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 شناسی اخلاق سیاسی مدیران در اندیشه و سیره امام علی آسیب

 نهج البلاغهبا تأکید بر 
 *** حس ن انج ال  نجانن / **امدا حس ن صام دن/  *لا صارن صون

 13/5/99تاریخ پذیرش:    4/21/98تاریخ دریافت: 
 دهیچك

اا سرریاسرری در ار عبررری ایجا  می نماید که محققان در پی شرررایو و مقتّرریس

 پراسررری وئی به مسرررائل و مارررخوا زمانه خود بر یند و این پبواا نیز  با ارائ 

و عملخرد ایاان در ارتباط با مردم   تبویری از اندیاه سیاسی بلند امام علی

باشد. از  ن جا سیاست عبر امروز می در صردد پی بردن به سیر  علوی در عرصه

ت اخوق خیز اسرت که ارر با حر ای  فتکه سریاسرت  عرصره است نفس و حاکمیس

اای اخوقی ررفتار امراه نبراشرررد  مردیران و کراررزاران جامعه را در دام  سررری 

البوغه  در نهج نماید؛ لذا سررعی بر این شررده تا با الهام از کوم امام علیمی

اای اخوقی در عرص  ای نو به سروی مدیران جامعه  جهت شناخت  سی دریچه

 اا  راوده شود.وش در رفع این  سی سیاست و اجتماع  و ت

ی اروش مطالعه در این پبواا  توصرریفی رررر تحلیلی بر اسرراس رویخرد کتابیانه 

ر ترذایرررذار در جرامعره؛ یعنی  ل  و  بوده اسرررت. در این پبواا تنهرا سررره مت یس

البوغه مورد کاری  از منظر نهجرویی و فری ورزی  دروغعردالتی  خارررونرتبی

ه اا در جامعه  به و تحلیل قرار ررفته اسرت که محبو  این  سی بررسری و تجزی

 وجود  مردن شررررایو نامسررراعد اجتماعی و اقتبرررادی بوده که نه تنها سررررمایه

ه کند  بلخاعتمادی مردم را نسرربت به حخومت دینی فراا  میاجتماعی یعنی بی

ت نظام سیاسی را نیز  خدشه  نماید.دار میماروعیس
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 واژگان کلیدی
  شناسیالبوغه  اخوق  اخوق سیاسی  مدیر و مدیریت   سی نهج

 مقّدمه و بیان مسأله .1
 های مختلفیها و آسرریبگذارد، ممکن اسررت با آفتاصروال  هر نظام سرریاسرری که پا به عرصرره وجود می

مواجه شررود که نه تنها از کارآیی نظام بکاهد، بلکه ممکن اسررت اصررو  و اسررا  نظام سرریاسرری را تهدید 
نماید که در صررورت عالن ننمودن، نظام سرریاسرری را با نابودی مواجه سررازد. لذا بحث اخالق سرریاسرری و 

یب باشررد و آسررترین مسررا ل اخالق مدیریتی میهای دینی و غیر دینی از مهماجتماعی در تمام حکومت
درت و رسرررانی بره کرّل جرامعره خواهرد بود. قرار گرفتن مدیران در رأ  هرم قدیردن این بخش، آسررریرب

 آورد؛ ولیحکومت، و سرررالمت روحی و روانی آنان، آبادانی، امنیت و آسرررایش را برای جامعه به ارم ان می
سرررازد و های دولت و حکومت را متزلز  میها و آفات اخالقی، پایهدر مقابل، دچار شررردن آنان به آسررریب

نماید؛ لذا برای نیز، دچار خدشررره میاندازد و حتی دین و ایمان مردم را آرامش مردم را نیز بره مخاطره می
آید به اسررروه و الگویی که ل زش در آن راه ندارد، پناه های اخالقی، الزم میها و آفترهایی از این آسررریب

ها به خصوص در تواند راهگشرای زندگی انسانالبالغه اسرت که میدر نهج برده شرود و آن کالم امام
ای اصو  هترین عال م و نشرانهالبالغه، دارای روشرنردید، نهجبی هیچ ت»امر مدیریت و سریاسرت باشرد. 

های اجتماعی و سیاسی اسالم و منصوب شدنش از سوی سریاسرت اسرت. حعور امام در شاهراه واقعّیت
به امامت و تصردی مادی و معنوی امور مسلمین و سپ  پدید آمدن مسا ل مربو  به خالفت  پیامبر 

ها، البالغه شرررده اسرررت که درنگ و تلّمل در آنگیری مباحثی در نهجدر جامعه اسرررالمی، موجب شرررکل
شناخت و بازکاوی  (.131: 1333)فیعی، « تواند ما را با اصرو  سریاسرت از منظر اسرالمی پیوند دهدمی

که وارث یك نظام سیاسی و اقتصادی فاسد به تمام معنا بود؛ ولی  های سریاسری حعرت علیاندیشره
 کوتاه یك دسررتگاه اداری سررالم را پایه ریزی نماید و تحولی بزر  در تاری  را بوجود آورد،توانسررت در مدتی 

 های علوی، یک نظامهرا بگشررراید که بتوانند با الهام از نظریهراهی بره روی تمرام حکومرتتوانرد چرا می
اسی حعرت سی -ریزی نمایند. این پژوهش، تالشری است که با اتکای به مبانی فکریاداری سرالم را پایه

های مواجهه با آن های اخالق سریاسری را  شناسا ی، و راهکارترین آسریبدر نهج البالغه، عمده امیر 
های علوی تبیین و بازبینی نماید. بنابراین سوا  اصلی پژوهش این  است که؛ ها را برا اسرا  آموزهآسریب

در عصر امروز چه مواردی هستند؟   در اندیشه و سیره علوی های اخالق سیاسی ترین آسریبشراخص
 های درمان آنها چیست؟و عوامل پیدایش و راه
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برای پاسررر  به این سرررؤا  پژوهش، از یک چارچوب و الگویی که مرحوم محقق نراقی در کتاب معران 
( از آن اسررتفاده نموده، بهره گرفته شررده اسررت. بنابراین براسررا  الگوی معرفی شررده، 1331السررعاده )

ه نظمی و بحران در جامعنظمی در جامعه پرداخته، آنگاه علل و اسباب بیشاهدۀ بحران و بینخسرت به م
حل برای بیرون راندن بحران و حاکم نمودن مورد تشررخیص وشررناسررایی قرار گرفته و در نهایت به ارا ه راه

 آرمان در جامعه پرداخته شده است.

 . ضرورت و اهمّیت 1ـ1

فانه جهان قرن  سازی است که بر تمام قلمروهای سیاسی، های سررنوشتخوش بحران، دسرت21متلسرّ
اجتماعی، اقتصرررادی و فرهنگی بشرررر سرررایه افکنده اسرررت. اخالق در دوران پیشررررفت علم و صرررنعت، 

اسررت که خود به آن اعتراد دارند، و سررر منشررل اصررلی « ایحلقه مفقوده»خصرروص در جهان غرب، به
فانه در حکومتت ناصررالحان بر امور کشررورای، حکومانحطا  اخالقی در هر جامعه های هاسررت. متلسررّ

اسرالمی نیز، شراهد انحطا  اخالقی در جامعه، به خصروص انحطا  اخالق سریاسی مدیران هستیم که 
جا که مردم از رفتار حاکمان خود سررالمت فرد و جامعه را به خطر انداخته اسررت. در اندیشرره علوی، از آن

 گیرند:الگو می
 (.  212ق: 1111ابن شعبه حرانی، « ) ِ ُامَاِِئِ  َاشََُّ  ِمُهُن ِ آ اِِئ الهاُس »  

 :تداش انتظار دینبا زین را جامعه اصالح نشوند اصالح ای و نباشند صال  جامعه زمامداران اگر لذا
  « ََ ِع ََ َلََست ََتُلُح ال  (.  212)خطبه/« ةِإاّل ِ َ اِح الُوال ةََ

 باشررد که در حدیثینیز، اصررالح و یا افسرراد جامعه، در دسررتان دو گروه میدر اندیشرره سرریاسرری نبوی 
 فرمایند:می

وَ  َاهلَلِ َو َمْن »  ا َرسََُ أ ِقَََا يََ ِِ َم
ُ
َدْت ر سَََ ََ َدا  سَََ ََ أ َو ِإَ ا  ِِ َم

ُ
ْت ر ََ  َ ا صَََ ََ  َ أ ِإَ ا صَََ ِِ َم

ُ
اِن ِمْن ر ْهفََ ا َقاَ  ُهَ  صََِ
اُء  ََ َم  (. 32: 1ق، ن 1123)ابن بابویه، «   َاْلُفَقَلاُء َو َاْلُ

شوند و زمانی که فاسد دو گروه از اّمت من هسرتند، زمانی که صرال  باشرند، اّمت من صال  می
ها چه کسررانی هسررتند؟ ، آنشرروند. گفته شررد: یا رسررو  اللهباشررند، اّمت من فاسررد می

 فرمودند: عالمان و حاکمان. 
منشررل  شررود که: سرررکالم گهربار نهج البالغه، چنین برداشررت می لذا با تدّبر و تلّمل در احادیث نبوی و

اصرلی گسرترش فساد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه، درحکمرانی افرادی سراسر غرق در فساد 



     

14 

ش
پژوه

ج البلاغه، 
ی نه

ها
ستان

تاب
 

1399
شماره

 ،
65

 

14 

توان به اهمیت و ضرورت توجه به ارزش های اخالقی در میان مردم و در باشرد و از این جا میاخالقی می
ان حراکمران و مدیران جامعه پی برد. امروزه بیش از هر زمانی، شرررناخت انحرافات و مرتبره براالتر، در میر

های شیطانی، باید در اولوّیت کارها باشد و دانشمندان و علمای اخالق ها از دام این وسوسهرهایی انسران
ان و مفرسررایی نمایند؛ زیرا سررالمت یا انحراد جامعه در گرو عملکرد حاکو سرریاسررت در این موضرروع، قلم

ها منشرررعب پهناوری هسرررتند که رودهای کوچک از آن مردیران جرامعره اسرررت و آنان همچون رودخانه
واهند آلود خآلود و کثیف شررود، رودهای کوچک نیز کثیف و گلشرروند و هر گاه این رودخانه پهناور گلمی

 شد.

 تحقیق . پیشینه1-2

مدّونی در زمینه جایگاه اخالق در سرریاسررت ارا ه نشررده آید تا زمان افالطون و ارسررطو، نظرّیه به نظر می
های این دو فیلسود بزر ، در چگونگی تشکیل حکومت و اداره شهرها و جایگاه اخالق باشرد، لذا تئوری

 گردد.های مدّون در این زمینه، محسوب میدر آن، از اولین نظریه
خود که مباحثات خود و دیگران با  ق( در کتاب جمهور 123معرود به افالطون )متولد  1آریسررتوکل 

را  پردازد و نظر سقکشد در کتاب او  و دوم کتاب جمهور، به صحبت عدالت میسرقرا  را به تصرویر می
ر هاسرررت که هم به خاطترین خواسرررتنیعدالت از زیبنده»دارد که: را در همین زمینه این چنین بیان می

، )افالطون« باشرردشررود مطلوب جویندگان سررعادت مییخود و هم به مناسرربت نتایجی که از آن عاید م
ترین عیب واز عد  به عنوان بزرگترین صفت نف  انسانی یاد (. ایشران از ظلم به عنوان بزر 32: 1321

قبل از میالد(، بنیانگذار مکتب مشرررا ی  132(. ارسرررطو )متوفی به سرررا  32: 1321کند )افالطون، می
که بیشررتر وقت خود را به پژوهش گذرانده و بخشرری از عمر خود را در )راهرو ی( در یونان باسررتان اسررت 

مسرا ل مدیریتی سپری نموده و کتاب سیاست خود را در این زمینه به رشته تحریر درآورده است. ایشان در 
ت توان به دست آورد و برعک  به یاری فعیلهای ماّدی نمیفعا ل را با سرمایه»نویسرد: کتاب هفتم می

در »نویسد: (. و در کتاب سوم خود می231: 1321)ارسطو، « بر سررمایه های ماّدی دست یافتتوان می
سریاسرت، نیکی جز دادگری نیسرت که صرالح عامه بدان وابسته است ... و به گمان ما دادگری، فعیلتی 

 (. در ارتبا  با آسریب شرناسرری اخالق132: 1321)ارسررطو، « اجتماعی و زاینده همه فعرا ل دیگر اسرت
سریاسری مدیران، به صورت عمومی و کلی چند مقاله بیشتر در این زمینه به رشته تحریر در نیامده است و 

                                                                        

1. Aristocles 
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هج اند و چند مت یر مهم را از دیدگاه نای به موضوع آسیب شناسی پرداختههر کدام از نویسرندگان، از زاویه
با عنوان: آسررریب شرررناسررری اخالق ( 1333اند از جمله مقاله مجتبی فا ق ) البالغه مورد بحث قرارداده

ماره البالغه شهای نهجسریاسی کارگزاران حکومت از دیدگاه نهج البالغه، چا  شده در فصلنامه پژوهش
البالغه از جمله: سررازشکاری، را در نهج های مورد توجه و تلکید امام علی ، که مهمترین مصرداق13

ودی صل مشورت را مورد بررسی قرار داده است که تا حدتوجهی به اطلبی و بیوابستگی به بیگانگان، دنیا
ناسی شباشرد و مقاله دیگر در این زمینه، آسرریبرو یکسران میاین مقاله از لحاظ سراختاری، با مقاله پیش

(  نوشته شده 1331البالغه که توسط سمیه بصیری )اجتماعی مسرئوالن از دیدگاه نهج –اخالق سریاسری 
به اصرو  سرلبی اخالق کارگزاران، اصو  ایجابی از جمله: عدالت، بردباری و  که ایشران به جای پرداختن

مدارا، سراده زیستی و امانتداری را مورد بررسی قرار داده است، و سومین مقاله در این زمینه، توسط قدرت 
هایی که باشد که آسیب، می3و  2( چا  شرده در فصلنامه پژوهشی در اخالق، شماره 1333اله رضرایی )

طبی، اسرررتبداد و خودکامگی، مداهنه و بره بعرد سرررلوس سررریراسررری کارگزاران مربوطند از جمله: قدرت
ها را نیز بیان نموده است. های درمان آنسرازشرکاری، ایجاد اختناق و ... مورد بررسری قرار داده و راهکار

، مهمترین آسیببررسری این آثار نشران می  تی جامعه جهانی گرفتارها، که جامعه امروزی و حدهد که اّوال 
آن اسررت مورد بررسرری قرار نگرفته و م فو  مانده اسررت و در بععرری از مقاالت نیز، از منابع اصرریل روایی 

وع اخالق شناسی موضبهره گرفته نشرده اسرت؛ لذا این پژوهش با نگاه و با زاویه دید دیگر، درصدد آسیب
  هایبسرررتروزی  راهکار عملی جهت خرون از بنسررریاسررری مدیران بوده تا بتواند برای مدیران جامعه ام

 اخالق سیاسی ارا ه دهد.
 ـ تبیین بحث2

 . مفهوم شناسی1ـ2

آسرریب را در  در علم پزشررکی مورد اسررتفاده قرار گرفته اسررت، و اّو  کسرری که وا ه 1از قدیم لفظ آسرریب
ها و یبیعنی شرناخت آسآسریب شرناسری دینی، »باشرد: حوزۀ تفّکر دینی به کار برده، شرهید مطهری می

)د اکام، « داری و .... وارد شرررده یا ممکن اسرررت وارد بشررروداشرررکاالتی که بر دین و معرفت دینی و دین
کسرررفورد )ل ت (. به نوشرررته2: 1، ن 1322 نظمی و آسررریب از بی»(، pathology، مدخل 1331نامه آ

در  ها و کلمات قصرار امام علیها و نامهمروری بر خطبه «.شروداختال  سراختاری و فکری ناشری می

                                                                        

1. Phathology 
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های مختلفی که به امر آسررریب های دیگر، به ریشرررهدر کتاب البالغه و دیگر کلمات امیرمؤمناننهج
که هر دو به معنای از بین رفتن و زوا  « زوا »و « دبر»خوریم کره از آن جملره ریشررره اشررراره دارد، برمی

های البالغه و کتابدر نهج بسررریاری از کالم امام علیکه در موارد « آفت»باشرررد و همچنین وا ه می
 شود. دیگر مشاهده می

 (. 112: 3، ن1323)خوانساری،  «ِة َي اْلَُلوِك ُسوُء الِسّ  آَة  »

 آفت پادشاهان، سیرت )اخالق( بد است. 
از ماده « سررریاسرررت»های ل ت درباره معنای ل وی و اصرررطالحی سررریاسرررت آمده اسرررت که: در کتاب

لق و خو و طبع می« سرو » :  3، ن1333باشد )ابن فار ، گرفته شرده اسرت که به معنای ریاسرت، و خ 
ر یالسرر ّ » (. و در اصررطالح عبارت اسررت از:113 ی الط،ّ م  ل، ه  اد  لق  بِرشرر، صررالح  الخ، نجی فی ق  یاسرر،   اسررت   الم،

اجل  و، اآلجل   ارشاد و هدایت آنان به (. همت گماشتن به اصالح مردم با 23:  1ق، ن1323)طریحی « الع،
م مدیریت و توجیه و تنظی»سروی راه نجات در دنیا و آخرت. و سریاسرت به معنای حقیقی عبارت اسررت از: 

پایبندی انسان به اخالق »مراد از اخالق سریاسی،  (.12: 1323)جعفری، « زندگی در مسرر حیات معقو 
 ای به مانند قدرت ون در برخورد با پدیدهای از حاالت و افعا  انسااسرت یعنی مجموعه« در امور سریاسری
طوری که انسران ملزم به رعایت اخالق در امور فردی اسرت، در امور سیاسی نیز، ملزم به حکومت. همان

هدد در حکومت، هدایت مردم به سررروی  باشرررد و در اندیشررره سررریاسررری امام علیرعایت اخالق می
 صو  اخالقی در سیاست، ممکن نخواهد بود.  سعادت است و این، جز با پایبندی کارگزاران به ا

 ها و آفات اخالق سیاسی مدیران ترین آسیب. عمده2ـ2

ها و آفات در حوزه های نهج البالغه، در خصررروص آسررریبهرا و حکمرتهرا، نرامرهبرا مروری بر خطبره
غگویی، دروزدگی، دنیازدگی، سازشکاری، استبداد، ستمگری، توان به مواردی چون؛ قدرتسریاسرت، می

ها به به انواع مختلف، این آسیب اسرتثمار و اسرتئثار، ریاکاری و ... اشراره نمود که در بیانات امام علی
ها نیز شررده اسررت. آن چه در مردم و مسررئوالن حکومتی گوشررزد شررده و خود پرچمدار مبارزه با این آسرریب

ه ها در عرصترین آنتوان به عمدهمی هاستعصرر امروز، جامعه و حکومت اسالمی ما، متلثر از این آسیب
ورزی و دروغگویی مسررئوالن حکومتی اشرراره نمود، که در این عدالتی، خشررونتسرریاسررت، یعنی ظلم و بی

 گیرد:پژوهش، با استناد به کالم گهربار حعرت در نهج البالغه مورد بررسی و تحلیل قرار می

ین بحران در جامعه. ظلم و بی2-2-1  عدالتی، مهمتر
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ها، ظلم و ستم بععی از مدیران جامعه به های جّدی اخالق سیاسی مدیران، بلکه از اعظم آناز آسریب
شرررناسررران، قرار دادن هر عد  را مانند بسررریاری از ل ت ورزی اسرررت. امام علیمردم به جای عدالت

در مقابل آن (. و 132داند )حکمت/نماید و آن را از جود و بخشرررش برتر میچیزی در محل خود معنا می
یء  فی »اند: ظلم قرار دارد، و ظلم را قرار دادن هر چیزی در غیر محّل خود معنا نموده ضرررع، الشررری لم  و، لظُّ ا،

ه   ع  وضر  ر  م، ی 
های دینی، به شّدت از ظلم و ستمگری نهی (. در آموزه732ق. : 1112)راغب اصرفهانی، « غ،

َُ الّدياَر » کشاند: ها را به نابودی میشرده اسرت؛ چرا که ظلم، سرزمین َُل ُيَدمِّ (. 172: 1322)آمدی، « َالظُّ

(. محو کننررده تمررام 212: 1، ن1323ترین رذایرل )خوانسررراری، در تعرالیم علوی، ظلم بره مردم، پسرررت
(. کرره 32: 1، ن1322(. و از بزرگترین گنرراهران اسرررت )لیثی واسرررطی، 172: 1322هرا )آمردی، ارزش

هلک دارد )آمدی،   (.327: 1322پیامدهای م 

 های ظلم و ستم مدیران. علل و انگیزه1ـ1ـ2ـ2

ذار گمند علتی اسرررت و برای این رذیله اخالقی نیز، عوامل متعددی تلثیرای در جرامعره، نیرازهر پردیرده
ن به توان به ضررعف ایمادرونی می باشررند که از دو منظر درونی و بیرونی قابل بررسرری اسررت: از جنبهمی

ز توان به قدرت و اسرررتفاده افراطی ابیرونی می قیامت، و پیروی از هوای نف  و از جنبه خدای یگانه و روز
 آزادی اشاره نمود: 

اند که باعث این ظلم و سرررتم های خود بیان نمودهعلمای اخالق در کتاب الف( عوامل تأثیرگذار درونی:
و اگر موجب آن، حرص و طمع در ما   کارگزاران، اگر عداوت و کینه باشرد از نتایج قوه غعبّیه خواهد بود

رسد اّولین عامل (. اّما به نظر می323: 1331باشرد از جمه رذایل قوه شهوّیه محسوب خواهد شد )نراقی، 
ترلثیرگذار درونی در اندیشررره علوی، ضرررعف ایمان بععررری از مدیران و کارگزاران جامعه به خدای یگانه و 

های حکومتی، ها و دسررتورالعملدر نامه د. حعرررت امیرباشرررسرری به اعما  در روز قیامت میحسرراب
کارگزاران خود را به توجه بخشرریدن به حعررور و ناظر حقیقی و پایبندی به اصررو  اخالق اداری و پرهیز از 

ت پرهیز از سرررتمکرراری چنین  (. و خود دربرراره73خوانررد )نررامرره/ظلم و تجرراوز برره حقوق مردم فرا می علررّ
ها را بر روی خارهای سرعدان به سر ببرم و یا با غل و زنجیر به خدا! اگر تمام شربسروگند به »فرمایند: می

را در روز قیامت، در حالی مالقات کنم  این سررو و آن سررو کشرریده شرروم، خوش دارم تا خدا و پیامبرش
که به بععی از بندگان ستم کرده و چیزی از اموا  عمومی را غصب کرده باشم. چگونه بر کسی ستم کنم 

رود و در خاس، زمانی طوالنی اقامت برای نف  خویش که به سررروی کهنگی و پوسررریده شررردن پیش می
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شررود که علت اصررلی ظلم و سررتم به بندگان برداشررت می (. از این کالم امام221/ )خطبه« کند؟می
اشد برسی ایمان داشته گیرد، و کسری که به آخرت و حسابخدا، از ضرعف ایمان به خدا و معاد نشرلت می

دّومین عامل تلثیرگذار بر سررتمگری در اندیشرره علوی، پیروی از هوای نف   دارد.هرگز سررتمگری روا نمی
د   »دارد اسرررت کره مدیران را از اجرای عدالت باز می ن، الع، ثیرا  م  ه  ذلک، ک، ع، ن، واه  م، ف، ه، ل، ِنی الوالی  ذا اخت،  «ف،

 ر واقع  شقاوتمند و محروم از سعادت است: (. و کسی که فریب هوای نف  را بخورد د73)نامه/
واُ  و ُغَوِرِ  » َدَع ِِلَ  (.  32)خطبه/« َوالّشِِقُّ َمِن انََ

ر اندیشررره طلبی اسرررت. داّولین عامل بیرونی تلثیرگذار بر سرررتمگری، قدرت ب( عوامل تأثیرگذار بیرونی:
 که در تجاوز و سررتم به حقوقیابد نماید این قدرت را میعلوی، کسرری که پسررت و مقامی را تصرراحب می

طا ، »دیگران باکی نداشررته باشررد:  ا ، اسررت، ن ن، قدرت این امکان را به قدرت طلبان (.  » 212)حکمت/ « م،
دهد که تمایالت خود را هرگونه که بخواهند، ارضرررا نمایند، منافع مردم را به راحتی در پای مطامع خود می

یزی و شرررکنی، تندی و ترت طلبی بسرررتر سررررکشررری، قانونقربرانی کننرد و به همه چیز تجاوز کنند؛ قد
دهد که اگر کارگزاران خود را هشدار می(. حعرت امیر 112: 1331)دلشراد تهرانی، « خردگریزی اسرت

روزی قدرت، آنان را به سرروی سررتم کردن بر مردم فرا خواند، در این موقع خدای سرربحان را به یاد آورند که 
(. دّومین عامل بیرونی تلثیرگذار بر 172: 1322؛ آمدی،  73تواناسررت )خطبه/او بر کیفر دادن سررتمکاران 

سرتمگری، استفاده افراطی از مباح و آزادی است، و معموال  کسانی که دارای زر و زور هستند از این آزادی 
دهد یمنمایند و هنگامی که او تا آخرین مرز آزادی پیش برود، نف  سرکش، او را فریب سروء اسرتفاده می

دهد که در این زمینه هشدار می تا از خط قرمز آزادی خارن شرود و دست به ستمگری بزند. امام علی
(. عالمه خو ی 32)خطبه/« کشررراندبه خود بیش از اندازه آزادی ندهید که شرررما را به سرررتمگری می: »

   با نف  دانسررتهمنظور از رخصررت و آزادی ندادن بیش از حد به نف  را به معنای عدم تسرراهل و تسررام
 (.  132: 2ق، ن1121است )خو ی،

 سوءظلم وستم مدیران درجامعه . آثاروپیامدهای2-2-1-2

آید که ظلم و سررتم بر بندگان خدا، پیامدهای ناگواری را در از تلمل در آیات الهی و روایات چنین بر می
 ست:پی دارد؛ چرا که ستمگری در دنیا مایه نابودی، و در آخرت مایه هالکت ا

ِ  َدماُر »  ََ َُل یِف الّدنَا ََباٌر و یِف االِخ  (. 31: 1، ن1322)آمدی، « الظُّ
های سرررتمگری حاکمان و مدیران جامعه، از دو بعد دینی و های علوی، آثار و پیامدبرا توجره بره آموزه

 دنیوی قابل بررسی است:
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جامعه، این اسرررت که یکی از مهمترین پیرامردهرای سرررتمگری حراکمان  الف( جنبـه دینی و اخروی:
ها و اعتقادات مسرلمانان دگرگون شرده و آن چه که با منافع آنان سرازگار است در جامعه رخنه کرده، ارزش

 لی اند. در بیان امام عکه به این وسرریله نه تنها خود گمراه شررده، بلکه باعث گمراهی دیگران نیز شررده
 چنین آمده است:

اِس ِعهَداهلِل »  ََ الهَّ دعََ   ُم وکََ    َو إَن شَََ تََا  َِ
َ
أخوَ    َو ر هََ   مََ مَاَت سََُ

َ
أ َََ  ِ َا  َِ

َا َو َلََُ ٌَ َلَََ  «ِإمَاٌم تَاٌ
 (. 121)خطبه/ 

توان در جامعه، حدود الهی و نماز جمعه را  بر پا داشرت که پیشوای عاد  در اندیشره علوی، زمانی می
 در رأ  حکومت باشد: 

ُمَعُ ، ِااّل ِ امامم َعدِ  ال ََیَلُح اَُ تُ  َو اَل اَ دوُد و ال »
 (. 272: 3ق، ن1332)مجلسی، « اَجُ

بیانگر این واقعّیت اسررت که پیشرروای سررتمگر، صررحنه را برای دینداران تنگ  سررخن امام علی
شررود و حتی اقامه نماز و مخصرروصررا  نماز جمعه، به تعطیلی نماید و حدود الهی، در زمان او تعطیل میمی

نیز، ضمن حرام دانستن والیت والی ناحق و حّتی متصدیان امور ایشان،  شود. امام صادقکشریده می
پایما  شردن همه حق، زنده شدن همه باطل، »دارد: پیامدهای سروء یک والی جا ر را این چنین بیان می

ظهور کامل ظلم، جور و فسراد، ابطا  کتب و قتل انبیاء و مومنان، ویران شدن مساجد و تبدیل سنت خدا 
یکی دیگر از پیامدهای مهم سرررتمگری از بعد دینی،  (.312ق :  1111)ابن شرررعبه حّرانی، «  او و احکام

و تلملی بر حا  و روز  مروری بر آیرات الهی و روایات معصرررومین  هالکرت اخروی سرررتمکرار اسرررت.
آید که عاقبت ظلم و سررتم بر مردم، چیزی جز هالکت اخروی میسرالطین سررتم پیشره گذشررته، چنین بر

 نخواهد بود.
ْهَلْتَها َلَقْد  َو »

َ
وَن  ر َُ  (. 13: 11قرآن کریم «)َظَلُموا  َْلَا َقَِّْلُتْ   ِمن اْلُق

 در اندیشه نبوی نیز، ستم به بندگان، همان ظلمات روز قیامت است 
ُلماُت ََیَم الِقَاَمِ  » ََل ِعهَد اهلِل ُهَو الظُّ ِاَن الظُّ ََ ََل:   (.313: 27ق، ن1332)مجلسی، « اّياُک  َو الظُّ
 د:نماینو در اندیشه علوی نیز، ستمگران جامعه، هیچ وقت بوی بهشت را استشمام نمی 

َ ال»    ٌِ ِاَن اَجا
ََ وَر؛  َهۀِإّياک َو اَجَ  (. 3321: 3، ن 1331شهری، ری)محمدی« َيَیُح رائ َ  اَجَ

نیروها و قرار گرفتن هر چیزی در سرتاسر جهان هستی، همه در پرتو عدالت و تعاد   ب( جنبه دنیوی:
ای از این مدار منحرد شوند رو داند که اگر ذرهجای مناسرب خود برقرار است و این را عقل سالم نیک می

 به نیستی خواهند گذارد.
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 (. 113: 1ق، ن1117)ابن ابی جمهور، « ِ الَعدِ  قامت الَسمواِت َو ااَلرِض » 
ز، باید بر اسررا  عد  اسررتوار باشررد و هر جا ظلم و سررتمگری، ها بر روی کره خاکی نیزندگی انسرران

چار نابودی 312: 1، ن1322سررربلند کرد دیر یا زود، هم حکومت رو به زوا  رفته )آمدی،  (. و هم اّمت، د 
  خواهد شد:

َعَ  َو ُُیِلُك اُلَمَ  »  َُل ُيِل ُّ َالَقَدَم، َو َيسُلُب الهِّ  (. 1231: ح1322)آمدی، « َالظُّ
به آن اشرراره نمود، سررایه افکندن  توان در کالم امام علیومین پیامد سررتمگری در جامعه که مید

برآورده شردن نیازهای زندگی، در گرو اقتصاد سالم جامعه است و اقتصاد  رکود اقتصرادی بر جامعه اسرت.
بهبود مادی یابد و در منظر حعرررت امیر سررالم نیز، جز در سررازمان و حکومت عاد  سررر و سررامان نمی

(.  و اگر مدیرانی ناالیق و سرررتم پیشررره که جز به منافع خود و 31جرامعه از اهداد حکومت بوده )خطبه/
اندیشررند بر تخت قدرت تکیه زنند، انتظاری جز اقتصرراد ناسررالم و در نتیجه خویشرران و دوسررتان خود نمی
 رکود اقتصادی را نباید داشت:

 « ََ لناِن  ُة آ  (. 113: 3، ن1323)خوانساری، « الُعمَاِن َتور السُّ
 به از را آنان مردم، اموا  به تجاوز که دانست دیبا: » سردینویم نیچن خود کتاب مقدمه در خلدون ابن

 به را انشیهست سرانجام ،یطیشررا نیچن در ندیبیم چه سرازد؛یم دینوم ثروت کردن باور و آوردن دسرت
 روتث دیتول و آوردن دسررت به از مردم اگر و ند،یربایم شررانیا از آورندیم دسررت به چه آن و برندیم غارت

 یجوامع در لذا(. 772: 1323 خلدون، ابن) «دارندیم بر دست آن راه در تالش و کوشش از شروند، دینوم
 فتهآشرر مردم وضررع جهینت در و داشررت نخواهند یاقتصرراد تیامن مردم باشررد حاکم آن بر سررتم و ظلم که

 .دیگرد خواهد
به آن اشرراره نمود، تفرقه و از بین رفتن وحدت  توان در کالم امامسررتمگری که می پیامدسررومین  

ای ستم هشود وحدت کلمه از بین برود و نشانهکلمه اسرت. در اندیشه سیاسی علوی، آن چه که باعث می
هرن و  زمانی که تفرقه بر وحدت غالب آید، (.212آشرکار شود ستمکاری زمامدار بر رعّیت است )خطبه /

   مرن در جامعه پدیدار شده  و اوضاع جامعه رو به پریشانی خواهد رفت.

 پیشگیری از ستمگری . راهکارهای3ـ1ـ2ـ2

معالجه مرض ظلم و سرتم بر دیگران به معجون مرّکب علم و عمل اسرت: اّما راهکار پیشگیری از ظلم 
علمی، تلّمل در پیامدها و مفاسرررد دنیوی و دینی ظلم و سرررتمگری، و تلّمل در آثار و  و سرررتمگری از جنبه
محوری اسرررت. از جنبه عملی، مطالعه حکایت حاکمان عاد  به عنوان الگوسرررازی فوایرد نیرک عردالرت
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 باشد.در دوران زمامداری می امام علی عملکرد آنان در جامعه از جمله عملکرد عادالنۀ
تلّمل در روایات مربو  به مفاسرد ظلم و سرتم، تلثیر به سرزا ی در پیشرگیری از ستمگری  . عالج علمی:1

 فرماید:داند و میترین گناهان میستمگری به دیگران را از بزر  به دیگران دارد. امام علی
اَنُ  رکََبُ اْلَعایص»  ََ ََل؛   (.  232: 2، ن1322)آمدی، « إّياَک َو الظُّ

نه تنها بر عذاب اخروی سررتمگران تلکید شررده، بلکه یاری رسررانندگان به آنان   در تعالیم معصررومین 
ت قرار گرفتره گیرد. که به فرمایش پیامبر ها را نیز میاند و عذاب دنیوی و اخروی، دامان آننیز مورد مرذمرّ

 :اسالم 
عواهُُنُ یف الّهاِر » 

َ
 (. 721: 3ق، ن1113)متقی هندی، « َالَظَلَمُة و ر

 ستمکاران و یارانشان در آتشند. 
چون روز قیامت شررود، منادیی ندا دهد: کجایند سررتمگران و »فرمایند: و همچنین در حدیثی دیگر می

 ای را برای آنان بسررته، یا قلمی برایها؟ هر کسرری که دواتی برای آنان لیقه کرده، یا سررر کیسررهیاران آن
: 27ق.، ن 1332)مجلسرری، « ز با سررتمکاران محشررور کنیدآنان در مرّکب فرو برده اسررت، پ  آنان را نی

ذار گتلّمل در آثار و نتایج نیک عدالت نیز، در پیشررگیری از آلوده شرردن زمامداران به سررتمگری تلثیر (.322
، نشانگر آن است که در اسالم، به کمتر چیزی مانند عدالت بها و مروری بر روایات معصرومین  اسرت.

 «َالَعد  تَاٌة »یرا که در اندیشرره سرریاسرری علوی، عدالت، عین زندگی اسررت: ارزش داده شررده اسررت؛ ز 

تواند هم زندگی ماّدی، هم زندگی معنوی (. یعنی در پناه عدالت، انسرران می21: 1، ن1323)خوانسرراری، 
داشررته باشررد و حقوق همه ک  و همه چیز رعایت گردد. به برکت عدالت حاکم، مردم احسررا  امنّیت و 

رسد و در چنین جوامعی مردم، عدالت را مثل نند و هر ک  استحقاق هر چه را دارد به آن میکآرامش می
ی عدالت درباره نمایند. در سخنی زیبا و گهربار از امام صادقگرما و سررما در مناز  خود احسا  می

 آمده است که:
ُب »  ََ ُُ ِمَن الَلَ ِد، و ری لِد ُو َالَع (. 112:  2، ن1322کلینی،«)ری ا  ِمَن اِْلسَِك َالَعدُ  رتلی ِمَن الشََ

 تر، و از کره نرمتر و از مشک خوشبوتر است. عدالت از عسل شیرین
تواند تعاد  اجتماع را حفظ کند و همه را راضرری نگه دارد، به پیکر آن اصررلی که می از نظر امام علی

زرگراهی اسررت عمومی که همه را اجتماع سررالمت و به روح اجتماع آرامش بدهد، عدالت اسررت. عدالت ب
تواند در خود بگنجاند و بدون مشرکلی عبور دهد، اّما ظلم و جور کوره راهی اسرت که حّتی فرد ستمگر می

ّرة عین  »از عدالت به عنوان  (. امام علی113: 1321)مطهری، « رسرراندرا به مقصررد نمی
 
)روشررنی « ق
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 فرماید:کند و میچشم( تعبیر می
ِة َو إَن »  َِ ّع

ََ قاَمُ  الَعدِ  یف الَِّاِد و ُظُلوُر َمَوَدِة ال ِِ ُِ الَوالِة اس ِة ع ََ َا ُق
ََ  (. 73/ )نامه« رَ

و همانا برترین روشرنی چشرم زمامداران، برقراری عد  در شرهرها و آشرکار شدن محّبت مردم 
 نسبت به رهبر است. 
توان از دو منظر فردی و دالت را مینترایج و ثمرات شررریرین عر علیبر اسرررا  رهنمودهرای امرام

توان به ترس ظلم اشررراره کرد؛ ی فردی میاز مهمترین نترایج عردالرت در حوزه اجتمراعی بررسررری نمود:
 فرمایند: می که حعرت امیرچنان

َِل » هاهی َعِن الظُّ َِ  (123: 1، ن1322)لیثی واسطی، « ِمن لوازم الَعدِ  ال
 است. . یکی از لوازم عدالت، ترس ظلم 

 های گذشته است.دومین ثمره عدالت در رهنمودهای حعرت، جبران و اصالح ظلم
 اْلَظاِلِ » 

ُا ِمن َرِدّ ََ  (. 713: 1، ن1322)لیثی واسطی،« الَعدَ  َاَ
 های گذشته نیست.هیچ عدلی برتر از جبران ستمکاری

و سرومین ثمره عدالت در حوزه فردی، آرامش رعّیت در جامعه و شادمانی زمامدار است، که به فرمایش  
 :حعرت فاطمه زهرا 

ََض اهلُل ... َو الَعدَ  تَسََها  یف الُقلوِب    (.  722: 3ق.، ن1123)ابن بابویه، « ََ
ها را برترین و یی آن در شرررهرنیز، در نامه مبارس خود به مالک اشرررتر، اجرای عدالت و برپا و امرام

گسرررترش  اجتماعی نیز، نتیجه (. عدالت در حوزه73دانرد ) نرامره/بهترین چشرررم روشرررنی زمرامردار می
گردد. کند و مبدأ اجرای عدالت در اجتماع میهای فردی اسررت که در جوامع، ظهور و بروز پیدا میعدالت

ه اسررتقرار دین و اجرای حدود الهی در جامعه اشرراره توان باز مهمترین نتایج عدالت محوری در جامعه، می
 فرمایند:می که حعرت امیرکرد. چنان

امَام َعد م »  ُة ِااّل  َِ
ُمعََ دوُد و الاَجُ (. 272: 3ق.، ن1332)مجلسررری، « الََیَلُح اَُ تَ  َو الاَ َُ

 شود.حکومت و اقامه حدود و نماز جمعه، جز با پیشوای عاد  درست نمی
 الت در رهنمودهای حعرت، دوام و ثبات حکومت است:دومین ثمره عد 

ياَسة»  َِّ دُْي ال
َِ َاَسِة َيس  (.223: 1، ن1322)لیثی واسطی،« ُتسُن الِسّ

 و در بیانی دیگر: 
َوِ  »   هاست.(.عدالت، سپر دولت23: 2، ن1322آمدی،«)َالَعدُ  ُتَهُة الدُّ
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چون  کن شدن آفاتیسایش مردم است. ریشهگسرتری در جامعه، تلمین رفاه و آو سرومین نتیجه عدالت 
ن شرردن کریشرره گسررتری اسررت و نتیجهگری و اسررراد، همه از نتایج عدالتفقر، فحشررا، اعتیاد، اشرررافی

 باشد:چنین آفاتی، آسایش و رفاه مردم و آبادانی شهرها می
ََلُة السلناِن ِعماَرُة الَُّلداِن »   (.  122: 1، ن1321)خوانساری، « ََ
 ز اهداد اصلی سیاست علوی بوده: که این ا

َُ االصَاَح یف ِ اِدَک » (. و این اصررالح و بهبودی وضررع مادی مردم، جز 131)خطبه/« َوُنظِل
 (.7311، ح1322یابد )آمدی، در سایه عدالت تحقق نمی

در دوران  محورانه امام علیهرای عملی از جملره عملکرد عدالتنمونره مشررراهرده عالج عملی: -2
 آموز و برانگیزاننده است. امام علیزمامداریشران، برای پیشرگیری از ستمگری، بسیار آموزنده، عبرت

نماد عدالت و عین عد  اسرت و مطالعه و تلّملی در دوران زمامداری ایشران، این مسرلله را به روشنی ثابت 
ر حّق خویشررراوندان نیز مهم بود که حّتی از اجرای آن د کنرد کره اجرای عدالت آن قدر برای اماممی

مرتکب خیانت در بیت الما  گردید، خطاب به  کرد. در زمانی که یکی از فرمانداران امامکوتراهی نمی
 کردند که تو انجام دادی، از من رویسوگند به خدا! اگر حسن و حسین چنان می»ایشران چنین نوشتند: 

آنان باز پ  سرررتانم و باطلی را که به سرررتم پدید  رسررریدند تا آن که حق را ازدیدند و به آرزو نمیخوش نمی
هی بیشرررتر از بیت الما ، پیش خوا(. با برادرش عقیل نیز که برای سرررهم11 )نامه« آمرده، نرابود سرررازم

 (. امام علی221عبرتی برای دیگران نیز شد )خطبه/ آمده بود، چنان برخوردی نمود که مایۀ امام
خود، حرداقل نیاز معیشرررتی مردم را تلمین کرد و در راه  عرادالنرهمصرررداق برارز عرد  الهی، در حکومرت 

 فرمایند:های جّدی را برداشت. که در این زمینه، چنین میفقرزدایی گام
اِّ َو َيَََُُب ِمن »   ، َو َیجلُ  یف الظِّ  ِلَأُکُا الَُبِ

دناُم مهِللة 
َ
، َو إَن ر َتٌد ِااّل ناِعما 

َ
َة ر صََ َح ِ التوََ

َ
مَا ر
 (.33: 2ق.، ن1117)ابن شهرآشوب، « لُفَاِت ماِء ا

ورد و سرپناه خترین افراد نان گندم میکسری در کوفه نیسرت که در رفاه به سر نبرد، حّتی پایین 
 آشامد.دارد و از آب فرات می

(.  بلکه اجازه 122نه تنها خود در حکومت دینی، از هر گونه سررتم به مردم  مبرا بودند )خطبه/ امام 
 دادند که از ظلمدادند و همواره به آنان هشرردار میرعّیت را به والیان خود در مناطق مختلف نمی سررتم به

 (.   73به مردم پرهیز نموده و عدالت را سر لوحه کار خود قرار دهند )نامه/

 ورزی مدیران و کارگزاران جامعه. خشونت2ـ2ـ2
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توان به آن اشاره نمود، خشم و ی علوی میهاای که در حکومت با اسرتناد به آموزهدومین آسریب عمده
رق  »از خشرم و غعب افراطی به عنوان بدترین اخالق،  غعرب افراطی مدیران اسرت. حعررت امیر  ألخ 

لق   رُّ خ   (.211: 1، ن1323)خوانساری، « ش،
َُق »و زشت ترین چیزها   قَ ُح یشءم َاََُ

َ
 (. 227: 1322)آمدی، « ر

نیز، از خشرررم به عنوان  داند. در حدیثی از امام صرررادق( می277و آن را نوعی دیوانگی )حکمت/ 
 ها نام برده شده است:ی بدیکلید همه

 « ٍَّ ُب ِمفِاُح ُکاِّ َش ََ  (. 223: 1ق، ن1332)مجلسی، « رلَغ
افرا  در غعرب آن اسرت که قّوه غعرب چنان بر صراحبش مسلط شود که از اختیار عقل و شرع خارن 

ور، ها کدهد و از دیدن عبرتبصریرت از انسان سلب شده و قدرت تفکر از دست میگردد، در این صرورت 
 (. 213: 1332شود )شّبر، و از شنیدن مواعظ کر می

 . عوامل خشم افروز2-2-2-1

کند تا انسران نسبت به کنتر  و درمان آن اقدام نماید و شرناخت علل و عوامل خشرم افروزی کمک می 
 یافروزی در انسرران از دو جنبهمقابله با آن سررخت خواهد بود. عوامل خشررم تا این علل شررناخته نشررود،

 یخشرررم افراطی در مدیران از جنبه درونی و برونی قرابرل بررسررری اسرررت: یکی از عوامل به وجود آورنده
ب جاهالنه درونی، وجود بععرری از خصررلت های مذموم از جمله کبر و خودپسررندی اسررت که آن از تعصررّ

ان دار نماید چنای به وجود آید که کبر و غرور آنان را لطمهمدیریتی، مسرررلله گراه در حیطره خیزد. هربرمی
او باشند.  چون و چرایدهند که گویا دیگران برده و بندۀ او هستند و باید مطیع بیعک  العملی نشان می

 فرمایند:قاصعه، چنین می در خطبه امام علی
ة یف َقل»  ََ ِب َو َقَدَتِت اََ ِم ََ  (.  132)خطبه/« َِِّ  ِمن ناِر الَغ

 ور کرد.و تعّصب، آتش خشم را در دلش شعله
 گذار بر تندخویی و خشررونت اسررت. امامدر اندیشرره علوی، کم خردی و کم عقلی نیز از عوامل تلثیر 

جا نماید که از خشرررم بیکند به او توصررریه میهنگامی که ابن عبا  را به فرمانداری بصرررره منصررروب می
(. از جنبه بیرونی نیز، اّولین 22دوری گزیند که عامل آن سررربک م زی و تحریک شررریطان اسرررت )نامه/

سرررپردن به زرق و برق دنیاسرررت. مدیران و کارگزاران در ورزی، حّب ما  و مقام و د عامل مهّم خشرررونت
را  زنند که آنتش میبینند، خود را به آب و آمواقعی کره مقام و موقعّیت و منافع خود را در معرض خطر می

دنیا طلبی را عامل  کنند. امام علیآینرد و پرخاشرررگری میحفظ نمراینرد و برای همین بره خشرررم می
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گاه باشرررید! همانا این دنیا که آرزوی آن را می»فرماید: کند و میخشرررونت و تندخویی معرفی می نید و کآ
 «ماندگار شررما نیسررت سررازد خانهخشررنود میآورد و زمانی آورید و شررما را گاهی به خشررم میبدان روی می

زدگی اسررت. انسرران موقعی دسررت به ورزی مدیران، قدرت(. دّومین عامل بیرونی خشررونت123)خطبه/
در رهنمودهای خود، کارگزاران را از  زند که توان و قدرت انتقام را داشررته باشررد. امام علیخشررونت می

قعیت سرریاسرری بر حذر داشررته و آنان را سررفارش به تندخویی و خشررونت به واسررطه داشررتن قدرت و مو
اشررتر  در نامه تاریخی خود خطاب به مالک (. امام71و  23خوشرررفتاری با مردم نموده اسررت ) نامه/ 

نیز، قردرت زدگی را عرامرل تندروی معرفی نموده و نجات از این مخمصررره را توجه نمودن به قدرت عظیم 
داند که یک مسرررئو  باید به این امر مهم توجه داشرررته باشرررد میهاسرررت پروردگار که برتر از همه قدرت

 (.  73)نامه/

 . آثار و پیامدهای ناشی از خشونت ورزی2-2-2-2

در آموزه های دینی و به خصرروص در اندیشرره علوی، روایات زیادی در خصرروص پیامدهای تندخویی و 
مردم از آنان به خاطر در امان نخسررتین پیامد ناشرری از خشررونت مدیران، دوری  خشرونت وارد شررده اسررت.

باشرررد. خدای متعا  در قرآن کریم، انسررران ها را به مراندن از خشرررم مدیران و پراکندگی از اطراد او می
خوشررفتاری با مردم دعوت نموده و از خشم و غعب افراطی بر حذر داشته و مدیر ارشد جامعه اسالمی را 

 یی رفتار ننموده که پیامد آن تفرقه و پراکندگی اّمت خواهدنماید که هیچ وقت با مردم با تند خوسفارش می
ورزی در سریاست، مردم را به گریز از سیاست و (. در اندیشره علوی نیز، خشرونت173: 3بود ) قرآن کریم 

 دهد.حکومت سوق می
  ُ ُِ ََ ت تاِش ََ ََق

َ
ُ  ر ُِ  (.  327: 7، ن1321)خوانساری، «  َمن َخُشَهت َعَيَت

 هر ک  درشت خو باشد و خشنونت ورزد مردم از گرداگرد او بگریزند. 
سرازد، که در این خصروص، از پیامبر اسالم خشرونت افراطی در انسران، ایمان انسران را نیز متزلز  می

 :منقو  است که 
اُّ الَعَسَا »   ُب ُیفِسُد االمیاَن َکما َیفِسُد اَََ ََ  (.222: 23ق، ن1332)مجلسی، « َالَغ

ورزی در جامعه توسط کارگزاران حکومتی، این است که آنان عقل یکی دیگر از پیامدهای مهم خشرونت 
دهند و همین عامل، باعث و خرد خود را که باید راهنمای اینان در مسرررا ل حکومتی باشرررد از دسرررت می

 سازد:ضربه خوردن به پیکره اجتماع شده و آنان را از جاده صواب دور می
ُب »   ََ  (.11: 12، ن1113)نوری، « ُیفِسُد االلَّاب، و ُُیِعُد ِمَن الَ واِب الَغ
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مردیران و کرارگزاران جامعه نیز، از پیامدهای  روان ریراکراری و رنرگ بره رنرگ شررردن مردم در مقرابرل  
ترین بیماری روحی برای آدمی اسررت. رفتار تند به همراه ارعاب و تندخویی و خشررونت اسررت که خطرناس

 ای، راه نجات از خشررم زمامداران را، در ریاکاری بدانند. امام علیشررود که عّدهاعث میتهدید آنان، ب
کوه از خلیفه مردم و ماجرای خالفت چنین می لی سرررانجام اوّ » فرمایند:در خطبه معرود شررقشررقیه در شرر 

ی، ر گیای از خشونت، سختحکومت را به راهی درآورد و به دسرت کسری )خلیفه دوم( سپرد که مجموعه
اشرتباه و پوزش طلبی بود. ... سوگند به خدا! مردم در حکومت دّومی، در ناراحتی و رنج مهمی گرفتار آمده 

در این خطبه، یکی از پیامدهای  (. امرام3)خطبره/« هرا شررردنردهرا و اعتراضبودنرد و دچرار دورویی
ن»خشرونت را،  وُّ ل،  باعث آسیب دیدن اخالصیعنی ریاکاری و رنگ عوض کردن دانسرته که این عامل، « ت،

 شود.های اجتماعی میمحتوا شدن برنامهدر جامعه و بی

 های تعدیل خشم افراطی. راه2-2-2-3

وجود خشررم و غعررب در نهاد آدمی برای حفاظت از خود، خانواده، دین و وطن یک ودیعه الهی اسررت. 
د لم الزم اسرت انسان باید بتواندر جایی که غعرب الزم اسرت انسران باید از خود بروز دهد و در جایی که ح

های تعدیل خشررم و غعررب افراطی مدیران و باشررد؛ لذا راهحلیم باشررد و این تکلیف یک انسرران مؤمن می
 کارگزاران حکومتی، از دو جنبه نظری و عملی قابل بررسی است: 

یل های تعدن راهتفکر و تلّمل در روایات وارده در ذّم غعررب و مدح کظم غیظ، از بهتری الف( جنبه نظری:
خشررم افراطی اسررت که این بحث، از دو جنبه سررلبی و ایجابی قابل بررسرری اسررت: از جنبه سررلبی، بدون 
شررک یکی از عوامل تعدیل خشررم، تفکر در روایات وارده در ذّم غعررب اسررت و فرد خشررمگین باید متوجه 

 ت که: منقو  اس از امام صادق باشد که اولین قربانی این آتش غعب، خود اوست.
ٌق  َا» ُ  ََن َاّوُ  ُا َ َ َاهَا و َمن ریَلقََ ٌ  ریفََ َد ٌ َمن َکَظمََ ُب نَاٌر ُموقََ : 2ق، ن1113نوری، «) َالََغَََََ

322 .) 
 نیز وارد شده است که: همین کالم از امام علی

َقٌة »  اَنُ  ناٌر ُاْ َ ِ
ََ َب  ََ   (.313: 1322)آمدی، « اْتَذُروا اْلَغ

توان بره تفکر در آیات و روایات وارده در مدح کظم غیظ و خوش رفتاری با مردم میاز جنبره ایجرابی نیز، 
ند و کاشرراره کرد. خدای متعا  در قرآن کریم، فرو خوردن خشرررم را یکی از صرررفات نیکوکاران معرفی می

 فرماید:می
َِ  َو  َظ َاْلَغ  َُ اْلَتاِظِم  َو  » بُّ ی  اهلَلُ  َو   الَهاِس  َعِن  َُ اْلَعا  (. 131: 3)قرآن کریم « َُ اْلُمْ ِسِه   ِ
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در اندیشره علوی نیز، کظم غیظ یکی از بهترین حاالت انسران و به خصروص در هنگام قدرت داشتن و 
درباره مدح  ها معرفی شررده اسررت، چنانچه در نامه خود به فرزندش امام حسررناز گواراترین نوشرریدنی

 نویسد:کظم غیظ چنین می
ِع الَغََظ »   ََ تلی ِمهلا عاِقََّ  َوَتجَ

َ
ِإََّن َل رَر ُتََع   ر َلَذ َمَغََّ ةََ

َ
 (.31)نامه /« ة، َوال ر

 م. اای شیرین تر از آن ننوشیدم و پایانی گواراتر از آن ندیدهو خشم را فرو خور که من جرعه 
، 73نامه  ،12، نامه 22در دوران زمرامداری خود، بارها اسرررتانداران و فرمانداران خود را )نامه  امرام

(  به مدارا و مهربانی با مردم و رعیت 22و نامه  27( و ملموران مالیاتی را )نامه 22و نامه  23، نامه 72نامه 
های اخالقی، سرریاسرری عامل و پرهیز از تندخویی و خشررونت فرا خوانده اسررت و تلّمل و تفکر در این نامه

قیامت و مسرئولیت آدمی در پیشگاه خدای  مهمی برای تعدیل خشرم مدیران حکومتی اسرت. یادآوری روز
و باعث  رساندها یاری میمتعا  نیز، از عوامل تعدیل خشرم افراطی است که انسان را در بسیاری از صحنه

در نامه خود به مالک اشتر نخعی، ضمن سفارش ایشان  شود. امام علینجات انسان از آن مهلکه می
زبان نسرربت به مردم، یاد آوری فراوان قیامت و بازگشررت به سرروی به پرهیز از غرور، خشررم، تجاوز و تندی 

   (.73کند )نامه/خدا را عامل مهمی برای کنتر  خشم و مسلط شدن بر نف  چموش معرفی می
و  ها و عوامل تهییج غعب و سعیاولین عالن عملی برای کنتر  خشرم، شناخت ریشه ب( جنبه عملی:

عالن هر بیماری ریشه کن کردن ماده آن است و » باشد.ه اضداد میها بوسریلتالش برای از بین بردن آن
هرای غعرررب عبارتند از: خودبینی، فخر و کبر و مکر و لجان و مزاح و اسرررتهزاء و شرررّدت حرص انگیزه

ها نسررربرت بره مرا  و جاه و دنیای فانی و این ها همه اخالق پسرررت و هالس کننده اسرررت و با وجود آن
(. وقتی که این رذایل در وجود انسررران با 372: 1)نراقی، بی تا، ن « خالصررری از غعرررب ممکن نیسرررت

ابد یهاسرت خالصی میها تبدیل به فعرایل شرد، انسران از غعربی که مولود آنریاضرت و تحّمل مشرّقت
دومین راه عالن عملی و تعرعیف خشم، الگو قرار دادن سیره نبوی و سیره علوی  (. 271: 1332)شرّبر، 

، آن قدر در رفتار و عملکرد خود نرم خو، مهربان و خوش رفتار م است. پیامبر اکرم در معاشررت با مرد
 ستاید:را اینگونه می بودند که خدای متعا  پیامبرش

 (.  1: 23کریم )قرآن«  میَعِظ  ُخُل م  َلَعلَی  ِإَنَك  َو » 
 و قطعا  تو دارای خلق عظیمی هستی.

 را نرم خویی ایشان دانسته است:  های اخالقی پیامبر اکرم ای دیگر، یکی از ویژگیو در آیه 
ِِبَ »  ةم  ََ َن  َرْلَ  (.173)آ  عمران/ «  َِلُ  ِلهَت  اهلَلِ  مِّ
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پ  بره برکرت رحمرت الهی برا آنران نرم خو شررردی. در سررریره علوی نیز، بسررریرار شررراهد نرم خو ی و  
در  با مردم و گذشرررت و انعطاد ایشررران با خطاکاران هسرررتیم. امام علی رفتاری امام علیخوش

توطئه مردم بصررره و پیمان شررکنی آنان، جرم آنان را بخشررید، شررمشرریر را از فراریان برداشررت و اسررتقبا  
   (.23)نامه/« کنندگان از دین اسالم را پذیرفت و از گناه آنان چشم پوشید

یب. دروغ2-2-3  کاریگویی و فر
کاری کاالی رایج دنیای سریاست امروز است، که متلّسفانه در حکومت دینی هم، این گویی و فریبدرو 

سیاست مبتنی بر درو  و فریب،  سریاسی امام علی آسریب سریاسری روان پیدا کرده اسرت. در اندیشره
سریاسرتی جاهلی و غیر اخالقی اسرت. ایشران پ  از جنگ صرّفین در توصریف منطق پوی سیاسی عمرو 

 فرمایند:اص و تبلی ات ناروای او چنین میع
ُیََلُف » 

ََ
تِذُب َو َيِعُد  ََ ََ ُقوُ   ََ َُّ الَقوِ  الَتِذُب ِرَنُ  َل  (.31/)خطبه« رّما و ش

گراه براشررریرد! بدترین گفتار درو  اسرررت، او سرررخن می  بندد، وعده گوید پ  درو  میمردم آ
 شود.دهد و خالد آن مرتکب میمی

باشرررد، که به فرمایش امام حسرررن ها میها و زشرررتیتمام بدی درو  از گنراهان بزر  و سررررچشرررمه 
 : عسگری

 (. 223: 22ق ، ن1332)مجلسی، « ُتِعَلت َاَََّاٌُث ُکَللا یف ََبتم و ُتِعَا مفِاَتَلا الِتذُب »
 ای است و کلید آن درو  است. جمیع اعما  خبیثه در خانه

 گویی های دروغیزه. علل و انگ1ـ3ـ2ـ2

ل در آموزه توان از دو بعررد درونی و بیرونی گویی در مرردیران را میهررای درو هررای علوی، انگیزهبررا تررلمررّ
ای برای این که به متاع اندس دنیوی از های درونی درو ، دنیاطلبی اسرررت، عّدهبررسررری نمود: از انگیزه

 تا به این وسریله به آن دسررت یابند. امام علیشرروند جمله ما  و مقام برسرند، دسرت به دامن درو  می
ت درو  او )عمرو عاص( سرررخن »فرماید: داند و میگویی عمرو عراص را بخرل و حرّب ما  و مقام میعلرّ

کند و اصررررار شرررود، درخواسرررت میدهد و خالد آن مرتکب میبندد، وعده میگویرد، پ  درو  میمی
ا چیزی از او بخواهنرد، بخل میمی های بیرونی درو ، فریب دادن (.  از انگیزه31/)خطبه« ورزدورزد، امرّ

 یکه بتواند به خواسته خود دربارههایشران است. شیطان برای آنمردم برای رسریدن به مطامع و خواسرته
ل به نیرنگ شرررد و به درو  قسرررم یاد کرد که من  حعررررت آدم  برسرررد؛ یعنی او را منحرد نماید، متوسرررّ
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مداران (. برخی از سیاست21رررر22: 2به این ترتیب آنان را فریب داد  )قرآن کریم  خیرخواه شرما هسرتم و
اری، مردم کسرازند و با نشان در  با  سبز و فریبدنیاطلب نیز، طرح واقعی خود را برای حکومت پنهان می

ل میکشرانند یا در انتخابات به هر وسریلهرا به بیعت می وند و به همین شجویند تا برندۀ انتخابات ای، توسرّ
ها روی نیاورد و در اّولین کاریهرگز بره این فریب دهنرد. امرامهرای فریبنرده بره مردم میدلیرل، قو 

 سخنرانی خود پ  از بیعت مردم مدینه، فرمود:
نا ِ ِ  ِزعمٌی » 

َ
ُقوُ  َرهََهة  و ر

َ
 (.12/)خطبه« ِ َمیت ِِبا ر

 گیرم و خود به آن پایبندم. گویم، به عهده میچه میآن 
رانه کای سرریاسررت دروغین و فریبهای خود پ  از جنگ صررّفین، دربارهایشرران در یکی از سررخنرانی

ر و گسررروگند به خدا! معاویه از من سررریاسرررتمدارتر نیسرررت، اّما معاویه حیله» فرماید: معراویره چنین می
، فراد بودم، ولی هر نیرنگی، گناه و هر گناهیترین اکار اسرررت. اگر نیرنگ ناپسرررند نبود، من زیرسجنایت

باشد پیروان آن حعرت می و همه سریاسی امام  (. این اندیشره211)خطبه/« نوعی کفر و انکار اسرت
 که سیاست مبتنی بر درو  و فریب، سیاستی غیر اخالقی و غیر انسانی است.

 . آثار و پیامدهای دروغگویی2-2-3-2

د فطرت پاس و شرخصریت واالی انسان و حرکتی غیر عادی است، اگر از هر از آن جا که درو  بر خال
کسری به خصروص از مدیران جامعه بروز نماید امری ناپسرند و مبدأ هر انحراد و گمراهی در جامعه است؛ 
لرذا آثرار و پیرامردهای فراوانی برای فرد و جامعه به دنبا  دارد که در آموزه های دینی، این آثار و پیامدهای 

روغگویی از دو بعرد فردی و اجتمراعی قرابرل بررسررری اسرررت: یکی از پیرامدهای فردی درو  پردازی در د
جامعه، رسرروایی فرد دروغگو در جامعه و در صررورت توبه ننمودن، عذاب آخرت در انتظار اوسررت. انسرران 

ی چنین زمان شود و دردروغگو هر چه بخواهد که دروغش پنهان بماند و برمال نشرود دیر یا زود آشرکار می
 رسوایی به بار خواهد آورد. در اندیشه علوی، نتیجه درو ، خواری در دنیا و عذاب در آخرت است:

َُ  الِتذِب اْلَلاَن »    (.332: 3، ن1322)آمدی، « ةیف الّدنَا و الَعذاُب یِف االِخَة ََثَ

 فرمایند: در کالمی دیگر می ایشان  
وَر َُینغاِن اْلَََء یف ديِهِ  و ُدنَاُ  »   (.  13)نامه/« َو إّن الََّغَی َواللُّ

 کند. همانا ستمگری و درو  پردازی، انسان را در دین و دنیا رسوا می
توان به آن اشرراره نمود: بی ارزش شرردن سررخنان دروغگو نزد پیامد دیگر دروغگویی از بعد فردی که می
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های الهی و مهمترین سررررمایه انسررران و موجب امتیاز او از ان و بیان از نعمتمردم اسرررت. از آن جا که زب
 جانداران است که خدای متعا  به او ارزانی داشته است:

ا َو »  َِ  َو  ِلَسان   (.  3)بلد/« َُشَف
 و از منظر نبوی نیز، تمام زیبایی انسان در زبان است:

 (.2131، 1: ن1331)لسان الملک،« َاَجماُ  یِف الّلسان»  
مسرّلما  مراد از آن زبان، زبانی اسرت که مطالب ارزشی و اخالقی از آن صادر گردد.  مدیران و کارگزاران  

جرامعره به خاطر ارتبا  با مردم، بوسررریله همین زبان و گفتار، بیشرررتر در معرض خطر هسرررتند و یکی از 
ن مردم آشرررکار شرررود و به خطرات مهم همین زبران و بیان، دروغگویی اسرررت و درو  ایشررران اگر در بی

از  دروغگویی در جامعه شررهرت پیدا کند ارزش سررخن خود را از دسررت خواهد داد. امام جعفر صررادق
 کند که:نقل می حعرت عیسی

 (. 311: 2، ن1322)کلینی، « َمن َکُُثَ ِکذُ ُ  َ َهَب َ اُؤُ  »  
 رود.کسی که دروغش بسیار شود نورش می

شررراید مقصرررود از رفتن نور انسرررانی، همان رفتن ارزش سرررخن انسررران، نزد مردم باشرررد. از پیامدهای   
اجتماعی دروغگویی مدیران جامعه، سررلب اعتماد عمومی اسررت. از آن جا که مهمترین پشررتوانه دولت و 

د شود هم حکومت در هر عصرر و زمانی، اعتماد عمومی مردم به آن اسرت و اگر بر این اعتماد، خدشه وار 
هایش، مورد بی اعتمادی مردم قرار گیرد دولت و هم مردم متعرّرر خواهند شد؛ لذا کسی که بوسیله درو 

داند، کسرری که خود را مسررلمان می» دیگر انتظار موفقیتی را از او نباید داشررت. که در بیان حعرررت امیر 
ه سخن رساند کو کارش را به جایی میشرایسرته اسرت که از سرر و کار داشتن با درو  بپرهیزد؛ زیرا دروغگ

(. یکی دیگر از اثرات زیانبار اجتماعی درو  311: 2، ن1322)کلینی،« کندراسررتش را نیز کسرری باور نمی
کرارگزاران و مدیران دولتی، خیانت به مردم اسرررت؛ چرا که او به وسررریله درو ، منافعی را برای خود جلب 

لک  » خیانت و ظلم به جامعه اسرررت، که در اندیشررره علوی:  کند و اگر به آن برسرررد در واقع نوعیمی ذب  ا،
ۀٌ یان، (. درو ، خیانت اسرت. و در اندیشه نبوی نیز، دروغگویی، خیانت 221: 23ق، ن1332)مجلسری، « خ 

بزرگی اسررت که انسرران به برادرش سررخنی بگوید که او سررخن تو را راسررت بداند در حالی که تو درو  گفته 
 (.111: 1؛ وّرام، بی تا، ن 227:  3، ن 1323)غزالی، « باشی

 گویی. راهکارهای پیشگیری از دروغ2-2-3-3

، راهکارهای پیشرررگیری از های علوی در نهج البالغه و در روایات معصرررومینبرا عنرایرت بره آموزه
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 یپردازی کرارگزاران و مدیران دولتی، دارای دو بعد علمی و عملی اسرررت؛ بعد علمی به بیان پیامدهادرو 
پردازی و تلّمل و تفّکر در روایات وارده در مذّمت درو  و بیان نتایج و ثمرات صررردق و راسرررتی نراگوار درو 

 اشاره دارد و بعد عملی به رفتار و عملکرد پیشوایان دینی به عنوان الگوی مدیران جامعه اشاره دارد.
ری از گیجامعه، اّولین راهکار مهّم پیشپردازی در بیان پیامدهای دنیوی و اخروی درو  الف( بعد علمی:

گویی در جامعه فراوان اسررت، زیرا هیچ کاالیی پردازی از جهت علمی اسررت. پیامدها و آثار سرروء درو درو 
 :  تر از درو  نیست و به بیان امام علیتر از صدق و راستی و فراواندر عصر سیاست، کمیاب

دُق َو الماَنُة »  َقاُّ یَشءم ال ََِّ
َ
َاَنُة ر ، ن 1331شرررهری، ری)محّمدی« رکَُثُ یَشءم َالِتذُب َو اََِ
11 :7121.) 

فرماید: از درو  برکنار باشرررید که با ایمان فاصرررله ایشررران در بیانی دیگر در اهمّیت پرهیز از درو ، می 
(. 32به/دارد. راستگو در راه نجات و بزرگواری است؛ اّما دروغگو بر لب پرتگاه هالکت و خواری است )خط

 دارد. بیان نتایج و ثمرات صدق وتاّمل در این روایات، مسرّلما  انسران را از آلوده شردن به دروغگویی باز می
جرا که درو  از از آن پردازی از جهرت علمی اسرررت.راسرررتی نیز، دومین راهکرار مهّم پیشرررگیری از درو 

 ترین چیزها است. زشت
قَ ُح یَشءم َاِاَُك »
َ
 (.132: 1ن ،1322)آمدی، « ر

 ترین چیزها در وجود آدمی است:ترین و شریفدر مقابل آن، صدق و راستی از پاس 
َََلۀٌ»  ََ دَق   (. 31: 1، ن1323)خوانساری، « َال ِّ

صدق و راستی در زندگی، آن قدر مهم است که حّتی خوب بودن انسان، به نماز و روزه او بستگی  مسلله
نظر به طو  »فرمایند: در این زمینه می وابسررته اسررت. امام صرادق ندارد، بلکه به صردق و راسررتی او 

ه شود این امری باشد که به آن معتاد شده باشد و برکوع و سرجود کسری نکنید و به آن غّره نشوید، زیرا می
و داری او کنید و به این دو صررفت، خوبی ااین جهت نتواند ترس کند و لیکن نظر به صرردق و کالم و امانت

رن جرداق مسرریحی، صرردق و راسررتی در زندگی را محور  (.3: 21ق.، ن 1332)مجلسرری، « ریابیدرا د ج 
(. لذا در 211-213: 1327داند )جرن جرداق، گردش قانون و اسا  زندگی،  و کذب و درو  را مر  می

شّفافّیت  صدق و راستی و های دولت به وسریلهکند و حّتی پایهصردق و راسرتی، زندگی معنا پیدا می سرایه
شرررود. در اندیشررره شرررود و اعتماد عمومی به حکومت جلب میحراکمران و زمامداران جامعه، محکم می
 گیرد:های سیاسی شکل میکاری، انواع فساد و تباهیسیاسی علوی، در زیر چتر درو  و فریب

ساُد ُکاُّ یَشءم » 
ََ  (؛231: 1، ن1323خوانساری، «)َالِتذَب 
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 یابد:استگویی حاکمان، امور مردم اصالح، و کارها سامان میولی در پناه صداقت و ر  
دُق َصاُح ُکاِّ یَشءم »   (. 231: 2، ن1322)آمدی، « ال ِّ

یان توان به رفتار و عملکرد پیشررواپردازی در بعد عملی میتنها راهکار پیشررگیری از درو  ب( بعد عملی:
دنبا  کرده سیاستی مبتنی  سریاستی که امام علیدینی به عنوان الگوی زمامداران جامعه اشراره کرد. 

 گویی بوده است:بر صداقت و راست
مُت َومَشة  ، َو ال کَذ ُت ِکذَ ة  »  َِ  (.12/ )خطبه« َواهلُل َما َک
 ام. ای از حق را نپوشاندم، هیچ گاه دروغی نگفتهبه خدا سوگند! کلمه 
اسررتی دارد، بلکه یکی از شررررایط هر امام و رهبر نه تنها خود التزام عملی به صررداقت و ر  امام علی

 فرماید:داند و میگویی میجامعه را راست
هَلُ  »  

َ
ٌد ر ٌِ ََ ُدق را ل

ََ
 (.  171/)خطبه« 

 پ  باید امام و راهنمای مردم، به مردم راست بگوید.
ی از کرد که برای جلوگیر بود و کارگزاران خود را سفارش می صرداقت، رکن اسراسری سریاسرت امام 

« اراصررح» ها، با صررراحت با آنان صررحبت نمایند و با مردم بر اسررا  قاعدۀبدگمانی مردم به عملکرد آن
سررازی( عمل نمایند که این قاعده، امروز در عصررر ما رخت بربسررته اسررت؛ در حالی که در اندیشرره )شررفاد

 (.73ارد )نامه/دسیاسی علوی، اصحار حقایق بر مردم، آنان را از بدگمانی به حکومت باز می
 
 

 گیرینتیجه
، سرریاسررت های دینی و غیر دینی، بحران اخالقی در عرصررهامروزه، بیش از هر زمانی، در تمام حکومت

ای جز روی آوردن به نمود بیشرررتری دارد و برای رهایی از این بحران اخالقی در یک حکومت دینی، چاره
اسرت. گذشرته از قرآن کریم، نهج البالغه سرشار از  یک الگو و منبع مهّمی که خطا در آن نباشرد، الزامی

رین تمسرا ل مهّم مدیریتی چه در اصرو  ایجابی و چه در اصرو  سلبی است. لذا در این پژوهش، شاخص
ها و آفات اخالق سرریاسرری مدیران و کارگزاران، در سرره مت ّیر تلثیرگذار در جامعه یعنی: ظلم و بی آسرریب

کاری در اندیشرره و سرریره علوی با تلکید بر نهج البالغه، مورد یی و فریبگوورزی، درو عدالتی، خشررونت
ها در یک نظام سررریاسررری، منشرررل بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اسرررت، که هر کدام از این آسررریب

ا هها توّجه کافی نکند، این آسیبشود و اگر جامعه و حکومت به این موانع و آسیبهای مختلف میتباهی
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جود اعتمادی را در جامعه به وحرکت تکاملی رو به رشررد و توسررعه را سررد نموده و نارضررایتی و بی توانندمی
آورنرد و حّتی دین و ایمران مردم را نیز به مخاطره اندازند. این سررره آفت تلثیرگذار در جامعه، با اسرررتفاده از 

 بحران در جامعه و سپ  چارچوب نظری محقق نراقی مورد بررسری قرار گرفته اسرت؛ یعنی ابتدا مشراهده
آن و در ادامه جایگزین نمودن یک آرمان در جامعه جهت حّل مشررکل به  شررناخت عوامل به وجود آورنده

ه عدالتی بوده کالبالغه مهمترین بحران در هر حکومتی، ظلم و بیباشرررد، که از منظر نهجوجود آمده می
موده و اعتقاد مردم را نیز به مبانی حکومت اسالمی های حکومت اسالمی را در جامعه لرزان نتواند پایهمی

متزلز  سرازد، که در اندیشه و سیره سیاسی علوی، جایگزین نمودن عدالت به جای ستمگری، مهمترین 
آرمان هر حکومتی اسرررت که حتی از جود و بخشرررش نیز برتر اسرررت. در آموزه های علوی، نه تنها قوام و 

ها نیز بر اسرررا  عدالت حاکمان در جامعه سرررت؛ بلکه قوام حکومتپایداری عالم بر اسرررا  عد  الهی ا
ورزی نسرربت به مردم بوده که در اندیشرره اسررت. دومین آسرریب جّدی مدیران و کارگزاران جامعه، خشررونت

ت، های سیاسی در جامعه اسگیرد، یکی از بدترین خصلتعلوی، خشرونت مدیران که از قدرت نشرلت می
 هایهای پایین مدیریتی، از پیامدحکومرت، و روان ریراکراری در میان رده کره گریز مردم از سررریراسرررت و

رفتاری و نرم خو ی به عنوان مهمترین ورزی است، که عالن آن جایگزین نمودن خوشخطرناس خشرونت
ای هاخالقی و غیرانسانی در آموزههای غیرکاری نیز، از سیاستگو ی و فریبآرمان در جامعه است. درو 

له، ها بوده تا به این وسررریسرررت که آن، بدترین گفتار اسرررت و متلسرررفانه کاالی رایج تمام حکومتعلوی ا
ود؛ اّما شهای سیاسی در جامعه میگیری تباهیعملکرد ضرعیف خود را بپوشانند و همین امر باعث شکل

یر ناب ناپذدر مقابل، صررداقت و راسررتگو ی در اندیشرره و سرریره علوی، جزو اهداد حکومت و از لوازم اجت
 سیاست است که مدیر جامعه باید پایبند به آن باشد تا در پناه آن، کار مردم سامان یابد.
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 ی.انتشارات علمی فرهنگ تهران:،چا  هفتم
ترجمره علی اکبر  ،تحف العهول عن آل الرســـول  ، ق1111، ابن شرررعبره حّرانی، حسرررن بن علی .3

 غفاری، تهران: کتاب فروشی اسالمیه.
 قم: انتشارات عالمه. ،طالبمناقب آل ابی ،ق1117، ابن شهرآشوب مازندرانی، محّمد بن علی .3

 :تحقیق مهــاییا الل،ــه، معجم ،ق 1333،  ایررزکر  بن فررار  بن احمررد نیابوالحسررر، ابن فررار   .11
   قاهرهمصر:  ، دوم  ا چ، عبدالسالم محمد هارون

 تهران: انتشارات سهند. ، چا  سوم، حمید عنایت :ترجمه ،سیاست ،ش1321 ، ارسطو .11
 تهران: انتشارات علمی فرهنگی.، چهارم ا چ، ترجمه فؤاد روحانی ،جمهور ش،1321، افالطون .12
، سرّید هادی خسرروشاهی: ترجمه ،صـدای عدالت انسـانی امام علی  ش،1327، رنوجرداق، ج .13

 خّرم. نشر: قم ،دوم  ا چ
 بنیاد نهج البالغه. قم: ،چا  دوم، حممت اصول سیاسی اسالم ش،1323، جعفری، محمد تقی  .11
رر ش،1323، خوانسراری، جما  الدین محّمد .17 تهران: انتشارات دانشگاه  ،الملمشـر  غرر الحمم و در

 تهران.
 قم: دفتر نشر معارد. ،تفسیر موضوعی نهج البالغه ش،1331، تهرانی، مصطفیدلشاد  .12
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قم: موسررسرره  ،)از نظر اسررتاد شررهید مرتعرری مطّهری(تفمر فلسـفی غرب  ش،1322، د اکام، علی .12
 ی معاصر.فرهنگی اندیشه

صرررنوان  :تحقیق ،مفردات الفاظ قرآن ،ق 1112، راغب اصرررفهانی، ابوالقاسرررم حسرررین بن محّمد .13
 دمشق: دارالقلم.، او  ا چ، عدنان داوودی

انتشررارات  :قم ،دوازدهم ا چ،ترجمه محمدرضررا جّباراناخالق،  ش،1332، شررّبر، سررید عبدالله .13
 هجرت.

 ، دوم  ا چ، الدین محّمد خوارزمیترجمه مؤید ،الدیناحیاء علوم ش،1323، غزالی، ابوحامد محمد .21
 انتشارات علمی و فرهنگی.تهران:

  ا چ، سرررید احمد حسرررینی :، تحقیقمجمع البحرین ش،1323، محمرد بن نیفخرالردطریحی،  .21
 تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی. ، سوم

دتقی .22 تهران:  ، او   ا چ، بره اهتمام جمشرررید کیانفر ،نـاســـت التواریت ش،1331، سرررپهر، محمرّ
 انتشارات اساطیر.

د .23  یحسرررن تحقیق:حسرررین، ،المواعظعیون الحمم و  ش،1322، لیثی واسرررطی، علی بن محمررّ
 قم: دارالحدیث. چا  او ،،یرجند یب

ــوعی نهج البالغه  ش،1333، فیعرری، کریم .21 ــیر موض  قم: نشررر ،)برگرفته از آثار عاّلمه جعفری(تفس
 معارد.

 قم: انتشارات اسوه.  ،ایمحّمدباقر کمره :ترجمه، اصول کافی ش،1322، کلینی، محّمد بن یعقوب .27
ــنن االقوال و االفعالق، 1113،  عبدالملك بن الدینحسرراممتقی هندی، علی بن  .22  ،کنزالعمال فی س

 محمود عمر دمیاطی. بیروت: دارالکتب العلمیه :محقق
 هران: دارالکتب االسالمیه.ط ،بحاراالنوار ، ق 1332، بن محمدتقیمجلسی، محّمدباقر  .22
قم: ، سوم ا چ،حمیدرضرا شریخی :ترجمهمیزان الحممه.  ش،1331، شرهری، محّمدریمحّمدی .23

 دارالحدیث. 
 تهران: انتشارات صدرا. ،هشتما  چ ،سیری در نهج البالغه ش،1321 ، مطهری، مرتعی .23
قم: انتشررارات قا م ، سرروم ا چ،معراج الســعادا ش،1331، ی نراق یمحمدمهد بننراقی، مال احمد .31

 .آ  محمد 
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ب بن یحمردمهد منراقی،  .31 ریا، راق فاضرررل ذ، الدین سرررّید جال  :ترجمه ،جامع الســـعادات ،تابی، ین،
  .: انتشارات حکمتتهران ،پنجم ا چ ،مجتبوی

 هسررروسرررمقم: ،مســتدرا الوســا ل و مســتنبا المســا ل ق،1113 ، نوری، حسرررین بن محمدتقی .32
 .راثتال اآیاالح تیبالآ 

 .قم:مکتبۀ الفقیه ،تنبیه الخواطر و نزهۀ النواظر ،تابی، عیسیوّرام، مسعودبن .33
هران: مکتب ط ،البالغهالبراعه فی شـــر  نهجمنهـاجق، 1111، الرههراشرررمی خو ی، میرزا حبیرب .31

 االسالمیه.
 

 مقاالت
 ،«البالغه نهج منظر از کارگزاران یاسیس اخالق یشرناسر بیآسر»  ش،1333 ه،لال قدرت ،یرضرا  .37

 ،3 و 2 شماره ،اخالق در یپژوهش فصلنامه
 نهج دگاهید از حکومت کارگزاران یاسرریسرر اخالق یشررناسرر بیآسرر»  ش،1333 ،یمجتب فا ق، .32

 121-113 صص ،13 شماره ،البالغهنهج یهاپژوهش فصلنامه ،«البالغه
 

 منابع انگلیسی
کسفورد، فرهنگنامه .32  پرور دانش انتشارات: تا یب او ، چا  ،  pathology وا ه ش،1331 آ

38.https://www.civilica.com/PaperTAFTIAUMAAREF01TAFTIAUMAARE
F01_047.htmlکد COI مقاله TAFTIAUMAAREF01_047: 


