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 مقدمه -1-1

 بيا ای قلم نغمه ای ساز کن                         به نام علي دفتر آغاز کن                         

امام علي بن ابيطالب)ع( امام اول شيعيان در سيزده رجب سال بيست و چهار قبل از هجرت والدت يافت. ايشان پسر عمو،داماد و    

ی نزديکترين اصحاب پيامبر اسالم و از اهل بيت پيامبر است. بنابر روايات پيامبر، ايشان را به برادری خود برگزيد و با  او پيمان برادر

يدگاه اهل سنت چهارمين خليفه مسلمانان و از نظر شيعيان بنا بر وصيت و سفارشهای پيامبر، جانشين وی و امام اول بست. او از د

شد. دو کنيه معروف او  سن » مي با ست و بين گروههای مختلف با لقب های گوناگوني مانند امير المؤمنين، « ابوتراب »و« ابوالح ا

 مدت خالفت آن حضرت پنج سال بود.اسداهلل و حيدر کرار خوانده مي شود. 

ايشااان در مکه به دنيا آمد، پدرش ابو طالب و مادرش بنت اسااد بود. در خانه پيامبر پرورش يافت و در حالي که حدود ده سااال    

ذيت بيشااتر نداشاات، اولين مردی بود که مساالمان شااد امام علي زماني که پيامبر در مکه اسااالم را تبلي  مي کرد و مورد آزار و ا

سترش خوابيد تا   نقشه ی قتل پيامبر  مشرکان قرار مي گرفت، يار و مددکار او بود هنگام هجرت پيامبر،  علي)ع( به جای وی در ب

سپس امانات وی را ادا نمود و به همراه فاطمه زهرا)س( و دو زن ديگر به مدينه هجرت  شود:  را خنثي کند و او بتواند از مکه خارج 

پس از هجرت پيامبر فرمودند: که به فرمان خدا وی را به همسااری دخترش فاطمه در مي آورد، که حاصاال اين کرد. در سااال دوم 

سلمانان در مدينه را به  سين)ع( بود در طول دوراني که پيامبر اداره ی جامعه م سن)ع( و امام ح ازدواج چند فرزند از جمله امام ح

ی جنگ ها به غير از جنگ تبوک شاارکت داشاات. هم نين وی حامل پيامها و عهده داشاات علي)ع( او را ياری مي کرد و در همه 

شان را  شت از آخرين حج خود درغدير خم، اي ستورات پيامبر بود. پيامبر هنگام بازگ سلمانان» د معرفي کرد و مردم با او « موالی م

 به جانشيني پيامبر است. بيعت کرده و تبريک گفتند و اين اقدام از ديد شيعيان به معني معرفي حضرت علي)ع( 

پس از در گذشت پيامبر در ماجرای انتخاب جانشين، بين او و ابو بکر اختالف رخ داد. ايشان تا شش ماه از بيعت با ابوبکر سر باز    

شت. صب خالفت از جانب وی عقيده دا شت فاطمه زهرا)س( به ظاهر با او بيعت کرد. اما هم نان به غ  زدند و مدتي پس از در گذ

علي)ع( در دوران خالفت سه خليفه اول جز در انتخاب خليفه سوم فعاليت سياسي نداشت و در جنگها شرکت نمي کرد و تنها در 

سال  صرار مردم خالفت را پذيرفت و از  سوم به ا شورت مي داد. پس از قتل عثمان، خليفه  سي به خلفا م سيا ضايي و  امور ديني، ق

نصب را به عهده داشت. در اين مدت وی با مخالفت بزرگان قريش و عايشه مواجه شد و اين سي و پنج تا چهل هجری قمری اين م

امر منجر به بروز سه جنگ جمل، صفين و نهروان در دوران خالفتش شد و نهايتاً ابن ملجم مرادی يکي از بازماندگان خوارج نهروان 

شير زهرآلود فرق او را  شم صبح با  سجد کوفه به هنگام نماز  سال چهل در م ضان  ست و يک رم شکافت و دو روز پس از آن در بي

شعار  سخنراني ها، نامه ها، ا سلمانان نهاد، از او احاديث،  شتافت.امام پس از مرگ نيز تاًثير زيادی بر جامعه م هجری به ديدار معبود 



آمده است. عموم مسلمانان او را برترين  و دعاهای فراواني برجامانده است که در کتابهای مختلف نظير نهج البالغه و غررالحکم گرد

مفسر قرآن و عالم ترين در دانش فقه مي دانند. عالوه بر اين مسلمانان او را به جهت کوششهای بيدري  و از جان گذشتگي اش در 

 دارند.راه اسالم ارج مي نهند و هم نين به خاطر شجاعت، کرم، گذشت، عدالت و بزرگواريش نسبت به مردم او را دوست مي 

کتاب ارزشمند نهج البالغه نيز که دربردارنده برخي سخنان اوست توسط سيدرضي درقرن چهارم در سه فصل تنظيم شده است.    

شامل  صل اول  صل دوم  239ف ست که  79خطبه و ف صار و حکمت آميز ا شامل کلمات ق سوم نيز  صل  ست، ف مورد مي  480نامه ا

 باشد.

ابي تخصصي نيست که دانشمندی متخصص در رشته ای از دانشها تأليف کرده باشد بلکه پرتوی است از آنجا که نهج البالغه کت   

درخشااان از هدايت قرآن که انسااان را  از جنبه ها و ابعاد گوناگون مورد توجه قرار داده اساات و در مسااير معيني مي اندازد و به 

بالغه گزيده ای از ساااخنان امام اسااات که در موقعيتها و ساااوی هدف بي نهايت راهبری مي کند و در عين حال کتاب نهج ال

مناساابتهای گوناگون بيان گرديده اساات و ساايد شااريف رضااي بيشااتر به جنبه های فصاااحت و بالغت آنها نظر داشااته اساات. 

 (14:  1385)جعفری،

ست که در دوران زمامدا    سالمي ا شور ا سي، اجتماعي و نظامي ک سيا سائل  سخنان امام م ضوع  سط اما مو ری و حکومت امام تو

ستفاده   کرده اند از نظر  شيعيان و پيروان ائمه از رهنمودهای امامان ا شد. از آنجايي که در طول زمان  شان گردآوری  پيروان اي

 (                  24 : 1385اسناد و مدارک روايت ها صحيح بوده و از خطر تحريف و انحراف مصون مانده است.)دشتي،

اليل قطعي و قراين محکمي بر انتساب گردآوری نهج البالغه به شريف رضي وجود دارد. نخستين کسي که در درستي هم نين د   

نساابت اين سااخنان به اميرمؤمنان ترديد روا داشااته، ابن خلکان اربلي، نويساانده ی کتاب وفيات االعيان اساات پس از او نيز 

ساس را تکرار کرده اند سندگاني همين ادعای بي ا ولي هي کدام دليل و برهاني برمدعای خود ارائه ندادند. زيرا عده ی زيادی  نوي

شاد، سته اند. )ر ضي دان شريف ر صراحت از  شمندان گردآوری نهج البالغه را به  ( اما از طرفي 1385:15از راويان و محدثان و دان

من تجليل از کار شريف رضي در گردآوری ض« بهج الصباغه في شرح نهج البالغه»علّامه شيخ محمد تقي شوشتری در مقدمه ی 

 نهج البالغه و بيان اينکه پس از قرآن کتابي همانند نهج البالغه تأليف نشده است، انتقادات ذيل را بر سيد رضي وارد دانسته است:

 166، 266چون همت شريف رضي در گردآوری کلمات فصيح و بلي  از حضرت بوده است، درخطبه هايي چون خطبه ی  -1

کلماتي را که دشمنان امام علي )ع( در قالب سخناني فصيح و بلي  با حيله و مکر به حضرت نسبت داده اند،در نهج  90و

 البالغه آورده است.



در برخي مواقع برای اين که از بين سخنان حضرت،کلمات فصيح و بلي  را انتخاب نمايد، سخنان حضرت را تقطيع نموده  -2

را حذف نموده است. اين کار در بر خي موارد باعث شده است تا مراد حضرت نسبت از  و يک بخش را آورده و بخش ديگر

سي  ست برود و برای مخاطب مفهوم نگردد؛ مانند اين که ک صالة » آن کالم، از د و انتم »را بگويد، بدون آنکه « التقربواال

 رابه دنبالش بياورد.« سکاری

اً از کتب عامه بوده اساات که برخي کلمات نقل شااده از آن منابع، در منابع شااريف رضااي در گردآوری نهج البالغه، نوع -3

 آمده است. 57روايات خاصه تکذيب شده است؛ مانند آن ه که در خطبه ی 

ست؛ مانند حکمت  -4 سبت داده ا صومين)ع( را به امام علي)ع( ن ساير مع سن)ع(  289در برخي موارد کلمات  که از امام ح

 ع( آن را از پيامبراکرم)ص( نقل کرده است.که امام علي ) 227است و حکمت 

و من کتاب له )ع( إلي اهل »را با عنوان  62برخي از کلمات را به غير محل اصاالي شااان منتسااب کرده اساات؛ مثالً نامه  -5

شتر صرمع مالک ا شته « م صر وک ضوع تحريض بر جهاد پس از فتح م ست. در حالي که ديگران اين خطبه رادر مو آورده ا

 ابي بکر دانسته اند.  شدن محمد بن

کلمات حضرت در مواردی تحريف شده است که ظاهراً به جهت مغلوط بودن نسخه ی مورد استناد سيد رضي بوده است؛  -6

( با  70: 1385آورده است: خرجت من حيي هذا، که صحيحش چنين است: خرجت مخرجي هذا.)رشاد، 57مثالً در نامه 

تبان مختلف و حوادث و شاارايط گوناگوني که هميشااه عليه شاايعه بوده، اين اندازه در نظر گرفتن گذر زمان و راويان و کا

 اشکاالت از سيد رضي طبيعي مي نمايد.

سخنان پيامبر)ص(     ست و پس از قرآن و  سرآمد همه ی زبان آوران و اهل بالغت ا سخنوران و  شوای  امام علي)ع( پي

ست. نهج البالغه کتابي که به حق  سخنان علي)ع( ني ستواری  شکوه ا سخني در زبان عرب به عمق و  « برادر قرآن»هيچ 

خت اسالم و آموزه های ديني است. نهج البالغه تراوشات روح لقب يافته، پس از قرآن و حديث پيامبر مهمترين منبع شنا

بلند و آسماني انساني سترگ و کامل است که شاگرد اول مکتب وحي نمونه الگوی راستين انسانيت و مظهر تمام کماالت 

ست که  مرتبه ای فرودين از روح سي ا ست نهج البالغه نه فقط يک کتاب واال، بلکه اقيانو ساني ا ضايل ان شاني و  و ف کهک

ست، اگر اين کتاب  شته ا شيد از فروزان وجود آن ولي کامل، جدا گ شان که خور شعاعي درخ ست و  فرازين امام متقيان ا

 (1: 1381بناميم بيراهه  نرفته ايم. )طاهری،« انسان کامل»يا « کتاب انسان»بزرگ را 

  بيان مسأله  -1-2                 

 از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود                         به کجا مي روم آخرننمايي وطنم                              



حکمت و فلسفه بدنبال چرايي و چگونگي زيستن است يعني با چه اخالقي و با چه هدفي و در چه اجتماعي بايد زيست    

سال سؤال ر سخ به اين  سياری در پي پا سيد. بزرگان ب شرح آن تا به کمال مطلوب ر شتند و هرکدام از ظن خود به  ه ها نو

گمان مبريد که حکمت پيش از پيشينيان نبوده، بلکه جهان هرگز از حکمت خالي نبوده »پرداختند. سهروردی مي گويد: 

شود حکمت يا «)و نخواهد بود سفه و حکمت مربوط مي  ضله نيز به فل شراق، مقدمه(. بحث و طرح مدينه ی فا حکمت اال

ز قديم به دو بخش تقساايم کرده اند: حکمت نظری و حکمت عملي. حکمت نظری عبارتساات از علم به احوال فلساافه را ا

شياء هستند يا خواهند بود و به عبارتي درباره ی هست و نيست و بود و نبود جهان بحث مي کند ولي  شياء آن نان که ا ا

باشد و چگونه بد است و نبايد باشد. حکمت عملي که حکمت عملي عبارتست از علم به اينکه افعال بشر چگونه خوب بايد 

ست مدن يا  سيا شد.  ست مدن مي با سيا شامل بايد و نبايدهای اخالقي، تدبير منزل و  ست  شتار مورد بحث ما در اين نو

مدينه فاضااله ای که بشاار از ديرباز بدنبال آن بود، شااهری اساات که سااعدا و اخيار در آن زندگي مي کنند و حاکم آن 

رين فرد است که اولين بار توسط افالطون طرح گرديد و به گفته مورخان زير بنای اين تفکر، فرهنگ مشرق زمين صالحت

بوده است. مدارک قديمي بيانگر اين حقيقتند که علوم اول بار از مشرق به غرب انتقال يافت و عامل اين انتقال را تعامالتي 

ه اند. بعد از افالطون، فارابي به پيروی از وی و بنابر آموزه های اسااالم، از قبيل بازرگاني، جنگها و لشااکرکشااي ها دانساات

سينا،  شمنداني چون ابن  سالمي پرداخت. بعد از فارابي دان ضله ی ا سيس کرد و به طرح مدينه فا سالمي را تأ سفه ا فل

صدر سي، ابن خلدون و مال  صير طو صفا، غزالي، خواجه نظام الملک، خواجه ن شرايط سهروردی، اخوان ال ا بنابر ديدگاه و 

 زماني خاص خود در تکميل و توضيح آن اقدام نمودند. 

در راستای شناخت انديشه و راهکارهای علمي و عملي حضرت امير مؤمنان)ع( در خصوص اداره ی جامعه در رساله ی    

شان در نهج البالغه خواهيم پرد ضله از ديدگاه اي ضر به تبيين جهان آرماني و مدينه فا صلي در اين طرح حا سأله ا اخت. م

سي جهان آرماني امام علي)ع( کدامند و ديگر اينکه امام علي)ع( جهان آرماني مورد نظر خود را  سا صول ا ست که ا اين ا

دارای چه ويژگي های خاصي مي داند هم نين به خصوصيات شخص اول يا انسان کامل در اين جامعه ی مطلوب و نقش 

جامعه ی آرماني اشاره مي شود همينطور راه حلهای علمي و عملي نهج البالغه که ما را به اين مردم در دست يابي به اين 

 جامعه نزديک مي کند ذکر مي شود.

 

 

 سؤاالت:      -1-3 



 بهترين و مطلوبترين جامعه از ديدگاه امام علي)ع( کدامست و دارای چه ويژگي هايي است؟ -1

 البالغه برای نيل به جامعه مطلوب کدامند؟راه حلهای علمي و عملي ذکر شده در نهج  -2

 جهان آرماني نهج البالغه از چه مؤلفه هايي تشکيل شده است؟ -3

 ارتباط حاکم جامعه ی آرماني با اقشار مختلف مردمي چگونه است؟ -4

 ارتباط اقشار جامعه با هم چگونه است؟ -5

 :هدف وضرورت تحقيق  -1-4               

ست و به نهج البالغه کتابي ادبي     سيع ا سته با ابعاد روحي و سخنان فردی برج ست، چون  و روحاني با ابعاد گوناگون ا

سان کامل»اصطالح عرفا  ست. امتياز امام علي)ع( اين است که سخنش چند بعدی است، « ان و دارنده ی همه ی مراتب ا

ست که در محراب عبادت گريان و در ميدا شب زنده دارا ست او زمامداری عادل و عابدی  سربازی ا ست،  ن نبرد خندان ا

ست و هم خطيب، هم  ست اليق. او هم معلم ا ست ژرف انديش، فرماندهي ا ست مهربان وحکيمي ا ستي ا سرپر شن و  خ

ست. از آنجا که ديدگاه امام در همه ی  سالمي ا سان جهان مطلوب ا ست. او ان سنده ا شاورز و نوي ضي و مفتي و هم ک قا

س الم هم آخرين و کاملترين دين است لذا برای تکميل جامعه و انديشه ها و الگوی عملي زمينه ها کامل و مفيد است و ا

به اين انسان کامل نيازمنديم و از آنجايي که امام به چارچوب جهان آرماني در مواضع مختلف نهج البالغه اشاره کرده اند 

 ورت مي يابد.لذا تدوين و ترسيم اين جهان آرماني جهت آشنايي با انديشه های امام ضر

 اهداف تحقيق:   -1-5

 آشنايي هر چه بيشتر با انديشه های امام. -1

 تدوين و ترسيم جامعه ی آرماني از ديدگاه امام.   -2

 تبيين راهي روشن برای هر چه نزديک شدن به جامعه ی علوی. -3

 استفاده کاربردی و  عملي از انديشه های امام در حيطه ی جامعه. -4

 پيشينه تحقيق -1-6                     

در مورد نهج البالغه تا کنون آثار ارزنده ی فراواني، اعم از ترجمه ها، تفاسير، مقاالت و رساالت با عناوين مختلف نوشته شده    

ضامني به اسات. اما در خصاوص جهان آرماني امام علي)ع( تحقيق مساتقلي مشااهده نشاد ولي در آثار زير به صاورت گذرا و 

 موضوع فوق اشاراتي شده است که ذيال آورده مي شود .



پس از طرح ويژگي های جامعه « جامعه مطلوب از ديدگاه اميرالمؤمنين علي)ع(»( طي مقاله ای با عنوان1384شااهال باقری)   

ساس نامه جامعه آرماني ام ضوابط و حقوق اجتماعي به نام ا ستره ی روابط و  ست. گام )ع( ارائه مطلوب امام علي )ع(، گ رديده ا

 در اين طرح تالش شده است ضوابط و روابط اسالمي در قالب اصول کلي عنوان گردد.

عوامل مؤثر در ايجاد « جامعه مطلوب از ديدگاه امام علي)ع(»( طي مقاله ای با عنوان1384مژگان قادرزاده و پري هر ساروی )   

 ده  و اوصاف افراد اين جامعه را ذکر کرده اند.جامعه مطلوب از ديدگاه امام)ع( را بررسي کر

به معرفي ويژگي های آرمان شااهر يا مدينه ی «علي و مدينه ی فاضااله »( طي مقاله ای با عنوان 1379صااادق ابراهيمي )   

صيفي و تطبيقي وبا بهره گ سنده به روش تو ست. نوي صفات رهبر و رئيس آن از ديدگاه علي)ع ( پرداخته ا ضله و نيز  يری از فا

 330نهج البالغه و آرای فارابي به اين تحقيق دساات زده اساات وی معتقد اساات گر چه فارابي به طرح مباحث فوق در سااال 

از نظرات علي )ع( بهره جسته است مؤلف ضمن "آرای اهل المدينه "هجری پرداخته لکن به نظر مي رسد وی در نوشتن کتاب

مي پردازد. به نظر وی برخي از صااافات رهبری از نظر علي )ع( عبارتند از :توانمندی  بيان ديدگاه فارابي به نقل آرای علي )ع(

 ،پرهيز از اسراف در خوردن وآشاميدن و ازدواج کردن ،عدالت، تقوا و شجاعت. 

به شرح نامه ای از امام علي )ع(به امام حسن مجتبي)ع( « به سوی مدينه ی فاضله»( در کتاب  1376علي کريمي جهرمي )   

پرداخته است که در آن وصايای اخالقي و الهي حضرت به فرزند گرامي اش آمده است نويسنده اين وصيت نامه را ابتدا از جهت 

س ابعاد تربيتي و اخالقي آن را تبيين مي کند هم نين مباحثي از اين نامه ی مهم که ادبي و علمي مد نظر قرار مي دهد و سپ

شناخت دنيا و آخرت، جاذبه های  ست که عبارتند از: لزوم  سير اجمالي آنها آمده ا شرح و تف شده،  سته  سنده برج سوی نوي از 

مباني فکری و عملي انسااان در زندگي و ارتباط با خدا، ساافارش به تهذيب نفس، تبيين خط مشااي زندگي، محاساابه ی نفس، 

 رعايت اخالق معاشرت. 

سان»(طي مقاله ای با عنوان 1379سيد محمد خاتمي )    سان از «علي ابن ابيطالب وحرمت ان به بررسي جايگاه و شخصيت  ان

سايرين در فه سبت به  سنده علي)ع( از جايگاه برتری ن ست به اعتقاد نوي سالم برخوردار ديدگاه امام علي)ع( پرداخته ا م دين و ا

است و همين ويژگي از او انسان ممتازی ساخته است علي پيشوای مدينه ی فاضله ی انسانيت است لذا رابطه ی مستقيمي با 

دادگری دارد وی دارای روحي پرستنده، معتقد به حفظ حرمت و شرافت و عزت انسانها و آزادگي است و تکيه بر مسندقدرت را 

 شروع مي داند .با خواست مردم م

به تحقيقي در روشهای جامعه سازی و « اخالق اجتماعي در نهج البالغه»( در کتاب  1368هيئت تحريريه بنياد نهج البالغه )   

ستفاده از متن نهج البالغه راهکارهای ايجاد  سعي کرده با ا سؤوليت های اجتماعي از منظر امام علي )ع( پرداخته و  شناخت م



به ضاارورت زندگي  127سااالمي را از ديدگاه امام بيان کند هم نين در اين اثر آمده اساات که در خطبه ی مدينه ی فاضااله ا

اجتماعي و تشکيل جامعه ی سالم توحيدی اشاره شده و فرد فرد جامعه به بازسازی جامعه ی اسالمي فراخوانده شده و آنها را 

ساس ه ست. بر اين ا سؤوليت اجتماعي خويش توجه داده ا صر خويش آن به م سازی اجتماعي از ديدگاه امام در ع دف از اين باز

بود که حضرت مي خواست نشانه های از بين رفته ی دين خدا را احيا کند و صلح و امنيت را به جامعه برگرداند تا ستمديدگان 

 به آرامش نسبي برسند.

يک نظريه ی کامل و منسجم از ديدگاه امام « ي)ع(توسعه ی سياسي از ديدگاه امام عل» (در کتاب1377علي اکبر عليخاني )   

برای تو سعه ی سياسي ارائه داده است که آن را نظريه ی )عدالت، انسان، تکامل( نام نهاده که، اساس آن را عدالت تشکيل مي 

 دهد و اعضای جهان مطلوب را مردم، نخبگان و نظام سياسي دانسته است.

مفهوم حکومت را در نهج البالغه و در انديشه ی امام، « حکومت حکمت »( در کتاب 1377هم نين مصطفي دلشاد تهراني )   

مديريت، محبت، مشارکت، هدايت و خدمت دانسته و آن را با استناد به سخنان امام بيان کرده است و حکومت را هدف ندانسته 

ست سيله ای برای اجرای احکام الهي و برقراری نظام عادالنه دان سيدن بلکه آن را و ه و مي گويد که در واقع حکومت امام برای ر

 به اهداف عدالت، امنيت، رفاه و تربيت بوده است.

مي نويسااد: در حوزه ی تفکر اسااالمي،هنگامي که از گرايش « جامعه ی آرماني»( طي مقاله ای با عنوان1385عباس نبوی )   

يشااي به مفهوم اميد به آينده ای درخشااان توام با عدالت آرماني سااخن مي رود، تشاايع مقامي ويژه مي يابد، زيرا چنين گرا

شيعي، واژه ی  سالم  شه ی ا ست. دراندي شيعه نهفته ا مي « واقعيت های برين»داللت بر« آرمان»اجتماعي در جوهر اعتفادات 

ي فرای واقعيت وجود واقعيتي متعال -2کافي نبودن واقعيت های موجود.-1کند و در درونمايه ی خود، چهار ويژگي مهم دارد: 

جستجوی ابزاری برای نيل به واقعيت متعالي و برين. اين واقعيت  -4امکان دست يابي به واقعيت متعالي و برين.-3های موجود.

سنت و  ستجو کرد، که عبارتند از محور قرار دادن قرآن کريم و  های متعالي و برين را مي توان در جامعه آرماني نهج البالغه ج

صلي سيره پيامبر)ص( سيدن به اين مراتب بايد مؤلفه های ا صوم و يادآوری پياپي مرگ. برای ر شوايان مع ، محور قرار دادن پي

جامعه علوی را برشمرد: عدالت محوری، حق محوری،آزادی توام با مسؤوليت در برابر خدا، وحدت بر محور الهي، مشارکت فعال 

سوی اينها، ساني، حرکت به  شمار  مردم، جهاد با تمايالت نف ساند. آن ه در زندگي امروز مهم به  شد مي ر آدمي را به کمال و ر

مي آيد، تطبيق اين محورها بر عرصاااه های متعدد حيات مدني و اجتماعي اسااات، زيرا اکنون زندگي اجتماعي، از بسااااطت و 

صااه های اقتصاااد، سااادگي قرنهای پيش خارج شااده و به تعدد و تنوع عرصااه های حيات اجتماعي بشااری انجاميده اساات: عر

ساس  صه ها بر ا صه ی خانواده و فرهنگ تعليم و تربيت و برای هر کدام از اين عر ست، دفاع و امنيت، حقوق عمومي، عر سيا



آموزه های امام)ع(،راهبرد هايي را مي توان اسااتخراج کرد: راهبرد های اقتصااادی، سااياسااي، دفاعي و امنيتي، حقوق عمومي، 

 فرهنگي و آموزشي. 

شتر « آيين کشورداری از ديدگاه امام علي)ع(»(،در کتاب 1377د فاضل لنکراني )محم    که در مورد تفسير عهدنامه ی مالک ا

مي باشد آورده اند که تکليف تمامي بشر چه به عنوان حاکمي که مسؤول اجرای احکام اسالمي است و چه به عنوان فردی که 

وضوح در عهد نامه ی امام روشن شده است و اين نامه ضامن رفاه و سالمت تحت قوانين نجات بخش اسالم زندگي مي کند به 

 و رستگاری و سعادت دنيا و آخرت است. 

اصول سياست زمامداری امام را عدالت ذکر کرده و آورده « زندگي سياسي امام علي )ع(»(در کتاب 1377علي عالمه حائری )   

 با وظيفه وحقوق مشخص قرار دارد .  است که هر فرد در جامعه ی علوی در جايگاه خود

 انديشه ي مدينه ي فاضله در ادبيات فارسي  -1-7         

اگر بخواهيم قدمت انديشه ی کمال جوی مدينه ی فاضله را در ادبيات فارسي بيابيم و توام بودن اين انديشه را با ادب فارسي    

باستان به صورت اسطوره ای خود را نمايان کرده است که نمود برتر  بررسي کنيم به اين نتيجه مي رسيم که اين انديشه درعهد

 ودر عصر طاليي جمشيد مي بينيم.  شاهنامهآن را در 

در عصر طاليي و جامعه ی آرماني اسطوره ای شاهنامه، جمشيد فرمانروای جامعه ی آرماني، ازتمامي ويژگي های منحصر به    

، قدرت، فره ی ايزدی، عمرطوالني، جام جهان نما، مهر و عطوفت و عقل. جمشااايد فردبرخوردار بوده اسااات از جمله زيبايي

يا غار يا شهر مانندی که در زير زمين ساخت و هر گونه تخم از همه آفريدگان اورمزد خدا، از مردم و ستور « ور»خورشيدوش، 

سل آنها بر شد تا ن سفند و پرنده، هر چه بهتر و گزيده تر بود در آن برده  جای بماند و به دنبال ايجاد اين قطعه ی آرماني و گو

در جهان، ساارما و يخبندان آمد و همه ی آفريدگان خدا نابود شاادند، آنگاه به دسااتور اورمزد خدا درب اين غار بازشااد وتمامي 

صلح و آرامش وعدالت چيزی وج شد که قرنها در آن به جز نعمت، آباداني ، شت. در آفريدگان بيرون آمدند و جهاني پيدا  ود ندا

اين جامعه تمامي خصوصيات شايان توجه يک آرمان شهر مالحظه مي گردد از جمله ويژگي های اجتماعي و فرهنگي، امکانات 

صاانعتي و فني، قشاار بندی اجتماعي و مشاااغل گوناگون، ويژگي های اقتصااادی مبتني بر کشاااورزی و دامداری، ويژگي های 

شتي و رواني، عمران و آبادی. ا شاهده مي کنيم زماني که بهدا ست لذا م ضامن بقای اين جامعه ی آرماني ا سطوره ی عدالت 

جمشيد سرکشي و ادعای خدايي کرد موجبات خشم الهي برخود را فراهم آورد مردم از او روی گردان شدند و جامعه ی آرماني 

خش آخر اقبال نامه به توصيف شهر آراسته در ب نظامي گنجوي( و در روند همين انديشه، 160: 1386رو به زوال رفت.)حياتي.

 پرداخته است. 



 چنان دان حقيقت که مااين گروه             که هستيم ساکن در اين دشت وکوه              

 در کج روی بر جهان بسته ايم                به دنيا بدين راستي رسته ايم              

 دروغي نگوئيم در هيچ باب                    به شب باژگونه نبينيم خواب             

 نپرسيم چيزی که از او سود نيست           که يزدان از آن کار خشنود نيست              

 چو عاجز بود يار ، ياری کنيم                  چو سختي رسد بردباری کنيم            

 ز دزدان نداريم هرگز هراس                   نه درشهر شحنه ، نه در کوی پاس             

 نباشيم کس را به بد رهنمون                 نجوئيم فتنه، نريزيم خون            

 (105-106: 1381کسي گيرد از خلق باما قرار                   که باشد چو ما پاک و پرهيزگار)نظامي،            

شهری که کوتاهترين و زيباترين     سيار کسان آن را جسته اند و نيافته اند  شهری مي کند که ب سکندر را روانه چنين  نظامي ا

طرح شهر آرماني است او در شهر نيکان مساوات مالي و مقامي را مطرح کرده است و فضيلت عمده ی مردم و نيکبختي آنان در 

 رو همين مساوات است.گ

 ندارد ز ما کس ز کس مال بيش                همه راست قسميم در مال خويش               

 ريه ی ديگرانگشماريم خود را همه همسران                    نخنديم بر               

 (205-209: 1369در واقع نظامي مقصودش ستايش زيباييها بوده تا مردم را عليه بي عدالتي برانگيزاند.)احمدنژاد ،

 ناميده شده:« شور شهر بي» جامي ی اسکندری، مدينه در خردنامه

 (984: 1373شور نگرفته جای )مدرس گيالني،دگر گفت چون شاه فرمانروای                 در اين شهر بي

 نظاميی دارد:مي گنجوی تفاوتهای عمده ای جامي از لحاظ مضمون و بينش اجتماعي و فلسفي، با اثر نظای فاضلهمدينه

 ی ذهن خود، خصالاتهای عمالي و واقعي بدهاد و باکوشيده است به ذهنيات فلاسفي يا به عبارت بهتر به جهان آفرياده

 شايد -ی فاضله ای قاب فبول ارائه دهد در حالياکه جاميباآفريدن حوادث رنگارنگ در فرعيات داساتان ،دست کم مدينه

 بهای که در آنی فاضلهروح از مدينهبه پرداختي خشاک و بي -بينش مورد قبول اوساتی نقشبنديه که تحت تأثير فرقه

 جای آرامش و شادکامي وحشت مرگ، لحظه ای ساکنان آنرا رها نمي سازد بسنده کرده است.

تان تصويری نيز در بوستان و گلستان درپي ناکجا آبادی است که آدمي مدام درانديشه ی نيل به آن بوده است، گلسس دي    

ستي ها و  ست با همه آاليش ها و آرامش ها، با   همه ی را ست، آن نان که ه واقع گرايانه از دنيای بيرون و واقعيتهای زندگي ا



سان که  ست، آن  ستان پهنه حقيقت ها ضله اوست، در واقع بو ست و مدينه فا سعدی ا ستي ها: ليکن بوستان، جهان آرماني  کا

 عتقادی سعدی در آرمان شهر را مي توان به شرح ذيل بيان کرد:بايد باشد و نيست. اصول ا

اعتقاد و معرفت به معبود، که زير بنای جهان بيني تلفيقي اوست و از سويي فرهنگ ايراني و سويي دگر آفرينش الهي را  -1

 ترويج مي کند و سعادت دو جهان را مي طلبد.

ملوک از بهر پاس رعيت اند نه رعيت از بهر طاعت »د اسااات:محوری ترين اصااال زمامداری را عدالت مي داند زيرا معتق -2

 (.73: 1381سعدی ،«)ملوک

رعايت رعيت توسط راعي از آنجا سر چشمه مي گيرد که سعدی بني آدم را اعضای يک گوهر مي داند و نفي خويشاوندی  -3

 در حکومت را بيان مي کند.

 تأسي به فضيلت عدل، راه چاپلوسان فرصت جو را مي بندد. -4

 چه حاجت که نه کرسي آسمان                نهي زير پای قزل ارسالن         

 (3: 1382مگو پای عزت در افالک نه                      بگو روی اخالص بر خاک نه )سعدی،         

نرمي به هم  درشتي و»با همين رهاورد تعامل چنين انديشه ای است که امرای جامعه را به واقع بيني سوق مي دهد که  -5

( اما اين 65:  1382سعدی ،«)اگر صلح خواهد عدو سر مپيچ» ( و هم توصيه مي کند289: 1381)سعدی،« در به است

ستان مي گويد: سعدی مانع واقع بيني اش نيست چون در گل سله ی »خوشبيني  سل دشمن چون از هر حيلتي فرو ماند 

 (.290: 1381سعدی ،«)چ دشمن نتوانددوستي بجنباند، آن گاه به  دوستي کارها بکند که هي

 روشن است که واکنش مثبت در تقابل چنين معضلي درست نيايد اال به پاسداشت اهل رزم و اهل قلم.   -6

 (68: 1382دو تن، پرور ای شاه کشور گشای                 يکي اهل رزم و دوم اهل رای  )سعدی،         

ستقل و -7 سعدی در تبيين جامعه ی م ست  رويکرد  شود، دو سان و مردم مربوط مي  مرفه و جريان عدالت، به تأمل در اح

آن اسااات که در پريشاااان حالي و درماندگي، ياريت کند، با اين حال دسااات طلب دراز نمي کند و قناعت مي طلبد، او 

لم را بي سااخاوت را از شااجاعت برتر مي داند و تالش برای معاش را شاارط عقل مي داند، سااعدی مال را بي تجارت و ع

 بحث و ملک را بي سياست پايدار نمي داند.

سانه مي گويد: -8 شنا صالح از او برخيزد»سعدی روان  سعدی «                  هر که در خرديش ادب نکنند، در بزرگي  (

 ( و عنصر تربيت را مهم مي داند و از ديگر سو اثر وراثت را گوشزد مي کند که :251: 1381،

 ( 249: 1381گوهری قابل                 تربيت را دراو اثر باشد )سعدی،چون بود اصل         



شق بال  را در دلدادگي به -9 شق هوس بازانه را رد مي کند و برکت ع سا»سعدی ع مي داند تا با مدد « زن خوب فرمانبرپار

 (.204: 1382دل و جان يکرنگش مرد درويش پاسا شود)سعدی،

ح فرد پای مي فشااارد و در عين حال جمع گرايي را ترويج مي کند، اجتماع در و سااخن آخر آن که سااعدی بر اصااال   

ست و با نفي خمودگي و  سعدی از زمانه ی خود جلوتر ا سبب  شد و به اين  ست درحال ر سعدی مانند موجودی ا چشم 

 (11-8: 1386واپس گرايي روح حرکت و پويايي را به جامعه تزريق مي کند )موسوی، 

 : روش اجرا ي طرح  -1-8             

صورت که ابتدا نهج البالغه و کتبي که مرتبط     ساله کتابخانه ای و از نوع تحليل محتوا بود، بدين  روش تحقيق دراين ر

با موضوع هستند مورد مطالعه  دقيق قرارگرفتند و مطالب مورد نياز فيش برداری شد و سپس فيش ها بصورت موضوعي 

 رد تجزيه و تحليل قرار گرفت. مدون و مرتب و درنهايت مو
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