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 سمه تعالیاب

  :ولسؤمدیر مسخن 
 بازگشت به نهج البالغه 

بعد از قرنها رنج و مصیبت و تحمیل ظلم و جنایت از سوی حکومتهای جور بر اسالم و مسلمین ، 
سرانجام انقالب اسالمی در ایران به پیروزی رسید و سلطه ی طاغوتها برچیده شد و آزادی و استقالل 

ش  را امبر وی  ملت ایران لبخند زد و فضاااای باز سااایاسااای و امنیت اجتمانی مجال زندای تو م با آر 
 فراهم آورد . 

البته تحقق این امر خطیر و مهم و ساااختن جامعه ی متعالی بسااتهی به فرهنی  ااحیل و نالی 
 ی ایده آل اسالمی ممکن نخواهد بود .  دارد و بدون آن بوجود آمدن جامعه

 بدیهی اسات فرهنی اساالمی  ه از زندان طاغور رهایی یافته و مجال ظهور و بروز یافته می بایست
لذا باید قبل از هر چیز این فرهنی آسمانی مورد توجه همهان بویژه مسئوالن  مستند این جامعه باشد.

 و مدیران  الن جامعه قرار ایرد . 
 ه در دوران حکومت اساات نلی  نکته ی مهم در این رابطه سااخن و ساایره ی امیرالمنمنین

متهای ندالتخواه و جوامع آزاد و مستقل  وتاه خود ارائه فرمود  ه الهوی ارزشامند برای همه ی حکو
بشاری اسات  ه قسامتی از آن در  تاب شاریج نهج البالغه ارد آمده و خوشبختانه در طول تاری  و 

  حوادث مختلج سالم به دست ما رسیده است . 
تفاور ویژه نهج البالغه با ساایر  مجامع حدییی،  ادور آن در دوران حکومت ظاهری و رسمی و 

سایاسای آن حکومت می باشاد  ه تشاابه  املی به دوران تشاکیل جمهوری اسااالمی  موقعیت خاص
 ایران دارد و به قول مقام معظم رهبری :

به ننوان یک حا م اساااالمی حری می زند و با جامعه ای  ه تحت اشااارای امیرالمنمنین »...
ین منحکومت خود اوساات سااخن می اوید و این بخش،بیشااترین سااخنانی اساات  ه از امیرالمن

شور ما و در جامعه ی  در...همان شرایط قرارداریم در نهج البالغه نقل شاده است،ما امروز در 
به قرآن و نهج البالغه به پیروزی و با اتکاءما این انقالب در سااایه ی آموزشااهای امیرالمنمنین 

در  ا  تقریب همان جامعه ی اساالمی و نلوی تشاکیل شاده و همان شرایطرسایده اسات. امروز تقریبا  
ه بیشااتر از نهج البالغ چهبیشااتر ابعاد در جامعه و  شااور ما حکومت می  ند . امروز روز اسااتفاده هر 

به واقعیتهای جهان و جامعه نهاه  رد است. امروز می شود از دیدااه دقیق و نافذ امیرالمنمنین 
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لذاست  ه به نظر ما امروز از همیشه  شناخت و نالج دردها را پیدا  رد. و بسیار ی از حقایق را دید و
  1«البالغه ما محتاجتریم به نهج

ما هرچه پیشاتر می رویم این رارورر بیشاتر احساا  می شود . خوشبختانه در طول چهل سال 
 ه از نمر این شاجره ی طیبه می اذرد اامهای بلندی در راه شاناخت این  تاب نظیم برداشته شده 

قدامار ارزشاامندی انجام شااده و اروهی از طالب و دانشااجویان نزیز اساات و  در حوزه و دانشااهاه ا
بدان روی آورده و مقاالر، تابها و پایان نامه های مفیدی نرراااه اردیده اسااات،ولی در نین حال تا 
ت واالی مسئوالن ارشد فرهنهی را می طلبد  تا با  رسایدن به مطلوب فا اله ی زیادی هست  ه هم 

ت و اراده های قاطع از این منشااور جاودانه بهره برداری  رده و فضااای جامعه را اسااالمی و نلوی  نی 
  نند . 

مهمتر آنکه نهج البالغه در بساااتر اجرائی  شاااور قرار ارفته و نهاد و مرا ز دولتی و انقالبی از آن 
الهام ارفته و  محققان و نویسانداان، بویژه مر ز پژوهشهای مجل  شورای اسالمی در این رابطه به 

قیق و بررساای پرداخته و اساااتید حوزه و دانشااهاه تدری  و آموز  آنرا  وجهه ی همت خویش قرار تح
دهند  و دولت هم با استفاد ه از این منابع و دستاوردهای اررزشمند محتوای آنرا به مورد اجرا بهذارد تا 

دد . همانطور نموم مردم و جامعه ی اساالمی به  مال مطلوب نائل آمده و دردها و مشاکالر حل ار 
 اشاره  ردند  :   ه امام راحل

( برای تعلیم و تربیت ما خفتهان در )نلیو اماا  تااب نهج البالغه  ه نازله روا اوسااات  »...
ت و در حجاب خود و خود خواهی خود معجونیساات برای  شاافاء و مرهمی اساات برای  بسااتر منی 

 2«...دردهای فردی و اجتمانی
 وتاه ساخن آنکه بر فضاالء و پژوهشهران است  ه محتوای نهج البالغه  بویژه نهدنامه مالک اشتر 

در آورده و به دولت و مجل  تقدیم  رده تا رسالت خویش را ادا رده و آنهاه  یا الیحه طرا را به شکل 
اان متعهد نویسند دولت اسات  ه آن را در اجرا بکار ایرد و این فصالنامه فر اتی برای اندیشمندان و 

 است  ه نظرار خود را ارائه  نند . 
ق  والله هوالموفِّ
 سیدجمال الدین دین پرور    
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