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 )آسیب ها و موانع همدلی و همزبانی از دیدگاه امام علی )ع

 

 

  .سيدعباس موسوي، فرشاد درويشي،رامين دارابيهدايت نورمحمدي، مصطفي احمدي،

 

 

شريعت الهي و ترين اهداف ه بهترين جامعه و شناخت اصول و مباني آن، از اساسيآنجا که دستيابي باز  :چكيده

ريشه ي بسياري از انحراف ها و آسيب هاي اجتماعي، و  هاي صالح در ميدان انديشه و عمل بوده استتالش انسان

هايي چون هرج و مرج آفت  .مي باشد گذاري آنها بسيار گستردهناشي از عدم رعايت اخالق است که دامنه ي اثر 

توجّهي به هاي سازنده و قانونمند، بيتوجّه به نهادينه کردن آزادي خواهي و امتيازطلبي، عدمشغلي و اجتماعي، باج

انصافي و ناديده گرفتن مظلومان، عدم وجود اعتذار هاي نامربوط، بيکشيمهري با مردم و خطبي وعدالت و ظلم 

خيانت، ظلم، ي مردم به همراه خشنودسازي خواص و پيمان شکني، ضيق صدر، توجّهي به عامّههنگام اشتباه، بي

تندخويي، سخن چيني، تملق و چاپلوسي، استبداد راي، خودفراموشي، قانون گريزي، جهل و تقليد کورکورانه و... از 

سخنان امام علي)عليه السالم( در خصوص بازشناسي آسيب هاي ؛  مهم ترين آسيب هاي اخالقي محسوب مي شود

ه به رويکرد و عملکرد دينداران، حاکي از شدت آسيب پذيري سياسي و اجتماعي در جامعه ي ديني، با توج ،اخالقي

لذا ، داده استجامعه از عواملي است که حضور اخالق را در ارکان مختلف زندگي فردي يا اجتماعي، ناکارآمد جلوه 

 .داردي انساني را از نابودي باز ميها و فرامين معصومين هميشه انسان و جامعهتوجّه به انديشه

 )امام علي )ع، ديدگاه ،همزباني  ،همدلي ، موانع  ،آسيب  ليدي:واژگان ك

 

 

 

 :مقدمه

کاهند، بلکه  گردد که نه فقط از کارايي آن مي اصوال هر نظام سياسي ممکن است پس از شکل گيري با آسيب هاي مختلف مواجه

 .را تهديد مي کنند؛ از اين رو الزم است درباره جامعه و حکومت به آسيب شناسي  پرداخت رفته رفته اساس آن

گرچه اين آسيب ها در نظام هاي مختلف مي تواند گوناگون باشد، اما در اين نوشتار با توجه به سخنان حضرت علي عليه السالم در 

هر جامعه و حکومتي، از جمله  تعاون و همدلي را در  کهيي يب ها از اين آس هايي نمونه خطبه ها، نامه و حکمت هاي نهج البالغه
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ها مصون آسيب هاي الهي از يورش آني آن نظامتا به واسطه ؛مورد بررسي قرار داده جامعه و حکومت اسالمي را تهديد مي کند، 

 هاي انبياء و اولياء، استمرار و گسترش يابند.مانده و رهاورد نهضت

اخالقي و فضيلت محور در تدبير امور و اداره ي ارکان مختلف زندگي  لسالم( يکي از اهداف بنيادي دين را رويکردِامام علي)عليه ا

مي داند. از اين رو در خط مشي سياسي امام علي)عليه السالم( پاي بندي به ارزشهاي اخالقي و ديني و تحقق حاکميت ديني، به 

عملي حکومت امام علي)عليه السالم(  -ز آنجا که نهج البالغه محصول چالش هاي فکريمفهوم حقيقي آن، جلوه اي برجسته دارد. ا

بوده و سيماي اخالق راستين ديني و ارزشهاي معنوي و انساني در آن، به طور دقيق انعکاس يافته، بازيابي آن از منظر آسيب 

 ديني دارد. به ويژه در -دستيابي به آن، دستاوردهاي ارزنده اي در جهت پاسداري از ارزشهاي اخالقي و .، ضروري است شناسي

  . شرايط امروزي، با برقراري جمهوري اسالمي، يافتن الگوهاي ارزشي و اخالقي براي اداره ي جامعه، در تمام ابعاد، نياز قطعي است

ه اثبات کند و از سوي ديگر با ترسيم چارچوب کلي اخالق اسالمي، آسيب ها و آفت تا از يک سو توانايي دين را در اداره ي جامع

هايي که مي تواند نظام جامعه را به چالش بکشاند، شناسايي کرده و با ارائه راهکاري شايسته به مقابله با آن برخيرد. در اين نوشتار 

مورد بررسي قرار نظام ديني با چالش مواجه مي کند، را در همدلي وهمزباني تا مهم ترين آسيب هاي اخالقي که  سعي شده است

 .دهيم

 تعاريف و مفاهيم 

منظور از آسيب يا آفت در مسائل اجتماعي، ظهور عيب و نقص و خروج از وضع طبيعي و پيدايش تباهي است؛ چنانکه آسيب: 

 :به چيزي اصابت کند آسيب يا معادل آن، آفت در زبان عربي، به معناي عامل تباه کننده اي است که

 .1«االفه عرض مفسد لما اصاب من شيء»

 

ج ِ مانع. چيزهايي که بازدارند و ممانعت کنند کسي را از کاري و هرآنچه مانع اجراي کاري  ||مانعة. . ج ِ ]ع اِ( )م َ ن  [: موانع

 .عوائق . مشکالت بازدارنده از پيشرفت امور ||گردد. )ناظم االطباء(. 

 

 

                                                           
 ق9696، 19،/9فراهیدی - 9 
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 . 1)حامص مرکب ( همدردي . زبان يکديگر را فهميدن (هََ زَ  ) همزبانی

 

  2 .)اِ مرکب ( ديدگه . ديده گاه .ديده . محل ديده باني . جاي نشست ديده بان . جاي پاسباني ديدبان (دْ / دي دَ  ) ديدگاه

 

 پيشرو. ج ، اَيِمََّه ، اَئِمََّه .  ،  پيشوا، اِ )ع ص ، اِ( مقتدا، رئيس باشد يا غير رئيس  :  امام

 

 3. عُ ال ] ع . [ )اِ.( شرف ، رفعت ، بزرگواري: علی

 

بنابراين منظور از آسيب شناسي، که در اصل ازجمله مفاهيم ورودي از دانش پزشکي به حوزه ي مباحث جامعه شناختي است، 

ايفاي وظايف و کارکردهاي مورد انتظار هر کدام از شناسايي عوامل اختالل درون نهادها و زير مجموعه هاي اجتماعي، در 

و خواه ناخواه، مراد از آسيب شناسي اخالق نيز شناخت عوامل و متغيرهايي است که نظام اخالق اسالمي را از اصول و ،4آنهاست

 .اهداف اصلي خود دور مي کند

ديگر، مانند وضع موجود، وضع مطلوب، يا  از آنجا که آسيب شناسي مفهومي نظري است که همواره بايد نسبت به يک عامل

و سنجش انحراف از معيار در نظر گرفت. « مطلوبيت»انتظارات آرماني بررسي و شناخته شود، به طور کلي بايد چارچوبي عام، براي 

ن به شمار مي از اين رو، چون تقواي الهي و زمينه سازي براي تحقق آن و نيز احياي مکارم اخالق از اصلي ترين اهداف پيامبرا

. و به شناسايي آسيب ها مي پردازيم. به ديگر سخن، چون ماهيت جامعه ي ديني، اسالم و مباني معنوي است، معيار آسيب 5رود

شناسي را سازگار يا عدم سازگاري نگرش ها و رفتارها با مباني تقوا و مکارم اخالق قرار مي دهيم و از اين منظر آسيب ها را واکاوي 

 .مي کنيم

                                                           
 .لغت نامه دهخدا، دهخدا علی اكبر،  -9 

 .فرهنگ جهانگیری -2 

 .فرهنگ فارسی معینمحمد ، معین ،  -9 

 ش9919،16  دوركیم/ -6 

 .ش9942، 41/11مجلسی  -1 
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طلق، در عرصه ي کار و عمل بر پايه ي اخالق به دست مي آيد. فقدان اخالق مرشد و شکوفايي استعدادهاي انسان در جهت کمال 

به معناي محو زمينه و بستر شکوفايي انسان در دستيابي به کمال مطلق در جامعه است. زيرا با شکسته شدن مرزهاي اخالق، همه 

 .شودديها در روابط اجتماعي پديدار ميريم ها شکسته شود، پليي حريم ها شکسته مي شود و چون ح

 :امام علي)عليه السالم( در اين زمينه چنين مي فرمايند

 «اياکم و تهزيع االخالق و تصريفهاثم »

 .1مبادا اخالق نيک را درهم شکنيد و آن را دگرگون سازيد

زيرا وقتي انسان از محدوده ي فرد  ؛ جدي و ويرانگر استانحطاط اخالقي و شکسته شدن مرزهاي اخالقي در اجتماع، خطري 

خارج مي شود و درارتباط با ساير افراد قرار مي گيرد، اگر اصول اخالقي حاکم بر روابط نباشد، انسانيت انسان فرو مي ريزد و جامعه 

 .رو به زوال و انحطاط مي گذارد

برتري و وااليي شأن انسان ها است. امام علي)عليه السالم(  از ديدگاه امام علي)عليه السالم( کرامتهاي اخالقي موجب

 «عليکم بمکارم االخالق فانه رفعه»:فرمود

 .2بر شما باد مکارم اخالق که آن سبب وااليي است

اني البته بايد توجه داشت هر چه مراتب اداري افراد باالتر رود و حيطه ي مسئوليت آنها گسترش يابد، اخالق اسالمي و کماالت انس

امام و رهبر همچون رودخانه ي پهناوري است که رودهايي کوچک  در آنان بايد واالتر و برتر باشد. به تعبير امام علي)عليه السالم(

از آن جاري است. پس اگر آب آن رودخانه گوارا باشد آب رودهاي کوچک نيز گواراست و اگر شور باشد آب درون آنها نيز شور 

 .3خواهد شد

 

 

 

                                                           
 .914نهج البالغه، خطبه  -9 

 .ش9942، 17 /19مجلسی  -2 

 ق9917،29 /211ابن ابی الحدید -9 
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  ي همدلی و همزبانی از منظر امام علی )ع(آسيب هاآفات و 

 :تفرقه و گسستگی اجتماعیالف(

ثبات و تعادل  ؛ وبه بنيان هاي ثبات يک سيستم لطمه وارد مي سازد و استمرار آن را دچار مشکل مي کند يکي از عواملي که 

 .جامعه و حکومت را خدشه دار مي سازد، تفرقه و گسستگي اجتماعي است

. انومي به معناي استبي هنجاري( در جوامع ) قواعد و هنجارهاي غير عادالنه حاکم بر جامعه يا وجود وضعيت انوميمحصول 

فقدان همبستگي در يک جامعه است که موجب کشمکش اجتماعي و سرگرداني فردي و منازعه براي قدرت و ثروت مي شود. 

يدايش وجدان مشترك به کندي صورت گيرد، رفتار اجتماعي ناشي از وقتي نيروهاي گسستگي بر عوامل همبستگي چيره شوند و پ

وضعيت انومي افزايش مي يابد و کشاکش و ستيز اجتماعي رخ مي نماياند. دورکهايم در حقيقت ميان خشونت، جنايت، کج رفتاري 

تفرقه و گسستگي اجتماعي  اجتماعي و رفتار سياسي جمعي سنخيتي مشاهده مي کند و همه آنها را بر خاسته از آسيب خطرناك

. امام 2هشدار علي عليه السالم در خطبه قاصعه  به اجتناب از تفرق و تشتت ملت از همين آسيب اجتماعي حکايت دارد .1مي داند

عليه السالم پس از بيان اين که تاريخ به عنوان يک منبع شناخت تجربي از ضابطه و قانون برخوردار است، قوانين حاکم بر آن را 

ثابت و قابل تطبيق بر موارد مشابه مي داند و رمز تداوم عزت و عظمت جامعه و حکومت را در رابطه مستقيم با رعايت دقيق اين 

يعني الزمه عزت و  «فالزموا کل امر لزمت العزة به شانهم... من االجتناب للفرقه و اللزوم لاللفه »مي فرمايد: قوانين مي داند و 

سربلندي يک جامعه و حفظ شؤون اجتماعي يک ملت، دوري از تفرقه و گسستگي و اهتمام به اتحاد و همبستگي است. حضرت در 

اصلي عمومي و قانوني کلي با تاکيد بيشتر مورد توجه قرار مي دهد و همگان را جاي ديگر اين خطبه، خطر اين آسيب را به عنوان 

به اجتناب از آن فرا مي خواند و مي فرمايد: آنچه ستون فقرات يک ملت و يک جامعه را خرد مي کند و قدرت و توانش را از بين 

امر کسر فقرتهم اوهن منتهم من تضاغن القلوب و  مي برد، تفرقه، پشت کردن به يکديگر و عدم ياري همديگر است: و اجتنبوا کل

 .تشاحن الصدور و تدابر النفوس و تخاذل االيدي

معموال کشاکش هاي سياسي نوعي رفتار جمعي هستند که در شرايط فقدان همبستگي و وجدان جمعي پديد مي آيند و جامعه را 

فرمايد: حفظ همبستگي و اتحاد در راه حق، هر چند ناخوشايند شما  از توسعه در ابعاد گوناگون باز مي دارند. امام عليه السالم مي

                                                           
 9916، 19- 67ص  ،حسین بشیریه -9 

 .912خطبه  -2 
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باشد، از اختالف کلمه و جدايي طلبي در مسير باطل، که مورد پسند واقع گردد، بهتر است و به طور قطع خداوند در گذشته و 

در تبيين بيشتر اين آسيب اجتماعي،   .1آينده جهان هيچ ملتي را با تفرقه و گسستگي به سعادت و رفاه نرسانده و نخواهد رساند

نهج البالغه تصريح مي کند که قانون مذکور چنان عام و قطعي است که حق با تفرقه و گسستگي شکست مي  25امام در خطبه 

 :خورد و باطل با اتحاد و همبستگي به پيروزي مي رسد

کم عن حقکم؛ به خدا سوگند: گمان مي کنم به زودي آنان واهلل الظن ان هوالء القوم سيدالون منکم باجتماعهم علي باطلهم و تفرق

 .)ارتش معاويه( بر شما چيره شوند، چرا که در باطل خود اتحاد و همبستگي دارند و شما در حق دچار تفرقه و اختالف هستيد

رتش قوي يا اقتصاد غني و آنچه در اين سخنان امام جالب توجه مي نمايد اين است که امام پيروزي و رفاه و سعادت را در داشتن ا

امثال آن نمي داند و همچنين عامل شکست و ناکامي جوامع و حکومت ها را ضعف سياسي يا فرهنگي و اقتصادي معرفي نمي 

 ند..ذکر مي ک« گسستگي »و راز شکست را  « همبستگي»کند، بلکه در يک جمله، علت پيروزي و موفقيت را 

درت نظامي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي را در پيروزي و تداوم حيات جوامع و نظام هاي بديهي است که امام نمي خواهد نقش ق

در تداوم و « اختالف »و « اتحاد»سياسي و يا در شکست آنها ناديده بگيرد يا نفي کند، بلکه مقصود، بيان نقش بنيادي و اصيل 

در سايه اتحاد، . 2«يال و لن تجد لسنه اهلل تحويال تبدفلن تجد لسنه اهلل)»شکست به عنوان اصلي کلي و سنت اليتغير الهي است

همدلي و همبستگي، ديگر موفقيت ها نيز به دست مي آيد؛ اما به دنبال تفرقه و گسستگي، موفقيت هاي موجود هم از دست مي 

رچوب اصول پذيرفته شده در رود؛ البته الزمه اتحاد و دوري از تفرقه، تحمل يکديگر و احترام به انديشه هايي است که همگي در چا

 3 .جامعه توليد مي شوند و تامين منافع ملي را دنبال مي کنند

 :تجمل گرايیب(

با ايجاد شکاف و فاصله ميان  ي که همدلي را در جامعه مورد تهديد قرار مي دهد وتملق و چاپلوسي دومين آسيب و آفت

و مشروعيت آن را  رهبران و مردم و فريب و غفلت دست اندرکاران از واقعيت هاي موجود، به تدريج پايگاه اجتماعي نظام را تضعيف

 به تدريج يک حاکميت اليگارشي را بر جامعه مستولي مي سازد که نه تنها به منافع ملي و حقوق مردم نمي؛ و کمرنگ مي سازد

انديشد، بلکه همواره در صدد تامين منافع شخصي و گروهي خود است. ابن خلدون، از انديشمندان مسلمان، تجمل گرايي و غرق 

                                                           
 .914نهج البالغه، خطبه  -9 
 .69آیه  ،فاطر  -2

 .9911 ،219 .حمد باقر حشمت زاده، صم -9 
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شدن در اسراف و تبذير را خطرناك ترين عامل براي فروپاشي يک نظام سياسي مي داند که زمينه را براي ظهور يک عصبيت 

حضرت علي نيز حدود چهارده قرن قبل و پيش از همه، اين آسيب  1د.فراهم مي آور )حاکميت( جديد و کنار رفتن حاکميت سابق

خانه اي به هشتاد دينار خريده، او را  قاضي امام خطرناك را گوشزد کرده است. هنگامي که به امام خبر دادند شريح بن حارث 

احضار کرد و پس از نگاه خشم آلود به وي فرمود: اين کار، تو را از عزت و قناعت خارج کرده و به خواري و دنياپرستي کشانده و در 

جهت منتهي مي  محله نابودشوندگان و کوچه هالك شدگان قرار داده است. امام در ادامه مي فرمايد: اين خانه )اقدام( به چهار

چهارم شيطان گمراه ، گردد: يک سوي آن آفت ها و بالها، سوي دوم مصيبت ها، سوي سوم هوا و هوس هاي سست کننده و سوي 

امام در برخورد با عثمان بن حنيف، فرماندار بصره، که در ميهماني  2خانه به روي شيطان گشوده است کننده قرار دارد و درِ

 :ضر شده بود فرمودتجمالتي اشراف بصره حا

اي پسر حنيف، به من گزارش دادند که مردي از سرمايه داران بصره تو را به ميهماني خويش فرا خوانده و تو به سرعت به سوي آن 

شتافتي تا خوردني هاي رنگارنگ براي تو آوردند و کاسه هاي پر از غذا پي در پي جلو تو نهادند. گمان نمي کردم ميهماني مردمي 

ذيري که نيازمندانشان با ستم محروم شده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شده اند. انديشه کن در کجايي؟ و بر سر کدام را بپ

رو را امامي است که از او پيروي کند و امام شما از دنياي خود به دو جامه فرسوده و دو يتناول مي کني؟ آگاه باش که هر پ سفره

ند به خدا، من از دنياي شما طال و نقره اي نيندوخته و از غنيمت هاي آن چيزي ذخيره نکرده سوگ .قرص نان رضايت داده است

همچنين وقتي که امام پس از جنگ بصره  3م. مين دنيا يک وجب در اختيار نگرفتام. بر دو جامه کهنه ام جامه اي نيفزودم و از ز

خانه بسيار بزرگ و مجلل او را مي بيند، با تعجب فراوان از او مي پرسد که بر يکي از ياران خود به نام عالء بن زياد وارد مي شود و 

 :تو با اين خانه بزرگ در دنيا چه مي کني و مي فرمايد

خداوند بر پيشوايان حق و عدل واجب کرده 4ان اهلل فرض علي ائمة العدل ان يقدروا انفسهم بضعفة الناس کياليتبيغ بالفقير فقره؛

ناتوان و بي بضاعت همسو کنند تا فقر و نداري، انسان تنگدست را به اعتراض و طغيان نکشاند و نظام سياسي را  که خود را با مردم

 .با بي ثباتي رو به رو نسازد

                                                           
 .9916،997  .حسین بشیریه، ص -9 

 .9نهج البالغه، نامه  -2 

 .61 نهج البالغه، خطبه  -9 
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علي عليه السالم خود به مردم کوفه مي فرمود: اگر جز با مرکب خويش و وسائل شخصي ام که حمل مي کند و غالمم از نزد شما 

بنابراين زندگي مادي و شخصي رهبران و مديران بايد به دور از تجمل و همانند زندگي مردم ضعيف  1.يانت کرده امرفتم، بدانيد خ

باشد. در اين صورت بينش صحيح و واقع گرايانه اي از جامعه پيدا کرده و تصميمات و سياست هايي اتخاذ مي کنند که بتوانند رفاه 

. حتي در صورت عدم امکان تامين رفاه براي مردم، صرف اين رفتار، تحمل فقر و مشکالت اقتصادي نسبي را در جامعه ايجاد کنند

 . 2را براي مردم آسان مي سازد و از آثار منفي رواني و فرهنگي جلوگيري کرده و مشروعيت نظام را حفظ مي کند

را به شدت از آن باز داشته است که در اين  اميرمؤمنان علي عليه السالم در چندين مورد خطر اين آسيب را يادآور شده و همگان 

  .جا به برخي از آنها اشاره مي کنيم

الف( روزي حضرت در صفين سخنراني مي کرد. شخصي در حال سخنراني، حضرت را ستود و درود فراوان به ايشان فرستاد. آن گاه 

 :که گمان برند آنها دوستدار ستايشند، مي فرمايد داران نزد صالحان اين استن اين که از پست ترين حاالت زمامامام پس از بيا

قد کرهت ان يکون جال في ظنکم اني احب االطراء و استماع الثناء و لست بحمد اهلل کذلک؛ من خوش ندارم در خاطر شما بگذرد 

 .که من ستايش را دوست دارم و خواهان شنيدن آنم. سپاس خداي را که چنين نبودم

 :در ادامه امام مي فرمايد

فالتثنوا علي بجميل ثناء، الخراجي نفسي الي اهلل و اليکم من التقية في حقوق لم افرغ من ادائها و فرائض البد من امضائها. من از 

تا از عهده وظايفي که نسبت به خدا و شما دارم بر آيم و حقوقي را که مانده ) شما مي خواهم که مرا با سخنان زيباي خود مستاييد

گونه که با پادشاهان سرکش سخن مي گوييد انجام گيرد را ادا کنم. با من آناست بپردازم و واجباتي که بر عهده من است و بايد 

 .حرف نزنيد و با ظاهر سازي )تملق و چاپلوسي( با من رفتار نکنيد

که حضرت، تملق و چاپلوسي را مانع انجام يافتن صحيح وظايف رهبران و مديران جامعه مي داند، چرا که آنان به خود  مي بينيم

 .مغرور مي شوند و غرور و خودبيني مانع پرداختن صحيح به امور مردم و جامعه مي گردد

                                                           
 .ق 9971 ، 299.ص، ابن ابی الحدید  -9 

 9911، 69 .صی،  علیخان ، علی اكبر -2 
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و الصق باهل الورع و الصدق، ثم »شتر مي فرمايد: ب( حضرت در بيان اصول روابط اجتماعي رهبران و مديران جامعه در نامه مالک ا

؛ تا مي تواني به پرهيزکاران و راستگويان بپيوند و آنان را « رضهم علي اال يطروك فان کثرة االطراء تحدث الزهو و تدني من الغرة 

 .سرکشي وا مي دارد چنان پرورش ده که تو را فراوان نستايند که ستايش بي اندازه خود پسندي مي آورد و انسان را به

الثناء باکثر من االستحقاق ملق؛ ستودن بيش از آنچه سزاوار است، نوعي تملق و چاپلوسي »مي فرمايد:  343ج( امام در حکمت 

نه فقط مردم را از مدح و ستايش رهبران و مديران جامعه باز مي دارد، بلکه  212همچنين حضرت در خطبه «. محسوب مي گردد

مي کند که به جاي مدح و ستايش، انتقاد کنند و آنچه را حق مي بينند آزادانه مطرح سازند و مسائلي که براي آنان را ترغيب 

فالتکفوا عن مقاله بحق ام مشوره بعدل فاني )»   اصالح امور به نظر آنان مي رسد گوشزد سازند تا در حکمراني خطايي رخ ندهد

 (.«...فعليليست في نفسي بفوق ان اخطي و الآمن ذلک من 

يا  » از آن جا که افراد چاپلوس و تملق گو واقعيت ها را از ديد رهبران مستور مي دارند و باعث تلبيس حق و باطل مي گردند،  

در قرآن مجيد مورد لعن ونفرين خدا و مردم قرار گرفته اند:  1«اهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون 

 2«.ين يکتمون ما انزلنا من البينات و الهدي من بعد ما بينا للناس في الکتاب اولئک يلعنهم اهلل و يلعنهم الالعنونان الذ»اند: 

 

 :فدا كردن حق )دين( به پاي مصلحت و دين را قربانی حكومت كردنج(

است که زمينه تغيير سريع در محصول شرايط نامساعد اجتماعي و اقتصادي  نموده و اين آفت ثبات حکومت اسالمي را خدشه دار 

 .وفاداري مردم به حکومت را به وجود مي آورد و مشروعيت نظام سياسي را از بين مي برد

حاکم بايد براي خود معلوم سازد که آيا حکومت را براي دين و حاکميت حق مي خواهد يا دين را براي حکومت. اگر حاکمي دين 

ست در تعارض قرار گيرند، دين و حق را قرباني مي کند؛ اما اگر رياست و حکومت براي را براي حکومت بخواهد، هر جا دين و ريا

که حضرت علي عليه السالم بعد از رحلت رسول خداصلي مي شود رياست و حکومت است؛ چنان دين باشد، هنگام تعارض، آنچه فدا

                                                           
  . 19( آیه 9آل عمران ) -9 

 .911آیه ،بقره  -2 
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، اما چون براي دين احساس خطر کرد و به توصيه رسول اهلل عليه وآله با آن که جانشيني بعد از پيامبر را حق مسلم خود مي داند

  1.خداصلي اهلل عليه وآله نمي خواست در امر حکومت کار به جدال و خون ريزي کشيده شود، سکوت کرد

اصول گرايي در هيچ شرايطي نبايد فداي پيروزي هاي موقت سياسي، نظامي، فرهنگي و اقتصادي شود، زيرا اين همان اباحه و 

ي به خاطر مصلحت وسيله براي رسيدن به هدف و فدا کردن حق براي مصلحت است. انحراف از اصول گرايي و حق مدارتوجيه 

 .جا و روبنايي، جز به ظلم، بي عدالتي و تبعيض منجر نمي شودانديشي هاي ناب

چون معاويه هدايا و پول هاي در زمان خالفت امام، برخي دوستان مصلحت انديش نزد امام آمدند و تقاضا کردند که حضرت نيز 

 :زيادي به اشراف بپردازد تا حمايت آنها را جلب کند. امام عليه السالم در پاسخ به آنها فرمود

اتامروني ان اطلب النصر بالجور... ؛ مي گوييد پيروزي و تثبيت حکومتم را به قيمت تبعيض و ستمکاري به دست آورم؟ به خدا 

کرد و عدالت را به پاي سياست و سيادت قرباني نخواهم ساخت. اگر همه اين اموال عمومي از آن  سوگند هرگز چنين کاري نخواهم

خودم بود و مي خواستم ميان مردم تقسيم کنم، هرگز تبعيض روا نمي داشتم تا چه رسد که مال، مال خداست و من امانت دار 

زياده روي و اسراف است؛ اگر چه در دنيا ممکن است مقام  خدايم. آگاه باشيد که بخشيدن مال به آناني که استحقاق ندارند،

  2. بخشنده آن را باال ببرد و مردم گرامي اش بدارند، اما در آخرت پست و در پيشگاه خدا خوار و ذليل خواهد بود

وقت، مستقر آري، امام به خوبي مي داند که اگر قدري انعطاف نامعقول و غيرصحيح نشان دهد، حکومت را، هر چند به طور م

 .خواهد ساخت، اما چون در اين صورت از اصول پذيرفته شده اسالم فاصله مي گيرد، هرگز چنين پيشنهادي را قبول نمي کند

 :ايشان در جاي ديگري مي فرمايد

چگونه  اني لعالم بما يصلحکم و يقيم اودکم و لکني الاري اصالحکم بافساد نفسي؛ من خوب مي دانم که راه اصالح شما چيست و

کشم و براي  گاه خود را به فساد و تباهي نمي مي شود کجي ها و انحرافات جامعه را سامان بخشيد، ولي براي چنين کاري هيچ

 . 3دنياي ديگران، آخرت خود را از بين نمي برم

نخواهد رساند و آنچه را با نيز مي فرمايد: بدانيد آنچه را براي حفظ دين از دست مي دهيد به شما زياني  133حضرت در خطبه  

 .تباه ساختن دين به دست مي آوريد سودي به حالتان نخواهد داشت
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هنگامي که طلحه و زبير به امام اعتراض کردند که چرا جايگاه ويژه اي براي آنان قائل نشده و همانند ديگران با آنها رفتار مي کند، 

 :امام فرمود

لک امر لم احکم انا فيه برايي و ال وليته هوي مني بل وجدت انا و انتما ما جاء به رسول اهلل؛ اما و اما ما ذکرتما مني امر االسوة فان ذ

اعتراض شما که چرا با همه به تساوي رفتار کرديم؛ اين روشي نبود که به راي خود يا به خواسته دل خويش انجام داده باشم، بلکه 

  .1دا به ما آموخته استمن و شما مي دانيم که اين گونه رفتار را رسول خ

به اين ترتيب، آن چيزي که امام را براي دست زدن به هر کاري براي حفظ قدرت و حاکميت باز مي دارد، اصول گرايي امام و پاي 

بندي حضرت به اسالم است، چون در غير اين صورت، اساس دين آسيب مي بيند و دين در جامعه تضعيف مي گردد. واضح است 

يد مطهري، وقتي مردي که کشتي سياست را ناخدا گرديده و زمامداري کشور را عهده دار شده، دشمن تبعيض، که به قول شه

رفيق بازي، باندسازي و دهان ها را با لقمه هاي بزرگ بستن و دوختن است و مبارزه با سياست بازي و فريبکاري را اساس هدف 

زنند و دردسرهايي فراهم مي  ايي مي کنند، دست به خرابکاري ميف آرخويش قرار داده، معاندان و مخالفاني در مقابل او ص

 .2 آورند

 فقر و محروميت اجتماعی د(

بال و آفتي است که بر عقيده و ايمان، اخالق و رفتار، فکر و انديشه فرد و خانواده و اجتماع تاثير مي گذارد و مسير حرکت  زفقر ني

به خصوص اگر در کنار او ثروت هاي زياد انباشته شده  -جامعه را از اعتدال خارج مي کند. انسان فقير به دليل فقر و محروميت 

ي کند و به تدريج پايه هاي اعتقادي و اخالقي او سست مي گردد.)من المعاش له ال معاد له(. صوفي به عدالت الهي شک م -باشد 

و جاي تعجب نيست که پيامبر اکرم صلي اهلل   3مصري )ذوالنون( مي گويد: کافرترين مردم فقيري است که صبر او لبريز شده باشد

و علي نيز « اللهم اني اعوذبک من الفقر و القلة »فقر به خداوند پناه ببرد:  ، از شر« کاد الفقر ان يکون کفرا»عليه وآله بفرمايد: 

                                                           
 .991141،خطبه  -9 

 .9911،991محمد محمدی ری شهری، پیشین، ص  -2 
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دستي شخصيت و نيازي نگهدار و با فقر و تنگ با بيخدايا آبرويم را «:اللهم صن وجهي باليسار و التبذل جاهي باالقتار»بفرمايد: 

 1 .«مکانتم را تباه مکن

 ناامني ها، محصول فقري است که نهان يا آشکار در جوامع وجود دارد.بسياري از بحران هاي اجتماعي، مفاسد و 

رساند،  فان الفقر منقصة للدين، مدهشه للعقل و داعية للمقت؛ فقر به دين انسان زيان و نقصان مي»آمده است:  319در حکمت  

مان و کماالت معنوي در انسان افول وقتي که دين و اي«. عقل و خرد آدمي را سرگردان مي سازد و باعث کينه و دشمني مي شود

کرد، اصول اخالقي و ارزش هاي انساني در او کمرنگ مي شود و انحراف، کج روي و کج انديشي در او راه مي يابد. با عقلي مدهوش 

 2 .«ددر برهان کند و ناکارا مي ساز حتي انسان زيرك و با هوش را الفقر يخرس الفطن عن حجته؛ فقر و تهيدستي») و سرگردان

چگونه مي توان مسائل و مشکالت فردي و اجتماعي را حل و راه هاي رشد و توسعه را طي کرد. سرانجام اين که با بودن عداوت و  

دشمني در بين مردم، آسايش، آرامش وامنيت از جامعه رخت بر مي بندد و رفته رفته جامعه در جهل و عقب ماندگي غوطه ور مي 

 .گردد

اي تهديد کننده پايداري نظام هاي سياسي را افزايش نامتناسب فقرا با توانگران مي داند که به تجزيه کامل ارسطو يکي از خطره

ثباتي مواجه مي  ي ميان اين دو، نظام سياسي با بيدولت به دو قطب توانگران و تهي دستان مي انجامد. آن گاه با کشمکش طبقات

 .شود و از پيمودن مسير توسعه باز مي ماند

آنچه مسلم است شرايط نامساعد اقتصادي زمينه تغيير سريع در وفاداري مردم به حکومت را فراهم مي آورد و به نارضايتي عمومي  

  .3ديا نارضايتي بخش هاي عمده اي از مردم مي انجام

را سفارش مي کند، بلکه به وي  از اين رو علي عليه السالم در سفارش به مالک اشتر، نه تنها توجه به نيازمندان و رفع حوايج آنها

توصيه مي کند که راهکاري براي حل ريشه اي فقر از جامعه در پيش گيرد، به طوري که اگر افراد نيازمند قادر به کارند کاري 

تمري مناسب به آنان واگذار شود و اگر توانايي انجام کار ندارند تحت پوشش دولت قرار گيرند تا بتوانند با اطمينان خاطر از مس
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اگر امام به گرفتن ماليات سفارش مي کند، اصالح نابه ساماني هاي اقتصادي جامعه و  1.خويش به ديگر برنامه هاي زندگي بپردازند

و تفقد امر الخراج بما يصلح اهله فان في صالحه و صالحهم صالحا لمن سواهم الن »بهبود وضع رفاهي مردم را هم مد نظر دارد: 

 .2« ي الخراجالناس کلهم عيال عل

امام عليه السالم در نامه اي به فرماندهان ارتش يادآور مي شود که فلسفه سقوط حکومت هاي پيشين اين بود که در آنها، مردم به 

آساني قادر به استيفاي حقوق خويش نبودند و حقوق حقه آنان را حکام زير پا مي گذاشتند و با اين سياست سوء، مردم به راه 

 . 3« فانما اهلک من کان قبلکم انهم منعوا الناس الحق... و اخذوهم بالباطل» :انحراف از مسير صحيح سوق داده مي شدندباطل و 

 

 بی عدالتی و تبعيض: ه(  

اما  ؛خدا انسان ها را از لحاظ حقوق يکسان خلق نمود لکن با توانايي هاي مختلفوعدالت خواست آرماني ملت هاست         

سازد، حاکم کردن گسلد و مردم را نسبت به دولتمردان بدبين و خشمگين مياملي که شيرازه جامعه را از هم ميترين عبزرگ

روابط بر ضوابط و در مقام اجراي قانون، رعايت نکردن عدالت به طور گسترده و تبعيض قائل شدن در ميان افراد است. حضرت علي 

کاري که بايد بيش از »کند: در اين باره چنين تأکيد ميتر استاندار مصر نوشته است،اي که براي مالک اش)ع( در عهدنامه تاريخي

روي در حق است و همگاني کردن آن در برابري و دادگري که بيشتر سبب خشنودي رعيت هر کاري دوست داشته باشي ميانه

 شود. مي

خشم عمومي رضا و خُشنودي چند تن اطرافي خاص را  نشينان را زيردر هر کاري صالح همگان را رعايت کن نه خواص و حاشيه

 «سازد و خشم چند تن در برابر خُشنودي عمومي اهميت ندارد...پايمال مي

حکمرانان را نزديکان و خويشاونداني است که به خودسري و گردنکشي و »دهد: و در جاي ديگر از همين فرمان چنين دستور مي

اند، ريشه و اساس شر ايشان را با جدا کردن و دور ساختن موجبات آن صفات از ف خو گرفتهدست درازي به مال مردم و کمي انصا

 «بين ببر...
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 فرمايد:و نيز در مورد ديگري از اين فرمان چنين تصريح مي

خواه باش، و حق را براي آنکه شايسته است درباره نزديک و دور و خويش و بيگانه اجرا کن و در آن کار شکيبا و از خدا پاداش »

گرچه از به کار بردن حق به خويشان و نزديکانت برسد هر چه برسد، و پايان حق را با آنچه بر تو گران و دشوار است بنگر که 

 پسنديده و فرخنده است...

 از اختصاص دادن چيزهايي که مردم در آنها با هم مساوي هستند، به خود بپرهيز...

به نياز آنها شخصاً رسيدگي کني، مجلس عمومي و همگاني براي آنها تشکيل ده و درهاي براي مراجعان خود وقتي مقرر کن که 

آن را به روي هيچ کس نبند و به خاطر خداوندي که تو را آفريده تواضع کن و لشکريان و محافظان و پاسبانان را از اين مجلس دور 

بگويد زيرا من بارها از رسول خدا)ص( اين سخن را شنيدم: ساز، تا هر کس با صراحت و بدون ترس و لکنت سخنان خود را با تو 

حضرت علي)ع( سه « بيند.شود و روي سعادت نميملتي که حق ضعيفان را از زورمندان با صراحت نگيرد، هرگز پاك و پاکيزه نمي

ان برابري و عدم تبعيض و اي ايراد کرد و در آن برنامه حکومتش را که همروز پس از آنکه به حکومت ظاهري رسيده بود، خطابه

المال مسلمين به اين و آن به خدا سوگند آنچه از عطاياي عثمان و آنچه بيهوده از بيت»عدل مطلق بوده، چنين اعالم فرمود: 

گردانم اگر چه زناني را با آن کابين بسته و يا کنيزاني را با آن خريده باشند زيرا عدالت، بخشيده اگر بيابم به صاحبش بازمي

و اين تعميم در عدالت و عدم « تر خواهد بود.گشايش آورد و آن کس که عدالت بر او گران آيد، تحمل ظلم و ستم بر او گران

تبعيض در احکام الهي در زندگي علي بن ابيطالب)ع( تا آن حد بوده که در برابر درخواست برادرش عقيل مبني بر اينکه بر 

دارش را که گردن گويد و خزانهتابانه سخن ميبرد و آنچنان بين تفتيده را نزديک دستش ميآه المال بيفزايد،اش از بيتمقرري

 دهد و ...دهد، مورد نکوهش قرار ميبندي را به امانت سه روزه به دخترش عاريه مي

شوند، شک نيست مند ميهاي که همه مردم از مزايا و حقوق حکومت اسالمي به طور يکسان و دور از تبعيض بهربنابراين در جامعه

 بين و از آنها راضي خواهند بود و در همه کارها با آنان همکاري خواهند داشت. که نسبت به دولتمردان و مسئولين امور، خوش
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 :ي ناشی از عدم رعايت اصول اخالقی آسيب ها

 :يمان شكنیپ -الف

رين فضائل اخالقي است. آيات قرآن و سفارشات معصومين)عليه وفاي به عهد و پاي بندي به تعهدات از نظر اسالم از جمله عالي ت

. اين اصل اخالقي در روابط داخلي مسلمانان با 1حاکي از آن است که وفاي به عهد، يکي از شرايط اساسي ايمان است (السالم

کنند. از ديدگاه امام علي)عليه يکديگر خالصه نمي شود، بلکه مسلمين موظف اند در برابر بيگانگان و کفار نيز اين اصل را رعايت 

امنيت و سيادت نظامها و حکومتها و بنياد دينداري است. در واقع قوام امور در هر  ،السالم( وفاي به عهد، عامل همبستگي و الفت

د داشت. اجتماعي پاي بندي به عهد و پيمان است و پيمان شکني و ارج نهادن به تعهدات آثار زيانبار و مخربي را به دنبال خواه

 :ازهمين رو امام)عليه السالم( خطاب به مالک اشتر مي فرمايد

 فانه ليس من فرائض اهلل شيء الناس اشد عليه اجتماعا مع تفرق اهوائهم و تشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود؛

 .2وفاي به پيمانها نيستچيزي از واجبات خدا دراجتماع مردم با اختالف هواها و پراکندگي انديشه شان از بزرگ دانستن 

زيرا انسان موجودي اجتماعي است و زندگي اجتماعي او ايجاب مي کند که نسبت به تعهدات خويش پاي بند باشد. در غير اين 

 :امام)عليه السالم(در اين زمينه مي فرمايد .صورت، نظام اجتماعي از هم خواهد گسست

برحمه و حريما يسکنون الي منعته و يستفيضون الي جواره فال ادغال و ال مدالسه و قدجعل اهلل عهده و ذمته امنا افضاه بين العباد 

 ال خداع؛

را حريم و ندگان گسترده قرار داده است و آنخداوند پيمان و زنهارش را امن و آسايشي که از روي رحمت و مهربانيش بين ب

 .و فريب در آن نيستپس تبهکاري در پناه آن بروند اده که به استواري آن زيست کرده،پايگاهي قرارد

 

 :ضيق صدر  -ب

 :اصل بردباري و شکيبايي جايگاه واال و ارزشمندي در اخالق دارد. امام علي)عليه السالم(از آن به عنوان خير و نيکي ياد کرده اند

 الخير ان يکثر علمک و ان يعظم حلمک...؛ ...
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 .1شودخير آن است که دانشت افزون و حلم و بردباريت بزرگ 

در حقيقت، شرح صدر به معناي ظرفيت فکري و روحي است و گسترش ظرفيت فکري و روحي انسان موجب مي شود که بينش و 

 .ظرفيت او براي پذيرش حق تقويت شود

 در مقابل ضيق صدر، موجب کم ظرفيتي و تحير در تصميم گيري و درماندگي در کار و رفتار نادرست با مردم مي شود. امام 

 :ليه السالم( فرمودندلي)عع

 من ضاق صدره لم يصبر علي اداء الحق؛

 . 2کسي که سعه ي صدر ندارد و براي اداي حق تاب نمي آورد

در واقع بدون صبر و حلم هيچ کاري به نتيجه نخواهد رسيد و انساني که صبر و شکيبايي ندارد، فاقد اختيار بوده و پيوسته اسير 

 :فرمود« حارث همداني»ست است. امام علي)عليه السالم(درنامه اي به تصميم گيري هاي عجوالنه و نادر

 ند عظيم من جنود ابليس؛ع الدوله... و احذر الغضب فانه جو اکظم الغيظ و تجاوز عند المقدره و احلم عند الغضب و اصفح م

 . 3ا وجود تسلط داشتن )از انتقام( دوري کنو خشم را فرو بنشان و هنگام توانايي )از کيفر( بگذر و هنگام تندخويي؛ بردبار باش و ب

 

  (خيانت )نقض امانتداري -ج

آسيب پذيري نظام اخالقي، بيش از هر عاملي از نفوذ پديده ي خيانت در ميان افراد اجتماع ناشي مي شود. خيانت پديده اي 

، به همين دليل امام علي)عليه السالم( بر امانت داري سفارش نموده اند. زيرا تلقي  4غيراخالقي و صفت انسان هاي پست است

 :فرمايد در بياني مي امانت دارانه از امور و انجام آن با چنين رويکردي، اصلي اساسي در اخالق است. امام علي)عليه السالم(

ها فقد احل بنفسه في الدنيا الذل و الخزي و هو في االخره اذل و و من استهان باالمانه و رتع في الخيانه و لم ينزه نفسه ودينه عن

 اخزي؛

ش را از آن پاك نسازد در دنيا رسوايي را به خود روا داشته و در نکسي که امانت را خوار دارد و در خيانت بي باك باشد و خود و دي

 .1آخرت خوراتر و رسواتراست
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به اصل امانتداري داده اند. در بيانات ايشان امانتداري ستوده شده و از آن به عنوان امام علي)عليه السالم( اهميت فوق العاده اي 

زيرا خيانت، سبب پايمال شدن حقوق مردم و سلب اعتماد اجتماعي خواهد شد. از همين  .2رأس اسالم و مسلماني ياد شده است

يانت امر کرده و از آنان مي خواهد با اين آسيب مبارزه کنند روي امام علي)عليه السالم( پيوسته مردم و کارگزاران را به پرهيز از خ

، اين شدت و قاطعيت امام، درجه ي آسيب پذيري جامعه را از پديده ي شوم خيانت 3و خيانتکاران را به سزاي اعمال خود برسانند

  .روشن مي کند

 

 :ظلم و بی عدالتی - د

تعادل و آرامش بر جامعه حاکم شده و زمينه ي تکامل و رشد معنوي انسان  از ديدگاه امام علي)عليه السالم( در سايه ي عدالت

فراهم مي آيد. عدالت روشي مطمئن و قانوني عام و جهان شمول است که آدميان براي رسيدن به سعادت بايد از آن عبور نمايند. 

 .شاخصه ي جامعه ديني نيز برقراري عدالت است

فضائل اخالقي است که در بيانات امام علي)عليه السالم(مورد توجه قرارگرفته و سيره ي  عدالت خواهي و عدالت گرايي از جمله

عملي ايشان در حکومت حاکي ازآراستگي امام علي)عليه السالم(به اين فضيلت اخالقي است. زيرا عدالت در بنياد و مبادي اخالقي 

مکن نيست او خود را بر ضد آن وادارد، تا آنجا که گويي اين امام اصلي است که با اصول ديگري پيوند دارد و طبيعتي است که م

 .4عدالت ماده اي است در ارکان جسمي و ساختمان بدني او؛ در واقع عدالت خوني است درخونش و روحي است در روحش

است. رعايت عدالت و از ديدگاه امام علي)عليه السالم( يکي از مهم ترين عوامل سقوط و انحطاط جوامع و تمدن ها، ستم بر مردم 

حاکميت آن بر روابط و مناسبات اجتماعي، از جمله مهمترين اصول اخالقي است که حافظ سالمت و تداوم نظام اجتماعي است؛ با 

. عطوفت و محبت در روابط انساني، با ظلم و بي عدالتي 5رعايت عدل و انصاف دوستي و مودت شکل مي گيرد و پايدار مي ماند

 .2درخت بر مي بند

                                                                                                                                                                                           
 .24نهج البالغه، نامه  -9 

 .616آمدی، تمیمی  -2 

 .19نهج البالغه، نامه  -9 

 49/9جورداق  -6 

 991/6خوانساری  -1 

 .692/4همان -4 
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  :تندخويی و خشونت - ه

حسن خلق و خوش رفتاري، يکي از اصول مسلم اخالقي است. که مورد توجه و سفارش معصومين)عليه السالم( نيز بوده است. از 

ديدگاه امام علي)عليه السالم( رفق و مهرورزي عامل اتحاد و همبستگي است و از ويژگي ها و خصوصيت هاي خردمندان است. در 

 :ونت و تندي با مردم در حکم جنگ با خدا تلقي مي شود، چنانکه فرمودمقابل خش

و مبادا خود را براي جنگ با خدا آماده سازي که تو را توانايي خشم او نبوده، از بخشش و مهربانيش بي نياز نيستي، و هرگز از »

  1«.ب منما بخشش و گذشت پشيمان و به کيفر شاد مباش و به خشمي که مي تواني مرتکب نشوي شتا

داند. در جنگ و ستيز با خدا مي امام علي)عليه السالم( در فراز فوق، پس از امر به مهرورزي، خشونت و تندي با افراد را مصداقي از

 .نتيجه اهميت مهرباني و مدارا با مردم نزد امام تبيين مي شود

اجتماع، اجتماعي است که با نيروي محبت اداره شود. محبت نيروي محبت، ازنظر اجتماعي، نيروي عظيم و مؤثري است. بهترين 

 :عامل مهمي در پايداري و ادامه ي حيات جوامع انساني و تمدن ها است. قرآن خطاب به پيامبر)صلي اهلل عليه و آله( مي فرمايد

 فبما رحمه من اهلل لنت لهم ولو کنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولک؛

شدند.  مون تو پراکنده ميالهي، با آنان نرمخو ]و پرمهر[ شدي، و اگر تندخو و سخت دل بودي قطعاً از پيراپس به ]برکت[ رحمت 

پس، از آنان درگذر و بر ايشان آمرزش بخواه، و در کار ]ها[ با آنان مشورت کن، و چون تصميم گرفتي بر خدا توکل کن، زيرا 

 .2خداوند توکل کنندگان را دوست مي دارد

 

 :تكبر و خودخواهی - و

ارزش هاي اخالقي با هر نوع خودخواهي و خودکامگي در تضاد است. اين رذيله ي اخالقي آسيب هاي جدي را بر پيکره ي نظام 

اخالقي وارد مي آورد. بنابراين امام علي)عليه السالم( هميشه تالش مي کردند تا زمينه ها و بسترهاي خودخواهي در عرصه هاي 

 .ايد؛ تدابير اجتماعي و عملکرد امام در عرصه ي حکومت و سياست، نشانگر اهتمام ايشان به اين موضوع استگوناگون را بزد

وال تقولن اني مومر آمر فاطاع فان ذلک ادغال في القلب و منهکه للدين  :)عليه السالم( ضمن نامه اي به مالک اشتر فرمود امام علي

 و تقرب من الغير؛

                                                           
 .19نهج البالغه، نامه  -9 

 .911آل عمران/ -2 
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ي کنم پس بايد فرمان مرا بپذيريد و اين روش سبب فساد و خرابي دل و ضعف و سستي دين و تغيير و مگو من مأمورم و امر م

  1زوال نعمت ها گردد

خودخواهي، انسان را به سرکشي و تعدي مي کشاند و اين امر با اهداف حاکميت ديني که بر مبناي رعايت رفق و مداراست، منافات 

وم، بين افراد اجتماع، حقوق مردم و رعايت کرامت آنها، زير پا گذاشته شده و اموال آنها چپاول دارد. زيرا با ظهور اين پديده ي ش

 .مي گردد

به تعبير ديگر، ناتوان ترين افراد، آن انسان نمايي است که معناي قدرت را نشناخته و قدرت را وسيله ي خودکامگي و استبداد 

«  2انا ربکم االعلي»به تعبير قرآن کريم  ا پايمال کند. چنين موجود حقيريتلقي کند و همه ي اصول و حقايق و شخصيت خود ر

دارد که به هر حال من  بروت الهي قائل مي شود و بيان ميسر مي دهد و خود را همسان خدا مي پندارد و براي خود عظمت و ج؛

نظر دقيق درباره ي زوال و سقوط تمدن ها و مديريت ها اين حقيقت را روشن مي سازد، علت اصلي زوال و  .3بايد اطاعت شوم

سقوط تمدن ها و جوامع انساني را منيت و خودخواهي ناشي شده است. براي ظلم هيچ معنايي جز اين وجود ندارد که هستي و 

 . 4خواهدخواسته هاي ديگران زماني معني مي دهد که يک شخص آن را ب

 :سخن چينی - ز

در فرهنگ اسالم، سخن چيني ازجمله رذايل اخالقي است. در کالم معصومين)عليه السالم(سخن چينان، بدترين مخلوقات اند و 

پذيرش و مقبوليت اجتماعي فرد سخن چين، خطري جدي براي جامعه ديني است. زيرا سلب  . 5بهشت نيز بر آنها حرام است

 .و عامل ايجاد تفرقه و پراکندگي مي شود اعتماد و امنيت شده

 :امام علي )عليه السالم( خطاب به کارگزاران حکومت سفارش کرده اند

و ليکن ابعد رعيتک منک و اشنوهم عندك اطلبهم لمعايب الناس... و ال تعجلن الي تصديق ساع فان الساعي غاش و ان تشبه 

ور و دشمن داشته باشي که به گفتن زشتي هاي مردم اصرار دارد... و در تصديق و بايد از رعيت کسي را بيش از همه د بالناصحين؛

                                                           
 .53نهج البالغه، نامه  -9 

 .26النازعات/ -2 

 .292جعفری/ -9 

 .941/1جعفری، ترجمه و تفسیر نهج البالغه  -6 

 .274/2كلینی  -1 
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و باور داشتن بدگو و سخن چين شتاب منما، زيرا سخن چين، خيانتکار و فريب دهنده است هر چند خود را به صورت پند 

 . 1دهندگان درآورد

است، که در اين صورت، اعتماد عمومي « سوءظن»تايج آن زيرا فرد سخن چين بر تعامالت اجتماعي تأثير به سزايي دارد و از ن

 .دچار آسيب مي شود و ارتباطات اجتماعي و تعامالت انساني از شکل صحيح خود خارج شده و رنگ و بوي خصومت مي گيرد

 :استبداد رأي -ح

تن به انديشه هاي برتر، مورد به مثابه ي راهکاري براي جلوگيري از استبداد و خودمحوري و دست ياف« مشورت»در فرهنگ ديني 

جلوه ي آن را مي توان در  .تأکيد قرار گرفته است؛ امام علي)عليه السالم( يکي از ارکان تدبير و اداره ي جامعه را مشورت مي داند

ل خواهد تضاوب آراء، افکار و انديشه هاي موافق و مخالف مالحظه کرد. از اين رهگذر صحيح ترين، کامل ترين و بهترين رأي حاص

بر همين اساس، مي توان دريافت که مشورت از لغزش هاي آدمي کاسته و بر دوستي و همدلي مي افزايد، زمامداران را با . 2آمد

ديدگاه هاي گوناگون آشنا مي کند و از روش هاي فراست و کياست است. امام علي)عليه السالم( درباره ي ضرورت پرهيز از 

 :گران فرمودخودرأيي و لزوم مشورت با دي

 من استبد برايه هلک و من شاور الرجال شارکها في عقولها؛

 .3هر کس خودرأي باشد هالك شود و کسي که با ديگران مشورت کند خدا آنان را با خود همراه کند

بسياري گستردگي، تخصص و پيچدگي روزافزون مسائل سياسي، فرهنگي و اقتصادي درك آنها را دشوار کرده است؛ چنانکه در 

موارد فهم همه جانبه ي آنها براي يک شخص ناممکن است. از اين رو مشورت با متخصصان، براي رسيدن به راه صحيح و اتخاذ 

تصميم درست و مصون ماندن از لغزش ضرورت مي يابد. در صورت خودرأيي، اضمحالل جامعه ديني قطعي خواهد شد؛ چنانکه 

ه امام علي)عليه السالم( درجنگ صفين باعث ايجاد سستي در سپاه امام در مقابل سپاه خودرأيي اشعث بن قيس، فرمانده ي سپا

 . 4معاويه شد
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 :قانون گريزي - ط

رعايت قانون در روابط و مناسبات اجتماعي و اداره ي جامعه از اهميت زيادي برخوردار است. زيرا اگر افراد جامعه نسبت به قوانين 

و ضوابط اجتماعي بي تفاوت باشند، به گونه اي مخاطره آميز شالوده ي نظام اجتماعي تهديد و کارکرد و کارآيي آن دچار اختالل 

مندي ضامن بقاي نظام اجتماعي و کارکردهاي آن است. از نتايج قانون گريزي سلب امنيت از حيات  جدي مي شود. پس قانون

اجتماعي انسان است. قانون براي اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعي عادالنه و به منظور پرورش انسان مهذب بوده و شرف و ارزش 

 .انسان در تبعيت از قانون است

اره به قانون گرايي و رعايت حدود الهي تأکيد داشت و هرگاه کسي را به مسئوليتي مي گماشت او را با امام علي)عليه السالم( همو

قوانين و ضوابط کار و مسئوليت، آشنا مي کرد. قانون گرايي ايشان سرانجام مخالفت قدرت طلبان را برانگيخت، زيرا آن حضرت 

ي نمي داد و با بزرگان و سرکردگان قبايل سازش نمي کرد و هيچ کس را هيچ شريفي را بر غيرشريف و هيچ عربي را برعجمي، برتر

  . 1به هواخواهي خو بر نمي انگيخت

نامه هاي متعدد امام علي)عليه السالم( به مسئوالن حکومت و مردم تحت حکومت، حاکي از اهتمام ايشان براي برقراري يک نظام 

فرماندار مدائن و نيز نامه اي به « حذيفه بن يمان»هاي ايشان فرمانهاي حکومتي به قانونمند در روابط اجتماعي است. ازجمله نامه 

 .2مردم مدائن است

 

 :افراط و تفريط - ي

دچار  -که تمام برنامه هايش براساس اصل اعتدال است -افراط و تفريط از ديگر آسيب هاي اخالقي است که جامعه ي ديني را

 :ليه السالم(خطاب به مالک اشتر مي فرمايدچالش مي کند. از اين رو امام علي)ع

 و ليکن احب االمور اليک اوسطها في الحق؛

  3و کاري که بايد بيش از هر کار دوست داشته باشي ميانه روي در حق است

                                                           
 911/2ابن ابی الحدید  -9 
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ايت مي انديشه ي اجتماعي امام علي)عليه السالم( مبتني بر اصل اعتدال است. ايشان ميانه روي در امور را جاده ي حق و مسير هد

 :داند و مي فرمايد

 الطريق الوسطي هي الجاده عليها باقي الکتاب و آثار النبوه؛

راه راست راه ميانه است که کتاب باقيمانده )قرآن کريم( و آثار نبوت )سنت حضرت رسول( بر آن )شاهد( است و از آن راه راست؛ 

 .1زگشت مي کندسنت و طريقه رسول خدا بيرون مي آيد و به سوي آن عاقبت امر با

 .به تعبير ديگر، يکي از مهمترين عوامل انحراف و دوري از آموزه هاي اصيل ديني، افراط و تفريط در امور است

 

 :خودفراموشی -ک

يکي از موارد آسيب پذيري نظام اجتماعي در حوزه ي اخالق و خودفراموشي است. قرآن کريم در نکوهش اين عمل چنين مي 

 :فرمايد

 الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب؛اتامرون 

 .2آيا مردم را به نيکي فرمان مي دهيد و خود را فراموش مي کنيد با اينکه خود کتاب مي خوانيد

زيرا هدايت مردم و ترويج دين، در گرو آن است که افراد به آنچه مي گويند عمل کنند و خود نمونه هاي عيني از عمل به آموزه 

 :يني باشند. امام علي)عليه السالم( مي فرمايدهاي د

 و نهوا غيرکم عن المنکر و تناهوا عنه فانما امرتم بالنهي بعد التناهي؛

و از منکر مرتکبين را نهي کنيد و خودتان آن را مرتکب نشويد؛ زيرا شما مأمور شده ايد که از منکر نهي نماييد پس از آنکه خود 

 .3آن را به جا نياوريد
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 :هل و تقليد كوركورانهج -ل

يکي از مشخصه هاي آيين اسالم آن است که اصول دين در آن تقليدي نيست، بر هر مسلمان واجب است که ازراههاي عقلي و 

. از اين رو، امام علي)عليه السالم( معتقداند که دين و ايمان واقعي، نتيجه ي 1علمي، خود به تحقيق و بررسي در اين زمينه بپردازد

 .2زي است و هر کس بدون تعقل و تفکر دين را بپذيرد، مانند آن است که دين نداردخردور

ديدگاه امام ريشه ي استبدادپذيري و حقارت را جهالت و بي بصيرتي دانسته که براي رفع آن الزم است مردم آگاه شوند و تربيت 

 :يابند. از اين رو مي فرمايد

فاما حقکم علي فالنصيحه لکم و توفير فيئکم و عليکم و تعليمکم کيال تجهلوا و  ايهاالناس ان لي عليکم حقا و لکم علي حق

 تأديبکم کيما تعلموا؛

اي مردم مرا بر شما حقي و شما را بر من حقي است. اما حقي که شما بر من داريد نصيحت کردن به شماست و رساندن غنيمت و 

 .3دان نمانيد و تربيت نمودن شماست تا بياموزيدحقوق به شما است به تمامي و ياد دادن به شماست تا نا

بر اين اساس بسياري از خسارتها و مصائبي که در طول تاريخ، بر پيکره ي دين و اخالق اسالمي وارد شده است، ناشي از عدم فهم 

 .آگاهانه دين و تقليد کورکورانه بوده است

 

 :موانع تحقق همدلی و هم زبانیبرخی از 

همدلي و همزباني يگانه راه پيشرفت ملت است که امکان برتري بر دشمنان در تمامي صحنه ها را ميسر مي سازد اما مواردي        

 د از:نکه مي تواند به اين نياز ما ضربه بزند و مانع ايجاد همدلي و همزباني فراگير در جامعه شود عبارت

 

 

 

 

                                                           
 .1/9خمینی  -9 

 .27/2خوانساری  -2 
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 اخبار ناصحيح:-1

اينترنت و شبکه هاي مجازي هر خبري چه صحيح و چه ناصحيح با سرعتي غيرقابل باور در اجتماع با توجه به گسترش         

شبکه هاي معاند خارجي در جامعه گسترش مي يابد ضربات توسط گسترش مي يابد. شايعات و اخبار منفي که با سرعتي عجيب 

 ت مي شود.جبران ناپذيري به حيثيت دولت مي زند که موجب تخريب رابطه دولت و مل

 حسد-2 

شود، آرزوي زوال نعمت از حسد به معناي طلب کردن زوال نعمتي از برادر مسلمان است. کسي که به اين صفت رذيله دچار مي   

اي نياز به ياري شود خشنود خواهد شد و اگر او در مرحلههايي که بر او وارد ميبرادر ديني خود را دارد، لذا از جراحت و مصيبت

 داشته باشد، به سبب حسدي که از در او وجود دارد او را ياري نخواهد کرد.کردن 

 عجب و خود بزرگ بينی: -3 

تر بشمارد، اين صفت رذيله موجب عجب به معناي آن است که آدمي خود را به علت صفتي که در او هست و يا نيست بزرگ   

 سبب آن از مردم فاصله بگيرد و اگر دست نيازي به سمت او دراز شد، رد کند.شود انسان خود را از بقيه جدا و باالتر ببيند و به مي

 عداوت و دشمنی  -4 

شود سبب يکي از موانع تعاون و همکاري، عداوت و دشمني است، اين صفت خبيثه که منجر به کينه و در ادامه موجب انتقام مي   

نمايد از اين طريق کينه و عداوتي که اش نداشته باشد و سعي ميينياي به ياري کردن برادر دشود شخص هيچ تمايل و عالقهمي

  1با او داشته را تالفي کند.

 

 

 

                                                           
 9971211،تا  219نراقی، احمد؛ پیشین، ص -9 
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 نتيجه گيري

در مسير تولد و رشد هر پديده اي ممکن است آسيب ها و آفت هايي بروز کند و از تحقق يا استمرار آن جلوگيري نمايد؛ از اين رو 

ها و آفت  -موانع همان آسيب   .ايجاد گردد يا تداوم پيدا کند بايد مقتضي آن موجود و مانعش مفقود باشداگر پديده اي بخواهد 

هايي هستند که اگر زدوده نشوند، ادامه حيات آن پديده را با مشکالت جدي رو به رو مي سازند. جامعه و حکومت اسالمي هم اگر 

يب ها و موانع، حرکت تکاملي و رو به توسعه آن را سد مي کنند و تحقق اهداف به آسيب زدايي و آفت زدايي توجه کافي نکند، آس

آن را به تاخير مي اندازند يا ناممکن مي سازند. شايد به تعداد اهدافي که هر جامعه و حکومت دنبال مي کند بتوان آسيب ها و 

 موانع را ديد. 

نهج البالغه به مثابه ي منشور حاکميت اخالق در جامعه، ترسيمي اصالح و فساد جوامع و ملتها وابسته ي تهذيب اخالقي است. 

روشن از مکارم اخالق و نيز سياست هاي کارآمد در جهت تصحيح و ارتقاي عملکرد افراد بر طبق هنجارهاي اخالقي در اجتماع 

جامعه است، که انسان ها را با تمسک به اخالقيات و اصول اخالقي از عناصر وحدت آفرين در سيره علوي طبق  ؛ ارائه کرده است

 .روحيات و صفات مختلف و خواسته هاي متفاوت به وحدت مي رساند

آسيب هاي جامعه ي ديني در حوزه ي اخالق يا ناشي از روحيات و اخالق ناپسند افراد جامعه است، مانند: تندخويي، تملق و  

استبداد رأي، قانون گريزي، خيانت  : ان سرچشمه مي گيرد، مانندلکرد نادرست آنمچاپلوسي، خودخواهي، ضيق صدر و...؛ و يا از ع

 .و ... که با توجه به راهکارهاي عملي مطرح در نهج البالغه، هر دو بعد قابل پيشگيري و اصالح اند
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