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 از دیدگاه نهج البالغه» اتحاد ملی و انسجام اسالمی«  نقش عدالت در
 1فخرالدین موسوي   سید

 2ل بهرامی قصرچمیخلی
 3جواد استــاد محمدي

 :چکیده

در مـورد نظام سیاسی، نقش مردم و رهبران جامعه، محور بحث    ) ع(در اندیشـه هـاي سیاسـی حضـرت امـام علـی              
مـی باشـند، و نقش اصلی را در اجراي عدالت اجتماعی ایفا می نمایند، نقش مردم در احقاق حق بسیار مهم شمرده شده             

البته . شارکت عمومی و نقش مردم براي یاري رهبران در اجراي عدالت، مصداق و معنا پیدا می کند   اسـت اتحـاد ملی، م     
نـیاز نخـبگان سیاسی به کمک مردم براي اجراي عدالت نیز ناشی از شرایط آن زمان بوده که رهبران، نیروي نظامی و            

ظام سیاسی، مردم عادي به شدت تأثیرگذار    قـواي قهـریه منسجمی در اختیار نداشتند و به دلیل محدود و ساده بودن ن               
بـودند، در دنیاي امروز اگر چه این شرایط وجود ندارد ولی باز هم نمی توان از نقش مردم در احقاق حق و اجراي عدالت            

خدا بیامرزد کسی را که     «: براي برانگیختن مردم براي اجراي عدالت اجتماعی می فرمودند        ) ع(امـام علـی     . غافـل مانـد   
» یـند و یـاري آن کـند و یـا سـتمی ببیـند و آن را بازگـرداند و خداونـد حـق را یـاور بود تا حق را بدو برساند              حقـی بب  

 ). ترجمه شهیدي240 ص 205نهج البالغه، خطبه (

در ایـن مقالـه سـعی شـده است به مناسبت اهمیت اتحاد ملی و انسجام اسالمی، نقش عدالت در این مهم بویژه از             
پس از بحث هاي مقدماتی و تبیین اهمیت . مورد بررسی قرار گیرد) ص(کمـان بعد از پیامبر اعظم     دیـدگاه عادلتـرین حا    

عـدالت بـه مـواردي همچـون نقـش عدالت در استمرار وحدت و انسجام انسان ها در قیام براي حق و مسأله عدالت در                     
ابل با مردم با تأکید بر سخنان امام شخصـیت رهبـران و تأثیـر آن بـر اتحاد جامعه و انسجام آن و عدالت رهبران در تق           

 . و نهج البالغه اشاره شده است) ع(علی 

 : واژه هاي کلیدي

 همبستگی، مشارکت، عدالت، وحدت، قرآن، فرقان، عرفان، اعتصام، اتحاد، انسجام 

                                                
 مسئول عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی شهرکرد-1
 .زاد اسالمی واحد دهاقان ت علمی کارشناسی ارشد عرفان اسالمی دانشگاه آـ دکتراي عرفان اسالمی و عضو هیأ2
 .، مدیر گروه معارف اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان) فلسفه و حکمت اسالمی(ـ کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسالمی ٣
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 :مقدمه
ا درنظر ر) ص(تا حضرت خاتم ) ع(بـی شـک اگر تمام آموزه هاي دین اسالم و پیام آوران آن از حضرت آدم                  

اسـت وحـدت و همبستگی در   » وحـدت «آورده و تدبـر نمائـیم بـر محـور یـک عنصـر خـواهد چـرخید و آن                   
تا بدانجا که منکران این دین مبین در . آمـوزش هاي اسالمی رکن رکین تربیت اخالقی فردي و اجتماعی است     

بدین » ادیان زنده جهانتاریخ «رابـرت هـیوم انگلیسـی در کتاب    . مطالعـات خـود قـادر بـه انکـار آن نیسـتند          
 : مضمون، می نویسد

هیوم، (» است» وحدت«آن عصاره . اگـر تمـام آموزه هاي اسالم را در هم بکوبیم و عصاره آن را بگیریم       « 
این وحدت حاصل و محصول تالش همه انبیاء کرام و اولیاء عظام ) ، نقـل به مضمون 331 و 329،  316: 1372

و منظور مقدس از خلقت و آفرینش هستی بویژه انسان بدست می آید اولین    اسـت که در ذیل شاخسار آن د       ) ع(
مـنظور تـربیت معـنوي جامعـه انسـانی است و دومین هدف بسط عدالت اجتماعی است که نتیجه این ترکیب،        

 .توحید خواهد بود

ر جوار  عـدالت، ضامن وحدت و همبستگی ملی و انسجام جامعه اسالمی، ضامن استمرار قیام پا برهنگان د            
 . رهبران معتقد به عدالت است

 : در دین اسالم ، اصول و پایه هاي جهان بینی براساس توحید، نبوت، عدل، امامت و معاد استوار است

اسـاس وحـدت فردي و اجتماعی است و کلید آزادي، اخالص و رستن و رها شدن و ضمانت پیوند        : توحـید 
  1.اه عقل بشري استدلهاي بندگان و روشن کننده اندیشه در جوالنگ

نهادیـنه کـردن شـعار وحـدت و انبیاء بنیانگذاران شالودة وحدت و اتحاد و انسجام امت واحدة الهیه         : نـبوت 
 2.هستند

محـور نظـام وحـدت اجتماعی یک ملت و رهانندة آن از پراکندگی و پریشانی است همانطوري که     : امامـت 
امامت و رهبري (لیفه اول فرمودند خداوند پیروي ما   در خطبه معروف خود در احتجاج با خ       ) س(حضـرت زهـرا     

 3.را یگانه وسیله نظم و انتظام ملت و بیمه از جدایی و افتراق قرار داد) اسالم

                                                
. کلمه جعل االخالص تأویل ها و ضمن القلوب موصولها، و انار فی الفکر معقول هااشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شریک له         «:  می فرماید)  س(ـ حضرت زهرا    1
 )41 و 28ق ، . هـ1391ملبوبی، (
آنگاه که بشر به نیستی نزدیک شده بود خداي عزوجل، که عالم بر               :  را این چنین توصیف می فرماید     )  ص(، نبوت پدر بزرگوارش      )س(ـ حضرت زهرا    2

را مبعوث کرد تا امر خود بر ) ص( بینا به اتفاقات روزگار و آگاه از سرنوشت همگان است بر بینوایی و بدبختی مردم رحم کرد و او گرفتاري ها و امور مردم و
ده در حالی که مردم در دین خود پراکن. بندگان را تمام کند و حجت را بر آنان کامل نماید و دستورات سعادت بار خود را به اندازه هاي قطعی گسترش دهد

نقاط تاریک زندگانی آنها را ) ص(بودند گرفتار آتش پراکندگی شده بودند، بت ها را می پرستیدند، آگاهانه منکر خدا گشته بودند، خداوند به وسیله محمد                   
و هدایت قام کرد، گمراهان را      روشن، عقده هاي پیچیده را باز، دیدگان تیره و تار را باز و روشن، ابرهاي سهمگین نادانی را بر کنار زد به وظیفه رهبري                           

و   رهایی از پراکندگی  (به راه راست    .  نجات داد، به نابینایان، بینایی را عطا نمود، برنامه سعادتمندانه را حکیمانه و برایشان پی ریزي و بدان دعوت نمود                      
همان منبع، . (ارمید و از رنج و تنگناي این جهان برست تا فرمان حق فرا رسید و در جوار مهر و رحمت خداوندي، با رغبت و آرزو بی                 .  رهبري نمود )  شرك

 )27 و 26
 )41 و 28همان منبع، . (طاعتنا نظاماً للمله، و امامتنا اماناً من الفرقه... جعل اهللا ... ـ 1
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) س(باز حضرت زهرا . حاصـل و نتـیجه فعالیت هاي انسان هاي وحدت مدار و جامعه توحیدي است      : عـدالت 
ترکیب و ارتباط، و اساس عشق و محبت و آرامش دلها از طرف اولـین شهید راه امامت عدالت گستر، آن را مایه      

  1.خداوند متعال می داند

» فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر   «سرانجام حرکت توحیدي و رسیدن به وحدت صرف و مطلق که            : معـاد 
 . نامبردار است ) 55قمر (

ت اجتماعی و انسجام دقت نماییم آنچه که وحد) ع(از طرفـی دیگـر وقتـی در احادیـث حضرات معصومین      
... شخصـیتی افـراد و جامعـه را تهدیـد مـی نماید به عنوان گناه کبیره آمده است، دروغ، تهمت، افتراء، غیبت و       

 :  بزرگترین گناهان هستند که نمونه هایی از آن را ذیالً آورده و خوانندگان را به قضاوت می خوانیم

ن و خبائث در یک خانه و کلید آن دروغ قرار داده شده گناها: می فرماید) ع(امـام یـازدهم حضرت عسگري    
 2.است

 راستی چرا دروغ این همه ناخوشایند است؟

چـون نشـانه عـدم وحـدت شخصـیت فرد دروغگو و باعث تفرقه و پراکندگی احاد مردم در اجتماع است و              
 . موجب تزلزل وحدت اجتماعی شده و تعادل را برهم می زند

، امین وحی خداوند )ع(از قول  جبرئیل ) ص(هـم اسـت، که پیامبر رحمت   وحـدت و همبسـتگی آن قـدر م        
اي کـاش مـن انسـان بودم و بین کسانیکه جدایی افتاده و اختالف شده است صلح و سازش و      « : مـی فـرماید   

  3».همبستگی ایجاد می کردم

و امام ) ص... (ل اجملـه اي فـرموده انـد کـه اگر آن را در کنار کالم رسو      )  ع(از سـویی دیگـر امـام صـادق          
 . قرار دهیم اهمیت وحدت و همبستگی اجتماعی را بهتر درك خواهیم کرد) ع(عسگري 

سه قسم ، سخن راست سخن دروغین و       «فرمودند  : سخن بر چند قسم است    : سؤال شد ) ع(از آن حضـرت     
صالح و ایجاد سخنی دروغین که باعث ا«: ، سؤال شد اصالح بین الناس چیست؟ فرمودند      » اصـالح بـین الناس    

 ) 1ق،ج1379ایمانی قمی،(» .همبستگی بین احاد مردم  شود

بـا قدري تأمل بدست می آید که بدترین گناه که کلید در خانۀ گناهان است اگر براي ایجاد وحدت استعمال   
 . شود، نه تنها گناه نیست بلکه، پاداش نیک نیز به دنبال خود خواهد داشت

                                                
 ) همان منبع. (العدل تنسیقاً للقلوب... فجعل اهللا ... ـ 2
 )17، ج 218ق، . هـ1386 مجلسی،. (ـ جعلت الخبائث فی بیت و جعل مفتاحه الکذب3
 الصلوه فی الجماعه، و مجالسه العلماء و الصلح بین: یا علی ثمنی جبرئیل ان یکون من بنی آدم بسبع خصال، و هی): ص(ـ قال النبی 4

 )1، ج 15 ، 1379ایمانی قمی، (و اکرام الیتیم، و عیاده المریض و تشییع الجنازه و سقی الماء فی الحج، فاحرص علی ذلک االثنین 
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قرار دهد » وحدت«ت که حول و گردش این چرخ گردون را ظاهراً و باطناً          مشیت خداوندي بر این رفته اس     
هو االول و االخر و الظاهر و الباطن و هو علی کل   « و خـود حضرت متعالش را گواه و سرّ سر این رمز بخواند              

ـ و ـ هو اهللا  ) 18 /آل عمران... (ـ و ـ شهداهللا انه الاله اال هو و المالئکه و اولوا العلم  ) 4/ حدید(» شـی ء علیم  
/ فصلت... (ـ و ـ سنریهم آیاتنا فی االفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق  ) 23/ حشر(الذي ال اله اال هو 

و جـنابت و دوري اهـل حقیقت و اهل اهللا را، از خود در نظر آوردن غیر او ـ تعالی ـ در ضمیر و نیت باطن     )  53
 )42، ص1383آملی، . (ر دخالت داد از درگاه کبریائیش به دور افتاده استبداند که هر کس غیر او را در امو

آمـوزش این اندیشه ناب توحیدي، توحید را در شخصیت، و در ساحت وجودي آحاد مؤمنان ایجاد می کند و               
نامیده می شود هستند که بنیان کارشان       » امت«مؤمنانـی با این وصف، سرمایه هاي انسانی جامعه توحیدي که            

قرآن، ) 4/ صف(» یقاتلون فی سبیله صفاً کانهم بنیان مرصوص«صـوص اسـت اجتماعـی حاصـل مـی شـود که              مر
 .عامل اصلی وحدت آفرینی در برهوت شرك و از هم گسیختگی انسان و انسانیت است

در فرهنگ کهن عرب و در زمان    » قرائت« گرفته اند   » قرائت«وقتی از قرآن صحبت می شود آن را از ماده           
ابن عربی، (است، » فراهم آورنده «و  » جامع«،  » فراهم آمدن «و  » جمع« ایـن کـتاب آسمانی به معناي         نـزول 
آمده » آب را در حوض جمع کردم« به معناي » قـرائت الماء فی الحوض    « جملـه   ) م، ذیـل کلمـه قـرآن      1978

 کلمات و نوعی جمع آوردن» خواندن« بـه دلـیل ایـن اسـت که خود     » خـواندن «اسـت و قـرائت بـه معـناي       
، ص  1366حجتی،. (آن براي رساندن مطلبی به مخاطب است      » صرف و نحوي  « هماهـنگ نمـودن دستوري      

24( 

حاکی از منشاء وجودي آن و سرمنشاء ایجاد این کالم مقدس      » جمع«به معناي   » قرآن«بـدین لحاظ لغت     
رسول اهللا وارد می شود، مقامی که قطرات در هم مضمحل و به هم می پیوندند، بر    » حوض کوثر «اسـت که در     

و بـه قولـی از مقـام حضـرت جمـع و یا حضرت جمع الجمعی که مقام قرآنی نیز       ) 1، ص 1369امـام خمینـی،     (
ساحت جمعی و حضرت جمعی گویند  . خوانده می شود، آمده است، ساده تر و گویاتر، ساحت حضرت خداوندي را            

یاي خداوندي ـ تبارك و تعالی این کالم از آن  و مقـام الوهـیت مقامـی اسـت مستجمع تمام اسماء و صفات عل    
و به . نازل شده است» فرقان«مقـام جمـع بـه ایـن مقام فرق یعنی عالم ناسوت و عالم کثرت و به قولی عالم            

بیانـی ظریفتر قرآن ریسمان متین خداوندي است که از عالم قرآن به عالم فرقان فرود آمده که هر که اعتصام          
ثرات و فرقان به عالم توحید و قرآن صعود کرده از غم ها و آالم رها و به سعادت عظمی بـه آن یابـد از عالم ک     

 1.نایل آید

                                                
 )103/آل عمران... (ـ واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و ال تفرقوا 1
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جامعـه بشـري بـدون توحید و وحدت و رسیدن به اتحاد و خالصی از ورطه شرك و     : و فـی الجملـه ایـنکه      
دي و اسالمی به پراکندگـی و تفـرقه، و در نتـیجه بدون مشارکت عمومی و همبستگی و اتحاد و انسجام توحی               

در این مسیر خداوند . تمـدن واقعـی و اتوپـیاي موردنظـر خداوندي و مدینه فاضله نبوي و علوي نخواهد رسید             
  1.شارع قانون و کتاب و میزان و ناس مجري و قیام کننده بدان تعریف شده اند تا عدالت را برپا نمایند

 بشر را به آستانه ظهور یگانه وحدت آفرین جهان      رحمـت واسـعه الهی برکسانیکه در این راه قدم بردارند و           
 من اخص حظوظاته ... هنیئأ لهم ما رزقهم ا. رهنمون باشند) عج(

 

                                                
 )25/حدید... (ـ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط 2
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 معرفی اجمالی کتاب نهج البالغه

مجمـوعه نفیس و زیباي نهج البالغه که اکنون در دست ماست و روزگار با تمام حوادث رنگارنگش از کهنه         
ن و ظهـور اندیشـه هـاي نوتر و روشن تر مرتباً برارزش آن افزوده است    کـردن آن عاجـز اسـت و گذشـت زمـا           

است که ) ع(موالي متقیان علی    » حکمت ها « منتخبـی از خطابـه ها، دعاها، وصایا، نامه ها و جمله هاي کوتاه               
) ص(بعد از رسول خدا ) ع(علی . در حدود هزار سال پیش گردآوري شده است) ره(بـه وسیله سید شریف رضی     

که » عبدالحمید کاتب«ها فردي است که مردم به حفظ و ضبط سخنانش اهتمام می ورزند، ابن ابی الحدید از                 تن
هفتاد خطبه : در فـن نویسندگی ضرب المثل است و در اوایل قرن دوم هجري می زیست نقل می کند که گفت              

 )ش1378بی الحدید، ابن ا. (را حفظ کردم و پس از آن ذهنم جوشید که جوشید) ع(از خطبه هاي علی 

که ضرب المثل خطباي عرب در دوره اسالمی است، اعتراف می کند که سرمایه ي    » عبدالـرحیم بـن نـباته     «
« گرفته است وي به نقل ابن ابی الحدید در مقدمه شرح نهج البالغه می گوید     ) ع(فکري و ذوقی خود را از علی        
» .ردم و همان ها براي من گنجی پایان ناپذیر بودرا حفظ کردم و به خاطر سپ) ع(صـد فصـل از سـخنان علـی          

 ) همان منبع(

 : ابن ابی الحدید در مقدمه کتاب خویش می گوید

 )همان منبع(» .به حق سخن علی را از سخن خالق فروتر و از سخن مخلوق فراتر خوانده اند« 

ته است و براي هیچ کس نهـج الـبالغه تـنها کتاب جامعی است که تمام ادباي جهان را به خود متوجه ساخ      
و به اعتراف دانشمندان . است) ع(شـک و شـبهه اي باقـی نگذاشـته اسـت که مدبر آن تنها امیرالمؤمنین علی                  

که ) رحمه اهللا علیه(سید رضی . جهـان از نظـر فصـاحت و بالغـت پـس از قـرآن کـریم مـثل و مانندي ندارد                     
به نظم درآورده است، در عظمت و اهمیت این » اخطـبه ها، نامه ها و حکمت ه «نهـج الـبالغه را در سـه بخـش       

 : کتاب شریف ، در مقدمه این کتاب می فرماید

که از جهت بالغت شگفتی هایی و از ) ع(نهـج الـبالغه کتابـی اسـت از سـخنان مولی  امیرالمؤمنین علی             « 
رهایی درخشنان جهـت فصـاحت شیوایی و تازگی هایی، و از جهت ادبیات عرب و نکته هاي دینی و دنیایی گوه     

 . و تابان در بردارد
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و همچنـین دانشـمندان دیگـر در وصـف نهـج الـبالغه سخنانی ابراز کرده اند که مطالب عالیه آن را به حد              
در نهج البالغه باالتر از کالم مخلوق و پائین تر از کالم خداي         ) ع(اعجـاز رسـانده انـد و گفـته انـد سخنان علی              

 . متعال است

  :و به قول شهریار

 نه بشر توانمت خواند نه خدا توانمت گفت        متحیـــرم چـه نـــامم شــه ملک الفتـــی را

 )98، ص1ش، ج 1371دیوان،(
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 :تبیین
 نقش عدالت در استمرار وحدت و انسجام انسان ها در قیام براي حق

 جایگاه مردم در عدالت و قیام براي حق ) الف

اجراي حق و عدالت که بیشتر به یاري مردم نیاز داشت خطاب به آنان           در صحنه هاي عملی     ) ع(امـام علی    
 : فرمود

اي مـردم، مرا بر کار خود یاور باشید و فرمانم را پذیرا گردید، به خدا سوگند که داد ستمدیده را از آن که              « 
 ص136خطبه (» بـر او سـتم کـرده بستانم و مهار ستمکار را بگیرم و به ناخواه او را تا به آبشخور حق کشانم              

134( 

چنـین قاطعیتـی در اجـراي حق و عدالت و مبارزه با ستمگر، می تواند یک نظام سیاسی مبتنی بر عدالت، و                 
جامعـه اي عـادل ایجاد نماید که در سایه سار آن، بندگان خدا بتوانند به تمام استعدادهاي نهفته خود دست یافته    

ولی گروهی که منافع . لگوي حکومتی را از خود به یادگار گذارندو آن را شـکوفا نمایـند و زیباتـرین و بهترین ا      
 . به شدت از آن گریزان هستند. خود را در خطر می بینند و اجراي عدالت را به زیان خود می پندارند

 : در مورد این گروه می فرمایند) ع(امام علی 

.  مردم برابر عدالت در حق یکسانندعـدالت را شـناختند و دیدنـد و شنیدند و به گوش کشیدند و دانستند،            « 
پـس گـریختند تـا تـنها خود را به نوایی برسانند، دور بودند از رحمت خدا، به خدا آنان از ستمی نگریختند و به         

 )354 ص 70نامه (» عدالت نرسیدند

لتش بنابـراین اجـراي عـدالت نیازمند به انسان هاي عدالتخواه و عدالت جو است تا رهبري را که اجراي عدا                 
 . منوط به یاري مردم است یاري نمایند

در نظـام سیاسـی و در سطح رهبران جامعه، عدالت ایجاد کرده بودند، ولی اینها فقط            ) ع(البـته امـام علـی       
وسـیله اي براي اجراي عدالت در جامعه بود که به یاري و کمک مردم نیاز داشت ولی مردم نیز آنقدر در این راه   

 : خطاب به آنان فرمود) ع(که امام سست و بی تفاوت بودند 

اي مـردم رنگارنـگ، بـا دلهـاي پریشـان و ناهماهـنگ، تـن هاشان عیان، خردهاشان از آنان نهان، در                      « 
شـناخت حـق شما را می پرورانم، هم چون دایه اي مهربان، و شما از حق می رمید چون بزغالکان از شیر غران،                 
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خطبه (» . عدالت بزدایم و کجی را که در حق راه یافته راست نمایمهـیهات که به یاري شما تاریکی را از چهره     
 )149، ص 131

به تمام تعهدات و وظایف خود به عنوان رهبر جامعه عمل نمود، عادالنه ترین نظام سیاسی را    ) ع(امـام علی    
ظ قدرت و پایـه گـذاري کـرد و ذره اي از دایره عدالت خارج نشد و بر خالف عدالت، کوچکترین قدمی براي حف          

حکـومت خـود کـه بعـد دنـیوي داشـت، برنداشـت، ولـی مردمان همچنان بی تفاوت و غرق در آداب و عادات              
 .جاهلیت خود بودند

 : در اواخر حکومت خود فرمودند) ع(امام علی 

اگـر پـیش از مـن، رعـیت از سـتم فرمانـروایان می نالید، امروز من از ستم رعیت خود می نالم گویی من                  « 
 )409، ص 261حکمت (» . آنان پیشوا، من محکومم و آنان فرمانرواپیروأم و

 عدالت در شخصیت رهبران 

این است که هواهاي نفسانی خود را ) ع(از ویژگـی هـاي مهم رهبران سیاسی عادل از دیدگاه حضرت علی     
س این است از مصادیق سرکوبی هواي نف  . سرکوب کرده، به مراحل باالیی از تکامل و خودسازي رسیده باشند          

 براي مردم نیز نپسندند و آنچه را خدا بر آنها واجب کـه رهبـران جامعـه هـر چیـزي را بـراي خود نمی پسندند،               
 )344 ص 59نامه . (فرموده، عمل نمایند

رهبران جامعه ) ع(به عقیده حضرت علی . ویژگـی  دیگـر رهبران عادل، حق محوري و حق گرایی آن هاست     
بـود، بپذیـرند و حق را در رفتار با همه ي افراد و حتی دوستان، خویشاوندان و   بایـد سـخن حـق را از هـر کـه             

 : خطاب به حاکم مصر می فرماید) ع(امام . اطرافیان ـ که کار بسیار مشکلی است ـ معیار و مالك قرار دهند

یی را به در این باره شکیبا باش و این شکیبا. و حـق را از آن هـر کـه بـود، بـر عهـده دار، نـزدیک یا دور               «
حسـاب ـ خـدا ـ بگذار، هر چند این رفتار با خویشاوندان و اطرافیانت بود و عاقبت آن را با همه ي دشواري که     

 )338ص53نامه (» و سرانجامش فرخنده. دارد چشم دار، که پایان آن پسندیده است

ان به ویژه بزرگان، طبیعـی اسـت اگـر انسان بخواهد با همه براساس حق و عدالت رفتار کند، بسیاري از آن         
ممکن است رنجیده خاطر شوند و حتی در کار حاکم، اخالل ایجاد      ... متـنفذان، صـاحب منصبان، دانشمندان و        

با توجه به اهمیت مطلب، دشواري عمل به حق را یادآور شده، به مالک سفارش می کند که آن                ) ع(امام  . کنـند 
به ) ع(البته نکته ي مهم در مورد مدیران جامعه که امام . بودرا تحمـل نماید، چرا که فرجام آن پسندیده خواهد       
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آن سـفارش می کند در مورد دیگران براساس حق ـ عدالت ـ عمل کنند، این است که در مورد خودشان نیز به    
یکـی از مصـادیق عمـل بـه حق در مورد خود، مبارزه با نفس و مهار کردن آن است تا از         . حـق عمـل نمایـند     

 : ا کم کاري دست برداردزیاده خواهی ی

هرگـز هـیچ چیز تو را از حق بی نیاز نگرداند و از جملۀ حق ها که برتوست این است که خود را بپایی و به          «
انـدازه ي تـوانت در کـار رعـیت کوشـش نمایـی، که آنچه از این کار به دست می آري، بهتر است از آنچه بذل           

 )345 ص 59نامه (» .می داري

به عقیده ي . ن عـادل، برابـر دانسـتن خود با مردم در حقوق و زندگی اجتماعی است         ویژگـی دیگـر نخـبگا     
رهبران جامعه هیچ امتیاز ویژه اي به جز در انجام وظیفه ي اداري بر مردم ندارند و امام علی          ) ع(حضـرت علـی     

 : حاکم مصر می فرماینددر نامه ي خود به ) ع(امام . بارها به عناوین مختلف براین نکته تأکید کرده فرمودند) ع(

نامه (» .و بپرهیـز از آن کـه چیـزي را به خود مخصوص داري که بهره ي همه مردم در آن یکسان است                   «
 )242 ص 53

 :  چنین است) ع(در مورد زندگی مادي رهبران عادل نیز نظر امام علی 

 نهند تا مستمندي، تنگدست بدرسـتی که خدا بر پیشوایان دادگر واجب فرموده خود را با مردم ناتوان برابر           «
 )242 ص 209خطبه (» .را به هیجان نیارد و به طغیان وا ندارد

افـزون بـر ویژگی هاي یاد شده، یک ویژگی بسیار مهم دیگر نیز که معیار عدالت رهبران است وجود دارد و      
ر به قدري  این معیا . را از دیگـر رهبران و حکومت ها متمایز می سازد          ) ع(شخصـیت و حکـومت حضـرت علـی          

) ع(حضرت علی . شـفاف، روشـن و دقیق است که جاي هیچ گونه چون و چرا و مصلحت بینی باقی نمی گذارد               
 : به صراحت اعالم می فرمایند

به خدا من شما را به طاعتی برنمی انگیزم جز که خود پیش از شما به گذاردن آن برمی خیزم و    ! اي مـردم  « 
 )181، ص174خطبه «.  آن که خود پیش از شما آن را فرومی گذارمشما را از معصیتی باز نمی دارم جز

 عدالت رهبران در تقابل با مردم 

ــردم اســت    ــل م ــی در مقاب ــی و گشــاده روی ــی، نرمخوی ــران عــادل فروتن  حضــرت . از ویژگــی هــاي رهب

الیمت و در نامـه هـاي فراوانـی خطـاب بـه استانداران و والیان خود به آنان سفارش می کند که با م                ) ع(علـی   
 : گشاده رویی با مردم برخورد کنند و حتی در نگاه هاي خود به مردم عدالت را پاس دارند
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بـا آنـان فـروتن بـاش و نـرمخو و همـوار و گشـاده رو، بـه یـک چشم بنگر به همگان خواه به گوشه ي                     «
اتوانان از عدالتت مأیوس چشم نگري و خواه خیره شوي به آنان، تا بزرگان در تو طمع ستم بر ناتوانان نبندند و ن           

 )338 ص 46نامه (» .نگردند

سیاست رهبران عادل باید شفاف و زالل، و ابعاد و کم و کیف آن براي همگان روشن باشد به جز در موارد               
امنیتـی و نظامـی تـا راه هـرگونه خـالف و سوء استفاده اي بسته شود و حاکمان، مردم را شاهد بر اعمال خود                   

اردي نیز مردم به اشتباه گمان به ستم حاکم بردند،  حاکم باید آشکارا مسائل را روشن کند و              اگـر در مو   . ببینـند 
 : خطاب به حاکم مصر می فرمایند) ع(امام . گمان اشتباه مردم را اصالح نماید

بـر تـو گمـان ستم برد، عذر خود را آشکارا با آنان در میان گذار و با این کار از               ) شـهروندان (اگـر رعـیت     «
گمانـی شـان در آر، کـه بـدین رفـتار خود را به عدالت خوي داده باشی و با رعیت مدارا کرده و با عذري که                      بد

 )338 ص 53نامه (» .می آوري بدان چه خواهی رسیده و آنان را به راه حق درآورده

نسبت به آن حساسیتی خاص داشتند، رواج روحیه ي تعریف و  ) ع(یکـی دیگـر از مسـائلی که حضرت علی           
در عمل کوشش هاي فراوانی براي ریشه کن ساختن این ) ع(امام . تمجـید در میان نخبگان سیاسی جامعه است   

خصـلت مـبذول فرمودند و تندترین برخوردها و عکس العمل ها را در مواجهه با این گونه روحیات از خود نشان                     
رین آفاتی می دانست که حق و عدالت را رواج روحیه ي تعریف و تمجید و تملق گویی را از مهمت       ) ع(امام  . دادنـد 

در نظـام سیاسـی از مسـیر خود منحرف می سازد و بیشترین ضربه و ضرر آن نیز متوجه رهبران سیاسی جامعه             
 . می شود

بپرهیـز از خـود پسـندیدن و به خود پسندي مطمئن بودن و ستایش را دوست داشتن، که اینها از بهترین             «
 )250ـ249 صص 216خطبه (» . و کرده هاي نیکوکاران را نابود سازدفرصت هاي شیطان است تا بتازد

بلند شد و حضرت ) ع(مردي هنگام سخنرانی امام . در صفین مشغول سخنرانی بودند    ) ع(روزي امـام علـی      
 : را ستود و درود فراوان بر او فرستاد، حضرت در پاسخ فرمود

ن است که خواهند مردم آنان را دوست بدارند و و در دیـده مـردم پارسـا، زشـت تـرین خـوي والـیان ای        ... «
بزرگ منش شمارند و کارهایشان را به حساب کبر و خودخواهی بگذارند، و خوش ندارم که در خاطر شما بگذرد         
کـه مـن دوسـتدار سـتودنم و خواهان ستایش شنودن و بسا مردم که ستایش را دوست دارند از آن پس که در              

به خوبی مستایید تا از عهده ي حقوقی که مانده است برآیم و واجب ها که بر کـاري کوششـی آرنـد، لـیکن مرا        
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پس با من چنانکه با سرکشان گویند، سخن مگویید و چونان که با تیزخویان کنند             . گردنم باقی است، ادا نمایم    
واهم مرا از مـن کـناره مجویـید و بـا ظاهـر آرایی آمیزش مدارید و شنیدن حق را بر من سنگین مپندارید و نخ             

بـزرگ انگاریـد، چـه آن کـس کـه سخن حق بر او گران افتد و نمودن عدالت بر وي دشوار بود، کار به حق و        
در عدالت باز مایستید که من نه ) مشورت(پس، از گفتن حق یا رأي زدن     . عـدالت کـردن بر وي دشوارتر است       

خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من برتـر از آنـم که خطا کنم و نه در کار خویش از خطا ایمنم، مگر که             
 )250ـ249 صص 216خطبه (» .بر آن تواناتر است

آخـرین بحـث نخبگان عادل، به حقوق متقابل رهبران سیاسی و مردم اختصاص دارد که به طور فشرده به        
ه، حقوق اعـتقاد دارنـد از جمله مهم ترین حقوقی که خداوند متعال قرارداد         ) ع(حضـرت علـی     . آن مـی پـردازیم    

البته ابتدا مدیران . رهبـران سیاسی و مردم بر یکدیگر است و رعایت آن بر هر کدام از دو طرف واجب می باشد                 
 ص 5نامه . (جامعـه بایـد بـه حقـوق خود عمل کنند و سپس از مردم انتظار عمل به تعهداتشان را داشته باشند      

323( 

 تواند شیرازه ي باطنی جامعه را حفظ کرده و موجب      مهمترین نمود عدالت که می    ) ع(بـه عقیده ي امام علی       
احـتقاق حقـوق و اجراي عدالت در زمینه هاي دیگر باشد، عمل به تعهدات متقابل رهبران و مردم از سوي آنان        

البـته ما در اینجا قصد ورود به بحث مصادیق عینی و کم و کیف این تعهدات را نداریم، بلکه هدف ذکر         . اسـت 
.  حقوق متقابل و لزوم عمل به آن است که بخش مهمی از عدالت سیاسی را تشکیل می دهد اهمـیت انجام این   

39 ص 40 و خطبه  98 ص   105 خطبه   324 ص   5نامه  . (خطبه هاي فراوانی در این باره دارند      ) ع(اگر چه امام    
 : فین فرمودنددر ضمن یک خطبه ي طوالنی در ص) ع(امام . ولی ما فقط به ذکر یکی از آنها بسنده می کنیم) 

امـا بعد همانا خدا بر شما براي من حقی قرارداد، چون حکمرانی شما را بر عهده ام نهاد، و شما را نیز حق                    «
اسـت بـر من همانند حق من که شما راست، برگردن، پس حق فراختر چیزهاست که وصف آن گویند و مجال      

ا که خدایش واجب کرده است،  حق والی بر آن تـنگ اگـر خواهـند از یکدیگـر انصاف جویند و بزرگترین حق ه     
رعـیت اسـت و حـق رعیت بر والی، که خداي سبحان آن را واجب نموده و حق هر یک را به عهده ي دیگري                  

پس حال رعیت نیکو نگردد جز . واگـذار فـرمود، و آن را موجب برقراري پیوند آنان کرد و ارجمندي دین ایشان   
پس چون . د و والیان نیکو رفتار نگردند، جز آنگاه که رعیت درستکار باشند        آن گـاه کـه والـیان نیکو رفتار باشن         

رعـیت حـق والـی را بگـزارد و والی حق رعیت را به جاي آرد، حق میان آنان بزرگ مقدار شود و راه هاي دین                 
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یداري پدیـدار و نشـانه هـاي عـدالت بـر جا و سنت چنان که باید اجرا، پس کار زمانه آراسته گردد و طمع در پا            
دولـت پیوسـته و چشـم از دشـمنان بسـته، و اگر رعیت بر والی چیره شود یا والی بر رعیت ستم کند، اختالف                     

را رها کنند و ) قانون(کلمـه پدیـدار گـردد و نشانه هاي جرم آشکار، و تبهکاري در دین بسیار، راه گشاده سنت                  
 بسیار، و بیمی نکنند که حقی بزرگ فرو نهاده کـار از روي هـوا کنـند و احکام فرو گذار شود و بیماري جان ها               

شـود و یـا باطلـی سـترگ انجام داده، آنگاه نیکان خوار شدند و بدکاران بزرگ مقدار، و تاوان فراوان بر گردن                 
 )249 و 248 ص 216خطبه . (بندگان از پروردگار
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 :نتیجه گیري

ه دینی داشته باشد، ریشه  انسانی دارد،    قبل از اینکه ریش   ) به معناي رعایت حقوق دیگران    (هـر چـند عدالت      
با حاکمیت مطلق خود خواهی . امـا شکی نیست که دین در بارورکردن آن نقش تعیین کننده اي را ایفا می نماید   

 یعنی محترم شمردن حقوق دیگران، به مخاطره    در مـیان انسـان هـا، پیش پا افتاده ترین اصل از اصول انسانی،              
تمامی ناتوانی هاي بشر :  می نویسید13 ص 26در شرح نهج البالغه ج ) ره( جعفري مـی افـتد، عالمه محمد تقی   

است چشم انتظار به  » عدالت«بر  » می خواهم «معلـول یک خطاي نابخشودنی است که عبارت از مقدم داشتن            
ام عـدالت دوخـتن، در حالـی کـه ایمـان و اخالق و باورهاي مذهبی پشتوانه آن نباشد، خیالی و باطل است ام                     

خداوند حقوق مقرره مسلمانان را   «: سرچشـمه عدالت را ایمان به خداوند می داند و می فرماید           ) ع(متقـین علـی     
همچنین آن حضرت استقرار عدالت را در گرو نفی هواهاي نفسانی   » .بـراخالص و توحـید اسـتوار ساخته است        

 )166خطبه . (می داند

 37مصر، محمدبن ابی بکر هنگامی که او را در آغاز سال  امـام رئـوف و مهـربان در نامـه خـود به فرماندار               
با مردم فروتن باش، نرمخو و مهربان باش، گشاده رو و خندان  « : هجـري بـه سـوي مصـر می فرستاد، فرمود          

بـاش، در نگـاه هایـت و در نیم نگاه و خیره شدن به مردم به مساوي رفتار کن تا بزرگان در ستمکاري تو طمع      
ا در عدالت تو مأیوس نگردند زیرا خداوند از شما بندگان درباره اعمال کوچک و بزرگ آشکار و            نکنند و ناتوان ه   

 »... پنهان خواهد پرسید و 

یکـی از آسـیب هـاي مهـم اجتماعـی آن است که آدمی از وضعیت زندگی مردم بی خبر بوده و تنها به خود            
زي به مردم به معناي واقعی کلمه تأکید ورزیده و از        بیندیشد براي مقابله با این پدیده پیشواي متقیان بر مهرور         

ــت امـــــام          ــرداخته اســـ ــروان خـــــود پـــ ــی پیـــ ــه تـــــربیت عاطفـــ ــریق بـــ ــن طـــ  ایـــ

 : چگونگی رفتار نمودن با مردم را چنین تفسیر فرموده اند) ع(علی 

. زند با مردم چنان معاشرت کنید که اگر بمیرید بر مرگ شما اشک بریزند اگر زنده بمانید به شما عشق بور                
  ) 9کلمات قصار، (

که : خداوند بر رهبران حقی واجب کرد«: آن امـام همـام پیرامون مهرورزي به تهیدستان جامعه می فرماید             
 )200خطبه (» .خود را با مردم تهی دست برابر بدانند تا تهی دست فقرش به هیجان نیاورد و به طغیان واندارد
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 جامعه در دنیاي امروزي، اغتشاشات اخیر کشور به ظاهر    نتـیجه تـوجه ننمودن به قشر مستضعف و محروم         
مـتمدن فرانسـه است که خود را منادي و پیشرو در مباحث آزادي و برابري اقشار مختلف می داند اما دیدیم که         

 . چگونه در طول اندك زمانی قشر محروم و تهی دست آن کشور چه معضالتی بوجود آورد

خداي را، خداي را، در خصوص تهیدستان، « :  به مالک اشتر می فرمایددر منشور جاوید خود ) ع(امـام علـی     
 » .زمین گیران، نیازمندان، گرفتاران، و دردمندانی که دردشان را هیچ چاره اي نیست

فـی الجملـه ایـنکه دین مبین اسالم براي فراهم آوردن وحدت و انسجام و ایجاد جامعه توحیدي نازل شده              
 رسـیدن بـه عـدالت است و عدم دسترسی به عدالت، غایت آفرینش را، ابتر و    اسـت و غایـت جامعـه توحـیدي        

و خداوند باالتر از آن است که آفرینش خود را بی غایت و یا غایتی بدون عدالت، باقی            . بی نتیجه خواهد گذاشت   
ـ  اسالمی، نهادینه نخواهد شد  . بگذارد و بدون عدالت، مشارکت و وحدت ملی، و انسجام الهی 

 الم علی فمن اتبع الهدي والس

 1386          پائیز 
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