بسمه تعالی
درست است که از تألیف کتاب شریف نهج البالغه  1041سال می گذرد و از عمر سخنان
امیر مؤمنان علی

علیه السالم

 1400سال سپری شده است  ،ولی بالغت و فصاحت و محتوای این

کتاب همچنان در اوج پذیرش و در دنیای امروز مطرح است .

سخن مدیر مسؤول

سخن مدیرمسؤول

اگر تعجب نکنید در زمان ما  ،نه تنها در ایران بلکه در کشورهای مختلف جهان 127
مؤسسه  ،انتشارات و مرکز تحقیقات درباره نهج البالغه مشغول فعالیتند و در مراکز سیاسی و
اجتماعی و دانشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.
یکی از علل ماندگاری و گسترش کالم امام  ،مسأله ی تحقق عدالت در دوران حکومت
ظاهری آن حضرت است که به عنوان الگویی فرا زمانی و فرا مکانی در تاریخ به ثبت رسیده
است .
بسیارند که درباره ی عدالت و حکومت عدل محور صحبت و سخنرانی کرده و کتاب و
مقاله می نویسند ولی وقتی به حکومت رسیده آنچه را گفته و نوشته اند فراموش کرده و یا
الاقل از پیاده کردن آن ناتوانند و مافیای قدرت و ثروت اجازه نمی دهد که عدالت پیاده شود
تنها امیرالمؤمنین علی علیه السالم بود که عالوه بر بیان مفهوم عدالت با عوامل ضد عدالت
به شدت و قاطعیت به مبارزه برخاست و در راستای تحقق عدالت تا آنجا پیش رفت که با
همهی کارشکنی ها به پیاده کردن آن توفیق یافت و سرانجام در این راه جانش را تقدیم کرد.
ّ
« ُق ِت َل ّ
علی فی محراب عبادته ِلشدة عدالته»
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امام علی

علیه السالم

بنیانگذار مکتب عدالت در دنیاست که پس از پیامبر اکرم

ه
( صلی اّلل علیه و آله و سمل )

توانست در زمان خود آن را عملی ساخته و حتی اجازه نداد بستگان و همسنگران خود در
زمان پیامبر پا از گلیم خود درازتر کنند  .داستان عاریه گرفتن گردنبند از بیت المال توسط
دخترش ام کلثوم و محکوم کردن آن ،بر خورد قاطع با برادرش عقیل در ّرد مطالبه بیش از سهم
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خود از بیت المال و عزل فرماندارانی که می خواستند به حقوق و اموال عمومی دست درازی
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کنند شاهد این مدعاست .
فرهنگ عدالت علوی در زمان حاضر به سازمان ملل هم کشیده شده و پس از قرنها در
میان غوغای توطئه ها و فریادهای ظالمانه و ضد حقوق بشری بعنوان سند رسمی عدالت
بشری ثبت شده است .
در سال  2002میالدی برنامه عمران ملل متحد به درخواست اتحادیه ی عرب گزارشی
را در موردتوسعه ی انسانی جامعه عرب تهیه و منتشر کرد .در بخش مربوط به «جامعه دانش
محور» بخشی از سخنان حضرت علی
نقل از نهج البالغه درج شده است.

علیه السالم

و بخشی از فرمان آن حضرت به مالک اشتر به
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نظریه عدالت علوی
سیره و سخن امام امیرالمؤمنین علی

علیه السالم

در رابطه با عدالت باید محور بحثهای علمی و

سیاسی قرار گیرد و به عنوان «نظریه ی عدالت علوی» به جهان عرضه شود .این کار حوزه و
دانشگاههای ایران است که افتخار آزاداندیشی داشته و سیاستهای استعماری از دست اندازی
به آنها محروم و نا امید است .
به برکت انقالب اسالمی و حضور اساتید و دانشجویان متعهد و وارسته زمینه ی رشد و
ترقی آن فراهم آمده و بر خالف دانشگاههای کشورهای استعماری و وابسته به استکبار جهانی
که دانشجویان را در حصار افکار منحط خود قرار داده و ظالمانه و ناجوانمردانه در سراشیبی
توطئه ها و انحرافها قرار می دهند و به بهانه ی مدرک گرایی افکار و عقاید باطل خود را
تحمیل کرده و با عد الت واقعی به جنگ برخاسته و اجازه آزاد اندیشی را نمی دهند  .نمونه
 . 1برای توضیح بیشتر به شماره  32فصلنامه نهج البالغه در سال  1390مراجعه شود .
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آن را خود شاهد بودم که در کشور هند یکی از دانشجویان که تحصیالت خود را در حوزه ی
علوم اسالمی و حدیث به دوره ی دکتری رسانده بود و رساله ی خود را در یکی از دانشگاههای
انگلیس در موضوع نهج البالغه می نوشت ،استاد مربوطه با صراحت اعالم کرد که راز
موفقیت و پذیرش رساله و دریافت درجه ی دکتری منوط به کیفیت تدوین آن است  ،باید
طوری تنظیم شود که «انتساب نهج البالغه به امیرالمؤمنین

» مورد تشکیک قرار گرفته

علیه السالم

و آن را مورد انکار قرار دهی .
شگفتا از کشورهایی که ادعای آزادی و آزاداندیشی دارند و دانشگاههای آنجا باید نمونه
اعالی این عنوان باشند چگونه اینگونه بی پروا و جسورانه علیه حقایق علوم و مذاهب جبهه
جنگ حقایق رفته و برای از صحنه خارج کردن آن به هر دروغ و باطل و توطئه و دغلکاری
دست می زنند .
در هر صورت نهج البالغه امروزه در حوزه ی فرهنگ سیاسی و اجتماعی به عنوان یک

سخن مدیر مسؤول

گیری کرده و همانند جنگهای نظامی درگیر یک جنگ فرهنگی و شیطنت آمیز می شوند و به

سند معتبر مورد توجه دانشمندان و مصلحان بوده و نشانه آن ترجمه به زبانهای زنده ی
دنیاست .
ً
اخیرا عهدنامه مالک اشتر توسط چند تن از اساتیددانشگاه «ریو کوکو» ژاپن ترجمه و
منتشر شده که در ایران هم رونمایی و معرفی گردیده است و این موج عظیم جهانی ما را بیش
از پیش به بهره برداری از این منشور جاودانه دعوت می کند  .مبادا دیگران پیش از ما سبقت
گرفته و آنرا مورد استفاده و بهره برداری قرار داده و به پیشرفتهای شگرف نائل شده ولی ما عقب
باشیم.
امروز یکی از مراکزی که باید نهج البالغه را در کنار قرآن قرار داد و از آن بهره برد مساجد
سراسر کشور است که هر روز و هر شب مؤمنان در آن حضور پیدا کرده و با فراگیری قرآن و
نهج البالغه رشد فکری و فرهنگی خود را بیشتر کرده و پیشرفتهای اجتماعی و سیاسی خود
را اد امه دهند .
این حرکت ادامه ی حرکت شاهدان شهید و پیروان راستین مکتب امام
صالح آن  ،امام راحل و مقام معظم رهبری است که فرمود:
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و خلف
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«همانطور که قرآن خوانده می شود نهج البالغه هم باید خوانده شود چون تالی قرآن است
 .همانطور که مسلمانان خودشان را موظف می دانند با قرآن انس پیدا کنند و ندانستن قرآن را
برای خود نقص می شمارند  ،ندانستن نهج البالغه هم باید نقص به حساب بیاید» .
(بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در دوران ریاست جمهوری در کنگره پنجم نهج
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البالغه ـ تهران حسینیه ی ارشاد فروردین ماه . ) 1363
به امید روزی که نهج البالغه در حوزه و دانشگاه به اوج خود رسیده و محتوای کالم امام
ّ
در بستر اجرایی کشور قرار گیرد .انشاءالله
مدیر مسؤول
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