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چکیده
توسعه ،چکیده معرفت ،دانش و اخالق بشری است که در فرایند تاریخی خود را نمایان میسازد .توسعه ،امری،
کیفی است که حاکی از وضعیت نشاط اجتماعی ،رفاه ،عدالت اجتماعی و وضعیت سرمایه اجتماعی یک جامعه
است .یکی از زمینه های اساسی توسعه ،توجه به مبانی دینی و معرفتی موجود در آن جامعه است .بر این
اساس ،هدف اصلی پژوهش ،شناسایی و سنخبندی زمینۀ فرهنگی-اجتماعی توسعۀ ملتها با تأکید بر دیدگاه
نهج البالغه است .روش مورد بررسی در این پژوهش ،متکی بر روش نظری یعنی مطالعات کتابخانهای،
رویدادهای تاریخی مستند و منابع علمی میباشد که تحت عنوان رویکرد بنیادی دستهبندی میشوند ،چون
محقق در آن با استنادات تاریخی و نظری سعی در افزایش دانش نظری و جهانبینی خود را دارد .نتایج حاصل
از پژوهش نشان میدهد که پایۀ اساس ماندگاری یک ملت متکی بر وضعیت توسعۀ اجتماعی آن جامعه است.
بهطوریکه توسعه با هدف ترویج اخالق ،فرهنگ و دانش غنی ،تمدن تعاملگرا ،نشاط اجتماعی و شفافیت،
تقویت پاسخگویی و اتّکا بر قوانین اجتماعی و احترام به هنجارها و آداب دینی بوده است .برایناساس میتوان
گفت که مواردی از جمله خودباوری اجتماعی ،رواج عدالت اجتماعی ،تقویت اعتماد سیاسی ،کاهش تفرقه و
نزاع قومی ،مبارزه با فساد اجتماعی ،بینظمی ،تبعیض و توزیع برابر منابع کمیاب ،شفافیت اقتصادی-سیاسی،
پاسخگویی و وجود حق اظهارنظر و غیره از منظر نهجالبالغه ،زمینههای مهم و مؤثر در توسعۀ یک ملت به-
شمار میروند.
کلیدواژهها :امام علی(ع) ،نهجالبالغه ،توسعه ،عدالت اجتماعی ،حکمرانی خوب.

 .1استادیار گروه معارف دانشگاه کاشان
 .2استادیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه شهرکرد
 .3دانشجوی دکتری علوم و معارف نهجالبالغه دانشگاه کاشان
* :نویسنده مسئول
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شناسایی و سنخبندی زمینه فرهنگی -اجتماعی...

 .1مقدمه
توسعه ،1بهعنوان یک مفهوم محوری در جامعه جدید مطرح شده و از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی
قرارگرفته است .دیدگاه ها و مفهوم توسعه در جامعه جدید برگرفته از نگاه تاریخی اندیشمندان به تحوالت
جوامع و تغییراتی است که بر اثر صنعتی شدن ،شهری شدن ،افزایش جمعیت و حاصل بهبودی وضعیت
زندگی انسانها در جامعه جدید است .این وضعیت در کشورهایی که ما از آن تحت عناوین مختلفی چون:
توسعهیافته ،پیشرفته و صنعتی یا عناوین دیگر یاد میکنیم بیشتر به چشم میخورد .در نتیجه این وضعیت
و اثرات مطلوبی که توسعه جوامع در زندگی مردم داشته است ،همه خواهان توسعه شدهاند؛ زیرا توسعه
برای آنان بسیاری از زمینههای رفاه و آسایش را به همراه میآورد .با این وجود گرچه ادبیات و پیدایش
مفهوم توسعه به دوران جدید برمیگردد ،اما مفاهیم ،زمینهها و دیدگاههایی در متون دینی ما  -بهویژه
نهجالبالغه -وجود دارد که بسیار غنی و پرمعنا و کاربردیاند ،چیزی که خأل آن در ادبیات علوم اجتماعی
و سیاسی بومی ما احساس میشود ،اما در متون دینی ما وجود دارد .در جامعهشناسی از مواردی بهعنوان
پایههای شکلگیری جامعه یاد میشود که در نهجالبالغه به زیبایی هر چه تمام و بهصورت کامل بیان
شده که میتواند هم مبنای شکلگیری جامعه و هم مقوّم آن در جهت پیشرفت و تکامل باشد .نوشتار
حاضر در تالش است با روش توصیفی -تحلیلی با تکیه بر دیدگاه امیرمؤمنان علی(ع) الگویی مناسب
برای توسعه ملتها استخراج کنـد .سؤاالتی که ایـن پژوهش بدان پاسخ گویـد این است که؛ آیـا در
نهجالبالغه به زمینههای اجتماعی –فرهنگی توسعه ملتها ،توجه شده است؟ مهمترین این زمینهها در
بعد درون دینی و برون دینی کدامند؟ زمینههای اجتماعی و فرهنگی توسعهنیافتگی از چه سنخی هستند؟
 .1-1بیان مسئله

قانون مرگ و حیات عالوهبر انسانها ،جوامع و دولتها را نیز در برمیگیرد و هیچ جامعهای نیست که از
شمول این سنت تخلفناپذیر بیرون باشد .در این میان عواملی باعث ضعف و انحطاط جوامع میشود و در
نقطه مقابل ،برخی عوامل و زمینهها هستند که در حیات اجتماعی یک جامعه نقشآفرین بوده و در رشد و
شکوفایی آن تمدن ،تأثیری به سزا دارند .برایناساس ،مسأله پژوهش این است که زمینههای فرهنگی-
اجتماعی توسعه ملتها در دیدگاه نهجالبالغه کدامند؟ پرسشی که این پژوهش درصدد پاسخگویی به آن
است ،این خواهدبود که چه عواملی سبب پیشرفت و انحطاط تمدنها میشود؟ با توجه به سؤال فوق،
فرضیه که به نظر میرسد قابلتأیید باشد این است که انحطاط جوامع امری تصادفی نخواهدبود بلکه
براساس قانونمندیهای حاکم بر جامعه و تاریخ است .البته در پیشرفت تمدنها عوامل بسیاری نقش
دارد؛ اما ایـن تحقیق چشماندازهای از سخنان و کلمـات امیرمؤمنان علی(ع) را در مـورد سنخبندی
زمینههای فرهنگی-اجتماعی توسعه ملتها را ،مورد واکاوی قرار میدهد.
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 .2-1پیشینة پژوهش

یکی از اقدامات علمی مهم در طرح مباحث علمی ،سنخبندی یا گونهشناسی است .اهمیت و نقش آن
بهقدری است که حتی علم را بر اسـاس آن تعریف کردهاند .برای مثال بریمو 1علم را مجموعهای از
دانستنیهای منضبطی دانسته که بر اساس تجزیهوتحلیل مقایسهای ترکیبیافته و دارای نوعی نظام
مبتنی بر طبقهبندی یا سنخبندی است و پدیدههای مورد بررسی آن در دستههای معین و بر حسب ضوابط
مشخص منظم شده است (بریمو .)312 :1792 ،این مسأله در علوم اجتماعی به سختی انجام میشود هر
چند ممکن است بر روی آن توافق نظری وجود نداشتهباشد ،اما به درک درست مسائل کمک میکند.
بزرگان و اندیشمندان از منظرهای قابل تأملی به کتاب ارزشمند نهجالبالغه پرداختهاند ،اما از منظر سنخ-
شناسی جوامع به لحاظ ویژگیهای اجتماعی -فرهنگی توسعه ،چندان توجهی نشدهاست .ملکی و
همکاران( )1371در مطالعهای ،ابعاد و مؤلفههای توسعه فرهنگی را بر اساس مؤلفههای شورا انقالب
فرهنگی در نهجالبالغه بررسی کردهاند که در آن شاخصهایی چون :شاخصهای اخالقی ،عقالنیت،
عدالت ،هویت ،نظم اجتماعی ،وحدت ،انسجام و استقالل بهعنوان مهمترین مؤلفهها مورد اشاره
قرارگرفتهاست .اسالمی نژاد در پژوهشی با عنوان :جلوههای جامعه آرمانی از منظر نهجالبالغه در بستر
ساختار جامعهشناختی با استناد به فرمان امام علی(ع) به مالک ،از هفتطبقه اجتماعی یاد میکند که
مبنای امام(ع) برای این سنخبندی ،شغل و حرفه مردم بودهاست و در آن صنف سپاهیان و
مالیاتدهندگان ،جز با صنف قضات و کارگزاران دولت قوام و استوار نمییابد (.)Al-shia.info/tags
سعادتپناه و همکاران ( )1371در پژوهشی با عنوان نقش عدالت در توسعه تمدن اسالمی از منظر قرآن و
نهجالبالغه ،شاخص عدالتگستری را بهعنوان یک موضوع محوری مطرح کرده و پس از بیان آن اشاره
نمودهاست که تمام دستورات الهی برای انسان عادالنه و بر محور عدل در جامعه است .مالحظه میشود
که در پژوهشهای فوق به برخی عوامل موردنظر بهصورت جسته گریخته پرداخته شده و به زمینههای
توسعهای جامعه از دید درون دینی و برون دینی پرداخته نشدهاست که در این مقاله سعی شدهاست از این
جنبه به موضوع بپردازد .که براساس آن میتوان ،معرفهای اساسی برای طرح الگویی برای جامعه دینی
خود ارائه داد.
 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

با وجود تحقیقاتی که انجام گرفتهاست ضرورت بحث و واکاوی مهمترین عناصر مؤثر در توسعه ملتها از
یک و از سویی دیگر چون بهصورت جامع و کامل به همه ابعـاد در کتاب شریف نهجالبالغه پرداخته
نشدهاست .لذا نگارنده بر آن شد که با روش تحلیلی -توصیفی به بازنگری در مورد شناسایی و سنخبندی
زمینههای فرهنگی-اجتماعی توسعه ملتها با تأکید بر دیدگاه امام علی(ع) در کتاب شریف نهجالبالغه

1. Brimo, A.
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شناسایی و سنخبندی زمینه فرهنگی -اجتماعی...

بپردازد .این تحقیق شامل دیدگاههای نظری توسعه ،سنخشناسی زمینههای فرهنگی-اجتماعی توسعه و
سنخبندی اجتماعی موانع توسعه ملتها است.
 .2بحث
 .1-2دیدگاههای نظری توسعه

«توسعه به معنای ،افزایش توانمندی اجتماعی ،افزایش تولید و رسیدن به سطحی از رفاه است» (ازکیا،
« .)131 :1331از دیدگاه رستو ،توسعه از مسیر پنجگانه غرب عبور میکند و یکی از علل اصلی توسعه،
توجه به کشاورزی و افزایش پساندازه است» (زاهدی .)312 :1371 ،توسعه و گریز جامعه از وابستگی
اجتماعی ،الزامات و تحرک طبقات اجتماعی ،رشد و حل مسأله بیکاری و اشتغال آفرینی ،رجوع دوباره به
مسأله فرهنگی در جامعه را ضروریتر میسازد .به تعبیری سازنده اصلی جامعه و نگهداشت نظم ،1قانون،
اخالق ،صداقت ،انصاف ،مروت ،زندهدلی ،ط راوت و نشاط ،توجه به نیروی اجتماعی و فرهنگی است .بر
این اساس متفکرین جامعهشناسی بر این باور هستند که توسعه یک جامعه ،خصلت اجتنابناپذیر جوامع
انسانی است .در توسعه و تحقّق آن ،عوامل انسانی ،اجتماعی و توجه به بسترهای اعتقادی و فرهنگی آن
جامعه مؤثر بودهاست؛ به عبارتی تعالی یک جامعه و استقالل اقتصادی آن ،مستقیم از کنشگران خالق و
کارآفرین و پایبند به قوانین آن اجتماع تأثیر میپذیرد .به تعبیر «گیدنز» خاستگاه جامعهشناسی امروزین را
میتوان در کوشش برای درک تغییرات چشمگیری که جهان سنتی را در هم نوردیده و به ایجاد
شکلهای جدید نظم اجتماعی کمک رسانده ،جستجو کرد (غفاری و ابراهیمی لویه .)2-3 :1371 ،از
طرفی تحوالت اجتماعی و سقوط آنها تابعی از ارزشها ،هنجارها و سنتهای اجتماعی بودهاست .وقتی
جوامعی از داشتهها و سرمایههای اجتماعی -فرهنگی خود در فرایند تعالی اقتصادی محافظت نمایند،
بهمثابه ماکس وبر-جامعهشناس آلمانی -روبنا (فرهنگ ،اخالق ،منش ،صداقت ،راستگویی ،فضیلت و
جهاد) را بر زیربنا (نیاز غریزی ،خوراک ،پوشاک ،پولپرستی و حرص مالی) ترجیح دهند ،در برابر هرگونه
تغییرات و تحوالت بیرونی و داخلی ،سالم و مقاوم میماند .این ارزشهاست که پویایی و زنده ماندن یک
اجتماع را تعیین کرده و بر تقویت و تعالی آن میافزاید .پس ارزشها و باروهای دینی و اجتماعی ،غرایز
بشر را در جهت صحیح هدایت و خواستهها و تمایالت او را اصالح کرده و انسانهایی برای جامعه تربیت
میکند که قادر به بالندگی جامعهشان باشند .تربیت دینی و شکوفا کردن قوای انسان بهطور متعادل،
هماهنگ و در چارچوب ارزشهای الهی است.
در اینجا به برخی از مهمترین دیدگاههای مرتبط ،اشاره میشود:

1.Order
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 .1-1-2نظریة عبور از بحران

«دیویس»نظریه پرداز نوسازی،تئوری پرش از موانع را مطرح کرد .از نظر وی جوامعی که موفق به عبور از
موانع توسعه شدند ،میتوانند وارد مرحله جدید و متجدّد شوند .وی موانع توسعه (انحطاط) جوامع را به سه
دسته -1 :موانع اقتصادی (اسرافگری ،تبذیر ،مصرفگرایی ،فقدان تمایل به کارآفرینی و سرمایهگذاری،
تولید برای مصرف)؛  -2موانع اجتماعی و سیاسی (شکاف مدنی ،عدم حاکمیت حکمرانی خوب ،نبود
شفافیت ،فقدان مشارکت سیاسی ،حکومت سلطنتی ،استبدادی ،قبیلهای ،فساد ،خویشاوندگرایی و رابطه-
گرایی) و  -3موانع روانشناختی (روحیه قدرگرایی ،فردگرایی ،خاصگرایی ،تعصب و ریاضتگرایی)
میداند (سو .)37 :1372 ،از نظر وی عقالنیت ،خردگرایی ،تسامح ،عامگرایی و وظیفهشناسی عامل رشد
جامعه است (همان).
حلقه درونی :مظهر اقتصاد و ارزشها
حلقه میانی :بیانگر حصار ایمنی شناسی
است که جوامع سنتی آن را در برابر
اقتصاد برپا کنند.
حلقه بیرونی :نشان دهنده جامعه و
ارزشهای آن ،سلسله مراتب و روابط
قدرت در درون است.

به این ترتیب ،موانع اقتصادی ،جزء موانعی هستند که قبل از همه جامعه را از حرکت به سمت پذیرش
نوآوری و رشد ،باز میدارند و تا این موانع ،در یک جامعهای ،برطرف نشود ،نمیتوان سراغ برونرفت از
موانع دیگر رفت .بهزعم دیویس ،سبک زندگی یک ملت رابطه معناداری با رشد اقتصادی آن دارد .ملتی
که تولید را نه برای پسانداز و کارآفرینی و بلکه برای مصرف فعلی خود برساند ،سیر قهقرایی و
واپسگرایی اقتصادی -فرهنگی را تجربه خواهدکرد .پس عزتنفس ،اعتماد ملی و سرمایه معنوی آن
جامعه دچار تخریب شده و مردمانش خودباخته خواهندشد .مواجهه یک ملت با این تراژدی ،دستدرازی و
قرض گرفتن از جوامع بیرونی است که ناخواسته به سمت وابستگی و فروپاشی میگرایند .نزاعهای قومی
و پریشان حالی آن جامعه ،مردمانش را از لحاظ روانی به عنصری بیهویت و خودباخته تبدل نموده و
پسلرزههای این انزوای اجتماعی و افسردگی اقتصادی ،آنها را به جامعهای هیجانی-احساسی و بیگانه از
فرهنگ و ارزش خود دچار خواهد نمود.
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 .2-1-2سرمایه و اعتماد

اجتماعی1

از نظر «پاتنام» اعتماد یکی از عناصر ضروری است و یک عنصر غیر اختیاری و ناآگاهانه نیست.
«پارسونز» اعتماد را عامل ایجاد اتحاد ،انسجام اجتماعی ،ثبات و نظم دانسته و همچنین «جانسون»
اعتماد را برای رشد ترقی جامعه ضروری میداند (بابایی .)12 :1332 ،عوامل سقوط جامعه از نگاه منابع
دینی و قرآنی زمانی تسریع می شود که سطح اعتماد اجتماعی از میان برود و جامعه با فروپاشی سرمایه
اجتماعی مواجه گردد .سرمایه اجتماعی بهمنزله تسبیحی مستحکم نقش فعّال و مهمی در گره خوردن
نیازها و عواطف افراد جامعه نسبت به هم دارد .همانگونه که امام علی(ع) یکی از علل اضمحالل جامعه
را بدگمانی یا بیاعتمادی بیان میکند .جامعهای که در آن فردیت حاکمیت پیدا کند و جمعگرایی،
صلهرحم،مراقبت از همسایه ،هممذهب و همدین ،ارزش و کارکرد خود را از دستدادهباشد ،جامعه دچار
فروپاشی نظارتی یا بیسازمانی میگردد .زمانی بیسازمانی اجتماعی ظهور مییابد که قوانین اجتماعی و
قواعد و هنجار و سنن جامعه اختالل کارکردی پیداکردهباشد .در این حالت جامعه بهخاطر فقدان نظارت و
قواعد اخالقی به سمت فروپاشی پیش میرود .اعتماد رفتار مبتنی بر همکاری را بهبود میبخشد؛ طرق
سازگاری بین گروه را توسعه و تضادهای غیر کارکردی یا مخرب را کاهش میدهد (خنیفر و زورندی،
 .)21 :1337از نظر «امام علی(ع)» بستر اعتماد ،خوشگمانی است ،در زمینه اعتمادآفرینی چنین
میفرمایند که :فردی که گمان نیکو ندارد از کلیه افراد وحشت دارد (تمیمى آمدى ،بیتا (111/1 :و در
حدیثی دیگر چنین فرموده است که :از بدترین مردم کسی است که به دلیل بدگمانیاش به کسی اعتماد
نمیکند و دیگران هم بهدلیل بدگمانی او به وی اعتماد نمیکنند (همان.)112 :
 .2-2مهمترین عوامل پیشرفت ملتها در بعد درون دینی
 .1-2-2قرآن محوری

از عوامل بسیار مهم در دوام و بقا حکومت اسالمی تمسک به قرآن است .حضرت (ع) در بیان ویژگی
ِ
قرآن و اصحاب آن میفرماید«:كِتاب اللَّ ِه ب ين أَظْه ِرُكم نَ ِ
اط ٌق ََل يَ ْعيَا لِ َسانُهَُ ،و بَ ْي ٌ
ت ََل تُ ْه َد ُم أ َْرَكانُهَُ ،و ع ٌّز ََل تُ ْه َزمُ
َ ُ
َْ َ ُ ْ
أَ ْع َوانُهُ»(خطبه«.)133/کتاب خدا ،قرآن ،در میان شما سخنگویی است که هیچگاه زبانش از حقگویى کند
و خسته نشد و همواره گویاست؛ خانهاى است که ستونهاى آن هرگز فرونمىریزد و صاحب عزّتى است
که یارانش هرگز شکست ندارند» (دشتی .)191 :1371 ،امیرالمؤمنین علی (ع) بهطور واضح وضعیت
جامعهی زمان خود را در صورت جدایی از حق و حقیقت در خطبه  119بیان میفرماید« :همانا پس از من
روزگاری بر شما فرا خواهد رسید که چیزی پنهانتر از حق و آشکارتر از باطل و فراوانتر از دروغ به خدا و
پیامبرش نباشد .نزد مردم آن زمان کاالیی زیانمندتر از قرآن نیست البته اگر آن را درست بخوانند و
تفسیر کنند ،متاعی پرسودتر از قرآن یافت نمیشود آنگاه که آن را تحریف کنند؛ و معانی دلخواه خود را
رواج دهند .در شهرها چیزی ناشناختهتر از معروف و شناختهتر از منکر نیست ،حامالن قرآن ،آن را
1. Social capital and social trust
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واگذاشته و حافظان قرآن آن را فراموش میکنند» (دشتی ،همان .)171 :همانطور که میبینیم گفتار
حضرت(ع) در نکوهش کسانى که در میان امّت ،حکومت و فرمانروایى مىکنند اما شایستگى آنرا ندارند و
عمل به قرآن و احکام آن را که عامل ثبات و دوام دولت است را رها میکنند؛ و با اقلیتی که پایبند به
احکام دین هستند به مخالفت برمیخیزند و این امر ،سبب تفرقه در میان ملت میشود.
 .2-2-2پایبندی به اصول و ارزشها

دوام حیات معنوی و سیاسی یک جامعه به ارزشهای دینی و ملی پذیرفتهشده در آن جامعه و میزان
پایبندی افراد ،به آن ارزشها است؛ بنابراین ،بهترین راه برای افزایش آمادگی جامعه در برابر ترفندها و
توطئههای پیچیده دشمن ،تالش برای حفظ و گسترش ارزشها در زندگی فردی و اجتماعی است.
حضرت علی (ع) در توصیف جامعهای که مقید به این اصول نیستند میفرماید«:أَنَّ ُكم فِي َزم ٍ
ان الْ َقائِ ُل فِ ِيه
َ
ْ
ِ
الص ْد ِق َكلِيل ،و َّ ِ
ِ
يل(»...خطبه «.)233/که همانا شما در روزگارى
يلَ ،و اللِّ َسا ُن َع ِن ِّ
الَّل ِزُم لل َ
بِال َ
ٌ َ
ْح ِّق ذَل ٌ
ْح ِّق قَل ٌ
هستید که گوینده حق اندک و زبان از راستگویى عاجز و حقطلبان بىارزشند ،مردم گرفتار گناه و به
سازشکارى همداستانند ،جوانانشان بد اخالق و پیرمردانشان گنهکار و عالمشان دو رو و نزدیکانشان سود
جویند ،نه خردساالنشان بزرگان را احترام مىکنند و نه توانگرانشان دست مستمندان را مىگیرند» (دشتی،
همان .)331 :طبیعی است در جامعهای که از فرامین الهی ،دستورات قرآن و سنت نبوی فاصله گرفته و به
سمت دنیاپرستی سوق پیدا کند بهتدریج هنجارها و ارزشهای آن جامعه نیز تغییر مییابد و همانطور که
امام(ع) بیان فرمودند زمینه برای ظهور افراد ناشایست فراهم خواهدشد.
 .3-2-2ایمان و تقوا و آثار آن

براساس آموزههای قرآنی پیشرفت جوامع معلول رشد علمی و عملی است ،رشد علمی به ایمان و رشد
عملی به عمل صالح برمیگردد .ایمان و عمل صالح بهعنوان دو رکن پیشرفت در قرآن ذکر شدهاست؛ و
فقدان یکی از دو عنصر از عوامل سقوط جوامع است؛ به عبارتی عمل سوء موجب سقوط است چه این
فعل از شخص ص الح صادر شود چه از شخص بدکار .خداوند افراد با ایمان را با روحی از جانب خویش

آباء ُه ْم أ َْو
تقویت میکندَ﴿ :ل تَ ِج ُد قَ ْوما يُ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِه َو الْيَ ْوِم ْاْل ِخ ِر يُوادُّو َن َم ْن َح َّ
اد اللَّ َه َو َر ُسولَهُ َو ل َْو كانُوا َ
وح ِم ْنهُ و ي ْد ِخلُ ُهم جن ٍ
ِ
َّات تَ ْجري ِم ْن
ب في قُلُوبِ ِه ُم ْاْليما َن َو أَيَّ َد ُه ْم بِ ُر ٍ
شيرتَ ُه ْم أُولئِ َ
ْ َ
َ ُ
ك َكتَ َ
أَبْ َ
ناء ُه ْم أ َْو إ ْخوانَ ُه ْم أ َْو َع َ
ِ
ضوا ع ْنه أُولئِ َ ِ
ِ
تَ ْحتِ َها ْاْلَنْهار خالِدين فيها ر ِ
ب اللَّ ِه ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن﴾
ض َي اللَّهُ َع ْن ُه ْم َو َر ُ َ ُ
ب اللَّه أََل إِ َّن ح ْز َ
ك ح ْز ُ
َ
ُ
َ

(مجادله.)22/
ت
آثاری که برای تقوا از خطبه صد و نود و هشت استنباط میشود این است «-فَ َم ْن أَ َخ َذ بِالتَّ ْق َوى َع َزبَ ْ
َع ْنهُ َّ
ور بَ ْع َد َم َر َارتِ َها »...که شداید و سختیها که در کنار او قرار دارد از
احلَ ْول ْ
الش َدائِ ُد بَ ْع َد ُدنُ ِّو َهاَ ،و ْ
َت لَهُ ْاْل ُُم ُ
او دور و کارها پس از تلخکامى براى او شیرین و گوارا مىگردد ،امواج گرفتاریهاى پیاپى برطرف و
دشواریهاى برایش آسان مى شود و کرامت و بزرگوارى پس از محرومیّت از آن ،همچون باران دانه
درشت بر او مىبارد ،رحمت و عطوفت خداوند که از او باز گرفته شده بود شامل حال او مىگردد و
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چشمههاى نعمت پس از فرو نشستن به جوشش در مىآید و برکت پس از قطع شدن آن ،مانند باران به
فراوانى بر او ببارد.
از آثار ایمان بهعنوان عامل پیشرفت ملتها به این موارد میتوان اشارهکرد :رشد و شکوفایی
استعدادهای مادی و معنوی ،پیدایش سرمایه انسانی موفق و فعال در رویارویی با دشمنان داخلی و
خارجی ،وجود جامعهی سرنوشتساز با اعتماد به نفس باال چون با استعانت از امداد غیبی پیش میرود و از
هیچ مانعی نمیترسد.
 .4-2-2جهاد در راه خدا

از عوامل پیشرفت جوامع ،تالش ،کوشش و جهاد در راه خدا است «وََلي ْدرُكالْح ُّقِإ ََّلبِال ِ
ْجد» (خطبه.)27/
َ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
س ل ْ ِْلنْ َسان إ ََّل َما
تالش نفی کننده شانس ،تصادف و اتفاق است .قرآن در این مورد میفرمایدَ ﴿ :وأَ ْن ل َْي َ
َّ ِ
اه ُدوا فِينَا
ين َج َ
َس َعى﴾ (نجم .)37/عمل صالح مورد نظر قرآن بدون تالش و جهاد محقق نمیشودَ ﴿ :والذ َ
ِ
ِِ
ين﴾ (عنکبوت)17/؛ آیات جهاد مقیّد به «فی سبیل اهلل» است و ارزش
لَنَ ْهديَن ُ
َّه ْم ُسبُ لَنَا َوإِ َّن اللَّ َه ل ََم َع ال ُْم ْحسن َ
جهاد با دشمنان اسالم با مال و جان و آبرو و ...مشروط به راه خدا است؛ تا کسى هدف از جنگ و جهاد را
کشورگشایى یا حرص ،طمع ،کسب قدرت ،ثروت و ...تصور نکند .حضرت علی(ع) میفرماید :در صورت
ترک جهاد و انجام وظیفه خداوند دولت را از میان شما خواهدبرد و در دست دیگران قرار خواهددادَ « :و
اللَّ ِه لَتَ ْف َعلُ َّن أ َْو لَيَ ْن ُقلَ َّن اللَّهُ َع ْن ُك ْم ُس ْلطَا َن ِْ
اْل ْس ََّلِم ،ثُ َّم ََل يَ ْن ُقلُهُ إِل َْي ُك ْم أَبَدا َحتَّى يَأْ ِرَز ْاْل َْم ُر إِلَى غَْي ِرُك ْم» (خطبه.)117/
.5-2-2امر به معروف و نهی از منکر

از عوامل بسیار مهم در سالمت جامعه و جلوگیری از فساد و تباهی احساس مسئولیت برای آحاد جامعه
ض ُه ْم أ َْولِياءُ بَ ْع ٍ
ض يَأ ُْم ُرو َن
نات بَ ْع ُ
بهگونهایکه همه در برابر انحرافات مسؤول باشند ﴿ال ُْم ْؤِمنُو َن َو ال ُْم ْؤِم ُ
بِالْمعر ِ
وف َو يَ ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْم ْن َك ِر﴾ (توبه)91/؛ که این همان روحیه امر به معروف و نهی از منکر است؛ یعنی
َ ُْ
افراد به حدی برسند که احساس مسئولیت کنند و این برخاسته از ایمان و یک اعتقاد قلبی و جمعی است
که از درون خانواده شروع میشود تا اجتماع را در بر میگیرد .البته این احساس مسؤولیت تنها عامل
س أَو فَ ٍ
ساد فِي
﴿م ْن قَ تَ َل نَ ْفسا بِغَْي ِر نَ ْف ٍ ْ
بازدارندگی از فساد و فحشا نیست ،بلکه جنبه اصالح و سازندگی دارد َ
ْاْل َْر ِ
َّاس َج ِميعا﴾ (مائده)32/؛ جنبه مثبت امر به معروف،
َحياها فَ َكأَنَّما أ ْ
َّاس َج ِميعا َو َم ْن أ ْ
َحيَا الن َ
ض فَ َكأَنَّما قَ تَ َل الن َ
احیا یک انسان برابر با احیاء جامعه است البته منظور کشتن و احیاء ،جسم نیست ،بلکه منظور احیاء درونی
و هدایت است .مبارزه پیدرپی با فساد اجتماعی و کوشش در راه اصالح جامعه یک سنت است اگر سنت
جلوگیری از فساد به صورت قانون الهی باشد رشد را در دیگر زوایا نشان میدهد« :أَيُّ َها ال ُْم ْؤِمنُو َن ،إِنَّهُ َم ْن

ِ
ض ُل
ئ؛ َو َم ْن أَنْ َك َرهُ بِلِ َسانِِه فَ َق ْد أ ُِج َرَ ،و ُه َو أَفْ َ
َرأَى عُ ْد َوانا يُ ْع َم ُل بِ ِه َو ُم ْن َكرا يُ ْد َعى إِل َْي ِه ،فَأَنْ َك َرهُ بَِق ْلبِ ِه فَ َق ْد َسل َم َو بَ ِر َ
ِ
ص ِاحبِ ِه( »...حکمت« .)393/اى مؤمنان هر کس تجاوزى را بنگرد و شاهد دعوت به منکرى باشد و در
م ْن َ

دل آن را انکار کند خود را از آلودگى سالم داشتهاست و هر کس با زبان آن را انکار کند پاداش آن داده
خواهد شد و از اوّلى برتر است و آن کس که با شمشیر به انکار برخیزد تا کالم خدا بلند و گفتار ستمگران
پست گردد ،او راه رستگارى را یافته و نور یقین در دلش تابیده است» (دشتی ،همان .)411 :انکار عمل
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زشت بر هر مکلفی در حد توان الزم است و پایینترین مرتبه آن انکار قلب و باالترین مرحله آن انکار با
دست است اما علت اینکه امیرمؤمنان علی(ع) برای انکار قلبی پاداشی ذکر نکردهاست چون هدف نهی از
منکر برطرف ساختن آن است و در انکار قلبی اثری برای از بین بردن منکر نیست گویی که کاری که
باعث اجر باشد انجام نداده است.
 .6-2-2اتحاد و انسجام

امام علی(ع) در خطبه  129به دو عامل اصلی برای بقا و زوال یک ملت اشاره میفرماید یکی از آن موارد
اتحاد و وحدت و دیگر افتراق و اختالف است .همچنان که وحدت عامل دوام حکومت است « َو ال َْزُموا
ِ
اع ِة» همواره با بزرگترین جمعیّتها باشید که دست خدا با جماعت است.
َّ
ْج َم َ
الس َو َ
اد ْاْلَ ْعظَ َم فَِإ َّن يَ َد اللَّه َم َع ال َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
َّ
ِ
َّ
َّ
َّ
تفرقه عامل نابودی و انقراض امت است « َو إيَّا ُك ْم َو الْ ُف ْرقَةَ! فَإن الشاذ م َن النَّاس للش ْيطَانَ ،ك َما أَن الشاذ م َن
الْغَنَ ِم لِ ِّ
لذئْب» از پراکندگى بپرهیزید ،که انسان تنها ،بهره شیطان است آنگونه که گوسفند تنها ،طعمه
گرگ خواهد بود.
این همان عاملی است که ستون فقرات جامعه را در هم میشکندو جنگ داخلی را در پی خواهدداشت.
پیامبراکرم (ص) فرمودَ« :ل تختلفوا ،فإن من کان قبلکم اختلفوا فهلکوا»(متقی :1117 ،ح.)371/199،1یعنی
اختالف نکنید ،آنان که قبل از شما بودند اختالف کردند و هالک شدند .در پایان خداوند لباس کرامت و
بزرگی را از تنشان در میآورد و نعمتهای فراونی را که دادهبود (ازجمله امارت و حکومت را) از آنان می-
ِ
َّ
ض َارةَ نِ ْع َمتِ ِه » (خطبه ،)172/اما آنگاه
اس َك َر َامتِ ِهَ ،و َسلَبَ ُه ْم غَ َ
گیردَ « :و تَ َف َّرقُوا ُمتَ َحا ِربِينَ ،و قَ ْد َخلَ َع اللهُ َع ْن ُه ْم لبَ َ
که قلبها و زبانها و دستها با هر گرایش سیاسی و حزبی با هم یکی شود میتوان انتظار داشت که در
آن جامعه تحوالت بنیادین پدید آید .به عبارتی دیگر تالش در جهت وحدت کلمه و جلب مشارکت
عمومی از اموری است که در تعالی یک جامعه بسیار مهم است .و لکن از آفات خطرناک جامعهی بشریت
تمامیت طلبی و دوری از وحدت و مشارکت عمومی است (حلیمی جلودار.)3 :1373 ،
 .7-2-2اطاعت از رهبر صالح

ویژگی دیگری که باعث پیشرفت جوامع میشوداطاعت از رهبر است که این خود محصول اتحاد و
همدلی است.امام علی(ع) درخطبه سی و پنج ،عدم اطاعت از رهبر را سبب پشیمانی و حسرت میداند؛ و
در مورد نافرمانی و سرپیچی مردم روزگار خود بارها شکوه میکندَ « :و إِنِّي َو اللَّ ِه َْلَظُ ُّن أ َّ
َن َه ُؤََل ِء الْ َق ْوَم
سي َدالُو َن ِم ْن ُكم بِ ِ ِ
اع ِهم َعلَى ب ِ
اطلِ ِه ْمَ ،و تَ َف ُّرقِ ُك ْم َع ْن َح ِّق ُك ْم( »...خطبه .)24/سبب اندوه امام(ع) این که است
ْ ْ
َ
َُ
اجت َم ْ
اصحاب حضرت(ع) باوجود اینکه در مسیر حق قدم برمیدارند لشگری متفرق و از ایشان پیروی نمی-
کنند؛ اما بر عکس سپاه معاویه در پیمودن مسیر باطل با هم متحد هستند.
ِ
ِ
ب الْبُ لْعُومُ ،م ْن َد ِح ُق الْبَطْ ِن يَأْ ُك ُل َما
این سرپیچی را چنین آیندهنگری میکند « :إِنَّهُ َسيَظ َْه ُر َعلَْي ُك ْم بَ ْعدي َر ُج ٌل َر ْح ُ
ِ
ب َما ََل يَ ِج ُد ،فَاقْتُ لُوهُ َو ل َْن تَ ْقتُ لُوهُ » (خطبه « )49/آگاه باشید پس از من مردى با گلوى گشاده و
يَج ُد َو يَطْلُ ُ
شکمى بزرگ بر شما مسلّط خواهد شد ،که هر چه بیابد مىخورد و تالش مىکند آنچه ندارد بهدست آورد
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او را بکشید ولى هرگز نمىتوانید او را بکشید» (دشتی ،همان« .)91 :منظور امام(ع) معاویه است زیرا او به
پرخورى و شیفتگى به خوراک موصوف است» (ابنأبیالحدید.)41/1 :1331 ،
نکتهای که از این کالم میتوان استنباط کرد این است که عدم اطاعت از رهبر باعث میشود جامعه به
سمت سستی و بیکفایتی سوق پیدا کند و این منجر به تسلط فاسقان و نااهالن بر جامعه خواهدشد مسلم
است که وقتی جامعهای لیاقت رهبری حضرت علی (علیهالسالم) را نداشته باشند گرفتار شخصی چون
معاویه میشوند .البته این قانون الهی است ﴿إ إِ َّن اللَّ َه َل يُغَيِّ ُر ما بَِق ْوٍم َحتَّى يُغَيِّ ُروا ما بِأَنْ ُف ِس ِه ْم ﴾ (رعد)11/؛ به
درستی که خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر این که آن قوم خود تغییر دهند.
 .8-2-2انصاف و مهربانی با مردم

انصاف و مهربانی مسئوالن و حاکمان با مردم ،مایه دلگرمی ملت و کمرنگ شدن مشکالت آنان است.
بدون شک ،این امر ،پشتوانه محکمی برای ثبات نظام است و موجب ناامید شدن دشمن در ایجاد فاصله
میان مردم و مسئوالن میشود .امام علی(ع) نیز در نامههای فراوان خویش به مسؤوالن و والیان مناطق
گوناگون ،آنان را همواره به مهرورزی ،محبت و انصاف با مردم سفارش میفرمود.امام در نامه پنجاه و سه
خطاب به مالک اشتر هنگامی که او را به فرمانروایی مصر برگزید ،این چنین نوشت« :هواى نفس را در
اختیار گیر و از آنچه حالل نیست خویشتن دارىکن ،زیرا بخل ورزیدن به نفس خویش ،آن است که در
آنچه دوست دارد ،یا براى او ناخوشایند است ،راه انصاف پیمایى .مهربانى با مردم را پوشش دل خویش
قرار ده و با همه دوست و مهربان باش .مبادا هرگز ،چونان حیوان شکارى باشى که خوردن آنان را
غنیمت دانى ،زیرا مردم دو دستهاند ،دستهاى برادر دینى تو و دسته دیگر همانند تو در آفرینش مىباشند»
(دشتی ،همان .)111 :در این نامه امام (ع) مالک را به احسان امر میکند و میفرماید مردم یا برادر دینی
س أَو فَ ٍ
ساد فِي ْاْل َْر ِ
ض فَ َكأَنَّما
﴿م ْن قَ تَ َل نَ ْفسا بِغَْي ِر نَ ْف ٍ ْ
تو هستند یا نظیر تو در آفرینش هستند با توجه به آیهَ :
َّاس َج ِميعا﴾ (مائده)32/؛ در این آیه مؤمن مراد نیست بلکه ناس
َحياها فَ َكأَنَّما أ ْ
َّاس َج ِميعا َو َم ْن أ ْ
َحيَا الن َ
قَ تَ َل الن َ
موردنظر است .پس برای دوام حکومت مسلمان و غیر مسلمان باید در دید والی یکسان باشند .وقتی که
حضرت(ع) در مورد غیر مسلمان چنین سفارش میکند به طریق اولی تأکید ایشان نسبت به مؤمن
شدیدتر است چون «حرمت مؤمنان ،همانند حرمت خانه خداست» (صدوق)29 :1312 ،؛ و «هر کس به
آنان اهانتی کند ،گویی با خدا جنگ میکند» (کوفیاهوازی .)32/1 :1111 ،به همین دلیل «خداوند در روز
قیامت در مقابل همگان آبرویش را میریزد» (برقی .)79/1 :1391 ،و باید باور داشته باشد خداوند چنان
مؤمن را ارج مینهد که «اگر کسی مؤمنی را زیارت کند ،گویی خدا را زیارت کردهاست»(شهیدثانی،
.)73 :1391اگر کسی چنین دیدی به مؤمنان و مسلمانان و انسانها داشتهباشد ،آیا ممکن است به آنان
بیاعتنایییا توهین و خیانتی کند؟

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 7931
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 .3-2مهمترین عوامل پیشرفت ملتها در بعد برون دینی

یکی از این جنبهها پیشرفت ،بعد برون دینی است که خود ناظر بر اهمیت و اثراتی است که دینداری یا
فقدان آن داشتهاست .این جنبهدر تحلیلهای جامعهشناختی بسیار مورد استناد قرار میگیرد .بر این اساس
مهمترین عوامل پیشرفت ملتها در بعد برون دینی درنهجالبالغه به شرح زیر است.
 .1-3-2اجرای عدالت اجتماعی

ضروریترین نیاز جامعه که بدون آن ،حکومت و مردم ارتباط صحیحی نخواهندداشت و فاصله و شکاف
بین آنها ایجاد میشود ایجاد عدالت در جامعه است .قسط در قرآن به معنی عدل و قیام به قسط به معنی
عمل به قسط و حفظ آن است و این صفت زود اثر پذیرترین عوامل و کاملترین اسباب برای پیروی حق
ض ُع
و حفظ آن از پایمال شدن است(طباطبایی .)194/4 :1319 ،امام(ع) در تعریف عدل فرمودند«:ال َْع ْد ُل يَ َ
ْاْلُمور مو ِ
اض َع َها»(حکمت.)139/
ُ َ ََ

 .2-3-2عمومیت علم و آگاهی میان افراد جامعه

اگر علم و آگاهی بهعنوان یک حقیقت در میان افراد جامعه در جریان باشد آسیبپذیری در مقابل حوادث
کمتر است .همچنان که هدف امام حسین از قیام از بین بردن جهالت و جایگزین کردن علم و آگاهی بود.
ِ
ْح ْر ِ
ب بَ ْي نَ ُك ْم َو بَ ْي َن أَ ْه ِل ال ِْق ْب لَ ِة،
امام علی (ع)آگاهی و بصیرت ،را الزمه جنگ با دشمن میداند «:فُت َح بَ ُ
اب ال َ
ِ
ِ
ْحق » (خطبه « .)193/مردم! هم اکنون آتش
ص ِر َو َّ
َو ََل يَ ْح ِم ُل ه َذا ال َْعلَ َم إََِّل أَ ْه ُل الْبَ َ
الص ْب ِر َو الْعل ِْم بِ َم َواض ِع ال َ
جنگ بین شما و اهل قبله شعلهور شدهاست و این پرچم مبارزه را جز افراد آگاه و با استقامت و عالم به
جایگاه حق به دوش نمىکشند » (دشتی ،همان .)232 :در آن زمان مسلمانان جنگ با اهل قبله یعنى نبرد
با یکدیگر را گناهى بزرگ و مهم مىشمردند و با ترس و بیم در این امر شرکت مىکردند ،از اینرو
امام(ع) فرموده است که پرچم قیام علیه متجاوزان اهل اسالم را جز آنانى که بر شمرده کسى نمىتواند به
دوش کشد (بحرانی «.)312/3 :1312 ،واژه علم (پرچم) در خطبه به که فتح الم روایت شدهاست به معنی
عالمت و نشانه است» (قرشی بنابی .)919/2 :1399 ،زیرا در جنگ ،پرچمدار ،به منزله مدار و محور است
و دلهاى رزمندگان به آن بسته است ،لذا الزم است کسى که ،رایت این کار را بر عهده دارد به صفاتى
که ذکر فرموده آراسته باشد تا بتواند هر کارى را در جایگاه خود انجام دهد.
 .3-3-2تعاون و همکاری در جامعه

تعاون و همکاری میتواند در جهت رشد و شکوفایی جامعه ،نقش به سزایی داشتهباشد .با گسترش
فرهنگ تعاون ،وحدت و یکدلی در جامعه حاکم و ابتکار و خالقیت پدیدار میشود و جامعه از آسیب
دشمنان مصون میماند.
ِ
ب
امام علی(ع) درخواست همکاری برای برپاکردن حق را نشانه دیانت و امانت [داری] میداندَ «:و لَك ْن طَلَ ُ
التَّعاو ِن َعلی ِ
الح ِّق ِديانَةٌ و أمانَةٌ» (لیثی واسطی)317/1 :1339 ،؛ و ایشان از تعاون در نافرمانی خداوند
إقامة َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
ُّ
منع میکند« :أَل َّ
َّعاون ب َمعصيَة الله» (شوشتری.)114/1 :1391 ،
إن الذل فی َ
أقر ُ
ب إلَی الع ِّز م َن الت ُ
طاعة الله َ
آگاه باشید که خواری در راه اطاعت خدا به عزّت نزدیکتر است از یاری کردن یکدیگر برای نافرمانی
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حق .حضرت امیر(ع) در حدیثی دیگر میفرمایند« :از جدایی و تفرقه بر حذر باشید و بر نیکی و تقوی با
هم تعاون و همکاری کنید ،اما در گناه و تعدی و تجاوز ،هرگز»(شیخ صدوق .)171/1 :1111،در این
حدیث ایشان عالوهبر اینکه از تفرقه منع میکند بستر واقعی همکاری و همیاری یعنی نیکی و تقوی را
نیز بیان میفرماید و در ضمن محدوده ممنوعه آن ،یعنی همکاری در گناه و فساد را نیز مشخص میکند
یعنی اگر هدف یاری رساندن به مردم و نیکی کردن است ،اتحاد ضروری است ولی اگر اتحاد باعث
پایمال کردن حقوق مردم میشود تعاون و همکاری هرگز.
 .4-3-2برقراری امنیت

1

از عوامل دوام دولتها حفظ آرامش و برقراری امنیت در جامعه است؛ زیرا در سایه امنیت ،زندگی مردم از
آرامش و نشاط برخوردار میشود و بسیاری از معضالت و کمبودها از میان میرود .جان ،مال ،ناموس و
آبرو افراد تنها در سایه امنیت محفوظ میشود امام صادق(ع) میفرماید سه چیز است که همه مردم به
آنها نیاز دارند« :امنیّت ،عدالت و آسایش» (شعبۀ الحرانی .)233 :1123 ،حضرت علی(ع) در نامه خود به
ود َك ،و راحة ِمن هم ِ
ْح َد َعة لِجنُ ِ
ك
الصل ِ
اك إِل َْي ِه َع ُد ُّو َك و لِلَّ ِه فِ ِيه ِرضا ،فَِإ َّن فِي ُّ
صلْحا َد َع َ
وم َ
مالک اشتر« َو ََل تَ ْدفَ َع َّن ُ
ُ
َ َ َ ْ ُُ
َو أ َْمنا لِبِ ََّل ِدك» برقراری امنیت شهرها را در سایه صلح و آن را نیاز مهم جامعه و از وظایف حکومت معرفی
میکند(نامه)43/؛ زیرا زندگى آسوده در امنیّت است «رفاهيّة العيش فاْلمن» (خوانساری،111 :1311 ،
شر اْلوطان ما لم يأمن فيه
 .)413/1بدترین مکان جایى است که ساکنانش در آن امنیّت نداشتهباشند « ّ
القطّان» (همان ،ح .)191 :4912
 .5-3-2تأمین رفاه عمومی

میتوان رفاه و آبادانی جامعه را از اهداف اولیه حکومت اسالمی شمرده و بیتوجهی به آن را عامل نابودی
حکومتهادانست .امیرمؤمنان علی(ع) در نامه به مالک اشتر ،با برشمردن قشرهای گوناگون جامعه اعم از
نظامیان ،کارگزاران ،بازرگانان ،صاحبان صنعت ،پیشه وران و ...بر تأمین رفاه برای همه این گروهها تأکید
ص ْن َف ِ
میکند؛ در این عبارت«فَِان النّاس ِ
َك فِي الْ َخل ِْق»حتی تأمین رفاه و
ان :إِ َّما أَ ٌ
َك فِي الدِّي ِن َو إِ َّما نَ ِظ ٌير ل َ
خلَ
رت إلى ُك ِّل ما يُ ِذ ُّل
آسایش غیرمسلمانان را که متعهد به پرداخت جزیه هستند ،از او میخواهد(نامه«.)43/نَظَ ُ
ِ
َّ
أكس َر ِم َن الفاقَ ِة»( محمدی ری شهری)131/7 :11143 ،1331 ،
الع َ
َ
زيز و يَكس ُرهُ ،فَ لَم َأر َشيئا أ َذل لَهُ و َل َ
نگریستم به هر چه که عزیز را خوار و سرشکسته مىکند؛ هیچ چیز را براى خوار ساختن و سرشکسته
کردن وى بدتر از فقر ندیدم؛ و در جایی دیگر از آن بهعنوان مرگ بزرگ یاد میکند« :الفقر الموت اَلكبر»
(میرجهانى طباطبایى .)233/1 :1311 ،در بینش حضرت علی (ع) ،سیری و پرخوری دستهای و گرسنگی و
فقر گروهی ،دلیلی بر حرکت ظالمانه در نظام اقتصادی جامعه است و تأمین رفاه در زندگی و معیشت
مردم بهدلیل عدالت،خودرمز بقا و ثبات است و زمامدارانی که در فکر آسایش زندگی مردم باشند ،ممدوح
حضرت امیر (ع) هستند« :أحسن الملوک حاَل من حسن عيش الناس فی عيشه و عم رعيته بعدله» (تمیمی
1. sequrity
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آمدی،همان ،ح  .)213 :9931بهترین زمامداران کسانی هستند که زندگی مردم در دوران حکومتشان
خوب و عدالتشان بر مردم فراگیر باشد.
 .6-3-2عبرت گرفتن از انقراض امتهای پیشین

البته نفس عبرت نگرفتن عامل سقوط نیست بلکه در وادی سقوط قرار گرفتن است زیرا بیتوجه بودن به
عامل نابودی دیگران و صدای زنگ خطر را نشنیدن ،باعث میشود تا همان مسیری را طی کنیم که
دیگران در همان مسیر قرار گرفتن و نابودی شدند .اگر هر ملتیبا مطالعـه تاریخ به بررسی علل پیشرفت و
انحطاط امتهای گـذشتهبپردازد میتواند ،خود را با استفاده از تجـربههای گذشتگان حفظ نماید زیرا
پندها و عبرتهای گذشتگانبیمدهنده ،ناصحی هستند .امام علی(ع) به مالک سفارش میکند که
گذشتگان را مالک کار خویش قرار دهد (نامه .)43/امام علی(ع) هنگامیکه به امتهای گذشته میپردازد.
جامعه خود را از وضعیت آنان بر حذر میدارد و مردم را به نقاط قوت و ضعف پیشینیان توجه میدهد.
وظیفهای که باید رهبران سیاسی جامعهها به آن توجه کنند و امتهای خود را به این نقاط قوت و ضعف
یا امثال آنها آگاه نمایند.
 .7-3-2توجه به خواست مردم

از دیدگاه امیرمؤمنان(ع) از مسائل ضروری و اولویتدار برای ادامه حکومت سیاستمداران جامعه توجه به
خواست مردم است؛ بنابراین برداشتن هزینههای سنگین زندگی از دوش مردم و وادار نکردن آنان به
کاری که از عهده آن بر نمیآیند ،از جمله مواردی هستند که نقش اساسی در حفظ نظام دارند.روش
س لِي أَ ْن
حضرت علی(ع) این بود که مردم را به کاری که باعث اکراه و ناخوشی آنان بود وا نمیداشت« :ل َْي َ
َح ِملَ ُك ْم َعلَى َما تَك َْرُهو َن» (خطبه .)213/ابن ابی الحدید میگوید« :منظور امام(ع) اصالح آنان با شمشیر
أْ
استمثل کاری که حجاج بن یوسف کرد و به لشکری که آماده نشده بود گفت تا سه میشمارم هر کس
بعد از آن به مهلب نپیوندد خونش مباح است و بعد از اینکه چند نفر مثل عمیر بن ضابیء و ...کشته شدند
همه به طرف مهلب حرکت کردند»(ابنابیالحدید،همان .)132/1،امیرالمؤمنین(ع) خون یارانش را مانند
حکام دیگر برای حکومت و انتقام دولت و دنیای خود نمیریخت تا دین خود را فاسد نکند.
 .4-2سنخبندی اجتماعی ،موانع توسعه ملتها
در نهجالبالغه به لحاظ جامعهشناختی ،مواردی یافت میشود که میتواند بهعنوان موانع توسعه عمل کند
که به شرح نمونههایی از آن میپردازیم:
 .1-4-2ظلم

ظلم عامل اصلی به هالکت رسیدن جوامع است و این «یکی از سنتهای (قوانین) الهی است که تغییر و
تبدیلی در آن راه ندارد» (محمدی .)9 :1331 ،ظلم و بیعدالتی زمامداران یکی از عوامل مهم عدم توسعه
ملتها از منظر نهجالبالغه شمرده شدهاست .امیرمؤمنان زمانی که زیاد بن ابیه را به جاى عبداهلل بن
عباس کارگزار فارس قرار داد ،در ضمن سخنرانى مفصل او را از گرفتن خراج اضافى منع کرد و فرمود:
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ف ي عود بِال ِ
الس ْيف» (حکمت)191/
ف يَ ْدعُو إِلَى َّ
ْح ْي َ
ْح ْي َ
اح َذ ِر ال َْع ْس َ
استَ ْع ِم ِل ال َْع ْد َل َو ْ
« ْ
ْج ََّلء َو ال َ
ف فَِإ َّن ال َْع ْس َ َ ُ ُ َ
ف َو ال َ
«ع دالت را بگستران ،و از ستمکارى پرهیز کن ،که ستم رعیّت را به آوارگى کشاند ،و بیدادگرى به مبارزه
و شمشیر مىانجامد» (دشتى ،همان .)913 :زیرا در هر جامعهای که ظلم و ستم رواج پیدا کند مردم و
افراد جامعه نسبت به رهبران و حاکمان خود بدبین شده و برای پایمال نشدن حقوق خود ،علیه آنها قیام
نموده و در صدد نابودی ظالمان بر خواهند آمد (میرزا آقا نسب گرد رودباری و تقوی .)31 :1373 ،از طرف
دیگر خداوند متعال نیز در آیات مختلف به هالکت جامعههایی که در آن ظلم رواج دارد وعده دادهاست.
 .2-4-2بیمیلی به توسعه و مصرفگرایی

از دیگر عوامل انحطاط جوامع اسراف و تبذیر است ،اسراف و تبذیر در جامعه ،پیامدهای ناگوار اقتصادی و
اجتماعی را بهدنبال داشته و عامل انحطاط جامعه خواهد بود .در حدیثی از امام علی(ع) آمدهاست که
ف َمثواةٌ» (حرعاملی )243/14 :1111 ،اقتصاد و میانهروی موجب ثروتمندی و اسراف
الس َر ُ
«ال َقص ُد َمثراةٌ و َّ
موجب سقوط و فقر میگردد.
 .3-4-2دنیاطلبی ،فقر و فساد

مواردی از جمله ،دنیاطلبی ،تبعیت نفس ،سستی و فساد ،فقر ،بدعت و نفاق ،غفلت از معاد و سازندگی
تربیتی ،دستاندازی به بیتالمال ،احتکار ،عدم برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی ،استبداد حکومتی ،رواج
ظلم و ستم ،وجود تبعیض و بیعدالتی در حوزههای مختلف جامعه ،اسباب نارضایتی مردمان و اضمحالل
دولتهای اسالمی را در پی خواهد داشت (نوربخش .)193 :1331 ،حضرت علی(ع) در بیان علل سقوط
جوامع به عواملی اشاره میکنند که از جمله آن موارد جمعآوری ثروت و دنیاطلبی است زیرا جمعآوری
ثروت در دست افرادی خاص زمینه را برای فقر و فساد فراهم میکند .ایشان در اینباره میفرمایند« :فَِإنَّ َما
ك من َكا َن قَ ب لَ ُكم أَنَّهم منَ عوا النَّاس الْح َّق فَا ْشت روهُ و أَ َخ ُذوهم بِالْب ِ
اط ِل فَاقْتَ َد ْوه» (نامه« .)97/همانا ملّتهاى
ْ
ُْ َ ُ
ُْ َ
َ َ
أَ ْهلَ َ َ ْ
ََْ َ
پیش از شما به هالکت رسیدند ،بدان جهت که حق مردم را نپرداختند ،پس دنیا را با رشوه دادن بهدست
آوردند ،و مردم را به راه باطل بردند و آنان اطاعت کردند» (دشتى ،همان.)121 :
 .4-4-2غرور و خودپسندی

گردنکشی ،غرور ،عجب ،تکبر ،خودخواهی و خودپسندی به نوعی در یک سنخ قرار میگیرند .اینها رذایلی
هستند که ریشه در نفس پرستی و تبعیت از بعد حیوانی وجود انسان دارد حضرت علی(ع) ضمن اشاره به
آن بهعنوان یکی دیگر از عوامل سقوط میفرماید«:فَاللَّه اللَّه فِي كِب ِر الْح ِميَّ ِة و فَ ْخ ِر الْج ِ
اهلِيَّ ِة! فَِإنَّهُ َم ََّلقِ ُح
َ َ
َ
ْ َ َ
ع بِ َها ْاْلُمم الْم ِ
الش ْيطَ ِ
الشنَئَ ِ
انَ ،و َمنَافِ ُخ َّ
َّ
اضيَ َة َو الْ ُق ُرو َن الْ َخالِيَة»(خطبه.)173/خدا را! خدا را! از کبر
ان ،الَّتِي َخ َد َ
ََ َ
تعصبآمیز و تفاخر جاهلى ،که آن مرکز پرورش کینه و جایگاه وسوسههاى شیطان است که ملتهاى
پیشین و امتهاى قرون گذشته را فریفتهاست.
 .5-4-2فقدان رفاه اجتماعی

رفاه ،نشانه رشد یک ملت نیست و از عواملی به شمار میآید که الزمه بقا و نه بیانگر اعتالی یک ملت
است .از اجزای جداییناپذیر رفاه و عدالت اجتماعی ،آبادانی و توسعه است؛ به عبارتی عمارت و آبادانی
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شهرها (که امروزه آن را توسعه و رشد مینامند) فضیلتی برای قدرت حاکم است »فضيلَةُ ُّ ِ ِ
مارةُ
السلطان ع َ
الب ِ
لدان» (محمدی ری شهری و همکاران.)127/2 :1121 ،
ُ
 .6-4-2هرج و مرجاجتماع

ضعف حکومت مرکزی ،فساد درباریان و کارگزاران حکومتی ،تنشهای ملی-مذهبی ،افزایش قدرتهای
محلی ،شورش بر ضد حکومت مرکزی ،اوضاع آشفته اقتصادی ،فقر و تنگدستی میلیونها انسان و ورود
استعمارگران ،شیوه حکومت استبدادی ،ظلم و ستم به مردم ،فشار اقتصادی و عدم تسامح مذهبی زمینه
فروپاشی و نابودی یک ملت را مهیا میکند (جهانیان )1373 ،از دیدگاه امام علی(ع) انحطاط یک جامعه
ریشه در سقوط هنجارهای اخالقی و هرج و مرج در آن جامعه است .زیرا اگر ناهنجاریهای اجتماع
بهصورت سنت های ناپسند در آیند ،جامعه را از هم پاشیده و آن را به ورطه هالکت میافکنند از این روی،
ض سنَّة ِ
ِ
ور َه ِذ ِه ْاْل َُّمة»...
صال َحة َعم َل بِ َها ُ
امام علی(ع) به مالک اشتر توصیه می کنند که « ََل تَ ْن ُق ْ ُ َ
ص ُد ُ
(نامه .)43/آداب پسندیدهاى را که بزرگان این امّت به آن عمل کردند ،و ملّت اسالم با آن پیوند خورده ،و
رعیّت با آن اصالح شدند ،را بر هم مزند ،و آدابى که به سنّتهاى خوب گذشته زیان وارد مىکند ،پدید
نیاور.
 .7-2-4نارسایی کارکردی حکومت

«تعارضات و کشاکشهای قومی– مذهبی و روحیه فرقهگرایی و حس رقابت به حسن اداره امور کشور،
موجبات ناکامی و سقوط صفویان را در برابر هجوم افغانها فراهم نمود» (جودکی .)3 :1339 ،امام(ع)
علت شورش علیه عثمان را در خطبه  111شیوه نادرست حکومت وی میداند که زمینه نارضایتی عمومی
را فراهم ساخت و سرانجام در یک شورش عمومی به قتل رسید.
 .8-4-2تقلیدکورکورانه

جهل و نادانی در جامعه و همچنین تقلید و پیروی کورکورانه از دیگران ،راه پیشرفت فرهنگی جامعه را
میبندد و هر جا راه علم و دانش بسته شد آن جامعه در ورطه انحطاط گرفتار خواهدشد (میرزا آقا نسب
گرد رودباری و تقوی ،همان .)3 :امیرمؤمنان(ع) ،جهل را بهعنوان یکی از عوامل عمده سقوط انسان تلقی
ادوا إِلَى أَ ْهوائِ ُكم فَِإ َّن النَّا ِز َل بِه َذا الْمنْ ِزِل نَا ِز ٌل بِ َش َفا جر ٍ
ف َها ٍر»
کردهاستََ « :ل تَ ْرَكنُوا إِلَى َج َهالَتِ ُك ْم َو ََل تَ ْن َق ُ
َ
َ ْ
َ
ُُ
(خطبه )114/بر جهل خویش تکیه نکنید و بر یوغ هوسهایتان گردن منهید که هر که چنین کند ،در لبه
پرتگاهی سست پی ،جای گرفته است.
نتیجهگیری
همه جوامع به توسعه میاندیشند و سعی میکنند با شناسایی زمینههای آن ،از این قافله عقب نیفتند .یکی
از مبانی مهم توسعه ،توجه به مبانی دینی و معرفتی آن جامعه است در این راستا شناسایی زمینههای
اجتماعی –فرهنگی آن در کالم مولی امیرالمؤمنین علی(ع)که از پیوند آسمانی هم برخوردار است،
ارزشمند و میتواند بسیار مفید باشد .مطالعه تاریخ جوامع از نگاه قرآن و نهجالبالغه میتواند راه توسعه و
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سعادت را برای جوامع امروزی نشاندهند .در نتیجه تاریخ ملل و سقوط و توسعه آنها ،مایه هوشیاری،
بیداری و عبرت برای نسل کنونی است .از سویی دیگر رعایت آنها نیز وسیلهای برای پیشرفت و توسعه
جامعه محسوب میشود .نهجالبالغه از منظر جامعهشناختی -تاریخی به پیشبینی سرانجام توسعه جوامع
یعنی موفقیت و سقوط ملتها پرداختهاست که به این نتایج میتوان اشاره کرد:
 -1از دیدگاه امام علی(ع) مهمترین عوامل توسعه ملتها در بعد درون دینی :قرآن محوری ،پایبندی به
اصول و ارزشها ،جهاد در راه خدا ،امر به معروف و نهی از منکر ،اتحاد و انسجام ،اطاعت از رهبر صالح و
انصاف و مهربانی با مردم است.
 -2براساس دیدگاه امام علی(ع) مهمترین عوامل توسعه ملتها در بعد برون دینی :اجرای عدالت
اجتماعی ،تعاون و همکاری در جامعه ،برقراری امنیت ،تأمین رفاه عمومی ،عبرت از انقراض حکومتهای
پیشین و توجه به خواست و اراده مردم است .بهعنوان نمونه امام علی(ع) در خطبه  172علل توسعه و
تعالی جامعه را در گرایش به اخالق پسندیده ،افعال نیکو ،بردباری به هنگام خشم ،کردار زیبا و درست،
تعصب در حمایت از همسایگان و پناهندگان ،وفاداری در عهد و پیمان ،اطاعت کردن از نیکیها ،سرپیچی
از تکبر و غرور ،تالش در جود و بخشش ،خودداری از ستمکاری ،بزرگ شمردن خونریزی ،انصاف داشتن
با مردم ،فروبردن خشم و پرهیز از فساد در زمین دانسته است.
 -3طبق گفتار حضرت علی(ع) در سنخبندی اجتماعی ،اساسیترین موانع توسعه ملتها :ظلم ،بیمیلی به
توسعه و مصرفگرایی ،هرج و مرج اجتماعی ،دنیاطلبی ،فقر و فساد ،غرور و خودپسندی و فقدان رفاه
اجتماعی است .امیرالمؤمنین(ع) همچنین در خطبه  171دنیاپرستی ،خودپسندی سران جاهلیت ،ستمکشی،
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