح جامعه، نهج البالغه، روش های اصالح، تربیت دینی، جامعه.

* طلبه سطح یک جامعه علمیه امیرالمومنین A استان تهران
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مقدمه
کردن شرایطی  کی بر مدار زندگی می چرخد در پی مهیا  کره خا که انسان در این  از روزی 
کند و با مرور ساده ای بر صفحات  که بتواند زندگی راحت و سالم و رؤیایی را در آن برپا  است 
که زندگی  که در هر برحه ای از زندگی بشر نابسامانی هایی بوجود می آمد  تاریخ پی می بریم 
که داعیه  فردی یا اجتماعی بشر را متزلزل و یا نابود می کرد و از طرفی با روش های مختلفی 
که امکان استفاده تک تک این  اصالح جامعه و ایجاد جامعه آرمانی دارند روبرو می شویم 
کردیم در  که ما در این مقاله انتخاب  روش ها به صورت آزمون و خطا وجود ندارد، ولی روشی 
کشیده است و از  مقام عمل در برهه ای از تاریخ آزموده شده و شکوفایی خود را به رخ همگان 
که دچار لغزش نمی باشد. نظر عقیده، دارای پشتوانه اعتقادی و منطقی بسیار استواری است 
موضوع بحث این مقاله جامعه فاسد می باشد خواه این فساد و بالها به سبب آفت های 
طبیعی ایجاد شده باشد ویا دسیسه های بشری بر علیه خود چه از داخل جامعه و یا از جامعه 
کند  دیگر؛ در این مقاله ما در پی عالج جامعه بیمار هستیم نه پیشگری از فساد، هر چند 
کمک شایانی به سرعت درمان بخش  وکاش در مورد سبب و علت انحراف و فساد جامعه 
کلی برای  آسیب دیده و تجویز داروی مناسب می کند ولی در هر حال ما در پی ارائه را حل 

اصالح جامعه منحرف بشری هستیم.
کمی هم به اصالح  جامعه شناسان امروزی بیشتر به اصالح در ساختار جامعه می پردازند و 
فــرد هــر چند نظریه های آن ها تا حدودی با نظریه های اســالمی مطابق اســت ولی در مجموع 
دینــداران سرمشــق دیگــری دارنــد و از آن ها پیروی نمی کنند، ولی بســیاری از اندیشــمندان و 
کارل و ویلیام جمز و دیگران اقرار  کارنگی و دکتر الکسیس  روانشناسان عصر اخیر مانند دیل 
که ایمان و تعالیم دینی بهترین درمان بیماری های روانی و فساد اخالقی و در نتیجه  کرده اند 

موجب اصالح قطعی جامعه است )علم الهدی، بی تا: 5(.
»روش امــام بــرای اصالح جامعه در ابتدا اصالح ســاختار بود« )محمــدی صیفار، 1388: 
1(، »در نهایــت روش اصــالح اجتماعــی امام یک روش مرکب از روش انقالبی و رفورمیســتی 
کرد و  اســت. یعنــی در بعضــی از حیطه ها و عرصه های جامعه باید از روش انقالبی اســتفاده 
در برخی از بخش ها و الیه ها از روش رفورمیســتی و تدریجی ســود برد« )هیأت تحریریه نهج 
که ســیره امام در  کرد  البالغــه،1373: 371 و 376 و 369(، ولــی ایــن نکتــه را نبایــد فرامــوش 
که امروزه در اصالح جامعه مطرح است فرق دارد و در واقع یک روش  ماهییت با روش هایی 
گاهی مردم را در جامعه شرط می داند ایمان به خداوند  مستقل می باشد چون عالوه بر اینکه ا
گاهی تنها نمی تواند برای اصالح همه افراد جامعه  که ا را شرط اصلی رشد جامعه می داند زیرا
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گاهی در پی فسادند. که با علم و ا سودمند باشد چه بسیار افرادی 
کالم  که از  کالم امام علی علیه الســالم در نهج البالغه وبزرگانی  مبنای این مقاله بر اســاس 
گرفته انــد تنظیم شــده اســت، ما در پــی اثبات حقانیت امام نیســتیم ولــی از باب  امــام بهــره 
شــهادت حــال به اقرار دانشــمندان و بــزرگان جهان در رابطــه با امام می پردازیــم و از انجایی 
گواه اســت  گفته  کــه جایــگاه امــام علی A در نزد مســلمانان روشــن اســت و تاریــخ به این 
کتفا می کنیم بــرای نمونه »جرج جرداق مســیحی  بــه نقــل قول از اندیشــمندان غیر مســلمان ا
می نویسد: ای جهان چه می شد هر چه نیرو و توان داشتی همه را بسیج می کردی تا در هر زمان 
یــک علــی با آن علمش، بــا آن قلبش، با آن زبانــش، با آن ذوالفقارش به دنیا می بخشــیدی« 
)طاهری،1383:120-121( و همچنین شــبلی شــیمون پیشــوای منطق مادیون می نویسد »امام 
گذشــته  که شــرق و غرب جهان در  علــیA بــزرگ بزرگان جهان و یکتا نســخه ای اســت 
کارالی فیلســوف  و امــروز صورتــی بر طبق آن ندیده اســت« )طاهــری،1383: 78(. و توماس 
که دوستش بداریم و به او عشق بورزیم.  گذیریم  که ما نا کسی است  که: »علی  انگلیسی دارد 
او جوانمرد، شریف و بزرگوار است... و شهادت او بر اثر عدالتش بود« )طاهری، 1383: 88(، 
کامل تواضع و تقوا و  ویل دورانت محقق مشــهور آمریکایی می نگارد: »علی در جوانی نمونه 
نشــاط و اخالص در راه دین بود...« )طاهری،1383: 100(. جالب اینکه ســازمان ملل متحد 
 A کشــورداری به امام علی که در امور  کشــورهای عربی خواســت  در ســال 2002 میالدی از 
که بهترین روش حکومتداری، روش امام علی A است )طاهری،  کرده  کنند و اذعان  اقتدا 
که امام را می ستایند و در این مقاله  1383: 119(. و همچنین تعداد زیادی از دانشمندان دیگر 

مجال ذکر آن نیست.
کتاب ها و مقاالت را  که تعداد زیادی از  موضوع اصالح جامعه موضوعی اساسی است 
به خود اختصاص داده ولی در مورد این موضوع در نهج البالغه پیشینه ای در خور نام نهج 
که اقای محمدی صیفار در مقاله اندیشه وروش  البالغه وجود ندارد البته الزم به ذکر است 
کتاب علل ناهنجاری و  امام علی A در اصالح جامعه و اقایان صمدانیان و میریان در 
کنترل آن از دیدگاه نهج البالغه به بررسی این موضوع پرداخته اند و همچنین تا حدودی  روش 
کشورداری از دیدگاه امام علی A و  کتاب آیین  جناب اقای فاضل موحدی لنکرانی در 
کتب دیگر همچون مسائل جامعه شناسی ازدیدگاه امام علی A به تألیف هیأت تحریریه 
که بنده هم با  کرده اند و امیدوارم  بنیاد نهج البالغه همانند چراغی راه را برای محققین روشن 
کالم امام پیرو واقعیان حضرت  گرفتن از  بضاعت ناچیز شریک این بزرگواران باشم تا با الگو 

باشیم.
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مفهوم شناسی
مفهوم جامعه

جامعه در لغت از ماده جمع به معنای ضم الشی بتقریب بعضه من بعض )راغب اصفهانی، 
کردن بعض از آن به یکدیگر. کردن چیزی بوسیله نزدیک  1431: 136( یعنی ضمیمه 

شــهید مطهری w جامعــه را در اصطالح اینگونه تعریف می کننــد: »جامعه مجموعه ای 
که با نظامات و ســنن و آداب و قوانین خاص به یکدیگر پیوند خورده  از افراد انســانی اســت 
و زندگــی دســته جمعی دارند« )مطهــری، 1372: 18(؛ و در جایــی دیگر می فرمایند: »جامعه 
که در جبر یک سلسله نیازها وتحت نفوز یک سلسله  عبارت است از مجموعه ای از انسان ها 
عقیده هــا، ایده هــا و آرمان هــا در یکدیگر ادغام شــده و در یک زندگی مشــترک غوطه ور اند« 

)مطهری، 1372: 19(.
که باهم در سرزمینی مشترک سکونت  »یک جامعه جمعیتی سازمان یافته از اشخاص است 
گروه ها نیازهای اجتماعی ابتداعی و اصلی شــان را تأمین می کنند و با  دارند و با همکاری در 
مشارکت در فرهنگی مشترک به عنوان یک واحد اجتماعی متمایز شناخته می شوند« )نیک 

گهر، 1369: 142(.
مفهوم اصالح

گرفته شــده و مصــدر باب افعال اســت. راغــب اصفهانی  اصــالح در لغــت از مــاده صلــح 
گاهی در مقابل  کاربردشان در افعال است. صالح  می گوید: »صلح مقابل فساد است و بیشتر 
گاهی در مقابل زشتی و بدی آمده است« )راغب اصفهانی،1363: ج 2/ 576(. و در  فساد و 
قاموس آمده اصالح ایجاد صلح و سازش و الفت است )قرشی، 1361: ج 4/ 143(. و عالمه 
مصطفوی در التحقیق می نگارد: »هو ما سلم من الفساد، و هو ضّد الفساد، و أعّم من أن یکون 
کمــا أّن الغلب فی الصّحة  کثــر فی ها اســتعمال ها فی العمل،  فــی ذات أو رأی أو عمــل، و ال
که:  استعمالها فی الجسام« )مصطفوی، 1375: ج 6/ 265(. در مجمع البحرین نیز ذکر شده 
»اصالح بین مردم الفت دادن آن ها به وسیله دوستی است« )الطریحی، 1365: ج 2/ 387(. 

و فساد خروج شیء از اعتدال تعریف شده است )راغب اصفهانی، 1431 ه.ق: 524(.
در اصطــالح اصــالح و اصالح طلبــی را معــادل Reformism و Reformation نامیده انــد 
که به معنای حفظ ســاختار نظام سیاســی و ایجاد تغییرات و تحوالتی در بخش هایی از آن 
نظام اســت )نصیری،1380: 1(. اصالحات اجتماعی، بهبودخواهی و سامان بخشی به وضع 
موجود به روش معتدل و تدریجی در زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است )محمدی 

صیفار،1388:3(.
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مفهوم انقالب
گهانی و بنیادی  در فرهنگ علوم اجتماعی انقالب به دو معنی اصطالحی: 1. تغییرهای نا
که از نــوع بنیادی  کــه در اوضــاع و احــوال سیاســی و اجتماعــی روی می دهــد. 2. تغییرهایی 
گیدنز  کندی روی دهــد. و آنتونی  و غیــر سیاســی اند هرچنــد این تغییرها بدون خشــونت و به 
انقالب را این گونه تعریف می کند: »انقالب عبارت اســت از تصرف قدرت دوســتی از طریق 
وسایل خشن به وسیله رهبران یک جنبش توده ای به منظور استفاده بعدی از آن برای ایجاد 

اصالحات عمده اجتماعی« )محمدی صیفار، 1388 ه.ش:3(.
کردن چیزی از صورتی به صورتی  کردن و دگرگون  انقالب در از ماده قلب به معنای منصرف 
دیگــر اســت، » َقْلــُب الشــی ء تصریفــه و صرفه عن وجــه إلی وجــه« )راغب اصفهانــی،1431 

ه.ق:565(.
که انقالب خارج از بحث اصالح اجتماعی نیست چون انقالب  این نکته قابل ذکر است 
که انقالب با این معنا از موضوع بحث ما  گاهی باعث تغییر اساس و ماهییت جامعه است 
گاهی از انقالب و یا تغییر ساختاری در یک بخش از جامعه استفاده می شود  خارج است و 

که در نتیجه باعث اصالح جامعه می شود و منظور ما در این مقاله همین معنا می باشد.
مبانی اصالح جامعه

الف( اصالح اعتقادی افراد جامعه
1.اصالح جامعه از راه اصالح نفس

در اســالم اصالح جامعه به وســیله اصالح واحدهای جامعه مانند خانواده شــکل می گیرد 
و در مرحلــه نخســت از اصــالح فــرد فــرد جامعه صــورت می پذیــرد )حقانی زنجانــی،1358 
ه.ش:26(. بــه طــور حتــم اصــالح فــرد منجر به اصــالح جامعه اســت. چون جامعــه وجودی 
مســتقل از افراد نیســت و این روش یعنی اصالح فرد فرد جامعه از بهترین روش ها اســت. ولی 
کالم:  گفته آقای راشد در نشریه فلسفه و  عده ای آن را تنها راه اصالح جامعه می دانند مانند 

»اصالح جامعه از راه اصالح شخص است« )راشد،1327 ه.ش:3(
اصالح فرد فرد جامعه از سه طریق زیر امکان پذیر است:

که نقش آن ها را در سطح خانواده ایفا می کنند. کسانی  1- از طریق پدر و مادر و یا 
2- از طریق سازمان های آموزشی و پرورشی و فرهنگی به معنای عام خود توسط معلم و دبیر 

و آموزگار و استاد و ... در سطح جامعه.
که خود شــخص واعظ خود باشــد. چون هر انســانی  3- از طریق خود شــخص به طوری 
گاه اســت. چنانکه قــرآن می فرمایــد: »َبِل  کــس دیگــر به دردهــای درونی خــود آ بیــش از هــر 
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ْنساُن َعلی َنْفِسِه َبصیَرٌة )قیامت/14( اْلِ
ایــن ســه روش می توانند باهم باشــند. بلکه در صورت هماهنگی اثــر بهتری دارند )حقانی 

زنجانی،1358 ه.ش:26(.
گره خورده است واضح و روشن است و ما اینگونه  اینکه اصالح اجتماعی به اصالح نفس 
اَس ِحیَن  َن الّنَ

َ
که فرموده اند: »َو َلْو أ کالم امیر المؤنین A در خطبه 178 استفاده می کنیم  از 

ِهْم ِبِصْدٍق ِمْن ِنیاِتِهْم َو َوَلٍه ِمْن ُقُلوِبِهْم َلَرّدَ َعَلیِهْم  َعُم َفِزُعوا ِإَلی َرّبِ َقُم َو َتُزوُل َعْنُهُم الّنِ َتْنِزُل ِبِهُم الّنِ
گر مردم به هنگام نزول بالها،   َفاِسد )سید رضی،1390 ه.ش:242(؛ ا

َ
کّل ْصَلَح َلُهْم 

َ
 َشاِرٍد َو أ

َ
کّل

کننــد، و با قلب هــای پر از  گرفتــه شــدن نعمت هــا، بــا درســتی نیت در پیشــگاه خــدا زاری  و 
گونه  گشت، و هر  محّبت از خداوند درخواست عفو نمایند، آنچه از دستشان رفته باز خواهد 
کمبودهای اجتماعی  که مفاسد و  فسادی اصالح خواهد شد« از این حدیث بدست می آید 
که رفتار و اعمال هم ناشــی از نیات و  بــه نــوع رفتــار و اعمال افراد بشــر برمی گردد. و از آنجایی 
انگیزه های بشری اند با تصحیح و تغییر انگیزه ها حل و اصالح می شوند )هیأت تحریریه بنیاد 
نهــج البالغــه،1373 ه.ش:361(. و همچنین در تأیید اصالح نفس از نهج البالغه می توان به 
 

َ
ْمِر ِدیِنِهْم اِلْســِتْصاَلِح ُدْنیاُهْم ِإاّل

َ
اُس َشــیئًا ِمْن أ کرد: »اَل یْتُرک الّنَ حکمت 103 و نامه 43 اشــاره 

َضّرُ ِمْنه )سید رضی،1390 ه.ش:462(؛ مردم برای اصالح دنیا چیزی از 
َ
َفَتَح اهلُل َعَلیِهْم َما ُهَو أ

که خدا آنــان را به چیزی زیانبارتر دچار خواهد ســاخت. »َ َو  دیــن را تــرک نمی گوینــد، جز آن 
ک ِبَمْحِق ِدیِنک )سید رضی،1390 ه.ش:392(؛ دنیای خود را با نابودی دین  اَل ُتْصِلْح ُدْنیا

آباد نکن«.
که  برای ثمربخشی بیشتر بحث اصالح نفس ما در اینجا به بحث تربیت دینی می پردازیم 

شامل بحث اصالح نفس هم می شود.
2. تربیت دینی

که پیامبران مختلف مانند  که در جای جای قرآن آمده  هدف بعثت انبیاء عبادت است 
حضــرت صالح، هود، شــعیب و غیره b بــرای عبودیت آمده اند. »یا َقْوِم اْعُبــُدوا اهلَل ما َلکْم 
ِمْن ِإلٍه َغیُره )اعراف: 59 و 65 و 73 و 85 و...(. و در اصل دســتور خدا بر این اســاس اســت: 
ــاِس ال یْعَلُموَن  کَثَر الّنَ

َ
یــُن اْلَقیــُم َو لکــّنَ أ  ِإیــاُه ذِلــک الّدِ

َ
 َتْعُبــُدوا ِإاّل

َ
اّل

َ
َمــَر أ

َ
 هلِلَِّ أ

َ
»ِإِن اْلُحکــُم ِإاّل

که فرمان داده جز او را نپرســتید. این اســت دین  )یوســف:40(؛ فرمان جز برای خدا نیســت 
درست و پابرجا و راستا و پربها؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند«. و آنچه از قرآن و حدیث برمی آید 
که عبودیت و احســاس تعلق نســبت به خداوند از اهداف اصلی خلقت انســان  این اســت 
یِن َحنیفًا ِفْطَرَت اهلِل  ِقْم َوْجَهک ِللّدِ

َ
اســت و این امور در فطرت الهی انســان نهفته اســت. »َفأ
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اِس ال یْعَلُموَن  کَثــَر الّنَ
َ
یُن اْلَقیُم َو لکّنَ أ اَس َعَلیهــا ال َتْبدیَل ِلَخْلِق اهلِل ذِلــک الّدِ تــی َفَطــَر الّنَ

َ
اّل

)روم/30(؛ پس چهره )انسانی( خود را به حال رویگردانی از هر باطلی برای دین استوار بدار: 
کــه مردم را بر پایه آن )اســتوار( ســاخت. هرگز تبدیلی  فطــرت و سرشــت خدا ســاخته )ای( را 
برای )این( آفریده )ویژه( خدا نیست«. پیامبر a می فرمایند: »کل مولود یولد علی الفطره... 
که خداونــد عزتمند آفریدگار  هــر نــوزادی بــه این آفرینش بــه دنیا می آید یعنی معرفت بــه این 
گویند خداوند«. )کلینی  کسی آسمان ها و زمین را آفریده می  گر از آن ها بپرســی چه  اوســت. وا

رازی،1390: 32/3(.
گاهی  که  در واقع دستورات اسالمی مطابق با فطرت انسانی می باشد به همین خاطر است 
که  گفت  ک تزکیــه و تربیت نفــس را طبع و فطرت خود شــخص می داند، می تــوان  امــام مــال
اصــول ارزش هــای اجتماعــی ریشــه هایی در عمق انســان و در فطرت و وجــدان و باورهای او 
گرایش های نه صرفًا باخواست  دارند و بر پایه و بنیان های انسانی استوار می گردند و در طبع با 
جمعی محک زده می شوند، به طور نمونه در نامه 31 آمده است: یا ُبَنی اْجَعْل َنْفَسک ِمیَزانًا 
کَما  کَرْه َلُه َما َتکَرُه َلَها َو اَل َتْظِلْم  ْحِبْب ِلَغیِرک َما ُتِحّبُ ِلَنْفِسک َو ا

َ
ِفیَما َبیَنک َو َبیَن َغیِرک َفأ

ْن یْحَسَن ِإَلیک َو اْسَتْقِبْح ِمْن َنْفِسک َما َتْسَتْقِبُحُه ِمْن 
َ
کَما ُتِحّبُ أ ْحِسْن 

َ
ْن ُتْظَلَم َو أ

َ
اَل ُتِحّبُ أ

اِس ِبَما َتْرَضاُه َلُهْم ِمْن َنْفِسک )الصبحی صالح،1414 ه.ق:379( پسرم!  َغیِرک َو اْرَض ِمَن الّنَ
خود را میزان بین خود و دیگران قرار بده، بنابر این آنچه برای خود دوست داری برای دیگران 
کسی ستم مکن  هم دوست بدار، و هر چه برای خود نمی خواهی برای دیگران هم مخواه، به 
کن چنانکه عالقه داری به تو نیکی شود، آنچه  چنانکه دوست داری به تو ستم نشود، و نیکی 

را از غیر خود زشت می دانی از خود نیز زشت بدان.
آقــای مهــدی ابوطالبی تربیت دینــی را با توجه به فطری بــودن آن اینگونه تعریف می کند: 
کــردن زمینــه شــکوفایی فطــرت توحیــدی انســان و تجلــی آن درعمــل عبــادی وی«  »فراهــم 

)ابوطالبی، 1383: 23(.
گاه و عالم و یا علم اندوز و یا دوســتدار عالمان نباشــد پس ناچارًا به سوی جهل  تا انســان آ
که در این صورت دشــمنی سرســخت برای نادانســته های خویش می شود.  هدایت می شــود 
النــاس اعــداء ماجهلوا )ســید رضــی،1390: 526( و چه بســا خود را مصلح بدانــد درحالی که 
مفســدان در روی زمین انــد »و اذا قیل لهم ال تفســدوا فــی االرض قالوا انما نحن مصلحون. اال 
انهــم هــم المفســدون و لکن ال یشــعرون»)قرآن،1378: 3( شــاید فرد جاهل خــود را بی نیاز و 

کالجهل )سید رضی،1390: 425(. ثروتمند بداند ولی الفقر 
که اعمال صالح  که انسانی  دین اسالم انسان را در بین خوف و رجا نگه می دارد به طوری 
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که تو را پشیمان  گناهی  دارد متکبر نگردد »ســیئه تســوءک خیر عند اهلل من حســنه تعجبک. 
که تو را به خود پسندی وا دارد« )سید رضی،1390: 452( وانسانی  کار نیکی است  کند، بهتر از 
کل  کاری اســت مأیــوس از لطف و رحمت الهی نگــردد »الفقیه  کــه شــهره به بد ســیرتی و بد 
الفقیــه مــن لم یقنط الناس من رحمته اهلل و لم یویســهم مــن روح اهلل و لم یومنهم من مکر اهلل. 
که مردم را از آمرزش خدا مأیوس و از مهربانی او نومید نکند و از عذاب  کسی است  کامل  فقیه 

گهانی خدا ایمن نسازد.« )همان: 458(. نا
گفتگو  به  آن  مورد  در  فراوانی  کتاب های  که  است  گسترده  بسیار  دینی  تربیت  بحث   
کردیم و سایر موضوع ها را تنها  پرداخته اند و ما تنها به نمونه ای مباحث مطرح شده اشاره 
کردن یاد مرگ اشاره  کنیم، از این دست می توان به: توجه به اهداف الهی و زنده  ذکرمی 
کرد و اینکه انسان مؤمن پر تالش است ولی نتیجه را با توکل بر خدا به خداوند می سپارد و 
گر هم خطایی از او صادر شد راه توبه را درمقابل خود  در صورت شکست ناامید نمی شود و ا
گشوده می بیند و همواره در پی اصالح نفس و تزکیه صفات رذیله مانند طمع، شهوت، حرص 

و ... می باشد.
که بنیان تربیت دینی و اصالح نفس به اصل عبودیت  در پایان این بحث نتیجه می گیریم 

و خدامحوری بر می گردد.
کبر صالحی از دیدگاه نهج البالغه،  تربیت دینی و موانع آن را، این گونه بیان می کند: دکتر ا

عوامــل مؤثــر در تربیت دینی شــامل:1. عامل وراثــت؛ 2. عوامل محیطی از جملــه خانواده، 
گروه همســاالن و دوســتان و محیط اجتماع؛ 3. و اراده فردی، می باشــند. موانع مؤثر در تربیت 
دینــی از ایــن قرارنــد: 1. جهل و نادانی به عنوان مانع اساســی در تربیت دینی اســت و عجب 
خودپسندی به عنوان مانع رشد فرد می باشد؛ 2. حب دنیا؛ 3. عالمان بی عمل و یا بد عمل؛ 

4. استفاده ابزاری از دین )صالحی، 1388: 17-4(.
3.عالم و اصالح نفس بوسیله علم

گویند؟! امروز درعرف تعریف علم به دانسته های دانشگاهی و علوم  کدام انسان را عالم   
گاهی به مســائل بــازار و اطالعات عمومی  گاهی هم شــاید به آ بشــری و الهــی تعلق می گیرد و 
گردد اما عالم در نزد امام A اینگونه تعریف می شود: »العالم من عرف  شامل تعریف علم 
قــدره« )رضی،1390: 134(؛ و نقطه مقابل را بدین ســان می شناســانند »هلــک امرء لم یعرف 
قدره« )رضی،1390: 427(؛ با شناخت نفس شناخت خدا حاصل می گردد »من عرف نفسه 
فقد عرف ربه« )آمدی تمیمی،1381: 588( و با شناخت خدا خود به خود انسان نیز اصالح 
که از خدا بترسد و از خد آ فرمان برد،  می شــود چون انســانیکه خدا را می شناسد سزاوار است 
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که فرامین خدا نه تنها اصالح امر دنیوی است بلکه سعادت در دو جهان می باشد » َعِجْبُت 
که خدای خویش  کسی  َکْیَف اَل َیْسَعی ِلَداِر اْلَبَقاء« )همان:461( در عجبم از  ُه  ِلَمْن َعَرَف َرّبَ
 َخْوُفه« 

ّ
َکْیَف اَل َیْشَتُد را شناخته و برای سرای ماندگار تالش نمی کند؛ »َعِجْبُت ِلَمْن َعَرَف اهلَلَّ 

)همــان:460(؛ »مــن عــرف اهلل توحــد« )همــان:582(؛ »من عرف اهلل ســبحانه لم یشــق ابدًا« 
َة« )همان: 795(؛ » ال َینَبغی ِلَمن 

ّ
)همان: 650(؛ »َینَبغی ِلَمن َعَرَف َنفَسُه أن َیلَزَم الَقناَعَة و الِعَف

َعَرَف اهللَ  أن َیَتعاَظَم« )همان: 781(.
ب( اصالح اجتماعی

1. جامعه و اصالح اجتماعی
گونه اصالح،  که این  امر خودسازی و تربیت نفس یکی از عوامل مهم اصالح جامعه است 
که تن  بهترین روش درصورت تحقق است. ولی درهرجامعه ای همواره عده ای وجود دارند 
که باید عوامل بیرونی را تأثیر داد چون با  به قوانین جامعه نمی دهند در این صورت است 

وجود این افراد سایر افراد جامعه دچار زیان می شوند.
گر چه فساد و ناهنجاری در بیشترموارد به خاطر ضعف ایمان و تربیت دینی شخص  ا
است ولی همیشه این طور نیست بلکه روابط اجتماعی هم دراین امر دخیل اند، هم چنین 
عوامل محیطی همچون موانع صد راه اصالح اجتماعی اند و رفع موانع باعث بهتر نتیجه دادن 
گاه اثر مطلوب حاصل نمی شود،  روند اصالح فردی و اجتماعی می شود و با وجود موانع هیچ 

به همین خاطر ما به روابط اجتماعی می پردازیم.
گیری جوامع بشری اختالف نظر است عده ای محور اساسی شکل  در چگونگی شکل 
گیری اجتماع را تأمین احتیاجات اولیه می دانند، چون انسان موجودی سودگرا است و به 
گروهی هم به  گرایی، خود دوستی می باشد، و  که اساس این جمع  سمت اجتماع می رود 
فطری بودن زندگی اجتماعی اشاره می کنند و اصالت زندگی اجتماعی را به نوع دوستی و 

حب به دیگران می دانند.
که این باهم بودن باید چگونه  در هر صورت ما باید با جامعه باشیم ولی مساله اینجاست 
که نه انفراد و انزوا  کمی تأمل و بررسی از زندگی امام و سخنان ایشان نتیجه می گیریم  باشد. با
که شخس  گونه ای  گسستن از جامعه صحیح است و نه زندگی با اجتماع به تمام معنی به  و 
با یادآنها بخوابد و با نام آن ها بیدار شود بلکه بودن و همزیستی با دیگران به صورت عاقالنه 
که جســم و جســد فرد با دیگران باشــد ولی زبان وذهن فرد با معیارهای فردی باشــد )هیأت 

تحریریه بنیاد نهج البالغه، 1373: 78(.
 نه تنها جامعه اسالمی بلکه همه جوامع بشری دستخوش انحراف ها بوده اند ابن خلدون 
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که خداوند مردم  که انواع جنگ ها وزد و خوردها از نخستین روزگاری  می گوید: »باید دانست 
گرفتن  کینه توزی وانتقام  را آفریده است پیوسته درمیان آنان روی می داده است و اصل آن از 
یکی از دیگری سرچشمه می گیرد« و همچنین سبب این انتقام جویی را اینگونه بیان می کند: 
گروهی در  گرفتن بر  »ســبب آن بیشــتر غیرت و رشــک و تفاخر بر یکدیگر و یا تجاوز و یا خشم 
کوشیدن برای بنیان نهادن و  راه خدا و دین او و یا برانگیخته شدن درراه حفظ تاج و تخت و 

استحکام آن است«)هیأت تحریریه بنیاد نهج البالغه، 1373: 418-416(.
2. روش تغافل

که مدعیان دروغین حقوق بشر نه تنها دردنیا به دنبال شورش و جنگ اند  امروزه شاهدیم 
تــا منافــع آن هــا درپی آن تأمین شــود بلکــه در جامعه خــود هــم »ذره ای ارزش و اهمیت برای 
گونه  کشورشان قائل نیستند« )فاضل لنکرانی، 1379: 84( ونسبت به مردم هیچ  اقلیت های 
گذشــتی ندارنــد ولی شــیوه امام بخشــیدن خطاهــای مردم و غفلت ورزی و چشــم پوشــی در 
که ضرری به عدالت اجتماعی نمی رسد بود و درنامه پنجاه و سوم خطاب به مالک  مواضعی 
اشــتر آمده: »واشــعر قلبک الرحمه للرعیه و المحبه لهم و اللطف بهم و ال تکونن علیهم ســبعا 
کلهم فأنهم صنفان: اما آخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق« )سید رضی،  ضاریاً تغتنم ا
1390: 402-404( مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش 
که خوردن آنان را غنیمت دانی زیرا مردم دو دسته اند  مبادا هرگز چونان حیوان شکاری باشی 

دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر همانند تو در آفرینش می باشند.
کْنُتْم فی ها ِعْنِدی َغیَر َمْحُموِدیَن َو َلِئْن ُرّدَ َعَلیکْم  ُموٌر َمَضْت ِمْلُتْم فی ها َمیَلًة 

ُ
کاَنْت أ »َو َقْد 

ا َســَلف«)همان:  ُقوَل َلُقْلُت َعَفا اهلُل َعّمَ
َ
ْن أ

َ
َشــاُء أ

َ
 اْلُجْهُد َو َلْو أ

َ
کْم َلُســَعَداُء َو َما َعَلی ِإاّل

َ
ْمُرکْم ِإّن

َ
أ

گر درزندگانی  که قابل ســتایش نبود اما ا کشــیده شدید  گذشــته به ســویی  242( چه اینکه در 
کوشــش در اصالح  خود اصالحاتی پدیدآورد ســعادتمند خواهید شــد وظیفه من جز تالش و 
گذشت  گو می کردم. خدا آنچه را  گر می خواســتم بی مهری های شما را باز  امور شــما نیســت. ا
ببخشاید. امام در برخورد بامردم مهربان بود و از خطاهای آنان چشم پوشی می کرد وهمین راه 
َحْطُت ِبُجْهِدی 

َ
ْحَسْنُت ِجَواَرکْم َو أ

َ
را برای بازگشت مردم و جبران خطاها باز می کرد. »َو َلَقْد أ

ْدَرکُه 
َ
ا أ ی ِلْلِبّرِ اْلَقِلیــِل َو ِإْطَراقًا َعّمَ یِم ُشــکرًا ِمّنِ

َ
ّلِ َو َحَلِق الّض

ُّ
ْعَتْقُتکــْم ِمْن ِرَبِق الذ

َ
ِمــْن َوَراِئکــْم َو أ

کردم و به قدر  اْلَبَصُر َو َشــِهَدُه اْلَبَدُن ِمَن اْلُمْنکِر اْلکِثیر« )همان:210( با شــما به نیکویی زندگی 
توان از هر سو نگهبانی شمادادم و از بندهای بردگی و ذلت شما ر انجات داده و از حلقه های 
ســتم رهایی بخشــیدم تا سپاسگزاری فراوان من برابر نیکی اندکی شما باشد و چشم پوشی از 

کردم. که به چشم دیدم و بابدن لمس  زشتی های بسیار شما 
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3. اصالح طبقات جامعه
که با وجود هر یک دیگری  امیرمؤمنان A مردم را به چند صنف و طبقه تقســیم می کند 
که فساد  هم اصالح می شود ودر واقع طبقاتی در جامعه دارای اهمیت بیشتری اند به این معنا 
گیر می شود، و در جای دیگر امام مردم را بسته به اخالق  آن ها باعث فســاد و نابســامانی همه 
گروه هایی تقســیم می کنــد، »الناس اربعه و از معصومین هم با چنین تعابیری  و یــا علم و ... به 
کید  ثه الناس علی ســت فرق و...«، و همچنین در تا ثه و یا الناس ثال موجوداســت الرجال ثال
گفته رســول اهلل a می فرمایند: »صنفان من امتی اذا اصلحاء صلحت امتی و اذا فســدا  این 
فســدت امتی قیل یا رســول اهلل و من همــا؟ قال: الفقها و االمراء« )حرانــی،1382: 85( دوگروه 
گربد باشــند امت  گرخوب باشــند امت من نیز خوب خواهند شــد و ا که ا از امت من هســتند 
کســانی اند فرمود: دانشــمندان و  گروه چه  گفتند ای پیامبر خدا آن در  من نیز بد خواهد شــد، 

زمامداران.
ودر جایی دیگر در خطاب به جابر یکی از صنف های مهم را عالمان می داند می فرماید: 
یا جابر قوام الدین و الدنیا باربعه: عالم مستعمل علمه وجاهل الیستنکف ان یتعلم و جواد ال 
یبخل بمعروفه و فقیر ال یبیع آخرته بدنیاه.... )سید رضی،1390: 512( ای جابر استواری دین 
که از آموختن سرباز نزند  کند و جاهلی  که به علم خود عمل  و دنیا به چهارچیز است: عالمی 

که آخرت خود رابه دنیا نفروشد. که در بخشش بخل نورزد و فقیری  و بخشنده ای 
اصــالح اجتماعــی بایــد با دیدی همه نگر باشــد و همه جانبه چون اصــالح یک بخش از 
گذار نیســت و یا بســیار رشــدی  کردن حوزه دیگر در روند اصالح جامعه یا تأثیر  جامعه و رها 
گرهی از مشکالت نمی گشاید چون بنی آدم اعضای یک پیکرند و جامعه  کند و آهسته دارد و 
که از اجزا مردمی تشــکیل می شــود، امیرالمؤمنین علیه السالم درنامه  درواقع یک پیکر اســت 
53 به مالک اشــتر می نویســد: »واعلم ان الرعیه طبقات ال یصلح بعض ها اال ببعض...« ای 
که اصالح هریک جز با دیگران امکان ندارد و  گونی می باشند  گونا گروه های  مالک! مردم از 

گروه دیگر بی نیاز نیست.... )همان: 406(. گروه ها از  هیچ یک از 
کارها  گویند: بایــد محبوب ترین  کلــی امام علی علیه الســالم به مالک مــی   در یــک دیــد 
گســترده تر و با  که در حق ما میانــه روی موافق تر و در عدالت عام تر و  درنــزد تــو امــوری باشــد 
که خشم عامه مردم خشنودی خواص را بی اثر می سازد  رضایت رعیت هماهنگ تر است چرا 
کانت االمامه التنعقد حتی تحضر ها عامه الناس فما الی  و در خطبــه 173 می فرماینــد: »لئن 
گر شــرط انتخاب رهبر حضــور تمامی مردم نباشــد هرگز راهی بــرای تحقق آن  ذلــک ســبیل« ا

وجود نخواهد داشت )همان: 232(.
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4. اصل وحدت
 با ایجاد وحدت بین قبیله های مختلف و اتحاد آنان دربرابر دشمن یک جامعه می تواند 
که درهر جامعــه ای برتری های نژادی و قومی قبیلــه ای وجود دارد  اســتوارتر باقــی بماند، زیرا 
گسستن این خرده فرهنگ ها باعث جدایی و تشطط بین آنان نگردد سرانجام  گر از هم  که ا
کرامت و ارجمندی از آن ها ســلب می شــود و خوار و ضعیف می گردند چنان که  لباس عزت و 
کانت االمالء مجتمعه و االهواء موتلفه  کانوا حیث  کیف  امام درخطبه ای می فرمایند »فانظرو 
و القلــوب معتدلــه و االیدی مترادفه و الســیوف متناضــره و البصائر نافــذه و العزائم واحده الم 
یکونــوا اربابــا فی اقطار االرضیــن و ملوکا علی رقاب العالمین فانظروا الی ما صاروا الیه فی آخر 
امورهم حین وقعت الفرقه و تشــتتت االلفه و اختلفت الکلمه و االفئده و تشــعبوا مختلفین و 
کرامته و سلبهم غضاره نعمته و بقی قصص اخبارهم  تفرقوا متحاربین قد خلع اهلل عنهم لباس 
کــه وحدت اجتماعی  که چگونــه بودند آنگاه  کنید  فیکــم عمــرًا للمعتبرین.... پس اندیشــه 
داشــتند خواســته های آنــان یکی قلب های آنان یکســان و دســت های آنان مــددکار یکدیگر 
کننــده نگاه ها به یک ســو دوختــه و اراده ها واحد و همســو بود. آیــا در آن  شمشــیرهای یــاری 
حال مالک و سرپرســت سراســر زمین نبودند و رهبر و پیشــوای همه دنیا نشدند؟ پس به پایان 
کندگی روی آوردند و مهربانی و دوســتی  که بــه تفرقه و پرا کار آن هــا نیــز بنگریــد! در آن هنگام 
گروه ها  گون شد از هم جدا شدند به حزب ها و  گونا آنان ازبین رفت و ســخن ها و دل هایشــان 
کرامت خود را از تنشــان بیرون آورد و نعمت های شــیرین فراوان را از  پیوســتند خداوند لباس 

گرفت و داستان آن ها درمیان شما عبرت انگیز باقی ماند« )سید رضی،1390: 280(. آن ها 
ج( اصالح اقتصادی

 امور اقتصادی
که ذکر شد اولویت با امور فرهنگی است ولی یک مسئول و زمامدار نباید  هرچند همان طور 
کند. »وتفقد امر الخراج بما  کند و در معیشــت و خراج مردم دقــت  امــور اقتصــادی را فراموش 
یصلــح اهلــه فــأن فی صالحه وصالحهم صالحًا لمن ســواهم و ال صالح لمن ســواهم االبهم« 
که صالح مالیات  کن  گونه ای وارســی  )ســید رضــی،1390: 412(؛ مالیات و بیــت المال را به 
دهندگان باشد زیرا بهبودی مالیات و مالیات دهندگان عامل اصالح امور دیگر اقشار جامعه 
گرفت زیرا همه  کار دیگران نیز سامان نخواهد  می باشد و تا امور مالیات دهندگان اصالح نشود 

مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگانند.
اْلُبــْؤس  ِمْفَتــاُح  اْلَمْســکَنُة  فقــر باعــث تنگدســتی و ســختی معیشــت و زندگــی می شــود 
کننده اخالق است »ألعسر یشین الخالق و یوحش  )مجلسی،1403 ق:353( و سختی زائل 
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الّرفاق« )آمدی تمیمی،1381: 85( فرد تهیدســت توانایی دفاع از خود را از دســت می دهد، 
 َغِریٌب ِفی َبْلَدِته«. تهیدستی، مرد زیرک را در برهان 

ُ
ِتِه َو اْلُمِقّل »اْلَفْقُر یْخِرُس اْلَفِطَن َعْن ُحّجَ

کند می سازد، و انسان تهی دست در شهر خویش نیز بیگانه است )سید رضی،1390: 412( و 
کفرش بیانجامد »الفقر منقصة للدین«  شاید فقر منجر به زیان رساندن به اعتقاد فرد و حتی به 
کفرا« )کلینی،1407 ه.ق: ج  فقر دین انسان را ناقص می کند )همان: 504( »کاد الفقر ان یکون 
2/ 307( یک جامعه فقیر قدرت مقابله با استکبار و استعمار را از دست می دهد و دیگر قادر 
بر اســتدالل آوردن در مقابل خصم در جوامع بین المللی نیســت ولی در مقابل توانگری مایه 
برتــری و حفــظ آبروی ملی می شــود و به دولــت اقتدار می دهد و عزت ملــت را در جوامع بین 

المللی حفظ می کند و صدقه دادن و انفاق باعث جلب محبت دیگران می شود.
د( اصالح نظامی

تأمین آسایش و توسعه نظامی
که جامعه ای یا از  هر جامعه ای نیاز به ثبات و آسایش دارد و در تاریخ بسیار اتفاق افتاده 
که یا  گرفته  بیرون و جوامع دیگر و یا از داخل در معرض حمالت و دسیسه های نظامی قرار 

منجر به نابودی و یا سلب آسایش آن ها شده.
که علل خارجی مانند استعمار باعث ناهنجاری و جنگ بود سید جمال الدین  در دورانی 
اسد آبادی علت عقب افتادگی مسلمین را ضعف نطامی مسلمانان و حمله چنگیزخان و 
تاتار از شرق و هجوم ملل اروپایی از غرب و ایجاد جنگ های صلیبی و تجزیه امت اسالمی 

می دانست.
امام در نهج البالغه با ســتایش جنگ جویی جهاد طلبانه و ســتایش شــهیدان و شــهادت 
که  کــرده  گونه حمــالت طراحی  طلبــی نیرویــی عظیــم برای حفــظ آســایش و مقابله بــا این 
نبود این روش ها در جامعه باعث بروز نا هنجاری های عدیده ای در ســطح جامعه می شــود 
کــه جهاد بر علیه معاندان، خود راه اصالح اســت و از طرفی دیگر با روش ایجاد صلح  چــون 
بین المللی خواســتار آرامش در ســطح جهانی اســت و روحیه جنگ طلبی را مضر می داند. 
خطبه هــای زیــادی در این باره آمده، ماننــد خطبه هــای 11،22،24،25 و ... و از باب نمونه به 
ذکر یک نمونه از این خطبه ها بسنده می کنیم، خطبه 27 »اما بعد فان الجهاد باب من ابواب 
که  الجنة فتحه اهلل لخاصة اولیائه...« همانا جهاد در راه خدا دری از درهای بهشــت اســت 
گشــوده اســت. جهاد لباس تقــوا، و زره محکم و  خــدا آن را به روی دوســتان مخصوص خود 
کند خدا لباس ذلت  که جهاد را ناخوشایند دانسته و ترک  کسی  سپر مطمئن خداوند است 
کوچک و ذلیل می گردد دل او در  و خواری را بر او می پوشاند و دچار بال و مصیبت می شود و 
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گمراهی مانده و حق از وی روی می گرداند، به جهت ترک جهاد به خواری محکوم و از  پرده 
عدالت محروم است. )سید رضی، 1390: 50(.

درمقابل حمالت خارجی باید استقامت وجود داشته باشد و بنیان استقامت هم با اتحاد 
اجزائ جامعه شکل می پذیرد.

ه( اصالح رهبرجامعه
1. اصالح رهبر

که رهبری عامل اصلی موفقیت سازمان و جامعه است«  »نظریه پردازان مدیریت معتقدند 
)نصر اصفهانی، 1389: 1(.

کم ظالم باشد چون  گر حا که حکومت بهتر از بی حکومتی است حتی ا عقل اثبات می کند 
در صورت عدم حکومت هرج و مرج و شــورش در جامعه امنیت را از عرض و ناموس و اموال 
بشر می رباید در طول تاریخ حکومت های فراوانی به مردم عرضه شدند ولی بینش حکام این 
که در نهج البالغه موجود است  حکومت ها به حکومت و مردم یکسان نبوده است، و بینشی 
که مصلح و برنامه او باید چه باشد.  که درواقع بینشــی قرآنی اســت به تنهایی نشــان می دهد 
که همه مســئولیت ها برای خدمت برای مردم اســت و امانتی اســت در  کید دارد  این بینش تا
گرداند: »ان اهلل یامرکــم ان تودوا االمانات  دســت آن هــا و باید امانــت رابه خوبی به اهلش باز 
الی اهلها«)نســاء: 58( در ذیل این آیه روایت های فراوانی از معصومین علیهم الســالم رسیده 
که از مصادیق آیه شریفه عهده دار شدن مسئولیت ها است و برترین مسئولیت ها امامت  است 
که  که مســئولیت امانت است؛ 2. آن  اســت. از آیه شــریفه چند نکته اســتفاده می شــود: 1. آن 
کرده بــه دنبال افرادی الیــق و توانا و  مــردم موظف انــد دررابطــه به این امانت مســئوالنه عمل 
که الیق اند، مسئولیت ها را به  متعهد برای عهده دار شدن این مسئولیت ها باشند؛ 3. افرادی 
که بدون وجوب پذیرش از ناحیه واجدین شرط این امر یک امر لغو و بیهوده  کشند زیرا  دوش 

می شود )خاتمی، 1385: 62؛ تفسیر البرهان ج 1، تفسیر نورالثقلین ج 1 ذیل آیه(.
کردن به این روند و معتقد بودن به این نگرش و بینش به تنهایی عامل  که عمل  به راستی 
گونه تذکرها  که امام در جای جای نهج البالغه از این  بزرگی برای اصالح یک جامعه است 
به مسئولین می داده است به عنوان نمونه ایشان به اشعث بن قیس می نویسد: »و ان عملک 
لیس لک بطعمه و لکنه فی عنقک امانه...« همانا پست فرمانداری برای تو وسیله آب ونان 
گردن تواســت )ســید رضی،1390: 344(. بنابرایــن دیدگاه حکومت از  نبــوده بلکه امانتی در 
آن روکه از دید دنیاپرســتان ریاســت و آقایی و مسند و منصب است ارزشی ندارد حتی از آب 
که در دهان ملخی باشد نیز بی  بینی بز و استخوان خوک دردست جذامی و برگ جویده ای 
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ارزش تراست.
کمک می کنــد و فرق  کارکنــان  کمــال  از دیــدگاه نهــج البالغــه، مصلــح بــا رهبری خــود به 
مدیریــت و رهبری اســالمی با مکاتب رایج امروزی در رشــد و تعالی انســان بــه اهداف واالی 
گفته شد در نهج البالغه با دیدگاه همه جانبه روبرو می شویم مثاًل  که  الهی می باشد. همانطور 
درمــورد بــاال می بینیم: »فلیســت تصلح الرعیه اال بصالح الواله و ال تصلح الواله اال باســتقامه 
الرعیه...«)سید رضی،1390: 314 ت( پس رعیت اصالح نمی شود جز آنکه زمامداران اصالح 
که به  گردنــد و زمامــداران اصــالح نمی شــوند جز با درســتکاری رعیت. نامه 53 نهــج البالغه 
مالک اشــتر خطاب شــده یکی از بهترین و زیباترین نامه ها در طول تاریخ بشــری می باشــد و 
امام با »انتخاب صفات و اســماء متناســب با موضوع در معرفی خود و مخاطب در آغاز این 
نامه بر ظرافت آن افزوده در این فرمان حکومتی اوامر و نواهی بســیاری با توجه به مضمون آن 
وجود داردکه ســبک و ســیاق آن ها با شرایط آن هماهنگ اســت« )خاقانی اصفهانی،1390: 

.)10
یک رهبر باید: 1. ساده زیست باشد؛ 2. با تقوا باشد؛ 3. سعه صدرداشته باشد؛ 4. عادل 
کند؛ 6. توکل برخدا داشته باشد؛ 7. عیب پوش باشد و از  باشد؛ 5. سخن چین را از خود طرد 

گرا باشد؛ 9. احتیاط و پرهیز از قضاوت داشته باشد. عیب جویی بپرهیزد؛ 8. حق 
ک هایی در طرح مدل رهبری خدمتگذار  هم چنین از دیدگاه نهج البالغه و متفکرین اشترا
وجــود دارد از جملــه: 1. تبعیــت منافــع فرد از منافع عمومــی؛ 2. اولویت رفاه مــردم و احترام به 
گاهی؛ 5. تواضع و فروتنی؛ 6. اعتمــاد؛ 7. انتقاد پذیری؛  آنــان؛ 3. آینــده نگری؛ 4. بینــش و آ

8.صداقت و راستگویی؛ 9.نظارت؛ 10. نو آوری و خالقیت )نصر اصفهانی،1381: 12-8(.
2. وظایف رهبر جامعه

گزینش مشاور ک  مشورت و مال
کِثــْر ُمَداَرَســَة اْلُعَلَماِء َو ُمَناَقَشــَة 

َ
کنــد. »َو أ رهبرجامعــه بایــد بــا عالمان و حکیمان مشــورت 

ْمُر ِباَلِدک« )ســید رضی،1390: 406( با دانشــمندان فراوان 
َ
اْلُحکَماِء ِفی َتْثِبیِت َما َصَلَح َعَلیِه أ

که مایه آبادانی و اصالح شهرها است. کن  کن و با حکیمان فراوان بحث  گفتگو 
ک هایی را برای انتخاب زمامداران و مســئولین  امام در نامه های مختلف به زمامداران مال
کرد: نیک خواهی، مقاوم و اســتوار  که می تواند به این دســته ها اشــاره  جامعــه مطــرح می کند 
گیرو درشت خو نسبت به دشمنان باشد، پرتالش و هوشیار و بیدار باشد، مطیع  بودن، سخت 
ک و پرهیزگار و دارای سابقه  رهبر و متکی به خدا باشد و استفاده از افراد با تجربه و با حیا و پا
درخشان در مسلمانی را اشاره می کند. این معیارها عالوه بر معیارهای عمومی یعنی پیروی از 
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پیامبر و قرآن و ســنت و ایمان و تقوا اســت. وجود این ویژگی ها عدم خیانت، سســتی نکردن 
دربرابر دشــمنان، رســیدگی به نیازهای مردم، اجرای قانون الهی و ... را درپی دارد. )محمدی 
کم  گزینش قضات و نویسندگان و منشیان حا صیفار،1388: 23( و همچنین معیارهایی برای 
گرفتن  که در این مقاله مجال ذکر آن نیست. و برای مشاوره  و فرمانده سپاه و ... را ذکر می کنند 
کــه افراد بخیــل حریص و آزمند و ترســو بــرای مشــاوره درامور  کــه امــر مهمــی اســت می فرمایند 
حکومت مناســب نیســتند و زمامدار را از بخشــش باز می دارند و حرص و طمع را در چشــم او 

می آرایند و جلوی اقدام های شجاعانه را می گیرند.... )محمدی صیفار،1388: 23(.
رعایت عدل و انصاف

که در غرر الحکم آمدی  از نظر متون دینی عدالت عامل استواری و قوام افراد جامعه است 
کــه: ألعدل قوام البریة )آمــدی تمیمی،1381: 47( عدالت باعث اســتواری مردم  می خوانیــم 

است )هیأت تحریریه نهج البالغه،1373 ه.ش: 159(.
کید بر رعایت انصاف با مردم را دارد )انصف اهلل و انصف الناس من نفســک...( امام تأ
کســی همانگونه  کــه انصاف در رابطه بــا مردم یعنی اینکه حق هر  )ســید رضــی،1390: 404( 
گردد. )فاضل  گونه ای مساوی رعایت  کامل و  که هســت ادا شــود و حقوق هر انســانی به طور 

موحدی لنکرانی،1379: 102(.
گیر باید در جامعه پیاده شود و مصلحت ها نباید مانع  کلی و فرا عدل به عنوان یک قانون 
که عده ای از خواص  از وقوع این امر باشد چنانکه شهید مطهری با نقل داستانی می نگارد 
که اوضاع آشــفته اســت برای مصلحت  کنون  گویند ا برای خیر خواهی نزد امام می آیند و می 
ْن 

َ
ُمُروّنِی أ

ْ
 َتأ

َ
که امام پاســخ ایشــان را اینگونه دادند: »أ موضوع مســاوات و برابری را مطرح نکن 

ــَماِء  َم َنْجٌم ِفی الّسَ
َ
ُطوُر ِبِه َما َســَمَر َســِمیٌر َو َما أ

َ
یُت َعَلیِه َو اهلِل اَل أ ْصــَر ِباْلَجــْوِر ِفیَمْن ُوّلِ ْطُلــَب الّنَ

َ
أ

َما اْلَماُل َماُل اهلل«)الصبحی صالح،1414 
َ
یُت َبیَنُهْم َفکیــَف َو ِإّن کاَن اْلَماُل ِلی َلَســّوَ َنْجمــًا َو َلْو 

ه.ق:183( آیا به من دســتور می دهید برای پیروزی خود، از جور و ســتم در باره اّمت اســالمی 
کنم؟  به خدا ســوگند، تا عمر دارم، و شب و روز برقرار است،  که بر آن ها والیت دارم، اســتفاده 
گر این اموال از  کرد! ا کاری نخواهم  و ســتارگان از پــی هم طلوع و غروب می کنند، هرگز چنیــن 
که جزو اموال خداست!  گونه ای مساوی در میان مردم تقسیم می کردم تا چه رسد  خودم بود به 

گاه باشید! آ
روش قهر غلظت

گونه ای دیگر می شــود.  هــرگاه مخاطــب دارای مســئولیت مهمی اســت لحن امــام با او بــه 
کنند دیگر در لحن امام نرمش  گــر آن ها حقوق جامعه و یا مصالح ملــی را پایمال  مخصوصــًا ا
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و در سخنشــان موعظه و ارشــاد نمی بینیم؛ بلکه جای ایســتادگی و شدت و سرسختی و تغییر 
دفعی رفتار مذکور است )هیأت تحریریه نهج البالغه،1373 ه.ش: 376(.

اینگونــه برخوردهــا در نهــج البالغــه در بیشــتر مــوارد مربوط به امور سیاســی و یــا اقتصادی 
که اعوان  کــه در نامه 52 به مالک می شــود  می شــود، نــه به مســائل فرهنگی. مانند توصیه ای 
کردند او را به  گر ماموران تو نیز خیانت او را تأیید  دیاران خودت را سخت تحت نظر بگیر و ا
که مقوم  که امام در جایی  زیر تازیانه بگیر و مهر ذّلت رابه پیشــانی او بزن. مشــخص می شــود 
کار برخورد می نماید.  اجتماع در خطر است و یا حق پایمال می گردد به شدت با عامل و خطا
که اموالی به ناحق توزیع شــده بود، می فرماینــد: »َو اهلِل َلْو َوَجْدُتُه َقْد  مثــاًل در خطبه 15 جایی 
 ِفی اْلَعْدِل َسَعًة َو َمْن َضاَق َعَلیِه اْلَعْدُل َفاْلَجْوُر َعَلیِه 

َ
َماُء َلَرَدْدُتُه َفإّن َساُء َو ُمِلک ِبِه اْلِ َج ِبِه الّنِ ُتُزّوِ

که  کجا  ْضیق )ســید رضی،1390 ه.ش:242(؛ به خدا ســوگند، بیت المال تاراج شــده را هر 
َ
أ

کنیزانی خریده باشند،  کرده، یا  گر چه با آن ازدواج  بیابم به صاحبان اصلی آن باز می گردانم، 
گران آید، تحّمل ســتم  که عدالت بر او  کس  گشــایش برای عموم اســت، و آن  زیرا در عدالت 

برای او سخت تر است«.
اعتدال

گسیخته و تندی بدون مرز و حصار به عنوان  که قهر افسار  از نهج البالغه استفاده می شود 
راه بســامان آوردن امــور، روش نادرســت و عقیم اســت. )هیأت تحریریه نهــج البالغه،1373 
 صاحب ها یْنَدُم َفِإْن 

َ
ّن

َ
ُة َضْرٌب ِمَن اْلُجُنوِن ِل

َ
ه.ش: 36 و 37(. در حکمت 255 آمده »اْلِحّد

َلْم یْنَدْم َفُجُنوُنُه ُمْسَتْحکم )سید رضی،1390 ه.ش:242(؛ تندخویی بی مورد نوعی دیوانگی 
گر پشیمان نشد پس دیوانگی او پایدار است«. که تندخو پشیمان می شود، و ا است، زیرا 

که خوارج امام را متهم به سخنان  امام راه اعتدال را حتی با خوارج در پی می گیرد در حالی 
کاذبشان می کنند و به ایشان افترا و تهمت می زنند و دست به فتنه انگیزی می زنند باز امام در 
کتاب ـ خطاب به  کندگی میان مسلمانان را التیام بخشد و دو  که این پرا پی وسیله ای است 
ْقَمُع ِبِه َنْخَوَة 

َ
یِن َو أ ْسَتْظِهُر ِبِه َعَلی ِإَقاَمِة الّدِ

َ
ْن أ ک ِمّمَ

َ
ا َبْعُد َفِإّن ّمَ

َ
که: »أ کارگزاران دارد  بعضی از 

َة ِبِضْغٍث ِمَن 
َ

ــّد ک َو اْخِلِط الّشِ َهّمَ
َ
ْغِر اْلَمُخوِف َفاْســَتِعْن ِباهلِل َعَلی َما أ  ِبِه َلَهاَة الّثَ

ُ
ُســّد

َ
ِثیِم َو أ

َ
اْل

ة )سید رضی،1390 
َ

ّد  الّشِ
َ

ِة ِحیَن اَل ُتْغِنی َعْنک ِإاّل
َ

ّد ْرَفَق َو اْعَتِزْم ِبالّشِ
َ
ْفُق أ کاَن الّرِ یِن َو اْرُفْق َما  الّلِ

کمک می گیرم، و سرکشــی و  که در یاری دین از آن ها  کســانی هســتی  ه.ش:242(؛ همانا تو از 
که در تهدید دشمن قرار دارند  کشــور اســالمی را  گناهکاران را در هم می کوبم. و مرزهای  غرور 
حفظ می کنم، پس در مشــکالت از خدا یاری جوی، و درشــتخویی را با اندک نرمی بیامیز. 
کار انجام نگیرد،  که جز با درشــتی  کن، و در جایی  کردن بهتر اســت مدارا  که مدارا  در آنجا 
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کن«. درشتی 
کــه به روش اعتدال با دهقانان مشــرک را بیان می کنــد. و از طرفی در  همچنیــن در نامــه 19 
که یک امر نفسی و تربیتی است امام راهی را بین نظریه آزادی جنسی فروید و  اعتدال غرایز 
که غریزه خود را ســرکوب می کنند را بیان می کنند »پس در  عقیده رهبانیت و یا مرتاض هایی 
کامل آن ها معتقد است« )فاضل  که اسالم به تعدیل غرایز سرکوبی  گفت  کالم می توان  یک 

لنکرانی، 1379 ه.ش:84(
ْفِس  ّحَ ِبالّنَ  الّشُ

َ
 َلک َفِإّن

ُ
ا اَل یِحّل که در نامه 53 می خوانیم: »َو ُشَح ِبَنْفِسک َعّمَ گونه  همان 

کِرَهْت )ســید رضی،1390 ه.ش:242(؛ و از آنچه حالل نیســت  ْو 
َ
ْت أ َحّبَ

َ
ْنَصاُف ِمْنَها ِفیَما أ اْلِ

که در آنچه دوست دارد، یا  کن، زیرا بخل ورزیدن به نفس خویش، آن است  خویشتن داری 
برای او ناخوشایند است، راه انصاف پیمایی«.

نتیجه 
 هر جامعه ای از افراد تشکیل می شود پس با اصالح فرد فرد جامعه خود جامعه نیز اصالح 
بهترین  از  یکی  آن  به  عمل  که  می شود  حاصل  دینی  تربیت  با  اصالح  اینگونه  و  می شود 
که امر اصالح و تهذیب تک تک  روش های اصالح جامعه می تواند باشد. ولی از آنجایی 
افراد جامعه غیرممکن است پس باید در جامعه با اصالح روابط در جامعه و روش های به جا 
و مناسب در هر یک از حیطه های جامعه وارد شود و جامعه را به یک جامعه اصالح شده 
کرد. و این هدف در ابتدا با توسعه فرهنگ در جامعه و آموزش های الزم  و آرمانی هدایت 
کار فرهنگی هم باید با تغافل و  برای باال بردن فرهنگ عمومی در جامعه پی گیری می شود و 

نرم خویی همراه باشد نه با قوه قهریه و تندخویی.
پیاده سازی  و  اجرا  برای  است.  اساسی  اصل  یک  انصاف  و  اعتدال  احوال  همه  در 
انتخاب  برای  را  ک هایی  مال باشدو  داشته  وجود  صالح  بایدرهبری  اصالح  روش های 
که ذکر شد برای خود و زمامداران وزیر و  ک هایی  کند و با مال مسئولین و زمامداران رعایت 
کند  کنترل درآمد دولت و خراج دقت  کند و در امور سیاسی و اقتصادی و  مشاور انتخاب 
که امور اقتصادی بعد از اصالح فرهنگ و توسعه یک نقش مهم در اصالح ناهنجاری های 
گروه ها و احزاب مختلف جامعه در برابر دشمن خارجی  جامعه دارد و با ایجاد اتحاد در میان 
و ایجاد روحیه شهادت طلبی در مقابل دشمنان و صلح بین المللی در مقابل جوامع مختلف 

در پی تأمین توسعه نظامی و آسایش مردم باشد.
کردن هر روش در جای  روش امام A در اصالح جامعه روشی ترکیبی بوده و استفاده 
که انسان  گونه  گردیده است همان  خود و رعایت اعتدال سبب اصالح همگون جامعه ایشان 
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کند،  موجودی چند بعدی است برای اصالح وی و رشد انسانیت باید همه ابعاد او رشد 
گر عضوی رشد  که همه عضوها به هم نیازمندند و ا جامعه نیز مانند عضوهای انسان می باشد 

کند و دیگری عقیم بماند آن پیکره نیز ناقص می ماند.
قدردانی

گیری این تحقیق  که با تالش خود باعث شکل  با بشکر از استاد مهر آئین و استاد اختیاری 
کاش و تحقیق بوده است، همچنین  کند و  و تحقیق های دیگری شده اند و هم و غمشان 
کمک فراوانی به بنده نموده اند سپاس  که در نظم و ویراستاری این مقاله  از استاد رفیعی 
کران سخنان  که توفیق غوطه ور شدن در دریای بی  گذاری می کنم، خدای منان را شکر 
موالی متقیان و امیر بیان علی Aرا به بنده عنایت داشته اند. والسالم علی من اتبع الهدی.
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