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َلْت ُغُصوُنُه.« َبْت ُعُروُقُه َو َعَلْیَنا َتَهدَّ ُمَراُء اْلَكاَلِم، َو ِفیَنا َتَنشَّ
ُ
ا َل »ِإنَّ

ما امیران گفتاریم. سخن )به تعلیم ما( ریشه دوانیده و شاخه هاى خود را بر سر ما تنیده. 
نهج البالغه، کالم 233

مقدمه
فرهنگ، مهم ترین جلوه و نماد بیرونی و خارجی از انسانیت بشر است. از این رو هویت فرهنگی افراد که 
برآمده از و آموخته هاى اکتسابی فردى و اجتماعی است، به عنوان یكی از مالک هاى سنجش بشرى محسوب 
می گردد. همچنین فرهنگ هر جامعه به عنوان مهم ترین معیار سنجش و داورى درباره آن جامعه و بیانگر میزان 
رشد و تكامل آن در مسیر درست کمالی به شمار می آید. بر این اساس، دین اسالم که خود به عنوان برنامه و 
نقشه ى راهی جامع براى کمال بشرى در نظر گرفته شده است، بی اعتنا به مسایل فرهنگی آن هم در سیر آموزش 

و پرورش انسانی نبوده و توجه به مولفه هاى فرهنگی را در این مسیر مورد توجه و اهتمام ویژه قرار داده است. 
 یكی از روش هاى دین اسالم براى فرهنگ سازى درست و سازنده، ارایه الگوى مناسب در همان زمینه است 
تا به عنوان معیار و مالك داورى همیشه در جلو چشم باشد. همچنین با توجه به این که انسان موجودى مقلد است 
و بسیارى از تجربیات و دانش هاى خویش را از طریق تقلید می آموزد و یا به دیگران و نسل هاى دیگر منتقل می 

کند می توان گفت که الگوسازى امرى مهم و اساسی است. 
باشد.  می  نیز  سالم  و  مناسب  الگوسازى  نیازمند  است،  تربیت  و  آموزش  نیازمند  انسان  که  گونه  همان 
تقلیدگرایی بشر موجب می شود تا خود الگویابی کند و در جست وجوى الگوى زندگی برآید. اگر در این میان 
الگوسازى مناسب و درستی انجام نشود، این ظرفیت و توانمندى بشر یا هرز می رود و یا آن که عامل بازدارنده 
و عقب افتادگی شخص و یا جامعه می شود. از این جاست که مسئله الگوسازى مناسب و درست خود را بر 

جامعه تحمیل می کند. 
در همین راستا، نهج البالغه را بایستی کتابی فرا مكانی و فرا زمانی در نظر گرفت که براى کسب بهترین 
و شایسته ترین الگوهاى زندگی انسان ها در هر زمان و مكان برنامه و راهكار دارد. نهج البالغه گنجینه اى بس 



مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 10

گران سنگ در میراث فرهنگی و تمّدنی بشر به شمار می رود و دریایی است از آموزه ها و معارف دینی. این 
اثِر گران بها که گزیده اى از مطالب به یادگار مانده از امیر مؤمنان علی )ع( است، به سال 400 هجرى به دسِت 
ابوالحسن محّمد بن حسین بن موسوى )شریف رضی(، درگذشته به سال 406 هجرى، طّی شانزده سال به سبكی 

زیبا ِگرد آمده است. 
نهج البالغه فقط یک کتاب نیست، بلكه کتابخانه اى از آموزه ها و معارف گوناگون و متنّوع، آن هم در اوج 
بالغت و فصاحت است، به طورى که امكاِن مطالعات گسترده و عمیق را در بسیارى از عرصه هاى معرفتی 
فراهم می سازد. این کتاب که گویا ترجمانی مصداقی از قرآن کریم است، در بسیارى از موضوعاْت راهنما و 
راهگشاست. شریف رضی در گردآورى نهج البالغه، به طور کامل، گزینشی و با حذف اسناد، عمل کرده 
است. وى چنان که در مقّدمۀ خویش بر نهج البالغه یادآور شده، در این ره، انواع سخنان امام )ع( را در همۀ 
رشته ها و شاخه هاى گفتارش آورده است و تنّوعی بسیار گسترده فراهم کرده و در این کار، بلیغ ترین نمونه ها را 

برگزیده و مجموعه اى به دست داده که از نظر غناى محتوایی، بی مانند است. 
در فهم و بهره مندى از آن است، و ازجمله آسیب هاى رویكرد به نهج البالغه، عدم توّجه به این امر است. 
نهج البالغه کتابی است که در زمینه هاى گوناگون و عرصه هاى مختلف، مطالبی اساسی و معارفی راهنما دارد، 

به گونه اى که می توان با مراجعۀ به آن، در بسیارى از مباحث به معارفی بدیع دست یافت. 
امید است همایش حاضر توانسته باشد براى زمینه سازى رویكردى بیش تر و بهتر به نهج البالغه از سوى 
دانشجویان و استادان و اندیشمندان، و گشودن دریچه اى براى تأمل دقیق تر در این کتاب، به سهم خود راهنما 

و راهگشا باشد. 

بهزاد مریدى
دبیر همایش
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اهمیتونقشاخالقاجتماعیدرجامعهاسالمیباتکیهبرنظریاتنهجالبالغه

مصطفیمنتظری1،حسیناکبریمقدم2
1 استادیار گروه حقوق و الهیات دانشگاه گلستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ، گرایش انقالب اسالمی، دانشگاه گلستان )نویسنده مسئول(

چکیده

انسان بالضروره موجودى اجتماعی است و در این راستا به دنبال برنامه  اى است تا بتواند به بهترین نحو در 
اجتماع ظاهر شده و زندگی کند. این برنامه  را باید در منابع دینی جستجو کرد؛ چرا که زندگی صحیح بر پایه 
یافتن راهكارهاى صحیح زندگی در اجتماع،  براى  منابع و میراث هاى گرانبها  از  دین شكل می گیرد. یكی 
کتاب شریف نهج البالغه است. نهج البالغه دریایی است بی پایان، که موضوعات مختلف در  آن بیان شده 
است. موالى متقیان علی علیه السالم بیانات فراوانی نیز پیرامون مسائل اخالقی و بویژه اخالق در اجتماع دارند. 
بنابراین هدف از انجام این تحقیق، بررسی  اهمیت و نقش اخالق اجتماعی در جامعه اسالمی با تكیه بر نظریات 
نهج البالغه بوده است. روش تحقیق توصیفی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه اى و مقاالت معتبر علمی و پژوهشی 
بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ازنظر امام علی)ع( انسان بالفطره موجودى اجتماعی است و براى 
زیستن در اجتماع به ناچار باید با جامعه در ارتباط باشد و براى تحقق این امر الزم است به مسئولیت هایی همچون 
احساس مسئولیت نسبت به جامعه، رعایت حقوق، انصاف و عدالت خواهی نسبت به انسان ها، تعاون و همكارى 

در امور اجتماعی و معاشرت و برقرارى روابط مهر آمیز با دیگران توجه داشته باشد. 

واژگان کلیدی: امام علی)ع(، نهج البالغه، اخالق اجتماعی، جامعه اسالمی. 
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مقدمه
اخالق اجتماعی از مهم ترین موضوعاتی است که ارتباط  آدمیان را با خود، با جامعه و تاریخ مطرح می سازد؛ 
زیرا جامعه می تواند یک تمدن را بسازد نه یک فرد، و اجتماع انسانی پیوسته تاریخ را ساخته و به جلو برده است. 
از  آنجایی که در میان ادیان الهی، اسالم یک دین اجتماعی است و در  آن  آرمان ها و ایده هاى جمع گرا فراوان 
دیده می شود، در جاى جاى نهج البالغه، که از یكی از مهم ترین منابع این دین است؛ به این مهم بسیار پرداخته 

شده و گاه و بیگاه جامعه و اجتماع مورد عتاب و خطاب واقع گردیده است. 
در واقع، نهج البالغه دومین متن اصیل اسالمی بعد از قر آن کریم، مأَخذ و ملَهم بسیارى از اندیشمندان 
اسالمی در طول تاریخ بوده است. یكی از موضوعات مهم اجتماعی که به طور ویژه مورد توجه و تأکید در 
نهج البالغه بوده، اخالق اجتماعی کارگزاران است. علی )ع( در هنگام نصب والیان، فرماندهان و مأموران جمع 
مالیات نكات فراوانی در حوزة اخالق اجتماعی جهت اصالح امور مسلمانان و  پیاده شدن هرچه بهتر قوانین 
اسالمی در جامعه مطرح می کند. شخصیت حضرت علی نیز یک الگوى عالی تربیت اخالقی است. زندگی 
علی )ع( به منزله یک مكتب بزرگ تربیتی است؛ گفتار و کردار و اندیشه هاى او همه، جنبه تربیتی دارند. او نه تنها 
با الهام از مكتب اسالم ارزش هاى عالی انسانی را مطرح نمود، بلكه خود در زندگی مظهر و نمونه این ارزش ها 
بود. او الگوى عالی تربیت اخالقی براى انسان هاى خداشناس، کمال جوى، حكمت دوست، عدالت خواه و 
حق طلب بوده و هست که با مطالعه نهج البالغه می توان نكات تربیتی ارزشمندى را استخراج کرد و بر این پایه 
کتاب نهج البالغه محتواى ژرف و عمیق در قالب الفاظ و عبارات فصیح و بلیغ همراه با جامعیت مطالب، از این 
کتاب ارزشمند اثرى جاودانه ساخته است و لقب »اخ القر آن« را زینبده  آن است. می توان  آن را »کتاب اخالق« 
بنامیم مبنا و اساس کار قرار گرفته تا با مطالعه  آنها نكات مربوط با تربیت اخالقی استخراج و تدوین شود و در 

اختیار انسان هاى جویاى علم اخالق قرار گیرد. 
یكی از علل جاذبیت مباحث تربیتی و اخالقی در نهج البالغه این است که به مباحث عینی که به زندگی 
مادى و معنوى انسان ها مربوط می شود پرداخته است. نهج البالغه به سراغ کلی گویی، فلسفه بافی و مسایل 
پندارى نمی رود. علی )ع(مرد مبارزه و عمل، مرد »زندگی و حیات و مرد هدف و پیروزى بود و سخنانش همه 
جا همین  آهنگ را دارد« )مكارم شیرازى، 1379، ص12(. دیگر اینكه علت جاذبه نیرومند نهج البالغه در 
مباحث تربیتی و اخالقی این است که در هر میدانی و ساحتی از تربیت که گام می نهد، چنان حق سخن را 
ادا می کند و دقایق را مو به مو شرح می دهد که گویی گوینده  آن تمامی عمر را به بحث و بررسی  روى همان 
موضوع مشغول بوده است. بر همین اساس توجه به نهج البالغه که کتابی کامل است در تربیت اخالقی نسل 

کنونی استفاده کرد. 



13مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

اخالقدرنهجالبالغه:
بر  تناسب فرهنگ حاکم  به  امروزى است که هر جامعه  انسان  نیازهاى جدى  از  زیست اخالقی، یكی 
تا الگوى مناسبی براى  آن ارائه کند. در جوامع اسالمی دو منبع قر آن و عترت، بهتر از هر   آن تالش کرده 
دستورالعمل دیگرى می تواند الگوى مناسب این نوع زیستن را ارائه کند. ویژگی  هاى اخالقی یک انسان مسلمان 

را می توان در جاى  جاى نهج البالغه مشاهده کرد. 
دو نوع مفهوم  شناسی معروف درباره مفهوم اخالق وجود  دارد:

اول، تعریفی که قدما ارائه داده  اند و بر اساس  آن، اخالق، ویژگی و خصلت  هاى درونی  اى است که انسان 
 آنها را به راحتی و بدون تكلف انجام می دهد. و شامل دو جزء است: فضایل و رذایل. با این تعریف، اخالق 

یعنی پاک شدن از رذایل و متصف شدن به فضایل. 
در تعریف دوم که در عصر جدید ارائه شده، اخالق همان رفتارهایی است که انسان باید  آنها را داشته باشد. 
اما در نهج البالغه تعریف اخالق فراتر از این است؛ در نهج البالغه اخالق شامل شش بخش است: بینش ها، 
ارزش ها، گرایش ها، روش ها، کنش ها و گویش ها. از نگاه نهج البالغه در یک زیست اخالقی، انسان باید همه 
موارد فوق را اصالح  کند. در نهج البالغه تعریف اخالق فراتر از این است؛ درنهج البالغه اخالق شامل شش 

بخش است: بینش ها، ارزش ها، گرایش  ها، روش ها، کنش  ها و گویش  ها. 
اخالق در معناى یاد شده، اساسی ترین و مهم ترین چیزى است که در زندگی فردى و اجتماعی رخ می نماید، 
و بی گمان به همه چیز زندگی رنگ می زند و جهت می دهد. امام علی )ع( تنها چیزى را که قائل است باید بر  آن 

ایستاد و تعّصب ورزید و از  آن عداول نكرد، اخالق است:
ِتی  الَّ َمَحاِسِن الُموِر  َو  َمَحاِمِد الفَعاِل،  َو  الِخَصاِل،  ِلَمَكاِرِم  ُبُكم  َتَعصُّ َفلَیُكن  ِة  الَعَصِبیَّ ِمَن  ُبدَّ  »َفِإن َکاَن اَل 
غِیبِة. َو الحاَلِم الَعِظیَمة، َو  َجَداُء ِمن ُبُیوَتاِت الَعَرِب َو َیَعاِسیِب الَقباِئِل ِبالَخاَلِق الرَّ َتَفاَضَلت ِفیَها الُمَجَداُء َو النُّ
 ، اَعِة ِللِبِرّ َماِم، َو الطَّ ُبوا ِلِخاَلِل الَحمِد َمَن الِحفِظ ِللَجواِر، َو الَوَفاِء ِبالِذّ َالخَطاِر الَجِلیَلِة، َو ال آَثاِر الَمحُموَدِة. َفَتَعصَّ
َو الَمعِصَیِة ِللَكِبر، َو الخِذ َبالَفضِل، َو الَكِفّ َعن الَبغی، َو اإلعَظاِم ِللَقتِل، َو اإلنَصاِف ِللَخلِق، َو الَكظِم ِللَغیِظ، َو 

اجِتَناِب الَفَساِد َفی الرِض.« )نهج البالغه، خطبه ى 192(. 
پس اگر چاره اى جز تعّصب ورزیدن نباشد، باید تعّصب ورزیدن شما براى خوى هاى بزرگوارانه ى با ارزش، 
و کارهاى پسندیده، و کردارهاى نیكویی باشد که افزونی بر یكدیگر جستند در  آن ها، بزرگواران و دالوران از 
خاندان هاى عرب و مهتران قبیله ها؛ از  آراسته بودن به اخالق پسندیده و نیک، و ِخَردهاى گرانسنگ، و کارهاى 
بس بزرگ، و رفتارهاى ستوده ى ماندگار. پس تعّصب بورزید براى خوى هاى پسندیده، مانند پاسداشت حّق 
همسایگی، و به سر رسانیدن پیمان، و فرمانبردارى از نیكِی گسترده، و نافرمانی از خودبزرگ بینی، و دست 



مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 14

یافتن به برترى، و باز ایستادن از ستم، و بزرگ شمردن گناه خونریزى و خونخواهی، و دادن داِد مردمان، و فرو 
خوردن خشم، و پرهیز نمودن از تبهكارى در زمین. 

چنین اخالقی برترین تكیه گاه و سرمایه ى سالم زیستن و رستگار شدن است. امام علی )ع( در حكمتی واال 
فرموده است:« َکَفی بالَقَناَعِة ُملًكا، َو ِبُحسِن الُخُلِق َنِعیًما.« )همان: حكمت229( قناعت دولتمندى را بسنده 

است، و خوى نیک نعمتی پایدارنده است. 
در خطبه 192 نهج البالغه، امام علی )علیه السالم( می فرماید: اگر قرار باشد ما در زندگی به چیزى تعصب بورزیم 

و ایستادگی کنیم و از  آن عبور نكنیم،  آن اخالق است: 
ُبکمِلَمکارِماْلِخصاِلوَمحاِمِداألفعاِلوَمحاِسِناألموِر«  ِمَنالَعَصِبیه..َفلیُکنتعصُّ »َفإنکاَنالُبدَّ

نكته زیبا اینجاست که امیرمؤمنان )علیه السالم( اخالق را فقط خصلت نمی داند. فقط رفتار هم نمی داند. خصلت 
هست، رفتار هست، فراتر از این هم هست. همان  طور که در ادامه خواهیم دید که ایشان میدان اخالق را خیلی 

وسیع و در تمام امور زندگی می بیند. 
َجداُءِمنُبیوتاِتالَعَرِبویعاسیِبالَقباِئِل«  »اّلتیتفاَضَلتفیهاالُمَجداِءواْلنُّ

این سه چیز مواردى است که انسان هاى بزرگوار و شایسته در  آن از هم سبقت می گیرند؛ یعنی اگر قرار باشد 
ما باهم مسابقه  اى بدهیم در اخالق است. جامعه اى سالم است که با ارزش  ترین مسابقه اش در اخالق باشد. 
غیبه..« است؛ یعنی اخالق پسندیده. »وااَلحالِم الَعظیمه« خردهاى  بهترین مسابقه انسانی در »ِباالخالق الرَّ

بزرگ. »وااَلخطاِر الَجلیَله..« مقام هاى واال. 
»والآثارالَمحموده..« نشانه  هاى نیكو. مشاهده می شود که نوع نگاه امام )علیه السالم( به اخالق نگاه وسیعی 

است. 
جایگاهواهمیتاخالقوقوانینآندراسالم:

هر جامعه اى براى برقرارى استقرار و ثبات نیاز به برخی ضوابط و قوانین اخالقی دارد که ضایع شدن  آنها 
باعث پاره شدن نخی می گردد که افراد جامعه را بهم پیوند داده است. در این میان اسالم مجموعه اى از قواعد 
و اصول اخالقی را در این زمینه وضع کرده که هر فطرت و سرشت پاکی در مقابل  آنها به پاس احترام خواهد 

ایستاد. 
همچنین قر آن کریم اساسنامه اخالقی براى هر فرد مسلم مقرر نموده تا در تمامی مراحل زندگی شخصی 
عماًل تطبیق گردد، مسائلی که در ظاهر بسیار شخصی و خاص فرد است. ولی در ساختار سلوکی و رفتارى او 

بسیار مؤثر و بیانگر و تكوین دهنده ى شخصیت اسالمی و انسانی او می باشند. 
از بین سوره هاى بزرگ قر آن کریم که حقایق عقیده، برنامه  شریعت، راه و رسم انسانیت، مرام ادب و الفباى 



15مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

اخالق را در البالى محتواى خود دارد سوره »حجرات« می باشد. 
خداوند در این سوره ى مبارک در کمال صراحت و وضوح به مسلمانان ارشاد می فرماید: »شیوه زندگی شما 
با سائر انسان ها فرق دارد، یعنی مسلمانان باید در جامعه بشرى اسوه و نمونه اخالق الهی و قر آنی باشند، و جامعه 
اسالمی باید نمادى از عدالت اجتماعی، و در   نهایت احترام و ادب با پروردگار عالم، و رسول برگزیده ى او و 
در مقابل سایر انسان ها باشد. از این رو می توانیم این سوره ى مبارک را »سوره اخالق« نامید و این حقیقت را 
ْکَمُل الُمْؤِمِنیَن 

َ
دریافت که درجات ایمان به درجات اخالق نیک وابسته است1. چنانچه پیامبر)ص( فرموده اند: »أ

ْحَسُنُهْم ُخُلًقا«) ابوداوود، حدیث 46۸2( کامل ترین مؤمنان در ایمان خوش اخالق ترینشان می باشند. 
َ
ِإیَماًنا أ

اخالق نیكو پیرایه اى نیست که بی نیازى از  آن ممكن باشد، بلكه جزو اصول زندگی است که دین  آن را 
می پسندد و صاحبان  آن را محترم می شمارد. 

همچنین از ایشان )ص( روایت شده که فرمودند: 
ْخاَلًقا«) سنن الترمذى، حدیث شماره: 1941( 

َ
َحاِسَنُكْم أ

َ
ی َمْجِلًسا َیْوَم الِقَیاَمِة أ ْقَرِبُكْم ِمنِّ

َ
ُكْم ِإَلیَّ َوأ َحبِّ

َ
»ِإنَّ ِمْن أ

همانا از محبوب ترین و نزدیک ترین شما در مجلس من روز قیامت خوش اخالق ترین شما می باشد. 
در سایه نظام اخالقی اسالم و در  آغوش تعلیم و تربیت پیامبر بزرگ اسالم و مكتب و مدرسه قر آن حكیم 
چنان نسلی تربیت گردید که به نیكو ترین صفات و بهترین اخالق متصف بودند، و از اخالق پست و عادات 
زشت و صفات بد رهائی جستند، و توانستند در مدت زمان اندکی این دین بر حق را به اقصی نقاط عالم برسانند. 
پیامبر اکرم)ص( از  همان ابتدا دعوت دینی، نخستین هدف و غایت بعثت خویش را چنین معرفی نمودند: »إنما 
بعثت لتمم مكارم الخالق« )متقی الهندى، 1409: ج13، ص151، ح36472(. بدان جهت خداوند مرا به 

رسالت برگزیده است که مكارم اخالق را تكامل بخشم و انسان را با اخالق حسنه بیارایم. 
و در مورد دین و شیوه زندگی خود چنین فرمودند: »الدین المعاملة« دین تنها و تنها نحوه برخورد و رفتار با 

دیگران است. 
از این رو می توان گفت؛ اسالم دین اخالق پسندیده است، و داعی انسان ها به داشتن اخالقی نیک بر اساس 
 آموزه هاى وحی بوده، و به تربیت جامعه اسالمی بر  آن عالقمند و مصّر می باشد. و خداوند نیز پیامبر خود را 

َک َلَعلی  ُخُلٍق َعظیم«) قلم)6۸(  آیۀ 4(  و راستی که تو را خویی واالست.  چنین تمجید می نماید: »َو ِإنَّ
اساسًا اسالم بدین منظور آمده است تا انسان و بشریت را بسوى زندگی درخشان با فضایل اخالقی و تربیت هاى 

نیكو با گامهایی گسترده به پیش ببرد. 

1- سوره حجرات)49(
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اخالقاجتماعیازدیدگاهنهجالبالغه
انسانواجتماع

بحث انسان و اجتماع و این که  آدمیان چه نسبتی با اجتماع دارند، از دیرباز مورد بحث اندیشمندان و به ویژه 
فالسفه بوده است. برخی انسان را مدنی بالطبع دانسته، ولی برخی دیگر معتقدند که  آدمی تنها از روى اضطرار 

و ناچارى به مدنیت و اجتماع روى می  آورد. 
گروهی دیگر گفته اند انسان نسبت به مدنیت اقتضایی ندارد )الاقتضاست( و انسان ها به خاطرعقل حسابگر 

خود به  آن روى می  آورند و گروهی دیگر  آدمیان را متمایل به اجتماع و مدنیت دانسته اند. 
کهن ترین نظریه در این باره، مربوط به افالطون و پس از او ارسطو است. از دیدگاه افالطون، هر انسانی به 

خاطر نیازمندى ها و منافع خود، ناچار است که اجتماعی باشد) افالطون، جمهورى ص 41. 1(. 
ارسطو که انسان را حیوانی اجتماعی می دانست بر روى این نكته تاکید می ورزید که نیازمندى هاى  آدمی، او 

را ناگزیر از اجتماعی بودن می نماید) ارسطو، سیاست، 24. 2(. 
علماى بزرگ اسالمی چون فارابی، ابوعلی سینا، ابن خلدون و اندیشمند هم روزگار ما، عالمه طباطبایی، نیز 

همین نیازمندى را دلیل بر اجتماعی بودن انسان ها دانسته اند. 
طبیعت عقالنی خویشتن  با  متناسب  امرى  را  اجتماعی  زندگی  انسان ها چون  نیز،  نهج البالغه  دیدگاه  از 
می دانند،  آن را برمی گزینند و این گزینش، به خاطر جبر یا از روى درماندگی نیست، بلكه از سر شعور و درک 

است. از این روى، در خطبه 23 نهج البالغه  آمده است:
اگر کسی از شما در خویشاوندان خود خلل و کمبودى مشاهده کند مبادا از رفع  آن سرباز زند، چون اگر 
نبخشد مالش افزون نمی شود.  آن کس که دست دهنده خود را از بستگانش باز دارد، تنها یک دست را از  آنها 
گرفته، اما دست هاى فراوانی را از خویش دور کرده است، و کسی که پروبال محبت خویش را بگستراند، 

دوستی خویشاوندانش تداوم خواهد یافت. 
براساس این خطبه، انسان در حیات اجتماعی، که صحنه سود و زیان است، نیازمند یارى دیگران است و این 
»نیاز« او را به سوى دیگران می کشاند و هر انسانی به خاطر نامالیمات و سختی ها نیازمند دوستی و مودت با 
خویشان است. در خطبه 127 می فرماید: از پراکندگی و جدایی حذر کنید که انسان تنها بهره شیطان است،  آن 

گونه که گوسفند تنها، طعمه گرگ است. 
این عبارات، چهره اجتماع بشرى را نشان می دهد که  آدمیان براى گریز از شرور شیطانی و براى به دست 
 آوردن منافعی که تنها در پرتو اجتماعی بودن به دست می  آید ناگزیر باید انزوا و گوشه گیرى را ترک کرد، به 

اجتماع روى  آورند. 
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اصالتفردیاجامعه
اکنون که مشخص شد اجتماع یک صحنه گریزناپذیر براى انسان ها بوده و  آدمیان به شدت نیازمند  آن 
هستند، باید مشخص کنیم که در یک جامعه، اصالت با فرد است یا اجتماع یا هر دو؛ و اصوالرابطه فرد با جامعه 

چه نوع رابطه اى است و ترکیب اجتماع چگونه ترکیبی است. 
در پاسخ به این سواالت باید گفت که دراین باره چهار نظریه قابل طرح است:

الف- نظریه اصالت فرد محض: براساس این نظریه، جامعه وجود حقیقی ندارد، بلكه وجودش اعتبارى 
است و در اجتماع، یک ترکیب واقعی صورت نگرفته است. 

ب- اصالت فرد صناعی: این نظریه، ترکیب جامعه را »صناعی« می داند، نه اعتبارى. در مرکب صناعی 
اجزاى یک کل در یكدیگر حل نمی شوند، بلكه استقالل اثر خود را از دست می دهند. در یک جامعه نیز افراد 

هویت خود را از دست نمی دهند، اما همه اجزاى اجتماع به یكدیگر وابسته اند. 
ج- اصالت اجتماع: این دیدگاه معتقد است که کلیه تمایالت، گرایش ها، عواطف و خالصه  آنچه به انسانیت 

مربوط می شود در پرتو روح جمعی پیدا می شود بنابراین، جامعه شناسی فرد، مقدم بر روان شناسی اوست. 
د- اصالت فرد و جمع: این نظریه، هم فرد را اصیل می داند و هم جمع را. به عبارت دیگر، جامعه یک مرکب 
حقیقی است. افراد در یكدیگر حل نمی شوند، بلكه در عین استقالل خود، یک هویت جمعی پیدا می کنند. 
اجساد و اندام ها با یكدیگر ترکیب نمی شوند، بلكه دراثر ترکیب روح ها، اندیشه ها و عاطفه ها روح جمعی پیدا 

کرده و سرنوشت و هویت جمعی می یابند. )مطهرى، مجموعه  آثار، ج2، ص 93. 3(. 
اکنون ببینیم کدام یک از این نظرات در نهج البالغه تایید شده است. 

امام علی)ع( در خطبه 192 می فرماید: اى مردم، همانا رضایت و خشم، مردم را مجتمع می سازد. شتر صالح 
را یک نفر پی کرد، اما خداوند تمامی  آنها را عذاب کرد، چون  آنها به این کار راضی بودند. خدا نیز فرمود: 

)فعقروها فاصبحوا نادمین()شعرا 157(. 
دراین خطبه، اندیشه جمعی، مورد تاکید قرار گرفته است. براساس این کالم، رضایت و خشم که گویاى 

فرهنگ جمعی هر جامعه اى است، سرنوشت جوامع را مشخص می کند. 
بنابراین، از دیدگاه امام)ع( درهرجامعه،  آدمیان درعین استقالل، هویت و روح جمعی دارند و اصالت، هم با 

فرد است و هم جمع. چنان که در حكمت 146 نهج البالغه می فرماید:
» آن کس که به عمل قومی راضی باشد، مثل کسی است که داخل  آن قوم و همراه  آنان باشد«. 

براساس این روایت، افراد یک اجتماع کسانی هستند که اندیشه واحدى دارند، خواه کنار هم باشند یا از 
یكدیگر جدا زندگی کنند و خواه زنده باشند یا مرده. 
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به خاطر همین است که قر آن کریم گاهی کار یک نسل را به نسل هاى بعدى نسبت می دهد و می گوید اینها 
به خاطر  آن که پیامبران را به ناحق کشتند استحقاق ذلت و خوارى دارند، زیرا اینها همان ادامه نسل گذشته اند 
و این همان معناى سخن اگوست کنت است که می گوید: »بشریت از مردگان بیشتر تشكیل شده تا زندگان« ) 
همان ص 24. 3(. از  آنچه گفته شد می توان دریافت که چرا در نهج البالغه، اخالق اجتماعی تا  آن قدر اهمیت 
یافته که از دیدگان امام متقیان علی)ع( به دور نمانده و  آن حضرت در کنار اخالق فردى، در بسیارى موارد اخالق 

اجتماعی را نیز بیان کرده اند. 
اکنون با توجه به  آن چه بیان گردید جاى  آن است که در این جا به برخی از مولفه هایی که در نهج البالغه به 

عنوان بستر اخالق اجتماعی بیان شده است اشاره کنیم. 

1- قوانینوسنن
یكی از بسترهاى اخالق اجتماعی قوانین و سنن یک جامعه است. از  آن جایی که جامعه به عنوان یک کل، 

از تک تک افراد تشكیل شده، می تواند به صورت کلی بر روى افراد خود تاثیر فراوانی داشته باشد. 
 آداب و رسوم هر جامعه اى همانند قالبی است که رفتارها را شكل می دهد.  آدمیان هنگامی که ملزم به رعایت 
هنجارهاى اجتماعی )که در قالب قوانین و سنن جلوه می کنند( باشند، در پرتو این  آداب و رسوم، ساخته و 
ویرایش شده و مسیر سعادت خویش را بهتر می پیمایند، چنان که ناهنجارى هاى جامعه اگر به صورت سنت هاى 

ناپسند در  آیند، اجتماع را از هم پاشیده و  آن را به ورطه هالکت می افكنند. 
از این روى، امام علی)ع( به مالک اشتر توصیه می کنند که: هرگز سنت هاى پسندیده اى را که پیشوایان این 
امت به  آن عمل کردند و الفت و انس به سبب  آن بین مردم پدید  آمده و امور رعیت به واسطه  آن اصالح گردیده 

است، نقض مكن. ) نهج البالغه نامه 3. 5(
بنابراین، این سفارش امام)ع( به خاطر  آن است که سنت هاى ریشه دار جامعه نقش مهمی در سود و زیان جامعه 
دارند، در حقیقت، قطار جامعه بر روى ریل این قوانین و سنت ها نهاده می شود و مسیر جامعه را مشخص می نماید. 

2- روابطسیاسی
از دیگر بسترهاى مهم اخالق اجتماعی، چگونگی روابط سیاسی طبقه حاکمان با مردم است. مسئوالن هر 
جامعه اى، در نهادینه کردن گزینه هاى اخالقی، تاثیرات شگرفی دارند؛ همچنان که می توانند سرچشمه پدید آمدن 
بیمارى هاى اخالقی فراوانی در جامعه باشند. به خاطر همین، حضرت علی)ع( درخطبه 107 نهج البالغه می فرماید:

رعیت هیچ گاه اصالح نمی شود، مگر با اصالح والیان. و حاکمان هرگز اصالح نمی شوند، مگر با اصالح 
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رعیت. اگر رعیت حق حكومت را ادا کند و حكومت نیز حقوق  آنان را مراعات نماید، حق درمیانشان قوى و 
نیرومند خواهدشد... و اگر رعیت بر والی خود چیره شود یا رئیس حكومت بر رعایا ستم روا دارد، نظام بر هم 
می خورد و نشانه هاى ستم و جور  آشكار می شود، دستبرد در احكام دین، بسیارشده وجاده هاى وسیع  آداب و 
سنن، متروک خواهد ماند. از این روى، بر اساس هوى و هوس عمل می شود، احكام الهی تعطیل و بیمارى هاى 
اخالقی فراوان می گردد. البته حاکمان پیش از مردم، و قبل از مدیریت، وظایف مهمترى نسبت به مردم دارند. 
حاکمان نه تنها باید خود الگوى مردم باشند، بلكه می بایست مبلغ خوبی ها و درستی ها باشند، زیرا »بر امام 
وظیفه اى نیست مگر اوامرى که از ناحیه خداوند بر دوش او گذارده شده است )این اوامر عبارت است از( 

رساندن فرامین از راه موعظه و کوشش در نصیحت و خیرخواهی مردم.« ) همان، خطبه 40. 1(. 
باعث  ناهنجاریهاى اجتماع دارد؛ زیرا »عدالت،  همچنین عدالت ورزى حاکمان نقش پیشگیرانه اى در 
استوارى مردم است« و باعث می شود که تمامی طبقات لیاقت محورى، ارزش محورى و در یک کالم ارزش ها 
را به جاى قدرت و دارایی و وابستگی هاى حزبی و خویشاوندى بپذیرند و هرکس در به دست  آوردن هنجارهاى 

اجتماعی تالش کند. 

3- امربهمعروفونهیازمنکر
رفتارهاى نادرست هر انسانی می تواند فراگیر باشد و باعث متالشی شدن اجتماع گردد. از این روى، نظارت 
مردم بر یكدیگر از موضوعاتی است که می تواند پیوسته بیماریهاى روحی، فكرى و اعتقادات نادرست را از 

پیشانی جامعه بزداید. در خطبه 177 نهج البالغه  آمده است:
اگر مردم،  آنگاه که بالها نازل می شود و نعمت ها را از  آنها زایل می سازد، با نیت درست، درپیشگاه خدا 
تضرع کنند و با دل هاى پرمحبت نسبت به پروردگار، از او درخواست عفو نمایند، مسلمًا  آنچه از دستشان رفته 

است باز خواهد گشت و هر مفسده اى را براى  آنها اصالح خواهد نمود. 
دراین خطبه، علت انحرافات و مفاسد اجتماعی را نوع رفتار و اعمال افراد دانسته و چون اعمال  آدمیان، از 
انگیزه ها و نیت هایشان سرچشمه می گیرد، باید با تغییر این انگیزه ها به اصالح جامعه پرداخت. هنگامی که 
گاهان  آنان را نهی نكنند،  آنان نیز مورد  کسانی از روى جهل اقدام به ترک خیر و انجام منكر می نمایند، اگر  آ

لعن و نفرین الهی واقع خواهند شد. 
خداوند گذشتگان را مورد لعن قرارنداد، مگر به خاطر  آن که  آنها امر به معروف و نهی از منكر را ترک 
گاهان را به خاطر ارتكاب گناه و تحمل کنندگان گناهان را به خاطر ترک بازداشتن  آنها مورد  کردند. پس نا آ

لعن قرارداده است. )غرر و درر، ج1، ص 30. 2(
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4- آگاهی
گاهی، جامعه اى است که زندگان  آن مردگان بدبختند؛  از دیدگاه حضرت علی )ع( جامعه نادان و بی بهره از  آ
زیرا انسان نادان از ارزش هاى انسانی تهی است. نادانی، مرکز فساد و ظلم بوده و بدترین دردها و سرچشمه 

شرارت ها و فسادگر است. ) همان ص 3. 3(
گاهی از حقوق فردى و اجتماعی  گاهی اجتماعی از دیدگاه نهج البالغه ابعاد مختلفی دارد که یكی از  آنها  آ  آ
است. هنگامی که شهروندان یک جامعه به حقوق فردى و اجتماعی خود  آشنایی داشته باشند و نتایج و عواقب 
 آن را بدانند بهتر می توانند حقوق خود را استیفا نموده و حقوق دیگران را نیز رعایت نمایند. از این روى، امام 
علی )ع( در سخنان خود برخی از این حقوق را به مردم می شناساند و در خطبه هایی نظیر خطبه 216 و خطبه 34 
گاهی، شناساندن خطرها و تهدیدها است. امام علی )ع( می فرماید:  و...  آنها را بازگو می نماید. از دیگر ابعاد  آ
»هر کس ضرر شر را نشناسد، بر باز ایستادن از  آن، توانا نیست. ) همان ج6 ص 91. 4(. بنابر این، شناخت  آفات 
و  آسیب ها، روشی براى جلوگیرى از ناهنجارى هاى اجتماعی است و بسترى است که اخالق اجتماعی در  آن 

رشد می کند و به بار می نشیند. 

5- گسترشمعنویت
همان طور که معنویت و دین دارى نقش بسزایی در گسترش اخالق اجتماعی دارد، بی دینی و فاصله گرفتن 
از فضیلت هاى دینی، باعث مشكالت و معضالت اجتماعی می شود. از این روى، امام علی )ع( در حكمت 103 
نهج البالغه می فرمایند:مردم چیزى از امور دینشان را براى اصالح دنیایشان ترک نمی کنند مگر  آن که خداوند 

 آنان را گرفتار امرى زیانبارتر از  آن خواهد کرد. 
دین، نفس سرکش انسان را مهار می کند و برکات و حسناتش را در همه حوزه هاى اقتصادى، سیاسی، 
فرهنگی و... به اجتماع ارزانی می دارد. نقش دین درجوامع گذشته بسیار قابل تامل و گویاى این واقعیت است 
که هر جا ادیان راستین حضور داشته اند، مساوات و عدالت اجتماعی نیز وجود داشته و این جوامع، از جهل و 
خرافات که زاینده بسیارى از نابسامانی هاى اخالقی است و نیز از تبعیض و تفرقه به دور مانده اند، و امروز نقش 

دین در پیشگیرى از ناهنجارى هاى اجتماعی براى بسیارى از جامعه شناسان به اثبات رسیده است. 
امام علی)ع( در خطبه 234 نهج البالغه دو جامعه دین مدار و بی دین را این گونه با یكدیگر مقایسه می کند:

پس، از حال فرزندان اسماعیل و اسحاق و اسراییل)ع( عبرت گیرید که چقدر متناسب است حالت ها و 
چقدر متشابه است نزدیكی مثال ها. در کارشان تامل کنید در وقتی که متفرق و پراکنده بودند و کسرى ها و 
قیصرها بر  آنها ارباب بودند.  آنان را از سرزمین هاى  آباد و کرانه هاى دجله و فرات و دشت هاى سرسبز ربودند 
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و به بیابان هاى کم  آب و علف و محل وزیدن بادهاى سخت و تنگی معیشت روانه ساختند. پس  آنان را علیل 
و مسكین و چراننده ى شتران زخم پشت واگذاردند. پست ترین جاها خانه شان و خشک ترین بیابان ها کاشانه 
شان بود. نه به سوى دعوت حقی روى می  آوردند تا بدان تمسک بجویند و از گمراهی برهند و نه در سایه الفتی 
می  آرمیدند تا از عزت  آن بهره مند گردند. حالت هایشان مضطرب و دست هایشان به خالف هم در کار و 
جمعیت هایشان در بالیی سخت و جهالتی استوار پراکنده بود. در زنده به گور کردن دختران و پرستیدن بتان 
و قطع پیوند ارحام و غارت یكدیگر دست و پا می زدند. پس بنگرید که نعمت هاى خداوند چگونه بر  آنان فرو 
ریخت هنگامی که پیامبرى برایشان برانگیخت؛ پس  آنان را به اطاعت خداوند در آورد و با خواندن به سوى خدا 

 آنان را موتلف ساخت. 
چه سان بال هاى نعمت و کرامتش را بر سر  آنان گسترانید و جویبارهاى  آسایش و فراوانی بر ایشان جارى شد 
و ملت اسالم با برکت هاى خود  آنان را الفت بخشید. پس صبح کردند، درحالی که در نعمت ها غرق و در لذت 
زندگی فراخ شادمان بودند، امورشان در سایه دولت مقتدرشان به سامان  آمد و حالشان را در سایه عزت پیروزى 

 آرمید و کارهایشان استوار و روبه راه گردید و سلطنت شان تثبیت شد. 
پس حاکم جهانیان و سلطان اطراف و اکناف عالم شدند، کارهاى کسانی را به دست راندند که تحت فرمان 
 آنان بودند. نه تیرشان به سنگ می خورد و نه سنگشان سبک می شود )کسی قدرت در هم شكستن نیروى  آنان 

را نداشت و خیال مبارزه با  آنها را در سر نمی پروراند(. 
در این خطبه، تفرقه، خوارى، بدبختی، نادانی و انجام کارهاى ناشایست را رهاورد جامعه بی دین، و اتحاد، 

برکت، عزت، استوارى، قدرت و... را نتیجه دین مدارى می داند. 

6- مسخشدنارزشها
فراموش کردن ارزش ها یكی از بسترهایی است که جامعه را به انحطاط می کشاند، چنان که جامعه روزگار 
حكومت امام علی)ع( نیز به همین گرفتارى مبتالشد. امام)ع( در خطبه 32 این موضوع را این گونه توضیح می دهد:

اى مردم، در روزگارى کینه توز و پر از ناسپاسی و کفران نعمت ها، صبح کرده ایم که نیكوکار، بدکار به شمار 
می  آید و ستمگر بر تجاوز و سرکشی خود می افزاید. 

هنگامی که در یک جامعه ارزش ها مسخ شود، هرج و مرج به وجود می  آید، صالحان اجتماع به انزوا رانده 
شده و ناامنی در تمامی ابعادش فراگیر می شود. 

از دیدگاه نهج البالغه، جامعه اى که ارزش هاى  آن وارونه شود، افراد  آن، خود، قربانی رفتارهاى ضدارزشی 
خویش خواهند شد. از این روى، امام علی)ع( در نامه 31 نهج البالغه، به فرزند خود توصیه می کند:
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پسرم! خودت را معیار و مقیاس قضاوت بین خود و دیگران قرار ده. پس  آن چه که براى خود دوست دارى 
براى دیگران دوست بدار، و  آن چه براى خود نمی پسندى براى دیگران مپسند. ستم مكن، همان گونه که دوست 
ندارى به تو ستم شود، و احسان کن، همان طور که دوست دارى به تو احسان شود. براى خویشتن زشت بدان 

همان را که براى دیگران قبیح می دانی و به همان چیز براى مردم راضی باش که براى خود رضا می دهی. 

7- ایجادبسترهایاقتصادی
فقر و تهیدستی در هر جامعه اى زاینده بسیارى از معضالت اجتماعی بوده و جامعه را به بیراهه می کشد. 

امام علی)ع( می فرماید:
»الفقر... مدهشه للعقل«؛) نهج البالغه، حكمت 91. 3( تهیدستی... عامل وحشت عقل است. 

»العسر یشین االخالق«؛) غرر و درر، ج2، ص. 9( تنگدستی اخالق را زشت می کند. 
»المسكنه مفتاح البوس«؛) بحاراالنوار، ج ۸7، ص 35. 3( نادارى کلید نكبت است. 

»الفقر داعیه للمقت«؛) نهج البالغه، حكمت 913( فقر دشمنی و ستیز را در اجتماع پدید می  آورد. 
در جامعه اى که اقتصاد  آن بیمار است، بزهكارى، فساد اخالق و رذیلت هاى گوناگونی پدید  آید و چنین 

جامعه اى، به ورطه کارهاى زشت و زننده می افتد. 

ابعاداخالقاجتماعیامامعلی)ع(
نوعبرخوردباپیروانسایرادیاندرروابطاجتماعی

از جمله نمونه هاى رفتار و اخالق اجتماعی امام علی)علیه السالم( رفتار انسان دوستانه و اسالمی است که ایشان 
با یک شخص یهودى از خود نشان می دهند. نقل شده است روزى یک شخص یهودى که از شام همراه با 
االغ و بارى از گندم به کوفه  آمده بود در نزدیكی شهر کوفه االغ و بار گندم خود را گم می نماید، وقتی امام 
علی)علیه السالم(از مشكل و گرفتارى این شخص مطلع می شود االغ او را پیدا می نمایدو  آن شب را تا صبح از اموال 
 آن شخص یهودى محافظت می نماید و تنها براى نماز صبح از یهودى جدا می شود و فردا صبح نیز  آن شخص 
یهودى را به بازار اسالمی می برد و اموال  آن شخص را به فروش می رساند، ) مجالس الواعظین: ج1، ص2۸1( 
نقل شده است وقتی  آن شخص این همه اخالق و ایثار امام علی)علیه السالم( را مشاهده می نماید مسلمان می شود و 
ْة، و َخلیَفُة َرُسوِل اللِه )صلی الله علیه  َمّ

ُ
َک عاِلُم هِذِه ال َنّ

َ
ْشَهُد أ

َ
این چنین به والیت امام علی)علیه السالم( شهادت می دهد: »أ

و اله( َعَلی اْلِجِنّ َو اِلْنس؛)محمدى رى شهرى، ج 4، ص 204( گواهی می دهم که تو دانشمند امت اسالمی، و 

جانشین پیامبر )ص( بر جن و  آدمیان می باشی«. 
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رسیدگیبهاموردرماندگانوبیماران
از جمله مشهور ترین شاخص هاى اخالق اجتماعی امام علی)علیه السالم( در زندگی اجتماعی شان رسیدگی به 
امور درماندگان و بیماران بوده است. از امیرمؤمنان )علیه السالم( نقل شده است که فرموند: »خداوند بر ثروتمندان 
یا  ماندند  فقیران گرسنه  بنابراین، اگر  فقیران هزینه کنند.  اندازه کفایت  به  اموالشان  از  تا  واجب کرده است 
پوشاک نداشتند، به سبب منع ثروتمندان است و خداوند از  آنان حساب می کشد و مجازاتشان می کند.« ) 
مجله حكومت اسالمی، شماره 1۸، ص ۸9( نقل شده است روزى امام )علیه السالم( پیرمردى نابینا را دید که گدایی 
می کرد. از حاضران پرسید: او کیست؟ گفتند: مردى نصرانی است. حضرت فرمود: او را به کار گرفته اید تا 
این که پیر و ناتوان شده و  آن گاه رهایش نموده اید. سپس دستور داد از بیت المال به او کمک کنند. نقل شده 
است روزى صعصعه بن صوحان در بستر مریضی و کسالت افتاد امام علی)علیه السالم( از این موضوع مطلع شدند و 
فورًا به عیادت ایشان رفتند و از ایشان دلجویی کردند و از ساده زیستی ایشان تعریف و تمجید نمودند: »َو اللِه ما 
َعِلْمُتَک ِإال َخفیَف الَمُؤَنِة ُحْسَن الَمُعوَنَة؛) تاریخ یعقوبی: ج2، ص193(. سوگند به خدا از تو جز زندگی ساده 

و نیكو یارى دادن به مردم، سراغ ندارم«. 

ارتباطنیکواخالقیباخویشاوندان
یكی از جلوه هاى اخالق اجتماعی امام علی)علیه السالم( برخورد انسان دوستان و اخالقی ایشان با خویشاوندان 
است، ایشان مهرورزى تمام را در حق خویشاوندان به اتمام رسانده بود، رفتار ایشان بدور از هر گونه تكبر و 
خود بزرگ بینی بود، از محاسن اخالقی ایشان با خویشاوندان اینكه خویشاوندان را به مهمانی دعوت می نمود، 
هر گاه ایشان مریض می شدند به عیادتشان می رفت، در مهمانی ها دست مهمان را می شست، در مرگ یاران 
خویشاوندان به تسلیت بازماندگان می رفت و به مصیبت دیدگان تسلیت می گفت. )الگوى رفتارى امام علی)ع(، 

محمد دشتی: ص241(
جایگاهفرادستیاخالقدرشخصیتواندیشهامامعلی)ع(

بررسی  سیره و سلوک امام علی)ع(  در مقاطع مختلف زندگی خود و با اقشار مختلف جامعه از دوست و 
دشمن، نشان گر  آن است که در نظام ارزشی  آن حضرت، اخالقی بودن و اخالقی زیستن باالترین و مهم ترین 
جایگاه را دارد و مقدم بر هر چیز دیگر است. بنابراین، اخالق را می توان کلیدواژه، یا یكی از کلیدواژه هاى 
شناخت شخصیت امام دانست. افزون بر  آن چه گفته شد، موارد زیر نیز از جمله ادله یا قراینی دانست  که اهمیت 

اخالق را در زندگی و اندیشه  آن حضرت نشان می دهد. 
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امام شاگرد مكتب نبوى و دست پروده  آن است، از این رو اهداف او از اهداف پیامبر)ص( جدا نیست. پیامبر 
هدف خود را یک هدف اخالقی تعریف کرد)انی بعثت التمم مكارم( پس هدف امام هم غیر از اخالق 

نمی تواند باشد. 
امام یک مسلمان است، از این رو گفتار و رفتار و اهداف او در راستاى اسالم تعریف می شود. هدف بنیادین 
اسالم رشد و تعالی انسان ها به ویژه از منظر اخالقی است و معیار برترى انسان ها از یكدیگر نه به مال و ثروت و 
مقام که به برخوردارى  آنها از ارزش هاى اخالقی است )»ان اکرمكم عندالله اتقیكم«، حجرات/ 13(. بر این 

مبنا می توان گفت که در نزد امام نیز اخالق جایگاهی واال دارد. 
از سخنان و سفارش هاى امام به دیگران، به ویژه یاران و کارگزاران خود، به روشنی به دست می  آید که از 
نگاه  آن حضرت مسلمان واقعی مسلمان اخالقی است. در این باره به عنوان نمونه می توان از نامه به مالک اشتر 
هنگام انتصاب وى به عنوان حاکم مصر نام برد که پیش از  آن که درباره سیاست سخن بگوید درباره اخالق به 
وى سفارش می کند. او از مالک می خواهد که تقوى را رعایت کرده، از اوامر و نواهی خداوند تبعیت کند، خدا 

را با قلب و دست و زبانش یارى کند، از شهوات دورى نماید و مواظب نفس اماره باشد)ص325، نامه 35(. 
یكی از برترى هاى نهج البالغه از منظر اخالق  آن است که این کتاب، هم چون صاحب  آن، از نوعی جامعیت 
برخوردار است؛ به این معنا که به همه ابعاد زندگی انسان توجه کرده و براى هر یک از این عرصه ها و ابعاد 
دستورات اخالقی ویژه اى ارائه نموده است. امام علی)ع(، به عنوان مثال، نه  چون یک عارف و زاهد گوشه گیر 
بود که از جامعه وارهد و به سرنوشت دیگران بی توجه باشد، نه  چون یک کنشگر اجتماعی و یک مرد سیاسی 
بود که مشغول شدن به اصالح »دیگران« او را از اصالح و تربیت »خویش« غافل کند. شخصیت منظومه وار 
علی)ع( و تمثل اخالق در وجود او است که موجب می شود وى را بتوان در هر زمانی به عنوان یک الگو/اسوه 
اخالقی معرفی کرد. نیز این چند بعدى بودن و توجه وى به ساحت هاى مختلف حیات فردى و اجتماعی انسان 
است که ما را وا می دارد تاکید کنیم زیست اخالقی انسان امروز و به ویژه زیست اخالقی مردم و مدیران جامعه 

امروز ما به شدت نیازمند کسی چون امام و کتابی چون نهج البالغه است. 

نتیجهگیری
بخش اخالق اجتماعی از مهمترین بخش هاى اخالق اسالمی است. انسان چون ضرورتا نیازمند زندگی در 
اجتماع می باشد و به یارى دیگر انسان ها و یارى رساندن به دیگران وابسته است.  آشنایی و رعایت مسائل این 
قسم از زندگی بسیار الزم به نظر می رسد. با توجه به  آیات و روایات و تاملی کوتاه در زندگی اطراف خود به 
خوبی مالحظه می کنیم که بسیارى از صفات ناپسند و گناهان از همین اجتماع و ارتباط برمی خیزد و بسیارى 
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از صفات نیكو و ثواب ها و فضیلت ها از همین بخش است. در جاى جاى نهج البالغه، که از یكی از مهم ترین 
منابع این دین است؛ به این مهم بسیار پرداخته شده و گاه و بیگاه جامعه و اجتماع مورد عتاب و خطاب واقع 
شده است. رهنمودهاى حضرت علی)ع( درکتاب شریف نهج البالغه به عنوان منبع اصیل و کاربردى در تمامی 
جوانب زندگی بشرى قرنهاست که راهنما و چراغ هدایت بشر است. از  آنجا که در جامعه کنونی زندگی بدون 
در نظر گرفتن اجتماع و مناسبات اجتماعی قابل تصور نیست؛ لذا انسان عصر حاضر، بدون ارتباط با دیگران 
قادر به بر آوردن نیازهایش نیست؛ انسان براى برقرارى ارتباطی معقول که منافع طرفین مورد نظر باشد. نیازمند 

داشتن اخالق اجتماعی است. 

منابع
 الگوى رفتارى امام علی)ع(، محمد دشتی به نقل از: مجالس الواعظین: ج1، ص2۸1. 	 
 سنن الترمذى، کتاب البر و الصلة عن رسول الله، باب ماجاء فی معالی الخالق، حدیث شماره: 	 

 .1941
 متقی الهندى، کنز العمال، مؤسسه الرساله، بیروت، 1409 ه. ق. ج13، ص151، ح36472. 	 
 محمد محمدى رى شهرى، موسوعة االمام علی بن ابی طالب، ج 4، ص 204. 	 
 مكارم شیرازى، ناصر، 1377، اخالق در قر آن، ج 1، قم، مدرسه االمام علی بن ابی طالب)ع(، چ 1. 	 
 نهج البالغه. )13۸0( ترجمه سید جعفر شهیدى، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ 	 

بیست و یكم. 
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معیارارزیابیمصلحتدرنهجالبالغه

رقیهعلیزاده
دکترای علوم قر آن و حدیث، استادیار دانشگاه پیام نور. 

چکیده 

عمل به گزینه اى که مصلحت امت اسالمی را تأمین کند، از وظایف حاکم اسالمی است. اما تلقی نادرست 
از مفهوم مصلحت و نادیده گرفتن ضوابط حاکم بر آن موجب شده که هرازگاه شاهد ایراد شبهاتی در این 
خصوص بوده باشیم. از این رو در نوشتار حاضر تالش شده با نگاهی دوباره به مفهوم مصلحت و ضوابط 
حاکم بر  آن و نیز بازخوانی رفتار حضرت علی)ع( درتوجه به عنصر مصلحت، پاسخ بسیارى از ابهامات داده 
شود. درنهایت این نتیجه بدست  آمد که طرح مصلحت، به معناى نادیده گرفتن  آموزه هاى دینی نبوده بلكه امرى 

ضرورى درجهت سعادت دنیوى و اخروى مردم است. 

کلمات کلیدی: مصلحت، جامعه اسالمی، سیره و رفتار، قاعده. 



27مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

مقدمه
از مجموعه ى مباحث با ارزش و چالشی عصر کنونی، بررسی راه هاى احتمالی و قطعی تشخیص مصالح 
اجتماعی طبق ضوابط و معیارهاى  آن به وسیلة حاکم اسالمی و نهادهاى اساسی حاکمیت است که در البالى 
از جایگاه ویژه اى برخوردار بوده و  مباحث متنّوع فقه شرعی وحكومتی و حقوق عمومی و علوم سیاسی، 
تاکنون از سوى پژوهشگران گرانقدر، مطالب ارزنده اى در راستاى  آن به رشته تحریر در آمده است؛ در مقام 
اجرا و عمل و از منظر حقوق اساسی نیز نهادهائی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام تشكیل  شد تا با توجه به 
مصالح و ضرورت هاى نظام  آنچه را که ضرورى و الزم  می داند تصویب نموده و بین مجلس و شوراى نگهبان، 
حل اختالف نمایند. اهمیت این بحث به این دلیل دو چندان گردیده، که در کشورمان بعد از سالها، حكومت 
اسالمی برپا شده است. به همین دلیل، گاه در برخی موارد، اختالف نظر در بعضی احكام پیدا می شود. به طور 
مثال،  آیا اجراى حكم قصاص در شرایط کنونی، به مصلحت اسالم و کشور است؟ در هنگام تزاحم احكام 
بخصوص در مسائل اجتماعی، ترجیح یک امر بر دیگرى اغلب مشكل است. این امر، باید به وسیلة فقیه  آشنا 
به مبانی و احكام فقه صورت گیرد و اهمال و بی دقتی در این امر، می تواند ضربات جبران ناپذیرى برپیكرة دین 

وارد  آورد. 
برداشت نادرست از مصلحت در نظام جمهورى اسالمی موجب شده تا برخی مصلحت را مساوى با نادیده 
گرفتن احكام و تعالیم دینی و کوتاه  آمدن نظام در عمل به شریعت و زیر پا گذاشتن ارزش ها و اصول اسالمی 
و اخالقی و نوعی هرج و مرج تلقی نمایند. در حالی که تأمل در مفهوم و جایگاه مصلحت و ضوابط حاکم بر 
مصلحت و سازوکارهاى تشخیص  آن، بسیارى از ابهامات در این زمینه را برطرف می نماید از این رو در نوشتار 
حاضر این که این اصل در سیره و سخنان امام علی)ع( چه جایگاهی داشته و چگونه نقش  آفرین بوده است، 
محل نظر است و کاوش در اطراف  آن می تواند براى جامعه امروز راه گشا باشد. با بررسی  این مقطع کوتاه اّما 
جاودانه در تاریخ اسالم، عالوه بر درس  آموزى از جنبه هاى عینی و عملی رفتار حكومتی حضرت، از لحاظ 

تئوریک نیز شایان توجه است. 
در این تحقیق مختصر، سعی بر آن بوده است تا ابتدا کلیات مفهومی واژة مصلحت  و واژه هاى نزدیک به 
این معنا به عنوان معیارهاى حاکم بر تحدید مفهوم بررسی  شود. بعد از  آن، در قالب معیارهاى تعیین مصداق به 
خاستگاه هاى فقهی و عقلی مصلحت اشاره اى می شود. همچنین، انواع مصلحت و شیوه هاى مصلحت از نظر 
حضرت علی)ع( بررسی  می گردد. سپس، نمونه هایی از مصلحت اندیشی هاى امام)ع( را ذکر می کنیم. در نهایت، 

به یک نتیجه گیرى کلی از مباحث مطرح شده می پردازیم. 
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معیارهایحاکمبرتحدیدمفهوم
مصلحت برگرفته از ماده »صلح«، در مقابل ماده »فسد« است: »االصالح نقیض االفساد، و المصلحة: 
الصالح« )ابن منظور، 1416: 7/ 3۸4(، بهبود بخشیدن، مخالف تباه کردن و مصلحت به معناى شایستگی 
است. مصلحت، عبارت است از  آن چه که بر عمل، بار و سبب صالح می شود. از این روى، کارهایی که انسان 

انجام میدهد و سبب سود بردن او می شود، به این نام ]مصلحت[ نامگذارى میگردند. 
در سخنان فقیهان نیز مصلحت، به معناى سود دنیوى و اخروى به کار رفته است. صاحب جواهر مینویسد: 
»یفهم من االخبار و کالم االصحاب، بل ظاهر الكتاب ان جمیع المعامالت و غیرها انما شرعت لمصالح الناس 
و فوائدهم الدنیویة و االخرویة مما تسمی مصلحة و فائدة عرفا« )النجفی، 1392-139۸: 22/ 344(. از اخبار و 
سخنان فقیهان، بلكه ظاهر قر آن این معنی استفاده می شود که همه داد و ستدها و غیر داد و ستدها، براى مصالح 
و سودهاى دنیوى و اخروى مردم، یعنی  آنچه به نظر عرف مصلحت و سود نامیده می شود، تشریع شده است. 

مصلحت با برخی از واژگان نزدیدکی معنایی دارد که عدم تفكیک معنایی  آنها می تواند رهزن باشد:
الف( منفعت: 

واژه ى »منفعت« از نظر کاربرد با کلمات »مصلحت«، »صالح« و »خیر« عجین شده و در لغت، خالف 
مضّرت و به معناى »سود و فایده«، »نفع و حاصل«، »بهره و عائد« می باشد )دهخدا، 1373: 19154/13(. 

 راغب اصفهانی نیز واژۀ »نفع« را به چیزى تعبیر نموده که براى رسیدن به خیر از  آن بهره می گیرند )معجم 
مفردات، بی تا، 523( و در مقابل »ضرر« به معناى نقصانی است که برشیء وارد می گردد )طوسی، بی تا: 

 .)3۸1/1
اما به نظر بعضی، تتبع در متون لغوى و نصوص دینی در ارتباط با واژه اى مثل »مصلحت«، مثل تتبع در 

بسیارى از واژه هاى دیگر، حاصلی جز تثبیت همان معنا و مفهوم عرفی  آن ندارد. )علیدوست، 13۸۸: ۸3(
در رابطه با معناى اصطالحی »مصلحت«، در بعضی  آثار و مباحث فقیهان شیعه، نكات قابل تأملی به چشم 
می خورد؛ از جمله این که محقق حلی بیان می دارد: »مصلحت چیزى است که در مقاصد دنیوى یا أخروى 
انسان و یا هر دو موافق با وى است و نتیجۀ  آن تحصیل منفعت یا دفع مضرت است«. )محقق حلی، 1403:221(

 صاحب جواهر نیز مصلحت را به فوائد دنیوى و أخروى تعبیر نموده است: »از اخبار و سخن فقها و ظاهر 
قر آن فهمیده می شود که معامالت و غیر  آن براى مصالح و فوائد دنیوى و اخروى مردم است،  آنچه که از نظر 

عرف مصلحت و فائده نامیده می شود« )نجفی، 139۸-1392: 344/22(. 
مرحوم حكیم می گوید: جلب منفعت یا دفع ضرر، مقاصد و مصلحت سنجی هاى مخلوقین است. اما 
مصلحت، به معناى محافظت بر مقصود شرع می باشد و مقصود شرع حفظ دین، جان، عقل، نسل و جان افراد 
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است، پس هر  آنچه این پنج اصل را ضمانت کند، مصلحت است و هر  آنچه که  آنها را تفویت نماید، مفسده و 
دفع مصلحت است. )حكیم1390: 3۸1(

مرحوم خوئی می گوید: مصلحت و مفسده غالبا از سنخ منفعت و ضرر نیستند و به عبارت دیگر احكام 
شرعی تابع منافع و ضررها نمی باشند و فقط  از مصالح و مفاسد در متعلقاتشان تبعیت می کنند و معلوم است 
که مصلحت و مفسده مساوى با ضرر و منفعت نیست. همچنان که بسیارى از واجبات مثل خمس، حج و 
جهاد تؤأم با ضرررهاى مالی یا بدنی است و در بعضی از محرمات، منفعت مالی یا بدنی است. پس واجبات و 

محرمات از مصالح و مفاسد تبعیت می کنند )فیاض، 1410: 405-404/4(. 
برخی نیز بیان داشته که مقصود از مصلحت، دفع ضرر و جلب نفع براى دین و دنیاست )انصارى، 1415: 
450/2( و به اعتقاد برخی دیگر، مفهوم مصلحت و سایر مفهیم مشابه را نمی توان با تعریفی که جامع افراد 
و مانع اغیار باشد، تفسیر کرد؛ بلكه سخن در تبیین  آن بر ابهامش می افزاید. بنابراین بهتر است با بیان برخی 
اصول، مصادیق، اقسام و خصایص مصلحت شرعی با هویت وتجسد  آن و نه ماهیت و تعریف  آن،  آشناتر شد 

)علیدوست، 13۸۸: ۸7-۸6(. 
با توجه به  آنچه گفته شد، چند مطلب به نظر می رسد:

اول: واژۀ »مصلحت« و »منفعت« از جهت معناى اصطالحی متباین بوده و از لحاظ مصداقی رابطه اى 
من وجه دارند؛

دوم: منفعت نوعًا در مورد یک امر محسوس و ملموس استفاده می شود، مثال گفته می شود فالن معامله 
منفعت دارد، اما مصلحت غالبا در امورغیرملموس و از مقوله معنا کاربرد دارد، مثل این که گفته  شود انجام فالن 
کار به مصلحت شماست و ممكن است در انجام کارى منفعت باشد اما مصلحت نباشد و یا در انجام کارى 
مصلحت مد نظر باشد اما ضرر هم داشته باشد مانند بیع مضطر و جهاد، و ممكن است انجام کارى هم منفعت 
و هم مفسده داشته باشد مثل رباى در قرض، با این وجود واژۀ منفعت به جاى مصلحت استفاده می شود هرچند 

که رابطه  آن دو از نظر معنایی  تباین و از جهت مصداقی من وجه می باشد؛
سوم: شاید بتوان در رابطه با »مصلحت« و »مفسده« اینگونه تعبیر نمود که اگر از مجموع کسر و انكسارات 
مصالح و مفاسد، مفاسد  آن بیشتر باشد، محكوم به مفسده نموده و اگر مصالحش بیشتر شد،  آن را مصلحت 
بدانیم. لذا در کالم فقها، مفسده غالبًا در مقابل منفعت است نه مصلحت؛ یعنی در یک فعل، با وجود منافع 
و ضررهایی که داشته، پس از کسر و انكسارات، به دلیل ضررها و مفاسد بیشتر، فعل مفِسد و داراى مفسده 

می باشد و دفع  آن أولی است. 
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ب( ضرورت: 
حضرت امام خمینی)قدس سره( در تعریف »ضرر« می فرماید:

مفهوم ضرر نزد عرف عبارت است از وارد کردن نقصی بر مال یا جان. ) امام خمینی)قدس سره(، بی تا:3/ 
 )92

برخی دیگر از فقها، در تعریف ضرر گفته اند:ضرر، عبارت است از نقص مالی، بدنی، عقلی و یا روحی. 
) خویی، 1409: 2/ 217(

بنا بر تعریف دوم، »صدمه هاى روحی« و »خسارت هاى معنوى« نیز مشمول ضرر است، ولی در این مسئله، 
هم در حقوق موضوعه کشورها از جمله حقوق ایران و هم از نظر فقهی، اتفاق نظر وجود ندارد. 

برخی از فقها بر این عقیده اند که از نظر عرف، کتاب و سنت، واژه ضرر در موارد ضربات روحی ناشی از 
هتک حیثیت استعمال نمی شود. )خمینی، بی تا:93/3(

در حقوق ایران، بر اساس بند 2 از ماده 9 قانون  آیین دادرسی کیفرى، مصوب سال 1335، و نیز بر اساس 
قانون مسؤولیت مدنی، مصّوب 1339، ضرر و زیان معنوى، یعنی کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص، یا صدمات 
روحی، قابل مطالبه و جبران بود اّما در ماده 9 قانون  آیین دادرسی کیفرى، مصوب 137۸، این بند حذف گردید. 
عالوه بر عرف کنونی، در تاریخ سیاسی اسالم نیز مواردى به چشم می خورد که حاکی از به رسمّیت 
شناختن ضرر معنوى است؛ براى نمونه؛ وقتی مكه فتح شد و خالد بن ولید، بر خالف مأموریت پیامبر گرامی 
اسالم)صلی الله علیه و آله( با قبیله »بنی جذیمة بن عامر« جنگید، پیامبر)صلی الله علیه و آله( بالفاصله حضرت علی)علیه السالم( را 
براى دلجویی و جبران خسارت؛ به  آنجا فرستاد و امیر مؤمنان)علیه السالم( براى جبران خسارت؛ ضررهاى معنوى و 
روحی را نیز در نظر گرفته، به کسانی که از حمالت خالد بن ولید ترسیده بودند، مبلغی پرداخت کرد و  آن گاه 

گاه شد، ایشان را ستود. ) سبحانی، 1373: 453( که پیامبر)صلی الله علیه و آله( از رفتار عادالنه امیر مؤمنان)علیه السالم(  آ
اّما در مورد صِد ضرر بر »منافع ممكن الحصول« و قابل مطالبه بودن  آن در حقِو ایران، اتفِا نظر وجود دارد 
و از دیدگاه فقهی نیز این نظرّیه قابل تأیید است، به ویژه در منافع ممكن الحصولی که استیفا شده و به ناحق 

استفاده شده باشد. )منافع مستوفاة(. 
برخی بر این باورند که در مقابل مفهوم »ضرر«، مفهوم »نفع« قرار دارد، به عبارت دیگر، بر »عدم النفع« هم 

ضرر صِد می کند. ) جعفرى لنگرودى، 1376: 415(
نجم الدین طوفی از علماى حنبلی، نیز »ضرر« را در مقابل »مصلحت« و این دو را نقیض هم می داند و به 
همین دلیل معتقد است که اقتضاى قاعده الضرر، رعایت مصالح و مفاسد است؛ زیرا ضرر به معناى مفسده می 
باشد، پس هر گاه شرع، مفسده را نفی کند؛ الزمه اش اثبات نفع است که همان مصلحت می باشد؛ چون این 
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دو »نقیض« یكدیگرند و واسطه اى میان  آن ها نیست. ) موحدى، 1350: 91، به نقل از: االصول العامة للفقه 
المقارن، سید محمد تقی حكیم، مؤسسة  آل البیت )علیهم السالم(، قم، چاپ دوم، ص 391. (

سّید محمد تقی حكیم، در پاسخ به این دیدگاه، می گوید: ضرر و مصلحت از قبیل »ضدین« است و نه 
متناقضین، تا نفی یكی موجب اثبات دیگرى باشد؛ بنابراین، از طریق نفی ضرر نمی توان مصلحت را اثبات کرد. 

) همان، ص 392(
در تعریف »ضرورت« گفته اند:عذرى است که به موجب  آن، ارتكاب پاره اى از امور ممنوعه مجاز است؛ 
مانند کسی که گرسنه و در شرف هالکت است که می تواند از مال غیر بدون اجازه او به قدر سّد جوع بردارد. 

) محمدجعفر جعفرى لنگرودى:1376: 416(
بنابراین، می توان گفت:»ضرورت« عبارت است از: پدید  آمدن نیاز شدید در برابر شرایطی که موجب بروز 
خطر و ضرر بر جان، مال، ناموس و حیثیت فرد یا جامعه باشد، خواه ضرر مورد نظر، مادى باشد یا معنوى، و 

خواه فعلیت داشته باشد )ضرر بالفعل( و یا امكان ایجاد  آن باشد )ضرر بالقوه(. 
به مفهوم »مصلحت« نزدیک می کند؛ زیرا در عدم رعایت  براى »ضرورت«،  آن را  تعریفی  این چنین 
مصلحت نیز در واقع نوعی »ضرر بالقّوه« نهفته است که از  آن به »مصلحت ملزمه« تعبیر می شود. در کالم 
برخی از فقها نیز واژه مصلحت به معناى ضرورت به کار رفته است. ) مال احمد اردبیلی )مقدس(، 1417: 12/( 
اما در پاره اى موارد، واژه مصلحت، متفاوت با ضرورت استعمال شده است و در واقع مصلحت در این معنا، 
مرتبه اى است خفیف تر که هنوز به حّد ضرورت نرسیده، از دست دادن  آن ضررى را در پی نخواهد داشت، 

اگر چه موجب محرومّیت از منفعتی خواهد شد. 
بنابراین، تشخیص مصلحت در تعریف اول، به معناى تشخیص ضرورت است که با »احكام ثانویه« تناسب 
دارد و در  آن، گستره اختیارات ولی امر و نهادهاى مرتبط با وى، به وضعیت هاى اضطرارى و نیازهاى غیر قابل 
اجتناب جامعه محدود خواهد بود. )مصباح یزدى، 1377: 39( اما بر اساس تعریف دوم، دایره اختیارات نهاد 
تشخیص مصلحت، گسترده تر خواهد بود؛ یعنی با وجود عدم تحقق ضرورت و صرفًا بدین جهت که اعمال 
چنین اختیارى پیشرفت جامعه اسالمی را در پی خواهد داشت، می توان به عمل مورد نظر فرمان داده، و یا از  آن 
نهی کرد؛ یعنی همان هدفی که به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت انجامید؛ مثال براى  آسایش و راحتی مردم 
بدون این که به حد اضطرار رسیده، یا موجب ضررى باشد به تخریب ساختمان هاى مسكونی در مسیر خیابان 

کشی، اقدام گردد. ) همان، 40(
البته بدیهی است که در این فرض، ضرورت فعلی وجود ندارد، ولی نوعًا این گونه موارد در  آینده به اضطرار، 

عسر و حرج و یا ضرر منجر می گردد و چه بسا خسارت وارد در  آینده به مراتب بیشتر باشد )ضرر بالقوه(. 
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خالصه جواب این که: »مصلحت« به دو معنا به کار رفته است؛ در یک معنا مترادف با »ضرورت« و در 
معناى دیگر، وسیع تر از  آن، و  آنچه فقها در  آن اختالف نظر دارند، همین معناى دوم است. در این باره، در بحث 

هاى  آینده به تفصیل سخن خواهیم گفت. 
به نظر می رسد بین مفهوم مصلحت و مفهوم ضرورت رابطة عموم و خصوص مطلق است، یعنی هر ضرورتی 
مصلحت است، اما هر مصلحتی لزومًا ضرورت نیست. به تعبیر دیگر گاهی مصلحت »اولویت تعیینی« دارد 
و گاهی »اولویت تفضیلی«. در موردى که اولویت تعیینی دارد، همان ضرورت است و در جایی که اولویت 

تفضیلی دارد، مصلحت بوده و ضرورت نیست)جوادى  آملی، 1379:ص465(. 

معیارهایحاکمبرتعیینمصداق
پس از مفهوم مصلحت، باید ضوابط حاکم بر تشخیص صادیق مصلحت در مقام عمل را مشخص کرد این 
امر با بررسی  در متون فقهی-کالمی و نیز نمونه هایی از سیره و رفتار حضرت که در نهج البالغه و دیگر کتابهاى 

مرتبط ذکر شده است، امكان پذیر می باشد. 

خاستگاههایعقلیوفقهیمصلحت
مصلحتوبنایعقال

بناى عقال صرفًا در امور اجتماعی و غیرعبادى اهمیت دارد و اال، استحسانات و استنتاجات استقاللی  آن، 
نمی تواند تغییر دهندة موضوعات و احكام عبادى باشد؛ چون در احكام عبادى، عقل توان ادراک ندارد. به 
عبارتی، این نوع احكام حقایق ملكوتی به شمار می روند، که مالکها  آن صرفًا الهی است و با عقول عامه درک 
نمی شود. حضرت رسول)ص( و امامان )ع( فقط در امور اجتماعی و در محدودة مصالح بشرى، با مردم مشورت 
نمی شد.  مردم صحیح شمرده  با  عبادى مشورت  و موضوعات  تعبدى  احكام  از  هیچ یک  در  و  می کردند 

)رمضان البوطی، 1966، ص11۸(

مصلحتوعرف
منظور از عرف، چیزى است که در میان مردم متداول است، با نص شرعی مخالفتی ندارد، مصلحتی را از 
میان نمی برد و مفسده نیز به بار نمی  آورد. عرف روش عمومی مردم که از مصلحت اندیشی سرچشمه گرفته و 
براى حفظ فرد یا جامعه سامان یافته باشد، در صورتی معتبر است که برخورد و تعارض با شرع نداشته باشد. رابطة 

این نوع عرف هم باتكلیف محورى، عموم وخصوص مطلق است. )همان(
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مصلحتوقاعدهالضرر
پیروى از احكام و دستورهاى اسالمی تا جایی الزم است، که مستلزم ضرر و زیان نباشد. در اینجا باید به این 
نكته اشاره کرد که در ضرر به شخص، مصلحت شخصی و فردى و در ضرر به جمع، مصلحت جمعی منظور 
است. نفع این قاعده، به کلیت اجتماع مسلمانان برمی گردد؛ به طورى که می توان گفت که در نهایت، براى 
»مصالح عمومی« در نظر گرفته شده است. در این موارد، احكام صادره از جانب شرع، براساس الضرر جمعی 
ونرسیدن ضرر به جامعه انسانی است. در واقع، مصلحت نوعی لحاظ شده است، نه مصلحت فردى. به طور 

مثال، پرداخت زکات براساس مصلحت نوعی است، نه فردى. 

مصلحتواصلتقدیماهمبرمهم)تزاحماحکام(
هرگاه دو حكم الزم االتباع شرعی در یک مقام با هم جمع شوند، با هم برخورد کنند و در مقام تزاحم قرار 
گیرند به طورى که قدرت اعمال و انجام دادن هر دو حكم شرعی را نداشته باشیم، به حكم عقل می بایست 
امر اهم را انجام دهیم. در این باره، عالوه بر اینكه عقل و اجماع بر آن صحه می گذارد، روایتی از پیامبر)ص( نقل 
شده است که فرمودند: »اذا اجتمعت حرمتان طرحت الصغرى للكبرى« )هرگاه دو امر محترم در یک مورد 
جمع شوند، می بایست امر کوچكتر را براى امر بزرگتر رها کرد(. اقوا بودن مصلحت در امور اجتماعی، سیاسی 
و حكومتی، کارى است دشوار که فقط از عهدة فقیه کارشناس بر می  آید. در تزاحم مصالح نوعیه با شخصیه، 
مصالح نوعیه تقدم دارد. در دل این قاعده یک قاعدة عقلی دیگرى به نام »دفع افسد به فاسد« یا »اصل خیر 
الشرین« نیز مطرح می شود. در تزاحم، چه در انتخاب اهم و مهم و چه در انتخاب افسد و فاسد، مكلف باید:

اواًل، حتمًا به یكی از  آن دو عمل کند. 
ثانیًا، انجام  آن یک امر، انجام ندادن دیگرى را در پی دارد. پس، هیچ امكانی براى انجام هر دو حكم نیست. 

رابطة این نوع مصلحت با تكلیف محورى، عموم و خصوص مطلق است. 

انواعمصالحدرنهجالبالغه
باز شناخت:  از هم  امیرمؤمنان علی)ع( در نهج البالغه چهار نوع مصلحت را می توان  با بررسی  در کالم 

مصلحت عمومی، مصلحت حكومتی و قانونی، مصلحت سازمانی و حرفه اى و مصلحت شخصی. 

مصلحتعمومی
مصلحت عامه مجموعهاى از ارزش هاست. محتواى این مجموعه فراتر از رعایت صرف خواسته ها و  آمال سیاسی 

است. مفهوم عامه در تقواى رهبران، تحقق برادرى، مساوات و عدالت متبلور می شود )منوریان، 13۸6، 17(. 
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در خصوص مصلحت عمومی به برخی عبارات نهج البالغه اشاره می شود:
1. در وصیت به امام حسن)ع( و امام حسین)ع( پس از ضربت خوردن چنین میفرمایند:

 »شما را، و تمام فرزندان و خاندانم را، و کسانی را که این وصّیت به  آنها می رسد، به ترس از خدا و نظم در 
امور زندگی و ایجاد صلح و  آشتی در میانتان سفارش می کنم، زیرا من از جّد شما پیامبر صّلیالّلهعلیهو آلهوسّلم 

شنیدم که می فرمود: اصالح دادن بین مردم از نماز و روزه یک سال برتر است« )نهج البالغه، نامه 47(. 
2- »و در نگاه و اشاره چشم، در سالم کردن و اشاره کردن با همگان یكسان باش، تا زورمندان در ستم تو 

طمع نكنند، و نا توانان از عدالت تو مأیوس نگردند« )همان، نامه 46(. 
بنابراین مصلحت عامه در سخنان حضرت با این ویژگی ها شكل گرفته است:

- تقوا و خداترسی در امور؛
- عدم فراموشی عدالت و انصاف در کارها؛

- اعتدال و میانهروى در امور؛
- پرهیز از افراط وتفریط. 

مصلحتحکومتیوقانونی
مصالح و منافع حكومتی و قانونی اعضاى جامعه در قالب موازین و اصول مصوب تبیین میشوند. از تكلیفهاى 
کارگزاران و مدیران، رعایت قانون و احترام به  آن است؛ اما باید به خاطر داشت که رعایت قانون به معناى پیروى 
بیچون و چرا از قوانین نیست بلكه مدیران باید روح قانون را درک کنند و  آنها را با مصالح مراجعان و مصالح 

قانونی را با مصالح عامه تطبیق دهند. 
پاره اى از سخنان حضرت در خصوص مصلحت حكومتی و قانونی این گونه است:

1- »اى مردم سوگند به خدا من شما را به هیچ طاعتی وادار نمی کنم مگر  آنكه پیش از  آن، خود عمل 
کرده ام، و از معصیتی شما را باز نمی دارم جز  آنكه پیش از  آن، ترک گفته ام« )همان، خطبه 175(. 

2-  »و  آداب پسندیده اى را که بزرگان این اّمت به  آن عمل کردند، و مّلت اسالم با  آن پیوند خورده، و رعّیت 
با  آن اصالح شدند، بر هم مزن، و  آدابی که به سّنت هاى خوب گذشته زیان وارد می کند، پدید نیاور، که پاداش 

براى  آورنده سّنت، و کیفر  آن براى تو باشد که  آنها را در هم شكستی «) همان، نامه 53(. 
3- »پس از ستایش پروردگار من بنده اى از بندگان خدا را به سوى شما فرستادم، که در روزهاى وحشت، 
نمی خوابد، و در لحظه هاى ترس از دشمن روى نمی گرداند.....  آنجا که با حق است، سخن او را بشنوید، و 

از او اطاعت کنید« )همان، نامه 3۸(. 
مستفاد از سخنان گهربار فوق این که مصلحت حكومتی و قانونی در گرو رعایت قانون و اجراى درست  آن 
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است. با گذشت زمان نیز باید قانون را بررسی  و در  آن حک و اصالح الزم را ایجاد کرد. مگر در مورد کتاب 
خدا که حكم  آن ابدى و ازلی است. 

مصلحتسازمانیوحرفهای
در برخی سازمان ها  آنچنان حاکمیت و سلطه اى دیده می شود که انسان ها را اسیر و برده خود می کنند. انسان 
سازمانی، ویژگی ها وخصوصیات سازمان را به خود میگیرد و از خصایص انسانی عارى می شود. در تدوین 
اخالقیات سازمانی، مصلحت و منفعت سازمانی و حرفه اى باید به گونه اى تدوین شود که ارزش هاى دیگر، 

مخدوش و منكوب نشوند. 
 بهرهورى، تخصصگرایی، توجه به دانش و علم در رشته کارى و ایجاد وحدت رویه در سازمان از زمره 

مقوله هایی هستند که در مصالح سازمانی و حرفه اى باید مّد نظر باشند. 
 امام)ع( ضمن توجه همه جانبه به سازمان و ارزش هاى انسانی، نكاتی را متذکر شده اند که برخی از نظر 

میگذرد. 
1- »جایگاه رهبر چونان ریسمانی محكم است که مهره ها را مّتحد ساخته به هم پیوند می دهد. اگر این رشته از هم 
بگسلد، مهره ها پراکنده و هر کدام به سویی خواهند افتاد و سپس هرگز جمع  آورى نخواهند شد« )همان، خطبه 146(. 
2- »همانا پست فرماندارى براى تو وسیله  آب و نان نبوده، بلكه امانتی در گردن تو است، باید از فرمانده و 

امام خود اطاعت کنی« )همان، نامه 5(. 
3- »سپس رفتار کارگزاران را بررسی  کن، و جاسوسانی راستگو، و وفا پیشه بر  آنان بگمار، که مراقبت و 

بازرسی پنهانی تو از کار  آنان، سبب امانت دارى، و مهربانی با رعّیت خواهد بود« )همان، نامه 53(. 
می توان مضمون تعابیر حضرت را در قالب رهنمودهاى زیر ارائه کرد:

مدیران و رهبران همچون رشته هاى تسبیح، وحدتبخش و انسجام دهنده اند. پس محور سازمان باشید و نیروها 
را متفق و متحد سازید؛

به هرکس در سازمان کارى در خور او محول کنید؛
از اسراف بپرهیزید؛

حافظ بیت المال و اموال سازمان باشید؛. 
مراقبت و نظارت را از یاد نبرید؛

مشورت با علماء و دانشمندان را فراموش نكنید؛
به خاطر داشته باشید که شما امانتدار مردم هستید، این شغل امانتی است نزد شما، نه وسیله امرار معاشتان. 
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مصلحتشخصی
انسجام میان افراد و اعضاى جامعه و پیوند  آنها با دولت، به حكومت نیرو و توان میبخشد. هرگاه ارزش ها و 
انتظارات فردى و ارزش هاى مقبول جامعه و سازمان ها یكسان باشند، دیگر نمی توان بین مصلحت شخصی و 

سازمانی و عمومی فرقی قایل شد. 
ارزش هایی فردى محسوب میشوند که اگر فرد  آنها را رعایت کند موجب تسهیل در امور و برداشته شدن 

گامهایی در جهت تأمین مصالح عمومی در جامعه می شود. 
در سخنان گهربار امام در این زمینه سفارشات فراوانی رسیده است که به برخی از  آنها میپردازیم:

1.  »پسرم نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرار ده، پس  آنچه را که براى خود دوست دارى براى 
دیگران نیز دوست بدار، و  آنچه را که براى خود نمی پسندى، براى دیگران مپسند، ستم روا مدار،  آنگونه که 
دوست ندارى به تو ستم شود، نیكوکار باش،  آنگونه که دوست دارى به تو نیكی کنند، و  آنچه را که براى 

دیگران زشت می دارى براى خود نیز زشت بشمار« )همان، نامه 31(. 
2.  »باد غرورت، جوشش خشمت، تجاوز دستت، تندى زبانت را در اختیار خود گیر« )همان، نامه 53(. 

3.  »پس نیكوترین اندوخته تو باید اعمال صالح و درست باشد، هواى نفس را در اختیار گیر، و از  آنچه 
حالل نیست خویشتن دارى کن«  )همان(. 

 بدینسان مصلحت شخصی در سخنان حضرت به گونه اى روشن و دقیق ترسیم شده است و می توان  آن را 
به این صورت بیان کرد:

- در انجام دادن امور خودپسندى پیشه نكنید؛
- خویشتندار و شكیبا باشید؛

- پرهیزگارى در همه امور را از یاد نبرید؛
- راستگو و درستكار باشید و کردارتان را نیكو گردانید. 

شیوههایمصلحتیابی
منظور از این شیوه ها امورى است که حضرت علی)ع( در مصلحت یابی از  آنها استفاده کرده است یا به دیگران 

توصیه نموده است. اینک به معرفی شیوه هاى مصلحت یابی  آن حضرت می پردازیم. 

مشورت
انسان هر اندازه باتجربه و اهل دانش باشد، از مشورت با دیگران بی نیاز نیست. نقش مشورت در زندگی نقشی 
اساسی است؛ پیامبر و ائمه اطهار)علیهم السالم( عالوه بر اینكه خود مشاور مردم بودند و پیوسته به راهنمایی  آنان 
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می پرداختند، با دیگران نیز مشورت می کردند. با مراجعه به سیره  آن حضرت مواردى را مشاهده می کنیم که 
 آن بزرگوار از مردم، طلب مشورت نموده اند و مردم نیز رأى خود را اعالم کرده اند و در  آن موارد، حكم طبق 
رأى اکثریت صادر شده است، گرچه در ابتدا نظر رهبرى خالف نظر اکثریت بوده است. حضرت هنگامی که 

خواستند به شام بروند، مهاجرین و انصار را فرا خواند و پس از حمد و ثناى پروردگار فرمود:
امابعد، بی گمان شما کسانی هستید که نظرتان را محترم، خردتان را ارجمند، سخن تان حق و کردار و رفتارتان 
نیكوست و اکنون  آهنگ  آن کرده ایم که سوى دشمن خود و شما رهسپار شویم، پس نظر مشورتی خود را اعالم 

دارید )منقرى، 13۸2، 92(. 
حضرت با این که نسبت به اوضاع تسلط کامل داشتند و نیاز به مشورت با دیگران نداشتند، اما می بایست این 
نكته را مّد نظر قرار دهیم که هرکس موضوعات و مسائل را از زاویه و بعد خاصی مورد بررسی  قرار می دهد و این 
دیگران هستند که مسائل را از ابعاد مختلف و گوناگون، تجزیه و تحلیل نموده و با شور و مشورت، مسأله را از 

همه ابعاد، مورد بررسی  قرار می دهند و در واقع مصلحت سنجی می کنند. 
نصیحت

حضرت یكی از حقوق حاکم بر مردم، که به عبارتی یكی از وظایف مردم در قبال حاکم است، را نصیحت 
و خیرخواهی مردم نسبت به حاکم می داند؛ مردم می بایست در نهان و  آشكار این حق را ادا کنند:

اى مردم، مرا بر شما و شما را بر من حّقی واجب شده است، حق شما بر من،  آن که از خیر خواهی شما 
دریغ نورزم و بیت المال را میان شما عادالنه تقسیم کنم، و شما را  آموزش دهم تا بی سواد و نادان نباشید، و شما 
را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید. و اما حق من بر شما این است که به بیعت با من وفادار باشید، و 
در  آشكار و نهان برایم خیر خواهی کنید، هر گاه شما را فرا خواندم اجابت نمایید و فرمان دادم اطاعت کنید 

)نهج البالغه، خطبه34(. 
این اداى حق خیرخواهی و نصیحت، ابتدائَاَََ از جانب مردم نسبت به حاکم است و مردم از یک سو می توانند 
در قالب همین نصایح، مصالح مورد نظر جامعه و معضالت موجود را مستقیمًا به حاکم و رهبرشان منتقل نمایند و 
از طرف دیگر رهبر نیز می تواند به خوبی از نصایح عنوان شده مصلحت هاى جامعه را بیشتر و بهتر باز شناسد. البته 
انجام این مهم متفرع بر تدابیرى است که اتخاذ  آن تدابیر امكان چنین امرى را فراهم  آورد. از جمله این تدابیر به دو 
امر مهم اشاره می کنیم که حضرت در عهدنامه مالک به صراحت بیان فرموده اند؛ اول: اختصاص زمانی خاص 
براى کسانی که نیاز به چنین گفتگویی دارند و ترتیب یک مجلس عمومی براى شنیدن سخنان  آنان و دوم:  آنكه 
شرایط وحال و هواى مجلس و اطرافیان رهبر و همچنین منش گفتارى و رفتارى حاکم به گونه اى باشد که از نظر 

روحی و روانی بتواند به راحتی وحتی بدون لكنت زبان سخن خود را با رهبر مطرح کنند )همان، نامه53(. 
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امربهمعروفونهیازمنکر
معمواًل از امر به معروف و نهی از منكر به عنوان مرتبه و مرحله اى پس از دعوت به خیر و نصیحت ذکر 

می شود و این تأخیر، از این  آیه کریمه استفاده شده است:
ولِئَک ُهُم اْلُمْفِلُحون « باید از 

ُ
ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َیْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو أ

ْ
ٌة َیْدُعوَن ِإَلی اْلَخْیِر َو َیأ مَّ

ُ
»َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم أ

میان شما طایفه اى باشند که مردم را به سوى خیر دعوت نموده، امر به معروف و نهی از منكر کنند. و این طایفه 
همانا رستگارانند ) آل عمران، 104(. 

باید توجه داشت که امر به معروف و نهی از منكر، هم از صفات حكومت است و هم از صفات امت و امت 
هم در قبال حكومت و هم در میان خود موظف و مسئول نسبت به این وظیفه می باشد. براى امت و حكومت 
 آن قدر این صفات ارزشمند است که به فرموده حضرت، این صفات )امربه معروف ونهی ازمنكر( از صفات 

الهی هستند )نهج البالغه، خطبه 156(. 
بر طبق  آیات شریفه یكی از ویژگی هاى مؤمنان، همین امر به معروف است؛ دقیقًا نقطه مقابل  آن منافقان 
هستند که امر به منكر و نهی از معروف می کنند )توبه، 71(. امام علی)ع( در هنگام بیان فلسفه احكام، از امر به 
معروف با عنوان مصلحت براى عوام یاد می کنند: » امر به معروف را )واجب کرده( به جهت مصلحت عوام و 

نهی از منكر را از براى بازداشتن سفیهان« )نهج البالغه، حكمت 252 (. 
یكی از مواردى که مردم حق دارند امر به معروف و نهی از منكر کنند، در مورد مسئوالن و حاکم جامعه 
اسالمی است؛ حاکمان اسالمی از این طریق می توانند از اشكاالت موجود در روند فعالیت اجرایی، نظامی، 
اقتصادى و قضایی که بسا مورد غفلت  آنان قرار گرفته است مطلع شوند و در اتخاذ تصمیمات و تشخیص 

مصالح، بهتر و دقیق تر عمل نمایند. 

بهرهگیریازتجربهودانشمتخصصان
بهره گیرى از نظرات کارشناسان و افراد  آشنا به امور می تواند به عنوان منبعی براى تشخیص مصلحت باشد؛ 
 آنان که از تجربه هاى خود و دیگران به درستی استفاده می کنند، در تصمیم گیرى ها کم تر دچار اشتباه می شوند 
و از توفیق بیشترى در اداره امور برخوردارند. در سفارش هاى امام علی)ع(  آمده است: »برترین کسی که با وى 
مشورت می کنی باید داراى تجربه هاى فراوان باشد« )غررالحكم، ج1، 205( و نیز  آمده است: »بهترین کسی 
که با او مشورت می کنی خردمندان و دانشمندان و صاحبان تجربه ها، دوراندیشی ها هستند« )همان، 350(.  آنان 
که تجربه فراوانی دارند، از  آرایی پخته و اندیشه اى قوام یافته برخوردارند و می توانند در تشخیص مصلحت یارى 

گر انسان باشند. 
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نمونههاییازمصلحتاندیشیدرسیرةامامعلی)ع(
خانهنشینیامامعلی)ع(

یكی از بزرگترین نمونه هاى عمل به مصلحت از سوى حضرت علی، خانه نشین شدن ایشان پس از رحلت 
پیامبر بود. حضرت در این باره می فرمایند: »اما والله لقد تقمصها ابن ابی قحافه و إنه لیعلم ان محلی منها محل 
القطب من الرحی…«هان به خدا قسم، ابوبكر، پسر قحافه، جامة خالفت را پوشید در حالی که می دانست 
جایگاه من در خالفت، چون محور سنگ  آسیا به  آسیاست. سیل دانش از وجودم همچون سیل سرازیر می شود، 
و مرغ اندیشه به قلة منزلتم نمی رسد. اما از خالفت چشم پوشیدم و روى از  آن برتافتم. و عمیقًا اندیشه کردم که 
با دست بریده وبدون یاور بجنگم یا  آن عرصه گاه ظلمت کور را تحمل نمایم؛ فضایی که پیران در  آن فرسوده 
و کمساالن در  آن پیر ومؤمن تا دیدار حق دچار مشقت می شود. دیدم خویشتندارى در این امر عاقالنه تر است. 
پس، صبر کردم در حالی که گویی در دیده ام خاشاک و در گلویم استخوان بود. می دیدم که میراثم به غارت 

می رود. )نهج  البالغه، خطبه 3(
همچنین، حضرت علی)ع( در پاسخ به ابوسفیان و عباس که بعد از سقیفه می خواستند با امام بیعت کنند، 
فرمودند: »… أیها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاة و عرجوا عن طریق المنافرة وضعوا تیجان المفاخرة« اى 
مردم! با کشتیهاى نجات امواج فتنه ها را بشكافید، از جادة دشمنی و اختالف کنار روید، تاجهاى مفاخرت و 
برترى جویی را از سر بیندازید. رستگار گردد  آن که با داشتن یار قیام نماید، یا در بی قدرتی راه سالمت گیرد و 
دیگران را راحت گذارد. حكومت بدین صورت،  آبی متعفن و لقمه اى گلوگیر است. و هر کس میوه را به موقع 
نچیند، چون کشاورزى است که بذر را در زمین دیگرى بپاشد. اگر از قدر و منزلتم بگویم، تهمتم می زنند که 
برحكومت حریص است و اگر ساکت بمانم، می گویند از مرگ ترسیده. هرگز،  آنهم با  آن مبارزات و جنگها! 
به خدا قسم، عشق پسر ابوطالب به مرگ، از عالقة کودک شیرخوارى به پستان مادر بیشتر است. سكوتم محض 
اسرارى است که در سینه دارم که اگر بگویم، همة شما مردم همچون ریسمانهاى بسته در دلو در اعماق چاه، 

به لرزه خواهید افتاد. )همان، خطبه 5(
 آن زمان، هنوز اسالم واقعی در دل همة مسلمانان وارد نشده بود، و اسالم را هنوز خیلیها به صورت سطحی 
 پذیرفته بودند. همچنین، در  آن دوران با ظهور پیامبران دروغین و مرتد شدن گروهی از مسلمانان)»وان القائم 
)عج( یسیر منهم بخالف تلک السیرة لنه ال دولة لهم« همان، نامه 62( وقوع جنگ داخلی و محو کلیت دین 
هر لحظه انتظار می رفت. همین امور موجب شد که حضرت با وجود اینكه می دید میراثش به غارت می رود و 

حقش غصب می شود، امر اهم )حفظ اصل دین( را بر امر مهم )خالفت و پیشوایی مسلمانان( ترجیح دادند. 
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عفومجروحانوآزادیامیران
در روایتی از حضرت امام صادق)ع( دربارة اسیران امیرمؤمنان)ع(  آمده است که پس از ورود لشكر سپاه امام)ع( 
به بصره و اتمام جنگ حمل، امام علی)ع( به عفو مجروحان و  آزادى اسراء دستور دادند. امام صادق)ع( مصلحت 
واقعی در این حكم را چنین بیان می دارند که چون امام)ع( می دانستند که پس از ایشان حكومت در دست دیگران 
قرار می گیرد و اگر امروز سختگیرى کنند و دستور پیگیرى دهند در  آینده به سود شیعیانشان نخواهد بود، بنابراین 
با در نظر گرفتن این جهت و در چنین شرایطی، فرمان  آزادى  و بخشش اسرا را صادر کردند. در ادامة روایت، 
امام صادق)ع(می فرمایند: هنگامی که حضرت حجت بیایند با اسراى جنگی به غیراز  آن سیره )حضرت علی( 
رفتار خواهند کرد؛ چرا که دیگر هیچگاه قدرت و دولت به دست دشمنان نخواهد افتاد. )کلینی، بی تا:33/5(

تخریبخانههاومغازهها
از جمله موارد توجه به مصلحت در امور حكومتی، دستور حضرت)ع( براى تخریب مغازه ها و دکانهایی بود، 
که خارج از محدودة مقرر ساخته شده بودند. ) العاملی، 140۸: 10-35( همچنین، امام)ع( دستور داد تا منازل 

کسانی که به سوى معاویه می گریختند، خراب شود. ) بالذرى، 1394: 420و465(
ازدواجاجباری

همچنین، حضرت علی)ع( براى حفظ مصالح جامعة مسلمانان و پاالیش جامعه از فساد، به ازدواج اجبارى 
زنان فاحشه و زناکار دستور دادند، با رهنمون کردن  آنان به کانونهاى خانواده، ایجاد علقه و دلبستگی خانوادگی 
میان  آنان و خانواده، هم  آنان و هم جامعه، از ورطة هالکت و فساد خارج شوند. ) شیخ طوسی، 1992، 154/10(

توقفجنگدرصفین
در ماجراى جنگ صفین و باال بردن قر آن بر سرنیزه ها، در خواست کنندگان توقف جنگ، دور امام)ع( را 
گرفتند و تهدید کردند که او را تنها خواهند گذاشت. حتی  آنان تهدید کردند که با تمام نیرو با امام)ع( خواهند 
جنگید.  آنان از علی)ع( خواستند تا به مالک اشتر دستور دهند که حمله را متوقف کند. امام u خود را بر سر 
یا باید می جنگیدند که در این صورت ناچار به نبرد با  دوراهی دیدند، که راه سومی وجود نداشت. امام)ع( 
گاه، که همواره سر به فرمان او داشتند یا  دشمنان و جمعی زیاد از سپاه خودى بودند؛  آنهم با اندکی از افراد  آ
اینكه نبرد را متوقف کنند و پیروزى ا زدست لشكریان حق خارج شود. امام به دلیل اینكه مبادا پیروان بیداردلش 
پیش از رسیدن به نتیجه اى که پایه هاى حق استوار گردد محاصره شوند، راه متوقف کردن جنگ را برگزیدند. 
امام)ع( خود را در مقابل شورش دیدند که به خاتمة قدرت او منجر می شد. امام)ع( به مالک اشتر که نزد ایشان 
برگشت و پیشنهاد کرد تا با افراد زیر فرمانش با عاصیان مبارزه کند، فرمودند: نه، اى مالک! من فرمانده بودم، و 

اینک فرمانبر شده ام.«) نثرى، 1366: 452(
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موضعگیریتاریخیعلیعلیهالسالمدرشورایششنفره
چنان که در منابع تاریخ اسالم  آمده است، عمر بن خطاب، در بستر مرگ، یک شوراى شش نفرى )مرکب 
از: علی علیه السالم، طلحه، زبیر، عثمان، عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص( تعیین کرد و وصّیت نمود که 
پس از مرگ وى،  آنان خلیفه بعدى را با اکثریت  آراء از میان خود انتخاب کنند و سه روز براى این کار مهلت 
تعیین نمود. اعضاى شورا، روز اّول و دوم به نتیجه اى نرسیدند، روز سوم عبدالرحمن )که صحنه گردان سیاسی 
بود( پیشنهاد کرد سه نفر از  آن جمع رأى خود را به سه نفر دیگر بدهند تا تصمیم گیرى و انتخاب خلیفه  آسانتر 
گردد. در این هنگام زبیر رأى خود را به علی علیه السالم داد، سعد وقاص به نفع عبدالرحمن کنار رفت، و طلحه به 
نفع عثمان کناره گیرى کرد. )21( در نتیجه در صحنه رقابت براى احراز مقام خالفت سه نفر باقی ماندند که 
هر کدام داراى دو رأى بودند. )البته ترکیب شورا از ابتدا طورى طراحی شده بود که امكان کسب اکثریت  آراء 
توسط علی علیه السالم به صورت طبیعی منتفی باشد. در این هنگام عبدالرحمن خطاب به علی علیه السالم گفت: با تو 
مشروط بر این که طبق کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و  آله عمل کنی و از روش شیخین پیروى نمائی 

بیعت می کنم. 
اگر علی علیه السالم شروط عبدالرحمن ) و از  آن جمله شرط سوم( را می پذیرفت، مسأله تمام بود و او به خالفت 
رسیده بود. به جاى او هر رهبر سیاسی دنیوى بود، این کار را می کرد و قال قضیه را می کند و شرط و شروط را 
به نحوى حل می کرد اّما او که کارهاى شیخین را بدعت و خالف کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و 
 آله می دانست، حاضر نشد شرط سوم را بپذیرد و گفت: »بیعت تو را می پذیرم مشروط بر این که به کتاب خدا 

و سنت پیامبر صلی الله علیه و  آله و طبق اجتهاد و علم خود عمل نمایم.«
هیچ یک از پیامبران خدا براى پیشبرد هدف مقدس خود، از یک امر نا مقدس استفاده نكرده است. انبیا هرگز 

هدف توجیه گر وسیله نمی دانستند. سیاست موج سوارى در مكتب انبیا که مروج صداقت بودند، محكوم است

نتیجهگیری
به طورکلی، می توان گفت مصلحت اندیشی وسیله اى براى حفظ و بقاى دین در زمانها و مكانهاى گوناگون 
است که نوعی انعطاف  پذیرى به دین و احكام اسالمی می دهد تا در شرایط مختلف و حساس، اصل  آن حفظ 
شود. لذا، اصالت برانجام دادن تكالیف اولیه است. پس، نباید مصلحت به وسیله اى براى حفظ حكومت و 
قدرت تبدیل شود و به بهانة حفظ  آن، احكام دین به تعطیلی کشانده شود. در اسالم، حكومت تا جایی معتبر 
است که عامل و ابزارى براى اجراى احكام باشد. اگر قرار باشد خود  آن به تعطیل دین بپردازد، از نظر اسالم 

مشروعیت ندارد و نقض غرض خواهد شد. 



مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 42

مراجع
1- ابن منظور، م. )1416ه. ق(. لسان العرب، بیروت: داراحیاء التراث العربی. 

2- النجفی، م. ) 1392-139۸ق(. جواهر الكالم فی شرح شرایع االسالم، تحقیق عباس القوچانی، تهران: 
دارالكتب االسالمیه. 

3- دهخدا، ع الف. )1373 ه. ش(. لغت نامۀ دهخدا، تهران:انتشارات دانشگاه تهران. 
4- راغب اصفهانی، ح. )بی تا(. معجم مفردات الفاظ قر آن، بی جا، دار الكتاب العربی. 

5- طوسی، م. )بی تا(. التبیان فی تفسیر القر آن، به کوشش احمد حبیب قصیر عاملی. 
6- علیدوست، الف. )13۸۸ ه. ش(. فقه و مصلحت، تهران، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی. 

7- محقق حلی، ج. )1403 ه. ق(. معارج االصول، قم، مؤسسۀ  آل البیت علیه السالم. 
۸- حكیم، م ت. )1390 ق(. االصول العامة للفقه المقارن، قم، مؤسسۀ  آل البیت. 

9- فیاض، م الف. )1410 ق(. محاضرات فی اصول الفقه، تقریرات درس  آیت الله خویی، قم، انتشارات 
دار الهادى. 

10- انصارى، م ع. )1415 ق(. الموسوعة الفقهیة المیسرة، قم، مجمع فكر اسالمی. 
11- خمینی )امام)قدس سره((، سّید روح الله. )بی تا(. تهذیب االصول، تقریر جعفر سبحانی، دار الفكر، قم. 
12- خویی، سّید الف. )1409 ق(. مصباح االصول، ج 2، تقریر سید محمد سرور واعظ، مكتبة الداورى، 

قم، چاپ اول. 
13- سبحانی، ج. )1373 ش(. فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم ]به کوشش[ بعثه مقام معظم رهبرى، معاونت 

 آموزش و تحقیقات. مشخصات نشر: تهران: نشر مشعر. 
14- جعفرى لنگرودى، م ج. )1376 ش(. ترمینولوژى حقِو، گنج دانش، تهران، چاپ هشتم. 

15- موحدى، م ع. )1350 ش(. نجم الدین طوفی و نظر تهّور آمیز او در مورد نّص شرعی و مصلحت 
اجتماعی، مجله کانون وکال، شماره 116 و 117، سال بیست و سوم، بهار و تابستان. 

16- مال اردبیلی )مقدس(، الف. )1417 ق(. مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد االذهان، ج 12، مؤسسة 
النشر االسالمی، قم. 

17- مصباح یزدى، م ت. )1377 ش(. پرسش ها و پاسخ ها )والیت فقیه، خبرگان(، ج 2، انتشارات مؤسسه 
 آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول. 

1۸- جوادى  آملی، ع. )1379 ش(. »والیت فقیه«، قم، مرکز نشر اسراء، چ دوم. 
19- رمضان السیوطی، م س. )1996 م(. ضوابط المصلحة فی الشریعةاالسالمیة، قاهرة. 



43مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

20- منوریان، عباس، اخالق کار و ارزش هاى سازمانی، تهران: مؤسسه مدیریت و برنامه ریزى، 13۸6. 
 21- منقرى، ن. )13۸2ق(. واقعة صفین، تحقیق عبدالسالم محمد هارون، چاپ دوم، قم: منشورات مكتبه 

بصیرتی. 
23- کلینی، م. )بی تا(. فروع کافی، تهران: دارالكتب االسالمیه. 

24- العاملی، ج م. )140۸ ق(. السوق فی ظل دولة االسالمیة، چاپ اول، لبنان: الدار االسالمیة:
االعلمی  مؤسسه  و  دارالمعارف  )بیروت:  محمودى  تحقیق  االشراف،  انساب  ق(   1394( بالذرى،   -25

للمطبوعات. 
26- طوسی، م. )1992م(. التهذیب، بیروت: دارالتعارف المطبوعات. 

بنیاد  )مشهد:  عطائی  محمدرضا  ترجمه:  وحدت،  اسوة  امیرالمؤمنین  ش(.   1366( ج.  م  نثرى،   -27
پژوهشهاى اسالمی. 



مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 44
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چکیده

هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی  تربیت سیاسی و اجتماعی از دیدگاه نهج البالغه می باشد. اسالم 
 آیین تربیت و سازندگی است و از  آنجا که نهج البالغه، یک کتاب تربیتی و شخصیت امام علی )ع( یک الگوى 
عالی تربیتی است در پژوهش حاضر سعی شده است که اهداف و روش هاى تربیت سیاسی و اجتماعی را از 
دیدگاه نهج البالغه مورد بررسی  قرار دهیم و از دیدگاه این کتاب، تربیت سیاسی یعنی مجموعه تدابیر و شیوه هاى 
مستخرج از نهج البالغه و تربیت اجتماعی یعنی پرورش جنبه هایی از رفتار  آدمی که به زندگی او در میان جامعه 

مربوط است. 

کلمات کلیدی: تربیت سیاسی، تربیت اجتماعی، نهج البالغه
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مقدمه 
تربیت، مصدر باب تفعیل از ماده )ربو( به معناى زیاد کردن، نمو دادن، وسیلهی رشد را فراهم نمودن و پاک 
گردانیدن است و به عقیدهی جامعه شناسان، تربیت کوششی است که هر جامعه براى تأمین نظارت و تسلط خود 
بر فرد عمل میورد، و واژه »روش« در لغت به معناى راه و طریق است )شریفی، 13۸9(. نخستین گام تربیت، 
پرورش دادن استعدادهاى نهفتهی افراد و شناسایی استعدادها است، بر اساس این شناخت، شیوهی مناسبی براى 
بر بار نشستن استعدادها گزینش شود. و بدیهی است که تربیت، فارغ از بینش نسبت به مخاطب، تربیتی بیروح 
و بینتیجه خواهد بود و نتایجی معكوس به دنبال خواهد داشت و لذا روش هاى یكسان تربیتی در افراد مختلف 

بازدهی متفاوت و گاه متناقض به همراه دارد. 
عواملی چون سن، جنس، دین و مذهب شاگردان، سطح تحصیالت، رشته تحصیلی و حتی تعداد  آنها و 
 آداب و رسوم ایشان می تواند در نتایج حاصل از شیوه هاى تربیتی مؤثر باشد. مربی بدون شناخت متربی نمی تواند 
وظیفه خطیر تربیت نسل انسانی را با موفقیت به پایان رساند و تربیت بدون شناختی نتیجه اى جز سقوط تدریجی 
انسانیت نخواهد داشت. و اسالم تمام فطریات انسان را چه اصلی – که منشأ  آن عشق به کمال – و چه تبعی – 
که انزجار از نقص است – در تعالی او مورد توجه قرار داده و از شناخت راه، شیوه رسیدن و رساندن به مقصد 
به »بصیرت« یاد کرده است؛ از همین روست که منابع اسالمی می توانند به عنوان مهمترین مأخذ شناسایی 
محتوا، روش ها و شیوه هاى تربیتی مورد بهرهبردارى قرار گیرند )ژیان و رفعت، 1399(. اهمیت مسئله تربیت را 
به اهمیت حیات فرد و ملت ها تشبیه کرده اند؛ به همین دلیل، رواست بیشترین سرمایه گذاریها در خانواده و 

اجتماع براى  آن صورت گیرد. 
احداث مدرسه ها و دانشگاه ها، مراکز دینی و فرهنگی پرشمار، تهیه تجهیزات و ابزار علمی و  آزمایشگاهی، 
برنامه  ریزى ها و تخصیص بودجه هاى کالن، تأسیس سازمان ها و تأمین نیروى انسانی و... جملگی براى تربیت 
 آدمی است )قائمی، 1379(. اهمیت و ارزش تربیت انسان و به خصوص جوانان، ما را بر  آن می دارد که براى 
تعلیم و تربیت این نسل به منابعی رجوع کنیم که امكان تردید و شک در  آنها نباشد. بر این اساس به نظر می رسد 
یكی از معتبرترین منابع براى طراحی نظام تربیتی صحیح، کلمات و سیره ائمۀ معصومین )ع( و در رأس ایشان 
امام علی )ع(است هم او که وصی رسول خدا و محب رب بر خالیق و اسم اعظم خداوند خوانده شده و خود 
در نهج البالغه می فرماید: »ّفاِنا صنائع رّبنا ّو الِناُس ّبعد ِصنائع ّلّنا« ما پرورش یافته و تربیت شده پروردگار خویش 
هستیم و مردم تربیت شده مایند )بیرانوند و همكاران، 1394(. و همچنین تكیه گاه دعوت اسالمی، تربیت 

است، اسالم  آیین تربیت و سازندگی است. 
کتاب نهج البالغه، که حاوى سخنان امام علی )ع( است از منابع اساسی در این زمینه است )مسعودیان و 
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)ع( می باشد، یک کتاب تربیتی و دریاى خروشان 
بهشتی، 1391(. نهج البالغه، که بخشی از گفتارهاى امام علی 

معارف الهی است که به کمک  آن، فرد می تواند خود را بشناسد و موقعیت خود را در جهان  آفرینش درک کند، 
با جهان شناسی الهی  آشنایی پیدا کند و وظیفه خود را در برابر خدا تشخیص دهد، رابطه خود را با همنوعان، با 
توجه به ضوابط و معیارهاى اسالم استحكام بخشیده، از مطالعه موجودات مختلف، به پیچیدگی مسئله  آفرینش 
و نقش خدا در خلقت موجودات پی ببرد )فرمهینی فراهانی، 1390(. این کتاب، که به درستی »برادر قر آن« 
لقب یافته است، پس از قر آن و حدیث پیامبر )ص(، مهم ترین منبع شناخت اسالم و  آموزه هاى دینی است. این 
کتاب، تراوشات روح بلند و  آسمانی انسانی کامل است که پرورش یافته مكتب وحی و الگوى راستین انسانیت 
و مظهر تام کماالت و فضایل انسانی است )مجد فقیهی، 13۸1(. و در بردارندهی برخی از سخنان و کلمات 
نورانی علی بن ابی طالب علی )ع( است که با ذوق و هنر عاّلمه سید رضی در سه فصل جداگانه – خطبه ها )241 
خطبه(، نامه ها )79 نامه( و حكمت ها )4۸0 حكمت( – تنظیم گردیده و شكل و نظام زیبایی به خود گرفته است 
)شریفی، 13۸9(. این کتاب، محدود به قلمرو حیات مذهبی تشیع نیست و تفكرات فلسفی و تربیتی شیعه نیز به 
 آن وابسته و از  آن مایه می گیرد )کوربن، 13۸4(. نهج البالغه، در مجموع یک کتاب تربیتی است و شخصیت 
امام علی )ع( یک الگوى عالی تربیتی است، حتی زندگی  آن حضرت به منزله یک مكتب بزرگ تربیتی است؛ 
گفتار، کردار و اندیشه هاى پیشواى بزرگ ما جنبۀ تربیتی دارند. ایشان نه تنها با الهام از مكتب اسالم، ارزش هاى 
عالی انسانی را مطرح نموده، بلكه خود در زندگی مظهر و نمونه این ارزش ها هستند )شریعتمدارى، 13۸1(. 
و نامه 31 نهج البالغه، از دیدگاه بیشتر صاحب نظران و بدون هیچ گونه غلوى، یكی از جامع ترین و مهم ترین 
منشورهاى تربیتی اسالم می باشد )محمودى، 139۸(. به تبع برخوردار بودن انسان از ابعاد گوناگون، تربیت نیز 
ابعادى دارد و با توجه به اینكه تربیت داراى ابعاد و جلوه هاى مختلفی است در این پژوهش به طور خالصه به 

اهداف و روش هاى تربیت اجتماعی، سیاسی از منظر نهج البالغه پرداخته می شود. 

2.پیشینهتحقیق
بیرانوند و همكاران )1394( در تحقیقی تحت عنوان عوامل مؤثر در تربیت فردى و اجتماعی جوانان )با تكیه 
بر فرمایشات امام علی )ع( در نهج البالغه(، به این نتیجه رسیدند که انسان می تواند با تربیت فطرى در مسیرى قرار 
گیرد که بزرگترین مقام انسانی خود را که خلیفه الهی بودن می باشد را به دست بیاورد زیرا که استعداد چنین 
مقام عظیمی در او به ودیعه گذاشته شده است و کار تربیت یافتن و هموار کردن مسیر صحیح براى پرورش و به 
فعلیت رساندن چنین استعدادها و توانمندى هایی است. جوانی بهترین فرصت و دوران تربیت است، و از مجموع 
 آیات و کالم مولی علی )ع( در نهج البالغه، نیز که به غایت و نهایت هدف  آفرینش توجه دارند چنین برمی  آید 
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که هدف تربیت انسان هم باید عقوبت و تقوى الهی باشد نه چیز دیگرى، بنابراین اگر اجتماعی در فكر توسعه و 
پیشرفت خود باشد، ناگزیر است به مسئله تربیت جوانان خود که  آینده سازان  آن اجتماع هستند، اهمیت و ارزش 
فراوانی قائل شود بر این اساس متولیان امر تعلیم و تربیت باید برنامه  هاى منظم و منسجمی را براى تربیت جوانان 
با توانایی هاى علمی، معنوى، فنی و هنرى تدارک ببینند و نهایتٌا جامعه اى که در راستاى اهداف عالی انسانی 
گام برمی دارد به طور مؤثرى در رشد فردیت افراد  آن جامعه مؤثر خواهد بود و همچنین رشد و تعالی افراد یک 

اجتماع در توسعه و پیشرفت  آن جامعه تأثیر مستقیم و اساسی دارد. 
رمضانی و حیدرى )1391( در تحقیقی تحت عنوان روش هاى تربیت اجتماعی کودک بر اساس قر آن و 
نهج البالغه، به این نتیجه رسیدند که با تحقیق و بررسی هاى صورت گرفته در منابع موجود، در مجموع 6 روش 
براى تربیت اجتماعی کودک تبیین گردید که عبارتند از: روش پیشگیرى، روش تشویق، روش تعلیم، روش 
تنبیه، روش عبرت  آموزى. و براى هریک از روش هاى مذکور استناداتی از قر آن و نهج البالغه  آورده شد تا تبیین 

درست و دقیق ترى از روش هاى صورت گیرد. 
مسعودیان و بهشتی )1391( در تحقیقی تحت عنوان بررسی  اهداف و اصول و روش هاى تربیت سیاسی بر 
مبناى نهج البالغه، به این نتیجه رسیدند که بر مبناى نهج البالغه هدف تربیت سیاسی، پرورش کارگزارانی با 
فرهنگ اسالمی است به گونه اى که در اجراى قوانین و اداره جامعه، همواره خدا را در نظر داشته باشند و بر 
محور حق عمل کنند. امام علی )ع( روش هاى مختلفی را در تربیت سیاسی به کار گرفته است. فرمانهاى امام به 
کارگزاران ارشد حكومت که خود رهبرى  آنها را به عهده داشته اند، شامل شیوه هاى گوناگون تربیت سیاسی 
افراد بوده که عبارت است از: روش گفتگو و همنشینی با عالمان، محبت، تشویق و تنبیه، نظارت و امانتدارى. 
رهنما و همكاران )13۸7( در تحقیقی تحت عنوان بررسی  تحلیلی مبانی، اصول و روش هاى تربیت سیاسی 
از منظر امام علی )ع( در نهج البالغه، به این نتیجه رسیدند که سوگیرى مبانی، اصول و روش هاى تدوین شده 
در این پژوهش تحقق هدف غایی تربیت اسالمی، یعنی پرورش عبد صالح است و غایت تربیت در اسالم 
پرورش عبد صالح براى قرب الهی است و طبعًا هدف غایی تربیت سیاسی هم چیزى جز این نمی تواند باشد. 
تربیت سیاسی یكی از کارکردهاى تربیت است، اما باید توجه داشت که در نظام تعلیم و تربیت اسالمی، تمامی 
کارکردهاى تعلیم و تربیت متوجه یک هدف خاص هستند و  آن تعالی و کمال انسان است. سوگیرى مبانی، 
اصول و روش هاى تدوین شده در این پژوهش تحقق هدف غایی تربیت اسالمی، یعنی پرورش عبد صالح است. 
مرزوقی و همكاران )13۸6( در تحقیقی تحت عنوان تربیت اجتماعی از منظر نهج البالغه، به این نتیجه 
رسیدند که الزم است به منظور تربیت اجتماعی و پرورش بهترین اعضا براى اجتماع سه مرحله را پشت سر 
گذاشت: اول،  آشنا ساختن فرد با حقوق و مسئولیت هاى اجتماعی، دوم، ایجاد مهارت هاى اجتماعی همچون 
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مهارت هاى الزم براى انجام وظایف مدنی و شغلی در فرد، و سوم، پرورش اخالق شایسته اجتماعی در فرد تا با 
تخّلق به این اخالق، هم تعهد واالتر به اداى حقوق و انجام وظایف اجتماعی در وى پدید  آید و هم از این طریق 
موجبات رشد و سعادت خود و جامعه پیرامونی را فراهم  آورد. از سوى دیگر، بخش اعظم موفقیت یک نظام 
تربیت اجتماعی کار آمد در گرو شیوه هایی است که براى رسیدن به اهداف تربیتی اتخاذ و به کار گرفته میشوند، 
از این رو بجاست که با نصب العین قرار دادن دیدگاه ها و سیرۀ عملی الگوهاى مطمئنی همچون امیرمؤمنان 
علی )ع( به تربیت اجتماعی فرزندان این مرز و بوم که اعضاى رسمی اجتماع فردا میباشند، کمر همت ببندند تا 
در پرتو تربیت صحیح اسالمی افرادى بشردوست، خدمتگزار براى انسانیت و برخوردار از خصلتهاى پسندیده 

اجتماعی پرورش یابند. 
بهشتی و افخمی اردکانی )13۸6( در تحقیقی تحت عنوان تبیین و اصول تربیت اجتماعی در نهج البالغه، به 
این نتیجه رسیدند که مبانی تربیت اجتماعی مورد نظر در نهج البالغه  آن دسته از گزاره هاى توصیفی و اخبارى 
هستند که ناظر بر توانمندیهاى انسان هستند و انسان را در جهت شكوفا کردن استعدادهایش در راستاى تربیت 
اجتماعی کمک می کنند. و اصول تربیت اجتماعی، بیانگر روابط موجود بین پدیده هایی هستند که ما را در 
اجراى تربیت اجتماعی کمک نموده و این اصول بر اساس پیروى از حق تعالی پی ریزى شده است و ربطی به 

معیارهاى وضع شدع جوامع ندارد. 

3.تربیتاجتماعی 
طبیعت خلقت انسان به گونه اى است که به زندگی با دیگران گرایش و نیاز دارد و تكامل شخصیت وى 
بسته به حضور و نقش  آفرینی او در اجتماع است. با درک این ضرورت نیاز به تربیت فرد براى زندگی و حضور 
اجتماعی امرى بدیهی است. زیرا اگر براى امر مذکور تربیت محقق نگردد بروز مشكالت فراوان براى خود 
فرد و حتی جامعه دور از انتظار نخواهد بود. پس هدف در تربیت اجتماعی این است که کودک براى زندگی با 
دیگران و در اجتماع  آماده شود )رمضانی و حیدرى، 1391(. مقصود از تربیت اجتماعی، پرورش جنبه هایی از 
رفتار  آدمی است که به زندگی او در میان جامعه مربوط است تا از این طریق به بهترین شكل، حقوق و وظایف و 
گاهانه و با عشق براى  مسئولیت هاى خود را نسبت به دیگر همنوعان و هم کیشان و هممسلكان خود بشناسد و  آ

عمل به  آن وظایف و مسئولیت ها اقدام کند ) حاجی ده  آبادى، 1377(. 
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روشهایتربیتاجتماعیازدیدگاهنهجالبالغه:
روشالگویی:

یكی از روش هاى تربیتی روش الگویی است که از  آن با عناوین الگوسازى، اسوه سازى، ارایه اسوه ها، 
قدوه ها، اسوه پذیرى و الگوگیرى یاد می شود )ملكوتی فر، 13۸۸(. انسان بر اساس فطرت خود عاشق کمال 
است و از نقص بیزار و همین عشق به کمال و انزجار از نقص،  آدمی را به الگو طلبی و الگو پذیرى می کشاند. 
بنابراین روش الگویی روش مطلوب فطرت  آدمی در تربیت است و از مؤثرترین روش ها شمرده می شود. حضرت 
علی )ع( نیز پیامبر اکرم و ائمه اطهار )ع( را به عنوان الگو به مسلمانان معرفی کرده است و مسلمانان را به پیروى از 

منش و رفتار ایشان فرا می خوانند:
براى تو بسنده است رسول خدا )ص( را مقتدا گردانی... پس به پیامبر پاکیزه و پاک خود اقتدا کن، که راه و 
رسمش سرمشقی است براى کسی که بخواهد تأسی جوید و انتسابی است عالی، براى کسی که بخواهد منتسب 
گردد و محبوبترین بندگان نزد خدا کسی است که رفتار پیامبر را سرمشق کند، و به دنبال او رود )نهج البالغه، 

خطبه 160(. 
از راه و رسم پیامبرتان پیروى کنید که بهترین راهنماى هدایت است، رفتارتان را با روش پیامبر تطبیق دهید 

که هدایت کننده ترین روش هاست )نهج البالغه، خطبه 110(. 
به خاندان پیغمبرتان بنگرید. بدان سو که میروند بروید و پی  آنان را بگیرید که هرگز شما را از راه رستگارى 
بیرون نخواهد کرد و به هالکتتان باز نخواهند  آورد. اگر ایستادند بایستید و اگر برخواستند برخیزید. بر ایشان 

پیشی نگیرید که گمراه میشوید و از  آنان پس نمانید که تباه میگردید )نهج البالغه، خطبه 9۸(. 
روشعبرتآموزی:

عبرت در لغت به معناى پندى است که از نظر کردن در احوال دیگران حاصل شود )عمید، 1359(. عبرت، 
راهی است در تربیت، که  آدمی را به سوى بصیرت رهنمون می شود )دلشاد تهرانی، 1379(. امام علی )ع( نیز به 

لزوم عبرت گیرى و اهمیت  آن پرداخته اند که به بخشی از  آنها اشاره می شود؛
پس از  آنچه مایه عبرت است پند گیرید، و از دگرگونی روزگار عبرت پذیرید، و از هشدار دهندگان بهره مند 

گردید )نهج البالغه، خطبه 157(. 
و از  آنچه بر گذشتگان شما رفت عبرت گیرید، که چگونه بند بند اعضاى بدنشان از هم گسست، چشمها 
و گوشهایشان نابود شد، شرف و شكوهشان از خاطره ها محو گردید و همه ناز و نعمتها و رفاه ها و خوشیها 
پایان گرفت، که نزدیكی فرزندان به دورى و از دست دادنشان، و همدمی همسران، به جدایی تبدیل شد، دیگر 
نه به هم مینازند، و نه فرزندانی می آورند، و نه یكدیگر را دیدار می کنند، و نه در کنار هم زندگی می کنند. 
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پس اى بندگان خدا بپرهیزید، چونان پرهیز کسی که به نفس خود چیره، و بر شهوات خود پیروز، و با عقل خود 
به درستی می نگرد، زیرا که جریان انسان  آشكار، پرچم بر افراشته، جاده هموار، و راه روشن و راست است 

)نهج البالغه، خطبه 161(. 
مردم از  آنچه که بر ملتهاى متكبر گذشته، از کیفرها و عقوبتها و سختگیریها، و ّذلت و خوارى فرود  آمده 
است، عبرت گیرید و از قبرها و خاکی که بر  آنچه ره نهادند، و زمینهایی که با پهلوها بر  آن افتادند، پند پذیرید 
و از  آثار زشتی که کبر و غرور در دلها می گذارد به خدا پناه ببرید، همان گونه که از حوادث سخت به او پناه 

میبرید )نهج البالغه، خطبه 192(. 
خدا بیامرزد کسی را که به درستی فكر کند، و عبرت گیرد و پذیرد )نهج البالغه، خطبه 103(. 

همانا مؤمن با چشم عبرت به دنیا می نگرد )نهج البالغه، 367(. 
گاهی یابد )نهج البالغه، حكمت 20۸(.  کسی که عبرت  آموزد  آ

روشتشویقوتنبیه:
روش تشویق و تنبیه به کار گرقتن  آدابی است براى تحقق این معنا در  آدمی؛ یعنی  آدابی براى برانگیختگی و 
بازدارندگی براى شكوفا شدن استعدادهاى انسان در جهت کمال مطلق. و در اسالم روش تشویق و تنبیه روشی 

پذیرفته شده است. زیرا در اسالم نیكی و بدى و جزاى فرد درستكار با خطاکار یكسان نیست. 
امام علی )ع( نیز در عهدنامه خود به مالک اشتر این مسئله را مورد توجه قرار داده است و خطاب به مالک 
می فرماید: هرگز نیكوکار و بدکار در نظرت یكسان نباشند، زیرا نیكوکاران در نیكوکارى بیرغبت، و بدکاران در 

بدکارى تشویق میگردند، پس هر کدام از  آنان را بر اساس کردارشان پاداش ده )نهج البالغه، نامه 53(. 
امام علی )ع( درباره نقش پاداش و کیفر الهی در تربیت  آدمی فرموده است:

همانا خداوند پاداش را بر اطاعت، و کیفر را بر نافرمانی قرار داد، تا بندگان را از عذابش بره اند، و به سوى 
بهشت کشاند )نهج البالغه، حكمت 36۸(. 

بر این اساس و به گفته امیرمؤمنان )ع( یكی از وظایف اساسی پیامبر اسالم انذار و تبشیر است تا با این کار، بندگان 
خدا را در جهت خیر و صالح هدایت کند و از بدى و کارهاى خطا باز دارد:همانا خداوند، محمد صّلی الّله علیه 

و  آله و سّلم را نشانه قیامت، و مژده دهنده بهشت، و ترساننده از کیفر جهنم قرار داد )نهج البالغه، خطبه 160(. 
همچنین امام علی )ع( درباره ضرورت تشویق می فرمایند:

 آنان را با نیكویی یاد کن و پیوسته تشویقشان نما و کارهاى مهمی را که انجام داده اند برشمار؛ زیرا یاد کردن 
کارهاى نیک  آنان، دلیریشان را )به کوشش و حرکت بیشتر( برانگیزاند و از کار مانده را به درخواست خدا )به 

کار و تالش( ترغیب نماید )نهج البالغه، نامه 53(. 
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روشتعلیم:
گر بخواهیم تعلیم را در زمره روش هاى تربیت قلمداد نماییم، باید بگوییم که تعلیم عبارت است از تلقین و 
رساندن و انتقال معلومات به ذهن شاگردان. تعلیم این نقش را به عهده دارد که ذهن شاگردان را با معلومات و 

کارایی فكرى مجهز کند )حجتی، 1377(. 
امام علی )ع( در نامه خود به فرماندار شهر مكه بحث تعلیم افراد را هم یاد آور می شود:

صبح و عصر براى رسیدگی به امور مردم بنشین، به کسانی که پرسشی دارند پاسخ ده و جاهالن را بیاموز و 
با دانشمندان مذاکره کن )نهج البالغه، نامه 67(. 

در جاى دیگر ایشان میفرمایند:
اى کمیل، پیغمبراکرم )ص( را خدا تربیت کرد و  آن حضرت مرا تربیت نمود و من نیز اهل ایمان را تربیت نموده 

و  آداب پسندیده را به  آنها یاد می دهم )نهج البالغه، خطبه 192(. 
گاه و والدین و مربیان کودک این  امام علی )ع( در بیانی بسیار زیبا و ظریف وظیفه تعلیم دادن را براى افراد  آ

گونه بیان می کند:
خداوند از جاهالن، پیمان فراگیرى دانش نگرفته، مگر این که قبال از دانشمندان پیمان یاد دادن گرفته است 

)نهج البالغه، حكمت 47۸(. 
اهدافتربیتاجتماعیازدیدگاهنهجالبالغهعبارتنداز:
رعایتحقوقانسانهاومراعاتانصافوعدالتخواهی:

یكی از اهداف مهم تربیت اجتماعی، برقرارى عدالت اجتماعی است که منظور از  آن این است که انسان 
نسبت به حقوق دیگران از حق تجاوز نكند و تحت تأثیر عواطف و احساسات قرار نگرفته، از راه راست منحرف 
نشود. در همین زمینه حضرت علی )ع( به کارگزارانش در شهرها و مرزها تأکید می کرد که با عموم مردم به 
عدالت وانصاف رفتار کنند، حقوق دیگران را ضایع نكنند و دوستی و دشمنی با افراد،  آنان را در برقرارى قسط 

و عدالت دچار خطا و لغزش ننماید )نهج البالغه، نامه 53 و حكمت 276(. 
همبستگیواتحادمسلمانانبایکدیگر:

یكی از مهمترین اهداف تربیت اجتماعی مورد تأکید در اسالم ایجاد و پرورش روحیه اخوت و برادرى و 
تفاهم و همدلی در بین مسلمانان و جلوگیرى از اختالف و تفرقه می باشد. 

امام علی )ع( مسلمانان را برادر یكدیگر می خواند و براى مقابله با فتنه ها،  آنها را به پیوند با یكدیگر دعوت 
مینماید:»و در برابر فتنه ها،  آنچه را که پیوند امت اسالمی بدان استوار، و پایه هاى طاعت بر  آن پایدار است، 
برخود الزم شمارید« )نهج البالغه، خطبه 151(. همچنین  آن حضرت تفرقه و نفاق را براى جامعه مسلمانان بسیار 
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شوم و خطرناک می داند و به ضرورت پرهیز از  آن تأکید دارد. »اى مردم! امواج فتنه ها را با کشتیهاى نجات 
)اهل بیت( درهم بشكنید و از راه اختالف و پراکنئگی بپرهیزید« )نهج البالغه، خطبه 5(. 

اهتمامبهامورمسلمانانوداشتنروحیۀحساسیتنسبتبهمسائلجامعه:
امام علی )ع( نیز در خطبه 216 نهج البالغه یكی از واجبات الهی را یارى دادن به یكدیگر می داند که جزء 
حقوق اجتماعی مسلمانان به حساب می آید. وى در واقعه حمله لشكر شام به شهر انبار و غارت اموال زنان 
مسلمان و غیر مسلمان این گونه از بی تفاوتی اهالی کوفه ابراز تأسف می کند که: اگر براى این حادثه تلخ، 

مسلمانی از روى تأسف بمیرد، مالمت نخواهد شد و از نظر من سزاوار است )نهج البالغه، خطبه 27(. 
همچنین  آن حضرت امر به معروف و نهی از منكر را به عنوان یكی از مهمترین وظایف اجتماعی افراد در 
کید قرار داده و از کسانی که در این امر کوتاهی کنند به بدى یاد کرده است. »خداوند سبحان  جامعه مورد تأ
مردم روزگاران گذشته را از رحمت خود دور نساخت، مگر براى ترک امر به معروف و نهی از منكر« )همان، 

نامه 47(. 
معاشرتوبرقراریروابطمهرآمیزبادیگران:

امیرمؤمنان علی )ع( در خصوص نحوۀ معاشرت با دیگران می فرماید: »با مردم  آنگونه معاشرت کنید که اگر 
مردید بر شما اشک ریزند و اگر زنده ماندید، با اشتیاق سوى شما  آیند« )نهج البالغه، حكمت 10(. 

همچنین امام حسن )ع( را به برقرارى پیوند دوستی با دوستان و مهربانی و بخشندگی نسبت به  آنها توصیه 
می فرماید: »چون برادرت از تو جدا گردد، تو پیوند دوستی را برقرار کن؛ و اگر روى برگرداند، تو مهربانی کن« 

)همان، نامه 31(. 
 آن حضرت به معاشرت و برخورد محبت  آمیز با مردم توجه ویژه اى داشتند و در این زمینه به اصولی اعتقاد 

داشتند که عبارتند
از:خوش اخالقی با مردم؛ »همنشینی چون اخالق خوش نیست« )نهج البالغه، حكمت 113(. 

رعایت ادب و احترام؛ »هیچ ارثی چون ادب نیست« )همان، حكمت 54(. 
محبت و مهربانی با دیگران؛ »دلت را براى مردم کانون مهر و محبت ساز و با همه دوست و مهربان باش« 

)همان، نامه 53(. 
صلح بین یكدیگر؛ »شما را به ترس از خدا، نظم در امور و ایجاد صلح و  آشتی در میانتان سفارش می کنم« 

)همان، نامه 47(. 
نیكو سخن گفتن با دیگران؛ »چه بسا سخنی که نعمتی را طرد یا نعمتی را جلب کند« )همان، خطبه 176(. 
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تعاونوهمفکریدراموروتکافلاجتماعی:
کید بر تعاون در کارهاى نیک می فرماید: »چون خیر و نیكی یافتید به  حضرت علی )ع( در این زمینه با تأ

کمک و یارى  آن بشتابید و اگر شرى دیدید از  آن فاصله بگیرید« )نهج البالغه، خطبه 167(. 

4.تربیتسیاسی
تربیت سیاسی در نهج البالغه یعنی مجموعه تدابیر و شیوه هاى مستخرج از نهج البالغه )مجموع فرمانها و 
دستورالعملهاى سیاسی خطبه ها، نامه ها و حكمت ها( به منظور رشد و پرورش استعدادهاى متربی براى حضور 
گاه،  زنده و فعال در عرصه هاى سیاسی محلی، ملی و جهانی؛ پس تربیت سیاسی یعنی پرورش انسان هایی  آ
شایسته و متعهد، انسان هایی که خود را در برابر خدا وخلق خدا مسئول بدانند، در اداره و ساماندهی منطقه 
مأموریت خود و دیگر عرصه هاى سیاسی درونی )همانند روابط با مردم و رعایت حقوق  آنان( و بیرونی )همانند 

مسائل جهانی و بین المللی( به وظایف و مسئولیت هاى خود عمل کنند )مسعودیان و بهشتی، 1391(. 

روشهایتربیتسیاسیازدیدگاهنهجالبالغهعبارتنداز:
روشگفتگو

امام علی )ع( در عهدنامه خود به مالک اشتر می فرماید: »با دانشمندان، فراوان گفتگو کن و با حكیمان 
فراوان بحث کن که مایه  آبادانی و اصالح شه ها و برقرارى نظم و قانونی است که در گذشته نیز وجود داشت« 

)نهج البالغه، نامه 53(. 
روشمحبت

است«  از خردمندى  نیمی  دوستی  و  »اظهار محبت  می فرماید:  دوستی  و  مورد محبت  در  )ع(  علی  امام 
)نهج البالغه، حكمت 142(. 

روشتشویقوتنبیه
امام علی )ع( در نامه خود به مالک اشتر می فرماید: »هرگز نیكوکار و بدکار در نظرت یكسان نباشند؛ زیرا 
نیكوکاران در نیكوکارى بیرغبت و بدکاران در بدکارى تشویق می گردند؛ پس هر کدام از  آنان را بر اساس 
کردارشان پاداش ده. بدان اى مالک! هیچ وسیله اى براى جلب اعتماد والی به رعیت بهتر از نیكوکارى به مردم و 
تخفیف مالیات و عدم اجبار مردم به کارى نیست که دوست ندارند؛ پس در این راه  آن قدر بكوش تا به وفادارى 
رعیت، خوشبین شوى که این خوشبینی رنج طوالنی مشكالت را از تو بر می دارد؛ پس به  آنان که بیشتر احسان 

کردى بیشتر خوشبین باش )نهج البالغه، نامه 53(. 
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روشنظارت
از  آنجا که بشر از کرامت و بزرگوارى برخوردار است، نباید با او مانند حیوانات پست و ناچیز برخورد شود، به همین 
سبب انسان حق دارد بر مسائل و امور سیاسی و اجتماعی خود نظارت کند. تقریبا تمامی سخنان امام علی )ع( که در 
باب امر به معروف و نهی از منكر  آمده است، مصداق روشن و واضح این روش است. امر به معروف و نهی از منكر 
به مردم اجازه می-دهد در کارهاى اجتماعی و فرهنگی و سیاسی خود دخالت، و جریان  آنها را پیگیرى کنند. داللت 
چنین سخنی، این است که اگر این نظارت مردمی نباشند، انسان هاى پلید و بدکار به حكومت می رسند. تربیت سیاسی 

کارگزاران نیز از راه نظارت و مراقبت از شیوه هاى تربیتی  آن حضرت می باشد )حسنی، 1379(. 

روشامانتداری
امام علی )ع( در نامه 53 نهج البالغه به مالک اشتر در این باره سفارش می کند و بر اساس اندیشه سیاسی امام 

علی )ع( امانتدارى از ویژگی هاى برجسته کارگزاران حكومتی است. 
اهدافتربیتسیاسیازدیدگاهنهجالبالغهعبارتنداز:

رساندنانسانبهآزاداندیشی
امام علی )ع( می فرماید: »بنده دیگران مباش چون خداوند تو را  آزاد  آفریده است« )نهج البالغه، نامه 31(. 

ایجادامنیتوصلح
امام علی )ع(، تأمین امنیت در جامعه را از انگیزه هاى قیام صالحان و اهداف عالی می داند و می فرماید: 
»خدایا تو میدانی که جنگ و درگیرى ما براى به دست  آوردن قدرت و حكومت و دنیا و ثروت نبود بلكه 
می خواستیم نشانه هاى حق و دین تو را به جایگاه خویش باز گردانیم و درسرزمینهاى تو اصالح را ظاهر کنیم 
تا بندگان ستم دیدهات در امن و امان زندگی کنند و قوانین و مقررات فراموش شده تو بار دیگر اجرا شود« 

)نهج البالغه، خطبه 132(. 
همچنین  آن حضرت در پاسخ به خوارج، که ماجراى حكمیت را نمی پذیرفتند، قبل از ورود به شهر در 
نزدیكی کوفه فرمود: »من این کار را کردم تا نادان خطاى خود را بشناسد و دانا بر عقیده خود استوار بماند و 
اینكه شاید در این مدت  آشتی و صلح، خدا کار امت را اصالح کند و راه تحقیق و شناخت حق باز باشد تا در 

جستجوى حق شتاب بورزند و تسلیم اولین فكر گمراه کننده نگردند« )همان، خطبه 125(. 
پرورشروحعدالتخواهی

امام علی )ع( در این زمینه می فرماید: »عدالت، هرچیزى را در جاى خود مینهد« )نهج البالغه؛ حكمت 
 .)437
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توسعهآموزشوپرورش
انسان  ارزشیابی  معیار  و  معنوى  و  مادى  کامیابیهاى  و  خوبیها  همه  اساس  و  پایه  را  دانش  )ع(،  علی  امام 

می دانست. و در این باره میفرمایند: »شرفتی چون دانش نباشد« )نهج البالغه، حكمت 113(. 
 همچنین  آن حضرت به کمیل بن زیاد می فرماید: »مردم سه دسته اند: دانشمند الهی،  آموزنده اى در راه 
رستگارى و پشه هاى دست خوش باد و طوفان و همیشه سرگردان که به دنبال هر سر و صدایی میروند و با وزش 
هر بادى حرکت می کنند؛ نه از روشنایی دانش نور گرفتند و نه از پناهگاه استوارى پناه گرفتند« )همان، حكمت 

 .)147

نتیجهگیری
پس از بررسی  اهداف و روش هاى تربیت اجتماعی و سیاسی از دیدگاه نهج البالغه، در پژوهش حاضر به 
این نتیجه رسیدیم که تربیت اجتماعی از منظر نهج البالغه اهدافی دارد که شامل؛ رعایت حقوق انسان ها و 
مراعات انصاف و عدالتخواهی، همبستگی و اتحاد مسلمانان با یكدیگر، اهتمام به امور مسلمانان و داشتن روحیۀ 
حساسیت نسبت به مسائل جامعه، معاشرت و برقرارى روابط مهر آمیز با دیگران و تعاون و همفكرى در امور و 
تكافل اجتماعی می باشد و همچنین از منظر نهج البالغه تربیت سیاسی نیز اهدافی دارد که عبارتند از؛ توسعه 
 آموزش و پرورش، پرورش روح عدالت خواهی، ایجاد امنیت و صلح، رساندن انسان به  آزاد اندیشی. در این 
پژوهش سعی بر  آن بود که عالوه بر بررسی  اهداف تربیت اجتماعی و سیاسی از منظر نهج البالغه، روش هاى 
تربیت سیاسی و اجتماعی نیز با تكیه بر سخنان امیر مؤمنان علی )ع( و از دیدگاه نهج البالغه مورد بررسی  قرار گیرد 
که پس از بررسی  هاى به عمل  آمده در پژوهش حاضر به این نتیجه رسیدیم که تربیت اجتماعی شامل روش هایی 
چون؛ روش الگویی، تشویق و تنبیه، تعلیم و عبرت  آموزى است و همچنین روش هاى تربیت سیاسی از دیدگاه 

نهج البالغه عبارتند از؛ روش گفتگو، تشویق و تنبیه، امانتدارى، محبت و نظارت. 
در پایان کار به این نتیجه رسیدیم که به تبع برخوردار بودن انسان از ابعاد گوناگون، تربیت نیز ابعادى دارد و 
در پژوهش حاضر سعی شده است اهداف و روش هاى تربیت سیاسی و اجتماعی مورد بررسی  قرار بگیرد و از 
 آنجا که، اسالم  آیین تربیت و سازندگی است و یكی از معتبرترین منابع براى طراحی نظام تربیتی صحیح، کلمات 
و سیره ائمۀ معصومین )ع( و در رأس ایشان امام علی )ع(است پس کتاب نهج البالغه، که حاوى سخنان امام علی 
)ع( است از منابع اساسی در این زمینه است و در پژوهش حاضر تربیت سیاسی و اجتماعی از منظر نهج البالغه 

مورد بررسی  قرار گرفته است که طبق این بررسی  تربیت سیاسی و اجتماعی اهداف و روش هایی دارد که در این 
پژوهش به  آن پرداخته شده است. 
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حسنی، محمد )1379(، در آمدى بر مبانی، اصول و روش هاى تربیت سیاسی از دیدگاه امام علی )ع(. 	 

مقاالت برگزیده همایش تربیت در سیره و کالم امام علی )ع(. انتشارات تربیت اسالمی: 443. 
رهنما اکبر، سبحانی نژاد مهدى، علیین حمید )13۸7(، بررسی  تحلیلی مبانی، اصول و روش هاى 	 

تربیت سیاسی از منظر امام علی )ع( در نهج البالغه. نشریه دانشور رفتار. سال 15. شماره 30. 
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درآمدیبرشناختمفاهیماخالقاجتماعیدرنهجالبالغه

زهرهساداتطاجانی
کارشناس ارشد حقوق خانواده، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ۰۹۳۹۷۹۳۰۲۶۲

چکیده

توجه به اخالق اجتماعی، بیمه کننده جامعه از لحاظ اخالق و روابط بین انسانی است. نهج البالغه ضمن 
اشاره گسترده به هنجارهاى اخالقی در بستر سخنان حكمت  آمیز، این  آموزه معرفتی را با تاثیر پذیرفتن از کالم 
وحیانی با توجه به شرایط زمانه خود معرفی می نماید. هدف اصلی این پژوهش شناخت کالم امام )ع( در بیان 
بایسته هاى اخالق اجتماعی است و براى نیل به این مهم با روش کتابخانه اى از شروح موجود در نهج البالغه و 
دیگر منابع تاریخی بهره گرفته شده است. یافته ها حاکی از  آن است که در مجموعه انسانی، اخالق اجتماعی 
در قالب عقاید، ارزش ها و هنجارها سبب تعیین رفتار فرد و در جامعه، سبب پیدایش تاریخ می شود و با شكوفایی 

چشم اندازهاى امید و اعتماد، زمینه ایده  آل به منظور توسعه معنوى بشر فراهم می  آید. 

کلمات کلیدی: نهج البالغه، اخالق اجتماعی، امام علی )ع(، جامعه، انسان. 
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مقدمه
 نهج البالغه به عنوان دومین متن اصیل دین مبین اسالم بعد از قر آن کریم، ماخذ و ملهم بسیارى از متفكران 
و دانشمندان در طول تاریخ بوده است. یكی از موضوعات مهم جامعه امروزى که در قالب عناوین مختلف 
مورد توجه نهج البالغه بوده، مسئله اخالق اجتماعی بشر است. رفتارهاى اختیارى انسان که محور و اساس 
مبحث اخالق است، تحت تاثیر عوامل گوناگون در قالب ارزش یا لغزش در روابط بشرى او بروز می کند. انسان 
اخالق مدار براى مدیریت صحیح رفتارهاى خود و حفظ  آن از  آسیب هاى جامعه، نیازمند شناخت  آسیب هاى 

اخالقی نیز هست که این لغزشگاه ها بر اساس مراتب و مراحل سیر زندگی انسان، متفاوت است. 
 وقایع زندگی بشر و تجربه هاى تاریخی نشان می دهد که هرگاه در جامعه رفتارها و روابط بر پایه راستی، 
اعتماد و صداقت پایه ریزى شود، افراد در نهایت امنیت، صلح و  آرامش به حیات خود ادامه می دهند. همچنین 
اعتماد پایدار مردم به یكدیگر و برخوردارى از صداقت، اجتماع را در یک فضاى اطمینان بخش روحی_ روانی 
با باالترین سطح مشارکت و اولویت دهی به منافع عمومی قرار می دهد. ترویج ارزش هاى اعتماد  آفرینی مانند 
درستكارى، انصاف، عدالت خواهی، احسان، راستگویی، اخالق مدارى و... پیشرفت و ترقی حقیقی را به 

ارمغان خواهد  آورد. 
 در تعریف اخالق باید گفت مجموعه اى است از اصول و قواعد رفتارى که به گونه اى داوطلبانه از سوى فرد 
پذیرفته می شود و با درونی شدن در نهاد او، نوع نگرش وى به جامعه و دیگر انسان ها را تعیین می کند و سبب 
بروز رفتارهاى اخالقی می شود. به بیان دیگر اخالق یعنی  آن چیزى که مردم را متحد می سازد تا جامعه اى را براى 
شكوفایی استعدادهاى مثبت ایجاد نمایند. اخالق اجتماعی مجموعه اى از عقاید، باورها و هنجارهاى است که 
نسبت به فرد، امور بیرونی و مستقل تلقی می شود و این امور در جریان جامعه پذیرى براى انسان به صورت جزئی 

از شخصیت او و در نهایت سبب تعیین رفتار خواهد شد مانند حسادت، تكبر، عدل، احسان، معاشرت و... 
بحث انسان و اجتماع و اینكه  آدمیان چه نسبتی با اجتماع دارند، از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و فالسفه 
بوده است. برخی انسان را مدنی بالطبع دانسته و برخی دیگر معتقدند که  آدمی تنها از روى اضطرار به مدنیت 
و اجتماع روى می  آورد و گروهی نیز بر این باورند که انسان به دلیل عقل حسابگر به اجتماع وابسته است. 
کهن ترین نظریه در این موضوع، مربوط به افالطون و پس از او ارسطو است. از دیدگاه افالطون )هر انسانی، 
به خاطر نیازمندى ها و منافع خود ناچار است اجتماعی باشد(. )افالطون، 13۸۸، صفحه 114( و در دیدگاه 
ارسطو، انسان حیوانی اجتماعی است. )ارسطو، 13۸1، صفحه 52( ارسطو تاکید می کند که نیازمندى هاى  آدمی 
او را ناگزیر از اجتماعی بودن می نماید. )ارسطو، 13۸1، صفحه 242( علماى بزرگ اسالمی مانند فارابی، شیخ 

الرئیس، ابن خلدون و عالمه طباطبایی نیز همین نیازمندى را دلیل بر اجتماعی بودن انسان دانسته اند. 
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 از دیدگاه نهج البالغه انسان ها چون زندگی اجتماعی را امرى متناسب با طبیعت عقالیی خویشتن می دانند، 
 آن را برمی گزینند و این گزینش به خاطر جبر یا از روى درماندگی نیست، بلكه از سر شعور و درک است. 
در خطبه 23 اینگونه می خوانیم که: " اگر کسی از شما در خاندان خود خلل و کمبودى مشاهده کند مبادا از 
رفع  آن سر باز زند، چون اگر نبخشد مالش افزون نمی شود،  آن کسی که دست دهنده خود را از بستگانش باز 
دارد، تنها یک دست را از  آنها گرفته اما دست هاى فراوانی را از خویش دور کرده است و کسی که پر و بال 
محبت خویش را بگستراند دوستی خویشاوندانش تداوم خواهد یافت. " بر اساس این خطبه، انسان در زندگی 
اجتماعی که صحنه سود و زیان است، نیازمند یارى دیگران می باشد و این نیاز را به سمت دیگر  آن متمایل 
می کند. به گونه اى که هر انسانی به خاطر نامالیمات و سختی ها، نیازمند دوستی و مودت با خویشان است. 
)در کتاب نهج البالغه، اخالق اجتماعی تا  آنقدر اهمیت یافته و از دیدگاه امام به دور نمانده که  آن حضرت در 
کنار اخالق فردى در بسیارى موارد اخالق اجتماعی را نیز بیان نموده است. ( )مطهرى، 1377، صفحه 342( 
)محور اصلی اخالق اجتماعی، ارتباط انسان با دیگران است و در پرتو این نشست و برخاست با دیگران و زندگی 
اجتماعی شكل می گیرد مانند: احسان، احترام یا توهین به دیگران که محور اصلی  آنها را روابط اجتماعی تشكیل 
می دهد. ( )مصباح یزدى، 137۸، صفحه 242( جامعه اسالمی جامعه اى است ارزشمند که در  آن سعادت فرد 
با سعادت اجتماعی پیوند خورده و بین مسئولیت هاى اجتماعی و ایمان اسالمی، ارتباط قوى و ناگسستنی به 
وجود  آمده است که اخالق اجتماعی با مبانی ایده  آل، عامل حقیقی این ارتباط است، زیرا اخالق با ملكات 
نفسانی و تزکیه نفس، اعمال فردى و روابط اجتماعی بشر، رابطه اى عمیق داشته، مستلزم همزیستی مسالمت  آمیز 
و تعامالت پایدار عملی و درونی است. در این مسیر توجه به مولفه هاى مطلوب اخالق اجتماعی به مثابه مبانی 
ارزشی اخالق و جامعه ایده  آل اخالقی، عامل تنظیم صحیح این همزیستی ها و تعامالت می باشد. در ادامه به 

بیان ارزش هاى اصیل اخالق اجتماعی در کتاب نفیس نهج البالغه خواهیم پرداخت. 

روشتحقیق
با توجه به اظهارات مذکور، سوال اصلی پژوهش این است که حضرت علی )ع(، مولفه هاى اخالق اجتماعی 
و اهمیت پرداختن به  آنها را چگونه عنوان نموده است. نویسندگان مقاله با بررسی  کتابخانه اى، اطالعاتی را 
جمع  آورى نموده و به تحلیل و توضیح  آنها مبادرت ورزیده اند، لذا شیوه تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی 

می باشد. 
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پیشینهتحقیق
در موضوع بیان اخالق اجتماعی انسان از دیدگاه نهج البالغه، مقاله "رویكرد جامعه شناختی به گستره اخالق 
اجتماعی در نهج البالغه و بازتاب اجراى  آن در زندگی فردى و جمعی انسان" به قلم اعظم خطیبی و محمد 
هادى امین ناجی و نیز مقاله علی محققی با عنوان "روابط اجتماعی و اخالقی از دیدگاه حضرت علی )ع( در 
نهج البالغه" و نیز مقاله "معرفی فضایل اخالقی در نهج البالغه" نوشته منصوره تقربی از پیشینه هاى این پژوهش 
محسوب می شود که به بررسی  فضایل اخالقی، شناسایی روابط اجتماعی و بازتاب اجراى اخالق در زندگی 
انسان با رویكرد جامعه شناسی پرداخته اند؛ اما در بین کتاب ها و مقاالت نامبرده هیچكدام به موضوع اصول و 
مبانی ارزش هاى اخالق اجتماعی اشاره نشده است. پژوهش حاضر در نظر دارد با بررسی  کلی نهج البالغه در 
موضوع اخالقی اجتماعی، ارزش ها و مفاهیم برتر را در حوزه اجتماعی عنوان نماید. با این بیان روشن می شود که 
تفاوت این تحقیق با عمده تحقیقات پیشین، وامدار اشارت هاى نو و بدیع با رویكرد کاربردى در تبیین مولفه هاى 

اخالق اجتماعی از منظر امیرالمومنین علی )ع(، در قالب منسجم و به دور از پراکندگی است. 

مولفههایاخالقاجتماعی
مقصود از مولفه هاى اخالق اجتماعی، گزاره هایی است مبتنی بر فضیلت و برخوردار از یک سلسله اهداف 
معنوى و ارزش هاى معنوى که انسان و جوامع انسانی با عمل و کاربرد  آنها در عرصه اخالق به تعالی و کمال 
دست می یابد. همچنین به مثابه ارزش هاى اخالقی با قالب معنویت و هماهنگ با فطرت الهی، روابط اجتماعی 
انسان ها را تنظیم و اعتقاد به مبدا و معاد را در نهادشان زنده و پویا می گرداند. عمل به مولفه هاى اخالق اجتماعی 
و تشریح صحیح و منطقی  آنها در جامعه اسالمی، فواید زیادى دارد مانند: برقرارى تعادل و موازنه اجتماعی و 
ایجاد روابط دوستانه و مسالمت  آمیز بین اعضاى جامعه، پاسداشت انسانیت و کرامت و تقویت ادب و احترام 
افراد در اهداف معین،  با همسویی  امور در جامعه شده و  برقرارى عشق خداگرایی که طلیعه همه  متقابل، 
اشتراک در سرنوشت و هدایت  آنها را ممتاز جلوه می نماید. مهمترین مؤلفههاى اخالق اجتماعی در جامعهى 
اسالمی از دیدگاه نهج البالغه عبارت است از رازدارى، خوشرویی، بخشش، بردبارى، تواضع، خوددارى از 
حسادت، عدم اسارت در دنیا، امربه معروف و نهی از منكر، انتخاب همنشین نیک، احترام به بانوان، مدیریت 
تعاون، دورى از تكبر و خودپسندى، ساده زیستی، مشورت، رعایت عدالت، سخاوت، پرهیز از تبعیض، همدلی، 

وفاى به عهد، احسان و صله رحم. در ادامهى بحث به بررسی  این مفاهیم میپردازیم. 

رازداری،خوشروییوشکیبایی
گشاده رویی و شكیبایی در ارتباط با دیگران عالوه بر این که برکات فراوانی در ارتباط اجتماعی به دنبال 
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کید فراوان  آیات و روایات اسالمی نیز است. در حكمت 6 نهج البالغه چنین بیان می شود که:  دارد، مورد تأ
ِه )و درود خدا بر او، فرمود: سینۀ خردمند صندوق راز اوست( َو  َو َقاَل علیه السالم َصْدُر َاْلَعاِقِل ُصْنُدوُق ِسرِّ
ِة ) و خوشرویی وسیلۀ دوست یابی( َو َااِلْحِتَماُل َقْبُر َاْلُعُیوِب )و شكیبایی، گورستان پوشانندۀ  َاْلَبَشاَشُة ِحَباَلُة َاْلَمَودَّ
عیب هاست). در این حكمت به سه موضوع مرتبط با هدف مقاله ما، تاکید شده است. نخست می فرماید: سینه 
عاقل، گنجینه اسرار اوست؛ یعنی همان گونه که صاحبان ثروت اشیاء قیمتی را در صندوق هاى محكم نگاه دارى 
می کنند، انسان عاقل نیز باید اسرارش را در دل خود پنهان دارد، چرا که اسرار او اگر به دست دوست بیفتد، گاه 

سبب ناراحتی اوست و اگر به دست دشمن بیفتد ممكن است سبب  آبروریزى او شود. 
مرحوم مغنیه در شرح نهج البالغۀ خود به اینجا که می رسد نكوهش شدیدى از وضع دنیاى امروز می کند 
که انواع اسباب و وسایل براى تجسس و کشف اسرار افراد اختراع شده و به طرز وحشتناکی اسرار همگان فاش 
می گردد. زمانی مرحوم مغنیه چنین سخنی را گفت که هنوز مسائل امروزى اختراع نشده بود. شرایط امروز 
چنان است که از طریق شنودها، ماهواره ها، دوربین ها و وسایلی که مخفیانه در همه جا ممكن است به کار 
گذاشته شود، تقریبا همۀ اسرار مردم را می توان فاش کرد و این ناامنی عجیبی است براى دنیاى امروز و برخالف 
 آنچه شعار داده می شود  آزادى انسان ها را سخت تهدید می کند. سپس امام )ع( در دومین جمله می فرماید: 
»خوشرویی و بشاشت، دام محبت است«، افراد خوشرو و خوش برخورد که با چهرۀ گشاده و لب هاى پرتبسم با 
دیگران برخورد می کنند، دوستان زیادى خواهند داشت و به عكس، افرادى که با قیافۀ در هم کشیده و عبوس و 
خشم  آلود با دیگران روبه رو می شوند مردم از  آنها متنفر می گردند. از  آنجا که جلب محبت باعث اتحاد صفوف 
و وحدت کلمه می شود، در روایات اسالمی ثواب هاى زیادى براى خوشرویی و بشاشت نقل شده است؛ از 
جمله در حدیثی از امیر مؤمنان علی )ع( در بحاراالنوار می خوانیم که فرمود: »ِإَذا َلِقیُتْم  ِإْخَواَنُكْم  َفَتَصاَفُحوا َو 
ْوَزاِر َقْد َذَهَب ؛ هنگامی که برادران دینی خود را مالقات 

َ
ُقوا َو َما َعَلْیُكْم  ِمَن  اْل ْظِهُروا َلُهُم  اْلَبَشاَشةَ  َو اْلِبْشَر َتَفرَّ

َ
أ

می کنید با هم مصافحه کنید و بشاشت و مسرت را در برابر  آنها اظهار کنید و در نتیجه هنگامی که از هم جدا 
می شوید گناهان شما بخشوده خواهد شد«. 

در بعضی از کلمات حكما  آمده است که سه چیز است که محبت را در دل برادران دینی  آشكار می سازد: 
با چهرۀ گشاده با  آنها روبه رو شدن و پیش دستی در سالم و جاى مناسب را در مجالس براى  آنها مهیا ساختن. 
در سومین جمله می فرماید: »تحمل ناراحتی ها گور عیب هاست«؛ اشاره به این که بسیار می شود انسان از رفتار 
بعضی از دوستان و  آشنایان و یا حتی افراد عادى ناراحت می گردد و یا مشكالت و مسائلی در زندگی پیش می  آید 
که انسان را نگران می سازد. کسانی که این گونه نامالیمات را تحمل کنند، به فضیلت بزرگی دست یافته اند که 
عیوب انسان را می پوشاند و به عكس، افراد ناصبور و بی حوصله داد و فریاد بر می  آورند و به سخنان یا کارهایی 
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 آلوده می شوند که سر تا پا عیب است. این احتمال در تفسیر این جمله نیز هست که بسیارى از بی تابی هاى انسان 
بر اثر شكست هایی است که در زندگی براى او پیش  آمده که اگر بی تابی نكند، دیگران از این شكست ها که 
بر اثر ندانم کارى ها به وجود  آمده باخبر نمی شوند و به این ترتیب عیوب او پوشانیده خواهد شد. در غیر این 
صورت همه از نقطه هاى ضعف او باخبر می گردند. مرحوم سّید رضی به دنبال این سه جملۀ حكمت  آمیز اضافه 
می کند که در روایتی از امام )ع( تعبیر دیگرى در این باره دیده می شود که فرمود: »مسالمت جویی وسیلۀ پوشاندن 

ْیضًا: »اْلُمساِلَمةُ  ِخَباءُ  اْلُعُیوِب «(. 
َ
هُ  َقاَل  ِفی اْلِعَباَرةِ  َعْن  َهَذا اْلَمْعَنی أ نَّ

َ
عیب هاست«؛ )َو ُرِوَى  أ

بخششخطاولغزشدیگران
بررسی  منابع اسالمی نشان می دهد که »گذشت« یكی از اصول اساسی در برخورد با لغزش افراد است. قر آن 
کریم، حتی در همان  آیاتی که کیفر و مجازات را براى مجرمان و گناهكاران تشریع می کند و مؤمنان را از خطر 
و زیان  آنان برحذر می دارد، گذشت و چشم پوشی از خطایشان را نیز به عنوان یک ارزش برتر مطرح می سازد. 
به عنوان مثال، در  آیه 17۸ سوره بقره، پس از بیان چگونگی حكم قصاص می فرماید: »َفَمْن ُعِفَی َلُه ِمْن َاخیِه 
َشیُء، َفاّتباٌع ِباْلَمعروِف َو َاداٌء ِاَلیِه ِبِاحساٍن« پس اگر کسی از سوى برادر )دینی( خود مورد عفو قرار گیرد )و از 

قصاص او صرف نظر شود( باید از راه پسندیده پیروى کند و )دیه را( با نیكی به عفوکننده بپردازد. 
در نهج البالغه نیز به امر بخشش خطاها اشاره شده به گونه اى که در حكمت 20 می خوانیم: َو َقاَل علیه السالم 
ِه ِبَیِدِه َیْرَفُعُه )و درود خدا بر او، فرمود: از لغزش  ِقیُلوا َذِوى َاْلُمُروَءاِت َعَثَراِتِهْم َفَما َیْعُثُر ِمْنُهْم َعاِثٌر ِإالَّ َو َیُد َاللَّ

َ
أ

جوانمردان درگذرید، زیرا جوانمردى نمی لغزد جز  آن که دست خدا او را بلند مرتبه می سازد(. امام )ع( در این بیان 
حكمت  آمیز به لغزش هایی اشاره دارد که گاه از اشخاص با شخصیت سر می زند و همگان را توصیه می کند از 
 آن چشم بپوشند. »اقیلوا« از مادۀ »اقاله« در اصل به معناى باز پس گرفتن معامله در جایی است که خریدار، 
پشیمان می شود، سپس به هر نوع چشم پوشی اطالق شده است. »مروءات« جمع »مروء« به معناى شخصیت 
و جوانمردى است »عثرات« جمع »عثره« به معناى لغزش و خطاست. روشن است که هر انسانی به جز 
معصومان )ع( در زندگی خود گرفتار لغزش یا لغزش هایی می شوند. اگر  آنها افراد با شخصیت و نیكوکارى 
باشند باید به موجب حسن اعمال و رفتارشان از این لغزش ها چشم پوشی کرد؛ هر گونه بیان  آن براى دیگران 
بر خالف انصاف و جوانمردى است، زیرا خدا هم مدافع این گونه افراد است. امام )ع( می فرماید: هرگاه یكی 
از این افراد نیكوکار و با شخصیت به زمین بخورند؛ خداوند فورا وى را از زمین بلند می کند و اجازه نمی دهد 
 آبروى او برود. از این جملۀ می توان نتیجه گرفت که لغزش هاى نیكوکاران و افراد پاک و با تقوا را باید نادیده 

گرفت و حسن ظنِ  به  آنها را نباید با این لغزش ها به سوء ظن مبدل کرد. 
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پرهیزازمواضعاتهام
بدست  آوردن شخصیت اجتماعی و حفظ  آن یكی از مسائل بسیار مهمی است که هر انسان عاقلی که می 
خواهد زندگی موفقیت  آمیزى در جامعه داشته باشد و در عین حال از حیثیت، منزلت و جایگاه اجتماعی خوبی 
برخوردار باشد باید در دست یابی به  آن تالش نماید و از هر چیزى که باعث خدشه دار شدن شخصیت و 
 آبروى او می شود، اجتناب کند. هر انسان عاقلی دفع ضرر از خودش را الزم و ضرورى می داند.  آبرو و حیثیت 
اجتماعی چیزى نیست که اگر کسی از دست داد؛ براحتی بتواند  آن را دوباره بدست  آورد و از نظر شرعی نیز 
حرام است کسی  آبروى خودش را در معرض خطر قرار می دهد در حالیكه می تواند  آن را حفظ کند. در 
نَّ )و  َساَء ِبِه َالظَّ

َ
َهَمِة َفاَل َیُلوَمنَّ َمْن أ حكمت 159 چنین می خوانیم: َو َقاَل علیه السالم َمْن َوَضَع َنْفَسُه َمَواِضَع َالتُّ

درود خدا بر او، فرمود: کسی که خود را در جایگاه تهمت قرار داد، نباید جز خود را نكوهش کند(. مسئلۀ 
سوء ظن و گمان نیاز به هزینۀ زیادى ندارد؛ بسیارند کسانی که از یک یا چند قرینۀ ظنی فورا گمان بد دربارۀ 
اشخاص می برند، به همین دلیل کسانی که می خواهند هدف تیرهاى تهمت قرار نگیرند، باید خود را از امورى 
که سوء ظن برانگیز است دور دارند. قر آن مجید از جمله مسائلی که بر  آن تأکید ورزیده این است که مسلمانان 
ِذیَن   آَمُنوا ِاْجَتِنُبوا َکِثیرًا  َها َالَّ یُّ

َ
نسبت به یكدیگر سوء ظن نداشته باشند. در  آیه 12 سوره حجرات می فرماید: »یا أ

نِّ  ِإْثٌم « ؛ اى کسانی که ایمان  آورده اید! از بسیارى از گمان ها بپرهیزید چرا که بعضی از  نِّ  ِإنَّ  َبْعَض  َالظَّ ِمَن  َالظَّ
گمان ها گناه است«. در دستورات دین اسالم در کنار سفارش به پرهیز از گمان بد امر شده است که افراد، خود 
را در موارد سوء ظن و تهمت قرار ندهند. به بیان دیگر، ما نمی توانیم بگوییم چون در شریعت اسالم سوء ظن و 
تجسس حرام است، رفتن در مواضع تهمت مانعی ندارد و مردم باید به وظیفۀ خود عمل کنند و با حسن ظن به 
همه چیز بنگرند، زیرا تضمینی نیست که همه به این دستورات اسالمی بدون کم و کاست عمل نمایند، بنابراین 
سایر مردم تكلیفی دارند و ما هم وظیفه اى و اگر بخواهیم این موضوع را گسترش دهیم می توان گفت: همانگونه 

که ارتكاب گناه ممنوع است، فراهم کردم زمینه هاى گناه براى دیگران نیز ممنوع است. 

دعوتبهبردباری
یكی از برترین سجایاى اخالقی که در سیره اخالقی معصومین )ع( به چشم می خورد، حلم وبردبارى ایشان 
است. ائمه معصومین )ع( از این نظر سر آمد بشریت بودند.  آن بزرگواران در رفتار خود با مردم، نرم خو، مالیم و 
گشاده رو بودند و در برابر تندى ها و نامالیمات روزگار و بی نزاکتی مردم اعم از دشمنان عنود و دوستان جاهل 
تحّمل داشتند. نرمش عظیم و تحّمل ایشان موجب می گشت که بسیارى از گمراهان به راه راست هدایت 
ما َرْحَمٍة ِمَن  شوند. چنانكه قر آن کریم موفقّیت پیامبر اسالم )ص( را بر این اصل مبتنی می داند و می فرماید: َفَبَ
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وا ِمْن َحْوِلَک ) به برکت رحمت الهی، در برابر  آنان نرم )و  َظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ ِه ِلْنَت َلُهْم َو َلْو ُکْنَت َفّظًا َغلِیِ اللََّ
مهربان( شدى و اگر خشن و سنگدل بودى از اطراف تو پراکنده می شدند ) آل عمران، 159(. در حكمت 
ْن 

َ
ْوَشَک أ

َ
َه ِبَقْوٍم ِإالَّ أ ُه َقلَّ َمْن َتَشبَّ ْم َفِإنَّ 207 نهج البالغه نیز می خوانیم: َو َقاَل علیه السالم ِإْن َلْم َتُكْن َحِلیمًا َفَتَحلَّ

َیُكوَن ِمْنُهْم )و درود خدا بر او، فرمود: اگر بردبار نیستی، خود را به بردبارى بنماى، زیرا اندک است کسی که 
خود را همانند مردمی کند و از جملۀ  آنان به حساب نیاید(. امام )ع( در این حكمت با اشاره به اینكه اگر افرادى 
داراى این صفت )بردبارى( نیستند باید خود را به  آن وادار کنند، می فرماید: کمتر شده است کسی خود را شبیه 
هَ  ِبَقْوٍم « دلیل بر کلیت و عمومیت است و امام  قومی کند و سرانجام از  آنان نشود. در واقع جملۀ »َقلَّ  َمْن  َتَشبَّ
)ع(  آن را به عنوان درسی فراگیر در مسیر تحصیل فضایل، تعلیم داده است و این همان چیزى است که نه تنها 

علماى اخالق، بلكه روانشناسان نیز بر  آن اصرار دارند و  آن را یكی از طرق رفع نقایص روانی می شمارند. راه 
دیگر براى تحصیل این صفت مهم اخالقی، مطالعۀ حاالت علما و پیشوایان بزرگ مخصوصًا رسول اکرم )ص( و 

ائمۀ معصومین )ع( است که  آنها چقدر در برابر افراد جسور حلیم و بردبار بوده اند. 

تواضعتوانگرانوعزتنفسفقرا
یكی دیگر از مولفه هاى اخالقی مطرح شده در نهج البالغه، موضوع تواضع و فروتنی افراد توانگر در برابر 
مستمندان است. تواضع اقدامی است که انسان داوطلبانه در برابر دیگران به دلیل امتیازاتی که در  آنان احساس 
می کند، انجام می دهد. ممكن است فردى خود را برابر دیگران از جهتی یا جهاتی داراى امتیاز ببیند، براى اینكه 
مبادا به غرور و تكبر مبتال شود، باید به جهات امتیاز خود توجه نكند، بلكه به امتیازهاى دیگران، حتی احتمال 
پاره اى امتیازات در  آنان توجه کند و به دلیل همان جهات امتیاز فروتنی کند. مبحث دوم عزت نفس است. 
عزت نفس یكی از پایه هاى اساسی شخصیت  آدمی و باعث نیل انسان به افتخار و سربلندى و مایه  آزادگی و 
واالیی همت اوست. عزتمندان هرگز به ذلت و بندگی دیگران تن نمی دهند و سرمایه شرافت و  آزادگی خود را 
با هیچ قیمتی معامله نمی کنند. عزت نفس از طرفی براى تمام افراد یكی از بزرگ ترین فضیلت هاى اخالقی است 
و از طرف دیگر، محرک  آدمی در اجراى دیگر برنامه  هاى اخالقی تلقی می شود. در حكمت 406 نهج البالغه 
ْحَسُن ِمْنُه ِتیُه َاْلُفَقَراِء َعَلی 

َ
ِه َو أ ْغِنَیاِء ِلْلُفَقَراِء َطَلبًا ِلَما ِعْنَد َاللَّ

َ
ْحَسَن َتَواُضَع َاْل

َ
می خوانیم: َو َقاَل علیه السالم َما أ

ِه )و درود خدا بر او، فرمود: چه نیكو است فروتنی توانگران برابر مستمندان، براى به دست  َكااًل َعَلی َاللَّ ْغِنَیاِء ِاتِّ
َ
َاْل

 آوردن پاداش الهی، و نیكوتر از  آن خویشتندارى مستمندان برابر توانگران براى توّکل به خداوند است(. مطابق 
با حكمت مذکور، دو چیز است که باعث تباهی جامعه و شكاف وسیع طبقاتی می شود: تكبر صاحبان ثروت 
و خضوع ذلت بار مستمندان در برابر  آنها. در واقع این دو رذیلۀ اخالقی عالوه بر این که چهرۀ جامعۀ انسانی را 
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زشت و نفرت انگیز می کند؛ سرچشمۀ انواع نابسامانی ها، عداوت ها، کینه ها و بی ثباتی هاست. وقتی افرادى که 
امكانات مالی فراوان دارند در برابر نیازمندان تواضع کنند )که الزمۀ این تواضع  آن است که به درد دل  آن ها 
گوش فرادهند و مشكالتشان را تا  آن جا که در توان دارند حل کنند(، کینه ها تبدیل به دوستی، و فاصله ها مبدل 
به نزدیكی خواهد شد و اغنیاء عالوه بر پاداش هاى الهی،  آرامشی نیز در این جهان خواهند داشت که زندگی را 
براى  آن ها شیرین می کند.  آرى، تواضع از سوى هر کسی زیباست ولی از سوى اغنیاء و ثروتمندان زیباتر چراکه 
نشان می دهد  آن ها به سبب ثروت، بر مرکب غرور سوار نشده اند و خود را گم نكرده اند و این فضیلت بزرگی 
است که به هنگام فزونی نعمت هاى الهی، انسان خود را فراموش نكند. از این گذشته، اغنیاء نباید فراموش کنند 
که همۀ اموال و ثروت ها از  آِن  خداست و همۀ ما نمایندگان و خلفاى او در استفاده از  آن اموال هستیم. همانگونه 
ْسَتْخَلِفیَن  ِفیهِ  ؛ انفاق کنید از  آنچه خداوند  ا َجَعَلُكْم  مُّ ْنِفُقوا ِممَّ

َ
که قر آن مجید در  آیه 7 سوره حدید می گوید: » َو أ

شما را نمایندۀ خود در  آن قرار داده است«. 

خودداریازحسادت
یكی از  آثار منفی در رفتار که جزو رذائل اخالقی محسوب می شود و باعث بیمارى روحی یا حتی جسمی 
زندگی می شود. حسادت  و  ذاتی  ریختگی  برهم  باعث  رفتارى که  است.  یا »حسادت«  می شود، »حسد« 
الیه هاى پنهان فراوانی دارد که گاهی فرد حسود از  آن غافل است.  حسد در قالب هاى مختلفی همچون گفتار، 
کردار، رفتار، فعل و انفعاالت روحی و گاهی در اشكالی که تشخیص  آن مشكل است، بروز می کند و به دلیل 
دارا بودن  آثار سوء فردى و اجتماعی، رفع و دفع  آن بر شخص حسود واجب است. البته این حسادت در طول 

تاریخ نیز بسیار حادثه  آفرین بوده و جنایات و انحرافات زیادى را در پی داشته است. 
ْو 

َ
ْو َماٍل أ

َ
ْهٍل أ

َ
ِخیِه َغِفیَرًة ِفی أ

َ
َحُدُکْم ِل

َ
ى أ

َ
در قسمتی از خطبه 23 نهج البالغه اینگونه  آمده است که: َفِإْن َرأ

َنْفٍس َفاَل َتُكوَننَّ َلُه ِفْتَنًة )پس اگر یكی از شما براى برادر خود، برترى در مال و همسر و نیروى بدنی مشاهده 
کند، مبادا فریب خورد و حسادت کند(. کلمه غفیرة، با توجه به این که از مادۀ »غفر« به معناى »پوشاندن« 
گرفته شده - و به همین دلیل، به موهایی که پشت سر یا گوش را می پوشاند، »غفیرة« می گویند و بر عفو الهی 
که گناهان را می پوشاند، غفران اطالق می شود - ممكن است بیانگر این نكته باشد که اموال و ثروت هاى جهان، 
معموال غافل کننده است و حّتی عیوب خود انسان را از نظرش می پوشاند، هر چند در اینجا، غفیرة را، معموال به 
معناى مال زیاد و فراوان در نظر گرفته اند. همچنین باید توجه داشت که فتنه، در این جا به معناى امتحان نیست، 
بلكه منظور، چیزى است که مایۀ فریب و فساد گردد و  آن، واکنش ها و صفات منفی است که در بسیارى از 

افراد تهیدست، در مقابل صاحبان مال و ثروت پیدا می شود، مانند کینه توزى و حسد و عداوت و نفرت. 
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عدماسارتدردنیاوعدمهمنشینیباگنهکاران
یكی از مهمترین ویژگی ها و معیارهاى مبنایی جامعه اخالقی مطلوب و نیز مولفه هاى اخالق اجتماعی که 
در زمره صفات فاضله و حسنه قرار دارد و با سعادت انسان در جامعه انسانی پیوند خورده است، عدم دلبستگی 
به دنیا و امور دنیوى است. استحكام روابط اجتماعی، رشد احساس  آزادگی و حفظ ارزش و شئون اخالقی در 
اَک  گروه قناعت و عدم اسارت در زندگی مادى و گذراى جهان است. در نامه 69 اینگونه می خوانیم که: َو ِإیَّ
ِر  رِّ ُمْلَحٌق َو َوقِّ رَّ ِبالشَّ اِق َفِإنَّ َالشَّ اَک َو ُمَصاَحَبَة َاْلُفسَّ ْنَیا َو ِإیَّ َک ِفی َطَلِب َالدُّ ْنَت  آِبٌق ِمْن َربِّ

َ
ْن َیْنِزَل ِبَک َاْلَمْوُت َو أ

َ
أ

اَلُم... ) بپرهیز از  آن که مرگ تو فرا  ُه ُجْنٌد َعِظیٌم ِمْن ُجُنوِد ِإْبِلیَس َو َالسَّ اَءُه َو ِاْحَذِر َاْلَغَضَب َفِإنَّ ِحبَّ
َ
ْحِبْب أ

َ
َه َو أ َاللَّ

رسد در حالی که از پروردگارت گریزان، و در دنیاپرستی غرق باشی. از همنشینی با فاسقان بپرهیز که شر به 
شر می پیوندد، خدا را گرامی دار، و دوستان خدا را دوست شمار، و از خشم بپرهیز که لشگر بزرگ شیطان 
است. با درود(. » آبق« به معناى بردۀ گریزپاست و امام )ع( در اینجا اسیران دنیا را به بردگان گریزپایی تشبیه 
کرده که از موالى خود؛ یعنی ذات پاک پروردگار گریخته و اسیر دنیا گشته اند و از  آنجا که مرگ خبر 
نمی کند و انسان حال خود را در یک ساعت بعد بلكه یک لحظۀ بعد نمی داند باید از این موضوع برحذر 
باشد. در حالی که بهترین حاالت انسان به هنگام وداع با این دنیا  آن است که در حال اطاعت پروردگار 
و در مسیر رضاى او باشد. سپس به مسألۀ دوستان و مصاحبان انسان اشاره کرده می فرماید: »از همنشینی با 
اَک  َو  گنهكاران بپرهیز که بدى به بدى ملحق می شود )و معاشرت با  آلودگان انسان را  آلوده می سازد(«؛ )َو ِإیَّ

رِّ ُمْلَحٌق (.  رَّ ِبالشَّ اِق ، َفِإنَّ  الشَّ ُمَصاَحَبةَ  اْلُفسَّ
این حقیقت را هم تجربه ثابت کرده و هم دلیل عقل که انسان از همنشین خود تأثیر می پذیرد و بر اساس 
»محاکات« صفات و رفتار او را تكرار می کند. در روان شناسی امروز این مطلب تا  آن اندازه پیش رفته است 
که بعضی معتقدند دوستانی که معاشرت تنگاتنگ با هم دارند از نظر قیافه نیز تدریجًا با یكدیگر شباهت پیدا 
می کنند. بعضی از شارحان ملحق شدن شر به شر را در اینجا به این معنا دانسته اند که اگر عذابی از سوى 
خدا نازل شود افرادى را که در یک مجلس جمع اند فرا می گیرد و افراد غیر فاسق بر اثر معاشرت با فاسقان به 
سرنوشت  آنها گرفتار می شوند، روایاتی نیز در این باره وارد شده است. به هر حال مضمون کالم امام، در روایات 
بسیارى از همان حضرت و سایر معصومان )ع( نقل شده است؛ از جمله در کلمات قصار غرر الحكم  آمده است: 
»ال َیْصَحُب  اْلْبراُر إاّل ُنَظراَئُهْم  َو ال ُیوادِّ اْلْشراُر إاّل أْشباَهُهْم ؛ نیكان با افرادى همانند خود مصاحبت می کنند و 

بدان با کسانی همچون خود طرح دوستی می ریزند.«
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امربهمعروفونهیازمنکر
عنایت دین اسالم به مسائل اجتماعی و رعایت مصالح عمومی جامعه انسانی بر امور دیگر غلبه دارد و بر 
همین سیاق در تعارض میان مصالح فرد با مصالح اجتماع، تقدم با جامعه و رعایت مصالح عمومی است. شاید 
بتوان جایگاه امر به معروف و نهی از منكر را به عنوان یكی از مولفه هاى عظیم اخالق اجتماعی ناظر به همین 
ترجیح دانست. از مهمترین کارکردهاى اجتماعی و دینی امر به معروف و نهی از منكر، اصالح جامعه و هدایت 
 آن به سوى بایسته هاى رفتارى و پایبندى افراد جامعه به هنجارهاى اجتماعی منطبق با ارزش هاى  آن است. در 
ُمْر ِباْلَمْعُروِف 

ْ
قسمتی از نامه 31 نهج البالغه خطاب به امام حسن )ع(، بعد از نبرد صفین اینگونه  آمده است که: َو أ

ُخْذَک 
ْ
ِه َحقَّ ِجَهاِدِه َو اَل َتأ ْنِكِر َاْلُمْنَكَر ِبَیدَِک َو ِلَساِنَک َو َباِیْن َمْن َفَعَلُه ِبُجْهدَِک َو َجاِهْد ِفی َاللَّ

َ
ْهِلِه َو أ

َ
َتُكْن ِمْن أ

ِه َلْوَمُة اَلِئٍم َو ُخِض َاْلَغَمَراِت ِلْلَحقِّ َحْیُث َکاَن )به نیكی ها امر کن و خود نیكوکار باش، و با دست و زبان  ِفی َاللَّ
بدى ها را انكار کن، و بكوش تا از بدکاران دور باشی، و در راه خدا  آنگونه که شایسته است تالش کن، و هرگز 
سرزنش مالمتگران تو را از تالش در راه خدا باز ندارد. براى حق در مشكالت و سختی ها شنا کن... (. اشاره 
به این است که چون انسان، دیگران را امر به معروف می کند، اگر خودش اهل معروف نباشد در پیش وجدان 
خویش شرمنده می گردد. به عالوه از مردم نیز خجالت می کشد که بگویند او  آمر به معروف است در حالی 
که خودش عامل به منكر است. مجموع این امور سبب می شود که با امر به معروف انسان تدریجًا در گروه 

عامالن به معروف در آید. 
ْنِكِر اْلُمْنَكَر...« اشاره به مراتب نهی از منكر دارد که در اینجا براى  آن دو مرحله ذکر شده و 

َ
جملۀ »َو أ

در بعضی دیگر از سخنان امام )ع( در کلمات قصار سه مرحله براى  آن ذکر شده است: نخست انكار به قلب 
و بیزارى از منكر در درون دل و جان، هر چند ظالمان دست و زبان انسان را ببندند. مرحلۀ دوم انكار با زبان 
و مرحلۀ سوم جلوگیرى عملی از منكرات. بسیارى از فقها این مرحله را وظیفۀ حكومت اسالمی و حاکم 
شرع دانسته اند و مرحلۀ اّول و دوم را وظیفۀ عموم مردم. جملۀ )َو َباِیْن  َمْن  َفَعَلهُ  ِبُجْهدَِک ( ممكن است اشاره 

به جایی باشد که نهی از منكر اثر نمی گذارد،
در چنین مواردى انسان باید مجلس منكر را ترک گوید و از عامالن به منكر دورى گزیند. این احتمال نیز 
هست که منظور از  آن بیزارى قلبی است که  آثار  آن در چهرۀ انسان نمایان باشد که یكی از مراحل سه گانۀ 
ْهَل  

َ
نْ  َنْلَقی أ

َ
َمَرَنا َرُسوُل  الّلهِ  أ

َ
نهی از منكر است و در حدیثی امیر مؤمنان علی)ع( از پیغمبر)ص( نقل می کند: أ

ةٍ ؛ پیغمبر اکرم )ص( به ما دستور داد که اهل منكر را با چهره اى عبوس مالقات کنیم  اْلَمَعاِصی ِبُوُجوهٍ  ُمْكَفِهرَّ
تا از قیافۀ ما بدانند که از  آنها بیزاریم. 
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انتخابهمنشیننیک
انسان موجودى اجتماعی است. گرایش به اجتماع از نظر عقل و عاطفه، وى را نیازمند دوست و هم نشین 
می نماید تا نیازهاى مادى، معنوى، جسمی و روحی خود را بدان پاسخ دهد. ولی  آنچه در این میان مهم است، 
چگونگی انتخاب دوست است. اسالم همان اندازه که به همنشینی با افراد و دوستان خوب توصیه کرده، به 
همان اندازه نیز از همنشینی با دوستان بد و افراد بی بندوبار منع کرده است. اگر همنشین نیک و صالح باشد، 
به صورت ایجابی تأثیر گذاشته و می تواند سعادت و خوشبختی دنیوى و اخروى انسان را تضمین کند و اگر 
همنشین بد و طالح باشد، تأثیر سلبی گذاشته و می تواند شقاوت و بدبختی ابدى را براى  آدمی رقم بزند. در 
َعاُم  رِّ َتِبْن َعْنُهْم ِبْئَس َالطَّ ْهَل َالشَّ

َ
ْهَل َاْلَخْیِر َتُكْن ِمْنُهْم َو َباِیْن أ

َ
قسمتی از نامه 31 نهج البالغه می خوانیم: َقاِرْن أ

ْلِم )با نیكان نزدیک شو و از  آنان باش، و با بدان دور شو و از  آنان دورى کن.  ْفَحُش َالظُّ
َ
ِعیِف أ َاْلَحَراُم َو ُظْلُم َالضَّ

بدترین غذاها، لقمۀ حرام، و بدترین ستم ها، ستمكارى به ناتوان است(. 
امام علی )ع(  در این توصیه با اشاره به اینكه تأثیر مجالست و هم نشینی غیر قابل انكار است؛ بیان می کند 
همنشینی با بدان انسان را بدبخت و همنشینی با نیكان انسان را خوشبخت می سازد. در قر آن مجید اشارۀ روشنی 
به این معنا شده است  آنجا که در  آیات 27 تا 29 سوره فرقان می فرماید: » َو َیْوَم  َیَعضُّ  َالّظاِلُم  َعلی  َیَدْیهِ  َیُقوُل  یا 
ْکِر َبْعَد ِإْذ جاَءِنی َو کاَن   ِنی َعِن  َالذِّ َضلَّ

َ
ِخْذ ُفالنًا َخِلیاًل * َلَقْد أ تَّ

َ
ُسوِل  َسِبیاًل * یا َوْیَلتی  َلْیَتِنی َلْم  أ َخْذُت  َمَع  َالرَّ َلْیَتِنی ِاتَّ

ْنساِن  َخُذواًل«؛ به یاد  آور روزى را که ستمكار دست خود را )از شدت حسرت( به دندان می گزد و  ْیطانُ  ِلْلِ َالشَّ
می گوید: اى کاش با رسول )خدا( راهی برگزیده بودم، اى واى بر من، کاش فالن )شخص گمراه( را به دوستی 
انتخاب نكرده بودم، او مرا از یاد آورى )حق( گمراه ساخت، بعد از  آنكه )یاد حق( به سراغ من  آمده بود و شیطان 

همیشه انسان را تنها و بی یاور می گذارد«. 
پیغمبر اکرم )ص( در حدیث معروفی می فرماید: »اْلَمْرءُ  َعَلی ِدیِن  َخِلیِلهِ  َوَقِریِنهِ ؛ انسان بر همان دینی است 
که دوست و رفیقش دارد«. همین امر سبب می شود که بهترین راه براى شناخت شخصیت انسانی پیچیده و 
ناشناخته نگاه به همنشینان او باشد، همان گونه که در حدیث امیر مؤمنان علی )ع(  وارد شده است: »َفَمِن  اْشَتَبهَ  
ْهَل  ِدیِن  الّلهِ  َفُهَو َعَلی ِدیِن  الّلهِ  َو ِإنْ  َکاُنوا َعَلی َغْیِر ِدیِن  

َ
ْمُرهُ  َو َلْم  َتْعِرُفوا ِدیَنهُ  َفاْنُظُروا ِإَلی ُخَلَطاِئهِ  َفِإنْ  َکاُنوا أ

َ
َعَلْیُكْم  أ

ه؛ اگر حال کسی بر شما مشتبه شد و دین او را نشناختید به همنشینان او نگاه کنید؛ اگر  الّلهِ  َفاَل َحظَّ َلهُ  ِمْن  ِدیِن  اللَّ
اهل دین الهی باشند او هم بر دین خداست و اگر بر غیر دین الهی باشند او نیز بهره اى از دین ندارد«. 

ِریِق َو َعِن َاْلَجاِر َقْبَل  ِفیِق َقْبَل َالطَّ در ادامه ى نامه 31 در انتخاب همسفر و همسایه نیز  آمده است: َسْل َعِن َالرَّ
اِر )پیش از حرکت، از همسفر بپرس، و پیش از خریدن منزل همسایه را بشناس. از سخنان بی ارزش و  َالدَّ
خنده  آور بپرهیز، گر چه  آن را از دیگرى نقل کرده باشی(. این سخن امام )ع( واقعیتی است که بارها مردم  آن 
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را تجربه کرده اند، زیرا به هنگام سفر غالبا پرده ها کنار می رود و درون اشخاص ظاهر می شود؛ اگر همسفر 
انسان  آدمی نادرست و بی تقوا یا بخیل و سنگدل یا بد خلق باشد  آرامش را به کلی از او سلب می کند 
همچنین همسایگان بد سبب سلب  آرامش از انسان حتی در خانۀ او هستند. در حدیثی از پیغمبر اکرم )ص( 
می خوانیم: »کان اذا سافر یقول: من کان یسیء الی جاره فال یصحبنا الن الجار رفیق مالزم؛  آن حضرت 
هنگامی که مسافرت می کرد می فرمود:کسی که به همسایه اش بدى می کند با ما همسفر نشود؛ زیرا همسایه 

رفیق همیشگی انسان است«. 

انفاقوایثار
یكی از مهمترین راه هاى خروج از خود محورى و دل بریدن از مال و منال دنیا تقویت روحیه انفاق، ایثار و از 
ِخیَک 

َ
ُه َو اَل ُتِضیَعنَّ َحقَّ أ ْق َظنَّ خود گذشتگی در زندگی است. در نامه 31  آمده است: َو َمْن َظنَّ ِبَک َخْیرًا َفَصدِّ

ْشَقی َاْلَخْلِق ِبَک. )کسی که به 
َ
ْهُلَک أ

َ
ُه َو اَل َیُكْن أ َضْعَت َحقَّ

َ
ٍخ َمْن أ

َ
ُه َلْیَس َلَک ِبأ َكااًل َعَلی َما َبْیَنَک َو َبْیَنُه َفِإنَّ ِاتِّ

تو گمان نیک برد او را تصدیق کن، و هرگز حق برادرت را به اعتماد دوستی که با او دارى ضایع نكن، زیرا 
 آن کس که حّقش را ضایع می کنی با تو برادر نخواهد بود، و افراد خانواده ات بد بخت ترین مردم نسبت به تو 
نباشند(. حضرت در  آخرین توصیه این بخش از وصّیت نامه به این امر اشاره می کند که اگر مثاًل تو را اهل خیر 
و بذل و بخشش و سخاوت می داند و از تو چیزى خواست، به او کمک کن تا گمان او را تصدیق کرده باشی 
و بزرگوارى تو تثبیت شود. این گونه رفتار دو مزیت دارد؛ هم خوش بینی و حسن ظن مردم را تثبیت می کند و 
هم با این خوش بینی ها به راه خیر کشیده می شود. بسیار اتفاق می افتد که افرادى نزد انسان می  آیند و می گویند 
مشكلی داریم که گمان می کنیم تنها به دست تو حل می شود. انسان باید در حل مشكل چنین افرادى بكوشد 

و حسن ظن  آنها را به سوء ظن تبدیل نكند. 

احترامبهبانوان
این  از  بسیارى  است.  متفاوت  بسیار  و مذاهب مختلف  اسالم، در جوامع  در  با زنان  برخورد  و  موقعیت 
تفاوت ها می تواند ریشه در سنت هاى تاریخی و فرهنگ هاى متنوع در جوامع مختلف داشته باشد. با این حال 
اعتقاد  آنان به اسالم، عاملی مشترک است که به  آنان هویتی مشترک می بخشد. قر آن و احادیث،  اصلی ترین 
منابع براى شناخت جایگاه زنان در اسالم دانسته شده است. اسالم پیروانش را به توجه و تكریم زنان فرا می خواند 
و براى  آنان جایگاه یكسانی در منزلت و احترام در کنار مردان قائل است. در قسمتی از نامه 31 می خوانیم: 
َغاُیَر ِفی َغْیِر َمْوِضِع َغْیَرٍة َفِإنَّ َذِلَک َیْدُعو  اَک َو َالتَّ ْن َتْشَفَع ِلَغْیِرَها َو ِإیَّ

َ
َو اَل َتْعُد ِبَكَراَمِتَها َنْفَسَها َو اَل ُتْطِمْعَها ِفی أ
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َیِب ) مبادا در گرامی داشتن زن زیاده روى کنی که او را به طمع ورزى  َقِم َو َاْلَبِریَئَة ِإَلی َالرِّ ِحیَحَة ِإَلی َالسَّ َالصَّ
کشانده براى دیگران به ناروا شفاعت کند. بپرهیز از غیرت نشان دادن بیجا که درستكار را به بیمار دلی و 

پاکدامن را به بدگمانی رساند(. 
این و  آن را اکرام کنی،  او،  براى  َنْفَسَها( اشاره می شود هر گاه  ِبَكَراَمِتَها  َتْعُد  اَل  )َو  این توصیه  در شروع 
ممكن است رابطه اى عاطفی بین  آنها پیدا شود، رابطه اى که در  آینده ممكن است منشأ فسادى گردد و سپس 
می فرماید: »و احترامش را به حدى نگه دار که او را به این فكر نیندازد که براى دیگران )بیگانگان( شفاعت 
نْ  َتْشَفَع  ِلَغْیِرَها(. چرا که این گونه شفاعت ها نیز می تواند منشأ رابطۀ عاطفی گردد و 

َ
کند«؛ )َو اَل ُتْطِمْعَها ِفی أ

ضرر و زیان  آن قابل انكار نیست. خالصه اینكه احترامات زن باید محفوظ باشد؛ ولی در حد خودش و از  آنها 
به دیگران تجاوز نكند خواه به صورت قبول شفاعت باشد و یا بدون شفاعت؛ زیرا از نظر روانی  آثار منفی در  آنها 

می گذارد و  آنها را تشویق به ارتباط با دیگران می کند. 
بعضی از شارحان در تفسیر »َو اَل َتْعُد ِبَكَراَمِتَها َنْفَسَها« گفته اند: منظور این است که بیش از حد  آنها را احترام 
نكن و در تكریمشان اندازه نگه دار؛ ولی این تفسیر با ترکیب این جمله و کلمات  آن سازگار نیست و ظاهر همان 
است که در باال گفته شد. در ادامه می فرماید: »بر حذر باش از اینكه در جایی که نباید غیرت به خرج دهی 
اظهار غیرت کنی )و کار به سوء ظن ناروا بینجامد( زیرا این غیرت بی جا و سوء ظن نادرست، زن پاک دامن 
را به ناپاکی و بی گناه را به  آلودگی ها سوق می دهد«؛ شكی نیست که هر کسی به ویژه زنان براى حفظ  آبروى 
خود دست به کارهاى خالف نمی زنند؛ ولی اگر نزدیكان و همسران  آنان با غیرت هاى بی مورد و سوء ظن هاى 
ناروا  آنها را متهم کنند این پرده دریده می شود و می گویند حال که ما را بی جهت رسوا کرده اند چه ضرورتی 

دارد که دیگر در پاکی خود بكوشیم. 

مدیریتتعاون
در مكتب اسالم که داراى نظام اقتصادى خاص خود است، بر تعاون و همكارى متقابل تاکید فراوان شده 
بگونه اى که در اموراقتصادى و اجتماعی تعاون یک اصل اساسی پذیرفته شده است. اصل یكپارچگی، روح 
تعاون و ایثار از خصوصیات این نظام است. حاکمیت نظام اقتصادى اسالمی در یک جامعه اسالمی متجلی 
می شود. تعلیمات اسالمی به طور کلی و  آیات قر آن به طور خاص مكررا ارزش تعاون و کارهاى جمعی را تاکید 
ْحَرى 

َ
ُه أ ُخُذُه ِبِه َفِإنَّ

ْ
می کنند. در فرازى از نامه 31 اینگونه می خوانیم که: َو ِاْجَعْل ِلُكلِّ ِإْنَساٍن ِمْن َخَدِمَک َعَماًل َتأ

الَّ َیَتَواَکُلوا ِفی ِخْدَمِتَک )کار هر کدام از خدمتكارانت را معّین کن که او را در برابر  آن کار مسئول بدانی، که 
َ
أ

تقسیم درست کار سبب می شود کارها را به یكدیگر وا نگذارند، و در خدمت سستی نكنند(. 
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تقسیم کار از مهم ترین اصول مدیریت است زیرا بدون  آن غالبا افراد در انتظار دیگران می نشینند و مسئولیت ها 
را به گردن  آنها می اندازند و به هنگامی که کار زمین می ماند در برابر مؤاخذۀ کارفرما به این عذر متوسل 
می شوند که ما گمان کردیم دیگران این کار را انجام خواهند داد و اگر به دیگران گفته شود  آنها هم همین عذر 
را می  آورند؛ ولی هنگامی که کارها و مسئولیت ها تقسیم شود، هر کسی می داند در برابر کار خود مسئول است 
و در انجام  آن سعی و تالش می کند. این توصیه نشان می دهد که امام )ع( به اصول مدیریت کامال توّجه داشته 
و فرزندش را به  آن توصیه می کند. در زمان پیغمبر )ص( نیز در جنگ و غیر جنگ این امر نمایان بود که فردى 
را فرماندۀ میمنۀ لشكر و فرد دیگرى را فرماندۀ میسره و فرد سومی را در قلب سپاه قرار می داد و مسئولیت ها را 
تعیین می فرمود. براى جمع  آورى زکات افراد خاصی مأموریت داشتند و براى کسب اطالعات از وضع دشمنان 

گاه سپرده می شد.  افراد دیگرى مأموریت پیدا می کردند و ادارۀ امور بخش هاى کشور اسالم به افراد  آ

دوریازتکبروخودپسندی
انسانیت انسان و کمال حقیقِی او در سایه معنویات به دست می  آید. معنویات، انسان را به خدا نزدیک می 
سازد و زندگِی مادى، مقدمه دستیابی به معنویات و وسیله تأمین  آن خواهد بود. تكبر و خودپسندى در بینش 
اسالمی، بارها مورد نكوهش قرار گرفته است چرا که نه تنها با معنویات در تعارض است، که سبب سرکشی و 
طغیان روحیه بشر شده و او را از تواضع و فروتنی دور می سازد. موال امیرالمومنین علی )ع(  در خطبه قاصعه )192(  
َه ِإَلْیِهُم  ُه ُسْبَحاَنُه َکرَّ ْوِلَیاِئِه َو َلِكنَّ

َ
ْنِبَیاِئِه َو أ

َ
ِة أ َص ِفیِه ِلَخاصَّ َحٍد ِمْن ِعَباِدِه َلَرخَّ

َ
ُه ِفی َاْلِكْبِر ِل َص َاللَّ می فرماید:  َفَلْو َرخَّ

َواُضَع )اگر خدا تكّبرورزیدن را اجازه می فرمود، حتما به بندگان مخصوص خود از پیامبران  َكاُبَر َو َرِضَی َلُهُم َالتَّ َالتَّ
و امامان )ع( اجازه می داد، در صورتی که خداى سبحان تكّبر و خودپسندى را نسبت به  آنان ناپسند، و تواضع و 

فروتنی را براى  آنان پسندید(. 
سپس این معلم بزرگ  آسمانی براى ایجاد نفرت هرچه بیشتر در دلها نسبت به کبر و غرور از راه دیگرى وارد 
می شود و می فرماید: »اگر خدا به کسی از بندگانش اجازۀ تكبر ورزیدن می داد، نخست اجازۀ  آن را به پیامبران 
و اولیاى خاّصش داده بود؛ ولی خداوند سبحان کبر ورزیدن را براى  آنها منفور شمرد و تواضع و فروتنی را براى 
 آنان پسندید. به همین دلیل  آنها گونه هاى خود را )در پیشگاه او( بر زمین می نهادند، و صورت ها را به خاک 
می ساییدند؛ پر و بال خویش را براى مؤمنان فرومی نهادند و همچون مستضعفان ساده می زیستند«؛ )فلو رّخص 
الّله فی الكبر لحد من عباده لرّخص فیه لخاّصة أنبیائه و أولیائه؛ و لكّنه سبحانه کّره إلیهم الّتكابر، و رضی لهم 
الّتواضع، فألصقوا بالرض خدودهم، و عّفروا فی الّتراب وجوههم. و خفضوا أجنحتهم للمؤمنین، و کانوا قوما 
مستضعفین(. ممكن است جمعی از مستكبران چنین پندارند که اظهار تكّبر نشانۀ شخصیت است و این موهبتی 
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از مواهب الهی است. 
 امام در جملۀ باال می فرماید: اگر این کار، کار خوبی بود و نعمت و کرامت محسوب می شد و خداوند 
قبل از هرکس براى انبیاء و اولیاء مجاز می شمرد؛ در حالی که کامال برعكس است؛ کبر و غرور را صفتی 
نفرت انگیز به  آنها معرفی کرده و تواضع را همچون تاج افتخار بر سر  آنها نهاده است. به همین دلیل هم در 
پیشگاه خدا خاضع بودند و صورت بر خاک می نهاد و هم در برابر مؤمنان اظهار فروتنی می کردند. جملۀ »و 
خفضوا أجنحتهم« کنایۀ لطیفی از تواضع است، زیرا مرغ هنگامی که می خواهد به جوجه هاى خود محّبتی 
 آمیخته با تواضع داشته باشد، پر و بال خود را فرو می نهد و جوجه ها را زیر بال و پر می گیرد. جملۀ »و کانوا قوما 
مستضعفین« در اینجا به معناى ضعف و ناتوانی نیست، بلكه به این معناست که خود را در شكل گروه هاى 
ضعیف جامعه درمی  آورند و زندگانی همچون زندگانی  آنها داشتند. هم چنین در ادامه همین خطبه  آمده است: 
َة  َه ِستَّ ِویَل َو َجْهَدُه َاْلَجِهیَد َو َکاَن َقْد َعَبَد َاللَّ ْحَبَط َعَمَلُه َالطَّ

َ
ِه ِبِإْبِلیَس ِإْذ أ طلب العبرة َفاْعَتِبُروا ِبَما َکاَن ِمْن ِفْعِل َاللَّ

ْم ِمْن ِسِنی َاْل آِخَرِة َعْن ِکْبِر َساَعٍة َواِحَدٍة )پس، از  آنچه خداوند نسبت 
َ
ْنَیا أ  ِمْن ِسِنی َالدُّ

َ
 آاَلِف َسَنٍة اَل ُیْدَرى أ

به ابلیس انجام داد عبرت گیرید، زیرا اعمال فراوان و کوشش هاى مداوم او را با تكّبر از بین برد. او شش 
هزار سال عبادت کرد که مشّخص می باشد از سال هاى دنیا یا  آخرت است، اّما با ساعتی تكّبر همه را نابود 
کرد سپس امام )ع( عاقبت کار ابلیس مستكبر و گردنكش را به منظور این که درس عبرتی براى همگان باشد 
مطرح می کند و به  آنها هشدار می دهد که راه ابلیس را نپویند تا به سرنوشت او گرفتار نشوند. در اینجا این 
سؤال پیش می  آید که چگونه ممكن است شش هزار سال عبادت با تكّبر یک ساعت از میان برود؟ پاسخ 
 آن روشن است، چون سازندگی کارى است پیچیده و طوالنی؛ ولی تخریب کارى ساده و سریع است؛ یک 
خانۀ بزرگ را ممكن است سال ها صرف ساختن  آن کنند ولی در یک  آتش سوزى چند ساعته نابود شود؛ 
یک سد عظیم را سالها می سازند ولی با چند دینامیت و مواد منفجره در مدتی بسیار کوتاه متالشی می شود. 

سادهزیستنودوریازتجمالتدنیا
گاهانه راه تقوا و کمال الهی بدان دست می یابد. در نظام  کرامت ارزشی است که انسان در گرو انتخاب  آ
اخالقی اسالم، نماد حقیقی شخصیت  آدمی، کرامت است و او بالقوه موجودى کریم و شایسته رسیدن به قرب 
الهی است. همچنین بر مبناى کرامت است که هر کس باید به خود و دیگران از این دیدگاه نظر کند و بزرگوارى 
خویش و دیگران را حفظ نموده، همواره در مسیر کمال خود و جامعه تالش نماید تا کرامت وجودى خویش را 
به کرامت ارزشی متصل نماید. از مهمترین راهكارهاى تقویت کرامت می توان به پرورش روحیه ساده زیستی، 
مناعت طبع و دورى از افراط و تفریط اشاره کرد. در حكمت 103  آمده است: َو ُرِئَی َعَلْیِه ِإَزاٌر َخَلٌق َمْرُقوٌع َفِقیَل 
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ْفُس َو َیْقَتِدى ِبِه َاْلُمْؤِمُنوَن )و درود خدا بر او، فرمود: )پیراهن و صله  َلُه ِفی َذِلَک َفَقاَل َیْخَشُع َلُه َاْلَقْلُب َو َتِذلُّ ِبِه َالنَّ
دارى بر اندام امام بود شخصی پرسید چرا پیراهن وصله دار می پوشی ؟( دل با  آن فروتن، و نفس رام می شود، و 

مؤمنان از  آن سر مشق میگیرند(. 
امام )ع( این گفتار حكیمانه را زمانی فرمود که »لباس کهنه و وصله دارى بر اندام  آن حضرت دیدند کسی 
دربارۀ  آن سؤال کرد )که چرا امام )ع( با داشتن امكانات چنین لباسی را براى خود انتخاب کرده است( امام )ع( 
فرمود: قلب به سبب  آن خاضع می شود و نفس سرکش با  آن رام می گردد و مؤمنان به  آن اقتدا می کنند )و از  آن 
سرمشق می گیرند(؛ می دانیم در عصر خلفاء دامنۀ فتوحات اسالمی به شرق و غرب و شمال و جنوب کشیده 
شد و کشورهاى مهمی همچون ایران و روم و مصر زیر پرچم اسالم قرار گرفتند و غنائم فراوان و اموال خراجی 
بسیارى نصیب مسلمین شد. این امر  آثار زیان بار فراوانی داشت؛ گروهی به مسابقۀ در ثروت روى  آوردند، 
خانه هاى مجلل، لباس هاى گرانبها، سفره هاى رنگارنگ و مرکب هاى زیبا براى خود انتخاب نمودند و گروه 
عظیمی از مردم در دنیا و ارزش هاى مادى فرو رفتند و نظام ارزشی جامعۀ اسالمی دگرگون شد. در اینجا امام )ع( 
براى این که مسلمانان منحرف را به صراط مستقیم اسالم و سنت پیغمبر اکرم )ص( باز گرداند، مظاهر زهد خویش 
را کاماًل  آشكار ساخت که از جملۀ  آن پوشیدن لباس هاى ساده و کم ارزش و وصله دار بود و همین امر موجب 
شگفتی بینندگان گشت تا  آنجا که به حضرت ایراد گرفتند؛ ولی امام )ع( پاسخی فرمود که درس بزرگی براى 
همگان بود، فرمود: هنگامی که این لباس را می پوشم سه فایدۀ مهم دارد: نخست این که قلب و روح من در برابر 
 آن خضوع می کند و تكبر و خودبرتر بینی که سرچشمۀ گناهان بزرگ است از من دور می شود و دیگر این که 

نفس سرکش به سبب  آن رام می شود و وسوسه هاى  آن که انسان را به راه هاى شیطانی می کشاند فرو نشیند. 

اهمیتمشورت
یكی از شاخص ترین مولفه هاى اجتماعی اخالق در جامعه اسالمی که مومنان خداجو در  آیات قر آنی و 
روایات معصومین )ع( به توجه و عمل بدان ترغیب شده اند، بهره گیرى از اصل مشورت است. در حكمت 161 
ِیِه َهَلَک )و درود خدا بر او، فرمود: هر کس خود رأى شد به هالکت 

ْ
می خوانیم: َو َقاَل علیه السالم َمِن ِاْسَتَبدَّ ِبَرأ

رسید(.  آنچه امام )ع(  در این گفتار حكیمانۀ خود بیان فرموده دو روى یک سكه دربارۀ مسئلۀ مشورت است. 
می فرماید: »کسی که )ترک مشورت کند و( استبداد به رأى داشته باشد هالک می شود و  آن کس که با مردان 
َجاَل  َشاَرَکَها ِفی  ِیهِ  َهَلَک ، َو َمْن  َشاَوَر الرِّ

ْ
بزرگ مشورت کند در عقل و خرد  آنها شریک می شود«؛ )َمِن  اْسَتَبدَّ ِبَرأ

ُعُقوِلَها(. دربارۀ اهمیت مشورت در بخش کلمات قصار در کلمۀ 54 و همچین کلمۀ 113 امام )ع( اشاره فرموده 
و در عهدنامۀ مالک اشتر به صورت گسترده ترى از مشورت و شرایط  آن سخن گفته است؛ ولی هر قدر دربارۀ 
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اهمیت مشورت بحث شود کم است، زیرا مطلبی است سرنوشت ساز. قر آن مجید هم به مؤمنان دستور مشورت 
ْمِر«، قر آن 

َ
ْمُرُهْم  ُشورى  َبْیَنُهْم « و هم به رسول اکرم )ص( در این باره امر می کند: »َو شاِوْرُهْم  ِفی َاْل

َ
می دهد »َو أ

حتی در موضوعات ساده نیز به مشورت اهمیت داده است از جمله دربارۀ باز گرفتن کودک شیرخوار از شیر 
رادا ِفصااًل َعْن  َتراٍض  ِمْنُهما َو َتشاُوٍر َفال ُجناَح  َعَلْیِهما« ؛ و اگر  آن دو )پدر و مادر( با 

َ
مادر می فرماید: »َفِإنْ  أ

رضایت یكدیگر و مشورت بخواهند )کودک را زودتر( از شیر باز گیرند؛ گناهی بر  آنها نیست«. )سوره بقره، 
 آیه 233( همچنین روایات اسالمی به طور گسترده بر  آن تأکید ورزیده است. در دنیاى امروز نیز همۀ دولت ها 
کید بر تشكیل شوراها براى قانون گذارى و امور اجرایی در سطوح مختلف دارند و اصل مشورت به عنوان  تأ
اصلی اساسی شمرده می شود. دلیل  آن هم روشن است، زیرا خداى متعال همۀ مزایاى فكرى را به یک نفر نداده 

است، بلكه هشیارى مانند سایر نعمت ها در میان مردم تقسیم شده است. 
 به همین دلیل هیچ کس بی نیاز از افكار دیگران نیست و هنگامی که انسان ها به مشورت بنشینند و عقل ها 
به یكدیگر ضمیمه شوند احتمال خطا بسیار کم می شود، زیرا جوانب مسئله به وسیلۀ افراد مختلف که هر یک 
جانبی را می بیند روشن می گردد و مصداق تعبیرى که در حدیث دیگرى از امیرمؤمنان علی )ع( در غرر الحكم 
َى  اْلُعَقالءِ  َو َیُضمَّ  إلی  ِعْلِمهِ  ُعُلوَم  

ْ
 آمده است خواهد بود، می فرماید: »َحقٌّ  َعَلی اْلعاِقِل  أنْ  ُیضیَف  إلی  َرأِیهِ  َرأ

اْلُحَكماءِ » ؛ بر هر عاقلی الزم است که رأى عاقالن دیگر را )از طریق مشورت( به رأى خود اضافه کند و علوم 
دانشمندان را به علم خویش بیفزاید. 

رعایتعدالت
یكی از شاخص ترین مولفه هاى اجتماعی اخالق در جامعه اسالمی که مومنان خداجو در  آیات قر آنی و 
روایات معصومین )ع( به توجه و عمل بدان ترغیب شده اند، رعایت عدالت است. در عهد نامه مالک اشتر 
ِة  ِعیَّ ْجَمُعَها ِلِرَضی َالرَّ

َ
َها ِفی َاْلَعْدِل َو أ َعمُّ

َ
ْوَسُطَها ِفی َاْلَحقِّ َو أ

َ
ُموِر ِإَلْیَک أ

ُ
َحبَّ َاْل

َ
)نامه 53(  آمده است: َو ْلَیُكْن أ

ِة )دوست داشتنی ترین چیزها  ِة ُیْغَتَفُر َمَع ِرَضی َاْلَعامَّ ِة َو ِإنَّ ُسْخَط َاْلَخاصَّ ِة ُیْجِحُف ِبِرَضی َاْلَخاصَّ َفِإنَّ ُسْخَط َاْلَعامَّ
در نزد تو، در حق میانه ترین، و در عدل فراگیرترین، و در جلب خشنودى مردم گسترده ترین باشد، که همانا 
خشم عمومی مردم، خشنودى خواص )نزدیكان( را از بین می برد، اّما خشم خواص را خشنودى همگان بی أثر 
می کند(. امام )ع(  در این فقره به نكتۀ مهمی می پردازد که در حیات امروز بشر و شكل گیرى حكومت ها، اثرش 

از هر زمان  آشكارتر است. 
بدیهی است قوانین و مقرراتی که براساس عدالت باشند، هم از نظر حفظ حقوق، جامع تر و هم از نظر 
رعایت عدالت شامل تر و هم از نظر رضایت توده هاى مردم موفق تر است. از  آنجا که مفهوم این سخن  آن 



مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 76

است که مهم رضاى اکثریت قاطع مردم است نه اقلیتی ثروتمند و خودخواه که همواره در حاشیۀ حكومت ها 
زندگی می کنند.  آنچه در جمله هاى کوتاه باال  آمد در واقع زیربناى حكومت هاى پایدار را تشكیل می دهد. افراد 
یک جامعه همیشه بر دو گروه تقسیم می شوند: اقلیت ثروتمندى که معمواًل اطراف زمامداران را می گیرند و با 
چاپلوسی و تملق و اظهار اخالص و فداکارى در فكر تأمین منافع خویش هستند و در برابر  آنها اکثریت مردم 
که چرخ هاى زندگی اجتماعی با دست و بازوى  آنها در حرکت است، بیش از همه زحمت می کشند و بیش از 
همه به کشورشان عالقه مندند. اگر گروه اّول از حكومتی ناراضی شوند ولی گروه دوم راضی و خشنود باشند 
هیچ مشكلی به وجود نمی  آید؛ مشكالت جامعه با دست توده هاى مردم حل می شود و داد فریاد  آن اقلیت تغییرى 
در مسیر کارها ایجاد نمی کند؛ ولی اگر رضایت این گروه اقلیت به بهاى خشم توده هاى مردم جلب گردد  آن 
هنگام است که پایه هاى حكومت به لرزه در می  آید و به گفتۀ شاعر: نفس ها ناله شد در سینه  آهسته  آهسته، فزون 

تر گر شود این ناله ها فریاد می گردد. 

منعتبعیض
نیاز به جامعه، براى تأمین نیازمندى هاى مادى و معنوى، یک نیاز عمومی است و اختصاصی به افراد خاصی 
ندارد. زندگِی اجتماعی براى این شكل می گیرد که همه افراد به مصالح مادى و معنوى و کمال نهایی خود بدون 
برترى ناعادالنه دیگران بر  آن ها نایل  آیند. بنابراین، رفتار افراد در جامعه باید به گونه اى باشد که در تحقق این 
هدف کلی، یعنی دست یابِی همه افراد به کمال نهایی خود، مؤثر باشد، نه  آن که جمعی از افراد، فداى جمعی 
دیگر شوند. پس رفتار اجتماعِی افراد در صورتی درست و ارزشمند است که به مصالح کلی جامعه بینجامد و 
هیچ گاه، نباید براى  آن که فرد یا افرادى به منافع خود دست یابند، عده اى دیگر، از مواهب و مزایاى زندگی 
محروم و از هستی ساقط شوند و به اصطالح در حق  آن ها کوتاهی و تبعیض شود. در خطبه منبرّیه )خطبه 131( 
ِخَذ َقْومًا ُدوَن َقْوٍم )و نه کسی که در تقسیم بیت المال عدالت ندارد زیرا در  َوِل َفَیتَّ  آمده است: َو اَل َاْلَحاِئُف ِللدُّ
اموال و ثروت  آنان حیف و میل می کند و گروهی را بر گروهی مقّدم می دارد... ( امام )ع(  می فرماید: »والی نباید 
ستمگر و حیف و میل کنندۀ اموال )بیت المال( باشد تا تبعیض روا دارد و گروهی را بر گروه دیگرى )بی دلیل( 
مقّدم شمرد«. این همان بالیی است که بر سر »عثمان« خلیفۀ سّوم  آمد، و چنان ضربه هاى سنگینی بر جامعۀ 
اسالمی وارد ساخت که هرگز  آثار  آن برچیده نشد؛ اموال بیت المال را در میان بستگان و دوستان و چاپلوسان و 
غارتگران تقسیم کرد، توده هاى رنجدیدۀ مردم بر ضّد او شوریدند و او را به قتل رساندند و اختالفات عظیمی 

از  آن زمان در میان مردم پیدا شد که  آثار سوء  آن قرن ها باقی ماند. 
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سخاوت
برانگیختن  در  و  داشته  تطابق  و  انسان همخوانی  با فطرت  اجتماعی که  مهم اخالق  مولفه هاى  از جمله 
احساسات درونی و شكوفایی گرایش هاى متعالی نقش بسیارى ایفا می نماید سخاوت است. در حكمت 247 
ِحِم )و درود خدا بر او،  ْعَطُف ِمَن َالرَّ

َ
در باب ارزش سخاوت اینگونه می خوانیم که: َو َقاَل علیه السالم َاْلَكَرُم أ

فرمود: بخشش بیش از خویشاوندى محّبت  آورد... (. »اعطف« به معناى مایل تر و با محبت تر است و از 
مادۀ عطف بر وزن وقت گرفته شده است. در بعضی از منابع لغت، »کرم« را بخشش توأم با سهولت و بدون 
سخت گیرى گفته اند، ازاین رو »کریم«کسی است که به راحتی به افراد نیازمند بخشش می کند. توجه به این 
نكته نیز الزم است که در منابع لغت براى واژۀ »کرم« دو معنا ذکر شده است: نخست جود و بخشش و دوم 
شخصیت و شرافت و ممكن است که هر دو به یک معنا بازگشت کنند، زیرا یكی از نشانه هاى شخصیت 
و شرافت انسان، جود و بخشش است؛ ولی در هر حال معناى این کلمه در گفتار حكیمانۀ باال همان جود 
و بخشش است. دانشمندان و شارحان نهج البالغه براى این کالم دو تفسیر کرده اند: نخست این که تأثیرى 
که کرم دارد بیش از تأثیر خویشاوندى است، زیرا کرم جزء طبیعت شخص کریم است، ازاین رو بدون هیچ 
گونه تكلفی  آن را اعمال می کند؛ ولی خویشاوندى گاه در حدى نیست که انسان را وادار به سخاوت و 
بخشش کند، بلكه ممكن است در بعضی از اوقات براثر ترس از سرزنش مردم یا سایر خویشاوندان باشد که 
چرا فالن کس به برادر نیازمندش توجهی ندارد، بنابراین در بعضی از موارد، کرم خویشاوندان توأم با تكلف 
است در حالی که کرم کریمان چنین نیست. تفسیر دیگر این که کرم و سخاوت سبب عطف توجه مردم به 
شخص کریم می شود و چه بسا او را حتی بیش از برادر یا پدر و مادر خود دوست می دارند و به تعبیر دیگر 
 آن رابطۀ عاطفی که از کرم سرچشمه می گیرد گاه قوى تر از روابط عاطفی اى است که از خویشاوندى ناشی 
می شود. ممكن است هر دو معنا در کالم امام )ع( جمع باشد، هر چند معناى اّول مناسب تر به نظر می رسد. 

همدلیبامردم
بنا شده است. مفهوم همدلی در تفكر  جامعه اسالمی بر اساس روابط دوستانه، خالصانه و محبت  آمیز 
اسالمی، هم در صحنه اندیشه و هم در ساحات عمل همواره از عوامل ایجاد جامعه سالم و مطلوب اخالقی به 
شمار می رفته است. ایجاد احساس همدلی تضمین کننده بقاى دوستی ها و از کلیدى ترین راهكارهاى استفاده 
از ظرفیت هاى جامعه در راه تعالی فرد و امت اسالمی است که پیامد  آن در واقع شكل گیرى جامعه اى است که 
اخالق حمیده و صفات پسندیده در  آن فراگیر شده و همه انسان ها در  آن احساس امنیت و شخصیت می کنند 
ْقَنُع 

َ
 أ

َ
و به رشد و تعالی یكدیگر اهمیت می دهند. در نامه 45 خطاب به عثمان بن حنیف انصارى  آمده است: أ
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ْسَوًة َلُهْم ِفی ُجُشوَبِة َاْلَعْیِش ) آیا 
ُ
ُکوَن أ

َ
ْو أ

َ
ْهِر أ َشارُِکُهْم ِفی َمَكاِرِه َالدَّ

ُ
ِمیُر َاْلُمْؤِمِنیَن َو اَل أ

َ
ْن ُیَقاَل َهَذا أ

َ
ِمْن َنْفِسی ِبأ

به همین رضایت دهم که مرا امیر المؤمنین علیه السالم خوانند و در تلخی هاى روزگار با مردم شریک نباشم ؟ و در 
سختی هاى زندگی الگوى  آنان نگردم... ( امام )ع( در مجموع براى ساده زیستی خود سه حكمت ذکر فرموده 
است: نخست به یاد حساب و کتاب روز قیامت بودن و در نتیجه زاهدانه زیستن و دیگر مسئولّیت زمامدارى 
و اینكه در زمانی که وضع ماّدى مردم خوب نیست، پیشواى جمعیت براى مواسات با  آنها ساده ترین زندگی را 
انتخاب کند تا الاقل تقویت روانی براى محرومان باشد و بگویند اگر لباس ما مثاًل کرباس است، شبیه لباس 
موالیمان است و اگر غذاى ما بسیار ساده از نان جوین است، سفرۀ ما شبیه سفرۀ موالى ماست. همین امر به  آنها 
 آرامش خاطر دهد و در ضمن پیشوا را به فكر حل مشكالت  آنها بیندازد. سوم اینكه با قطع نظر از مسائل مربوط 
به روز رستاخیز و مسئولیت پیشوایان الهی، مسائل عاطفی به انسان اجازه نمی دهد که سفره اى از غذاهاى رنگین 

براى خود بچیند در حالی که در همسایگی  آنها گرسنگانی هستند که نان شب را هم ندارند. 

وفایبهعهدونهیپیمانشکنی
یكی از بزرگترین واجبات و تكالیف الهی وفاى به عهد است. وجوب عمل به این مقوله و تشریع الهی  آن در 
زندگی اجتماعی انسان ها از مستقالت عقلیه است یعنی از احكامی است که عقل، بدون نیاز به راهنمایی شرع  آن 
را درک می کند. وفاى به عهد حتی در جهات مادى، زندگی انسان را رونق می دهد و سرمایه دیگران را به سوى 
انسان سرازیر می کند. الزمه ترویج وفاى به عهد، توجه به کرامت و عزت الهی انسان ها و گسترش و تقوا در دین 
است به گونه اى که اگر این دو اصل در تفكر و برنامه  معیشتی و اجتماعی انسان وارد گردد، محبت و والیت 
الهی نصرت خداوندى، سبب ترفیع درجات اخروى خواهد شد. در همین خصوص در خطبه 41 می خوانیم: 

ْدِق )اى مردم! وفا همراه راستی است(.  ُم َالصِّ
َ
اُس ِإنَّ َاْلَوَفاَء َتْوأ َها َالنَّ یُّ

َ
أ

اگر چه مفّسران نهج البالغة تا  آنجا که اطالع داریم شأن ورودى براى این خطبه ذکر نكرده اند، اّما ارتباط 
معنوى این خطبه با خطبۀ 35 و قرائن دیگر نشان می دهد که این خطبه ناظر به جنگ »صفین« و »مسألۀ 
حكمین« است، چرا که بعد از ماجراى غم انگیز حكمین این مسأله به طور گسترده در میان مسلمانان مورد بحث 
گاهان مكر و خیانت و پیمان شكنی عمرو بن عاص را دلیلی بر هوشیارى و عقل او  بود، و شاید گروهی از نا آ
می پنداشتند، و ممكن بود این تفّكر سبب گرایش به این گونه کارهاى غیر انسانی و غیر اسالمی شود، لذا امام 
)ع( براى پیشگیرى از این گونه افكار انحرافی، خطبۀ باال را ایراد کرد، و از مكر و خدعه و نیرنگ و پیمانشكنی 

سخت نكوهش فرموده، و به عواقب شوم  آن اشاره می کند، و به عكس، وفا و صداقت را می ستاید. توأم به 
معناى »همزاد« و »توأمان« به معنی کودکان دو قلو است، و هر گاه دو چیز رابطۀ بسیار نزدیک و تنگاتنگ با 
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هم داشته باشند این تعبیر در مورد  آنها به کار می رود و امام )ع( در اینجا دو فضیلت )وفا و صدق( را شبیه فرزندان 
دوقلو می شمارد که بسیار با یكدیگر شبیه هستند و رابطۀ ظاهرى و باطنی دارند. دّقت در مفهوم این دو صفت و 
سرچشمه هاى روحی و فكرى  آن، نشان می دهد که مطلب همین گونه است. وفا، یعنی پایبند بودن به پیمان ها، 
در حقیقت نوعی صداقت و راستگویی است، همان گونه که صدق و راستی نوعی وفا نسبت به واقعّیت ها و 
اداى حّق   آنها است. صداقت به معنی وسیع کلمه منحصر به راستی و درستی در گفتار نیست، بلكه معنی وسیعی 
دارد که راستی در عمل را نیز شامل می شود، و در قر آن مجید نیز  آمده است: »ِمَن  َاْلُمْؤِمِنیَن  ِرجاٌل  َصَدُقوا ما 

عاَهُدوا َالّلهَ  َعَلْیهِ « در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدى که با خدا بستند صادقانه ایستاده اند. 

احسانوبخشش
َحٌد َقْبِلی ِإَلی َدْعَوِة َحقٍّ َو 

َ
در خطبه 139 درخصوص مولفه احسان و بخشش چنین می خوانیم: َلْن ُیْسِرَع أ

ِصَلِة َرِحٍم َو َعاِئَدِة َکَرٍم )مردم! هیچ کس پیش از من در پذیرش دعوت حق شتاب نداشت، و چون من کسی 
در صلۀ رحم، و بخشش فراوان تالش نكرد(. این سخن در واقع از سه قسمت تشكیل شده است: نخست اشاره 
به چند فضیلت از فضایل خود می فرماید، نه براى خود ستایی بلكه تا زمینه را براى پذیرش  آنان  آماده سازد پس 
از  آن از  آنان می خواهد که به منطقش گوش فرا دهند، و اندرزهایش را بپذیرند، که خیر و صالح و سعادت  آنها 
در  آن است، و در قسمت سّوم به حوادث دردناکی که در صورت عدم پذیرش اندرزهایش در جامعه اسالمی 
روى می دهد، اشاره می فرماید و به  آنها هشدار می دهد. در این سه فضیلت بزرگ، ابتدا اشاره به پذیرش اسالم 
می فرماید: که علی )ع( نخستین کسی بود که اسالم را پذیرفت، و طبیعی است چنین کسی از همه با هوش تر و 
نسبت به اسالم دلسوزتر است، و دیگر این که او در صلۀ رحم نیز پیشگام بود، چرا که از  آغاز دعوت پیامبر )ص( 
تا پایان عمرش همواره در کنار او قرار داشت، و در حوادث سخت همچون لیلة المبیت و جنگ احد و مانند 
 آن خود را سپر بال براى حفظ جان ایشان نمود و در احسان و بخشش نیز از همه پیشگام تر بودم، تا  آن جا که 
خداوند  آیاتی در قر آن در مورد بخشیدن خاتم، در حال رکوع و یا بخشیدن غذاى خود به مسكین و یتیم و اسیر 
و یا بخشیدن درهمی پنهان و درهمی  آشكار، درهمی در شب و درهمی در روز، نازل فرمود. در بیان تفاوت 
ْحساِن َاْلَعْدُل  ُمُر ِباْلَعْدِل َو َاإْلِ

ْ
عدل و احسان در حكمت 231 می خوانیم: َو َقاَل علیه السالم ِفی َقْوِلِه َتَعاَلی ِإنَّ َالّلَه َیأ

ُل )و درود خدا بر او، فرمود: عدل، همان انصاف، و احسان، همان بخشش است(.  َفضُّ ْحَساُن َالتَّ ْنَصاُف َو َاإْلِ َاإْلِ
خداوند در  آیۀ شریفه 90 سوره نحل به سه چیز امر و از سه چیز نهی کرده است، می فرماید: »خداوند به عدل و 
احسان و کمک به خویشاوندان فرمان و از فحشا و منكر و ستم نهی می کند« و در پایان  آیه می افزاید: »خداوند 
ْحساِن  َو ِإیتاءِ  ِذى َاْلُقْربی  َو َیْنهی  َعِن  َاْلَفْحشاءِ   ُمُر ِباْلَعْدِل  َو َاإْلِ

ْ
به شما اندرز می دهد تا متذکر شوید«؛ »ِإنَّ  َالّلهَ  َیأ
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ُرونَ «. این  آیه دربرگیرندۀ یكی از جامع ترین برنامه  هاى اجتماعی بشر است  ُكْم  َتَذکَّ َو َاْلُمْنَكِر َو َاْلَبْغِی  َیِعُظُكْم  َلَعلَّ
که هر گاه جامۀ عمل به خود بپوشد، امنیت و  آرامش بر او حكمفرما می شود. در این که میان عدل و احسان چه 
تفاوتی است مفسران احتماالت فراوانی ذکر کرده بعضی گفته اند: عدل اداى واجبات و احسان انجام مستحبات 
است برخی دیگر عدل را توحید و احسان را اداى واجبات می دانند و عّده اى عدالت را به معناى هماهنگی ظاهر 
و باطن و احسان را به معناى برترى باطن نسبت به ظاهر دانسته اند. این تفسیر نیز از سوى گروهی عنوان شده 
که عدالت مربوط به جنبه هاى عملی و احسان مربوط به جنبه هاى گفتارى است. ولی از همۀ این تفسیرها بهتر 
همان است که در کالم امام )ع(  آمده که عدل را به معناى انصاف تفسیر فرموده، زیرا رعایت انصاف  آن است 
که حق کسی را به او بپردازند. سپس این واژه به معناى هرگونه عدالت  آمده است. »احسان« همان گونه که 
از مفهوم  آن استفاده می شود، نیكی کردن به دیگران است و این نیكی همان تفضل است که امام )ع( در کالم 

باال فرموده است. 

صلهرحم
اسالم تحكیم پیوندهاى خویشاوندى واستحكام روابط خانوادگی را به شدت مورد تأکید و توجه قرار داده و 
صله رحم و رسیدگی به بستگان را به عنوان یک ارزش الهی واجب کرده است و خداى متعال  آن را در ردیف 
پرستش خویش قرار داده، می فرماید: »َو اعُبدوا اللَه َو الُتشرکوا ِبِه َشْیئًا َو بالواِلدیِن احسانًا و ِبِذى الُقربی...« خدا 
را بپرستید و هیچ چیز را شریک او قرار ندهید و به پدر و مادر و خویشان نیكی کنید. )نساء،  آیه 36(. در خطبه 
َجِل )و 

َ
ٌة ِفی َاْل

َ
َها َمْثَراٌة ِفی َاْلَماِل )و صلۀ رحم مایۀ فزونی مال( َو َمْنَسأ ِحِم َفِإنَّ دیباج )110(  آمده است: َو ِصَلُة َالرَّ

طول عمر(. تأثیر صلۀ رحم در فزونی مال - عالوه بر الطاف الهی که در جنبه هاى ماّدى شامل حال این دسته از 
نیكوکاران می شود - این است که پیوندهاى خانوادگی، غالبا سبب همكارى هاى دسته جمعی اقتصادى می شود 
و معموال کارهاى گروهی در مسایل اقتصادى سود  آورتر است و تأثیر  آن در طول عمر ممكن است از این جهت 
باشد که ارحام به یكدیگر دعا می کنند و همین دعا سبب طول عمر  آنها می شود؛ به عالوه، هنگامی که روابط 
خوبی با هم داشته باشند در مشكالت و از جمله بیمارى ها به یارى هم می شتابند و همین امر باعث طول عمر 
 آنها می شود. اضافه بر این، صلۀ رحم، غم و اندوه را کم می کند و نشاط و شادابی - که از عوامل طول عمر 
است - می  آفریند. در حدیثی از امام صادق )ع( می خوانیم: »صلة الرحام تزّکی العمال، و تنمنی الموال، و 
تدفع البلوى، و تسّیر الحساب، و تنسیء فی الجل؛ صلۀ رحم اعمال را پاک می کند و اموال را رشد و نمّو 
می دهد و بال را دفع، و حساب را  آسان، و أجل را به تأخیر می اندازد«. پر واضح است که تحلیل هاى منطقی که 
ما براى رابطۀ عبادات و کارهاى نیک با  آثار ماّدى داریم، به این مفهوم نیست که ارتباطات معنوى و الهی  آنها 
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ِحِم َمْنَماًة ِلْلَعَدِد  را که از چشم ما پوشیده است، نادیده بگیریم. در حكمت 252 نیز بیان شده است: َو ِصَلَة َالرَّ
)و »صلۀ رحم« را براى فراوانی خویشاوندان قرار داد(. »َمْنَماة« مصدر میمی و به معناى نمو کردن است و 
چون به صورت مفعول الجله ذکر شده به معناى سببیت نمو است. روشن است هنگامی که افراد یک فامیل 
صلۀ رحم به جاى  آورند و مراقب یكدیگر باشند و به همدیگر کمک کنند، تلفات در میان  آن ها کم خواهد 
بود و این سبب کثرت فامیل و در نتیجه کثرت عدد مسلمانان خواهد شد و در برابر دشمنان قدرت و قوت 
بیشترى پیدا می کنند. افزون بر این، از روایات استفاده می شود که صلۀ رحم تأثیر معنوى و الهی خاصی در 
فزونی عمر و عمران و  آبادى شهرها دارد. در حدیثی از امام صادق )ع( از پدرانش از رسول خدا )ص(  آمده 
ْخَیاٍر؛ صلۀ رحم خانه ها را  آباد و عمرها 

َ
ْهُلَها َغْیَر أ

َ
ْعَماِر َو ِإنْ  َکانَ  أ

َ
َیاَر َو َتِزیُد ِفی اْل ِحِم  َتْعُمُر الدِّ است: »ِصَلةُ  الرَّ

را زیاد می کند، هرچند اهل  آن از نیكان نباشند«. در حدیث دیگرى از همان حضرت می خوانیم: »ِإنَّ  اْلَقْومَ  
ْبَرارًا َبَرَرةً ؛ 

َ
ْعَماُرُهمْ  َفَكْیَف  ِإَذا َکاُنوا أ

َ
ْمَواُلُهمْ  َو َتُطوُل  أ

َ
ْرَحاَمُهمْ  َفَتْنِمی أ

َ
َلَیُكوُنونَ  َفَجَرةً  َو اَل َیُكوُنونَ  َبَرَرةً  َفَیِصُلونَ  أ

ممكن است جمعیتی فاجر و گنهكار باشند و از نیكان نباشند؛ ولی در عین حال صلۀ رحم به جا  آورند«. در 
این صورت اموالشان افزایش پیدا می کند و عمرشان طوالنی می شود تا چه رسد به این که از نیكان و خوبان 
باشند. بعضی از شارحان نهج البالغه تفسیر دیگرى براى این کالم حكیمانه ذکر کرده اند که هرگاه انسان 
صلۀ رحم به جاى  آورد، ارحام او اطراف وى را می گیرند و قوت و قدرت  آن شخص که صلۀ رحم به جاى 
 آورده فزونی می یابد ولی تفسیر اول صحیح تر به نظر می رسد. هم چنین در خطبه 139 در خصوص سبقت در 
َحٌد َقْبِلی ِإَلی َدْعَوِة َحقٍّ َو ِصَلِة َرِحٍم َو َعاِئَدِة َکَرٍم )مردم! هیچ کس پیش از من 

َ
صله رحم می خوانیم: َلْن ُیْسِرَع أ

در پذیرش دعوت حق شتاب نداشت، و چون من کسی در صلۀ رحم، و بخشش فراوان تالش نكرد(. این سخن 
امام )ع( در واقع از سه قسمت تشكیل شده است: نخست اشاره به چند فضیلت از فضایل خود می فرماید، نه 
براى خود ستایی بلكه تا زمینه را براى پذیرش  آنان  آماده سازد پس از  آن از  آنان می خواهد که به منطقش گوش 
فرا دهند، و اندرزهایش را بپذیرند، که خیر و صالح و سعادت  آنها در  آن است، و در قسمت سّوم به حوادث 
دردناکی که در صورت عدم پذیرش اندرزهایش در جامعه اسالمی روى می دهد، اشاره می فرماید و به  آنها 
هشدار می دهد. در قسمت اّول می فرماید: »هیچ کس زودتر از من دعوت حق را اجابت نكرد و به سوى صلۀ 
رحم و احسان و بخشش همچون من نشتافت« )لن یسرع أحد قبلی إلی دعوة حّق ، و صلة رحم، و عائدة کرم(. 
در این سه فضیلت بزرگ، ابتدا اشاره به پذیرش اسالم می فرماید چراکه علی )ع( نخستین کسی بود که اسالم را 
پذیرفت و طبیعی است چنین کسی از همه با هوش تر و نسبت به اسالم دلسوزتر است و دیگر این که او در صلۀ 
رحم نیز پیشگام بود، چرا که از  آغاز دعوت پیامبر )ص( تا پایان عمرش همواره در کنار او قرار داشت و در حوادث 
سخت همچون لیلة المبیت و جنگ احد و مانند  آن خود را سپر بال براى حفظ جان پیامبر )ص( نمود و در احسان 
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و بخشش نیز از همه پیشگام تر بودم، تا  آن جا که خداوند  آیاتی در قر آن در مورد بخشیدن خاتم، در حال رکوع 
و یا بخشیدن غذاى خود به مسكین و یتیم و اسیر و یا بخشیدن درهمی پنهان و درهمی  آشكار، درهمی در شب 

و درهمی در روز، نازل فرمود. 

نتیجهگیری
1. علم اخالق درصدد  آراستن انسان به فضایل و پیراستن وى از رذایل است تا حدى که صفات پسندیده 
در انسان به صورت ملكه در آید، لذا جهت توسعه همزیستی و تعامالت پایدار عملی و درونی در جامعه 

انسانی توجه به ارزش هاى اخالقی اجتماع مهم و ضرورى به نظر می رسد. 
 2. تبیین و ارزیابی رویكردهاى موثر اخالق اجتماعی در کالم معصومین )ع(، می تواند گامی موثر در 
جهت حل معضالت مربوط به تربیت اخالقی به حساب  آید؛ بنابراین توجه به راهكارهاى عملی و روش هاى 
راهبردى توصیه شده در کتب الهی مانند نهج البالغه در توسعه و ترویج این مولفه ها در جامعه اسالمی مهم 

تر و کار آمدتر از جنبه هاى نظرى و تئورى  آن است. 
3. هیچ جامعه اى نمی تواند مستقل از مالحظات اخالقی به ساماندهی امور اجتماعی خود اقدام نماید، چرا 

که مسئله اخالق و ارزش ها مقوله هایی هستند که تمامی مناسبات اجتماعی بشر را متاثر می سازد. 
4. مولفه هاى اخالق اجتماعی به مثابه توفیق الهی در ایجاد و ساخت جامعه سالم قلمداد می شود و حیات 

انسانی را در همه ابعاد به ویژه از لحاظ اجتماعی به سوى تعالی و تكامل هدایت می کند. 
5. مولفه هاى بیان شده در حوزه اخالق اجتماعی نهج البالغه، به عنوان پایه اى براى رشد و بالندگی جامعه 
بشرى، به منظور تنظیم برنامه  عملی جهت حضور سازنده انسان در محیط اجتماعی مطابق با  آموزه هاى ائمه 

)ع( و سنت نبوى و بر اساس فطرت انسان ها، باید مورد توجه قرار گیرند. 

6.  عمل به مولفه هاى مطلوب در عرصه اخالق اجتماعی به مثابه عاملی در جهت نیل به سعادت و کمال 
واقعی است، زیرا در پرتو این مولفه ها،  آیین درست زندگی و راه و رسم حیات سعادت  آفرین، فراروى بشریت 

قرار گرفته و خوشبختی دائمی را براى انسان به ارمغان می  آورد. 
7.  شیوه هاى درست ارتباط انسان ها با یكدیگر نه تنها در کتب  آسمانی، بلكه در سیره عملی معصومین)ع( 
به عنوان راهكارى براى ساماندهی جامعه مدنی و تبلور اجتماعی اخالق تشریح شده و با این روش، دستیابی 

به جامعه مطلوب اخالقی از دیگر مسلک ها ممتاز گردیده است. 
۸. مطابق  آموزه هاى نهج البالغه، مهم ترین عامل در پیدایش جامعه و تأسیس زندگِی جمعی و تشكیل 
جوامع مدنی، عامل عقالنی است. عقل موجودى حسابگر است و تشكیل جامعه را بر محور منافع اعضاى 
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 آن، اعم از منافع مادى یا معنوى، توصیه می کند. هنگامی که منافع جامعه را محور تأسیس جامعه عقالنی 
قرار دادیم، به تناسب تنوع این منافع و تعارض  آن ها ارتباطات اجتماعی اشكال و صور گوناگونی به خود می 

گیرند. لذا عمل به سیره عملی نهج البالغه، سبب تشكیل جامعه اخالقی ایده  آل خواهد شد. 

پیشنهادات
 پیشنهاد می شود با مطالعاتی در خصوص تبیین مفاهیم اخالق اجتماعی از دیدگاه علماى برجسته دین و 
سیره عملی معصومین )ع( و مقایسه  آن با نهج البالغه، در راستاى مفهوم سازى و ترغیب صاحبنظران اخالق 
و  آشنایی گسترده با حوزه اخالق جمعی، ضمن تاکید بر ضرورت توجه و  آموزش این ارزش ها در جامعه، 

دریچه هاى نجات جامعه در انحطاطات اخالقی مورد پژوهش عالقمندان حوزه اخالق قرار گیرد. 
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آلیاتالحکمالرشیدفیالقضاءعلیالفساداالداریمنوجهةنظراإلمامعلی
)علیهالسالم(»الرقابةنموذجا«

دکترسیدزهیرالمسیلینی)تونس(1
1 استاد یار ومدیر گروه کالم اسالمی جامعة المصطفی العالمیة – نمایندگی گرگان

الملخص
تعتبر» الرقابة« من ال آلیات الفاعلة لظمان توزیع الموارد اإلقتصادیة، و المحافظة علی حقوق الشعب من 
التعدى و المصادرة بصورة عادلة، فهی إحدى وسائل القضاء علی الفساد اإلدارى بجمیع مكوناته، و تكتسب 
أهمیتها من أنها تعنی التأکد من تحقق الهداف التی تسعی إلیها الدولة من خالل السیاسات اإلقتصادیة و المالیة 
واإلجتماعیة، ومن هنا اکتسبت الرقابة مكانتها الالئقة بها فی فكر اإلمام علی)ع(، فكانت من أولویاته ایمانا منه 
بأهمیتها فی إنجاز العمال، وتحقیق العدالة، وإعادة ثقة الرعیة بالراعی بعد أن أصابها التشویه فیما مضی من الیام، 
ِضیع من حقوقهم، فقال قولته المشهورة فی المال 

ُ
لذا نراه ینبرى بشدة السترداد ما ُنِهب من أموال المسلمین، وما أ

َماُء َلَرَدْدُتُه، َفِإنَّ ِفی َاْلَعْدِل َسَعًة، َوَمْن  َساُء، َو ُملَک ِبِه َاإْلِ َج ِبِه َالنِّ ِه َلْو َوَجْدُتُه َقْد ُتُزوِّ المأخوذ فی غیر حقه:» َوَوَاللَّ
ْضَیُق«واسترشادًا برؤیة أمیر المؤمنین االمام علی بن أبی طالب علیه السالم فی إرساء 

َ
َضاَق َعَلْیِه َاْلَعْدُل َفاْلَجْوُر َعَلْیِه أ

أسس الرقابة الواعیة المنضبطة، یمكن أن نخلص إلی ما یأتی: 
تقویة الحافز الذاتی لدى الموظفین، مما یؤدى إلی تعزیز الرقابة الذاتیة، واستشعار الفرد المسلم بأن هناک . 1

رقیبا دائما علیه. 
اختیار أهل الصدق والمانة والكفاءة للقیام بمهمة الرقابة. 2
الحیادیة واالستقالل لألجهزة الرقابیة بحیث ال تكون منضویة تحت جهة سیاسیة أو طائفیة معینة. . 3
رفع المستوى المعاشی للموظفین، وتوفیر الحیاة الكریمة لهم بحیث ال یطمع الموظف بما فی ید المواطن. . 4
رفع المستوى المعاشی لمن یقوم بدور الرقیب حتی ال تسهل رشوته والتأثیر فیه. . 5

الکلمات المفتاحیة: الحکم الرشید، الفساد اإلداری، الرقابة، اإلمام علی، نهج البالغة 
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المقدمة
تحتل الرقابة فی اإلسالم أهمیة کبرى وذلک لما لها من أثر فی حفظ الموال العامة، وصیانة الحقوق، وقد ورد 
فی القر آن الكریم الكثیر من ال آیات المبارکة التی تشعر الفرد المسلم بمراقبة البارى جل شأنه للعبد، وحسن سلوکه 
وطاعته حثا للفرد المسلم علی االنضباط، واالنصیاع لوامر الله تعالی، وِمن َثمَّ الفوز بمرضاته، وتحقیق السعادة 
الخرویة؛ لذا سعی اإلسالم لتعزیز الرقابة الذاتیة لدى الفرد المسلم من خالل استشعار هذا الفرد بأن هناک عینا 
ُكْم َراٍع َو  ن له سلطة علیهم فقال:»لُّ کد النبی)ص( أن کلَّ أحٍد مسئوٌل عمَّ تراقبه، وال تغفل عنه طرف عین، وقد أ
ْهِل َبْیِتِه َو ُهَو 

َ
ُجُل َراٍع َعَلی أ ِتِه َو َالرَّ اِس َراٍع َو ُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَّ ِذى َعَلی َالنَّ ِمیُر َالَّ

َ
ِتِه َو َاْل ُكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَّ ُکلُّ

ِدِه َو ُهَو َمْسُئوٌل  ْهِل َبْیِت َبْعِلَها َو ُوْلِدِه َو ِهَی َمْسُئوَلٌة َعْنُهْم َو َاْلَعْبُد َراٍع َعَلی َماِل َسیِّ
َ
ُة َراِعَیٌة َعَلی أ

َ
َمْسُئوٌل َعْنُهْم َو َالَمْرأ

ِتِه«) دیلمی، )1371(، 1۸4:1(. وکذا کان نهج اإلمام علی )ع( بعد النبی  ُكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَّ ُكْم َراٍع َو ُکلُّ اَل َفُكلُّ
َ
َعْنُه أ

ى ذلک إلغضاب من تتم محاسبتهم،  ک بأمر الرقابة والمحاسبة حتی لو أدَّ صلی الله علیه و آله وسلم؛ حیث تمسَّ
استشعارا منه لهمیتها فی إنجاز العمال، وتحقیق العدالة اإلجتماعیة، وإعادة ثقة الرعیة بالحاکم بعد أن أصابها 
ِضیع من حقوقهم، 

ُ
التشویه فیما مضی من الیام، لذا نراه ینبرى بشدة السترداد ما ُنِهب من أموال المسلمین، وما أ

َماُء َلَرَدْدُتُه،  َساُء، َو ُمِلَک ِبِه َاإْلِ َج ِبِه َالنِّ ِه َلْو َوَجْدُتُه َقْد ُتُزوِّ فقال قولته المشهورة فی المال المأخوذ فی غیر حقه:»َوَوَاللَّ
ْضَیُق«فالرقابة فی فكر اإلمام علی )ع( لم تكن رقابة طائشة، 

َ
َفِإنَّ ِفی َاْلَعْدِل َسَعًة، َوَمْن َضاَق َعَلْیِه َاْلَعْدُل َفاْلَجْوُر َعَلْیِه أ

أو ُمسَتِفّزة، أو رقابة تجریم أو تنكیل، بل کانت رقابة تحصین ووقایة ضد ال آفات االجتماعیة التی تؤدى إلی ضیاع 
حقوق الفراد والمجتمع، ومن َثمَّ تؤدى إلی ضعف الروابط االجتماعیة بین أفراد المة الواحدة، بعد ضعف الوازع 
الدینی الذى هو- کما هو معلوم - من السباب الرئیسة لالنحراف بالمة عن مسارها الصحیح الذى أراده لها 
المشرع العظیم، وإیمانا منا بأهمیة الرقابة وبالدور الذى یمكن أن تعلبه فی تحقیق العدالة اإلجتماعیة و مكافحة 
الفساد اإلدارى أفردنا هذا البحث راجین أن یكون نافعا فی وقت نحن أحوج فیه إلی رقابة واعیة صادقة هدفها 

الحفاظ علی ثروات الشعوب، وصیانة کرامة اإلنسان. 

فرضیةالبحث
ینطلق البحث فی هذه الدراسة من فرضیات مفادها: 

أن لالمام علی بن أبی طالب )ع( رؤیة ممیزة فی فرض الرقابة ک آلیة لمحاربة الفساد اإلدارى وحفظا لحقوق 	 
المواطن وأن هذه ال آلیة تتسم بالشمولیة والعمق والتطبیق العملی، کما یمكن االستفادة من هذه ال آلیة لتحقیق 

النزاهة والشفافیة فی مؤسسات الدولة المختلفة، وتحقیق التنمیة الشاملة فیها، وحفظ کرامة المواطنین. 
یمتاز الفكر اإلدارى عند اإلمام علی)ع( بمتانته وتماسكه واستناده إلی قواعد منطقیة و آلیات رصینة فی 	 
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مكافحة الفساد بأنواعه المختلفة، کما وأن نظرته إلی االدارة؛ أنها جهاز منظم ولیس خلیطًا ِمن الفوضی، وأّن لهذا 
الجهاز هدفًا سامیًا فالتنظیم لم یوجد عبثًا، بل ِمن أجل تحقیق أهداف کبیرة فی الحیاة. 

العاملین 	  أن االمام علی)ع(اول من خطط وصمم لنظام ادارى محكم حدد فیه الوظائف، وکیفیة اختیار 
قیادات ومنتسبین وبین واجباتهم وحقوقهم, ووضع اسالیب و آلیات المراقبة والمساءلة، وحدد ابعاد المسؤولیه 
االداریة بشكل عام بما فیها الهیكل التنظیمی لكل المسؤولیات و الواجبات و الصالحیات ووضع منهج دقیق 
للرقابة والمتابعة والتقویم وبما یحقق رضی المستفیدین )الزبائن( الخارجیین والداخلیین واعتماد مبدأ المحاسبیة 

بنظام رصین علی وفق معاییر محددة للتحفیز والثواب والعقاب وهذه کلها ابرز مفاصل ادارة الحكم الرشید. 

أهدافالبحث
نسعی من خالل هذه الدراسة إلی التعرف علی الدور الذى یمكن أن تلعبه  آلیة الرقابة فی محاربة الفساد 
اإلدارى و القضاء علیه، وبیان أهمیة الدور المنوط بها لتعزیز الحكم الرشید، کما نهدف من خالل هذا البحث 
إلی بیان ما للرقابة من أهمیة فی سیر العمال، وحسن تأدیة العمال لواجبهم اإلدارى، وأن الرقابة الواعیة المنضبطة 

یمكنها أن تحقق العدید من الهداف التی رسمت لها ومنها: 
حمایة العمال والوالة من االنزالق فی خیانة المانة وأکل المال العام. 	 
حفظ المال العام. 	 
صیانة حقوق الفراد المادیة والمعنویة. 	 
سرعة إنجاز المشاریع علی وفق الخطط التی رسمتها الدولة. 	 
تعزیز ثقة المواطن بالدولة التی تحاسب عمالها. 	 
اإلنضباط فی انتخاب العّمال و اإلداریین علی أساس المهنة و القابلیات الذاتیة. 	 

منهجیةالبحث
أما المنهج المتبع فی هذه الدراسة فإن طبیعة البحث یملی علی أن استخدم المنهج التاریخی التحلیلی کمنهج 
رئیسی، وذلک من خالل استقراء وتحلیل أهم کلمات اإلمام علی)ع( حول  آلیة الرقابة ومدى کفایتها بتحقیق 
الرقابة علی عّمال الدولة فی  العلوى فی فرض  المنهج  باعتبار أن  الفساد اإلدارى  الحكم الرشید، و الحّد من 
مجاالت متعددة نموذج حی یعتنی به، مع اإلشارة إلی بعض النصوص التی وردت عن أمیرالمؤمنین استخدم فیها 
 آلیة الرقابة بأنواعهاالمختلفة إلصالح اإلدارة و الحّد من الفساد اإلدارى بأنواعه المختلفة وفقًا لما تفتضیه طبیعة 

الدراسة لالستعانة بتجارب اإلمام علی)ع( فی هذا المجال. 
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أهمیةالبحث
تكمن أهمیة هذه الدراسة فی کونها:

تسلط الضوء علی أحد أهم ال آلیات ) آلیة الرقابة( االستراتجیة فی مكافحة الفساد اإلدارى فی دوائرالدولة 	 
و الحكم الرشید. 

والشفافیة فی 	  النزاهة  اإلدارى، وتحقیق  الفساد  تساعد علی مكافحة  أن  بإمكانها  اإلداریة  الرقابة  أن  آلیة 
مؤسسات الدولة المختلفة، وتحقق التنمیة الشاملة فیها. 

تساهم هذه الدراسة فی التعریف بأحد أهم السالیب العلمیة التی تبناها اإلمام علی)ع( فی مكافحة الفساد 	 
اإلدارى، وتجمع بین مبادئ العلوم الدینیة و الوضعیة. 

تساهم هذه الدراسة فی اإللتزام بالمعاییر الخالقیة فی دوائر الدولة، وتسلط الضوءعلی جانب من الفكر 	 
اإلدارى للمام علی)ع( فی وضع تعلیمات وارشادات فی مكافحة الفساد اإلدارى و الحّد منه. 

تسلط الضوء علی امتالک المة اإلسالمیة تراثا علمیا واخالقیا من شأنها أن یكون رادعا قویا إلنتشار ظاهرة 	 
الفساد اإلدارى فی المجتمعات المسلمة. 

خطةالبحث: 
وقد اشتملت هذه الدراسة علی مقدمة ومبحثین رئیسین، وخاتمة وتوصیات، تكلمت فی المقدمة بعد الحدیث 
حول مفهوم اإلنتظار، عن أربع مسائل مهمة هی:منهجیة البحث، أهمیة البحث، أهداف البحث، فرضیة البحث، 
بینما اشتمل المبحث الول:علی المبادئ التصوریة التی استخدمتها فی البحث من قبیل مفهوم الفساد اإلدارى و 
 آلیة الرقابة فی اللغة و اإلصطالح، اما المبحث الول: فقد تحدثت فیه عن نماذج الفساد اإلدارى، بینما تحدثت 
فی المبحث الثانی: عن انواع الرقابة التی استخدمها اإلمام علی )ع( خالل حكمه لمكافحة الفساد اإلداى أو الحّد 

منه أو الوقایة من اإلبتالء به ثم فی نهایة المطاف توصلت إلی بعض النتائج واقترحت بعض التوصیات. 

المفاهیمالتصوریة
أوال:الحکمالرشیدفیاللغةواإلصطالح

التعریفاللغوی: یتكون مصطلح »الحکمالرشید« إلی کلمتین، هما: 
الحاء وتسكین 	  الُحْكم بضم  التالی:  النحو  العربیة علی  اللغة  قوامیس  اللغوى فی  المعنی  الحكم: ورد 

الكاف وضم المیم، العلم والتفقه.. والحكم بفتح الحاء وضم الكاف، حكمًا، أى صار حكیمًا، وجاء فی مختار 
ِمّ )ُحْكًما( َو )َحَكَم( َلُه َوَحَكَم َعَلْیِه. َو )اْلُحْكُم(  الصحاح:» )اْلُحْكُم( اْلَقَضاُء َوَقْد )َحَكَم( َبْیَنُهْم َیْحُكُم ِبالَضّ
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ُموِر، َوَقْد )َحُكَم( ِمْن 
ُ
ْیًضا اْلُمْتِقُن ِلأْل

َ
ْیًضا اْلِحْكَمُة ِمَن اْلِعْلِم. َو )اْلَحِكیُم( اْلَعاِلُم َوَصاِحُب اْلِحْكَمِة. َواْلَحِكیُم أ

َ
أ

َمُه(  ْى َصاَر )ُمْحَكًما(. َو )اْلَحَكُم( ِبَفْتَحَتْیِن اْلَحاِکُم. َو )َحَكّ
َ
ْحَكَمُه َفاْسَتْحَكَم( أ

َ
ْى َصاَر َحِكیًما َو )أ

َ
َباِب َظُرَف أ

ِفی َماِلِه َتْحِكیًما ِإَذا َجَعَل ِإَلْیِه اْلُحْكَم ِفیِه )َفاْحَتَكَم( َعَلْیِه ِفی َذِلَک. َواْحَتَكُموا ِإَلی اْلَحاِکِم َوَتَحاَکُموا ِبَمْعًنی. َو 
ْخُدوِد 

ُ
ْصَحاِب اْل

َ
ِمیَن« َوُهْم َقْوٌم ِمْن أ َة ِلْلُمَحَكّ )اْلُمَحاَکَمُة( اْلُمَخاَصَمُة ِإَلی اْلَحاِکِم. َوِفی اْلَحِدیِث: »ِإَنّ اْلَجَنّ

ْساَلِم َمَع اْلَقْتِل«)ابن منظور، )1405(:592( َباَت َعَلی اإْلِ ُروا َبْیَن اْلَقْتِل َواْلُكْفِر َفاْخَتاُروا الَثّ ُموا َوُخِیّ ُحِكّ
 الرشد: وفی القانون السن التی إذا بلغها المرء استقل بتصرفاته، وهی کذلک رجحان العقل أو یكون 	 

مسؤواًل عن أفعاله، سواء من وجهة نظر القانون أو من وجهة نظر المجتمع، و)الراشد(: المستقیم علی طریق ال 
یحید عنه)ابن منظور، )1405(:592( و)الرشید( من أسماء الله الحسنی؛ ویعنی حسن التقدیر، فی حین یأتی معنی 
)الرشد(: عند الفقهاء: أن یبلغ الصبی حد التكلیف، صالحًا فی دینه مصلحًا لماله. وهو العقل، والعاقل المسؤول 

عن أفعاله. فالحكم الراشد من خالل المعنی اللغوى، یؤکد علی معانی االستقامة والعلم وحسن التقدیر. 

التعریفاالصطالحی: 
السیاسیة  السلطة  ممارسة  إلی  »الحكم«  مفهوم  فیشیر  الراشد«،  ل:»الحكم  اإلصطالحی  التعریف  وأما 
واالقتصادیة واإلداریة، علی جمیع مستویات الدولة والمجتمع المدنی والقطاع الخاص، کما یعنی ب آثار ونتائج 
التنمیة طویلة المد وعلی أجیال متعددة. والحكم یشمل الدولة، غیر أنه یتجاوزها لیضم القطاع الخاص والمجتمع 
المدنی. إذًا، یمكن تعریف مفهوم »الحكم الراشد«، علی مستوى السلطة، بأنه: »ممارسة السلطة، االقتصادیة، 
والسیاسیة، واإلداریة، إلدارة الشؤون علی کافة المستویات، وتضم ال آلیات والعملیات والمؤسسات، التی یمكن 
بالتزاماتهم وتسویة  والوفاء  القانونیة  التعبیر عن مصالحهم، وممارسة حقوقهم  والجماعات من خاللها  لألفراد 

خالفاتهم«) ویس، )2000(:795(. 

ثانیا:الفساداالداریفیاللغةواإلصطالح
 الفساداإلداریفیاللغة	

فاسد  وهو  َصُلح،  ضّد  مصدر     الّول،  وُفسودًا  یفُسد،  مصدر  وقیل:  وَیْفِسُد،  یفُسُد  َفُسد  مصدر  »الفساد« 
ده وأفسده: ضّد     أصلحه، والفساد بالفتح مورد خالف، فقیل: معناه بطل واضمحّل،  وَفسید، جمعه َفْسدىٰ، فسَّ
)بی  ابادى  فی     »القاموس« )الفیروز  وهكذا  ظلمًا،  المال  أخذ  الفساد  البطین:  مسلم  وعن  تغّیر،  ویكون     بمعنیٰ 
تا(:391(وفی کثیر من اللغات  )الزبیدى )بی تا(:452(وعن الزّجاج: الفساد هو الَجْدب     فی الَبّر والَقْحط فی البحر؛ 
أى فی الُمُدن التی علیٰ النهار، ومن ااُلمور     المشهور حرب الفساد )الزبیدى )بی تا(:452-453(وقال الراغب: 
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الفساد هو: خروج الشیء عن االعتدال؛ قلیاًل کان     الخروج أو کثیرًا. یستعمل ذلک فی النفس والبدن والشیاء 
الخارجة عن  االستقامة، )الراغب االصفهانی )1412هق(:379(

 الفساداإلداریفیاإلصطالح	
بسبب  الرسمی  للواجب  المخالف  العام  الموظف  سلوک  بأنه:»  اإلدارى  الفساد  عّرف  اإلصطالح  وفی 
المصلحة الشخصیة، مثل العائلة أو القرابة، أو الصداقة، أو اإلستفادة المادیة أو استغالل المرکز ومخالفة التعلیمات 
لغرض ممارسة النفوذ و التأثیر الشخصی و الذى یدفع هذا السلوک إلی استعمال الرشوة لمنع عدالة أو موضوعیة 
شخص معین فی مرکز محترم و کذلک یشمل سوء استخدام المال العام مثل التوزیع غیر القانونی للموارد من 
أجل اإلستفادة الخاصة«)صالح فهمی، )1994م ص26(:26(وهذا یعنی أن منشأ الفساد اإلدارى هو: نتاج سوء 
التنشئة االجتماعّیة للموّظف أو المسؤول وفساد أخالقه وقیمه االجتماعّیة، ویعود أیضًا إلی الخطأ فی تعیین مثل 
ا وإدارّیا،  هذا الموظف مع ضعف المحاسبة والمساءلة وعدم فرض العقوبات الرادعة علی الموظف المسیء مالیًّ
کما أّن بعض المواطنین یساعدون علی انتشار الفساد من خالل قیامهم بتقدیم الهدایا المالّیة والعینّیة للموظفین 

لغایة إنجاز معامالتهم. 

ثالثا:الرقابةفیاللغةواالصطالح
الرقابة فی اللغة: نجد فی مدلوالت اللغة العربیة إن کلمة الرقابة وردت بمعان کثیرة منها: الحراسة والرعایة، 
ورقب الشیء، وراقبه أى حرسه، ورقیب القوم حارسهم، والرقیب هو الحارس والحافظ)ابن منظور، )1405(:425(. 
قال ابن منظور: رقب فی أسماء الله تعالی: الرقیب: هو الحافظ الذى ال یغیب عنه شیء، وفی الحدیث: ارقبوا 
محمدا فی أهل بیته، أى أحفظوه فیهم)ابن منظور، )1405(:424(أما فی االصطالح: فتعنی عملیة التحقق من 
مدى انجاز الهداف المرجوة، والكشف عن الصعوبات فی تحقیق هذه الهداف، والعمل علی إزالتها فی اقصر 

وقت ممكن )ظاهر، )2011م(:3( 
والرقابة فی الشرع: هی القواعد المستنبطة من الشریعة اإلسالمیة، والتی تستخدم لمحاسبة المرء فی عمله، 
سواء تعلق المر بدینه أو دنیاه)بن داود)بی تا(:3(. ومشروعیتها ثابتة بالقر آن و السنة، أما القر آن فقد شّرع أسس 
ِتی َجَعَل الّلُه َلُكْم ِقَیامًا﴾)النساء:5( وقوله  ْمَواَلُكُم الَّ

َ
َفَهاء أ الرقابة االقتصادیة، والمالیة، منها قوله تعالی: ﴿َواَل ُتْؤُتوْا السُّ

ا َکَسَبْت َوُهْم اَل ُیْظَلُموَن﴾ ی ُکلُّ َنْفٍس مَّ ِت ِبَما َغلَّ َیْوَم اْلِقَیاَمِة ُثمَّ ُتَوفَّ
ْ
ن َیُغلَّ َوَمن َیْغُلْل َیأ

َ
تعالی: ﴿َوَما َکاَن ِلَنِبیٍّ أ

) آل عمران:161(. ومما قاله الطبرى معلقا بعد أن أورد هذه ال آیة: »ما کان لنبی أن یغل، یقول: ما کان ینبغی 
له أن یخون، فكما ال ینبغی له أن یخون فال تخونوا«)ابن جریر الطبرى)بی تا(: 353. (. وذکر الفخر الرازى ما 
نصه:«واعلم أن الخیانة مع کل أحد محرمة، وتخصیص النبی بهذه الحرمة فیه فوائد، أحدها: أن المجنی علیه 
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کلما کان اشرف وأعظم درجة کانت الخیانة فی حقه أفحش، والرسول أفضل البشر، فكانت الخیانة فی حقه 
أفحش، وثانیها: أن الوحی کان یأتیه حاال فحاال، فمن خانه فربما نزل الوحی فیه، فیحصل له مع عذاب ال آخرة 
الفقر فی ذلک الوقت، فكانت تلک الخیانة هناک  فضیحة فی الدنیا، وثالثها: أن المسلمین کانوا فی غایة 
أفحش«)الرازى)19۸1م(:72(. و أما مشروعیتها فی السنة فقد کان للرسول الكریم )ص( الثر الكبیر فی تطبیق 
الرقابة اإلداریة واالقتصادیة والمالیة فی الدولة اإلسالمیة، وقد شدد علی أثر الرقیب فی ذلک؛ لما له من أهمیة فی 
حفظ الدولة من الفساد، والمحافظة علی الحقوق والممتلكات العامة، وکذلک الحفاظ علی عمال المسلمین من 

االنزالق فی المحظور. 

المبحثاألول:نماذجالفساداإلداری
ومن خالل معاینة الواقع یمكن اإلشارة إلی بعض أشكال الفساد اإلدارى التی قد یرتكبها البعض عن علم، 
الرشوة والهدّیة واإلکرامّیة  التفات إلی خطورة وعواقب ذلک. تتجلی نماذجها فی  والبعض عن جهل وعدم 
دفع  والتهّرب من  الوثائق، واالستغالل  فی  والتزویر  والسرقة  والنصب واالحتیال واالختالس  والواسطة  واالبتزاز 
الرسوم والضرائب وعدم وضع الشخص المناسب فی مكانه واستعمال الموال العاّمة فی مصالح خاّصة والوساطة 
غیر المشروعة، واإلسراف وتبذیر الموال العاّمة، وغیر ذلک من عناوین ال تحصی من حیث الكثرة وسنتعرض 

إلی بعض هذه العناوین کمایلی:
الواسطة: وهناک شیوع لهذه الظاهرة، ومن المثلة علیها تعیین الصحاب والقارب القّل کفاءة أو من ( 1

کثر کفاءة وتعلیما وتدریبا وهو ما یؤدى إلی عدم وضع الرجل المناسب  یفتقدها علی حساب أشخاص  آخرین أ
فی المكان المناسب. عن أمیر المؤمنین علیه السالم:»أنصف الله وأنصف الناس من نفسک ومن خاّصة أهلک، ومن 
لک فیه هوى من رعیتک، فإّنک إاّل تفعل تظلم«)عبده)200۸م(:53( ویقول علیه السالم فی غرر کالمه: »من رفع 

بال کفایة وضع بال جنایة«) االمدى)بی تا(:۸613( 
المحسوبّیة والمحاباة: وتعنی تفضیل بعض المسؤولین لشخاص معّینین وإعطائهم میزات معّینة دون أن ( 2

المدّرس فی الصّف بوضع أعلی  أو أن یقوم  بها منهم.  لها وبالرغم من وجود من هم أحّق  یكونوا مستحّقین 
العالمات لطالب معّین من أقاربه رغم أّنه لیس أفضل طالب فی الصف. یقول اإلمام أمیر المؤمنین علیه السالم: »ثّم 
أنظر فی أمور عمالک فاستعملهم اختبار، وال تولهم محاباة وأثرة، فإّنهما جماع من شعب الجور والخیانة. وتوّخ 
منهم أهل التجربة والحیاء من أهلالبیوتات الصالحة، والقدم فی اإلسالم المتقّدمة«)الشریف الرضی)13۸0(:53( 
وتؤّدى المحسوبیة والمحاباة إلی حصر المنافع العاّمة والخدمات فی ید فئة قلیلة من المواطنین المتنّفذین أو اّلذین 

لدیهم عالقات مع المسؤولین. 
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الرشوة: وتعّد من أبرز أشكال الفساد اإلدارى، والرشوة محّرمة ومن کبائر الذنوب، علی ال آخذ، والمعطی، ( 3
والوسیط بینهما. ویجب علی من أخذها رّدها إلی صاحبها ولیس له التصّرف فیها. أّما الهدیة فال یجوز للموّظفین 
تقّبلها من المراجعین، خاّصة من کان عمله فی القضاء والفصل بین الناس فی أمورهم الحیاتّیة والتزامهم بالقوانین 
العاّمة، مهما کان عنوانها لما فی ذلک من التسبیب إلی إساءة الظن بهم وإلی الفساد، وإلی تشجیع وتحریض 
ْمَواَلُكم َبْیَنُكم 

َ
ُکُلوْا أ

ْ
الطامعین إلهمال القوانین وتضییع حقوق ال آخرین. ویدّل علی تحریمها قوله تعالی: ﴿َواَل َتأ

نُتْم َتْعَلُموَن﴾)البقرة:1۸4(
َ
اِس ِباإِلْثِم َوأ ْمَواِل النَّ

َ
ْن أ ُکُلوْا َفِریًقا مِّ

ْ
اِم ِلَتأ ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوْا ِبَها ِإَلی اْلُحكَّ

للعمل فی ( 4 الوقت المخّصص  الموّظف معظم  بأن یقضی  الموّظف بواجبات وظیفته: وذلک  قیام  عدم 
التحّدث علی الهاتف لغراض شخصّیة أو بالتلّهی بأمور خاّصة علی حساب العمل، أو عدم أداء العمل کما ینبغی 

وبالجودة المطلوبة، أو مغادرة العمل قبل نهایة الدوام الرسمی. 
 إهدار المال العام: باستخدام الممتلكات العاّمة لغراض شخصّیة للموّظف أو المسؤول، أو قیام المسؤول 5(

بإعفاء بعض الشخاص والشرکات التجارّیة من دفع الضرائب والرسوم الجمرکّیة المستحّقة علیهم دون وجه حّق. 

المبحثالثانی:الرقابة عنداالمامعلی)ع(
 استخدم اإلمام علی)ع( أثناء حكمه  آلیات متعددة فی مكافحة الفساد بجمیع أنواعه، ومن أهم تلک ال آلیات 
التی استخدمها فی مكافحة الفساد اإلدارى هی  آلیة الرقابة علی العّمال ومحاسبتهم ومساءلتهم عن الفساد الذ 
ارتكبوه، حیث لم یكتِف اإلمام )ع( بعزل الوالة الفاسدین فحسب، بل إّنه عمل علی الحفاظ والسهر علی شؤون 
الّمة من خالل مراقبة الوالة الجدد أیضا، وإرسال الكتب إلیهم اّلتی یذکر لهم فیها مبادئه، ومثااًل علی ذلک 
رسالته إلی عثمان بن حنیف عامله علی البصرة:»أّما بعد: یا بن ُحنیف، فقد بلغنی أّن رجاًل من فتیة أهل البصرِة 
قد دعاک إلی مأدبٍة فأسرعت إلیها، ُتستطاب لک اللوان، وُتْنَقُل إلیک الجفان، وما ظننت أّنک ُتجیُب إلی طعام 
قوٍم عائلهم مجفّو، وَغنّیهم مدعّو...« )الشریف الرضی)13۸0(:54( وفی کتاب له إلی زیاد بن أبیه یقول:»وإّنی 
ًة َتَدُعَک  نَّ علیک َشدَّ قِسُم بالله قسمًا صادقًا، لئن َبَلَغنی أّنک ُخنت من فیِء المسلمین شیئًا صغیرًا أو کبیرًا، لُشدَّ

ُ
أ

قلیل الوفر، ثقیل الظهر، ضئیل المر والسالم«)الشریف الرضی)13۸0(:20(
وتكتسب الرقابة عند اإلمام علی)ع( فلسفة خاصة من طراز رفیع، وهدف ساٍم، ورؤیة ثاقبة لألهداف اإلنسانیة 
واالقتصادیة المراد تحقیقها من عملیة المراقبة، لذا فقد استندت الرقابة فی فلسفة اإلمام علی)ع( إلی روح اإلسالم 
التی تعتنی بشكل أساسی بإنسانیة اإلنسان، وصیانة کرامته، وحفظ دینه، وحمایة حقوقه من اإلسراف والتضییع. و لم 
تكن الرقابة فی نهج علی)ع( وفلسفته رقابة بشعة صارخة، أو سیفا مسلطا علی رقاب العاملین، بل کانت رقابة وجه ها 
الخشوع لله تعالی، ولباسها التقوى وترک المنكرات، وأسلوبها الرفق بالعاملین والموظفین، وحمایتهم من أن یقعوا 
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فی شراک الفساد واالنحراف. وهذا ما نلمسه فی النهج الذى انتهجه اإلمام علی)ع( من خالل عهده لمالک الشتر 
فی مراقبة العمال والوالة، حیث یقول اإلمام علّی )ع( فی کتابه لمالک الشتر: »ثّم تفّقد أعمالهم، وابعث العیون من 
أهل الصدق والوفاء علیهم، فإّن تعاهدک فی السّر لمورهم حدوة لهم )حّث لهم( علی استعمال المانة، والرفق 
بالرعّیة. وتحّفظ من العیان، فإْن أحد منهم بسط یده إلی خیانة اجتمعت بها علیه عندک عیونک واکتفیت بذلک 
شاهد، فبسطت علیه العقوبة فی بدنه وأخذته بما أصاب من عمله، ثّم نصبته بمقام الذّلة، ووسمته بالخیانة وقّلدته عار 
التهمة«)عبده)200۸(:423( فالرقابة عند اإلمام علی)ع( إّنما هی منع لالنزالق فی مهاوى الخطأ والظلم، ولیس القبض 

علی العامل متلبسا بُجرِمه، فالربح کل الربح فی تحصین العمال والوالة من الخیانة للمام والمة. 
وهذا یعنی أن الفكر الرقابی عند اإلمام علی)ع( یحمل فی طّیاته قّیم اخالقیة ووقایًا وینطلق من فلسفة اجتماعیة 
هدفها االرتقاء بالمجتمع إلی درجات الكمال والرفعة، کما أنها من جانب  آخر تهدف إلی إرساء المن االجتماعی، 
وتحقیق العدالة بین إفراد المجتمع وفقا لدور کل فرد وقیمة عمله. فمكافأة المحسن علی إحسانه، ومعاقبة المسیء 

علی إساءته تحقق العدید من الهداف االجتماعیة المهمة لبناء مجتمع سلیم  آمن. 

أنواعالرقابة: 
الرقابة الذاتیة: عرفت الرقابة الذاتیة بأنها عملیة استشعار المسلم رقابة الله تعالی علی نفسه، وما یصدر عنها 	 

من القوال والفعال )عیاصرة)2010م(، 145(. وقد ورد فی القر آن الكریم الكثیر من ال آیات التی تدعو إلی تنمیة 
الرقابة الذاتیة لدى الفرد المسلم عن طریق اإلعداد والتربیة والتذکیر بِنَعم الله تعالی، وتعد صیانة المانة، وااللتزام 
بالفضیلة، وحسن الخلق جزءا من الوفاء لله، واالمتنان له سبحانه. ومن ذلک قوله تعالی: ﴿ِإنَّ الّلَه َکاَن َعَلْیُكْم 
نَساُن َعَلی َنْفِسِه َبِصیَرٌة﴾)القیامة:14(، ومن طبیعی أن تكون الرقابة الداخلیة  َرِقیبًا﴾)النساء:1(، وقوله تعالی: ﴿َبِل اإْلِ
کثر إشفاقا علی نفسه، وحبا لها، واهتماما فی  کثر دقة وفاعلیة من الرقابة التی تكون من الخارج؛ لن اإلنسان أ أ
الحفاظ علیها، وإبعادها عن مصادر الضرر والعناء والشقاء والهالک، کما أنه أحرص الناس علی جلب المنافع 

لها، وتحقیق ما تطمح إلیه، وما تصبو إلی الحصول علیه)العاملی)2003(:16(
تعالی،  الله  والترکیز علی مخافة  الضمیر،  بتحفیز  الذاتیة  الرقابة  تنمیة  المؤمنین علی)ع( علی  أمیر  کد  أ وقد 
کد علی الثناء والمدیح وحسن الذکر إذا ما فشا العدل واإلنصاف بین الرعیة، لذا  والسعی لنیل مرضاته، کما أ
ابتدأ )ع( کتابه إلی عامله علی مصر یأمره بتقوى الله تعالی، وإیثار طاعته، واّتباع ما أمر به فی کتابه من فرائضه 
وسنِنه التی ال یسعد أحد أال باّتباعها، وال یشقی أال مع جحودها وإضاعتها)عبده)200۸(:416(وفی موضع أخر 
یوصیه أمیر المؤمنین)ع( ویأمره بأن یكسر نفسه من الشهوات، وَیَزَعها عند الَجَمحاِت، فإنَّ النفس أّمارة بالسوء أاّل 
َحبَّ الّذخاِئِر إلیَک ذخیَرُة الَعَمِل 

َ
ما رحم الله")عبده)200۸(:417( ویستطرد أمیر المؤمنین )ع( بقوله:»َفْلیُكْن أ
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أو  ْت  َحبَّ
َ
أ ِفیما  ِمْنها  اإلْنصاُف  فِس  بالنَّ حَّ  الشُّ فِإنَّ  َلَک،  َیِحلُّ  ال  ا  َعمَّ ِبنفِسَک  َوُشحَّ  َهواَک،  فاْمِلْک  الّصاِلِح، 

َکِرَهْت«)عبده)200۸(:417(
رقابة الدولة:حفلت کتب التاریخ بالكثیر من النصوص التی یشیر فیها أو یؤکد فیها أمیر المؤمنین)ع( الرقابة 	 

علی العمال، وضرورة بث العیون علیهم، وتفقد أعمالهم، وعدم االکتفاء بحسن الظن، والثقة بالرجال، فالنفس 
قد تضعف، والعیون قد تطمع، وتمتد الیدى بالتعدى علی أموال المسلمین. ففی هذا الصدد ورد فی عهد اإلمام 
ْدِق َوالَوَفاِء َعَلیِهم، فِإنَّ َتعاُهَدَک  ْهِل الصِّ

َ
ْعَماَلُهم، َواْبَعْث الُعُیوَن ِمن أ

َ
ْد أ علی)ع(لعامله علی مصر ما نصه:»ُثمَّ َتَفقَّ

َحٌد ِمْنُهم َبَسَط َیَدُه 
َ
ْعواِن، فِإْن أ

َ
ْظ ِمَن ال ِعّیِة، َوَتَحفَّ ْفِق ِبالرَّ َماَنِة َوالرِّ

َ
ُموِرِهم َحْدَوٌة َلُهم َعَلی اْسِتعَماِل ال

ُ
رِّ ل ِفی السِّ

َخْذَتُه 
َ
ْخَباُر ُعُیوِنَک اْکَتَفْیَت ِبَذِلَک َشاِهًدا، َفَبَسْطَت َعَلْیِه الُعُقوَبَة ِفی َبَدِنِه، َوأ

َ
ِإَلی ِخَیاَنٍة اْجَتَمَعْت ِبَها َعَلیِه ِعْنَدَک أ

َهَمِة«)عبده)200۸(:425(فاإلمام  ْدَتُه َعاَر التُّ ِة، َوَوَسْمَتُه ِبالِخیاَنِة، َوَقلَّ َصاَب ِمْن َعَمِلِه، ُثمَّ َنَصْبَتُه ِبَمَقاِم الَمَذلَّ
َ
ِبَما أ

علی)ع( لم یْكتِف بأن أمر عامله ببث العیون، بل وضع له الشروط الواجب توافرها فیمن یكلفه بهذه المهمة الدقیقة، 
لذا فهم یجب أن یكونوا من أهل الصدق والوفاء لئال ینقلوا الخبار الكاذبة، أو یكیدوا للعمال، فتضیع الحقیقة، 

ویؤخذ البرىء بجرم المذنب. 
کذلک فإّن أمیر المؤمنین)ع( یوجه عامله بأن ال یكتفی بخبر ال آحاد، وإنما یجب أن تجتمع أقوال هذه العیون 
علی خیانة العامل، فیكونون بذلک شهودا علی جرمه. ومع حرص أمیر المؤمنین )ع(علی بث العیون فی القالیم 
لتزوده بأخبار الراعی والرعیة، ومع حرصه علی الخبار، واستكشاف المور، فإنه کان أشد حرصا علی أن تكون 
هذه الخبار دقیقة وصادقة وغیر مبنیٍة علی الحدس والظن والكید والوشایة، والسعی بالعمال، لذا نراه یؤکد علی 
ِذیَن  َها الَّ یُّ

َ
ضرورة اختیار العیون من أهل الصدق والوفاء، حتی ال یظلم أحد من العمال، وعمال بقوله تعالی: ﴿َیا أ

ن ُتِصیُبوا َقْومًا ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلی َما َفَعْلُتْم َناِدِمیَن﴾)الحجرات:6(، فال فاسق 
َ
ُنوا أ  آَمُنوا ِإن َجاءُکْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبیَّ

بین العیون التی بثها أمیر المؤمنین)ع(؛ لن الهدف کان التقویم ال االنتقام والتقلیم، ثم حدد له أمیر المؤمنین)ع( 
العقوبة إذا ما ثبتت التهمة، وهی عقوبة بدنیة ومعنویة ومادیة، فیأمره بإقامة الحد علیه، واسترجاع ما اخذ من عمله، 
َف الناس بما ارتكبه من خیانة اإلمام، والغش للرعیة، وذلک حتی ال ییأس الناس من عدالة الدولة،  ثم یشهر به لُیعرِّ

وحرص اإلمام علی إشاعة العدل والمساواة بینهم، وإنصاف المظلوم، وحفظ أموال المسلمین. 
ا َبْعُد فاْسَتخِلْف َعلی َعَمِلَک، َواْخُرْج ِفی  مَّ

َ
وفی نص أخر کتب أمیر المؤمنین)ع( إلی کعب بن مالک:»أ

َلُهم َعن ُعّماِلِهم، َوَتنُظَر ِفی ِسیَرِتِهم«) الیعقوبی، ) 
َ
واِد ُکورًة ُکوَرًة، َفَتسأ رِض السَّ

َ
َطاِئَفٍة ِمن أْصَحاِبَک َحّتی َتُمرَّ ِبأ

1425ه(، 2، 142( وهنا لم یكتِف أمیر المؤمنین )ع( بما تقوم به العیون، وإنما أمر عامله أن یتفقد بنفسه أثار عماله، 
وسیرتهم فی الرعیة، ویسأل الناس عن أصحاب عمله، وینظر فی سیرتهم بین الناس، وال ینكر أن لهذا المر جوانب 
ایجابیة عدیدة، منها: أنها تشعر العمال بأن السلطة تراقبهم، وتتفقد أعمالهم، وهی قریبة منهم، کما أنها تشعر الرعیة 
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أن السلطة قریبة منهم، وتستأنس برأیهم، وتسهر علی تحقیق مصالحهم. 
والحق أن أمیر المؤمنین )ع( لم یكتفی بأمر الوالة و کبار المسؤلین بفرض الرقابة علی من تحت أمرهم من العّمال 
بل استخدم هو بنفسه الرقابة علی والته وتفقد اعمالهم فی تعاملهم مع الرعیة، ونشیر هنا الی نموذجین من رقابة 

اإلمام علی)ع( لوالته و العاملین تحت امرته:
الف( الرقابة علی القضاة: وقد مارس االمام )ع( نوعًا من الرقابة المستمرة للقضاء، فحین "ولی امیر المؤمنین)ع( 
شریحًا القضاء اشترط علیه ان ال ینفذ القضاء حتی یعرضه علیه ") الكلینی )13۸۸(:407(، وادخل االمام بعض 
القضاة اختبارات لیرى کفاءتهم العلمیة اذ " ان علیًا مر علی قاضی فقال: هل تعرف الناسخ من المنسوخ ؟ فقال 
ال، فقال: هلكت واهلكت ") العاملی)بی تا(:477( وسأل االمام قاضیًا اخر: " هل اشرفت علی مراد عز وجل فی 
امثال القر آن ؟ قال ال، قال )ع( اذا هلكت واهلكت، فالمفتی یحتاج إلی معرفة معانی القر آن وحقائق السنن ومواطن 
االشارات واالداب واالجماع واالختالف واالطالع علی اصول ما اجتمعوا علیه وما اختلفوا فیه، ثم إلی حسن 

االختیار ثم إلی العمل الصالح ثم الحكمة ثم التقوى") النورى، )19۸7(4۸1:6(. 
ب( الرقابة اإلقتصادیة: حیث کان أمیر المؤمنین)ع( کحاکم لألمة اإلسالمیة یقوم بالرقابة علی السوق و یتجول 
بین الباعة ویوصیهم بتقوى الله تعالی وینهاهم عن معصیته ویأمرهمباإلستقامة فی معامالتهم) القرشی، )2002 
( 44:11(وکان )ع( یراقب اعمال التجار و القصابین و الخیاطین و االطباء وغیرهم)المجلسی) 19۸3(1727:2( 
ویسأل عن السعار ویوصی بأن یكون البیع بیعا سمحا بموازین عدل، واسعار ال تجحف بالفریقین من البایع و 

المبتاع)الشریف الرضی)13۸0( 562(
3( الرقابة الشعبیة:أما الجانب ال آخر من الرقابة، فهو الرقابة الشعبیة، أى بمعنی إشراک الرعیة فی مراقبة الوالة 
والعمال، وتقویم الوالة من  آراء الناس فیهم، والنظر فی سیرتهم من خالل عیون الرعیة، کما أن أمیر المؤمنین)ع( 
شجع الناس وعّلمهم علی أن ال یسكتوا عن حقوقهم، وال أدلَّ علی ذلک من قول معاویة بن أبی سفیان لسودة 
ظكم ابن أبی طالب الجرأة علی السلطان«)  بنت عمارة الهمدانیة حین طالبته برّد حّقها وحّق قومها إلیها: » لقد َلمَّ
ابن طیفور، )190۸(، 37(، أى عّلمكم الجرأة فی طلب الحقوق. وکان )ع( کله  آذان تصغی لسماع شكاوى الناس، 
وا ِبی اْسِتْثَقااًل ِفی َحقٍّ ِقیَل ِلی، َواَل  ورفع المظالم عنهم، کیف ال وهو القائل: »َواَل ُتَخاِلُطوِنی ِباْلُمَصاَنِعِة، َواَل َتُظنُّ
ْثَقَل َعَلْیِه، َفاَل 

َ
ْن ُیْعَرَض َعَلیِه َکاَن الَعَمُل ِبِهَما أ

َ
ِو الَعْدَل أ

َ
ْن ُیَقاَل َلُه، أ

َ
اْلِتَماَس ِإْعَظاٍم ِلَنْفِسی، َفِإّنُه َمِن اْسَتْثَقَل الَحقَّ أ

ْو َمُشوَرٍة ِبَعْدٍل«)عبده)200۸(:329(و العیون التی بثها أمیر المؤمنین )ع( لمراقبة العمال، 
َ
وا ِعْن َمَقاَلٍة ِبَحقٍّ أ َتُكفُّ

ونقل أخبارهم کانت تقوم بعملها بشكل دقیق، ومنضبط بحیث ال تغیب عنه )ع( دقائق المور، ولعل من أهم سبل 
المشارکة السیاسیة هو حق االمة فی تقییم ورقابة الحكام وسیر عملهم، ومصداقا لذلک نذکر بعض النماذج فی 

هذا المجال:
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ا بعُد  مَّ
َ
1( فقد بلغه )ع( أن عامله علی البصرة)الذهبی)19۸2م(، 2، 320و32 2(. قد ُدعی لولیمة، فكتب إلیه:»أ

لواُن، َوُتْنَقُل 
َ
ْسَرْعَت ِإَلیَها ُتْسَتَطاُب َلَک ال

َ
َدَبٍة َفأ

ْ
ْهِل الَبْصرِة َدَعاَک ِإَلی َمأ

َ
نَّ َرُجاًل ِمَن ِفْتَیِة أ

َ
َیا اْبَن ُحَنیٍف َفَقْد َبَلَغِنی أ

«)عبده)200۸(:405( ُهم َمْدُعوٌّ ، َوَغِنیُّ َک ُتِجیُب ِإَلی َطَعاِم َقوٍم َعاِئُلُهم َمْجُفوٌّ نَّ
َ
ِإَلیَک الِجَفاُن، َوَما َظَنْنُت أ

2( روت سودة بنت عمارة الهمدانیة ما نصه: »لقد جئته فی رجل کان قد واله صدقاتنا فجار علینا فصادفته 
قائما یرید صالة فلما ر آنی انفتل، ثم أقبل علی بوجه طلق ورحمة ورفق، وقال: ألِک حاجة؟ فقلت: نعم، وأخبرته 
بالمر، فبكی ثم قال: اللهم أنت الشاهد أنی لم  آمرهم بظلم خلقک، وال بترک حقک، ثم اخرج من جیبه قطعة 
اَس  ْوُفوْا اْلَكْیَل َواْلِمیَزاَن َواَل َتْبَخُسوْا النَّ

َ
ُكْم َفأ بِّ ن رَّ َنٌة مِّ جلد، وکتب فیها بسم الله الرحمن الرحیم ﴿َقْد َجاءْتُكم َبیِّ

ْؤِمِنیَن﴾)االعراف:۸5(، وإذا قرأت کتابی  ُكْم ِإن ُکنُتم مُّ ْرِض َبْعَد ِإْصاَلِحَها َذِلُكْم َخْیٌر لَّ
َ
ْشَیاءُهْم َواَل ُتْفِسُدوْا ِفی ال

َ
أ

هذا فاحتفظ بما فی یدک من عملک حتی یقدم علیک من یقبضه، والسالم، ثم دفع إلی الرقعة، فجئت بالرقعة 
إلی صاحبه فانصرف عنا معزوال«( ابن الصباغ، )2011م(، 1۸4 و1۸5( 

َوَقْسَوًة  ِغْلَظًة  ِمْنَک  َشَكْوا  َبَلدَِک  ْهِل 
َ
أ َدَهاِقیَن  َفِإنَّ  َبْعُد،  ا  مَّ

َ
عماله:»أ بعض  إلی  المؤمنین)ع(  أمیر  کتب   )3

ْن ُیْقَصْوا َوُیْجَفْوا ِلَعْهِدِهم، َفاْلَبْس َلُهم ِجْلَباًبا 
َ
ْن ُیْدَنْوا ِلِشْرِکِهم، َواَل أ

َ
ْهاًل ِل

َ
َرُهم أ

َ
َواْحِتَقاًرا َوَجْفَوًة، َوَنَظْرُت َفَلْم أ

َواإِلْبَعاِد  َواإِلْدَناِء،  ْقِریِب  التَّ َبْیَن  َلُهم  َواْمُزْج  َفِة، 
ْ
أ َوالرَّ الَقْسَوِة  َبْیَن  َلُهم  َوَداِوْل  ِة،  دَّ الشِّ ِمَن  ِبَطَرٍف  َتُشوُبُه  یِن  اللِّ ِمَن 

َواإِلْقَصاِء« )عبده)200۸(:366( هكذا کان أمیر المؤمنین )ع( ال هوادة عنده لظالم حق، أو معتٍد علی مال، وال 
حصانة لواٍل، فالكل أمناء علی الرعیة، والمین یحاسب علی أمانته، أما الوظیفة فلیست طعمة فی نهج علی)ع(، 
یستدّر بها صاحبها المال والغنی، فقد کتب إلی الشعث بن قیس عامله علی أذربیجان:»َوِإنَّ َعَمَلَک َلْیَس َلَک 
ٍة، َواَل ُتَخاِطَر ِإاّل ِبَوِثیَقٍة،  ْن َتْفَتاَت ِفی َرِعیَّ

َ
ْنَت ُمْسَتْرًعی ِلَمْن َفْوَقَک َلْیَس َلَک أ

َ
َماَنٌة، َوأ

َ
ه ِفی ُعُنِقَک أ ِبُطْعَمٍه، َولِكنَّ

ُکوَن َشرَّ ُوالِتَک َلَک، 
َ
أ اّل 

َ
أ َوَلَعّلی   ، ِإَلیَّ َمُه  ُتَسلِّ ْنَت ِمْن ُخّزاِنِه َحّتی 

َ
َوأ  ، اللِه َعزَّ َوَجلَّ َماِل  َماٌل ِمْن  َیَدْیَک  َوِفی 

الُم«)عبده)200۸(:357(  َوالسَّ
ومما ینبغی التأکید علیه هو رفض االمام بشدة سلبیة المجتمع اتجاه الخطأ ایًا کان مصدره او التردى من 
أى جهة یأتی، إذ یقول مخاطبًا ابناء االمة:»وقد ترون عهود الله منقوصة فال تغضبون... ] ویحملهم المسؤولیة 
الیهم  القیتم  الله علیكم ترد ومنكم تصدر والیكم ترجع، فمكنتم الظلمة من منزلتكم او  قائاًل [ وکانت امور 
ازمتكم وسلمتم امور الله فی ایدیهم یعملون بالشبهات ویسیرون فی الشهوات«)الشریف الرضی)13۸0(:1۸7( 
وقال االمام:»ایها الناس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهین الباطل لم یطمع فیكم من لیس مثلكم 
او  االنحراف  االمة مسؤولیة  ابناء  االمام  ان تحمیل  الرضی)13۸0(:297(  یقو من قوى علیكم«)الشریف  ولم 
الخطأ فی المجتمع بشكل عام وقیاداته بشكل خاص، لیس بعیدًا عن منح االمام لالمة الحق فی تقییم العمل 
واالداء السیاسی بموضوعیة وعقالنیة قبل اتخاذ موقف ما، إذ قال )ع(:»اذا رأیتم الخیر فأعینوا علیه. واذا رأیتم شرًا 
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فاذهبوا عنه«)الشریف الرضی)13۸0(:313(و»رحم الله رجاًل راى حقًا فأعان علیه او رأى جورًا فرده«)الشریف 
الرضی)13۸0(:405(، ویبلغ االمام درجة فی انصاف االمة تارکًا لها حق تقییم ادائه ففی احدى خطبه )ع( یقول:»
اما بعد فانی خرجت من حیی هذا اما ظالمًا او مظلومًا واما باغیًا او مبغیًا علیه، وانا اذکر الله من بلغه کتابی هذا لما 

نفر الی، فان کنت محسنًا اعاننی وان کنت مسیئًا استعتبنی«)الشریف الرضی)13۸0(:576-575(
ویبدو ان االمام لم ینظر إلی مسألة المراقبة الدقیقة من االمة للحاکم وسیاسته علی انها حق فحسب، ولكنها 
واجب کذلک. وترافقت هذه النصوص القانونیة مع سیرة عملیة ممیزة لالمام فقد کان یطالب االمة بمراقبته 
قائاًل:»یا اهل الكوفة ان خرجت من عندکم بغیر رحلی وراحلتی وغالمی فانا خائن«) العاملی)بی تا(:۸1(. ویؤکد 
التاریخ ان االمام هو من رواد مبدأ )من این لک هذا( واثارته بوجه کل من یثرى علی حساب االمة ومقدراتها 
ولعل هذا المبدأ هو ما نحن بأمس الحاجة الیه کشعوب متخلفة وکشعوب مسلمة فی ان معًا. بل ان االمام علی 
)ع( نبه بسیرته العملیة علی المراقبة الوثیقة للموقف المالی واالجتماعی للقضاة، حیث روى ان شریح بن الحارث 

– وکان قاضیًا – اشترى علی عهد االمام دارًا بثمانین دینارًا. فقال له االمام:»بلغنی انک ابتعت دارًا بثمانین دینارًا،
فقال شریح قد کان ذلک یا امیر المؤمنین، فنظر الیه )ع( نظر مغضب ثم قال له: یا شریح اما انه سیأتیک من ال 
ینظر فی کتابک وال یسألک عن بینتک حتی یخرجک منها شاخصًا ویسلمک إلی قبرک خالصًا. فانظر یا 
شریح ال تكون ابتعت هذه الدار من غیر مالک او نقدت الثمن من غیر حاللک فاذا انت قد خسرت دار الدنیا 
ودار االخرة«)الشریف الرضی)13۸0(:460-461( ان کالم االمام فضاًل عن بعده التربوى فانه یثبت مبدأ الرقابة 
الدقیقة للوضع المالی للقضاة، ومساءلتهم عن تصرفاتهم المالیة التی قد تكون ذات عالقة بالمال العام او مصدر 

ذلک المال. 

الخاتمة)النتایجوالتوصیات(
من خالل ما تقدم یتبین لنا بما ال یقبل الشک أو الجدل ما للرقابة من أهمیة بالغة فی تحقیق العدالة االجتماعیة 
بین أفراد المجتمع من جهة، وتعزیز الحكم الرشید و حفظ الموال والنفس من الضیاع واإلسراف والتبذیر، 
وحسن سیر العمال، وانجاز المشاریع المرسومة علی وفق الخطة المعدة سلفا، وبالجودة المطلوبة من جهة 
إلی تحقیق  التی تسعی  بین الفراد والدولة  الترابط  إلی قوة  المقصرین تؤدى  الرقابة ومحاسبة  أن  أخرى. کما 
السعادة للمجتمع وتحقیق الرفاه لبنائه. والرقابة حتی تكون فاعلة تحتاج فی التطبیق إلی قدوة صالحة تطبق القیم، 
ُموٍم ِإَماًما 

ْ
اَل َوِإنَّ ِلِكلِّ َمأ

َ
وتجسدها سلوکا بعیدا عن الشعارات، والمفارقات مع الواقع فكان علی )ع( الذى یقول: »أ

ُكم اَل  اَل َوِإنَّ
َ
اَل َوِإنَّ ِإَماَمُكم َقِد اْکَتَفی ِمْن ُدْنَیاه ِبِطْمَرْیِه، َوِمْن ُطْعِمِه ِبُقْرَصْیه، أ

َ
َیْقَتِدى ِبِه، َوَیْسَتِضیُء ِبُنوِر ِعْلِمِه، أ

َخْرُت ِمْن  ٍة َوَسَداٍد، َفَواللِه َما َکَنْزُت ِمْن ُدْنَیاُکم ِتْبًرا، َواَل ادَّ ِعیُنوِنی ِبَوَرٍع َواْجِتَهاٍد َوِعفَّ
َ
َتْقِدُروَن َعَلی َذِلَک، َوَلِكْن أ
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ْعَدْدُت ِلَباِلی َثْوِبی ِطْمًرا«
َ
َغَناِئِمها َوْفًرا، َواَل أ

وفی الوقت الذى نحن أحوج ما نكون فیه إلی روح اإلمام علی )ع(، وفكره فی الحفاظ علی ممتلكات الرعیة 
وحقوقها، وحمایة البلد، وصیانة کرامة اإلنسان، والقضاء علی الفساد المالی، واإلدارى عن طریق تفعیل الدور 
الرقابی للدولة بحیث ُیحاَسب المسؤولون والفراد بال تمییز، واستلهاما لنهج اإلمام علی )ع( فی إرساء أسس الرقابة 

الواعیة المنضبطة یمكن أن نقدم التوصیات التالیة:
العمل علی التوعیة والتثقیف ضد الفساد اإلدارى ونشر ثقافة الوالء والتفانی فی العمل لتحقیق المصلحة 	 
العامة. 
رفع المستوى المعاشی للموظفین، وتوفیر الحیاة الكریمة للمواطن سواء کان موظف ضمن دوائر الدولة أو 	 

مواطن عادى للنهوض بالمستوى االقتصادى للفرد والترکیز بشكل کبیر علی النوع الول انطالقا من مبدأ " ال تضع 
جائع حارس علی طعام ". 

تقویة العالقة بین الجهزة اإلعالمیة وأجهزة مكافحة الفساد اإلدارى والعمل علی نشر حاالت الفساد التی 	 
یتم مكافحتها من قبل الدولة بهدف نقل الصورة واضحة عما تحققه هذه الجهزة من انجازات فی مكافحة الفساد 

بحیث یشكل عبرة لألخرین. 
 اعتماد إستراتیجیة شاملة ودقیقة تتضمن إجراءات رادعة ووقائیة وتربویة واضحة، وضمن سقف زمنی 	 

محدد، توجه من خالله ضربات قاصمة للمؤسسات واإلفراد الفاسدین والداعمین للفساد فی جمیع المستویات 
اإلداریة وبدون استثناء، وتعتمد الخبرات والكفاءات الوطنیة وتأخذ بنظر االعتبار مبدأ وضع الشخص المناسب فی 

المكان المناسب ووضع  آلیات موضوعیة للتوصیف الوظیفی فی اختیار المسؤول. 
اعتماد بعض اإلجراءات التی تساعد علی القضاء أو الحد من ظاهرة الفساد اإلدارى ولعل من أهمها:	 
تقلیل الروتین وتبسیط إجراءات العمل وسرعة انجاز المعامالت إلی الحد الذى ال یتیح للموظف سهولة 	 

التالعب 
العمل علی جعل عملیة تقویم أداء الموظفین والمؤسسات عملیة مستمرة لكشف االنحرافات وتصحیحها 	 

بصورة مستمرة والحیلولة دون استمرار هذه االنحرافات لتصبح جزء من الثقافة السائدة فی العمل. 
 أخذ التدابیر الوقائیة والعالجیة والعمل علی تفعیل القوانین ووسائل الردع وتطویر النظم الرقابیة. 	 
تقویة الحافز الذاتی لدى الموظفین، مما یؤدى إلی تعزیز الرقابة الذاتیة، واستشعار الفرد المسلم بأن هناک 	 

رقیبا دائما علیه. 
اختیار أهل الصدق والمانة والكفاءة للقیام بمهمة الرقابة	 
الحیادیة واالستقالل لألجهزة الرقابیة بحیث ال تكون منضویة تحت جهة سیاسیة أو طائفیة معینة. 	 
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بررسیروالنهجالبالغهپژوهیصبحیصالحبامقابلهوتطبیقنسخههایصبحی
صالحوفیضاالسالم

حمیدحمیدیان1،سیدروحالهطباطبائیندوشن2
1 استادیار دانشگاه میبد

2 دانشجوی مقطع دکتری علوم و معارف نهج البالغه/ دانشگاه میبد

چکیده
نسخه ى معروف صبحی صالح از نهج البالغه، یكی از مهم ترین  آثار این دانشمند لبنانی است که به رغم 
اقبال عمومی کم نظیر در  آخرین دهه ى قرن بیستم میالدى، تحلیل، نقد و پژوهش چندانی درباره  آن صورت 
نگرفته است. این پژوهش بر آن است تا نقاط قوت و برجستگی هاى این کار علمی را برشمرده و با نگاهی نقادانه، 
ضعف ها و کاستی هاى احتمالی  آن را یاد آور شده و در نهایت به کشف روال نهج البالغه پژوهی صبحی صالح 
بیانجامد. نویسندگان این مقاله، ضمن مقابله ى نسخه ى صبحی صالح با نسخه فیض االسالم، حیطه هاى پژوهشی 
و گونه هاى تغییر در نسخه ى صبحی صالح را مورد مطالعه قرار داده و اصول کلی کار وى را به عنوان روال 

نهج البالغه پژوهی صبحی صالح معرفی می کنند. 

کلیدواژه ها: امام علی)ع(، نهج البالغه، صبحی صالح، روال شناسی، حیطه های پژوهشی، گونه های تغییر. 
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1.مقدمه
 نسخه ى صبحی صالح یكی از نسخه هاى مشهور نهج البالغه در طبقه ى نسخه هاى معاصر است که در 
واپسین دهه ى قرن بیستم میالدى با استقبال کم   نظیر مسلمانان به ویژه جوانان عرب روبرو شد و از  آن زمان به 

بعد، به عنوان نسخه ى پایه، مورد استناد مترجمان و شارحان نهج البالغه قرار گرفت. 
هم  و  نگرفت  علمی صورت  کار  این  مختلف  ابعاد  و  ویژگی ها  زمینه  در  چندانی  پژوهش  همه،  این  با 
اکنون براى بسیارى این سئواالت باقی است که علت و منشأ تفاوت شمار خطبه ها و حكمت هاى این نسخه 
با نسخه هاى دیگر چیست؟ مراحل کار صبحی صالح در فراهم  آورى این نسخه چه بوده است؟ چه تغییراتی در 
نسخه ى صبحی صالح نسبت به نسخه هاى هم روزگار خویش همچون نسخه ى فیض االسالم به وجود  آمد و.... 
این پژوهش، درصدد است تا پاسخی براى این پرسش ها بیابد. از این رو نویسندگان مقاله ى حاضر، ضمن 
مقابله ى نسخه صبحی صالح با نسخه فیض االسالم، حیطه هاى پژوهشی و گونه هاى تغییر در نسخه صبحی صالح 
را مورد مطالعه قرار داده و اصول ِکلی کار وى را به عنوان روال نهج البالغه پژوهی صبحی صالح معرفی می کنند. 
 درباره ى پیشینه این پژوهش؛ ذکر این نكته ضرورى است که نگارندگان به رغم جستجوهاى مكرر در منابع 
مختلف به کتاب و حتی مقاله اى که به چنین موضوعی پرداخته باشد برنخوردند، اما نباید این نكته را نادیده 
گرفت که در دو مقاله »بررسی   آسیب شناسانه تأثیر نسخه هاى عبده و صالح بر ترجمه هاى معاصر نهج البالغه« 
اثر حامد پوررستمی و »نقدى بر بعضی از چاپ هاى نهج البالغه« اثر محمدهادى امینی به بخش هایی از روال 
صبحی صالح در پدید آورى نسخه ى یادشده از جمله  آوردن یا نیاوردن برخی از کلمات و جمالت نقدهایی 

جدى و قابل تأمل وارد شده است، لیكن هیچ یک به روال نهج البالغه پژوهی صبحی صالح نپرداخته اند. 
ذکر این نكته ضرورى است که به لحاظ رعایت اختصار و کاستن از تكرار ماللت  آور واژه هاى پرکاربرد، 
ناگزیر به استفاده از حروف اختصارى»ف«براى نسخه فیض االسالم، »ص« براى نسخه صبحی صالح، و 
حروف »خ«، »ک« و»ق« به ترتیب براى خطبه، مكتوب)نامه( وکلمات قصار بوده ایم. در مواردى که نام 

نسخه ذکر نشده،  آدرس بر اساس نسخه صالح می باشد. 

2.صبحیصالحونهجالبالغه
درباره زمان و چگونگی  آشنایی صبحی صالح با نهج البالغه، مطلب و مستندى در دست نیست، اما با توجه 
به  آنچه که وى در مقدمه ى خود بر نهج البالغه  آورده، می توان ادعا کرد که این  آشنایی از طریق نسخه »محمد 
عبده« صورت گرفته است. )الصالح، 19۸0، ص19( به هرحال، وى نیاز به نسخه اى عارى از حاشیه و شرح و 
رموز نسخ را احساس کرد و با هدف تجرید نص نهج البالغه و همچنین فهم راحت مطالب  آن )همان، ص20( 
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به »ضبط نص« و »ایجاد فهرست هاى علمی« براى نهج البالغه همت گمارد. 

 1-2.دیدگاهصبحیصالحدربارهنهجالبالغه
 مرحوم صبحی صالح در مقدمه ى خود بر نهج البالغه از عشق به امیرمؤمنان؛ حضرت علی)علیه السالم( سخن 
می گوید و درباره جایگاه واالى حضرت امیر می نویسد: »َما ِمن ُمسِلٍم َیجَهُل َموِضَع َعلی َکَرَم اللُه َوجَهُه َمن ِابِن 
ة«)همان،  ِه َالَرُسول الَكِریم ِبَقراَبِة الَقِریَبة َو الَمنِزَلِة َالَخِصیَصة.... َیرى ُنوَر الَوحیِّ َو الِرَساَلِة َو َیُشمُّ ِریَح الُنُبوَّ َعِمّ
ص7( او حضرت علی)علیه السالم( را شخصیتی داراى اندیشه ى روشن، عقلی واال و بصیرت در امور معرفی 
می کند)همان، ص11( از این رو بر لزوم تحقیق و تدقیق در کالم  آن حضرت و به طور مشخص کتاب نهج البالغه 
ی الَیوَم ِمَن الَتحِقیِق َو الَتدِقیِق«)همان،  ِتیح َلُه َحتَّ

ُ
ا أ کَثِر ِممَّ تأکید می ورزد: »َعلی أن َنهُج الَباَلَغة ِلَنَفاَسِتِه َجِدیُر ِبأ

ص19( او با اشاره به اقبال علما و ادبا به این کتاب نفیس، کم بودن اختالف در نص  آن را امرى طبیعی و نتیجه ى 
استفاضه شهرتی کتاب و تواتر متن بر زبان ها و انتقال  آن با روایت واحد از نسلی به نسل دیگر می داند. )همان، 
ص1۸( و دیگران را به مطالعه این کتاب دعوت می نماید. صبحی صالح اما به این اکتفا نكرده، پا در میدان  
عمل نهاد و به تدوین نسخه اى جدید از نهج البالغه همت گمارد که»بیش از همه، نهج البالغه را جهانی کرد و 

مخصوصًا میان عرب زبانان رواج کامل داد.«)دوانی، 137۸، ص47( 

2-2.طرحکلیتدویننسخهجدید 
در  صبحی صالح  است.  ضرورى  کارى  مقدمه ى  آن،  مطالعه ى  پژوهش،  یک  کلی  طرح  بررسی   براى 
مقدمه ى خود بر نهج البالغه کارى که در این کتاب انجام داده را به دو مرحله ى »تحقیق و تجرید نص« و 
»ایجاد فهرست هاى علمی« تقسیم کرده است. )الصالح، 19۸0، ص20( وى در خصوص مرحله نخست،  آن را 
َیاَدِة َطَرأت َعَلیهِ َو  دُت الَنَص  ِمن ُکلِ الزِّ دقیق ترین و کامل ترین تحقیق نص نهج البالغه دانسته و نوشته است: »َجرَّ
أَرحُت الَقاِرى َحّتی ِمن ُرُموِز الَنسِخ« )همان( وى همچنین شمار فهرست هاى ایجاد شده را بیست فهرست، 
این نسخه  این نكته ضرورى است که در مقدمه ى  از فهرستها اشاره می کند. ذکر  به  عنوان هر یک  اعالم و 
چاپ دارالكتاب مصرى و همچنین چاپ دارالهجره قم به شرح عبارت ذیل، نام فهرست هفدهم از قلم افتاده 

است:»َو الَساِدس َعَشر ِلَكَواِکِب َو الفالِک َو الَثامن َعَشر ِلألَماِکِن ِو الُبلَداِن« )همان، ص2۸(
  آن چه تاکنون نوشته شد، صرفًا اطالعاتی درباره کلیاِت کار صبحی صالح است. درحالی که کار وى ابعاد و 

جزئیات بسیارى دارد که در این مجال به   آن می پردازیم:
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3-2.حیطههایپژوهشیصبحیصالحدرنهجالبالغه
یكی از گام هاى ضرورى در روال شناسی یک پژوهش، تعیین حیطه هاى  آن است که به مشخص شدن 
چارچوب کار می انجامد. به بیان دیگر؛این که یک محقق به چه مطالبی پرداخته و چه عناوین و نكاتی  را وانهاده، 
عرصه توصیف و نقد بر  آن کار علمی را مشخص می سازد. پژوهش صبحی صالح در نهج البالغه به  طور کلی در 

چهار حیطه متن، توضیحات، ترتیبات و ملحقات قابل بررسی  است که به  آن ها می پردازیم:

1-3-2.متن
یكی از حیطه هایی که صبحی صالح به  آن ورود کرد؛ »متن« و به بیان دیگر احادیث گرد آمده در نهج البالغه 
است. در این رابطه باید تصدیق کرد که »شواهدى وجود دارد که عبارتی در نسخه هاى عبده و صالح و به تبع 
 آن در بسیارى از  آثار و ترجمه هاى فارسی معاصر راه یافته در حالی که  آن عبارت، در هیچ یک از نسخه هاى 
متقدم و حتی متأخر یا ذکر نشده و یا به شكل متفاوتی درج شده است)پوررستمی، 1390، ص135( با توجه به 
این موضوع، در تطبیق نسخه هاى فیض االسالم و صالح، قالب هاى رفتار پژوهشی صبحی صالح با متن، به شرح 

ذیل احصا شد:

1-1-3-2.حذف
مقابله ى نسخه صبحی صالح با نسخه هاى دیگر به خوبی این حقیقت را می نمایاند که جمالت و کلماتی در 
سایر نسخه ها بوده که در این نسخه وجود ندارد. به  عنوان مثال: عبارت»َجَهَلة الَناس« از حكمت شماره 1۸۸ 
حذف و یا کلمه »عالمة«که از  آغاز عبارت»َعاَلَمة اإلیَمان...« )ق 45۸ ص و 450 ف( حذف شده است. به 
این دسته از کلمات، باید نسخه بدل ها را افزود که به گفته صبحی صالح، براى راحتی خوانندگان، حذف شده 
اند. )الصالح، 19۸0، ص20( ذکر این نكته ضرورى است که در این بخش، صرفًا سخن از محذوفاتی است که 
جایگزینی، براى  آن ها نیامده و  آنچه که تغییر کلی یافته-اگرچه در واقع حذف شده اما- تحت عنوان دیگرى 

مورد بحث قرار می گیرد. 

2-1-3-2.حذفوجایگزینی
نسخه  همچون  معاصر  حتی  و  متقدم  نسخه هاى  با  نسخه صبحی صالح  تفاوت  و  تفارق  وجوه  از  یكی   
فیض االسالم؛ استفاده از برخی کلمات، پیرو حذف برخی دیگر است. به  عنوان مثال صبحی صالح در خطبه 
را  »ألَناس«  واژه  به جاى  آن  و  َعنُهم« حذف  َغیِرالَمغُفوِل  الَغاِفُلوَن  َها  عبارت»أیُّ از  را  »الغافلون«  175، کلمه 
ِه ِبالُد ُفاَلِن«)خ 22۸( حذف و »َبالء«جایگزین  آن  جایگزین کرده است. به همین منوال، »بالد« در جمله»ِللَّ
شده و در همین خطبه»فیها« در جمله»اَل َیهَتِدى  ِفیَها الَضاّل«ُ حذف  و  »بها«  جایگزین  آن  شده، از  همین قبیل 
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است؛ حذف»قوم« و جایگزینی»أَحد«)ق9(، جایگزینی»المعونه«به جاى واژه»توبه«در عبارت »َترُک الَذنِب 
أهَوُن ِمن َطَلِب الَتوَبِة« )ق170(، جایگزینی ضمیر موصول »من« به جاى واژه »إمروٍء« )ق140(، جایگزینی»و 

م« به جاى »َو  آِلِه« در خطبه هاى6 و 16و جایگزینی »نبیه« به جاى»نبیكم«)خ16( َسلَّ
یكی از موارد اختالفی بین نسخه هاى فیض االسالم و صالح، جمله اى در نامه45 است،  آنجا که امیرمؤمنان 
بحرانی، 1366،  الِصنِو«)فیض االسالم، 1351، ص971/  ِمَن  َکالِصنِو  اللِه  َرُسوِل  ِمن  َنا 

َ
أ َو  فرمودند:»  مرقوم 

ص531( اما صبحی به جاى»صنو« در هر دو موضع، »ضوء« به کار برده )الصالح، 19۸0، ص41۸( و معتقد 
امام علی)علیه السالم( در  )همان، ص23(در حالی که  است که»صنو«، صورت تصحیف شده ى »ضوء«است. 

وصف خود سرودند:
َو َحمَزة َسِیُد الُشَهدا َعّمی ِخی َو ِصنِوى   

َ
د َالَنِبی أ ُمَحمَّ

)مفید، 1414، ج۸، ص3۸/شبراوى، 1423، ص3۸3(

توضیح این که؛ صاحب »النهایه« کلمه »صنو« را به »مثل« معنا کرده است و می گوید: اصل  آن از این جا 
ن َتطَلع َنخَلَتان ِمن ِعرٍق َواِحٍد«)جزرى، 1367، ج3، ص57( 

َ
 آمده که دو شاخه از یک ریشه بر آید؛ » َو أصُلُه أ

ْعَناٍب َو َزْرٌع َو َنِخیٌل ِصْنَواٌن 
َ
اٌت ِمْن أ ْرِض ِقَطٌع ُمَتَجاِوَراٌت َو َجنَّ

َ
چنان که در قر آن کریم نیز  آمده است: » َو ِفی اْل

َیاٍت ِلَقْوٍم َیْعِقُلوَن« یعنی؛» 
َ
ُکِل ِإنَّ ِفی ذاِلَک َل

ُ
ُل َبْعَضَها َعَلی َبْعٍض ِفی اْل َو َغْیُر ِصْنَواٍن ُیْسَقی ِبَماٍء َواِحٍد َو ُنَفضِّ

و در روى زمین، قطعات متفاوتی در کنار هم وجود دارد؛ و باغ هایی از انگور و زراعت و نخل ها، ]و درختان 
میوه ى گوناگون[ که گاه بر یک پایه می رویند و گاه بر دو پایه؛ ]و عجب  آن که[ همه ى  آن ها از یک  آب سیراب 
می شوند! و با این حال، بعضی از  آن ها را از جهت میوه بر دیگرى برترى می دهیم؛ در این ها نشانه هایی است براى 
گروهی که می اندیشند.«)رعد:4( البته برخی هم  آن را به معناى »برادر« گرفته اند)ابن عاشور، 2014، ص ۸00( 

که به فرض صحت نافی مقصود ما نیست. 
3-1-3-2.اضافه

یكی از کارهایی که در نسخه صبحی صالح رقم خورده این است که در متن نهج البالغه،  کلماتی به کار 
خَرى: ِبالُدُکم أنَتُن ِباَلِدالله 

ُ
برده که در نسخه هاى دیگر مشاهده نمی شود. به عنوان نمونه، عبارت »َو ِفی رواَیٍة أ

ِة َبحٍر« در پایان خطبه سیزدهم و عبارت»أّیَها الَناس« به ابتداى متن خطبه هاى 41 و 103 اضافه  ُترَبًة... ِفی ُلجَّ
شده است. در ادامه به نمونه هاى دیگرى از این مقوله اشاره می کنیم:

اِنی« بعد از عبارت » أبَغُض ِإَلی اللِه ِصنَفان«)خ 17(.  ل« و »الِصنُف الثَّ - اضافه کردن ترکیب»الِصنُف ااَلوَّ
- اضافه ترکیب »َکالُمَعاینه«)ق 2۸1(. 
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-اضافه اسم جالله بعد از فعل »َبَعَث«)خ 144(. 
-اضافه کردن جمله »َو أحَمَداللَه« به ابتداى خطبه151. 

- اضافه کردن عبارت »َو َنقض الِهَمم« به انتهاى حكمت 242 )ف(= 250 )ص(. 
- اضافه کردن حرف »و« به ابتداى حكمت 313. 

-اضافه کردن عبارت»یابن  آدم« به ابتداى حكمت 379. 
« به ابتداى حكمت 416.  - اضافه کردن »َیا ُبَنیَّ

-اضافه کردن »ِمن« قبل از عبارت » إجِتَماِع هُؤالِء الَقوم« )خ 27(. 

4-1-3-2.تغییر
 در مقابله نسخه صبحی صالح با فیض االسالم با تغییراتی در متن مواجهیم. این تغییرات عبارتند از:

1-4-1-3-2.تغییراتواکهای
واکه ها؛ »واج هایی  هستند که از لرزه تار آواها پدید می  آیند و بدون برخورد با هیچ مانعی از مجراى دهان 
می گذرند« )باقرى، 1371، ص160( در مقابله متن نسخه صالح با فیض االسالم تغییر در »واکه« یا همان حرکت 

حروف مشهود است، برخی از مصادیق یافته شده از این قرارند:
نسخهصبحیصالحنسخهفیضاالسالم

یا حائٌک ابن حائک و منافٌق ابن کافر)خ91(یا حائُک  ابن حائک یا منافُق ابن کافر
یسأل اإلنظار )ق2۸5(یسأل النظار

ُعُمرًا)خ 230(ُعمرًا
َظَلم) ق29۸(ُظِلم

َیزُعُم أّنه)خ۸(َیزَعُم أّنه
َخیَلُه َو َرِجَله )خ10(َخیَلُه َو َرجَلُه

الَیصِدرون عنه)خ10(الَیصُدرون عنه
)خ 16(َو َلَیقَصَرنَّ َرنَّ َو َلُیَقصِّ

تارٍک دارالبقاء ) خ126(تارِک دارالبقاء
ِسیَم الَخسَف َو ُمِنَع النصَف )خ27(ِسیَم الَخسُف َو ُمِنَع النصُف

الُمَعاَهده) خ 27(الُمعاِهَده
الِكعاب) خ229(الَكعاب
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2-4-1-3-2.تغییراتواجی
یكی دیگر از تغییرات عارض بر متن نهج البالغه، تغییرات در سطح »واج«ها است  که خود شامل»کاهش«، 
»افزایش«، »ابدال«، »ادغام«، »جابجایی« و حتی گاه با تفاوتهاى واکه اى همراه می شود. جدول زیر در تطبیق 

دو نسخه مورد مطالعه، برخی از این تغییرات را می نمایاند:

نسخهفیض
االسالم

تغییراتنسخهصبحیصالح

ابدالَشِمَلُه البالء )خ 27(َشمَلَة البالء
روا )خ 16(َقَصروا افزایشَقصَّ
ادغامأاّل )خ 16(أن ال

کاهشُرعُثها) خ 27(ُرعاُثها
ابدالِبالُء فالٍن) خ22۸(ِبالُد فالٍن

افزایش آجاِلهم )ق7( آِجلهم
کاهشأعادته )ق9(أعادتهم

افزایشغیرهم)ق9(غیره
افزایشسلبتهم)ق9(سلبته

کاهشنفسه)ق9(أنفسهم
کاهشالتستح)ق67(التستحی

ابداللتهنؤ)ق101(لتهنأ
جابجاییمنعت)ق171(تمنع

افزایشالغصیب)ق240(الغصب
افزایش- ابدالالروّیة )ق 2۸1(الرؤیة
ادغامأاّل )ق 290(أن ال

َر لک)ق 379(ُقِدَر لک افزایشُقِدّ
کاهش-تغییرات واکه اىِوردها)خ 229(ُورودها

2-3-2.توضیحات
یكی از حیطه هایی که صبحی صالح در مسیر ارائه نسخه خود به  آن ورود پیدا کرد، حیطه »توضیحات« است که 
در ابتداى برخی از خطبه ها، نامه ها و سخنان کوتاه و همچنین میان و پایان  آن ها با توضیحاتی درباره سبب صدور 

محتوا، واکنش مخاطبان و... مواجه  ایم. صبحی صالح در این حیطه، دست به اقداماتی زد که به این شرح است:
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1-2-3-2.توضیحاتآغازین
 قابل توجه ترین اقدام صبحی صالح در حیطه ى »توضیحات« مربوط به توضیحاِت  آغازیِن خطبه ها، نامه ها و 

حكمت ها است که مشمول یكی از این تغییرات است:
1-1-2-3-2.حذفوجایگزینی

 مرحوم سّید رضی در ابتداى هر خطبه، نامه و بعضًا حكمت ها توضیحاتی کوتاه درباره محتوا، مخاطب، 
زمان، مكان و یا سبب صدور  آن ارائه داد که  در نسخه هاى پیش از صبحی صالح و حتی نسخه معاصرى همچون 
فیض االسالم، به همان شكل موجود بوده اما در فر آیند تصحیح و تجرید نهج البالغه توسط صبحی صالح حذف، 

و توضیحاتی دیگر انشا و جایگزین  آن شده است. جدول زیر مواردى از این حذف و انشا را نشان می دهد:

آدرسدرنسخه
توضیحاتصبحیصالحتوضیحاتسیدرضی

فیضصالح
االسالم

َم ُمخَتاَرَها ِبرواَیٍة َو َنذُکُرَها َها ُهَنا خ52خ52 َقد َتَقدَّ
خَرى َو ِلَتَغاُیِر الِرَواَیَتین

ُ
ِبرواَیة أ

َو ِهَی ِفی َتزِهیِد ِفی الُدنَیا َو َثواِب اللِه ِللَزاِهِد 
َو ِنَعِم اللِه َعَلی الَخاِلِق

ین ِحیَن َطاَل ِفی ِذکِر الَبیَعةخ 54خ 54 َو ِفیَها َیِصُف أصَحاَبُه ِبصفَّ
اِم َمنُعُهم َلُه ِمن ِقَتاِل أهِل الشَّ

ِفی ِصَفِة َرُجٍل َمذُموٍم ُثمَّ ِفی َفضِلِه ُهَو َعَلیِه ِلصَحاِبِهخ57خ56
الم السَّ

ِفی َتعلیِم الَحرِب َو الُمَقاِتَلة َو الَمشُهوُر أنه َکاَن َیُقوله لصَحاِبِه ِفی َبعِض أّیاِم صفینخ 66خ65
َل الِلَقاِء ِبصَفیِن َقاَلُه ِلصَحاِبِه َلیَلَة الَهِریِر أو أوَّ

2-1-2-3-2.حذفبدونجایگزینی
در مطلع شمارى از بخش هاى نهج البالغه توضیحاتی وجود داشته که بی  آنكه جایگزینی براى  آن ها  آورده 
شود، حذف شده است. به عنوان مثال؛ عبارت»َرِضَی اللُه َعنُه« پس از اسم »محمد بن ابی بكر« در توضیحات 
 آغازین حكمت 325 و عبارت»ِفی الَخواِرِج« در توضیح ابتدایی خطبه 61)60 ف( بوده که حذف شده است. 
عالوه بر این موارد که توضیح  آغازین در نسخه صبحی صالح حذف شده، گاه فقط بخشی از عبارت توضیحی 
بدون درنظر گرفتن جایگزین حذف شده است از قبیل؛ حذف حرف»ِل« از ابتداى اسم »معقل بن قیس«)ک 

12(، حذف »ُهَو« از عبارت  آغازین نامه شماره 5 و حذف »ِفی ِمثِل َذِلک«)ق۸0(



109مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

3-1-2-3-2.انشا
یكی از فعالیت هاى عمده صبحی صالح در حوزه توضیحات  آغازین، ایجاد عبارت هاى توضیحی است 
که در نسخه هاى دیگر وجود نداشته و به ابتكار وى رقم خورده است. بخشی از این گونه عبارات که حاوى 
اطالعات زمانی و مكانی صدور کالم یا نگارش مكتوب، سبب صدور و گاه نمایه اى کوتاه از محتواى  آن است 
را می توان در  آغاز کالم24، 22، 21، 26-33، 3۸-42، 49-50، 63-65، 76-77، ۸5-90، 93-101، 109 
و نامه شماره 15 دید.  این فر آیند به استثناى یک نامه، مابقی در بخش خطبه ها مكرر و پرشمار یافت می شود. 

4-1-2-3-2.تکمیل
گونه دیگر اقدام صبحی صالح در حوزه توضیحات  آغازین، تكمیل عبارات توضیحی است. گاه وى بی  آنكه 
توضیحات سّید رضی را حذف کند، کلمه یا عبارتی به  آن افزوده است. به عنوان مثال وى در توضیح  آغازین 
خطبه هاى 15 و92 پس از نام »عثمان«عبارت »َرِضَی اللُه َعنُه« را افزوده و در خطبه 16 عبارت»َو ِفیَها َیخِبُر 
الّناَس ِبِعلِمِه ِبَما ُتَؤَوُل إَلیِه أمَواَلُهم  َو ِفیَها َیقِسُمُهم ِإَلی أقَساٍم« را به عبارت »َلّما ُبوَیَع ِفی الَمِدیَنِة« اضافه کرده 
ِللُقر آِن« به توضیح ابتدایی  است. افزوده شدن عبارت»َو ِفیِه َیَذمُّ أهَل الَرأىِّ َو َیَكُل أمَرالُحكِم ِفی أُموِرالدیِن 

خطبه1۸ و اضافه شدن»َرَحَمُه اللُه َتَعالی« بعد از اسم »ابن عباس« در نامه 22 از همین مقوله است. 
این فر آیند را در خطبه هاى37-34، 43، 4۸، 71، 72، ۸0، ۸1، ۸3، 92، 113 و نامه هاى 12، 21 و 22 نیز 

مشاهده می کنیم. 
5-1-2-3-2.تلخیص

در یک مورد، صبحی صالح، توضیحات ابتدایی را به شكل خالصه ترى  آورده که نمونه ى منحصربه فرد  آن، 
الُم َعَلی ُعثَمان َفَقاَل« به شكل »َفَدَخَل َعَلیِه َفَقاَل« )خ 164(.  عبارت است از تلخیص جمله»َفَدَخَل َعَلیَه السَّ

2-2-3-2.توضیحاتمیانیوپایانی
کم جلوه ترین  اقدام صبحی صالح در حیطه توضیحات، به عبارات توضیحِی سّید رضی که در پایان کالم 
معمول  روّیه ى  می شود.  مربوط  فرمایش  آن حضرت  آمده است،  در خالل  احیانًا  یا  و  امام علی)علیه السالم( 
سّید، این بوده که قبل از این توضیحات، فعل »اقول« را به کار می برده است. در این گونه موارد، صبحی صالح 
عبارت »قال السید الشریف«و یا »قال الشریف« را قبل از»اقول«  آورده است تا خواننده،  آن جمله را توضیح 
صبحی صالح نپندارد. این روّیه در خطبه هاى 16، 19، 25، 2۸، 31، 39، 104، 106، 115، 12۸، و نامه هاى 23 و 

2۸ قابل مشاهده است، اما این قاعده در یک مورد)ق 266( رعایت نشده است. 



مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 110

 از سوى دیگر صبحی صالح گاه با حذف »اقول« به ذکر »قال السید الشریف« بسنده کرده است. مانند 
اضافه کردن »قال الشریف« قبل از »َهِذِه َلُه َعَلیِه الَسالم«)خ 21( و همچنین قبل از »َیروى« )خ77( و قبل از 

»ِفی الَخَبر« )خ ۸3(. 
 به عالوه، عنوان بندى قسمت هاى مختلف برخی از کالم و یا نامه هاى نهج البالغه که به ابتكار صبحی صالح 
رقم خورده است را می توان به عنوان انشا در حیطه ى توضیحات میانی پذیرفت. این اقدام در خطبه هاى 22، 23، 
26، 32-35، 45، 52، 91، 94، 97، 103، 109 و نامه هاى 31 و 53 به خوبی نمایان است. البته برخی دیگر از 

کالم و نامه هاى نهج البالغه پیش از این به وسیله خود سّید عنوان بندى شده است. 
 فعالیت صبحی صالح در زمینه توضیحات پایانی به مسائل پیش گفته منحصر نمی شود بلكه وى اگرچه به 
ندرت، در توضیحات پایانی تغییراتی را ایجاد کرده است شاهد این مدعا تبدیل» هذه الكلمه« به »هی الكلمه« 

در توضیحات پایانی حكمت ۸1 است. 

3-3-2.ترتیبات
 سومین حیطه ى پژوهش صبحی صالح در نهج البالغه، حیطه ى»ترتیبات« است. در نسخه مزبور اگرچه 
ترتیب کلی فصول دست نخورده باقی مانده، اما در ترکیب برخی از خطبه ها و حكمت ها، تغییراتی صورت گرفته 
و همین تحول در ترتیب، تفاوت در شمار خطبه ها و حكمت ها را در پی داشته است. باید قبل از ورود به جزئیات 
تغییرات در این حیطه، به تفاوت تعداد خطبه ها و حكمت هاى نسخه صبحی صالح با برخی از نسخه هاى متقدم 

و معاصر در جدول زیر توجه کرد: 
نسخه عبدهابنمیثمفیضاللفیضاالسالمصبحیصالحبخش

241239239240233خطبه
79797۸7۸79نامه

4۸0472471452473حكمت

)دشتی، 13۸۸، ص507-531( 
1-3-3-2.تغییراتشمارشی

 بخشی از تفاوت نسخه هاى مختلف نهج البالغه، مربوط به شمار و  آمار خطبه ها و حكمت ها است. البته در 
مقابله و تطبیق دو نسخه فیض االسالم و صالح این حقیقت  آشكار  شد که تغییر در شمار، منشاء داخلی دارد. 
به بیان واضح تر صبحی صالح خطبه ها و حكمت هاى جدید را از بطن خطبه ها و حكمت هاى دیگر بیرون کشیده 
است و به هیچ وجه، موضوع افزوده شدن احادیث از منابع دیگر، مطرح نیست. به  عنوان مثال بخشی از خطبه52 
نسخه فیض االسالم به  عنوان خطبه53 نسخه صالح  آورده شده است، تا این جا نسخه صبحی صالح در تعداد 
خطبه ها یک گام جلو می افتد اما با ادغام خطبه هاى122 و 123)ف( به وسیله صبحی صالح، شمار خطبه ها در 
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هر دو نسخه برابر می شود و سپس با احتساب قسمتی از خطبه 152 فیض االسالم به  عنوان خطبه153، نسخه وى 
مجددًا در شمار خطبه، گامی به جلو می نهد. در ادامه ى این فر آیند، قسمتی از انتهاى خطبه20۸)ف( از عبارت 
ُموا َعلی ُعّماِلی« تا »صاِدِقین« را به  عنوان خطبه اى جدید )21۸ص(محسوب کرده و به این ترتیب بر شمار  »َفَقدِّ

خطبه ها در نسخه صبحی صالح نسبت به نسخه فیض االسالم براى دومین بار افزوده شده است. 
تفاوت شماره حكمت ها در  اما  ندیده است،  به خود  تغییرى  این حیطه  در  نهج البالغه  نامه هاى   بخش 

نسخه هاى فیض االسالم و صبحی صالح به شرح زیر به عدد ۸ می رسد:
- احتساب قسمتی از حكمت3)ف( به  عنوان حكمت 4. 

اختالف دونسخهتعداد کلافزایش/کاهشمرحله
1+14731

-احتساب قسمتی از حكمت39)ف( بعد از عبارت »َو َقد ُرِوَى َعنُه َعَلیهِ الَسالُم...« به عنوان حكمت41)ص(. 
اختالف دونسخهتعداد کلافزایش/کاهشمرحله

2+14742

-احتساب چهار جمله پایانی حكمت41 )ف( به  عنوان حكمت44. 
اختالف دونسخهتعداد کلافزایش/کاهشمرحله

3+14753

- احتساب دو جمله پایانی حكمت91)ف( به  عنوان حكمت95. 
اختالف دونسخهتعداد کلافزایش/کاهشمرحله

4+14764

-ادغام حكمت هاى 99 و 100 )ف( به  عنوان حكمت103. 
اختالف دونسخهتعداد کلافزایش/کاهشمرحله

5-14753

- احتساب دو جمله پایانی حكمت 10۸)ف( به  عنوان حكمت112. 
اختالف دونسخهتعداد کلافزایش/کاهشمرحله

6+14764

- احتساب 9 جمله پایانی حكمت11۸)ف( به  عنوان حكمت123. 
اختالف دونسخهتعداد کلافزایش/کاهشمرحله

7+14775
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- احتساب قسمتی از حكمت 135)ف( به  عنوان حكمت141. 
اختالف دونسخهتعداد کلافزایش/کاهشمرحله

۸+147۸6

-احتساب قسمت دیگرى ازحكمت135)ف( به  عنوان حكمت142. 
اختالف دونسخهتعداد کلافزایش/کاهشمرحله

9+14797

- احتساب قسمت دیگرى از حكمت 135)ف( به  عنوان حكمت143. 
اختالف دونسخهتعداد کلافزایش/کاهشمرحله

10+14۸0۸

 -احتساب دو جمله پایانی حكمت152)ف( به  عنوان حكمت162. 
اختالف دونسخهتعداد کلافزایش/کاهشمرحله

11+14۸19

-ادغام دو حكمت220 و221)ف( در قالب حكمت 239. 
اختالف دونسخهتعداد کلافزایش/کاهشمرحله

12-14۸0۸

2-3-3-2.تغییراتچینشی
توجه به این حجم تغییر در شمار خطبه ها و حكمت ها، تالش صبحی صالح در ایجاد تغییرات در چینش و 
شماره را دور از ذهن نمی سازد. جدول زیر، گویاى تغییرات به وجود آمده در حیطه ترتیبات در مقایسه با نسخه 

فیض االسالم است:

خطبه ها
نسخه فیض االسالمنسخه صالح
192-1۸5234-227
217-19320۸-1۸4

قسمتی از  آخر خطبه 21۸20۸
235-219226-209
239-236239-236

240235
241211
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حكمت ها
نسخه فیض االسالمنسخه صالح
335-334329-32۸

336327
379-339371-330

3۸5377
3۸7-3۸63۸0-379

3۸937۸
391-3903۸3-3۸2

3933۸7
39۸-3973۸6-3۸5

399391
440433
441432
452446
453444
455447
45۸450

 
4-3-2.ملحقات

بیست  اقدامی مبتكرانه  پیوست ها است. وى در  به   چهارمین حیطه  کار پژوهشی صبحی صالح، مربوط 
فهرست به انتهاى نسخه خود افزوده است که عبارتند از: 

4-نامه ها3-خطبه ها2-فهرست موضوعی1-شرح الفاظ غریب
۸-احكام شرعی7-عقاید دینی6-احادیث نبوى5- آیات قر آنی

12-ابیات و اشعار11-دعاها10-توصیه هاى اخالقی9-عبارات فلسفی و کالمی
13-اعالم)رجال و نساء، قبائل، طوائف 

و شعوب(
16-نجوم و صور فلكی15-گیاهان14-حیوانات

20-ترتیب تفصیلی19-وقایع تاریخی1۸-اماکن و شهرها17-سنگ ها و جواهرات
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پیش تر ذکر شد که در مقدمه صبحی صالح در چاپ هاى قم و مشترک مصر- لبنان اشاره اى به فهرست 
شماره 17 نشده و گویا از قلم افتاده است. 

 به هر روى، این اقدام ارزشمند صبحی صالح، در روزگارى که نرم افزارهاى پژوهشی وجود نداشت، بی گمان 
فرصت مغتنمی را براى جویندگان حقیقت و معارف نهج البالغه فراهم  آورد، اما نقدهایی را هم بر این کار وارد 

می دانیم که برخی از  آن ها به این شرح است:
 مهم ترین فهرست صبحی صالح که در فهم بهتر نهج البالغه تأثیر بسزایی دارد، فهرست معانی الفاظ غریب 
است که 5031 واژه و اصطالح را دربر می گیرد. صبحی صالح در فهرست مذکور عالوه بر ارائه معناى الفاظ 
غریب المعانی در حدیث امام علی)علیه السالم(، به بیان معناى چنین کلماتی در  آیات، اشعار مورد تمثل  آن 
حضرت و حتی واژگان سخت فهم در توضیحات ابتدایی خطبه ها و... می پردازد. این که فهرست مذکور، 
واژگان سخت فهم همه ى این کتاب و نه منحصرًا متن کالم یا مكتوب امام علی)علیه السالم( را دربر می گیرد 
در  این که  ازجمله  است.  وارد  فهرست  این  به  نیز  نقدهایی  اما  است.  قوت کار صبحی صالح  نقاط  از  یكی 
برخی موارد، اسامی خاص در این فهرست  آمده و به توضیحات کّلی درباره ى  آن بسنده شده، به  عنوان مثال در 
توضیحاِت نخستین نامه ى43 اسمی از منطقه »اردشیرخّره«  آمده که صبحی صالح  آن را در فهرست واژگان 
سخت فهم ذکر کرده و در پی ارائه توضیحی براى  آن بر  آمده است، درحالی که اسم »اردشیرخّره« که »مجاور 
شهر فیروز آباد در جنوب غربی استان فارس و در صد و بیست کیلومترى شیراز قرار دارد«)نیكنامی، 1395، 
ص11۸(از اسامی خاص است و طبعًا الزم بود در فهرست »اماکن و بلدان« ذکر می شد. در همین فهرست 
»اماکن و بلدان« ذیل نام »المدینه« شماره صفحه 235 که عبارت »َما کاَن ِبالَمِدیَنِة َفال أَجل ِفیِه...« در  آن 
قید شده، ذکر نگردیده است. مشابه این مشكل در فهرست»اعالم«مشهود است. به  عنوان مثال در صفحه 234 
نام هاى »ابن ابی قحافه« و »ابن خطاب«  آمده اما در بخش »اعالم« به شماره صفحه مذکور اشاره اى نشده 
است. البته برخی از اسامی که در این بخش  آمده هم در جاى مناسب قرار نگرفته به  عنوان مثال ذیل حرف»م«، 
نام »ابن ملجم«  آمده درحالی که برحسب اسم وى)عبدالرحمان(، می بایست ذیل حرف»ع« و یا چنانكه با »ابن 

االشعث« و »ابن االعرابی« رفتار شد، الزم بود ذیل حرف »أ«ذکر می شد. 
 فهرست موضوعی یكی از بخش هاى مهم در فهرست هاى علمی ایجاد شده توسط صبحی صالح است 
که به عقیده درست برخی، فصل بندى دقیقی براى  آن صورت نگرفته است. )مؤیدى، 13۸9، ص1۸5( و به 
رغم اهمیتش دچار نواقصی است از قبیل این که برخی از مدخل ها از جمله »الدین«، »النساء« و » الصدق« 
در  آن ذکر نشده و ذیل شمارى از مدخل ها نیز برخی از عبارات و جمالت از قلم افتاده، به عنوان مثال مدخل 
»قریش« جمله »ما لَی َو ِلُقَریش َوالله َقاَتَلُهم َکاِفِرین«)خ33( را در برنگرفته و عبارت»َفَیاَلّلِه َو ِللشورى َمَتی 
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إعَتَرَض الَریَب...«ذیل مدخل »شورى« نیامده و همچنین است مدخل»الفتن« که جاى این عبارات ذیل  آن 
خالی است:

-ُکن ِفی الِفتَنِة َکإبِن الَلُبوِن ال َظهٌر َفُیرَکَب َو ال َضرٌع َفُیحَلَب)ق1(
-ُعِقَدت رایاُت الِفَتِن الُمعِضَلة)خ 101(

وا أمَواَج الِفَتِن ِبُسُفِن الَنَجاة)خ5( َها الَناُس ُشقُّ -أیُّ
عالوه بر این، صبحی صالح ذیل مدخل »الصبر« تنها به ذکر یک جمله بسنده کرد درحالی که حكمت هاى31 
و 144 در ذیل  آن، جاى می گیرد. به این دسته، مدخل »قر آن« را نیز باید افزود، یكی از محققین در این باره 
نوشته است: »در بیست و یک مورد از نهج البالغه وصف قر آن بیان شده که در فهرست دکتر صبحی صالح 
الله در کتاب الكاشف  افتاده است از کلمه قر آن و کتاب  الیه  موجود است و مواردى هم که از قلم مشار 
تألیف نگارنده پیدا می شود«)مصطفوى، 1361، ص51( برخی دیگر از مدخل ها همچون »الصالة«، »الجبال«، 
»الحب«، »الجهل«، »الغربة«و »القاتل« نیز دچار همین مشكل شده اند. به هرحال به رغم این که این فهرست ها 
تا حدودى تكافوى ذهن جویاى مخاطبان را می نماید اما به دلیل همین نقصان مورد اشاره و جامع نبودن، براى 

پژوهشگران و متخصصان علوم اسالمی کفایت نمی کند. 

4-2.گونههایتغییردرنسخهصبحیصالح
مهم ترین تفاوت هاى دو نسخه ى مقابله شده، از تغییرات سه گانه ویرایشی- نگارشی، شمارشی و چینشی 
در حیطه هاى پژوهشی صبحی صالح در نهج البالغه سرچشمه می گیرد که اثرگذارى هر یک از این گونه ها در 

حیطه هاى کارى وى، در جدول زیر نمایان است. 
ترتیباتتوضیحاتمتنگونهتغییرحیطه
-------**ویرایشی- نگارشی

*--------------شمارشی
*--------------چینشی

بدیهی است که ابتكارى بودن ایجاد فهرستهاى بیست گانه، سبب شده است تا در اثرگذارى گونه هاى تغییر، 
فقط سه حیطه »متن«، »توضیحات« و »ترتیبات« مورد ارزیابی قرار بگیرد. 

3.روالنهجالبالغهپژوهیصبحیصالح
 مقابله نسخه صبحی صالح با فیض االسالم، عالوه بر این که نوع و گونه ى تغییرات در چارچوب و حیطه هاى 
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را  آشكار  می کنیم  یاد  »روال«  به  از  آن  ما  که  او  روشمندِى  ویژگی هاى  می نمایاند،  را  کارى صبحی صالح 
می سازد. این ویژگی ها عبارتند از:

1-3.استفادهازمنابعمتقدمدرکناراجتهادشخصی
 بر اساس بخشی از  آنچه که نگاشته شد، بر نویسندگان پژوهش حاضر  آشكار است که در روال صبحی صالح، 
»اجتهاد شخصی«در کنار»منابع متقدم« مورد توجه قرار گرفته و وى از هیچ یک غافل نبوده است.  آن چه 
در حیطه ترتیبات و ملحقات )به جز معانی واژه ها در فهرست نخست( رقم خورده، حاصل اجتهاد شخصی 
در شرح  اما  داده،  به خرج  ابتكار  واژگان غریب المعانی  فهرست  ایجاد  در  اگرچه  است. وى  صبحی صالح 
این واژگان، از منابع مكتوب پیشینیان بهره جسته است: »َو َلِكّنی َوَددُت- ِمن ِخاللِها-أن َیمیَط الُقراُء الِلثام 
ِق الُمُتوِن َو  ِذى َشَرحُت ِفیِه ألَفاَظ »الَنهِج« الَغِریَبة، ُمسَتوِثقًا ِمن أدَّ ِل الَّ َعن ِسرِّ إهِتَماِمی الَشدیِد ِبالِفهِرِس الوَّ

الُشُروح.«)الصالح، 19۸0، ص25(

-3.توجهویژهبهشرحابنابیالحدید
منبع اصلی صبحی صالح در فراهم  آورى این نسخه به ویژه در بخش فهرست واژگان سخت فهم، شرح 
ابن ابی الحدید معتزلی است که صبحی صالح،  آن را بهتریِن شرح ها و خود را ملزم به استناد به  آن می داند:» َو 
ل َعَلیِه لّنه  َل َعلی َشرِح إبِن أِبی الَحِدید ِفی َمَواِضٍع َکِثیَرة، َو َکاَن ِلَزاَمًا َعَلیَنا أن ُنَعوِّ ا َعوَّ الِسرُّ ِفی َهَذا أنَّ ِکال منَّ

أفَضَل الُشُروِح«)همان، ص21(
در حیطه توضیحات، توجه صبحی صالح به شرح ابن ابی الحدید، تنها به توضیحات ابتدایی محدود می شود و 
درباره ى»متن« نیز این توجه به میراث مكتوب گذشتگان به ویژه شرح ابن ابی الحدید؛تصحیح »محمد ابوالفضل 

ابراهیم«)همان، ص19( واضح و آشكار است. 

3-3.حذفنسخهبدلها
روال صبحی صالح در فراهم  آورى نسخه ى جدید این  بوده که با باور به کفایت ملحقات این کتاب در ایجاد 
فهم و انتقال معنا، براى جلوگیرى از سردرگمی خوانندگان، نسخه بدل ها را حذف کرده است، لذا در هیچ جاى 
»الَنهِج« ِمن ُکلِّ َحاِشَیٍة أو َتعِقیٍب أو  نسخه ى وى، اثرى از رموز نسخ دیده نمی شود؛»إن ُکنُت َقد َجّردُت َنصَّ
ی ِمن ُرُموِز الَنسِخ« )الصالح، 19۸0،  َتفِسیٍر أو َرمٍز أو إصِطاَلٍح، إکِتَفاًء ِبالَفَهاِرِس الِعشِرین... َو أَرحُت الَقاِرَئ َحتَّ

ص20(
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4-3.رعایتامانتدریادداشتهایمؤلف
در رویه اى که صبحی صالح در نسخه ى خود پیش گرفت، با وجود تجرید نص نهج البالغه از حاشیه ها، 
تفسیر ها و... )همان(، همواره این مهم، مّدنظر صبحی صالح بوده که به یادداشت هاى مرحوم سّید رضی، متعرض 

نشود. شواهد این مدعا، پیش تر ذیل مقوله ى توضیحات میانی و پایانی ذکر شد. 

5-3.وفاداریبهاعتقاداتمذهبیدرکناردوریازتعّصبهایبیجا
نكته ى بسیار ظریفی که جز با نگاه موشكافانه نمی توان به  آن پی برد، این است که صبحی صالح، اگرچه با 
فراهم  آورى این نسخه نشان داد که از تعصبهاى دامنگیر برخی از برادران اهل سنت خود را به دور داشته، اما به 
اعتقادات مذهبی خویش از جمله عدالت صحابه )ازجمله عثمان( و فسِق کشندگان خلیفه ى سوم نیز بی اعتنا 
نبوده است. با درنظرگرفتن نظریه عدالت صحابه که از سوى اهل سنت مطرح شده است، وقتی از یک سو 
بسیارى از عالمان اهل تسنن براى محمد بن ابی بكر در ماجراى قتل عثمان ، نقشی محورى قائلند)ابن کثیر، 
ا  مَّ

َ
البدایه و النهایه، ج7، ص 206( و از سوى دیگر، قاتالن عثمان را ظالم و باغی و تجاوزکار معرفی می کنند: »َوأ

ُهْم ُمْخِطُئوَن، َبْل َظاِلُموَن َباُغوَن ُمْعَتُدوَن«) ابن تیمیه، 1406، ج6، ص297( و به همین دلیل،  اُعوَن ِفی َقْتِلِه َفُكلُّ السَّ
ِویٍل َعلی َسِبیِل 

ْ
 آن ها را فاسق و مستحق لعن می دانند: »... َبل ُهم ُفَساٌق ُمحاِربُوَن ساِفكُوَن َدًما َحَراًما َعمدًا ِباَل َتأ

لِم َوالُعدواِن َفُهم ُفّساق َمْلُعون«)ابن حزم، 1317ق، ج4، ص125( می توان حدس زد که حذف عبارت »َرِضَی  الظُّ
اللُه َعنُه« پس از اسم »محمد بن ابی بكر« در توضیحات  آغازین حكمت325 و افزودن»َرِضَی اللُه َعنُه« پس از 

نام عثمان در توضیح  آغازین خطبه هاى 15 و92 اتفاقی صورت نگرفته است. 

6-3. توجه به فهم خوانندگان
مدعاى  نسخه بدل ها،  از  نهج البالغه  نص  تجرید  کنار  در  غریب المعانی  کلمات  شرح  فهرست  ایجاد 
صبحی صالح مبنی بر این که کوشیده تا فهم خوانندگان  را بهتر و کار  آنان را در درک کالم، راحت تر کند)الصالح، 
19۸0، ص20( را تصدیق می کند. عالوه براین، نباید از نظر دور داشت که صبحی صالح، حتی کلمات غریب 
المعنی در  آیات قر آن کریم و اشعار مورد تمثل حضرت علی)علیه السالم( و عبارات توضیحی سید رضی را هم 

معنا کرده است. 

7-3. پیراستگینص
نهج البالغه  پیراستن نص  پاالیش و  براى  اثر، تالش ستودنی وى  این  از رویه هاى مدام صبحی صالح در 
فهرست  اعداد  پرانتزهاى حاوى  به جز   - متن  در  پرانتزى  نسخه صبحی صالح، عالمت  در  است.  زوائد  از 
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کلمات غریب المعانی- دیده نمی شود. عالوه بر این از عالئم نگارشی همچون عالمت تعجب، سئوال و... 
درجاى خود و به شكل صحیح استفاده شده است. 

8-3.رعایتحقوقفکری-معنویمؤلف
روال صبحی صالح در خصوص یادداشت ها و ابراز نظرهاى سّید رضی این بود که یادداشتهاى مؤلف را به 
جمالتی همچون »قال السید الشریف«و »قال الشریف« نشان دار می کرد تا خواننده متوجه نظر سّیدرضی شود 

و  آن  جمله را از  آن صبحی صالح نپندارد. 
 بر اساس این ویژگی ها، روال نهج البالغه پژوهی صبحی صالح؛ یک روال مبتنی بر عقل و نقل، اخالق محور 
و وفادار به عقاید مذهبی است که با رعایت استانداردهاى فنی، فهم راحت و  آسان مطالب نهج البالغه را به عنوان 

هدف اصلی خود، دنبال می کند. 

4. نتیجهگیری
یكی از برجسته ترین پژوهش هاى حدیثی»صبحی صالح«؛ تصحیح نهج البالغه منضم به فهرست هاى 	 

علمی است که به »نسخه صبحی صالح« شناخته می شود، حیطه هاى کارى صبحی صالح در این نسخه عبارت 
است از: متن، توضیحات، ترتیبات و ملحقات. 

عمده تفاوت این نسخه نسبت به نسخه  فیض االسالم از سه گونه تغییر ویرایشی-نگارشی، شمارشی، و 	 
چینشی نشأت گرفته است؛ تغییرات شمارشی تنها در دو بخش خطبه ها و سخنان حكمت  آمیز رقم خورده است. 
این تغییرات افزایشی است نه کاهشی و منشأ درونی دارد، یعنی  آن چه به  عنوان خطبه یا حكمت جدید خودنمایی 

می کند از بطن خطبه یا حكمتی دیگر استخراج شده است. 
تغییرات چینشی، تنها در دو بخش خطبه ها و سخنان حكمت  آمیز رقم خورده است و به نظر می رسد 	 

صبحی صالح، چینش جدید را به اجتهاد خود پدید  آورده است. 
تغییرات ویرایشی-نگارشی نیز بیشتر در دو بخش خطبه ها و سخنان حكمت  آمیز مشهود است که در 	 

سطح واک، واج و به دنبال  آن در سطح واژه، متن نهج البالغه و توضیحات  آغازین، میانی و پایانی خطبه ها و 
حكمت ها را با یكی یا مجموعه اى از عملیات هاى انشا، حذف، جایگزینی، اضافه شدن و تلخیص مواجه کرده 

است. 
مهم ترین منبع پژوهشی مورد رجوع مصحح، شرح ابن ابی الحدید است که صبحی صالح  آن را دقیق ترین 	 

و موثق ترین شرح توصیف کرده است. 
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در روال نهج البالغه پژوهی صبحی صالح زمینه سازى براى فهم راحت و  آسان مطالب نهج البالغه به عنوان 	 
هدف اصلی دنبال شده است و در این راستا، مصحح  براى رعایت استانداردهاى فنی، نسخه بدل ها را حذف و 

متن کتاب را از عالئم زائد دور کرده است. 
در روال صبحی صالح، قواعد اخالقی همچون امانت دارى و رعایت حقوق فكرى-معنوى مؤلف رعایت 	 

شده است. 
با وجود تالش صبحی صالح براى دورى از تعصبات، در مواردى عقاید مذهبی، روال وى را تحت تأثیر 	 

قرار داده است. 
می توان روال نهج البالغه پژوهی صبحی صالح را اینگونه توصیف کرد؛ یک روال مبتنی بر عقل و نقل، 	 

اخالق محور و وفادار به عقاید مذهبی که با رعایت استانداردهاى فنی، فهم راحت و  آسان مطالب نهج البالغه را 
به عنوان هدف اصلی خود، دنبال می کند. 
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تطبیقخصائصخلیفهدراالحکامالسلطانیهباویژگیهایمعاویهدرنهجالبالغه

سیدروحالهطباطبائیندوشن1،فاطمهجعفریزادهمالمیری2
1 دانشجوی دکتری علوم و معارف نهج البالغه- دانشگاه میبد و مدرس دانشگاه)نویسنده مسئول(

2 دانشجوی کارشناسی ارشد نهج البالغه- دانشگاه میبد

چکیده

در سخنان و نامه هاى امام علی)ع( به شمارى از اوصاف معاویه بن ابی سفیان اشاره شده است. در پژوهش 
حاضر پس از دسته بندى این خصائص و ویژگی ها، رابطه هر یک از ویژگی هاى مزبور با شرایط الزم براى 
تصدى حكمرانی بر جامعه اسالمی که ابوالحسن ماوردى در کتاب االحكام السلطانیه بدان پرداخته، تبیین شده 
است. بر اساس این نوشتار، بین شمارى از اوصاف معاویه با بخشی از کلیت دسته بندى ماوردى تضاد تاّمی 
وجود دارد، اما این تضاد در برخی از خصوصیات معاویه، به تمامیت دسته نخست نیست و تنها بخشی از یک یا 
چند دسته بندى مورد نظر ماوردى را مورد خدشه قرار می دهد. در مجموع، معاویه بر اساس مقبوالت اهل سنت 
فاقد مشروعیت سیاسی و رسیدن وى به قدرت در چارچوب عمل سیاسی متقدم بر نظریه هاى اهل حل و عقد، 
استخالف و شورا دور از تصور بوده است. اگرچه این نكته را باید در نظر داشت که ماوردى در نظریه سلطه، 
این شرایط را نافذ نمی داند، اما از سویی احراز نكردن این شرایط، به خودى خود جایگاه فرزند ابوسفیان را از 

منظر فقه سیاسی اهل سنت  آشكار می سازد. 

واژگان کلیدی: فقه سیاسی، امام علی)ع(، معاویه، ماوردی، شرایط خالفت، مشروعیت سیاسی. 
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1.مقدمه
معاویه بن ابی سفیان همواره در صدد بود تا امر حكومت بر عامه مسلمین و منصب خالفت را به دست  آورد، 
اما امام علی)ع( وى را فاقد شایستگی هاى الزم براى به دست گرفتن امور مسلمین دانست و به وى نوشت:» امرى 
را طلب نموده اى که نه شایسته ى  آنی و نه از معدنش می باشی.« )رضی، 1390ش، ص720، ک64( امام)ع( نه 
در این یک مورد، بلكه در مواضع متعدد به اهلیت نداشتن معاویه براى نقش  آفرینی در سرنوشت جامعه اسالمی 
تصریح کرد، تا جائی که حتی پیشنهاد برخی مبنی بر ابقاى موقتی وى در حكومت شام را نپذیرفت و فرمود:»نه 

به خدا سوگند، هرگز معاویه را حتی براى دو روز به کار نمی گمارم« )رى شهرى، 1421ق، 342/5(
سئوالی که مطرح می شود این است؛ امیرمؤمنان)ع( اساسًا بر پایه کدام ویژگی، فرزند ابوسفیان را فاقد شایستگی 
براى تصدى و یا مشارکت در امر امت می داند و مگر در وى چه دیده است که حتی به ابقاى دو روزه او بر مسند 

حكومت شام تن در نمی دهد؟
 اجمااًل می توان گفت گزاره هایی در کالم و مكتوبات امام علی)ع( وجود دارد که به شایسته نبودن معاویه براى 
حكمرانی بر مسلمین شهادت می دهد. این گزاره ها، حاوى ویژگی هاى رفتارى و ذهنی-زمینه اى معاویه است 
که با تطبیق  آن ها با شرایطی که علماى متقدم اهل سنت، براى تصدى خالفت تعیین کردند، می توان به پاسخ 
این پرسش رسید که  آیا فقه سیاسی اهل سنت خارج از نظریه سلطه، به هیچ طریق دیگرى از اهلیت معاویه براى 

حكمرانی بر جامعه اسالمی پشتیبانی می کند یا خیر؟ 
در حقیقت هدف این پژوهش یافتن پاسخی براى این دو پرسش است که؛1.  آیا بر اساس معیارهاى فقه 
سیاسی اهل سنت، معاویه اهلیت خالفت را داشت یا نه؟ 2. اگر محتماًل وى فاقد اهلیت بوده، این فقدان 
شایستگی در کدام ویژگی هاى شخصیتی معاویه بروز و ظهور داشته است؟ از این رو نویسندگان مقاله حاضر با 
بررسی  اوصاف معاویه در کالم حضرت علی)ع( و دسته بندى  آن ها، از یک سو چرایی فقدان این اهلیت در فرزند 
ابوسفیان از منظر امام)ع( را تبیین کرده و از سوى دیگر ارتباط هر یک از اوصاف ذکر شده در کالم امیرمومنان)ع(

با شرایط تصدى خالفت از نظر ماوردى؛ فقیه سیاسی و نظریه پرداز شاخص اهل سنت را روشن ساخته اند. 
درباره ى پیشینه این پژوهش؛ ذکر این نكته ضرورى است که نگارندگان به رغم جستجوهاى مكرر در منابع 
مختلف به کتاب و حتی مقاله اى که به این موضوع با چنین رویكردى پرداخته باشد، برنخوردند اما، نباید این 
نكته را نادیده گرفت که در برخی کتب از جمله »نقش عایشه در تاریخ اسالم« اثر سید مرتضی عسكرى و 
»امویان؛ ابوسفیان و معاویه« اثر حسین عماد زاده به طور کلی به برخی از رفتارها و مواضع معاویه بن ابی سفیان 
از نگاه منابع تاریخی اشاراتی شده است اما، هیچ یک به صفات معاویه از دیدگاه حضرت علی)ع(  آن هم به 

صورت دسته بندى شده و همچنین تطبیق این ویژگی ها با شرایط خالفت از دیدگاه اهل سنت نپرداخته اند. 



123مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

نوع تحقیق در این پژوهش، بنیادى، با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و شیوه جمع  آورى اطالعات از 
نوع فیش بردارى بوده است که طی  آن ابتدا در منابع روایی به ویژه نهج البالغه، ویژگی هاى معاویه که در کالم 
و نوشته هاى حضرت علی)ع( برشمرده شده، دسته بندى و سپس با شرایط خلیفه مندرج در احكام السلطانیه 

ماوردى، مطابقت داده شده است. 

2.ویژگیهایمعاویهدرکالمامامعلی)ع(
به دو دسته  به طور کلی می توان  خصوصیات معاویه که درکالم حضرت علی)ع( منعكس شده است را 
ویژگی هاى »رفتارى« که از وى بروز یافته، و خصوصیات »ذهنی« که  آثار  آن در اعمال معاویه، نمود داشته 

است، تقسیم کرد:
-1(ویژگیهایرفتاری

برخی »رفتار« را »جمیع فعالیتهایی که از یک موجود زنده سر می زند«)عظیمی، 1372، ص17( و  آنچه 
از  متشكل  را  فرد  یک  شخصیت  و  دانسته  ص11(   ،1393 می کند)میلتن برگر،  بیان  و  می دهد  انجام  انسان 
خصلت ها و ویژگی هایی همچون اندیشه، افكار، عادات و... که معرف رفتار وى است، تلقی کردند)کوئن، 
1390، ص113( اما در کاربرد عموم، »رفتار« صرفًا به مجموعه اى از فعالیت هاى عینیت یافته اطالق وخود 
به خود گفتار از این تعریف خارج می شود.  آنچه در این پژوهش ذیل عنوان »رفتار« مطرح شده، در بردارنده 
جمیع جهات رفتار معاویه؛ یعنی فعل، قول و امضاى وى است. در کالم امام علی)ع(، معاویه با این خصوصیات 

رفتارى، توصیف شده است:

2-1-1(فّحاش
 امام علی)ع( در نامه اى به عمروعاص از وى به دلیل تبعیت کردن از معاویه و همراهی با او انتقاد کرد و در 
جمالتی برخی از اوصاف معاویه را یاد آور شد: »تو دین خود را پیرو دنیاى کسی ساخته اى که گمراهی اش 

 آشكار و پرده حیایش دریده است، در مجلس خود بزرگواران را ناسزا می گوید
....«)رضی، 1390، ص646، ک39( 

شارح معتزلی در توضیح عبارت »یشین الكریم بمجلسه« به توهین هاى معاویه به بنی هاشم در مجالس و 
دیدارهاى مختلف وى اشاره  کرده و گفته است: » معاویه در مجلسش حاضر نمی شد، مگر اینكه بنی هاشم 
را ناسزا می گفت« )ابن ابی الحدید، 1404، 162/16( از شواهد این موضوع، اخبارى است که جسارت معاویه 
به امام علی)ع( در دیدارش با سعد بن ابی وقاص و واکنش تند سعد)ابن کثیر، 1424ق، 50/11( گزارش کرده 
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است. البته چندان دور از ذهن نیست که چنین شخصی که لب به ناسزا می گشاید، دیگران را هم ملزم به این 
کار کند. امیرمومنان)ع( با شناخت کامل از وجود چنین صفتی در معاویه، در یک پیشگویی از وادارکردن مردم 
توسط معاویه براى سب حضرتش خبر می دهد و می فرماید:» او به زودى شما امر می کند که مرا ناسزا گویید و 

از من بیزارى بجویید«)رضی، 1390، ص94، خ57( 
2-1-2(شکمچران

 خصیصه ى دیگر معاویه که در کالم حضرت علی)ع( بدان پرداخته شده، پرخورى و شكم چرانی است. امام 
علی)ع( در روزهاى  آخر عمر خود خطاب به مردم کوفه در سخنانی  آمیخته با نكوهش، از سلطه مردى گشاده 
گلو و شكم بر آمده بر مردم خبر می دهد که هر چه به دستش برسد، می خورد و  آنچه را نمی یابد، براى خوردن 

طلب می کند)همان(. 
 این موضوع به حدى بر همگان  آشكار بود که پرخورى معاویه، بسان یک ضرب المثل بین مردم رایج شد، 

به عنوان مثال شاعرى در هجو رفیق سیرى ناپذیر خود اینگونه سروده است:
»و صاحب لی بطنه کالهاویه کأن فی امعائه معاویه

یعنی؛ رفیقی دارم که شكم او مثل هاویه است، گویا در امعاء و روده او معاویه قرار دارد«)عسكرى، 377، 
 .)60-61/3

2-1-3(اسالمستیزدرعملونافرمان
معاویه در کالم امام علی)ع( به عنوان فردى که خدا را معصیت و نافرمانی می کند معرفی شده است. امیرمومنان 
در انتقاد از مردم کوفه، با تصریح به اطاعت خود از ذات بارى تعالی و نافرمانی معاویه از امر خدا، به مقایسه مردم 
شام و کوفه پرداخته و به نشانه ابراز انزجار از عهدشكنی کوفیان، معامله صرف دینار به درهم)دادن ده تن از کوفیان 

و ستاندن یک تن از شامیان ( بین خویش و معاویه را  آرزو می کند )رضی، 1390، ص1۸0، خ97(
البته نافرمانی خداوند توسط معاویه، قاعدتًا نباید موجب شگفتی باشد، چراکه وى با پذیرفتن ظاهرى اسالم 

توسط پدرش، او را مالمت می کرد و حتی از او خواست که اسالم را نپذیرد:
»یا صخر ال تسلمن یومًا فتفضحنا بعد الذین ببدر اصبحوا مزقًا«)عسكرى، 1377، 60/3(؛ اى صخر! اسالم 

را نپذیر که ما را به رسوایی دچار خواهی ساخت، پس از مرگ عزیزانی که در بدر پاره پاره شدند. 
 عالوه بر سعی بلیغ معاویه علیه امام)ع(که درباره  آن در نهج البالغه بدان اشاره شده و  آمده است:»بیا و از 
ماجراى شگفت فرزند ابوسفیان یاد کن.... مردم کوشیدند تا نور خدا را در چراغش خاموش سازند و فوران 
زالل حقیقت را از چشمه  آن ببندند و میان من و خود  آب صاف را وبا آلود کردند« )رضی، 1390، ص 342، 
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نمایش  به  را  ستیزى خود  اسالم  با رسول خدا)ص(،  ابراز عداوت  مواضع، ضمن  از  برخی  در  معاویه  خ162( 
می گذاشت. در این زمینه باید به ماجراى گفتگوى معاویه و مغیره بن شعبه، که به نقل از مطرف بن مغیره، در 
برخی از منابع  آمده است، اشاره کرد. بر اساس این گزارش، معاویه با اشاره به عبارت »اشهد ان محمدًا رسول 
الله«در اذان، با عبارت »ال والله إال دفنا دفنا«)ابن ابی الحدید، 1404، 130/5( از عزم خود براى محو نام رسول 
خدا و در حقیقت نام اسالم پرده برداشت. امام علی)ع( با اطالع کامل از همین روحیات و مقاصد شوم معاویه، 
ْیَطاُن«)رضی، 1390، ص654، ک44( ذکر این نكته ضرورى  َما ُهَو الشَّ وى را »شیطان« توصیف کرد:» َفِإنَّ
است که شیطان عالوه بر این که خود معصیت می کند به دنبال تسّرى این عصیان به دیگران است، لذا این 

عبارت، دشمنی معاویه با خدا و رسولش را به شكلی واضح نشان می دهد. 

2-1-4(گمراهکننده
در  )ع(  امام  برشمرده، گمراه کنندگی است.  معاویه  درباره  امام علی)ع(  تكرارترین صفاتی که  پر  از  یكی 
نامه هایی به حاکم خودخوانده شام، به اغواگرى و تالش وى براى فریفتن مردم اشاره کرد:» بسیارى از مردم را 
هالک ساختی و به گمراهیت فریب دادى و به امواج نفاق خود افكندى، تاریكی  آن ها را فراگرفت و در تالطم 
شبهه ها گرفتار شدند، پس از راه راست منحرف گشتند و به گذشته جاهلی برگشتند و راه قهقرا را در پیش 
گرفتند و به دودمان خود تكیه کردند و به  آن ها بالیدند، جز گروهی اندک از اهل بصیرت« )همو، ص63۸، 
ک32( امام علی)ع( همچنین در سخنانی در روزهاى نخست نبرد صفین، فریبندگی و گمراه کنندگی معاویه 
گاه باشید که معاویه، جمعی گمراه را رهبرى می کند،  را مایه به خطر افتادن یاران وى معرفی کرد و فرمود:» آ
حقیقت را بر ایشان روشن نساخته، و  آنان را چنان فریب داده که گلوى خود را هدف تیرها ساخته اند«)همو، 
ص۸۸، خ51( به همین دلیل امیرمؤمنان)ع( با شناخت از سیاست هاى اغواکننده معاویه و حیله گرى هاى عقل 
منفصل او، حاصل فعالیت این دو را جهل و گمراهی مردم می دانست: »چه قدر خدا ناشناس اند مردمی که 

رهبرشان معاویه و تربیت کننده شان عمروعاص است«
با  برابر  که  است  نكته ضرورى  این  ذکر  و عمروعاص  معاویه  درباره همكارى  )همو، ص390، خ1۸0( 
گزارشی تاریخی، در جریان جنگ تبوک، پیامبر)ص(، معاویه و عمروعاص را دید که در حال گفت وگو، راه 
می رفتند، به یاران فرمود: هرگاه این دو را در کنار هم دیدید، از هم جدایشان کنید که این دو هرگز براى خیر و 

صالح گرد هم نمی  آیند. )ابن عبد ربه، 19۸9، 345/4(
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2-1-5(اهلتأویلقرآن
امام علی)ع( در پاسخ به محتواى گستاخانه نامه معاویه، واقعیتی از شخصیت وى را براى جهانیان برمال ساخت 
و  آن این که، معاویه  که قر آن را برسر نیزه ها کرد و سپس باب حكمیت بر اساس قر آن را گشود، اساسًا اهل قر آن 
نبود و به بیان دیگر خود را به هیچ یک از  آموزه هاى قر آن پایبند و ملتزم نمی دانست؛»]اى معاویه[ همانا ما را به 

داورى قر آن دعوت می کنی در حالی خود اهل  آن نیستی« )رضی، 1390، ص666، ک4۸( 
این مطلب نیز در نهج البالغه منعكس شده که اگر معاویه گاهی به قر آن استناد کرده، صرفًا از باب تأویل 
قر آن بود؛»تا با تأویل قر آن در پی دنیا دویده اى« )همو، ص706، ک55( ذکر این نكته هم ضرورى است که 
مراد امام از تأویل در اینجا، تأویل ناصحیح و به عبارتی، تفسیر به رأى است که در جایی از نهج البالغه تحت 
عنوان»حمل بر  آراء« مطرح شده است:»قر آن را مطابق دیدگاه خودش معنا می کند، و حق را بر پایه هواهایش 

تفسیر می نماید.... در شبهه ها قرار گرفته و می گوید از شبهه می پرهیزم« )پیشین، ص140، خ۸7(
2-1-6(نیرنگباز

غدر و نیرنگ بازى؛ شیوه معاویه در عرصه هاى مختلف از جمله حكمرانی و جنگ است که در کالم 
نیست،  از من  زیرک تر  معاویه  قسم  »به خدا  فرمود:  از جمله در خطبه اى  اشاراتی شده،  به  آن  امام علی)ع( 
لیكن او نیرنگ می ورزد و گناه می کند« )پیشین، ص496، خ200( یكی از شارحان نهج البالغه دخالت دادن 
غدر در امور حكمرانی و  آمیختن سیاست به نیرنگ و حقه را مایه زیرک پنداشتن معاویه از سوى اهل جهل 
دانسته)خویی، 1400ق، 365/12( و در توضیح این مطلب، به عبارت»ما در روزگارى به سر می بریم که بیشتر 
مردم، نیرنگ را زیرکی می شمارند و اهل نادانی، نیرنگ بازى را چاره اندیشی نیک می پندارند« )رضی، 1390، 
ص7۸، خ41( استناد کرده است. تاریخ نمونه هاى متعددى از نیرنگ بازى معاویه را به یاد دارد که معطل 
کردن فرستاده امام در شام براى تجهیز سپاه خود و کسب  آمادگی نبرد، زیرپاگذاشتن صلح نامه امام مجتبی)ع( 

و استفاده ابزارى از قر آن در ماجراى صفین بخشی از نیرنگ هاى پرشمار معاویه است. 

1-2-7(فاسق
برخی از مورخان به رغم لعن معاویه توسط پیامبر اسالم)ص( )طبرانی، 1419، 32/11( به گونه اى به فضیلت 
تراشی براى وى روى  آوردند) آبی، 1424، 209/7؛ راغب اصفهانی1420، 50/2( که گویی او یكی از راسخان 
در ایمان است، اما به اخبار و روایاتی که بر فسق او گواهی می دهد، بی توجه بودند. از اخبار مرتبط با این واقعیت، 
ماجراى تجارت شراب توسط معاویه و درگیرى عبدالرحمن بن سهل انصارى با کاروان وى )عسقالنی، 1415، 
264/4( و همچنین روایت عبدالله بن بریده از شرابخوارى معاویه )احمد بن حنبل، 1421، 247/5( است که 
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نباید از نظر دور داشت. 
امام با شناخت از اوضاع اخالقی معاویه، در نامه اى به عمروعاص، او را به عنوان شخصی که پرده حیایش 
دریده، توصیف کرد:» تو دین خود را پیرو دنیاى کسی ساخته اى که گمراهی اش  آشكار و پرده حیایش دریده 
است« )رضی، 1390، ص646، ک39(  و در سخنانی فاجر بودن معاویه را یاد آور شد: »به خدا قسم معاویه 

زیرک تر از من نیست، لیكن او نیرنگ می ورزد و گناه می کند« )پیشین، ص496، خ200(

2-2(ویژگیهایذهنی-زمینهای
پیش تر گفته شد که مراد از ویژگی هاى ذهنی- زمینه اى  آن دسته از خصوصیاتی است که وجود  آن در انسان، 
جز با ارتكاب اعمال و بروز رفتار ثابت نمی شود. به بیان دیگر ویژگی هاى ذهنی- زمینه اى موجد و سبب انعقاد 
ویژگی هاى رفتارى می شود. این دسته از ویژگی ها خود به دو گونه »ذهنی« که مربوط به روان و عقیده شخص 
و »زمینه اى« که متأثر از خانواده، محل زیست، وقایع مهم زندگی و عواملی از این قبیل است، تقسیم می شود. 

2-2-1(ویژگیهایذهنی
در سخنان و نوشته هاى امام علی)ع( ویژگی هاى ذهنی معاویه تحت این عناوین ذکر شده است:

2-2-1-1(گمراهی
معاویه در سخنان امام علی)ع( عالوه بر »گمراه کننده« به عنوان »گمراه« معرفی شده است که چونان کسی 
که در بیابان از مسیر، منحرف شده، به مقصد نمی رسد)رضی، 1390، ص606، ک2۸( و مانند کسی که از 
نعمت چشم محروم است و راهنمایی هم ندارد، راه به جایی نمی برد )همو، ص576، ک7( این ضاللت، 
همان گونه که در نامه امام)ع( به عمروعاص، تصریح شده، یک گمراهی  آشكار است )همو، ص646، ک39( 
لذا امیرمومنان در نامه هاى خود به معاویه توصیه می کند که با در  آوردن عنان اختیار خود از کف شیطان و 

نافرمانی از ابلیس، تقوا پیشه کند و به راه راست در آید. 

2-2-1-2(منافق
 یكی از اوصافی که حضرت علی)ع( درباره معاویه به کاربرده، صفت »منافق«است. و البته حق نیز همین 
است، چرا که پیامبر)ص(، بغض و کینه نسبت به علی بن ابی طالب )ع( را نشانه منافق می دانستند.  )قمی، 1404، 
321/1( امام در  آستانه نبرد صفین خطاب به یاران خود، معاویه را منافق فرزند منافق خواند: » دشمنتان، شما را 
فراخوانده است و می دانید که رئیس  آن ها منافق فرزند منافق،  آنان را به  آتش فرا می خواند« )مجلسی، 1403، 
4۸6/32( علی بن ابی طالب)ع( در پاسخ به معاویه که در نامه خود، از نسب و نیاى مشترک نوشته بود، مرقوم 



مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 128

فرمود:»  آزاد شده همچون مهاجر و منافق همچون مؤمن نیست« )هاللی، 1405، ۸09/2 ( همچنین امیرمؤمنان 
در نامه اى دیگر، فرزند ابوسفیان را از این که فریب  آرزوها را بخورد و ظاهرى خالف باطن داشته باشد، برحذر 
داشت )رضی، 1390، ص5۸0، ک10( اما معاویه در زمان امام علی)ع( براى کسب قدرت و در زمان امامت 

حسن بن علی)ع( براى تثبیت قدرت خود، همچنان نقاب دو رویی و نفاق را بر چهره داشت. 

2-2-1-3(کمعقل
ْغَلُف اْلَقْلِب«به معناى کسی که درک 

َ
امام علی)ع( در یكی از نامه هاى خود به معاویه، وى را با عبارت » ْأ

ندارد و »ُمَقاِرُب اْلَعْقل « یعنی کسی که عقلش ناقص و ضعیف است)صالح، 1390، 209(، مورد خطاب قرار 
داد و او را چون انسانی که براى دیدن منظره اى که به نفعش نیست از نردبانی باال می رود، کم بهره از عقل 

دانست. )رضی، 1390، ص71۸، ک64(

2-2-2(ویژگیهایزمینهای
قباًل ذکر شد که ویژگی هاى زمینه اى هر انسان متأثر از دوره، خانواده، بوم، اتفاقات مهم زندگی و مسائلی 
از این دست شكل می گیرد.  آن چه که می توان از سخنان و نوشته هاى امام علی)ع( درباره ویژگی هاى زمینه اى 

معاویه، استخراج کرد دو ویژگی سلبی به این شرح است:

2-2-2-1(فاقدسابقهدراسالم
یكی از نقدهاى جدى امام علی)ع( و بسیارى از اصحاب پیامبر)ص( که تالش معاویه براى رسیدن به قدرت را 

می دیدند، مربوط به مكرهانه مسلمان شدن وى و نداشتن سابقه در اسالم است. 
وقتی ابوسفیان در مكه مسلمان شد، معاویه فرار کرد و حاضر به تسلیم نشد، لذا پیامبر خون او را مباح اعالم 
کرد، تا این که 5 ماه قبل از رحلت پیامبر)ص(، خود را به دامن عباس انداخت و درخواست شفاعت کرد، تا پیامبر 

از خون او بگذرد، با شفاعت عباس، پیامبر او را بخشید و فرمود:»انتم الطلقاء«) عمادزاده، بی تا، 9۸-99(
از این رو امام از تالش معاویه براى هم ردیف شدن با حضرتش به رغم فقدان معیارهاى هم طرازى از جمله 
اسالم  براى  قدمی  قرین کسی شدم که هرگز چون من،  از روزگار  تعجب کرد:»شگفتا  ابراز  اسالم،  سابقه 

برنداشته و در اسالم سابقه اى چون سایقه من نداشته است، سابقه اى که کسی را به مثل  آن دسترسی نیست«
)رضی، 1390، ص57۸، ک9( و پیشگامی در اسالم را الزمه والیت امر امت برشمرد:»اى معاویه شما از 

چه زمانی زمامدار رعیت و والی امر امت بوده اید؟«)همو، ص5۸0، ک10(
در بخش دیگرى از کالم و نوشته هاى حضرت، موضوع حتی از »سابقه« فراتر می رود و بحث اسالم  آوردن 
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همراه با کراهت توسط معاویه و قرار گرفتن وى در زمره»طلقاء« پیش کشیده می شود. 
اشاره شده در   – نبوى)ص(  به حدیث  بنا  دلیل است که  این  به  اساسًا  معاویه،  براى  این ویژگی  یاد آورى   
مكالمه حضرت امام حسین)ع( و مروان بن حكم - فرزندان ابوسفیان حق در اختیار گرفتن حكومت را ندارند. 
)مجلسی، 1403، 44 /623( امام علی)ع( در نامه اى به معاویه به مسئله حرمت خالفت بر »طلقاء« اشاره می کند 

و می نویسد: بدان تو از  آزاد شدگانی که خالفت بر  آنان حالل نیست. 
)ابن مزاحم، 1404، 29( فرزند خلیفه دوم نیز این معنا را در پاسخ به مكاتبه معاویه  آورده و جایگاه وى را در 
این مسئله یاد آور شده است. جالب تر این که بنابر نقلی، بر معاویه در جریان صفین به واسطه ابوهریره و ابوالدرداء 
پیغامی شفاهی براى علی بن ابی طالب)ع( می فرستد که در بخشی از  آن خود معاویه به موضوع دورى طلقا از 

خالفت اذعان و اعتراف کرده است )هاللی، 1405، 749/2(

2-2-2-2(فاقدنسبروشن
ِریُح  الصَّ اَل  عبارت»َو  ذیل  که  است  صحیح  نسبی  نداشتن  معاویه،  زمینه اى  ویژگی هاى  از  دیگر  یكی 
ِصیق «)رضی، 1390، ص5۸۸، ک7( از  آن بحث می شود. اگرچه شارح معتزلی این موضوع را به صراحت  َکاللَّ
ابی  را رد کرده است)ابن  با موضوع »نسب«  این کالم  ارتباط  و  دانسته  مرتبط  اسالم  آوردن  و اخالص در 
الحدید، 1404، 15/ 19 ( اما بسیارى از جمله میرزاى خویی با این نظر موافق نیستند. صاحب منهاج البراعه با 
استناد به گفته هاى نویسندگان »الكامل« و» الزام النواصب«، عبارت مذکور را با بحث »نسب« مرتبط می داند. 
)خویی، 1400ق، 276/1۸( همچنین صاحب بحاراالنوار در این باره می نویسد:» به نظر می رسد که سخن او]که 
گفته:[».... کاللصیق« اشاره اى است به  آنچه که درباره تبار معاویه مشهور است،... براى حفظ  آبروى معاویه، 
در اینجا نادیده گرفته شده است. و برخی از دانشمندان ما در نامه اى در امامت ذکر کردند که امیه از صلب عبد 
شمس نبود، بلكه او برده رومی بود که عبد شمس او را به فرزندخواندگی پذیرفت و او را به خود نسبت داد.  «

)مجلسی، 1403، 107/32(در این باب، عالوه بر مطالب پیش گفته، گزارش نویسنده الغارات از گفت وگوى 
عقیل بن ابی طالب و معاویه درباره نسب وى، می تواند مورد توجه قرار گیرد. 

3.رابطهویژگیهایمعاویهباشرایطخلیفهدراحکامالسلطانیه
ابوالحسن علی بن محمد ماوردى)د450ه( یكی از نظریه پردازان شاخص اهل سنت در زمینه سیاسی است 
که در قرن 4و 5 هجرى زیسته است. وى در کتاب »االحكام السلطانیه«به طور مبسوط درباره خالفت و  آیین 
حكمرانی، مباحثی را نگاشته است. ابواب بیست گانه »االحكام السلطانیه« در حقیقت منشور فقه سیاسی اهل 
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سنت است. 
 آنچه در این پژوهش، محل اعتنا است؛ باب نخست این کتاب که ماوردى نام »عقد امامت« را بر  آن نهاده 
است. وى دراین بخش می نویسد:» امامت به دوگونه منعقد می گردد: یكی توسط انتخاب اهل حل و عقد و 
دیگرى توسط امام قبلی. اما در بین کسانی که معتقد به گزینش امامت توسط اهل حل و عقد هستند در تعداد 

این گروه اختالف است.«)الماوردى، 1406، 6-7(
این عالم سنی مذهب در ادامه، ویژگی هاى یک فرد براى تصدى خالفت را در چهار گروه)همان(دسته بندى 
و بیان کرده است که شامل؛ الف(قریشی بودن؛ ب( آزاد بودن، بلوغ، عقل و علم و عدالت؛ ج(افضل بودن در 

علم و دین د(توانایی و کفایت براى حرب، سیاست و اقامه حدود می شود )پیشین، 1۸-21(. 
ویژگی اول، یعنی قریشی بودن

 مربوط به خصوصیات زمینه اى است که به رغم داخل بودن ظاهرى معاویه در  آن، از سویی به دلیل وجود 
یک ویژگی زمینه اى سلبی که همان فقدان نسب روشن می باشد با چالش روبرو است. از دیگر سو، حدیث 
حرمت خالفت بر فرزندان ابوسفیان به فرض صحت حدیث»االئمه من قریش«می تواند اطالق واژه قریش را 

مختل کند. 
ویژگی هاى گروه دوم، به جز عدالت در زمره ویژگی هاى ذهنی- زمینه اى است. پیشتر گفتیم که امام، 
معاویه را با عبارت »مقارب العقل« به معناى کسی که بهره اندکی از خرد دارد، توصیف کرده است که این 

موضوع اهلیت معاویه براى خالفت را زیر سئوال می برد. 
نباید از نظر دور داشت که معاویه به خوبی می دانست در هندسه فكرى اهل بیت)ع(، او انسان کم عقلی تلقی 
می شود، در همین راستا گزارشی در دست است که امام حسین)ع( در حضور معاویه وقتی سخن از عقل به میان 
 آمد، فرمود: عقل به کمال نرسد مگر با پیروى از حق. در پی این سخن معاویه گفت: در سینه هاى شما جز یک 

چیز وجود ندارد. )دیلمی، 140۸، ص29۸( 
عالوه بر این، سخن حضرت امام صادق)ع( جالب توجه است،  آن حضرت در پاسخ به سئوال فردى درباره 
ماهیت عقل فرمود: چیزى است که به وسیله  آن خدا پرستش شود و بهشت بدست  آید.  آن شخص می گوید: 
پرسیدم پس  آنچه معاویه داشت چه بود؟ فرمود:  آن نیرنگ است،  آن شیطنت است،  آن نمایش عقل را دارد، 

ولی عقل نیست. )کلینی، 1363ش، 11/1( 
 درباره ویژگی عدالت، فارغ ازتعاریف مختلفی که از  آن ارائه شده، می توان گفت عدالت مسئله اى ناظر به 
رفتار انسان است. برخی از اهل سنت، عدالت را ملكه اى می داند که مانع از انجام کبیره یا صغیره- که نشانه 
خفت نفس است - می شود)سیوطی، 1424ش، 199/1( که این با ویژگی فسق معاویه که حضرت به  آن اشاره 
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کرده همخوانی ندارد. برخی نیز، »عادل« را کسی می داند که داراى پنج صفت باشد: در نماز جماعت حضور 
یابد؛ از شراب خوارى خوددارى کند؛ در دینش لغزش و خرابی نباشد؛ دروغ نگوید؛ کم عقل نباشد. )احمد 

بن حنبل، 1403، ص360( 
بر مبناى این تعریف هم معاویه، شایسته خالفت نیست. چون درباره شرابخوارى وى روایت »عبدالله بن 
بریده« و »عبدالرحمن بن سهل انصارى« را نمی توان نادیده گرفت. همچنین درباره دروغگویی معاویه بایستی 
گزارش هایی که مبّین دیدگاه معاصران وى می باشند، را مّدنظر قرار داد، از جمله اینكه برابر با نقلی، معاویه اّدعا 
می کرد که من از موى رسول خدا صلی الله علیه و  آله و سلم بعد از سعی برداشتم ولی مردم حرف او را باور 

نمی کردند و به دیده تردید در  آن می نگریستند
 )نسائی، 2010، ص317(. بنابراین هم عصران معاویه درباره راستگویی وى متفق نبودند و شاید از همین رو 
است که عبدالله بن عفیف ازدى در مقابل جسارت ابن زیاد به امام حسین)ع(، یزید و پدرش معاویه را دروغگو 

خواند )ابن اعثم، 1411ق، 124/5(. 
در مورد دسته سوم، در میان  آنچه امام علی)ع( برشمرده، نمی توان به طور قطع به خصوصیتی که ویژگی علم 
را به چالش می کشد، اشاره کرد. البته اگر معاویه اندک فضیلتی هم در این زمینه داشت، دروغ پردازانی که در 
مقابل زر براى او فضیلت تراشیدند، در این رابطه هم چیزى به هم می بافتند. در خصوص افضلیت در دین نیز پر 

واضح است که ویژگی نفاق معاویه، ادعاى افضلیت معاویه در دین را به طور کلی مردود می سازد. 
دسته چهارم مربوط به کفایت براى اداره امور، توانایی حرب و اجراى حدود است، در این باره نیز اگرچه به 
طور مشخص از میان صفاتی که امام علی)ع( برشمرده، نمی توان ناقضی پیدا کرد، اما اخبارى درباره ترس معاویه 
از جنگ در دست است)ابن عبد ربه، 19۸9، 110/3( که شمولیت معاویه در برخی از ویژگی هاى این دسته را 

با اشكال مواجه می سازد. 

4.نتیجهگیری
 بر اساس  آنچه گفته شد، معاویه متصف به خصوصیاتی از جمله ؛ فحاشی، نفاق، کم عقلی، فریبكارى، 
گمراهی، فقدان نسب روشن و فقدان سابقه در اسالم است که در دو دسته رفتارى)عملكردى( و ذهنی- 

زمینه اى قرار می گیرد. 
 حتی با نادیده گرفتن سخنان حضرت علی)ع( در باب عدم اهلیت معاویه، می توان با تطبیق مولفه هاى نظریه 
خالفت ماوردى با ویژگی هاى معاویه که در کالم امیرمومنان)ع(  آمده، مشروعیت سیاسی فرزند ابوسفیان در نزد 

اهل سنت را خدشه پذیر یافت. 
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بین برخی از اوصاف معاویه با بخشی از کلیت دسته بندى ماوردى تضاد وجود دارد، اما برخی از خصوصیات 
معاویه، تنها بخشی از یک یا چند دسته بندى را مورد خدشه قرار می دهد که همین براى زیرسئوال بردن موقعیت 

معاویه کفایت می کند. 
در مجموع می توان گفت اگرچه تئورى ماوردى مشمول تأخر نظریه بر امر واقع است اما اگر به فرض، تاریخ 
به زمان معاویه برگردد و بنا باشد بر اساس ویژگی هاى مد نظر ماوردى، از طریق شورا یا اهل حل و عقد بین 
معاویه و شخص دیگرى براى تصدى خالفت انتخابی صورت بگیرد، معاویه با بحران مشروعیت سیاسی مواجه 
خواهد بود و دیگرى به خالفت می رسد. البته در صورت تغلب و استیال، بر اساس نظر ماوردى، ویژگی هاى 
یادشده، فاقد کارایی خواهد بود. کوتاه سخن اینكه بر پایه مقبوالت اهل سنت، معاویه فاقد مشروعیت سیاسی 

براى حكمرانی بر مردم بود 

منابع
ابن ابی الحدید، عبدالحمیدبن هبه الله)1404(؛ شرح نهج البالغه، مكتبه  آیه الله مرعشی نجفی، قم، 	 

اول. 
ابن اعثم، احمد)1411( ؛ الفتوح، تحقیق: علی شیرى، داراالضواء، بیروت، چ1. 	 
ابن حنبل، احمد)1403(؛ فضائل الصحابه، تحقیق:وصی الله بن محمد عباس، جامعه ام القرى، مكه، 	 

چ اول. 
ابن حنبل، احمد)1421(؛ مسند االمام احمد بن حنبل، تحقیق:شعیب االرنؤوط-عادل مرشد و  آخرون، 	 

موسسه الرساله، بیروت، چ اول. 
ابن عبد ربه، احمد بن محمد)19۸9(؛ العقد الفرید، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چ اول. 	 
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قم چ 4. 
 آبی، منصور بن حسین)1424(؛ نثر الدرر فی المحاضرات، دارالكتب العلمیه، بیروت. 	 
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البلغا، داراالرقم، 	  و  الشعرا  االدبا و محاورات  راغب اصفهانی، حسین بن محمد)1420(؛ محاضرت 
بیروت. 

رضی، محمد بن حسین)1390(، نهج البالغه، ترجمه؛ علی شیروانی، معارف، قم، چ اول. 	 
الریاض، 	  دارالعاصمه  الله،  بن عوض  الراوى، تحقیق: طارق  تدریب  الدین)1424(؛  سیوطی، جالل 

قاهره، چ اول. 
صالح، صبحی بن ابراهیم)1390(؛ فرهنگ نهج البالغه، ترجمه: مصطفی رحیمی نیا، اسالمی، تهران، 	 

چ14۸. 
طبرانی، ابوالقاسم سلیمان بن احمد)1419(؛ المعجم الكبیر، دارالكتب العلمیه، بیروت. 	 
عسقالنی، ابن حجر احمد بن علی)1415(؛ االصابه فی تمییز الصحابه، تحقیق: عادل احمدعبدالموجود- 	 

علی محمد معوض، دارالكتب العلیمه، بیروت چ اول. 
عسكرى، سید مرتضی)1377(؛ نقش عایشه در تاریخ اسالم، دانشگاه اصول الدین، قم، چ اول. 	 
عظیمی، سیروس)1372(؛ روان شناسی عمومی، انتشارات صفار، تهران، چ اول. 	 
عمادزاده، حسین)بی تا(؛ امویان، ابوسفیان و معاویه، مكتب القر آن، تهران، چ اول. 	 
قمی، علی بن ابراهیم)1404(؛ تفسیرالقمی، تحقیق و تصحیح: طیب موسوى جزایرى، دارالكتب، قم. 	 
کلینی، محمد بن یعقوب)1363ش(؛ الكافی، دارالكتب االسالمیه، تهران. 	 
کوئن، بروس)1390(؛ مبانی جامعه شناسی، ترجمه و اقتباس:غالمعباس توسلی؛رضا فاضل، سمت، 	 

تهران. 
محمدى رى شهرى، محمد)1421ق(؛ موسوعة االمام علی بن ابی طالب فی الكتاب و السنة و التاریخ، 	 

موسسة دارالحدیث العلمیة والثقافیة، مرکز للطباعة والنشر، قم. 
مجلسی، محمد باقر)1403(؛ بحاراالنوار الجامعة لُدرر اخبار االئمة االطهار، دار احیاء التراث العربی، 	 

بیروت، چ2. 
میلتن برگر، ریموند)1393(؛ شیوه هاى تغییر رفتار، ترجمه: علی فتحی  آشتیانی؛ هادى عظیمی  آشتیانی، 	 

سمت، تهران، چ15. 
نسائی، احمد بن شعیب ابن علی)2010(؛ المجتبی من السنن، بیت االفكار الدولیه، ریاض. 	 
هاللی، سلیم بن قیس)1405(؛ کتاب سلیم بن قیس، تحقیق: محمد انصارى زنجانی، الهادى، قم. 	 
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فضایلاخالقاجتماعیدرنهجالبالغه

صدیقهساداتمیرزاپورآلهاشم
 عضو علمی گروه معارف اسالمی، دانشگاه پیام نور

خالصه
انسان در پهنه ى هستی چهار نوع رابطه را تجربه می کند. رابطه  با خدا، با خود، با طبیعت و رابطه با سایر 
را  دیگر  انسان هاى  با  معاشرت  است  اجتماعی  ذاتًا  موجودى  بشر  که  از  آنجا  اجتماعی(.  )اخالق  انسان ها 
با فطرت، روابط اجتماعی خود را  بر اساس  آموزه هاى وحیانی منطبق  باید  این رابطه  بهبود  براى  می پسندد. 
تنظیم کند.. بعد از قر آن کریم، نهج البالغه سرچشمه ى هدایت بشر به سمت نیكی هاست. در این مقاله اخالق 
گاهی بخش بشر امروزى  اجتماعی و فضایل  آن در کالم امیر مؤمنان با روش توصیفی و تحلیلی واکاوى شده تا  آ

در عرصه هاى اجتماعی باشد. 

کلمات کلیدی: انسان، اخالق اجتماعی، فضایل، نهج البالغه
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مقدمه
در متون دینی اسالم مهم ترین شاخص هاى اخالق اجتماعی رعایت اعتدال و انصاف معرقی شده  است. 
در طول حیات اجتماعی انسان، افراط و تفریط و خروج از حّد اعتدال، تمّدن هاى بشرى را به سمت سراشیبی 
سقوط کشانده است. دین مبین اسالم به دلیل توصیه ى انسان به رعایت اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط، 
کامل ترین برنامه  ى هدایت را در اختیار بشر قرار داده است. چنانكه خداوند فرمود: "و کذلک جعلناکم امه 

وسطا لتكونوا شهداء علی الناس". 
 علی علیه السالم نیز فرمودند: "ثمره ى تفریط ندامت و پشیمانی است و ثمره ى دوراندیشی و درک، سالمت 

است". 
 ایشان در خطبه اى دیگر در رابطه با پرهیز از افراط و تفریط نسبت به مقام ایشان به صراحت و روشنی از 
تفریط و افراط انتقاد کرده و می فرماید: "به زودى دو گروه نسبت به من هالک می شوند. دوستی که افراط کند 
و به غیر حق کشانده شود و دشمنی که در کینه توزى با من زیاده روى کرده و به راه باطل در آید. بهترین مردم 

نسبت به من گروه میانه رو هستند. از  آنها جدا نشوید". 
 همچنین یكی دیگر از شاخص هاى مهّم اخالق اجتماعی در اسالم رعایت انصاف است که به نحوى 
یا نادرستی رفتارهاى  می توان  آن را معیار معاشرت خواند. بهترین و کامل ترین معیار براى تشخیص درستی 
اجتماعی ما، همین معیار است. این مالک را می توان در همه ى برخوردهاى اجتماعی به کار گرفت؛ اعم از 

برخورد با همسر، فرزند، پدر و مادر، اقوام، همسایگان، شهروندان و به طور کّلی سایر انسان ها. 
 امیر مؤمنان علی علیه السالم در بخشی از نامه ى خود به فرزندش می فرماید: "پسرم! خود را میان خویش و دیگران 
میزانی بشمار، پس  آنچه براى خود دوست می دارى براى جز خود دوست بدار و  آنچه تو را خوش نیاید براى 
او ناخوش بشمار و ستم مكن چنانكه دوست ندارى بر تو ستم رود و نیكی کن چنانكه دوست می دارى به تو 
نیكی کنند". حال باید پس از پرداختن به دو شاخص مهم اخالق اجتماعی در اسالم )رعایت اعتدال و رعایت 

انصاف(، فضایل اخالق اجتماعی را بر اساس متن نهج البالغه بررسی  کنیم. 

فضایلاخالقاجتماعیدرنهجالبالغه
الف-توحیدباورى: انسان یكتاپرست که از قید بندگی طاغوت رهیده و خدا را بندگی می کند به خوبی 

می تواند روابط اجتماعی خویش را سامان بخشد. براى این که انسان بتواند به سوى غایت تربیتش گام زند 
الزم است رابطه اش با خدا اصالح شود؛ براى تحّقق این امر،  آدمی باید به تمام معنا بندگی نماید و از بندگی غیر 

خدا  آزاد شود و  آخرت گرایی مدار زندگی او گردد. 
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 امام علی علیه السالم در این باره می فرماید:" من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس و من اصلح 
امر  آخرته، اصلح الله له امر دنیاه؛ هر که میان خود و خدا را اصالح کند، خدا میان او و مردم را اصالح کند و 

هرکه کار  آخرت خود را درست کند، خدا دنیاى او را سامان دهد"
ب-اندیشه ورزى: در  آیات متعددى خداوند مردم را به تفّكر و تعّقل دعوت نموده و در برخی  آیات کسانی 
را که از نیروى عقل خویش بهره نمی برند سرزنش می کند. "همانا بدترین جنبندگان نزد خدا، افراد کر و اللی 
هستند که اندیشه نمی کنند. " عالوه بر قر آن کریم که کتاب هدایت بشر است، نهج البالغه نیز تأکید فراوانی 
بر خردورزى و عقالنّیت می کند؛ در نگاه امام علی علیه السالم هیچ چیزى در عالم با خردمندى برابرى نمی کند و 

هیچ خردى چون تدبیر نیست و هیچ دانشی چون تفّكر نیست. 
 ایشان در جاى دیگر می فرماید:"غنی کسی است که خرد دارد و درویش کسی است که نادان است. "

 حّتی ایشان در وصّیت به فرزندش امام حسن علیه السالم فرمود:" آنكه بیندیشد بیناست. "
اندیشه ى  تاریخ  اندیشه در  علیه السالم را نخستین منادى عقالنیت و  آزادى  امام علی  از پژوهشگران،   برخی 
اسالمی دانسته اند. در نهج البالغه دعوت به تفّكر و اندیشه ورزى با واژه هاى مختلفی چون تدّبر، نظر، تفّكر و 

اعتبار بیان شده است. 
 البّته اندیشه ورزى در اخالق اجتماعی نشانه ها و  آثارى دارد که به بهبود و تحكیم روابط اجتماعی می انجامد. 
دانش حّل مسئله و تفّكر خاّلق، رفق و مدارا، خویشتن دارى، سعه ى صدر، رعایت اعتدال و انصاف، بخشش 
و مسئولیت پذیرى و انتقاد پذیرى نشانه هاى تحّقق خردورزى در اخالق اجتماعی است. امروزه فضیلت هاى 
اخالق اجتماعی نام برده را در علم روانشناسی به نام مهارت هاى زندگی معرفی می کنند. در حالیكه این فضایل 
یا به عبارتی مهارت ها قرنها پیش در سیره و بیانات معصومین علیهم السالم مطرح شده است. باید توّجه داشت تا 
زمانی که انسان تالشی براى بهبود روابطش با خودش نكرده باشد و در اخالق فردى رشد نكرده باشد نخواهد 
توانست در اخالق اجتماعی روابطی انسانی و منطقی با هم نوعانش برقرار سازد. مدارا، نرمی و رفق از جلوه هاى 
مؤّثر خردورزى در اخالق اجتماعی است. حضرت علی علیه السالم در روابط فردى و اجتماعی مأمور بودند که 

همیشه با رفق و مدارا عمل کنند. 
 از دیگر جنبه هاى خردورزى، مسئولیت پذیرى اجتماعی است. امیر مؤمنان علیه السالم فرمودند:"   من سیر بخوابم 

و پیرامونم شكم هایی که از گرسنگی به پشت چسبیده و جگرهاى سوخته وجود داشته باشد؟!"
 مهارت حّل مسئله و تصمیم گیرى نیز نشانه  بارز خردورزى در اخالق اجتماعی است. گاه به خاطر ترس  از 
روبرو شدن با مسائل یا ترس از تصمیم گیرى، دست به انكار می زنیم. در این مواقع به مرور زمان اجازه می دهیم 
به جاى ما و براى ما تصمیم بگیرند. گاه حّتی مرور زمان و شرایط محیطی نیز نمی توانند راه حّل مناسبی را پیش 
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پاى ما گذارند و فقط باعث تجّمع مسائل و ایجاد مشكالت بزرگتر و پیچیده تر می شوند. 
 از نشانه هاى دیگر خردورزى در اخالق اجتماعی نگاه همدالنه و برخورد با سعه ى صدر است. درک 
احساس طرف مقابل و توّجه به اوضاع و احوال همنوعان از ویژگی هاى انسان با فضیلت است. هم دلی و سعه ى 
صدر عالوه بر بهبود روابط اجتماعی و میان فردى موجب کاهش خشونت و افزایش تعامل و هم بستگی انسانی 
می شود. امام علی علیه السالم در این زمینه فرمودند:"از کّفاره ى گناهان بزرگ، فریادخواه را به فریاد رسیدن است 

و غمگین را  آسایش بخشیدن. "
 البّته یكی از مهم ترین لوازم همدلی، رعایت انصاف است؛ اینكه بتولنیم خود را به جاى دیگران بگذاریم. 
دقیقًا مطابق فرازى از  آنچه علی علیه السالم در نامه ى خود به فرزندش فرمود:"اى پسرم! خود را میزان میان خود و 

دیگران قرار ده. "
 از نمودهاى دیگر خردورزى در اخالق اجتماعی، شنوندگی فّعال است. اگر افراد به درستی به سخنان 
یكدیگر گوش ندهند با شرایط و نقطه نظرات هم  آشنا نشده، دچار کج فهمی یا سوء تفاهم شده و نمی توانند 
به بهبود روابط اجتماعی خود کمكی کنند. امام علی علیه السالم فرمودند:"سخن بگویید تا شناخته شوید زیرا که 

مرد زیر زبانش نهفته است. "
 ج-خویشتن دارى و تقوا: تقوا حاکی از نوعی حالت قلبی و ملكۀ نفسانی است. حصول این معنا، منوط به 
تبعیت از اوامر و نواهی خداوند و مداومت بر  آن است تا به اصطالح عالمان اخالق،  آن حال به ملكه تبدیل شود. 
ُقوَن« یا  ُكْم َتَتّ به این ترتیب، عمل به طاعت و اجتناب از معصیت، شرط الزم براى رسیدن به تقواست. تعبیر »َلَعَلّ

ُقوَن«در پایان  آیاتی که احكام و حدود االهی را بیان می کنند بر این معنا داللت دارد.  ُهْم َیَتّ »َلَعَلّ
در قر آن کریم واژه »تقوا« 17 بار و مشتقات  آن بیش از 200 بار  آمده است. از منظر قر آن، فقط اعمال متقیان 

قین.  ُل الّلُه ِمَن الُمَتّ ما یَتَقَبّ پذیرفته است و به کارى که بنیان  آن براساس تقوا نباشد اعتنایی نمی شود، ِاَنّ
این تعداد فعل امر به صراحت نشان می دهد که تا چه حد رعایت تقوا اهمیت دارد، و تا چه حد انسان از تقوا 

كم ُتفِلُحون لَباب َلَعلَّ
َ
ولی ال

ُ
ُقواالّله َیاأ غفلت می کند. از جمله این اوامر این است که می فرماید: َفاتَّ
. پس اى خردمندان عالم! از خدا بترسید، باشد که رستگار شوید. 

امام علی علیه السالم می فرماید: »هر که بر نفس خود زور شود، به اوج زورمندى رسیده است.«
 پس روح تقوا همان خود نگهدارى است. خود را از چه نگهدارى کردن؟ از هر چه که انسان بخواهد 
خودش را نگه دارد،  آخر بر می گردد به خودش. حتی  آدم ترسو که از دشمن می ترسد، اگر حساب کنید مغلوب 
ترس و جبن خودش شده. اگر انسان بتواند بر نفس خودش در  آن حد مسلط باشد که بر ترس خودش هم مسلط 
باشد، بر بخل و حسد و خشم و طمع و  آز و حرص خودش مسلط باشد، این اسمش تقوا است و این خویشتن 



مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 138

بانی و خویشتن دارى موجب بهبود اخالق اجتماعی فرد نیز می شود. 
تقوا که در قر آن زیاد  آمده است، از ماده وقی است که به معنی نگهدارى است و در واقع خود کلمه تقوا 
مفهوم خودنگهدارى و خودحفظ کردن دارد. تقواى الهی یعنی انسان خود را از  آنچه که خدا نهی کرده است 
نگهدارى کند تا از عواقب  آن مصون بماند. در قر آن کریم مكرر به  آثار تقوا اشاره و تصریح شده است و معموال 
 آثار تقوا چیزهایی است درست عكس  آنچه که ابتدا انسانی که بصیرتی ندارد از تقوا می فهمد یعنی در مورد تقوا 
از مهم ترین  آموزه هاى قر آنی، که در سیره علمی و عملی معصومان مورد تأکید قرار گرفته،  آموزه »تقوا« است؛ 
زیرا می تواند تأمین کننده بهداشت و سالمت روحی باشد. در نهج البالغه امام علی علیه السالم در خطبه هاى 16، ۸3، 
 ،19۸ ،196 ،195 ،194 ،193 ،191 ،190 ،1۸۸ ،1۸3 ،1۸2 ،173 ،167 ،160 ،157 ،144 ،130 ،114 ،111 ،۸7
204، 230 و 3۸۸ کلمه ى تقوا بارها به کار رفته است. کلمه ى تقوا در نامه هاى 27، 31، 47، 53 و 56 نیز به 
کار رفته است. این کلمه در حكمت هاى4، 95، 113، 130، 147، 210، 242، 29۸، 349، 370، 371، 3۸۸، 

391، 410 و 45۸ نیز به کار رفته است. 
وقتی می گوییم خویشتن دارى یا خویشتن بانی یعنی باید از نفس خود که گوهرى نفیس و امانتی ارزنده 
است که باید جلوى تاراج و تخریب  آن را بگیریم و باعث رشد و بالندگی  آن شویم. تقوا باعث می شود انسان 

خود را از منطقه ى گناه به حاشیه ببرد و خود را حفظ نماید. 
 بسیارى از افراد اسیر و تسلیم محض امیال گذراى خود هستند و با اینكه ممكن است بدانند با ارضاء این 
امیال در دراز مدت به خود و دیگران  آسیب می زنند، از روى عادت و نه از روى اراده رفتار می کنند و سپس 

دچار عذاب وجدان شده و احساس گناه به  آنها دست می دهد. 
ایستادگی در برابر میل و هوس، ریشه ى همه ى مقاومت هاى احساسی براى کنترل نفس است که از مهم ترین 

 آثار روحی تقوا است. 
در حوزه هیجانات به کسی که قادر به رهبرى هیجانها و امیال گذرا و به تأخیر انداختن بروز هیجانها و تسّلط 

بر نفس است، خویشتن دار گفته می شود. 
از بعد رفتارى فرد خویشتن دار کسی است که توانایی تعدیل و کنترل اعمال خود به گونه اى متناسب با شرایط 
مكانی و زمانی را داشته باشد و بتواند با عادتهاى مخّرب خود مقابله کند و  آنها را تغییر دهد و نیز خواسته هاى 
خود را به تاأخیر بیندازد. به ویژه وقتی فرد در یک چالش قرار دارد و درگیر یک یا چند هیجان است، ممكن 
گاهی براى فرار از این شرایط نا خوشایند به ارضاء امیال گذرا و زودگذر خود بپردازد  گاهانه یا از روى نا  آ است  آ
و تسلیم عادتهاى زیانبار خود شود در حالیكه انسان با تقوا به خویشتن دارى دست یافته و تسلیم شرایط نمی شود. 
د-عفاف و حیا: عّفت و پاکدامنی عبارت است از تسلیم و انقیاد شهوت در برابر عقل؛ یعنی قّوه ى شهوانی 
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انسان کارهاى خود را بر اساس دستور عقل انجام دهد. به تعبیر دیگر، عّفت یعنی اعتدال در بهره مندى از 
شهوات. 

 امام علی علیه السالم فرمودند:«هنگامی که خداوند خیر و خوبی بنده اش را بخواهد در برابر غذاهاى حرام عّفت 
شكم و در برابر محّرمات جنسی، عّفت جنسی به او می دهد. 

 عفاف به معناى پرهیزگارى، خویشتن دارى و نگهداشتن نفس از فزون خواهی و حرام چهار بار در قر آن 
کریم به کار رفته است. دامنه ى عفاف از گستردگی خاصی برخوردار است. گاه در امور اجتماعی مطرح 
می شود و گاه در فعل و انفعاالت فردى. عفاف با دیگر فضایل رابطه ى اثر و مؤّثر دارد؛ زیرا در رأس همه ى 
خوبی هاست. رعایت عفاف در جامعه ى اسالمی نشان دهنده ى میزان اعتقادات درونی افراد است. در یک نگاه 
دقیق تر، عفاف شامل عّفت در کردار، عّفت در نگاه، عّفت در پوشش، عّفت در معاشرت و عّفت در گفتار 
و اندیشه می شود که بیانگر اهّمّیت این فضیلت اخالق اجتماعی است. امیر مؤمنان علی علیه السالم درباره ى مقام 
واالى انسان عفیف فرمودند:«پاداش رزمنده ى شهید در راه خداوند باالتر از پاداش انسان پاکدامنی نیست که 
توان انجام گناه را دارد ولی خود را  آلوده نمی سازد. انسان پاکدامن نزدیک است که فرشته  اى از فرشتگان الهی 

گردد.«
 حیا و عفاف درواقع عكس العمل طبیعی است که خداوند در وجود انسان قرار داده که وقتی انسان کار 
اشتباهی می کند خجالت می کشد و خود را سرزنش می کند و باعث می شود  آن کار را ترک کند. حال وقتی 
انسان کارهایی را انجام دهد که حیا و عفاف از بین برود رفته رفته انسان کارهاى زشتش زیاد می شود و در نتیجه 
ایمانش نابود می گردد. به همین دلیل حضرت علی علیه السالم می فرماید:«هر کس بسیار اشتباه کرد، شرم و حیاء 

او اندک است و  آن که شرم او اندک، پرهیزکارى او نیز اندک خواهد بود.«
ح-ساده زیستی: ساده زیستی در زندگی پیامبران الهی، جلوه ى خاّصی دارد. سادگی و بی پیرایگی  آنان در 
رفتار، معاشرت، نشست و برخاست و وجوه گوناگون زندگی، هر کسی را شیفته ى ایشان می کند.  آنان ساده 
زیستی را از همه نظر پاس می داشتند و از جالل و شوکت ظاهرى بیزار بودند. همین ساده زیستی  آنان بود که 
دل ها را لبریز از دوستی ایشان می کرد.  آنان دل ها را پر می کردند، نه با جالل و دبدبه هاى ظاهرى، بلكه با جالل 

و حشمت هاى معنوى که توأم با سادگی بود. 
 امیر مؤمنان علی علیه السالم درباره ى ساده زیستی پیام  آوران الهی چنین  آورده است:"و إن شئت ثّنیت بموسی 
کله لّنه  کلیم الله-صّلی الله علیه وسّلم- إذ یقول:رّب إّنی لما انزلت إلّی من خیر فقیر. والله ما سأله ااّل خبزًا یأ
کان یأکل بقله االرض و لقد کانت خضره البقل ترى من شفیف صفاق بطنه، لهزاله وتشّذب لحمه؛ اگر خواهی 
دّومین را موساى سخنگو با خدا – که درود خدا بر او باد- نمونه  آورم که می گفت:پروردگارا! من به هرگونه 
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خیرى که برایم بفرستی نیازمندم. به خدا سوگند که او جز نانی براى این که بخورد از خدا نخواست، که او 
روییدنی زمین می خورد و سبزى روییدنی ها، از الغرى و تكیدگی گوشت تن، از پوست ُتُنک شكم او دیده 

می شد. "
 از مهم ترین فواید ساده زیستی متكی بودن به خویش و استقالل در همه ى زمینه هاست. زیرا جامعه اى که 
به اشرافی گرى و اسراف خو بگیرد و اسراف و تجّمل را پیشه سازد به ناچار روزى خوار می شود و دست نیاز به 
بیگانگان دراز خواهد کرد. عالوه بر  آن در پرتو ساده زیستی  آرامش و راحتی به دست می  آید. چنانكه حضرت 
علی علیه السالم فرمود:"هر کس به کفافی که او را داده اند بسنده کند به  آسودگی پیوسته است و در سایه ى امن و 

راحت جاى گرفته است". 
 از فواید مهم ساده زیستی پاکی و پاکیزگی و دورى از  آلودگی ها و پلیدیهاست. انسانی که فزون طلب است 

از مرز قناعت و ساده زیستی عبور کرده و ثروت همه ى دنیا نیز او را سیر نخواهد کرد. 

نتیجه
از بر آیند معلومات برگرفته از متن نهج البالغه می توان فهمید که نامه ها، خطبه ها و سخنان حكمت  آمیز 
حضرت علی علیه السالم حقایق و راهبردهاى ارزنده اى را براى ارتقاء سطح کیفیت اخالق اجتماعی در اختیار بشر 
گذاشته است که با عمل به این دستورالعمل ها می توان جامعه ى اسالمی متخّلق به اخالق اسالمی را تجربه کرد 

و از این طریق مصالح و سعادتمندى دنیا و  آخرت  آحاد جامعه را تأمین نمود. 
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بررسیاخالقاجتماعیدرنهجالبالغه

طاهرهمرادزادهمقدم1،سیدمحمودرضاغیبی2
1- دانشجوی دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی، دانشگاه شبستر، ایران. 

2* -استاد یار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی، دانشگاه، مرند، ایران. 

خالصه:
 نهج البالغه از مهم ترین کتب شیعه و منبع پرمحتوایی است که کندوکاو در  آن باعث زایندگی و پویایی 
از قر آن کریم، کتاب نفیسی است که تجلی گاه عشق،  بعد  اثر  این  انسانی می شود. بدون شک  روحی هر 
شناخت، سیاست، انسانیت، حكومت، عدالت، تربیت، عبادت، فصاحت و بالغت... است. و منبع مهمی 
براى دریافت و درک معانی اخالقی و اجتماعی و.... مسلمانان بوده اند. در این پژوهش سعی شده است ابتدا 
نكات اجتماعی دو اثر استخراج گردد و سپس با معیار قرار دادن بعضی از  آیات قر آن و احادیث نبوى به تحلیل 
 آن ها پرداخته شود. این پژوهش که به روش کتابخانه اى انجام شده است، بر  آن است تا ضمن تعمق و تحقیق در 
نهج البالغه، به شیوه اى توصیفی و تحلیلی به بررسی  موضوعات اجتماعی که مبناى اخالقی دارند بررسی  شود. 
نتایج تحقیق نشان می دهدکه در مفاهیم اجتماعی زیر می توان ازجمله، اخالص، فروخوردن خشم، مذموم بودم 

ریا، و احترام به همسایه و رعایت حقوق  آن... می توان از اخالق اجتماعی نام برد. 

واژگان کلیدی: نهج البالغه، قر آن، اجتماع و مفاهیم اخالق اجتماع. 
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 مقدمه:	
رفتار انسان بیان کنندۀ عقاید، افكار و باورهاى اوست که همگی  آن ها به نوع نگرش عمیق او نسبت به جهان 
هستی، بستگی دارد و هرچه شناخت نگرش او عمیق باشد، تأثیر  آن در تالش و رفتار انسان بیشتر است و نیازهاى 
اجتماعی انسان در گروه رعایت حقوق اجتماعی حاصل می شود و حقوق اجتماعی دارا یک سرى قوانین و 
هنجارهایی است که براى دستیابی به جامعه سالم و رو به رشد باید رعایت شود هنجارهاى جامعه می تواند شامل 
 آداب ورسوم، سنت ها و رفتارهاى ارزشی و پسندیده بسیارى از مسائل عرفی را در بردارد که رعایت همه این ها از 
طرف افرادى که در  آن زندگی می کنند انتظار می رود. در چگونگی این ارتباطات محورهاى زیر در کالم و رفتار 
امام علی وجود دارد که بخش مهمی از  آن ها را در نهج البالغه گردد  آوردند پی به حقیقت می توان گفت که 
نهج البالغه تنها راه روشن بالغت نیست بلكه ترجمانی از قر آن و  آموزه هاى نبوى و تمثیالت قر آنی است و ازنظر 
مضامین موضوعی به شّدت متأثر از قر آن کریم است. )ر. ک: دل شاد تهرانی، 13۸5: 23- 1۸(. »نهج البالغه 
پس از 14 قرن براى شنونده  امروز همان لطف و جذابیت را دارد که براى مردم  آن روز داشته است.« )خاقانی، 
1376( از آنجاکه زندگی اجتماعی انسان ها در مقایسه بازندگی اکثر حیوانات بسیار پیچیده تر است نظم اجتماعی 
براى این پیچیدگی یک عامل حیاتی است. اگر در شبكه وسیع روابط اجتماعی، هنجارها رعایت نشوند، زندگی 

اجتماعی مختل و جامعه عماًل فلج می شود )ر فیع پور 13۸2: 1۸7(

1-1-بیانمسئله:
 نهج البالغه به عنوان یكی از منابع مهم درزمینهی هاى اخالقی و اجتماعی و عرفانی که تک تک موضوعات 
دینی و الهی را به ترسیم کشیده که راهگشاى زندگی فردى و اجتماعی انسان را در بردارد درباره مبدأ و معاد، 
 آفرینش، وحی،... ، می شود و هم عرفان عملی درباره اخالقیات، مثل جلوگیرى از خشم، مهمان نوازى، حفظ 

اسرار، مروت و جوانمردى، سخاوت، بی توجه به مدح و ذم کسی و شفقت با مردم را در بردارد. 
-1-2-سؤاالت پژوهش:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی  این سؤاالت تحقیق است:
1- مؤلفه هاى اخالق اجتماعی در نهج البالغه کدام موارد هستند ؟

2-  به اخالق اجتماعی تا چه اندازه در قر آن هم تأکید شده است ؟

-1-ضرورتپژوهش:
 با توجه به گرایش عمومی به مسائل اجتماعی و عدم اطالع از جزئیات بعضی سخنان و  آداب ورسوم  آن و 
افراط وتفریط هاى در بسیارى از امور زندگی، الزم است با بررسی  علمی و منطقی این  آثار و  آسیب شناسی  آن ها، 
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شناخت دقیق و بهترى به دست  آوریم. 

روششناسیپژوهش: -1
 روش تحقیق در این مقاله، کتابخانه اى است و یافته هاى پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی ارائه شده اند. 
که نمونه هاى از اخالق اجتماعی در نهج البالغه بررسی  و با شواهد قرانی نیز به تحلیل و بررسی   آن ها پرداخته 

شد است. 
 پیشینةپژوهش	

ازجمله تحقیقاتی که ازلحاظ موضوعی همسویی با پژوهش حاضر دارند. 
انصاریان )1357( در کتابی به عنوان »الَدلیل علی موضوعات نهج البالغه« به بررسی  موضوعی نهج البالغه 
پرداخته است. این کتاب هفت فصل دارد و فصل هفتم در اخالق است و 32 موضوع اخالقی را در بردارد و 
رضایی )13۸9( در کتابی با عنوان »عرفان قر آن و نهج البالغه« به بررسی  تطبیقی موضوعات عرفانی در قر آن 
و نهج البالغه پرداخته است. کتاب اخالق اجتماعی در نهج البالغه )1400(محسن جوادى و کوشش احمد 
پكتچی و مرتضی سلمان نژاد خانه و ادبیات ایران مثل قنبرى، بخش علی )1396( در مقاله اى »بررسی  وضعیت 
احوال عرفانی در نهج البالغه« بحث از احوال عارفان در سیر سلوک که موجب رسیدن به مقام خاص در عرفان 
می شود. مراد زاده مقدم و غیبی )1400( در مقاله اى با عنوان »مقامات عرفانی در نهج البالغه و تذکرةاالولیاء« 
که به بررسی  مقامات عرفانی موجود در نهج البالغه و تذکرةاالولیاء پرداخته اند. ، ولی در مورد موضوع این 
پژوهش، یعنی اخالق اجتماعی در نهج البالغه و با پشتوانه هاى قر آن و بزرگان دین پژوهش مستقلی به چاپ 

نرسیده است. 
مفاهیم اخالقی بیشتر نمود عملی اندیشه ها و اعتقادات است که ریشه در باور عقلی و قلبی دارد طورى 
که از مباحث نظرى نقش  آن پررنگ تر و تأثیر  آن در اذهان بیشتر است ازجمله نمونه اى از موضوعات اخالق 

اجتماعی عبارت اند از:

1-فروخوردنخشم:
نهج البالغه  در  علی  امام  که  منفی  هم  و  دارد  مثبت  جنبه  هم  که  اخالقی  خصوصیات  ازجمله  خشم   
می فرمایند: » آن کس که دندان خشم درراه خدا بر هم فشارد، بر کشتن باطل گر ایان توانمند گردد، حكمت«. 
)دشتی، 1392، 174 475( »تندخویی بی مورد نوعی دیوانگی است زیرا تندخو پشیمان می شود و اگر پشیمان 

نشد پس دیوانگی او پایدار است«. )همان، حكمت، 255: 4۸7(
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»خشم را فرونشان و به هنگام قدرت ببخش و به هنگام خشم فروتن باش و در حكومت مدارا کن تا  آینده 
خوبی داشته باشی«. )همان، نامه، 435:69(

*خشم در نهج البالغه بر اساس شواهد قر آنی ونظر محققین اسالمی
»اما هنگامی که تنها می شوند از شدت خشم بر شما سرانگشتان خود را می گزند بگو: با همین خشمی که 

دارید بمیرید«. ) آل عمران: 119(
»هیجان خشم پرتوى از مشّیت حكیمانه خداوند در خلقت انسان است و جنبه مثبت و منفی دارد نقطه 
منفی خشم ایمان  آدمی را تباه می سازد چنانكه سرکه عسل را فاسد می کند«. مؤمنان در هنگام عصبانیت خشم 
خود را فرومی برند و از خطاى مردم درمی گذرند و خدا نیكوکاران را دوست دارد«. )سوره  آل: 134( »تنها با 
یاد خدا دل ها  آرامش می یابد«. )رعد  آیه 2۸( به گونه اى که اگر هیجان خشم در انسان وجود نداشت، وى از 
اعتدال خارج می شد و به ُسستی، تنبلی، بی غیرتی و ظلم پذیرى می گرایید و درنهایت، دستخوش زوال و نابودى 

می گشت«. )ر. ک؛ موسوى خمینی، 136۸(

2-نیکیبراهلوعیال:
یكی از ویژگی هاى خوب و تحكیم بنیاد خانواده هست طورى که امام علی )ع( در نهج البالغه می فرمایند: 
»اى مردم! انسان هر مقدار که ثروتمند باشد، باز از خویشاوندان خود بی نیاز نیست که از او با زبان و دست 
دفاع کنند. خویشاوندان انسان، بزرگ ترین گروهی هستند که از او حمایت می کنند و اضطراب و ناراحتی او 
را می زدایند؛ و در هنگام مصیبت ها نسبت به او، پر عاطفه تر ین مردم می باشند...«. )دشتی، 1392، خطبه، 23
حضرت پیغمبر – صلی الله علیه و اله – فرمود: »کسی که سعی کند در تحصیل نفقه عیالش، مثل کسی 

است که درراه خدا جهاد می کند.« )نراقی، 777:134۸(
» آزار و اذیت بانوان را در زندگی از بدترین گناهان می داند مردى که به همسرش ظلم کند انفاق و حسنات 
او قبول نمی شود تا  آنكه همسرش راضی شود اگرچه روزها روزه باشد و شب ها شب زنده دارى کند«. )مجلسی، 

13۸6 جلد 103:244(
»حقوق زن بر مرد اینكه او را از برهنگی بپوشاند و از گرسنگی رهایی بخشد و از لغزش او درگذرد«. )حر 

عاملی 13۸6 ج 14: 112(

3-شفقتبرخلقومردم:
از روش هاى بسیار مؤثر در جذب مردم و نفوذ در قلوب و مهربانی با  آن هاست. »با مردم گشاده روى و فروتن 



مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 146

باش و در نگاه و اشاره چشم و اشاره کردن با همگان یكسان باش تا زورمندان در ستم تو طمع نكنند و ناتوانان 
از عدالت تو مأیوس نگردند«. )»مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش«. 
). همان، نامه 397:46( مبادا هرگز چو نان حیوان شكارى باشی که خوردن  آنان را غنیمت دانی؛ زیرا مردم 
دودسته اند: دسته اى برادر دینی تو و دسته دیگر همانند تو در  آفرینش یكسان می باشند.«. )همان، نامه، 53: 
403( »به لطف رحمت الهی با  آنان نرم خویی کردى و اگر درشت خوى سخت دل بودى بی شک از پیرامون تو 

پراکنده می شدند«. )سوره  آل عمران  آیه 3(
»با مردم گشاده روى و فروتن باش و در نگاه و اشاره چشم و اشاره کردن با همگان یكسان باش تا زورمندان 
در ستم تو طمع نكنند و ناتوانان از عدالت تو مأیوس نگردند«. )»مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده 

و با همه دوست و مهربان باش«. ). همان، نامه 397:46(
»به لطف رحمت الهی با  آنان نرم خویی کردى و اگر درشت خوى سخت دل بودى بی شک از پیرامون تو 

پراکنده می شدند«. )سوره  آل عمران  آیه 3(

صبر: -4
خشمگین نشدن و عجله نكردن در کارها یكی از ویژگی هاى بارز فرد عاقل و مو من هست که حضرت در 
خطبه شقشقیه دربارۀ خالفت می فرمایند؛ »پس از ارزیابی درست، صبر و بردبارى را خردمندانه تر دیدم. »پس 
صبر کردم درحالی که گویا خار در چشم و استخوان و با گلویی که استخوان شكسته در  آن گیرکرده بود جام 
تلخ حوادث را نوشیدم و خشم خویش فروخوردم و با دیدگان خود می نگریستم که میراث مرا به غارت می برند! 
تا اینكه خلیفه اّول، به راه خود رفت و خالفت را به پسر خطاب سپرد«. )دشتی، 1392، خطبه، 23:3( »پس از 
وفات پیامبر وبی وفایی یاران... چشم پر از خار و خاشاک را ناچار فروبستم و خشم خویش را فروخوردم و بر 

نوشیدن جام تلخ تر از گیاه َحنَظل، شكیبایی نمودم...  اى مردم
کوفه صبر و استقامت را شعار خویش سازید که پیروزى می  آورد.«. )همان، خطبه، 51:27(»شكیبایی دو 
گونه است: شكیبایی بر  آنچه خوش ندارى و شكیبایی در  آنچه دوست دارى«. )همان، حكمت، 453:55( 
)همان، حكمت، 473:153(  زمان  آن طوالنی شود«.  نمی دهد، هرچند  از دست  را  پیروزى  انسان شكیبا، 
»کسی را که شكیبایی نجات ندهد، بی تابی او را هالک گرداند.«. )همان، حكمت، 1۸9: 477( »ُبردبارى 

پرده اى است پوشاننده«، )همان، حكمت، 523:424(
»نخستین پاداش بردبار از بردبارى اش  آن که مردم در برابر نادان، پشتیبان او خواهند بود«. )همان، حكمت، 

)4۸1:206
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»حلم و بردبارى، خویشاوندى است.«. )همان، حكمت، 523:41۸( »همانا شكیبایی نیكوست جز در غم 
از دست دادنت و بی تابی ناپسند است جز در اندوه مرگ تو، مصیبت تو بزرگ و مصیبت ها پیش از تو و پس از 

تو ناچیزند«. )همان، حكمت 292:151(
»بردبارى و درنگ هم  آهنگ اند و نتیجۀ  آن ها بلندهمتی است«. )همان، حكمت، 460:529(

اولین نكته در مورد صبر در کالم امیر مؤمنان، ارتباط صبر و ایمان ازنظر ایشان است، امام در هنگام تعریف 
ایمان، به بیان اهمیت صبر در ایمان می پردازد و نخستین پایۀ ایمان را صبر می داند: »ایمان بر چهارپایه استوار 
است: شكیبایی، یقین، داد و جهاد.« و صبر را بر چهار دستۀ » آرزومند بودن، ترسیدن و پارسایی و چشم امید 
داشتن« تقسیم می کند و  آرزومندى به بهشت را باعث زدودن دل از شهوت ها، ترس از دوزخ را باعث دورى از 
حرام، پارسایی و دورى از دنیا را باعث تحمل و  آسانی مصیبت ها و پیش چشم داشتن مرگ را باعث اشتیاق به 
انجام کارهاى نیک معرفی می کند: »شكیبایی را چهار شاخه است: پس  آن که مشتاق بهشت بود، شهوت ها را 

از دل زدود و  آن که از دوزخ ترسید، از آنچه حرام است دورى گزید،  آن که نا خواهان
پیش  پاى  نیک  کارهاى  در  چشم داشت،  پیش  را  مرگ  نمود،  آن که  وى  آسان  بر  مصیبت ها  بود،  دنیا 

گذاشت.« )همان، حكمت، 31: 449(
صبر و شكیبایی را جلوه اى از شجاعت می داند. )کلمات قصار: 4: 445( و صبر را راز موفقیت و پیروزى 
را برگ روز  پرهیزگارى  و  را مرکب نجات ساخت  را که... شكیبایی  بیامرزد مردى  معرفی می کند: »خدا 

وفات...«)همان، خطبۀ 76: ۸9( 
در خطبۀ همام، یكی از صفات متقین، صبر بر سختی ها معرفی می کند: »و از نشانه هاى  آنان این است که... 
در سختی شكیبایی کردن.«)همان، خطبۀ 193: 2۸9( همچنین در خطبۀ االشباح، صبر بر فقر را محک  آزمودن 
ارادۀ اشخاص توسط خداوند می داند: »قسمتی کرد به عدالت تا  آن را که خواهد بیازماید در زندگانی  آسان یا 
دشوار و بیازماید سپاس و شكیبایی را در توانگر و نا دار.«)همان، خطبۀ 91: 109( ازنظر امام، انسان در مصیبت ها 
دو راه دارد، یا مانند  آزادگان شكیبایی کند و یا مانند نادانان فراموشی اختیار کند: »در مصیبت ها چون  آزادگان 

شكیبایی باید و یا چون نادانان فراموش کردن شاید.«)همان، حكمت 413: 521( 
 و نوع دوم شامل صبر بر گناه می شود: »پارسایی، دامن  آرزو در چیدن است و شكر نعمت حاضر گفتن و 
از ناروا پارسایی ورزیدن.«)همان، خطبۀ ۸1: 91( امام، صبر بر معصیت کردن را هم پایۀ جهاد درراه خدا می داند 

)همان، حكمت: 474: 530( 
 نیز ر ک، خ ۸9:75 خ، 9۸: 129ح ۸2: 457 ح 529:460 

*»نصرت و پیروزى را تنها در سایه صبر و شكیبایی میسر می داند«. ) آل عمران سوره 3  آیه 125( 
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»صابران را در زمره دوستان و محبوبان خود یاد می کند«. )سوره 3  آیه 146(
»صبر براى ایمان به منزله سر براى بدن است، همچنان که اگر سر برود بدن هم از بین می رود اگر صبر از 

کف رود ایمان نیز از کف می رود«. )کلینی، 1374 ج 2: ۸9(
قران کریم براى  آن که انسان بتواند بر هواهاى و خواسته هاى نفسانی پیروز گردد و  آن ها را از قلب خود بیرون 
کند می فرماید از صبر و نماز کمک بگیرید در فراز سوره بقره صبر پیامبر و نماز امام علی هست«. )سوره 

بقره:45 و 153( 
5-تواضعووعدمکبروغرورخودبرتربینی:

در نهج البالغه »خودپسندى مانع رشد و فزونی است »فخرفروشی را کنار بگذار، تكبر و 
خودبزرگ بینی را رها کن، به یاد مرگ باش »در زمین به تكبر راه مرو که نه زمین را توانی شكافت و نه در 

بلندى به کوه ها خواهی رسید )ُسوره االسراء،  آیه: 37(
براى تواضع سه درجه قائل است: اول تواضع براى دین،  آن است که راه مخالف دین را نپیماید؛ دوم تواضع 
براى بندگان،  آن است که همه کس را برادر خویش و برتر از خود بداند و ظن بد به  آن ها نبرد؛ و سوم تواضع 
براى حق،  آن است که از رأى خود، در خدمت خلق براى حق پذیرش حق و داشتن روحیه تواضع در برابر  آیات 
و نشانه هاى الهی موجب می شود که روحیه ضد استكبارى پیدا کند. به سخن دیگر، اگر روحیه استكبارى به 
معناى کبر و تكبر ورزى نسبت به دیگرى باشد که خود بیانگر روحیه خودبزرگ بینی در شخص است معناى 
دیگرى جز حق ستیزى ندارد، باید گفت خجستگان به سبب اینكه داراى روحیه پذیرش حق می باشند و خود را 
در برابر حق کوچک می شمارند، در برابر دیگران نیز روحیه ضد استكبار داشته و اهل فروتنی هستند. )سوره، 

سجده  آیه: 15(
ایمان به خدا را از  آثار تواضع در برابر حق معرفی می کند. به این معنا که رستگاران به سبب روحیه فطرى حق 
پذیرى در برابر حق مطلق یعنی خداوند فروتن می باشند و تذلل را به نمایش می گذارند و ایمان به خدا در ایشان 

قوى هست. )سوره مائده،  آیات: ۸2 و ۸3(
تواضع هر انسانی را در برابر مؤمنان به حق و حقیقت )اسالم و خدا( به عنوان عامل جلب محبت خداوند 

معرفی می کند که نتیجه  آن چیزى جز رستگارى  آدمی نیست. )سوره مائده،  آیه: 54(
رسول اکرم فرمودند: اى مردم همانا برترین مردم از جهت بندگی کسی است که باوجود برترى مقام تواضع 
کند«. )مجلسی، 13۸4 ج 74 ٌ:1۸1(، تواضع فرزند راستین خویشتن شناسی است  آن که خود را خوب نمی شناسد 

خود را بزرگ تر از  آنكه هست می بیند و مبتالبه عجب و غرور می شوند )سروش، 1376: 67(
پشتوانه هاى قر آنی و نظر محققین اسالمی درباره ترک خود و خودبرتربینی: 
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»و چون به او گفته شد از خداوند پروا کن، خودبزرگ بینی او را به گناهكارى کشاند، جهنم سزاى او بس 
است و بد جایگاهی است«. )سوره بقره،  آیه 206( »یكی از بیمارى هاى روحی، بیمارى تكبر و خودبرتربینی 
 ُم اْلُعیوب از تكبر 

َ
ْل

َ
ُنوِب َو أ ْعَظُم الذُّ

َ
ُه أ است که منشأ بسیارى از گناهان است. امام می فرمایند: ِإیاک َو اْلكْبَر َفِإنَّ

بپرهیز که از بزرگ ترین گناهان و دردناک ترین عیب هاست«. ) آمدى، 13۸1، ج 2، 293(
)ع( دراین باره فرمود:  امام علی  نام برده شده است.  بدترین عیوب  به عنوان  از روایات، تكبر  »و در برخی 

اْلكْبُرَشرُّ اْلُعیوب تكّبر، بدترین عیب هاست«. ) آمدى، 13۸1 ج 1: 149(
ٍة ِمَن اْلكْبر کسی که ذره اى از کبر در قلبش وجود  َة َمْن ِفی َقْلِبِه ِمْثَقاُل َذرَّ امام باقر )ع( فرمود: »َلْن یْدُخَل اْلَجنَّ

داشته باشد، داخل بهشت نمی شود«. )مجلسی 13۸2، ج 1: 152(
»خداوند متكبران را دوست ندارد«. )سوره نمل،  آیه 22( 

»در زمین به تكبر راه مرو که نه زمین را توانی شكافت و نه در بلندى به کوه ها خواهی رسید«. )سوره اال 
سرا،  آیه:37(

»من  آنان را که از روى کبر دعوى بزرگی کنند از  آیات رحمتم روى گردان کنم«. )سوره اعراف،  آیه 146. (
 آیات قران مجید مملو از بیان مفاسد استكبار و بدبختی هاى ناشی از تكبر و نخستین گناه فردى چون ابلیس 
که شش هزار سال خدا را عبادت کرد ولی به علت غرور مقام خود را که قرب با پروردگار بود از دست داد و 
همچنین ر. ک. به داستان قوم عاد داستان نوح داستان شعیب داستان موسی که ریشه تمام. »فخرفروشی« و 

»اسراف« و »فساد« و »ظلم« تكبر است. 

6-قناعتدرنهجالبالغه:
» آن که میانه روى کند، تهیدست نمی شود«. )دشتی، 1392، خطبه، 140: 460(

»قناعت، ثروتی است پایان ناپذیر«. )همان، خطبه، 57:453(
خطبه،  )همان،  است.«.  کفایت  نعمت ها  فراوانی  براى  خوش خلقی  و  دولتمندى  براى  قناعت  را   آدمی 

)229:4۸3
»هر مقدار که قناعت کنی، کافی است«. )همان، خطبه، 395:519(

»هیچ گنجی بی نیاز کنندتر از قناعت و هیچ مالی در فقرزدایی، از بین برنده تر از رضایت دادن به روزى 
نیست«،. )همان، خطبه، 371:513(

»پس از خدا بترس اى پسر ُحنیف! و به قرص هاى نان خودت قناعت کن تا تو را از  آتش دوزخ رهایی 
بخشد«. )همان، نامه 45:397(
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»قناعت مالی است که پایان نمی پذیرد«. )همان، حكمت، 475:531(
 »از دنیا  آن مقدار که به تو می رسد بردار و از آنچه پشت کند، روى گردان و اگر نتوانی، در جستجوِى دنیا، 

نیكو تالش کن«. )همان، حكمت، 392:519(
*. »اسراف نكنید که خدا مسرفان را دوست ندارد«. )سوره انعام،  آیه:141(

»هر کس زندگانی دنیا و تجمل  آن را بخواهد، حاصل اعمالشان را در همین دنیا به تمامی به  آن ها می دهیم و 
در  آن کم وکاستی نخواهد دید«. )سوره هود  آیه:15(

»ضد صفت حرص، ملكه قناعت است و  آن حالتی است از براى نفس که باعث اکتفا کردن  آدمی است 
به قدر حاجت و ضرورت )نراقی، 134۸: 724(

پیامبر می فرمایند: »بهترین امت من قناعت کنندگان و بدترین  آن ها طمع کاران هستند و »گروه بسیارى 
هستند که مردم را از اینكه زهد بورزند و قناعت کنند و در نیازمند بسر برند و مزایاى زندگی زمین را براى 

غارتگران بگذارند منع کرده اند«. )جرداق، 1376: 156(
»نقش قناعت در بهشتی کردن انسان این است که فتیله حرص و تكاثر و تفاخر را پایین بكشد تا چراغ نزاع 

و خالف دود نزند و این معناى رکنی از ارکان دین هست«. )سروش 1371: 130(

7-نهانداشتناسرارواحوالدرنهجالبالغه:
گاه نمی سازد(«. )فیض االسالم، 1379،  »سینه خردمند مخزن راز اوست )خردمند بیگانه را از راز خود آ

حكمت، 1090:5( 
»هر که راز خود را پنهان نمود خیر و نیكوئی به دست او است )بر خیر و صالح خویش دست دارد به خالف 

 آنكه رازش را فاش نماید(«. )فیض االسالم، 1379، حكمت، 1164:153(
»مردم عیوبی دارند رهبر اّمت در پنهان داشتن  آن از همه سزاوارتر است، پس که مبادا  آنچه بر تو پنهان است 
 آشكار گردانی و  آنچه هویداست بپوشانی که داورى در  آنچه از تو پنهان است باخداى جهان هست، پس چند 
 آن که می توانی زشتی ها را بپوشان تا  آن را که دوست دارى بر رعیت پوشیده ماند خدا بر تو بپوشاند«. )دشتی، 

1392، نامه، 405:53(
»سینه خردمند صندوق راز اوست«. )همان، حكمت، 445:6(

»پیروزى در دوراندیشی و دوراندیشی در به کارگیرى صحیح اندیشه و اندیشه صحیح به رازدارى است«. 
)همان، حكمت، 453:4۸(

» آن کس که راز خود را پنهان دارد، اختیار  آن در دست اوست«. )همان، حكمت، 475:162(
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»سخن دربند توست تا  آن را نگفته باشی و چون گفتی، تو دربند  آن هستی، پس زبانت را نگهدار چنان که 
طال و نقرۀ خود را نگه می دارى، زیرا چه بسا سخنی که نعمتی را طرد یا نعمتی را جلب کرد«. )همان، 

حكمت، 517:3۸1(

8-حفظحرمتمؤمنوعدمآزاردرنهجالبالغه:
بر  آزار نرساندن به دیگران و پرهیز از هرگونه شرارتی در دین اسالم بسیار تأکید شده طورى که حضرت علی 
می فرمایند »بدترین برادران و دوستان کسی است که براى او شخص به رنج افتد دوستی با او سبب  آزار و رنج 

گردد«. )همان، حكمت، 471: 530(
»از وصیت هاى امام فرمود: »در صفین قبل از رویارویی با دشمن که زنان را با  آزار دادن تحریک نكنید 

هرچند  آبروى شمارا بریزند و یا امیران شمارا دشنام دهند«. )همان، نامه، 14: 353(. 
»از  آزار رساندن براى گرفتن خراج و وادار نمودن به فروش چیزى که فروشش زیان دارد نهی فرموده به مال 

کسی چه نمازگزار باشد یا غیرمسلمانی که در پناه اسالم است دست اندازى نكنید«. )همان، نامه، 51: 401(
»براى فهمیدن سؤال کن نه براى  آزار دادن که نادان  آموزش گیرنده همانند داناست و همانا داناى بی انصاف 

چون نادان بهانه جو است«. )همان، حكمت، 320: 505(
»درباره اخالق اجتماعی بدکار را با پاداش دادن به نیكوکار  آزار ده«. )همان، حكمت، 177: 477(

»ویژگی هاى مسلمانی، پس  آن  است که مسلمانان از زبان و دست او  آزارى نبینند مگر  آنجا که حق باشد«. 
)همان، خطبه، 167: 227(

»از کّفاره گناهان بزرگ است به فریاد مردم رسیدن و  آرام کردن مصیبت دیدگان«. )همان خطبه، 24: 447(

9-شفقتبرخلقخدا)حیوانات(درنهجالبالغه:
 در ویژگی مسلمان می فرماید »از خدا بترسید و تقواپیشه کنید زیرا شما در پیشگاه خداوند مسئول بندگان 

خدا و شهرها و خانه ها و حیوانات هستید«. )دشتی، 1392، خطبه 167: 229(
 حقوق حیوانات »در رساندن حیوانات،  آن را به دست چوپانی که خیرخواه و مهربان، امین و حافظ که نه 

سختگیر باشد و نه ستمكار، بسپار، نه تند براند و نه حیوانات را خسته کند،...«. )همان، نامه 26: 361(

10-غیبتدرنهجالبالغه:
»اما جرئت او بر عیب جویی از مردم، خود گناه بزرگ ترى است.  اى بنده خدا، در گفتن عیب کسی شتاب 
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مكن، شاید خدایش بخشیده باشد و بر گناهان کوچک خود ایمن مباش، شاید براى  آن ها کیفر داده شوى! 
گاه است، به خاطر  آنچه از عیب خود می داند، باید از عیب جویی  پس هرکدام از شما که به عیب کسی  آ
دیگران خوددارى کند و شكرگزارى از عیوبی که پاک است، او را مشغول دارد از اینكه دیگران را بیازارد«. 

)دشتی، 1392، خطبه 140: 1۸5(
»پرهیز از شنیدن غیبت و شناخت حق اى مردم!  آن کس که از برادرش، اطمینان و استقامت در دین و درستی 
گاه باشید! گاهی تیرانداز، تیر افكَند و تیرها به  راه و رسم را سراغ دارد، باید به گفته مردم درباره او گوش ندهد.  آ
خطا می رود؛ سخن نیز چنین است. درباره کسی چیزى می گویند که واقعیت ندارد و گفتار باطل تباه شدنی است 

و خدا شنوا و گواه است. بدانید که میان حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نیست«. )همان، خطبه 141: 1۸5(
»غیبت کردن، کار شخص ناتوان است«. )همان، حكمت، 461: 529(

»کسانی که گناه ندارند؛ و از سالمت دین برخوردارند، رواست که به گناهكاران ترّحم کنند و شكر این 
نعمت گزارند که شكرگزارى،  آنان را از عیب جویی دیگران بازدارد«. )همان خطبه، 140: 1۸3(

*)غیبت کننده بخشوده نخواهد شد تا غیبت شونده او را عفو کند »اى مؤمنان از بسیارى از گمان ها بپرهیزید 
چراکه بعضی از گمان ها گناه است...  آیا هیچ کدام از شما خوش دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد 
که از  آن تنفر دارید و از خداوند پروا کنید که بیگمان خداوند توبه پذیر است«. )سوره حجرات: 12( و نیز ن. 

ک. به )سوره نساء:14۸()نور:19()اسراء:36(
حدیثی از پیامبر»غیبت کردن را مانند خوردن گوشت برادر مؤمن می داند«. )کافی 1394 ج 9: 359(

حدیثی از پیامبر»که غیبت از زنا بدتر است زیراکسی زنا می کند سپس به درگاه خداوند توبه می کند و 
خداوند توبه او را می پذیرد اما غیبت  آمرزیده نمی شود مگر  آنكه کسی که غیبت او را کرده اند از گناه غیبت 

کننده بگذرد«. )موسوى خمینی، 13۸7 ج 1: 302( 

11-خوشخلقیدرنهجالبالغه
ازجمله خوش اخالقی مدارا کردن با مردم است. ویكی از ویژگی هاى بارز خود پیامبر و سفارش فرمودند که 
از سخت گیرى بپرهیزید و با مردم مدارا کنید. و حضرت علی در نهج البالغه می فرمایند: »دل هاى مردم گریزان 

است به کسی روى می  آورد که خوش رویی کند«. )همان، حكمت، 50: 453(  
»مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز چو نان، حیوان 
شكارى باشی که خوردن  آنان را غنیمت دانی؛ زیرا مردم دودسته اند: دسته اى برادر دینی تو و دسته دیگر همانند 

تو در  آفرینش می باشند«. )همان، نامه، 53: 405(. 
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»با مردم  آن گونه معاشرت کنید که اگر ُمردید بر شما اشک ریزند و اگر زنده ماندید، با اشتیاق به سوى شما 
 آیند«. )همان، حكمت، 10: 445(. 

»نیكی و بدى برابر نیست. همواره به شیوه اى که  آن نیكوتر است مجادله کن،  آنگاه خواهی دید کسی که 
بین تو و او دشمنی اى بود، گویی دوستی مهربان است و  آن را جز شكیبایان نپذیرند و  آن را جز بختیار فرانگیرد«. 

)سوره فصلت  آیه:34 و 35(
پیامبر فرمود: »دین خوش رفتارى است«. )جرداق، 1376: 169(

»من مبعوث شدم تا مكارم اخالق را به کمال برسانم«. )مجلسی، 13۸2 ج 67: 373( 

12-بخلوبخیلدرنهجالبالغه:
»ُبخل ننگ است«. )دشتی، 1392، حكمت 3: 445(. 

 »از دوستی با بخیل بپرهیز، زیرا  آنچه را که سخت به  آن نیاز دارى از تو دریغ می دارد«. )همان، حكمت 
)451 :3۸

 »درراه از کنار زباله دانی عبور می کرد، فرمود: این همان است که بخیالن به  آن بخل می ورزند!( و در روایت 
دیگرى نقل شد که )این چیزى است که دیروز بر سر  آن رقابت می کردید«. )همان، حكمت 195: 479(

 »ُبخل ورزیدن کانون تمام عیب ها و مهارى است که انسان را به سوى هر بدى می کشاند«. )همان، حكمت 
)517 :37۸

 »همانا شما دانستید که سزاوار نیست بخیل بر ناموس و جان و غنیمت ها و احكام مسلمین والیت و رهبرى 
یابد وامانت مسلمین را عهده دار شود«. )همان، خطبه 131: 175(

»بخیل را در مشورت کردن دخالت نده که تو را از نیكوکارى بازمی دارد و از تنگدستی می ترساند«. )همان، 
نامه 53: 407(

 »زن اگر بخیل باشد اموال خود و شوهرش را حفظ می کند«. )همان، حكمت 234: 4۸5(
*»و کسانی که در بخشیدن از آنچه خدا از فضل خویش به  آنان بخشیده بخل می ورزند... که این کار به 

ضرر  آن هاست«. )سوره  آل عمران،  آیه:1۸0(
»اگر همه اموال شمارا بطلبد و بر شما سخت بگیرد چه بسا بخل ورزید و نا همدلی شمارا  آشكار سازد«. 

)سوره محمد  آیات 36 و 37( 
»بگو اگر شما خزاین رحمت پروردگارم را در اختیار داشتید، در  آن هنگام هم از بیم درویشی، امساک پیشه 

می کردى و انسان بخیل است«. )سوره اسرا  آیه: 100(



مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 154

»و  آن عبارت است از امساک کردن در مقامی که باید بذل کرد و ندادن  آنچه را که باید داد... و مخفی 
نماند که: صفت بخل، نتیجه محبت دنیا و ثمرۀ  آن است و این، ازجمله صفات خبیِث و اخالق رذیله است«. 

)نراقی 740:134۸(
»بخل جامع زشتی هاى هر خصلت ناپسندى است«. )جرداق مترجم جرداق، 1376: 209( 

13-دوریازنفاقودوروییدرنهجالبالغه:
صداقت و راست گویی از فضایل بسیار مهم اخالقی که در سایه همگانی شدن این فضیلت امنیت در جامعه 
فراگیر خواهد شد و حضرت علی در نهج البالغه می فرمایند. »مبادا در دین دورویی ورزید که همبستگی و 
وحدت درراه حق گرچه کراهت داشته باشد از درراه باطل گرچه موردعالقه شما باشد بهتر است زیرا خداوند 

سبحان نه به گذشتگان و نه به  آیندگان چیزى را با تفرقه عطا نفرموده«. )دشتی، 1392، خطبه 176: 241(
 »زبان و دل را هماهنگ کنید قلب منافق از پس زبان اوست«. )همان، خطبه 176: 239( 

»به درستی که منافقان همان فاسقان هستند«. )توبه  آیه:67( 
 »منافقان دشمنان اصلی شمایند از  آنان بر حذر باشید«. )سوره منافقون  آیه: 4( 

 
14-دوریازسالطیندرنهجالبالغه

 »هم نشین پادشاه، شیر سوارى را ماند که دیگران حسرت منزلت او رادارند، ولی خود می داند که در جاى 
خطرناکی قرارگرفته است.«. )دشتی، 1392، حكمت 263: 495(

 »سوگند به خدایی که دانه را شكافت و جان را  آفرید، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود، ویاران حّجت 
را بر من تمام نمی کردند و اگر خداوند از علماء عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شكم بارگی ستمگران و 
گرسنگِی مظلومان، سكوت نكنند، مهار شتر خالفت را بر کوهان  آن انداخته، رهایش می ساختم و  آخر خالفت 

را با کاسه اّول  آن سیراب می کردم.  آنگاه می دیدید که دنیاى شما نزد من از  آب بینی بزغاله هاى 
بی ارزش تر است«. )دشتی، 1392، حكمت 263: 495(

»عاصم گفت: »اى امیر مؤمنان! پس چرا تو با این لباس خشن و  آن غذاى ناگوار به سر می برى؟ امام فرمود 
»واى بر تو! من همانند تو نیستم، خداوند بر پیشوایان حق، واجب کرده که خود را با مردم ناتوان همسو کنند تا 

فقر و ندارى، تنگدست را به هیجان نیاورد و به طغیان...«. )همان، خطبه 209: 307(
-نامه به اشعث بن قیس، فرماندار  آذربایجان. این نامه پس از جنگ َجَمل در شعبان سال 36 هجرى در شهر 
کوفه نوشته شد: »همانا ُپست فرماندارى براى تو وسیله  آب ونان نبوده، بلكه امانتی در گردن تو است، باید از 
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فرمانده و امام خود اطاعت کنی؛ تو حق ندارى نسبت به رعیت استبداد ورزى و بدون دستور به کار مهمی اقدام 
نمایی؛ در دست تو اموالی از ثروت هاى خداى بزرگ و عزیز است و تو خزانه دار  آنی تا به من بسپارى؛ امیدوارم 

براى تو بدترین زمامدار نباشم«. )دشتی، 1392، نامه 5: 307(
»ریاست طلبی مانع حق گویی می شود»گروهی در کارهاى بزرگ به خدا امیدوار در کارهاى کوچک به 
بندگان خدا روى می  آورند پس حق بنده خدا را ادا می کنند و حق خدا را بر زمین می گذارند...«. )همان، 

خطبه 160: 213(
»اوین گام مواجه با مفسدان و شناخت  آن ها افرادى هستند خود را اصالح طلب معرفی می کنند ولی اینان 

برنامه  هایی جز فساد ندارند ولی خودشان هم نمی فهمند«. )سوره بقره  آیه: 11 و 12(
»به عبرت  آموزى از عاقبت و فرجام بد مفسدان توجه داده«. )در سوره اعراف ۸6 و 103 و سوره نمل 14  آیه(

»کسانی که در شهرها سر به طغیان برداشته بودند و در  آنجا چه بسیار فتنه و فساد می کردند و سرانجام 
پروردگارت تازیانۀ عذاب را بر سر  آنان کشید«. )سوره فجر در آیات: 13-11(

»علمایی را که عامل هدایت انسان ها به  آخرتند ستوده و از ویژگی  آن ها پرهیز از دنیا، اتمام به علوم اخروى 
میانه روى و دورى از سالطین و تواضع هست«. 

15-احترامبهمهماندرنهجالبالغه:
 » آن کس که خدا او را مالی بخشیده، پس باید به خویشاوندان خود بخشش نماید و سفره مهمانی خوب 
بگستراند و اسیر  آزاد کند و رنجدیده را بنوازد و مستمند را بهره مند کند و قرض وامدار را بپردازد...«. )دشتی، 

1392، خطبه 142: 1۸5(
»با این خانه وسیع در دنیا چه می کنی، درحالی که در  آخرت به  آن نیازمندترى؟!  آرى! اگر بخواهی می توانی 
با همین خانه به  آخرت  آن برسی! در این خانه وسیع مهمانان را پذیرایی کنی، به خویشاوندان با نیكوکارى 
بپیوندى و حقوقی که بر گردن تو است، به صاحبان حق برسانی، پس  آنگاه تو با همین خانه وسیع به  آخرت نیز 

می توانی برسی«. )همان، خطبه 209: 307(
پیامبر می فرمایند: مهمان، راهنمایی به سوى بهشت است، هر کس مهمان را حرمت و گرامی ندارد او پیرو 

من نیست )تویسرکانی 1372، ج 3: 66( 
» آداب مهمانی رفتن »اى مؤمنان وارد حجره هاى پیامبر نشوید مگر  آنكه به شما براى صرف طعامی اجازه 
داده شود بی  آنكه منتظر  آماده شدنش باشید ولی چون دعوت شدید وارد شوید و چون غذا خوردید پراکنده 

شوید...«)سوره احزاب 53(
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امام صادق می فرمایند: »هنگامی که برادرت بر تو وارد شود از او سؤال نكن  آیا امروز غذا خوردى یا نه؟  آنچه 
دارى براى او حاضر کن. چراکه سخاوتمند واقعی کسی است که از بذل  آنچه حاضر دارد مضایقه نكند«. 

)مجلسی، 13۸6 جلد 75:460(

16-نیکیباهمسایهدرنهجالبالغه:
در شرح خطبه همام  آمده در توصیف اهل تقوا »که همسایگان از او در امان هستند وال ُیَضارِّ ِبالَجاِر همسایگان 

را  آزار نمی دهد و در مصیبت هاى دیگران شاد نمی شود«. )دشتی، 1392، خطبه همام:2۸9(
 »درباره همسایگان از خدا بترسید که  آنان سفارش شده پیغمبرتان هستند همواره درباره ایشان سفارش 
می فرمود: تا گمان کردیم براى  آن ها از همسایه میراث قرار می دهد )در مالشان سهمی تعیین می فرماید«. )فیض 

االسالم وصیت 47: 977(
خداوند را بپرستید و چیزى را براى او شریک قرار ندهید و به پدر و مادر... و همسایۀ خویش و همسایۀ 

بیگانه و هم نشین و درراه ماندگان و ملک یمین خود نیكی کنید...«. )سوره نساء  آیه: 36(
از جانب پروردگار، حق ثابتی است که  آن را »حق جوار« گویند. حضرت رسول – صلی الله علیه و اله – 

فرمود: »هر که ایمان به خدا و روز قیامت دارد باید به همسایه خود اکرام کند«. )نراقی 134۸: 9۸3(
چنانكه: حق همسایه همین است که او را اذیت نرسانی،... او را مانند شریک در مال خود بدانی و بر او 

سالم کنی و... )نراقی 134۸: 91(
» از دنیا سه چیز محبوب من است اطعام مهمان، روزه در تابستان، شمشیر زدن درراه خدا )همان: 25۸(

»و حضرت فاطمه در چهر ه فرزندش امام حسن نگریست و فرمود اول همسایه بعد خانه«. کسی که به 
پروردگار و روز رستاخیز ایمان داشته باشد 

هرگز به همسایه خویش  آزار نمی رساند رسول خدا حرمت همسایه چون حرمت مادر می داند«. »هرکس 
همسایه اش را بیازارد خدا بوى بهشت را بر او حرام می کند و جایگاهش در  آتش است چه بد جایگاهی«. )حر 

عاملی 1367، ج ۸: 4۸7(
پیامبر فرمود: »ایمان نیاورده است کسی که سیر بخوابد و همسایه او گرسنه باشد«. )جرداق 1366: 16۸( 
»نیكی کردن به همسایگان به یكدیگر خانه را  آباد و عمرها را طوالنی می کند«. )مكارم شیرازى ج 3 13۸7

17-مروتوجوانمردیدرنهجالبالغه:
)ره  آورد سخاوت(»بخشش بیش از خویشاوندى محبت  آورد«. )دشتی، 1392، حكمت 247: 4۸7( »از 
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لغزش جوان مردان درگذرید، زیرا جوانمردى نمی لغزد جز  آن که دسِت لطف خداوند، او را بلند می کند«. 
)همان، حكمت 447:20(

»بزرگوارى و جوانمردى بیشتر از عالقه خویشاوندى موجب مهربانی و توجه مردم نسبت به انسان می گردد«. 
)همان، حكمت 447:20(

»در فرمان استاندارى مصر به مالک اشتر سفارش می کند دیگر  آن که با ارباب مروت و  آنان که از خانواده هاى 
شریف هستند... هم نشین باش«. )همان، نامه )همان، نامه 419:53(

»ایثار جان و مال اوج جوانمردى است خودش نیاز دار ولی بازهم می گوید به دیگران بدهید«. )سوره خودش 
گرسنه است می گوید عذارا به فالنی بدهید«. )سوره حشر  آیه 9(

18-سخاوتدرنهجالبالغه:
»بخشنده باش اّما زیاده روى نكن، در زندگی حسابگر باش اّما سخت گیر مباش«. )دشتی، 1392، حكمت 

 )449:33
»دست سخاوتمندى ندارد،  آن کس که از بخشش درراه خدا ُبخل می ورزد! باید » آن کس که خدا او را مالی 
بخشید، پس خویشاوندان خود بخشش نماید و سفره مهمانی خوب بگستراند و اسیر  آزاد کند و رنجدیده را 
بنوازد و مستمند را بهره مند کند و قرض وامدار را بپردازد و براى درک ثواب الهی در برابر پرداخت حقوق دیگران 

و مشكالتی که در این راه به او می رسد شكیبا باشد«. )همان، خطبه 1۸5:142(
پشتوانه هاى قر آنی و نظر محققین اسالمی درباره سخاوت:

»و دستت را از شدت بخل بر گردنت مبند و نیز بسیار گشاده اش مدار که مالمت زده و درمانده می نشینی«. 
)سوره اسراء  آیه: 29(

»هرگز به نیكی دست نیایند مگر  آنكه از آنچه دوست دارید و عزیز می شمارید ببخشید و هر  آنچه ببخشید 
گاه است«. )سوره  آل عمران  آیه:92( خداوند از  آن  آ

انفاق می کنند  از آنچه روزشان داده ایم  پا می دارند و  بر  را  نماز  ایمان دارند و  به غیب  »همان کسانی که 
)درحالی که خودشان به  آن نیاز دارند غذاى خود را به مسكین و یتیم و اسیر دادند(«. )بقره  آیه: 3(

»سخاوت نهایت و قّله رفیع جود و بخشش  آن است که در حّد توان به دیگران بذل و بخشش نمایی«. 
)مكارم شیرازى 13۸7 جلد 1: 227(

دو خصلت در مسلمانان جمع نمی شود بداخالقی و بخل )بحاراالنوار ج 70 ص 29(
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خالصهونتیجهگیری:
1.  در بخش خصوصّیات اخالقی، شفقت و مهربانی با خلق و حفظ حرمت مؤمن از خصیصه هاى بارز 

مؤمنان هست. 
پیروزى در دوراندیشی و دوراندیشی در به کارگیرى صحیح اندیشه و اندیشه صحیح به رازدارى است   .2

دورى از حرام و کسب رزق حالل در سراسر زندگی توسط حضرت علی )ع( جریان داشته است.    .3
4.   به صبر و جلوگیرى از غضب تأکید شده است. 

در بخش خصوصّیات اجتماعی صداقت و راستی در قول و عمل باعث تقواى الهی است    .5
دورى از نفاق و دورویی و عدم تأثیرپذیرى از مدح و ذم از نشانه هاى اخالص است.    .6

هم نشینی و مجالست با اهل صالح و علما طریق رسیدن به خداست.    .7
خدمت به خلق در نظر اسالم مورد تأکید است.    .۸

درهاى بهشت به روى سخاوتمندان گشوده است. دست سخاوتمندى ندارد،  آن کس که از بخشش    .9
درراه خدا ُبخل می ورزد«

10 - افشاى اسرار بندگان و احوال درون به هیچ وجه جایز نیست. 
11- نیكی به همسایه بسیار سفارش شده. »هر که ایمان به خدا و روز قیامت دارد باید به همسایه خود اکرام 

کند. 
12- »ُبخل ورزیدن کانون تمام عیب ها و مهارى است که انسان را به سوى هر بدى می کشاند. 
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خمینی )ره(
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اخالقاجتماعیامامعلی)ع(ازدیدگاهجرججرداق

مجتبیگراوند1،طاهرهنظریایلخانیآبادی2
1-استادیار تاریخ اسالم دانشگاه لرستان

2-دانش  آموخته کارشناسی ارشد تاریخ اسالم دانشگاه الزهرا تهران

چکیده:
اخالق اجتماعی به  آن دسته از بایدها و نبایدهاى غیرالزامی )غیرحقوقی( مربوط به روابط گروهی جمعی، 
یكی از مسائلی که نیاز به توجه ویژه داردبحث اخالق اجتماعی در روابط انسانی است. از  گفته می شود. 
مولفه هاى مهم اخالق اجتماعی می توان به مردم دارى، نوع دوستی، تواضع و فروتنی، سخاوت و استقالل، 
مواسات و همدردى، صداقت و راستگویی، احترام به حقوق دیگران و همبستگی ملی و صلح جویی اشاره 
کرد. اخالق اجتماعی از دیدگاه اسالم شناسان و اندیشمندان بسیارى مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله 
کوشش می شود به مولفه هاى اخالق اجتماعی امام علی)ع( از دیدگاه ُجرج سجعان  جرداق)2014-1926(یكی از 
 شیفتگان  مكتب  شیعه پرداخته شود. در این پژوهش سوالی که مطرح می شود این است که اخالق اجتماعی امام 
علی )ع( چه تاثیرى بر دیدگاه جرج جرداق داشته است؟در پاسخ به این سوال با این فرضیه روبرو هستیم اخالق 
اجتماعی امام علی )ع( از دیدگاه جرج جرداق که نمود  آن در نهج البالغه است سبب ارائه الگوى بارز در تربیت 
اسالمی شده که هدف  آن کمال و وحدت  آفرینی جامعه بشرى است. دراین پژوهش سعی شده باذکر نمونه و 

مثال هاى عینی و با رویكرد توصیفی –تحلیلی به تبیین این مساله بپردازد. 

واژگان کلیدی: اخالق اجتماعی- امام علی)ع(-نهج البالغه- ُجرج  جرداق. 
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مقدمه:
نهج البالغه دومین متن اصیل اسالمی بعد از قر آن کریم، مأَخذ و ملَهم بسیارى از اندیشمندان اسالمی در 
طول تاریخ بوده است. یكی از موضوعات مهم اجتماعی که به طور ویژه مورد توجه و تأکیددر نهج البالغه بوده، 
اخالق اجتماعی است. اخالق از ریشه ُخلق یا َخلق است. علماى اخالق، ُخلق را ملكة نفسانی می دانند که 
مقتضی است افعال و رفتار  آدمی به  آسانی؛ و بدون فكر از او صادر شود و گاهارفتارظاهرى و باطنی معنا 
می شود)نراقی بی تا ج 1: 55؛ راغب اصفهانی، 279:1412(. از  آنجایی که در میان ادیان الهی، اسالم یک دین 
اجتماعی است و در  آن  آرمان ها و ایده هاى جمع گرا فراوان دیده می شود، انسان و اجتماع از دیرباز مورد عالقه 
اندیشمندان و فالسفه بوده کهن ترین نظریه در این باره مربوط به افالطون و پس از او ارسطوست. )افالطون، 
41:13۸7؛ارسطو، 13۸1: 242(و در اثر ترکیب روح ها، اندیشه هاو عاطفه ها روح جمعی پیدا کرده و هویت 
جمعی می یابند)مطهرى، 13۸7:ج2، 93(. در جایجاى نهج البالغه، که از مهم ترین منابع این دین بوده؛ به این 
مهم بسیار پرداخته شده و گاه و بیگاه جامعه و اجتماع مورد عتاب و خطاب واقع گردیده است. در این میان 
اخالق اجتماعی از مهمترین موضوعاتی است که ارتباط  آدمیان را با خود، با جامعه و تاریخ مطرح میسازد؛ 
زیراجامعه می تواند یک تمدن را بسازد نه یک فرد و اجتماع انسانی پیوسته تاریخ را ساخته و به جلو برده است. 

بنابراین اخالق و اجتماع الزم و ملزوم یكدیگرند. 
یكی از  شیفتگان  مكتب  شیعه که به بحث اخالق اجتماعی امام علی )ع( توجه نشان داده جورج جرداق است. 
وى در سال 1926م در یک خانواده مسیحی ارتودکس قحطانی تبار در شهرک »الجدیدة« منطقه مرجعیون در 
جنوب لبنان زاده شد. پدر و مادرش منتسب به یک قبیله یمنی بادیه نشین بودند و نسبت به مسائل فرهنگی، 
علمی و ادبی و  آموزش اهتمام خاصی داشتند. )جرداق، 1350: 4 ( آنان به حضرت علی )ع( بسیار ارادت می 
 ورزیدند و بر سر درب خانه خود، سنگی را نصب کرده بودند، که روى  آن جمله ال فتی اال علی، ال سیف اال 
ذوالفقار حک شده بود او تحصیالت ابتدایی خود را در یكی از مدارس همان روستا به پایان رساند. چنانكه 
خودش گفته است در دوران نوجوانی بارها از مدرسه گریخته و به  آغوش طبیعت رفته تا به مطالعه نهج البالغه، 
دیوان متنبی )شاعر شهیر عرب(و کتاب مجمع البحرین از شیخ ناصی الیازجی بپردازد.  آشنایی وى با نهج البالغه 
به واسطه برادرش فؤاد جرداق )مهندس، لغت شناس، شاعر(بود که وى را در این کار تشویق کرد. جورج در 
سیزده سالگی بیشتر مطالب نهج البالغه و دو کتاب ادبی دیگر را حفظ بوده است. جورج جرداق تحصیالت 
دانشگاهی خود را در دانشكده پاتریاکیه )بطروکیه(در بیروت به پایان برد)جرداق، 1373: 45/115( و بعد از 
پایان تحصیالت، تدریس ادبیات و فلسفه اسالمی را در دانشگاه بیروت بر عهده گرفت و ضمن تدریس به 
عنوان نویسنده با مطبوعات عربی و هم چنین با رادیو تلویزیون لبنان همكارى داشت. بسیارى از  آثار این نویسنده 
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توانا، به زبان هاى دیگر ترجمه و منتشر شده است. این استاد  آزاده عالوه بر مقاالت علمی و برنامه   هاى رادیویی و 
تلویزیونی، بیش از سی کتاب ارزشمند تالیف کرده است. کتاب هاى جرج جرداق متنوع و در زمینه هاى قصه، 
تاریخ، هنرهاى نمایشی، نقد و بررسی، مفاسد  آمریكا و دو مجموعه شعر می  باشد او با نوشتن کتابی درباره امام 

علی )ع( بین شیعیان شناخته شده است. 
کتاب »االمام علی صوت العدالة االنسانیه« مشهورترین کتاب اوست که در 5 جلد با عناوین »علی و حقوق 
بشر«، »علی و انقالب فرانسه«، »علی و سقراط«، »علی و دوران زندگانی اش و »علی و قومیت عربی« به 
زبان فارسی منتشر شده است. وى در 14  آبان 1393ش )پنجم نوامبر 2014م( درگذشت و در مقبره خانوادگی 
مرجعیون در بیروت دفن شد. جرج با مقایسه نوشته هاى طه حسین و عباس محمود العقاد با نهج البالغه در 
می یابد که اندیشه هاى امام از هر  آنچه درباره او گفته اند باالتراست ؛ و پیوندى ناگسستنی با اصول ادب انسانی 
دارد و بالغت و سخن امام علی )ع(همواره در خدمت انسان، فرهنگ و تمدن بشرى بوده وخواهد بود. )جرداق، 
5:1391؛باستان، 13۸6: 197، خسروشاهی، 1355: 16(در این مقاله کوشش می شود اخالق اجتماعی امام علی 

)ع( از دیدگاه جرج جرداق بررسی  شود. 


1-مردمداری

خالفت در مكتب علی بین ابیطالب دورى از مردم، روگردانی از ملت ونزدیكی به خودخواهی و عدم توجه 
به اوضاع عمومی و نیازمندى هاى افراد و اجتماعات نیست؛بلكه خالفت وسیله اى است براى نزدیكی حاکم 
به مردم و مهر ورزیدن به توده و تواضع وى بر همگان و سپس توجه کامل به وضع  آنهاست که دیگر جاى هیچ 
بهانه و عذرى باقی نماند)جرداق، 1379:ج1، 25۸/9(امام در توجه به مردم میفرمایند:کار و وظیفه دولت  آن 
است که از مردم نگهبانی کند و نیازمندى  آنان را برطرف سازد و این کار باید به طور مستقیم، از طرف دولت 
 آغاز گردد، نه  آنكه در انتظارخواهش دردمند نیازمندى باشد، تا اقدام نماید. )جرداق، همان، ج2، 200(این 
اندیشه اى بودکه بر پایه مردم دوستی، وفاى به عهد و نگهدارى پیمان استوار بود توجه به این مهم در چند مولفه 

قابل تقسیم بندى است:
الف:عدالتدررفتاراجتماعی: امام علی )ع(قبل از دیگران، ابتدا خودش به این اصل عدالت عمل می کرد؛ 
اگرچه به ضررش تمام می  شد رهبر یک کشور در نزد قاضی خود حاضر می شود و قاضی به نفع یک اقلیت 
مذهبی تحت ذمه رأى می دهد )ا بن شهر آشوب ج2، 105؛ابن اثیر،:13۸5: 439( و چگونه می توان عدالت 
را بزبان و قلم ستود که علی در پایگاه واالى زمامدارى مسلمین بهمراه یكی از رعایاى ساده و غیرمسلمانش 
به محكمه ى عدالت رفت و چون قاضی بزیان علی که گواهی نداشت حكم داد علی بر او خشم گرفت نه 
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بدانجهت که به محكومیت امام راى داده است بلكه فرمود چرا نام مرا باحترام یاد کردى و چنین احترامی را 
درباره ى  آن مرد مسیحی رعایت ننمودى وبعدالت رفتار نكردى؟اینجاست که باید علی را نداى عدالت انسانی 
خواند، فریاد عدالت کائنات و پرتو عدل مطلق الهی و عدالت محض و مجسم. )جرداق، 1356: 4۸(الگوى 
حكومتی و نظام قضایی مبتنی بر عدالت که امام در پی پیاده کردن  آن بود، نظامی است که ضعیفترین افراد 
جامعه بدون لكنت زبان، حقشان را از اقویا و زورمندان می گیرند. ) نهج البالغه، 13۸7: 439( امام این  آیه را 
تالوت میفرمود »مالمت قومی موجب نگردد که به عدالت رفتار نكنید، به عدالت رفتار کنید که به تقوا نزدیكتر 
است. و ال یجرمّنكم شنأن قوم اال تعدلوا إعدلوا هو اقرت للتقوى، )مائده ۸(. از دیگرنمونه هاى رفتار و اخالق 
اجتماعی امام علی)علیه السالم( رفتار انسان دوستانه و اسالمی است که ایشان با یک شخص یهودى  از خود نشان 
می دهند  نقل شده است وقتی  آن شخص این همه اخالق و ایثار امام علی)علیه السالم( را مشاهده می نماید مسلمان 

می شود. )جرج جرداق، 126:1356(
ب-رازداریمردم: چنانكه حضرت علی)ع( در ضمن توصیه هاى اخالقی و حكومتی، مالک اشتر را به 
رازدارى مردم توصیه می کند و به او می گوید: تو به عنوان نماینده حكومت بیش از هر کس سزاوار حفظ اسرار 
مردم هستی. مردم به هنگام مشكالت و نامالیمات، اسرار خود را با تو در میان می گذارند، تو باید با حوصله 
کامل پاى حرف  آنان بنشینی و سنگ صبور و رازدار  آنان باشی. خویشتن دارى در حفظ اسرار و راز دیگران 
نهج البالغه، 13۸0:نامه 53، 569(تو که از خداوند  اراده است. )  از نشانه هاى وسعت روح و قدرت  یكی 

رازپوش انتظار دارى پرده از اسرارت فرو نیندازد، پرده ازاسرار مردم فرو نینداز. )جرداق، 1379ج1، 365(
ج-مشورتبامردم:احترام به مردم و مالک قرار دادن نظر ایشان و مشارکت اجتماعی مردم از طریق 
مشورت از اصول حكومت اسالمی بوده و امام نیز به این امر حساس و  آنرا حق مردم دانسته است چنانكه 
میفرمایند:»حكومت  آن نیست که حاکم پس از  آنكه بر مسند قدرت نشست و استقراریافت، استبداد رأى و 
خودکامگی را پیشه کند، بلكه شورى و مشورت عادالنه ترین حكومتهاست.«امام چنان این حقایق را توضیح 
می دهد که قابل هیچگونه تأویل و تفسیرى نیست، وقتی که می گوید«بدون مشورت، خیرى در کارها نخواهد 
بود» )جرداق، همان، ج1، 25۸(نیز میفرمایند:»من خویشتن را مافوق  آنكه اشتباه نكنم نمی دانم و از  آن اشتباه 
در کارها ایمن نیستم مگر خداوند مرا حفظ کند« ایشان به مالک اشتر سفارش می کند با دانشمندان و خردورزان 
فراوان به گفتگو و مباحثه بپردازد و در سامان جامعه از دانش و تجربه  آنان استفاده کند)جرداق، 1377، ج1، 

330؛سیدرضی، 137۸: 240؛معرفت، 137۸: 6/ 195(
د-امانتداری: امام همواره به کارگزاران خود بر اهل امانت و صدق بودن تاکید داشتند)لنكرانی، 1377: 
159(نمونه  آن نامه هاى که امام به اشعث بن قیس فرماندار  آذربایجان نوشت. این زمامدارى که براى تو است، 
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طعمه اى نیست که به چنگ گیرى، بلكه امانتی بر عهده ى تو است که باید نسبت به فرمانروائی خویش به 
رعایت  آن پردازى، ترا نرسد که در کار مردم براى خویش رفتار کنی)جرداق، 1356: 150 (

ه-فروبردنخشموخوشرویی: انسان ها در مواجهه با یكدیگر، پیش از هر سخن و عملی، نحوه گفتار و 
رفتارشان نقش تعیین کننده اى دارد. خوش رویی کلید اصلی براى فتح دلها و برقرارى محبت و دوستی است 
که با تبّسم  آغاز می شود در  آموزه ى امام  آمده است، اگر چیزى به نیازمندان میبخشی به خوشروئی ببخشاى و 
اگر بخششی را مصلحت ندانی، با مهربانی و پوزشخواهی پاسخشان ده)جرداق، 1356، 145(امام به سربازان 
خودفرمان داد که مبادا در حال خشم و ناراحتی، دشمنی را که فرار می کند، به قتل برسانند یا دشمنی را که 
زخمی است به حال خود بگذارند و به او کمک ننمایند)جرداق، 1379: 149(امام بیان می دارد:»از خشم و 
خطرات  آن که ترا فرامیگیرد بر کنار باش که اندیشه را میرباید و پایدارى را مانع می شود«اهمیت این مساله 

بقدرى است که در اندیشه امام داورى را در هنگام خشم جایز نمی داند)جرداق1356: 160/17۸( 
و-صبر: یكی از امورى که در توفیق یافتن انسان دخالت زیادى دارد و شرط موفقیت در کارها باالخص در 
کارهاى بزرگ است، حوصله و صبر زیاد است. یكی از عوامل موفقیت امام صبر ایشان بود. بدون تردید کسانی 
می توانند کشتی در ورطه غرق و نابودى شدن جامعه را نجات دهند که مجهز به لنگر سنگین صبر و استقامت باشند 
معنی صبر در  آموزه امام استقامت در برابر مشكالت زندگی است، ونیز در مواجهه با مردم دوست و دشمن راه 
صبر را برمی گزیند)جرداق، 1379، ج1، 3۸9( در مواجهه با دشمن اگر بر جنگ اصرار ورزند و حتی جنگ یک 

ضرورت اجتماعی و انسانی باشد، باز امام صبر می کند که  آنان نبرد را شروع کنند)جرداق، همان، 341(

2-نوعدوستی
امام از هر فرصتی براى رسیدگی به اقشار مختلف جامعه نظیرمحرومان ویتیمان فروگذار نمی کرددر خصوص 
کید فراوان داشت و در هیچ شرایطی  آن وظیفه را فراموش نمی کردو می فرماید: خدا  یتیم نوازى و اکرام  آنان تأ
را به یاد  آورید! خدا را به یاد  آورید! درباره یتیمان. براى خوراک  آنها نوبت قرار ندهید)گاه سیر و گاه گرسنه 
یتیمان  کن. پدر  یارى  نیازش  تباه نشوند»بیچاره را در رفع  نزد شما ضایع و  ایشان در  مبادا  شان نگذارید(. 
باش« )نامه47 ؛مناقب ابن شهر  آشوب ج 1، 366 ؛جرداق، 1379:ج 1، 21 /212(. در تاکید بر این امرجرداق 
می گوید؛در این عالم هر  آبی قابل تالطم است اما من دریائی را می شناسم، و  آن دریاى وجود علی )ع( است که 
هیچ چیزى نتوانست  آن را متالطم کند به غیر از یک چیز، و  آن  آه مظلوم بود. و در ادامه از قول امام می  آورد که 
به کارگزاران خود همواره توصیه می کرد » به وضع یتیمان و سالخوردگان توجه کن،  آنها راهی در زندگی ندارند، 
و اهل گدایی هم نیستند. رعایت این حقوق بر والیان، سنگین و سخت است. »)جرداق، همان، ج1، 377( 
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چنانكه جرداق  آن قضیه را که در نهج البالغه هم هست نقل می کند که راوى می گوید:»دیدم که امیرالمونین 
می گرید وگریه مثل باران جلوى پاى  آن حضرت می ریزد و می گوید: مرگ براى همه است چنانچه مظلومی 
فریاد یا علی کند و علی نتواند به فریادش برسد». ) نهج البالغة، خطبه  27(شاید زیباترین سخنی که  آرمانهاى 
انسانی قوم عرب را در دورانهاى تاریخی خالصه می کند و  آن را با انسانیت ادوار جدید هماهنگ می سازد، 
این گفتارعلی بن ابی طالب )ع( است:االنسان اخواالنسان، یتأمله و یّسد حاجته ؛انسان برادر انسان است که به 

خاطر او می اندیشد و نیازش را برطرف می کند)جرداق، همان، ج5/ 5۸(
3-تواضعوفروتنی

امام در تمام دوران زندگی پربرکتشان با مردم از روى تواضع و به دور از تكبر رفتار کردند. در فرازى از 
عهدنامه مالک اشتر دراهمیت موضوع تواضع در انتخاب امیر لشگر  آمده است: »و بر ناتوانان رحمت  آرو کسی 
را که بدو اعتماد دارى براى تفقد حال  آن جماعت بگذار که از خدا ترسان باشد و از فروتنان« )نهج البالغه 
13۸0 نامه 53: 326، 330(. امام تاکید دارندو به کارگزران خود توصیه می کنند از افراد مورد اعتماد خود کسی 
را که از خدا بترسد و متصف به فروتنی وتواضع باشد، به کار مردم اختصاص دهندچنانكه میفرمایند»هیچ 

شرافتی چون تواضع نیست«)جرداق، 1379، ج1، 376/110(. 

4-سخاوتواستقالل
دو صفت سخاوت و استقالل که ناشی از اطمینان و اعتماد بدیگران و خود ما می باشد وقتی متحد و توأم 
شوند سبب تكمیل اخالق اجتماعی و لذت و تمتع کامل از عالم اجتماع می شود و تا این دو صفت متحد نشوند 
اخالق اجتماعی صورت کمال نپذیرفته و استفاده کامل از اجتماع تحقق نخواهد یافت از منظر روایات نیز عفو 
و گذشت، جایگاه برجسته اى در مكارم اخالق و روابط اجتماعی دارد و خود نیز زمینه ساز فضایل اخالقی در 
دیگران است از امام علی )ع(نقل شده است: »عفو و گذشت تاج همۀ مكارم اخالقی است.«)تمیمی  آمدى، 
1366: 245(بخشی از نامه هاى است که امام به عبداله عباس، فرماندارش در بصره نوشت، زیرا ابن عباس بر 
بنی قیم کنه در جنگ جمل به یارى طلحه و زبیر برخاسته بودند، سخت گرفته و به تبعیدشان پرداخته بود این 
کار بر امام علی که قلب مقدسش هرگز انتقام رانمی پذیرفت گران  آمد ونامهاى به ابن عباس نوشت و او را 
از اینكار بازداشت و حقیقتی را بیان فرمود که تاکنون از  آن خبرنداشتیم، زیرا امام فرمود که رئیس دولت در 
کردار کارگزارانش شریک و مسئول است. )جرداق، 1356: 120( علی )ع(در نامة 53 خطاب به مالک اشتر که 
به فرماندارى مصر منصوب کرده بود در رابطه با برخورد با خطاهاى افراد زیر دست بیان می دارد»به خطاشان 
منگر، و از گناهشان درگذر، چنانكه دوست دارى خدا بر تو ببخشاید و گناهت را عفو فرماید، چه تو برتر  آنانی، 
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و  آن که بر تو والیت دارد از تو برتر است، و خدا از  آن که تو را والیت دارد باالتر، و او ساختن کارشان را از تو 
خواست و  آنان را وسیلت  آزمایش تو ساخت )نهج البالغه 13۸0 نامه 53: 326( همزمان با کشمكش انصار و 
مهاجر بر سر جانشینی، پیكر مطهر پیامبر)ص( حضرت علی )ع( از اینكه حقوقش غصب شده و در جامعه اسالمی 
انحراف پدید  آمده بود، به شدت  آزرده خاطربود؛ چنانكه با استدالل هاى متقن خویش، مناقشه مهاجر و انصار را 
در سقیفه مورد اعتراض قرار داد و بعدها نیزدر خطبه شقشقیه، گله مندى شدید خود را اظهار داشت)نهج البالغه، 
خطبه 3(حضرت به دلیل مصالح اسالم با آنان که روى کار  آمدند، به مخالفت  آشكار نپرداخت و به جهت همان 

مصلحتها پس از مدتی با  آنان بیعت کرد تااسالم حفظ گردد)جرداق، 1379، ج1، 1۸۸(

5-مواساتوهمدردی
پاسداشت کرامت انسان ریشه در همدردى با انسان دارد . امام علی بانگ میزد که :» آیا به همین دل خوش کنم که به من پی
شواى، مسلمانان بگویند ولی در سختی ها و ناراحتی هاى روزگار با  آنان شریک و همدم نباشم؟ «چنانكه جرج جرداق از 
قول امام علی می  آورد؛خداوند بندگان خود را به تازیانه اى دردناکتر از فقر نزده است. البته ناگوارى هاى روزگار در نگاه 
امام زشتی ها و تلخی هاى فقراست. )جرداق، 1356: 165 (به طور ویژه باید به نامۀ  آن حضرت خطاب به مالک 
اشتر اشاره کرد که در  آن به تفصیل نظام عادالنۀ حكومت، شیوه هاى عملی اقامۀ عدل و چهره هاى گوناگون از 
اخالق اجتماعی تبیین شده است. )سیدرضی، 137۸: 5۸6-5۸4؛جعفرى، 1369: 124-123؛کفاش، 1379: 
4۸؛دشتی136۸: 232؛محمودى، 13۸7: 56/124؛حسینی، 1367: 420؛حرانی، 1404: 126؛شوشترى، 1376: 
473/۸(چنین می نماید که این عهدنامه تا مدت ها به سان منشورى اخالقی و سیاسی به صورت متنی مستقل تداول 
داشته است. عالوه بر این، ما در عهدنامه امام به مالک اشتر نخعی، این قاعده را می یابیم: »ازانحصارطلبی و به 
خود اختصاص دادن  آنچه که همه مردم در  آن برابرند، بپرهیز« معنی این عبارت، چنانكه روشن است،  آن است که 
مردم در حقوق مساوى هستند و در این موضوع بین کوچک و بزرگ، دور و نزدیک، مسلمان و غیر مسلمان، عرب 
یا غیرعرب، فرقی نیست. زیرا که همه اینها از افرادى هستند که امام از  آنان با لفظ»مردم«تعبیر می نماید )جرداق، 
1379:ج2، 19۸(نیز بخشی از وصیتی که امام براى فرزندش نوشت:»اى پسرک من خویشتن را بین خود و دیگران، 
میزان قرار ده، پس  آنچه براى خویش می خواهی براى دیگران هم بخواه و هر چه براى خود نمی خواهی براى  آنها 
نیز مخواه، چنانكه دوست نمیدارى که به تو ستم کنند تو هم به دیگران ستم، مكن و همانسان که می خواهی به تو 
نیكی کنند تو هم به مردم نیكی کن«)جرداق، 1356: 132( امام در تاریخ حقوق انسان مقامی بس شامخ دارد. و 
نظریات او در این زمینه بر پایه و معیار اسالم  آن روز است که این نظریات بر دو محور سرکوب نمودن استبداد و 

برچیدن امتیازات طبقاتی از میان مردم، می چرخید. )جرداق، 1379:ج2، 1۸3( 
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6-صداقتوراستگویی
صفات انسانی و پسندیده در رشته زنجیرى بی انتها به هم پیوسته اند وبعضی بر بعض دیگر نشانه و گواهند. 
از عالی ترین حلقه هاى این زنجیر، صدق و اخالص است راستی و صدق علی به مرحله اى رسید که خالفت 
را از دست او خارج ساخت و اگرعلی به جاى راستی گاهی طریق دیگرى پیشه می کرد، نه دشمنی بر او 
دست می یافت و نه دوستی ازاو روى می تافت. )جرداق، 1379، ج1، 151؛شرح ابن ابی الحدید، 1337:ج 
6، 313؛مظاهرى، 13۸7: 67(نیز جرداق می گویدعلی)ع( وفاهمراه با راستی است و من سپرى نگهدارتر از  آن 
نمیشناسم و  آن کس که بداند به کجا باز میگرددو معاد را بشناسد، هرگزبه فریبكارى دست نمیزند)جرداق، 
1356: 132(همو در تاکید بیشتر می  آورد:»در شخصیت فرزند ابوطالب، برتریهاى بسیارى است. برترى دوستی 
بر کینه، سادگی بر  آالیش، انقالب برخمودى، انسانیت بر سوداگرى، درستی و راستی بر نفاق، وزندگی بر 
مرگ. گویی او سرزمین دوستی و محبت است. همه جا صداقت نشان می دهد و از خدعه و مكر به دوراست.« 

)جرداق1379:ج5۸-60/5(

7-احترامبهحقوقدیگران
حضرت علی )ع(در برخورد با مردم و جوامع انسانی دیدگاهی فراتر از دید یک مسلمان به مسلمانی دیگر 
داشت. همسفرشدن با یک یهودى و بدرقه کردن او براى به جا  آوردن حق رفاقت نمونه اى از  آن است )مجلسی، 
امام سخنان حضرت  به دیدگاه هاى  1403:ج74، 241؛کلینی، 1365:ج2، 670(از دیگر علل رویكرد جرج 
با فرانسه دست  امام باحقوق بشر  به مقایسه دیدگاه هاى  این رو  از  انسان هاست  در نهج البالغه درباره حقوق 
می زند)الویرى13۸0-1379: 3۸(.  آزادى فردى به عنوان یک حق مسلم، طبیعی ترین حق  آدمی است. بنابراین، 
یكی از مهم ترین وظایف حكومت، ایجاد  آزادى هاى الزم، اما مطلوب و داراى حد و مرز در جامعه می باشد. 
 آن حضرت در جامعه  آن روز انواع  آزادى ها را براى مردم به ارمغان  آوردند. ایشان هرگز کسی را به زور به بیعت 
فرا نخواند، بلكه هرکس در پرتو اندیشه و تفكر، در فضایی باز و به دور از هرگونه خشونت می توانست بیعت را 
بپذیرد. ایشان حتی براى کسانی که با او بیعت نكردند این  آزادى را تجویز فرمودند و هرگز حاضر به سلب  آزادى 
 آن ها نشدند. حتی گفته اند:وقتی عبدالله بن عمر را نزد او  آوردند و بیعت نكرد، امام از او خواست ضامنی بیاورد 
که دست به اغتشاش نزند. چون ضامن نداشت خود حضرت ضامن وى گردید. )جرداق، ، 1379:ج2، 127 
(مردم در نظر امام و همچنین در نزد بنیانگذاران اعالمیه حقوق بشر  آزاد به دنیامی  آیند و باید هم همچنان  آزاد 

بمانند و زندگی کنند. )جرداق، همان، 193( 
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8-همبستگیملیوصلحجویی
همبستگی اقوام، نژادها و ملیت ها مختلف یک جامعه، بستر گسترش اخالق اجتماعی است امام در خطبه 
27و 234نهج البالغه بر این امر تاکید دارند. براى نمونه جرداق ذکر می کند، پیش از  آغاز جنگ صفین، مردم 
از کندى امام در شروع جنگ به اعتراض پرداختند و امام در پاسخ  آنها چنین فرمود:اینكه میگوئید همه ى این 
کندکارى ها پدیده ى هراس من از مرگ است، به خدا قسم باک ندارم که من بر مرگ در آیم یا مرگ به سوى 
من بشتابد و اینكه میگوئید من در جنگ با مردم شام تردید دارم، به خدا سوگند، هر روز که جنگ را به تاخیر 
میاندازم از آن رو است که امید، میدارم شاید گروهی از  آنها به ما به پیوندند و رستگارى یابند و در پرتو فروغ 
هدایت من قرار گیرند و این براى من بهتر است که  آنها را بر گمراهیشان بكشم، هر چند که به گناهانشان باز 
میگردند)جرداق، 1356: 127 (نیز جرداق در این باره از قول امام می  آورد:»هرگاه دشمن دست  آشتی به سوى 
تو دراز کرد، چنانچه خشنودى خدا را در آن می بینی، بپذیر. این صلح موجب  آسایش سپاهیان و  آرامش خاطر 

تو و مردم وامنیت شهرهاست«. )جرداق1379:ج1، 3۸0(

نتیجهگیری:
یكی از موضوعات مهم اجتماعی که به طور ویژه مورد توجه و تأکیددر نهج البالغه بوده، اخالق اجتماعی 
است. گرانسگی اخالق اجتماعی بدین جهت است که عالوه بر بعد معنوى  آن که موجب خودسازى انسان 
و کسب ثواب اخروى است در رشد و تحول جامعه در تمامی ابعاد نقش بارز دارد. نهج البالغه به مثابه منشور 
حاکمیت اخالق در جامعه ترسیمی روشن از معیارهاى اخالقی دراجتماع ارائه کرده و مطابق  آموزه هاى نهج البالغه 
تمسک به اخالقیات و اصول اخالقی از عناصر وحدت  آفرین در اجتماع می باشد، هر کدام از سجایاى اخالقی 
امام که در رفتار ایشان متبلور گردیده، الگوى بارزى در تربیت اسالمی است که هدف  آن کمال جامعه بشرى 
است. پس می توان نتیجه گیرى نمود که این دو الزم و ملزوم یكدیگرند. مطالعه دربارۀ اهل بیت )ع( به انسان محبت 
می دهد، چنانكه جرج جرداق به رغم مسیحی بودنش به شیعه بودن اذعان می کند و می گویدپس از سالها تحقیق، 
شیعه را یک کلمه یافتم و آن هم اخالق است. اخالق اجتماعی از دید جرج جرداق در مولفه ها و شاخص هاى 
مهمی چون مردم دارى، نوع دوستی، تواضع و فروتنی، سخاوت و استقالل، مواسات و همدردى، صداقت و 
راستگویی، احترام به حقوق دیگران و همبستگی ملی و صلح جویی دسته بندى شد که در همه ى این موارد امام 
پیش ازخالفت و بعد از  آن قصد دارد انسان و همسوى  آن جامعه را به مرتبه بلند اخالق فاضله برساند و در تربیت 
عقل و دل و وجدان مردم و در تصفیه رذائل و اشاعه فضائل معنوى می کوشد. بنابراین اخالق اجتماعی از مهمترین 
موضوعاتی است که ارتباط  آدمیان را با خود، با جامعه و تاریخ مطرح میسازد لذا سیرة عملی امام در تمامی حوزه 

هامی تواند براى ساختن جامعه اى نمونه سرمشق مردم و حاکمان قرار بگیرد. 
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اهمیتمردمساالریدرنظامجمهوریاسالمیایرانباتکیهبرنظریاتنهجالبالغه

علیحبیبینوده1،مصطفیمنتظری2
1 – دانشجوى کارشناسی ارشد تاریخ انقالب اسالمی؛ استان گلستان، شهرستان نوده
2 - استادیار گروه حقوق و الهیات دانشگاه گلستان؛ استان گلستان، شهرستان گرگان

چکیده
نگرش به سیره رفتارى و گفتارى امیرالمؤمنین )ع( نسبت به مردم، می تواند وضع مردم ساالرى را در حكومت 
علوى مشخص کند و نشان دهد که  آیا مردم ساالرى در نظر ایشان معتبر است یا نه. به نظر می رسد شیوه هاى 
حكومتی امام علی)ع( مبتنی بر دین و نیز جلب رضایت مردم بوده است. نهج البالغه که مجموعه اى از سخنان 
و نامه هاى ایشان است، منبعی است که می توان ویژگی ها و فواید مردم ساالرى از نگاه امام علی)ع( را در  آن 
جست. بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی ، اهمیت مردم ساالرى در نظام جمهورى اسالمی ایران با 
تكیه بر نظریات نهج البالغه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی بوده است. نتایج یافته هاى تحقیق نشان داد، 
مهمترین مشخصه هاى مردم ساالرى از دیدگاه نهج البالغه، قانون محورى، مشارکت مردم،  آزادى و پرهیز از 
استبداد است. از نگاه امیرالمؤمنین )ع( تحقق نظام مردم ساالر می تواند مزایایی براى فردو جامعه داشته باشد. 
تضمین حقوق افراد، عالقه مردم به تداوم حكومت، رشد و شكوفایی استعدادها و حكومت اکثریت از جمله 

فوایدى هستند که به دنبال تحقق دموکراسی در جامعه، نصیب اکثر مردم می گردد. 

واژگان کلیدی: امیرالمؤمنین )ع(، نهج البالغه، مردم ساالری، جمهوری اسالمی
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مقدمه
یكی از مسائلی که در بسیار از تحلیلها وتفاسیرما از اوضاع جامعه و تحوالت سیاسی اجتماعی در طول تاریخ 
علی الخصوص صدر اسالم و جریانات ان بسیار مورد بحث قرار میگیرد نقش مردم و تاثیر انان بر جریانات و 
تحوالت می باشد و نكته مهم ترازاین مشروعیت قائل شدن براى این نقش واعتبار دادن به این نقش می باشد. 
مرورى بر بیانات نوشته ها و عملكرد حضرت امیر)ع( نشانگر ان است که امام به پیروى از پیامبر معتقد بودکه 
انتخاب حاکم و حكومت حق اساسی مردم است. وهیچكس بدون جلب نظر و انتخاب انان نباید حكومتی 
رادست گیرد اینرا هم از سیره ائمه می توان به وفورمشاهده کرد هم از بیانات وبه نوعی ازایئولوژى اسالم می توان 
استناد کرد. اگر نگاهی به خطبه شقشقیه کنیم در انتهاى خطبه امیرالمومنین می فرماید»اگر حضور حاضران نبود 
وبه خاطر وجود یارى کنندگان حجت تمام نمیشد بی گمان عنان حكومت را به پشت شتر می انداختم و پایانش 
را همچون اغازش انگاشته وخود را کنار میكشیدم« دراین کالم کامال مشخص است که تنها با حضور مردم و 
یارى انان است که حجت بر امام معین شده از جانب خدا تمام می شود وامكان حكومت او برقرار می شود. اما 
اصرار مردم را دلیل پذیرش خالفت خود می داند حتی امام تصریح می کند که تمایلی بتسخیر حكومت ندارد 
این بیانات را در جاى دیگر مشاهد میكنیم هرچند که امام در زمان خلفاى قبل از خود نیز هرموقع که شرلیط 
پیش می امد تاکید بر حق خالفت خود وغضب حق خود می کند ونوعی گالیه وناراحتی نیز در کالم امام نیز 
وجود دارد که حق وى را غصب کرده اند اما با این وجود امیرالمومنین تاکید دارد که مردم اصلی ترین عامل 
انتخاب حاکم و حكومت هستند هرچند که مردم در انتخابشان دچار گمراهی شدند و راه هدایت را با ضاللت 
معاوضه کردند اما بازهم امام تاکید دارد که حق انان بود دراینجاجا دارد اشاره اى کنیم به خطبه 91 نهج البالغه 
»من را رها کنید من نیز همانند یكی ارشما خواهم بود شایدمن شنواترین و فرمانبردارترین کس باشم نسبت به 
انكه شما انرا والی قرار میدهید وحكومت را به او میسپارید واگر من وزیر شما باشم بهتر است ازینكه امیرتان 

باشم.«
امام دراین خطبه گماردن فردى را به والیت و حكومت علی الرغم دارا بودن حق الهی براى خود اما بیان 
می دارد که حتی اگر شما کس دیگر را به جاى من بگذارید من مطیعتر از شما خواهم بود دربرابر ان. بش از 
بقیه از ان حاکم تبعیت می کند بهمین دلیل امام اشار دارد اگر من وزیر سما باشم بهتر است تا امیرتان. هرچند 
که همانطور که گفته شد اى نان دهنده عمق درد حضرت از دست مردم نادان و جاهل که بعداز غصب شدن 
حق خود حال می خواهد پس از گمراهی وشقاوت ان را بدست گیرد لذا حضرت از 25 سال خود به خوار در 

چشم واستخوان در گلو تعبیر می کند. 
بنابراین می توان گفت، شیوه هاى حكومتی امام علی)ع( مبتنی بر دین و نیز جلب رضایت مردم بوده است. 



173مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

نهج البالغه که مجموعه اى از سخنان و نامه هاى ایشان است، منبعی است که می توان ویژگی ها و فواید مردم 
ساالرى از نگاه امام علی)ع( را در  آن جست. مهمترین مشخصه هاى مردم ساالرى از نگاه ایشان، قانون محورى، 
مشارکت مردم،  آزادى و پرهیز از استبداد است. از نگاه ایشان تحقق نظام مردم ساالر می تواند مزایایی براى فردو 
جامعه داشته باشد. تضمین حقوق افراد، عالقه مردم به تداوم حكومت، رشد و شكوفایی استعدادها و حكومت 

اکثریت از جمله فوایدى هستند که به دنبال تحقق دموکراسی در جامعه، نصیب اکثر مردم می گردد. 

مفهومشناسی
مردم ساالرى دینی یا مردم ساالرى اسالمی شیوه اى از زندگی سیاسی مسلمانان در جهان مدرن دانسته شده 
فر آیند  در  مردم  دینی،  مردم ساالرى  حكومت  در  می کند.  تأکید  حكومت  الهی-مردمی  مشروعیت  بر  که 
جوهره  دینی  مردم ساالرى  در  اساس  این  بر  می کنند؛  شرکت  شریعت  احكام  چارچوب  در  تصمیم سازى 
دموکراسی به رسمیت شناخته شده و در کنار  آن با پذیرش مرجعیت دین به عنوان منبع معرفت شناختی به توجیه 

و تحلیل حكومت مردم پرداخته می شود. ) میراحمدى، 13۸۸:207(. 
در تعریف دیگرى، مردم ساالرى دینی مدلی از حكومت دانسته شده که بر مشروعیت الهی و مقبولیت 
مردمی استوار است و حاکم در چارچوب مقررات الهی، حق مدارى، خدمت محورى و ایجاد بسترى براى 
رشد و تعالی مادى و معنوى ایفاى نقش می کند؛) مصباح یزدى و نوروزى، 1391:52-53(. بنابراین منظور از 
مردم ساالرى دینی را تصویرى از یک نظام سیاسی دانسته اند که شهروندان دین باور تالش می کنند با چارچوب 
قرار دادن  آموزه هاى بر آمده از شریعت در تدبیر عمومی جامعه مشارکتی فعال داشته باشند و هرگونه استبداد 

فردى در تصمیم گیرى هاى عمومی را از چهره نظام سیاسی خود بزدایند. 
الهی بودن ذات حاکمیت و واگذارى حاکمیت از طرف خدا به مردم، دو اصلی است که در بیشتر تعاریف 

مردم ساالرى دینی وجود داردو در اصل 56 قانون اساسی جمهورى اسالمی ایران نیز بر  آن تأکید شده است. 
درباره واژه مردم ساالرى دینی، برخی  آن را ترکیبی بسیط دانسته که داراى هویتی اصیل و مستقل است و 
از نظام غربی عاریت گرفته نشده است. ) ایزدهی و صدیق تقی زاده، ص29(. طبق این دیدگاه مردم ساالرى 
دینی، نظامی وحدت گرا است که خودبسندگی فرد و جامعه در  آن نفی شده و  آنها را نشأت گرفته از حقیقتی 
متعالی می دانند. ) مهدوى زادگان، ص165(. در مقابل، عده اى مردم ساالرى دینی را مقوله اى مرکب دانسته که 
با پذیرش خاستگاه کثرت گرایی مردم ساالرى غربی و جاى گذارى محتواى دینی براى  آن، به شكلی از حكومت 

در نظام اسالمی رسیده اند. ) ایزدهی و صدیق تقی زاده، ص29(. 
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امامعلی)ع(ومردمساالریدینی
با تفاوت هایی که دموکراسی به معنی غربی وشرقی  آن دارد اسالم نیز با قبول اصولی از دموکراسی پاى بندى 
خود را به این روش درحاکمیت در اصل تشریع داشته و در دوره هایی عمل به  آن نیز نموده است. ادعاى شیعه 
بر این است که شاخصه ها و ممیزاتی که دموکراسی مثل اعتبار رأى اکثریت،  آزادى، مساوات و برابرى منشاء 
قدرت بودن مردم جزء مولفه هاى الینفک دموکراسی به شمار می رود. در حكومت موالى متقیان علی )ع( به 
شكل واقعی و غیر شعارى محور عمل بوده است. بهتراست هرکدام از این موارد به صورتی جزئی مورد برسی 

قرار گیرد. 

اعتباررأیاکثریت
- دردیدگاه امام علی )ع( اکثریت داراى اعتبارخاصی است به گونه اى که سنت و طبیعت اکثریت قرین با غلبه 

ظاهرى می باشد، یعنی هر کجا عزم اکثریت معطوف به موضوعی شد برد نوعی  آنان است از امام )ع( بشنویم:
الذین اذااجتممعوا غلبوا ؛  آنها زمانی که براى اهداف خویش اجتماع کنند غلبه و پیروزى از  آن  هم   «

 آنهاست.« )نهج البالغه، کلمات قصار، 199(. 
دراین جمله امام )ع(صحبت از غوغائیان و اوباش نموده ولی اجتماع و اکثریت را پیروز و غالب قلمداد 

می کنند ولو اوباش باشند. 
و یا می فرمایند: » الشورى للمهاجرین والنصار فان اجتمعوا علی رجلو سموه اماما کان ذالک لله رضی؛ 
شورى براى انتخاب خلیفه از  آن مهاجرین و انصار می باشد پس اگر رأى اکثریت تعلق به کسی گرفت و  آن را 

امام نامیدند رضایت خداوند در  آن است.« )نهج البالغه، قسمتی ازنامه 6(. 
نه تنها امام را از  آن اکثریت می شمرند، بلكه رضایت خداوند و سّنت الهی را همراه با تصمیم اکثریت در 
مواقع خاص می داند. البته ناگفته نماند اجتماع و اکثریت را همیشه بر هدایت و صواب ندانسته و تاکید بر 

اطاعت از اکثریت در همه موارد را ندارد. ولی رأى اکثریت را مورد احترام و اعتنا می دانند. 
امام )ع( در سیره و عمل خویش نیز اکثریت و رأى  آنان را نافذ می دانند. در قضیه حكمّیت می فرمایند: 

»دیروز امیرمومنان بودم و امروز مأمورم…. شما زندگی را می جوئید و من نباید برخالف میل شما رفتارکنم«. 
امام )ع( ضمن ابراز نارضایتی، خود را محكوم به هم سوئی با اکثریت می کند. نه تنها حكمّیت را برخالف 
میل باطنی پذیرفته بلكه حكم نیز علی رغم صالحدید )ابوموسی اشعرى( به رأى اکثریت انتخاب می شود. امام 
)ع( یكی ازدالیل و انگیزه هائی که براى انتخاب خالفت داشته اند، هجوم و درخواست اکثریت و اشتیاق جمعی 

مردم بیان می فرمایند: » و الحضور الحاضر«. 
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آزادی
- به معناى )حق( و )اختیار( و به طورکلی )مستقل و مختار بودن شخص در گزینش اعمال خود(. 

به  آن عمل  نبی مكرم اسالم )ص(بود، پذیرفته و  )ع(  آزادى را درچارچوب و حوزه اسالم همان سیره  امام 
می نمودند. 

 آزادى بیان نقد و انتقاد، مخالفت، عدم همراهی، حتی دشمنی تا زمانی مورد پذیرش و تحمل امام )ع( بود که 
تحمل  آن را دستور داده بود. اشاعه سّنت بداعی، به مخاطره انداختن جامعه مسلمین، مخالفت با صریح احكام 

و حدود الهی و خصوصًا نقض عدالت مواردى بودند که حضرت حساسّیت خاصی روى  آنها داشتند. 
امام )ع( بنا بر حكم دین و سیره نبی مكرم اسالم )ص( اکراه و اجبار را براى قبول و همراهی مردم مردود دانستند 

و خود نیز نظریات و دانسته هاى برحق خود را به خاطر حفظ منافع جمعی و اجتماعی تحمیل نمی کردند. 
نمونه هاى ذیل گواه برسیره حضرت می باشد:

- بیعت نكردن خواّصی چون )عبیدا…بن عمر ) و )سعدبن ابی وقاص ( راکه نوعًا خطرى براى حكومت 
قلمداد می شود با بزرگوارى و احترام به  آزادى افراد پذیرفته و هیچ گونه برخوردى نمی کند. 

- براى مردان جنگجوئی که ازمرگ نمی ترسند ولی بنابر دالئلی به جنگ با معاویه رغبت نداشتند راه سومی 
نشان می دادند که ازننگ خانه نشینی دور بوده و برخالف میلشان هم به جنگ نروند: به صفوفی که در مرزهاى 

ایران و خراسان با کّفار می جنگند ملحق شوید. 
- درخطبه شقشقیه می فرمایند: »پس من رداى خالفت را رها ساختم و دامن خود را از  آن درپیچیدم …

دیدم بردبارى و صبر به عقل وخرد نزدیكتر است، لذا شكیبائی می ورزیدم، ولی به کسی می ماندم که خاشاک 
چشمش را پرکرده و استخوان گلویش را گرفته بود«. 

امام )ع( هزینه زندگی به همراه  آزاداندیشی و  آزادیخواهی واقعی را درجامعه اى که رشد کافی نداشته و ندارد 
و شرایط الزم را براى زندگی اجتماعی  آن هم به شكل شهرهاى بزرگ و داراى منافع ندارد، پرداخت می نماید و 

 آن هم صبر به شدیدترین شرایط خویش می باشد. 
اما هرگونه  آزادى منجر به بدعت، مخاطره یا نقص حدود الهی درنزد ایشان رسمیت نداشته و با  آن برخوردهاى 

مناسبی کرده اند. نمونه هائی جهت اثبات بیان می گردد:
درخطبه 15نهج البالغه می فرمایند: » به خداسوگند!  آنچه از عطایاى عثمان  آنچه بیهوده از بیت المال مسلمین 
به این و  آن بخشیداگربیایم به صاحبش بازمی گردانم اگرچه زنانی را به  آن کابین بسته و یا کنیزانی را با  آن 

خریده باشند.«
درمقاله اى که از استاد محمد دشتی چاپ شده فرموده اند: یكی ازقضات درکوفه خانه اى خرید به مبلغ 
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هشتاددینارکه نسبت به زمان خودش قیمت باالئی است، امام علی )ع(نامه اى نوشت و خانه را ازقاضی گرفت. ) 
اشاره به نامه 3 نهج البالغه (

ابوالسود، را صبح به عنوان قاضی منسوب نموده و عصر همان روزعزل می فرمایند. 
ابوالسود در مسجد از ایشان سؤال کرده می گوید:  آقا! قاضی یكروزه هم داشتیم ؟  آقا می فرماید: بله به من 

گزارش دادند که تو در برخورد با مردم خشن بودى. 
گاهید من  به اهل بصره می نویسند: »گسستن ریسمان اتحاد و پراکندگی شما طورى بود که خود از  آن  آ
از جرم شما گذشتم …اگر هم اکنون افكار مهلک و نظریات ضعیف و فاسدشما را به مخالفت و ستیزه با من 
بكشاند سپاه من  آماده و پا دررکاب اند… حمله اى به شما بیاورم که جنگ جمل دربرابر  آن کوچک باشد« 

)نامه 29نهج البالغه (
دیده می شود که امام )ع( با تمام توصیه ها به فرمانداران درعدم اجبار و اکراه مردم و  آزاد گذاشتن  آنان در 
انتخاب و عمل به مدارا،  آزادى را تا جائی براى افراد یا گروه ها قابل تحمل می داند که عناصر سه گانه مذکور 

مورد تهدید نباشند واال، تهدید، عزل و سرکوب نتیجه  آزادى بی عنان و قاعده است. 
درنتیجه  آزادى را درحوزه دین یعنی قر آن مجید و سیره و کالم نبوى )ص(می داند، چنانچه فرزند خلف  آن 
حضرت امام خمینی)ره( نیزچنین تفكرى داشتند:»  آزادى منهاى دین را نمی خواهیم،  آزادى…… منهاى دین 
توحش است« )مقاله استاد محمد دشتی ویژه نامه روزنامه اطالعات به مناسبت سال امام علی )ع( رمضان 1421(

مساواتوبرابری
برابرى درمقابل قانون، تقسیم بیت المال، تطبیق سفره خضرت علی با حداقل فقراء جامعه، تلقی از افراد 
جامعه که یا برادر دینی اند یا مثل تو انسان، عدم رجحان غیرشرعی و عقلی در انتصابات و هزاران نمونه رویكرد 

واقعی و عملی و غیر شعارى حضرت به اصل مساوات که برگرفته ازکالم نبوت و قر آن مجید می باشد. 

منشاءقدرتمندبودنمردم
امام علی)ع( هم براى به وجود آمدن حكومت، مردم را یكی ازاصول اصلی می داند و هم در بقاء و حاکمّیت  آن، 
بعضی ها درمقابل این سؤال که  آیا مردم براى اسالم اند یا اسالم براى مردم خود را ناگزیر ازانتخاب یكی از این دومی 

دانند، درحالی که، مردم و اسالم درمقابل هم نیستند بلكه می توان  آن دو را درطول هم فرض کرد. 
به این صورت که مردم در انتخاب  آزادند، ولی وقتی دست به انتخاب زدند درمحدوه و حوزه  آن انتخاب 
خویش مقّید خواهندبود و قوانین و آئین  آن انتخاب تعیین کننده مناسبات، ارتباطات و تعامل جزئی و کّلی می باشد. 
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چگونگیمردمساالریدرحکومتامامعلی)علیهالسالم(
یكی از مسائل بنیادین در هر حكومتی، نوع پیوند میان دولت با ملت است. این پیوند از دو جهت قابل 

بررسی  است:
1.دراصلتشکیلحکومتونحوهپیدایشآن

2.درنوعبرخوردوتعاملمیانحکومتومردم
حكومت مردم ساالر، حكومتی است که هم در اصل پیدایش خود و هم در نوع تعامل با مردم بیش ترین 
پیوند را با مردم داشته باشد و امور اساسی  آن طبق اراده و خواسته مردم انجام پذیرد. البته میان مردم ساالرى دینی 
و غیر دینی یک تفاوت اساسی وجود دارد و  آن این که در حكومت مردم ساالر دینی، خواست و اراده مردم 
در محدوده احكام و دستورات الهی مالک عمل قرار می گیرد و خواست و تشخیص مردم بر قانون و دستور 
خداوند مقدم نمی شود، اما در حكومت هاى مردم ساالر غیر دینی خواست و اراده مردم محدود به حدى نیست 
و اصاًل براى دستور و قانون الهی حسابی باز نمی شود و به طور مطلق بر اساس نظر اکثریت مردم عمل می شود. 
در فقه و فرهنگ اسالمی، بررسی  منشأ حكومت و مالک مشروعیت دولت، اساسی ترین مباحث فلسفه 

سیاسی اسالم است. 
از  آن جا که خداوند خالق و صاحب اختیار  آفریدگان است، هیچ کسی جز او سزاوار حكومت بر بندگانش 
نیست، مگر  آنان که به اراده و هدایت خود او براى رهبرى و حكومت برگزیده شوند. پیامبران، نخستین کسانی 
هستند که سمت خالفت الهی را یافته اند و به منظور اقامه قسط و پایدارى از حقوق خلق و حدود خالق، انتخاب 
این مسؤولیت و تصدى امامت و زعامت امت برگزیده  ادامه  نیز کسانی براى  پیامبر خاتم  از  اند. پس  شده 
می شوند که پیامبر  آنان را نصب و تعیین فرموده باشد. در چنین فرضی و با وجود نص بر نصب و تعیین امام، 
جایی براى اجتهاد، شورا، بیعت و طرق دیگر باقی نمی ماند. در چنین حالتی، بیعت مردم، تنها پذیرش و تأکیدى 
است بر  آن چه که از سوى پیامبر ابالغ گشته است. بنابراین در اسالم مردم در تعیین امام و حاکم مسلمین نقش 

ندارند، ولی در پرپایی حكومت و فعلیت یافتن حاکمیت حاکم، نقش بسزایی دارند. 
درباره مشروعیت حكومت و خالفت حضرت علی)علیه السالم( دالیل قطعی و مسلمی از قر آن و سّنت وجود دارد 
که هیچ گونه تردیدى در لزوم زعامت و والیت امیر مؤمنان پس از پیامبر)صلی الله علیه و آله( باقی نمی گذارد. 
دالیل و شواهد این مدعا، به طور مفصل در کتاب هاى کالمی و تاریخی و روایی  آمده است. بنابراین از نظرگاه 

دینی هیچ گونه تردیدى در مشروعیت حكومت امیر مؤمنان علی)علیه السالم( وجود ندارد. 
اما از جهت مردمی بودن و پذیرش همگانی،  آن حضرت درباره روز بیعتش می فرمایند: »َفما راَعنی ِإاّل َو 
، َینثاُلوَن َعَلیَّ ِمن ُکلِّ جاِنب، َحّتی َلَقد ُوِطیَء الَحَسناِن َو ُشقَّ ِعطفاَى، ُمجَتِمعِیَن َحْولی  ُبِع ِإَلیَّ الّناُس َکُعْرِف الضَّ
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َکَر بیَضِة اْلَغَنِم«؛  فراوانی مردم چون یال هاى پر پشت کفتار بود. از هر طرف مرا احاطه کردند تا  آن که نزدیک 
بود حسن و حسین لگدمال گردند. 

ریَن«؛   آن حضرت در جاى دیگر می فرمایند: »َو َباَیَعنی الّناُس َغیَر ُمسَتْكِرهیَن َو اَل ُمجَبریَن، َبل طائعیَن ُمَخیَّ
مردم بدون اکراه و اجبار، بلكه با اختیار با من بیعت کردند. 

جالب تر  آن که  آن حضرت، بر خالف غالب حكومت گران، در برابر این اقبال عمومی، هیچ گونه رغبت 
قَبلُتْم ِإَلیَّ ِاقباَل الُعوِذ الَمطاِفیل َعَلی أوالِدها، تقولون: الَبیعَة البیعة 

َ
و میلی نشان ندادند؛ چنان که می فرمایند: »َفأ

َقَبضُت َکِفی َفبسطتموها، َو ناَزْعُتُكْم َیِدى َفجاَذبُتُموها«؛ شما مردم براى بیعت کردن، به سوى من روى  آوردید، 
همانند مادران تازه زاییده که به طرف بچه هاى خود می شتابند، و پیاپی فریاد کشیدید: بیعت! بیعت! من دستان 
خویش را فرو بستم، اما شما به اصرار  آن را گشودید. من از دست دراز کردن سر باز زدم، اما شما دستم را 
کشیدید. بنابراین در پذیرش حكومت علوى از سوى مردم حد اعالى مردم ساالرى رعایت شده است، اما در 
زمینه نوع برخورد امام)علیه السالم( با مردم، به عنوان حاکم و زمامدار، با نگاهی اجمالی به سیره و سخنان  آن حضرت، 
َحْطُت ِبُجهِدى 

َ
ْحَسنُت ِجواَرکْم، َو أ

َ
پیوند عمیق  آن بزرگوار با مردم روشن می گردد؛ چنان که می فرمایند: »َو َلَقد أ

ِمن َوراِئُكْم«؛ با شما به نیكویی زندگی کردم و به قدر توان از هر سو نگهبان شما بودم. ایشان در قسمتی از 
ْشِعر َقلَبَک 

َ
نامه طوالنی خود به مالک اشتر که در  آن وظایف حاکم اسالمی را بیان کرده اند، می فرمایند: »َو أ

ْکَلُهم«؛ مهربانی با مردم را 
َ
ْطَف ِبِهْم، َو ال َتُكوَننَّ َعَلیِهْم َسُبعًا َضاِریًا َتْغَتِنُم أ َة َلُهْم، َو اللُّ ِة، َو اْلَمَحبَّ ِعیَّ حَمَة ِللرَّ الرَّ

پوشش دل خویش قرار ده! و با همه دوست و مهربان باش! مبادا چنان حیوانی شكارى باشی که خوردن  آنان 
را غنیمت دانی!«. 

در نامه اى به محمد بن ابی بكر، فرماندار مصر، می نویسد: »با مردم فروتن، نرم خو، مهربان و گشاده رو و 
خندان باش! در نگاه هایت و نیم نگاه و خیره شدن به مردم به تساوى رفتار کن! تا بزرگان در ستمكارى تو طمع 

نكنند و ناتوانان از عدالت تو مأیوس نگردند. 
 آن حضرت در جاى دیگر، خطاب به مردم می فرمایند: »با من چنان که با پادشاهان سرکش سخن می گویند، 
حرف نزنید! و چنان که از  آدم هاى خشمگین کناره می گیرند، دورى نجویید! و با ظاهرسازى با من رفتار نكنید! 
و گمان مبرید اگر حقی به من پیشنهاد دهید، بر من گران  آید! و مپندار که در پی بزرگ نشان دادن خویشم؛ زیرا 
کسی که شنیدن حق یا عرضه شدن عدالت بر او مشكل باشد، عمل کردن به  آن، براى او دشوارتر خواهد بود. 

شیوههایبرخوردامامبامخالفانودشمنان:
امام علی )ع( با توجه به دیدگاه اسالم، اصل را برمدارا و محّبت گذاشته و معتقدند که پسندیدن و همراهی، 
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باید کاماًل  آزادانه و با اختیارصورت پذیرد. لذا اصل بر عدم برخورد و عدم انفعال در عمل کردن می باشد. اّما 
چون انسان بالطبع داراى صفاتی چون تمامت خواهی، زیاده طلبی، رجحان خواهی، علّو طلبی است و در نتیجه 
منجر به فساد می گردد، البد از برخوردمناسب با عوامل فساد خواهیم بود. پس امام )ع( نیز مجبور به برخورد و 

دافعه بوده است که براى درک و تحقیق بهتر، خوب است افراد جامعه را به دودسته تقسیم نمائیم. 

الف-برخوردامامباعوام
شیوه امام )ع( در برخورد با اشتباهات و اختالف عمومی و عوام، همیشه با مدارا و تحّمل بوده است و سعی 
 آن حضرت درهدایت و راهنمائی بیشتر به چشم می خورد تا شّدت ایشان در توصیه به مأموران جمع  آورى زکات 
بارها نرمش و عدم توصل به زور و فشار را گوشزدمی نمود:» باتقوى و احساس مسئولیت دربرابر خداوند یكتا 

و بی شریک حرکت کن و دراین راه هیچ مسلمانی رامترسان« )نامه 25 نهج البالغه(. 
براى  آنها  را  اند، می فرمایند: »بالهاى محّبت  نوشته  ابوبكر  به محمدبن  براى جماعت که  درعهدنامه اى 
بگستر! و پهلوى نرمش و مالیمت را بر زمین بگذار! چهره خویش را براى  آنها گشاده دار و تساوى دربین  آنها 

حتی درنگاهت مراعات کن«. 
امام علی )ع( براى عوام جماعت که در لشگریان دشمن نیز بودندنصیحت و راهنمائی را چه ازطریق خود و 
دیگران به کار می بست. از ابتداى به جنگ خوددارى می کرد و سعی افراد در بازکردن چشم مردم به حقایق و 

تصمیم گیرى واقعی و دقیق و مطابق عقل و اسالم را داشت. 

ب-برخوردامام)ع(باخواّص
نحوه برخورد امام )ع( نسبت به خواص از مخالفان و یا متخلفان ازدو محورقابل توجه است. 

اول جایگاه و شخصیت  آنان، دوم نوع تخلف و مخالفت  آنها، لذا به جهت روشن شدن مورداول تقسیمات 
ذیل ضرورى به نظرمی رسد. 

1- مخالفان ازگروه علماء و صاحبان فتوى
2- مخالفان از گروه صاحبان شمشیر و زبان

3- مخالفان از گروه جایگاه اجتماعی و دینی و سابقه
4- مخالفان از گروه مناصب دولتی و زمامداران

5- مخالفان و متخلفان ازدوستان و نزدیكان امام )ع(
با توجه به اصالت مدارا و رفق درمكتب و حكومت علی )ع( برخالف عوام در برخورد با خواص موضعی 
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متفاوت داشتند، خصوصًا در زمامداران، قضات، نزدیكان و علما، کوچكترین تخلف و انحراف را تحمل نكرده 
و تعللی درعزل، توبیخ و تهدید  آنها روا نمی دانستند، زیرا انحراف در این گروه ها و خواص به واسطه جایگاه 

 آنان، باعث انحراف و فساد در ارکان جامعه می شود. 
چناچه انحراف اشخاصی که جایگاه اجتماعی و دینی و سابقه درخشان در صدر اسالم داشتند و سمت و 
سوى  آنها به طرف جمع مال و ثروت و برترى جویی بود، باعث عادت و مشروع قلمدادشدن این رویه گردید. 

می بینیم که به علت عدم عزل زمامداران فاسد در زمان عثمان جامه اسالمی گرفتار این سّنت و رویه مهلک 
گردید که زعامت و زمامدارى هرکس ولو فرد فاسق مشروع و دینی و عقالئی قلمداد گردید. درحالی که والیت 

و زمامدارى از نظر اسالم اصیل شرایطی دارد که ازجمله مهم ترین  آن تقوى و عدالت می باشد. 
هم چنین فساد علماء و روایت حدیث که بنده پول و مقام و در  آرزوى راحتی و عافیت بودندباعث جعل 
احادیث زیادى گردید که به قول مشهور )ِادخاُل ماَلیَس من الّدیِن، واردشدن چیزى که در دین نبود دردرون 
دین ( شده که چنان چهره دین را دربعضی مواضع تغییر می دادکه تنها توسط ائمه اطهار )ع( و نبی مكرم )ص( قابل 

تشخیص می بود. 
- توبیخ ))عقیل(( برادر حضرت زمانی که زیاده ازحق خود را مطالبه نمود. 

- درتهدید امام )ع( در نامه 41 نهج البالغه که به یكی از زمامداران خویش نوشتند  آمده است »به خداسوگند 
اگرحسن و حسین )ع( این کار را کرده بودند هیچ پشتیبانی و هواخواهی از ناحیه من دریافت نمی کردند. 

- توبیخ شدید خزانه دار بیت المال که گردن بندى را به دخترحضرت به شكل عاریه داده بود. 
- توبیخ نامه ها، عزل ها، و وعده تنبیه شدید براى عّمال و فرمانداران که خالفی از  آنها سرزده یا راه انحرافی 
درپیش گرفتند، در دوران حكومت  آن حضرت یكی از بزرگترین رمز تسّلط و نظارت حاکم برامراء خویش و 

شّدت برخواص دوران حكومت علوى است. 
نامه هاى 40  الشیبانی( فرماندار منطقه اى درفارس و  به )مصلقه بن هبیره  )ع(  امام  نامه تهدید آمیز و جّدى 
و 41و43و71نهج البالغه همه در برخورد بدون اغماض امام )ع( با متخلف درگروه زمامداران است. به نحوه 
برخوردامام توجه نمائید:»سوگندبه کسی که دانه را در زیرخاک شكافت و روح انسانی را  آفرید اگر این گزارش 

درست باشد تو در نزد من خوار خواهی شد و ارزش و مقدارت کم خواهد بود …« )نامه 43 نهج البالغه (. 
به نظر می رسد علت اصلی برخوردبدون مالحظه، صریح و بدون اغماض حضرت با خواص، نقش عمده 

خواص در فساد و صالح جامعه فراتر از شخصی بودن رفتار و عملكرد  آنهاست. 
چنانچه حضرت می فرماید: »اذاکان الّراعی ذئبا فالّشاة من یحفظها؛ اگرچوبان و مراقبت خود گرگ شود، 

گوسفندان به کجاپناه برند؟« )شرح نهج البالغه، ابن ابی الحدید، جلد3، ص 300(. 
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امام )ع( مخالفت و عداوت با شخص خودشان را با مماشات و مدارا تحمل می نمودند و مخالفت ها و دشمنی 
با جایگاه خویش که زعامت جامعه بود را تا حدى که موجب مفسده نباشد تحمل می نمودند، ولی تخّطی از 
حدود الهی و عدالت اجتماعی براى خواص را با هیچ بهانه اى برنمی تافتند و برخورد مناسبی با  آنها می نمودند. 
هرچند حتی به اعدى عدّو خویش نیز از نصیحت دریغ نداشته و ))عمروعاص(( را به نصایح راهنمائی فرمودند. 
درنتیجه ازگفتار رسیده حضرت معلوم می شود که اساس تعیین کننده نحوه برخورد با مخالفان و دشمنان و 

کیفیت مدارا و تساهل در حكومت اسالمی حدود دین و اسالم است. 
درواقع این منابع مقبول دین است که نحوه برخورد و حدود  آن را مشخص می کند و چه زیبا وکامل حضرت 
علی )ع( دریک جمله کوتاه درعهدنامه مالک اشتر محور تمامی امور را حدود و احكام دین معرفی کرده و  آزادى 
دین واقعی و بروز  آن درجامعه را باعث  آبادى وسعادت می داند:» قدکان هذا الدین اسیر بید الشرار؛ مالک! دین 

واقعی خدا در دست اشخاص شرور و علّوطلب اسیر است«. 
مالک: اگرمی خواهی مردم برخورد خوب و رفتار انسانی و متعالی را مزه کنند و به راه درست و سعادت 
رهنمون شوند دین را از دست اشرار نجات بده تا صاحبان اصلی دین به دین عمل کنند،  آن وقت دیگر  آزادى و 
مدارا و جنگ و صلح شّدت و ضعف، همه در جاى خود و بهترین شكل ممكن عمل خواهد شد. انشاءالله. 

جایگاهمردمدرتشکیلحکومتدینیدرنهجالبالغه
تاسیسوبرپاییحکومتدینیمنوطبهپذیرشقانونوحاکماسالمیازجانبمردماست:

صرف نظر از تمایز مشروعیت و مقبولیت و داورى در زمینه  آن، فی الجمله این حق براى مردم وجود دارد و 
گاهانه حمایت و تبعیت نمایند. حضرت  باید که حاکمان اسالمی را خود انتخاب کنند و پس از انتخاب از  آنان  آ
امیر در جاى جاى نهج البالغه و کتب دیگر به این موضوع پرداخته اند ؛ براى نمونه به چند مورد اشاره می کنیم. 
و الواجب فی حكم الله و حكم االسالم علی المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتل ضاال او مهتدیا، مظنونا 
کان او ظالما حالل الدم او حرام الدم، ان ال یعلموا عمال و ال یحدثوا حدثا و ال یقدموا یدا او رجال و یبدوا شیئا 
قبل ان یختاروا النفسهم اماما عفیفا عالما ورعا عارفا بالقضاء و السنة یجمع امرهم و یحكم بینهم ما یاخذ للمظلوم 
من الظالم و؛ بر مسلمانان به حكم الهی و اسالمی واجب است که پس از کشته شدن یامردن رهبرشان - اعم 
از این که رهبر گمراه باشد یا اهل هدایت، مورد ستم یا ستمگر، خونش حالل باشد یا حرام - قبل از هر کار و 
اقدام، به انتخاب رهبرى براى خویش اقدام کنند که پاکدامن، عالم، پرهیزکار و  آشنا به احكام قضایی و سنت 

نبوى باشد و سبب وحدت  آنان و حكومت )استقرار نظم( در جامعه  آنان شود و داد مظلوم از ظالم بستاند. 
یا ایها الناس عن مالء و اذن هذا امرکم لیس الحد فیه حق اال من امرتم و قد افترقنا باالمس علی امر، فان شئتم 
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قعدت لكم و اال فال اجد علی احد؛)جریر طبرى، 1۸79: ج3: 456(.  اى مردم، کسی در امر حكومت حقی 
ندارد مگر  آن کس که شما مامور به حكومت کنید. دیروز بر سر مساله اى از هم جدا شدیم و اینک اگر دوست 

دارید و بخواهید به امر حكومت شما می پردازم و در غیر این صورت از کسی هم گله مند نیستم. 
در سیره حكومتی امام علی چنین مرسوم بود که به فرمانداران یا استانداران اعزامی خود می گفت حكم 

حكومتی را بر مردم بخوانید، سپس می فرمود:
فان ولوک فی عافیة و اجمعوا علیک بالرضا فقم فی امرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه؛ )جرداق، 
1390:12(. اگر با رضایت شما را تبعیت کردند و وفاق عمومی بر حكومت شما پیدا شد به امر حكومت  آنان 

بپرداز و در غیر این صورت امر  آنان را رها کن. 
در سیره حكومتی امام علی اهمیت حضور مردم در برپایی حكومت دینی - هر چند مشروعیت الهی  آن به 
راى مردم نیست - بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. زمانی که پس از قتل خلیفه سوم، مردم به سراغ حضرت 
 آمدند و از او مصرانه تقاضاى قبول خالفت و رهبرى امت اسالمی را کردند فرمودند: مكرر نزد من  آمدید 
و رفتید شرطی دارم، اگر قبول کنید کار شما را می پذیرم و گرنه نیازى به  آن ندارم. گفتند: هر چه بگویی 
می پذیریم. حضرت فرمود: بیعت من باید در مسجد و با رضایت مسلمانان باشد. صبح گاه همه در مسجد 
نداشتم، ولی اصرار کردید که خلیفه  منبر رفت و فرمود: خالفت شما را خوش  به  حاضر شدند. حضرت 
باشم.  آن گاه امام پس از ذکر شروط خود، خطاب به مردم فرمود:  آیا رضایت می دهید؟ گفتند:  آرى. فرمود: 

خداوندا، بر  آنها شاهد باش، و  آن گاه با  آنها بیعت کرد)جریر طبرى، 1۸79، ج 3، ص 450(. 

نظارتبرحاکمانمنتخبدرنظاماسالمیحقدیگرمردمدریکنظاممردمساالریمحسوب
میشود:

از مهم ترین راهكارهاى عملی نظارت بر عملكرد حكومت و حاکمان، نظارت خود مردم به عنوان صاحبان 
اصلی حكومت است. امام علی به این حق مردم یعنی نظارت بر کار حكومت تصریح کرده اند و به مردمی که 

با ایشان بیعت کرده بودند می فرمود:
اال و ان لكم عندى ان ال احتجز دونكم سرا اال فی حرب و ال اطوى دونكم امرا فی حكم؛ )نهج البالغه، 
گاه باشید که حق شماست بر من که چیزى را از شما مخفی ندارم مگر در مسائل نظامی  نامه 50، ص 223(.  آ
و امور جنگ )که قطعا باید پوشیده بمانند( و یا این که کارى را مگر  آن جا که حكم شرع در کار باشد، بدون 

در نظر گرفتن خواست و نظر شما انجام ندهم. 
امام علی در موارد متعددى بنابر نظر و نظارت مردم بر کار حاکمان و والیان، حاکمان متخلف را عزل می کرد 
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و این به معناى احترام به نظارت عمومی بر کار دولت است. داستان سوده )از زنان صدر اسالم( و شكایت او از 
یكی از والیان حضرت در تاریخ مشهور است که می گوید: وقتی از ظلم مامور علی به او شكایت بردم و گزارش 

دادم. حضرت بی درنگ بر روى قطعه پوستی خطاب به  آن حاکم چنین نوشت:
فاذا قرات کتابی هذا فاحتفظ بما فی یدک من عملنا حتی یقدم علیک من تقبضه منک؛) مجلسی، 136۸، ج 
4، ص 144(. وقتی نامه مرا خواندى،  آنچه از کار ما )ماموریت( در دست تو است حفظ کن تا کسی به سراغت 

 آید و  آنها را از تو تحویل بگیرد. 
یكی از اقدامات مهم و عملی  آن حضرت براى تحقق نظارت مردم، تشكیل »والیة المظالم« بود که به 
صورت دادگاهی منحصرا به شكایات مردم از دولت و ماموران دولتی رسیدگی می کرد. همچنان که مالحظه 
می شود، امام علی علیه السالم هم در مرحله تئورى و نظر، نظارت مردم بر حكومت و حاکمان را یک حق مسلم براى 

مردم می داند و هم ساز و کارى هاى الزم براى تحقق  آن را فراهم می  آورد. 

مشاورهونصیحتگریبهحاکمانویژگییکنظاممردمساالردینیازدیدگاهامامعلیمحسوب
میشود:

امام علی با درک محدودیت هاى بینش و توانایی هاى حاکمان و این که  آنان به ویژه در شرایط خاص اقتدار 
گاهان جامعه به طور  که قرار می گیرند، بیشتر در معرض خطا و اشتباه هستند، براى مردم به طور عموم و براى  آ
خاص نقش ویژه اى در مشاوره و نصیحت گرى به حاکم یا حاکمان قائل است و حتی  آن را یک وظیفه، هم 
گاهان و مردم است که با بیان حقایق - گرچه  گاهان تلقی می کند. وظیفه  آ براى حاکمان و هم براى مردم و  آ
تلخ باشند - به اصالح ساختار حكومتی کمک کنند و از ایجاد انحراف در مسیر حكومت مردم ساالر دینی و 
عدالت گستر جلوگیرى نمایند و وظیفه حاکم است که خویش را براى پذیرش این حقایق و نصایح  آماده کند 

و هیچ گاه از این نصایح و حقایق غافل نشود و حتی استقبال کند. 
حضرت امیر در سخنانی به حاکمان گوشزد می کند که با اهل اندیشه و فكر همنشینی و گفت گو داشته 

باشند و می فرماید:
و اکثر مدار سة العلماء و مناقشة الحكماء فی تثبیت ما صلح علیه امر بالدک و اقامة ما استقام به الناس 
قبلک؛)نهج البالغه، نامه 53، ص 17(. دانشمندان فراوان گفت و گو کن و با حكیمان فراوان سخن در میان نه، 

در  آنچه کار شهرهایت را استوار دارد و نظمی را که مردم پیش از تو بر  آن بوده اند برقرار. 
ایها الناس ان لی علیكم حقا و لكم علی حق فاما حقكم علی فالنصیحة لكم و توفیر فیئكم علیكم و تعلمیكم 
کیال تهجلوا و تادیبكم کیما تعلموا و اما حقی علیكم فالوفاء و بالبیعة و النصیحة فی المشهد و المغیب و االجابة 



مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 184

حین ادعوکم و الطاعة حین امرکم)نهج البالغه، خطبه 34، ص 35( ؛ مردم، مرا بر شما حقی است و شما را بر 
من حقی. بر من است که از خیرخواهی شما دریغ نكنم و حقی را که از بیت المال دارید، نگذارم، شما را تعلیم 
دهم تا نادان نمانید و  آداب  آموزم تا بدانید ؛ اما حق من بر شما این است که به بیعت وفا کنید و در نهان و  آشكارا 

حق خیرخواهی ادا کنید، چو شما را بخوانم بیایید و چون فرمان دهم بپذیرید و از عهده بر آیید. 
در حقیقت حضرت در این بیان کوتاه انتظارات حكومت از مردم و انتظارات مردم از حكومت را تبیین 
فرموده اند. نكته قابل توجه در این زمینه  آن است که انتقاد کردن، بیان حقایق تلخ به حاکمان و توجه دادن 
 آنان به انحرافات و کژى ها، مانع اطاعت از حاکم و نظام اسالمی و قوانین  آن نیست ؛ به عبارت دیگر، همچنان 
که مردم موظف به ارائه دیدگاه هاى خیرخواهانه خویش هستند، موظف به اطاعت از حاکم در مواقع لزوم نیز 

می باشند. 

سؤالواستیضاحازعملکردحاکمانوحکومتازدیگرنقشهایمردمدریکنظاممردمساالری
تلقیمیشود:

سؤال و استیضاح دو نمود بارز از مشارکت سیاسی مردم است و از جمله حقوق سیاسی افراد محسوب 
می شود و یک نظام مردم ساالر در حقیقت نظامی است که براى مردم حق سؤال و استیضاح از عملكرد و 
برنامه  هاى خود را با استفاده از سازو کارهاى مناسب قائل باشد؛ به عبارت دیگر، حكومت و نظام اسالمی، 
حكومت و نظام پاسخ گوست و موظف است هم امكان سؤال و استیضاح را فراهم  آورد، هم نسبت به  آن 
احساس تعهد و مسؤولیت کند و متعهدانه پاسخ گو باشد. اصوال احساس پاسخ گو بودن در مقابل مردم، 
حكومت ها را از ورود به کژراهه ها و غلتیدن در دیكتاتورى و استبداد باز می دارد. این که جزء اصول اعتقادى 
ما مسلمانان توجه به ضرورت پاسخ گویی از اعمال در روز جزاست و معتقدیم یک روز باید در درگاه الهی در 

قبال  آنچه کرده ایم پاسخ گو باشیم و از همه ما سؤال خواهد شد
، حكمتی دارد و  آن این است که انسان مسؤول می سازد و انسانی که در برابر خداوند خود را مسؤول و پاسخ 
گو احساس کند، سعی در اصالح رفتار و حرکت در مسیر صواب خواهد کرد. همین گونه است احساس تعهد 
به پاسخ گویی دولت ها در مقابل مردم که بی شک اگر دولت ها به خواست، نظر و مشكالت و دیدگاه هاى 
مردم توجه کنند و خود را موظف به حل مشكالت  آنان و تحقق  آمال و  آرزوهاى  آنها - به ویژه در یک جامعه 
اسالمی - بدانند، توسعه سیاسی در حد بسیار باالیی تحقق خواهد یافت؛ البته این مهم محتاج سازوکارهاى 
حقوقی، اجتماعی - سیاسی و حتی قضایی الزم است و از جمله نقش احزاب سیاسی در یک نظام اسالمی 

می تواند تحقق بخش این کار ویژه باشد. 
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مخالفتباحکومتدرصورتخروجازمدارشرعواحکامدینیوظیفهمردمدربرابرحکومت
است:

بر پایه مبانی کالمی شیعه که حكومت از  آن خدا و ماذونین از جانب اوست، هیچ حكومتی و حاکمی جز 
در چارچوب قوانین شرع مجاز به حكومت نیست و در این صورت حكومت او نامشروع و مخالفت در مقابل 
 آن وظیفه است ؛ البته روشن است که در این صورت چنین حكومتی وجه و صبغه دینی را از دست می دهد، 
چون »ال طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق »)کلمات قصار، شماره 165، ص 2۸(. به عبارت ساده تر، حكومت 
دینی حكومت احكام و ارزش هاى الهی و دینی در جامعه است که در قالب قوانین اساسی و موضوعه غیر 
مغایر با موازین شرع تجلی می یابد و بدیهی است خروج از این مدار سبب و مجوز عدم اطاعت از  آن خواهد 
بود. حضرت امیر زمانی که عبدالله بن عباس را براى حكومت بصره مامور می ساخت، خطاب به مردم فرمود:

یا معاشر الناس، قد استخلفت علیكم عبدالله بن عباس، فاسمعوا له و اطیعوا امره ما اطاع الله و رسوله فان 
احدث فیكم او زاغ عن الحق فاعملونی اعزله عنكم؛ اى مردم، من عبدالله بن عباس را به عنوان جانشین خود 
بر شما حاکم و والی قرار دادم. سخن او را بشنوید و از امر او مادام که در اطاعت خدا و رسول اوست اطاعت 
کنید و اگر بدعتی نهاد یا از حق روى گردان شد به من اطالع دهید تا او را از حكومت کردن بر شما عزل کنم. 

) شیخ مفید، 1371:29(. 
چند نكته قابل توجه در این عبارت وجود دارد: اوال، مالک تبعیت از حاکم، حرکت و رفتار او بر مبناى 
شریعت و حق و احكام الهی است ؛ ثانیا، وظیفه مردم نظارت بر کار حاکمان است و در صورت مشاهده خالف 
شرع و به حكم خرد جمعی مسلمانان موظف به برکنارى او هستند ؛ ثالثا، این برکنارى باید قانونمند و از طرق 
قانونی صورت گیرد و در یک نظام حكومتی مردم ساالر همه چیز بر وفق قانون باید صورت گیرد ؛ از این رو 
حضرت فرمودند در صورت خروج عبدالله بن عباس از حق به من اطالع دهید تا او را عزل کنم، یعنی خودسرانه 

عمل نكنید و نظم و امنیت جامعه را برهم نزنید. 
اصوال بیعت مردم با حاکم اسالمی بر مالک تعهد حاکم به اطاعت از خدا و رسول است؛ زمانی که مردم 

براى حكومت حضرت علی بیعت می کردند، همین شرط را )بیعت گیرندگان( با  آنان در میان می گذاشتند:
نبایعكم علی طاعة الله و سنة رسوله و ان لم نف لكم فال طاعة لنا علیكم و ال بیعة فی اعناقكم و القر آن امامنا 
و امامكم؛) حمد باقر مجلسی، بحاراالنوار، ج 32، ص 27(. ما از شما به شرط اطاعت از خدا و رسول خدا 
بیعت می گیریم و اگر بر  آن وفادار نماندم، هیچ اطاعتی بر شما نیست و بر گردن شما هم بیعتی نیست. قر آن 

راهنماى ما و شماست. 
بنابراین حكومت دینی متعهد به عمل به مقتضاى شرع است و اگر حكومت به تعهد خود عمل نكرد، مردم 
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مجاز به مخالفت از دستورهاى حاکمند ؛ به عبارت دیگر، تعهدات مردم و حكومت دینی متقابل است و اگر 
حكومت به تعهد خود پایدار نماند، متقابال محلی براى وفادار ماندن مردم به تعهدات خود نمی داند. 

قیس بن سعد بن عباده، حاکم امام علی در مصر، وقتی براى امام از مردم بیعت می گرفت، به  آنان می گفت:
فقوموا و بایعوا علی کتاب الله و سنة نبیه فان لم نعمل فیكم بكتاب الله و سنة رسوله فال بیعة لنا علیكم؛ )30( 
برخیزید و بر مالک و مبناى عمل به قر آن و سنت پیامبرش با )علی( بیعت کنید و اگر ما به کتاب خدا و سنت 

رسولش در میان شما عمل نكردیم، هیچ بیعتی بر شما نداریم. 
اصوال در بینش و منش حكومتی امام علی عمل حاکمان به تعهدات خود پیش فرض و مقدم بر عمل مردم 

به بیعت و اطاعت است:
و اذا فعلت ذلک وجبت لله علیكم النعمة ولی علیكم الطاعة؛ اگر من چنین کردم )اشاره به تعهدات خویش 

در مقابل مردم است( نعمت دادن شما بر خداست و طاعت من بر شماست. 
اصوال هرگونه خروج از مدار شریعت نوعی ستم بر خدا و مردم تلقی می شود و مخالفت و سرپیچی مردم 
از حكومتی که از مدار شریعت خارج گشته است، در حقیقت مبارزه با ستم و مخالفت با ستمكار است ؛ البته 
همچنان که عدالت داراى مراتبی است، ستم نیز چنین است و به هر صورت تمكین در مقابل ستمكار جایز 

نیست. 

نتیجهگیری
زمانی که فرمایشهاى حضرت علی )ع( درباره ى مقام انسان و وضعیت مردم تحت حكومت ایشان و لزوم 
نرم خویی توأم با قاطیعت با  آنان جمع  آورى شود، به راحتی می توان دریافت که نظام مردم ساالرى واقعی فقط 
در مكتب پر نور تشیع می تواند محقق گردد. حكومت هاى نبوى و علوى نمونه هایی هستند که نشان دهنده ى 
راستی این ادعایند. می توان با معیارهاى این حكومتها، نظامهاى غربی را ناصحیح دانست؛ زیرا مردم ساالرى در 

 آن نظام ها عماًل به معناى نفی خدا از تمام عرصه ها یا الاقل عرصه هاى اجتماعی و عمومی است. 
از دیگر مصادیق نهج البالغه که اشاره به جایگاه عالی و بلند مردم در حكومت دینی علوى دارد، وظایف 
متقابل مردم و مسؤالن در عهدنامه ى مالک است. عهدنامه ى حضرت علی)ع( به مالک اشتر)ره( از اوراق زرین 
تاریخ بشر است و بزرگان از دیرباز به  آن عنایت وافر داشته اند و در طول تاریخ اسالم، ده ها شرح بر  آن نوشته شده 
است. میرزاى شیرازى، قهرمان نهضت تنباکو هم، چنانكه از تنبیه االمه و تنزیه المله شاگردش مرحوم میرزاى 

نایینی برمی آید، توصیه و تأکید داشته اند که این عهدنامه مورد رجوع باشد و متروک واقع نشود. 
امام )ع( در این خطبه می فرماید که مردم، شما بر من حقی دارید و من که حاکم جامعه هستم نیز بر شما حقی 
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دارم. سپس برخی از حقوق اصلی دو طرف را ذکر می کند. از  آنجا که بحث ما درباره ى مردم ساالرى است، 
طبیعتًا باید به حقوق رعیت بر حاکم و والی بیشتر تمرکز کرد. هر چند بنده معتقدم حقوق حكومت بر مردم 
هم در واقع نوعی منزلت قائل شدن و شخصیت دادن به خود مردم است و از این طریق نیز می توان شاکله ى 

مردم ساالرى دینی را به دست  آورد. 
امام می فرماید: »فأّما حقكم َعَلیَّ فالنصیحه  لكم، و توفیر فیئكم علیكم، و تعلیمكم کی التجهلوا، و تأدیبكم 
کیما تعلموا و أّما حّقی علیكم، فالوفاء بالبیعه، و النصیحه فی الشهد و المغیب، واإلجابه حین أدعوکم، و الطاعه ى 
حین  آمرکم؛ اى مردم، حق شما بر من این است که از رهنمود نمودن شما دریغ نورزم و در راه تأمین حقوق 
شما بكوشم و براى دورى شما از نادانی در زمینه ى علم آموزى و دانشورزیتان کوتاهی نكنم و دیگر اینكه در 
مسیر تربیت شما که نتیجهاش در رفتارتان مشخص می شود، کوشا باشم. اما حق من بر شما، وفاى به عهد شما،   

نصیحت در حضور و غیبت، و پاسخ گفتن به نداى من و اطاعت از امرم است«. 
امام )ع( در بخش حقوق رعیت بر والی، همه ى اصناف مردم را یكسان معرفی می نماید و بیان می دارد که 
وظیفه  آن است که در راه صالح همه ى جامعه گام برداشته شود و کسی که معاند و مفسد نیست نیز شامل این 
حكم مصلحتمحورى گردد. ایشان همچنین ایجاد رفاه، کار و شغل براى مردم و تالش در جهت توسعه ى امور 
زندگی و رونق امور اقتصادى و مالی ایشان و نیز تعلیم و تربیتی که نتیجهاش در دانش و رفتار مردم مشخص 
می شود را بر عهده ى حكومت می داند و وظیفهاى برمیشمرد که در  آن نباید کوتاهی و غفلت کرد. این قضیه 

مربوط به 1400 سال قبل است. 
اگر اکنون این را با برخی شعارهاى توخالی و سطحی غربیها که دم از مساوات و برابرى و عدل اجتماعی 
و حقوق بشر میزنند، مقایسه کنیم، درمییابیم که مردم ساالرى واقعی که هدفش ارتقاى جایگاه و مقام مردم از 
حضیض حیوانی به مقام بلند انسانی است، فقط در حكومت علوى یافت می شود. این مبانی که در نهج البالغه 
و احادیث ائمه )علیهم السالم( به وفور از  آنها یاد می شود و براى رفع فساد و کسب رضایت خالق و مخلوق است، 

بهراحتی می تواند شرایط یک حكومت دینی مبتنی بر مردم ساالرى واقعی را بیان کند. 
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نهجالبالغهدرسیاستازسیدجمالالدیناسدآبادیتاانقالباسالمی

علیرضافتحی

چکیده

نوگرایی و ورود عالمان به سیاست سبب توجه جدى به نهج البالغه شد. میرزاى شیرازى، محمد عبده از 
پیشگامان توجه به نهج البالغه هستند. در مشروطه نهج البالغه نقش جدى داشت. نقش برجسته نهج البالغه در 
تنبیه االمه  آشكار است. تنبیه االمه، نهج ا لبالغه را ترویج کرد. مدرس تدریس نهج البالغه را با الهام از استادش 
نائینی، تدریس می کرد. توجه دوباره به نهج البالغه با طالقانی  آغاز شد و تا ناقالب اسالمی ادامه یافت. امام 
خمینی،  آیتالله خامنه اى، اعضاى نهضت  آزادى مانند بازرگان و موسوى زنجانی، سید صادق روحانی، محمد 
رضا حكیمی، محمد تقی شریعتی و علی شریعتی که در جنبش اسالمی ایران معاصر حضور جدى دارند، از 

این کتاب در اخذ اصول حكمت سیاسی اسالم بهره برده اند. 

کلیدواژه:حکمتاصولسیاسیاسالم،نهجالبالغه،مشروطه،تنبیهاالمه،میرزاینائینی.
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درآمد
منابع  به  با توجه  بویژه در سیاست  نوگرایی و تجدد در جهان اسالم در همۀ جوانب زندگی مسلمانان و 
اسالمی و نگاهی نو به این منابع شكل گرفت. قر آن به عنوان کتاب  آسمانی دین اسالم نقش برجستهاى در این 
میان دارد؛ اما نباید نقش دیگر منابع را نادیده گرفت، چرا که در سنت مسلمانان، سنت نبوى و احادیث امامان 
اعتبار خاصی دارند. کتاب نهج البالغه به عنوان گرد آورنده سخنان بالغی و فصیحانه امیرالمومنین علی علیه السالم 
به دلیل داشتن مفاهیم و مسائل سیاسی مورد توجه دانشیان به عنوان منبعی براى حكمت اصول سیاسی اسالم 
قرار گرفته است. این نوشتار بر  آن است تا بدین پرسش پاسخ دهد که چه عالمانی و چگونه از این کتاب براى 
حكت سیاسی اسالم بهره برده اند. این نوشتار عهده دار پاسخ به این پرسش از زمان سید جمال الدین اسد آبادى 
و میرزاى شیرازى، عصر مشروطه، پس از سقوط رضا خان و حوادث 1320 تا انقالب اسالمی 1357 است. 
فرضیه این مقال، بهره گرفتن این عالمان در نهج البالغه بویژه از عهدنامه مالک اشتر بوده است. روش این 
پژوهش توصیفی تحلیلی و شیوۀ گرد آورى اطالعات کتابخانهاى است. بخشی از منابع این پژوهش از خاطرات 

و تحلیلهاى سیاسی گرفته شده است. 
سیدجمالزمینهسازورودنهجالبالغهبهسیاست

اواخر حكومت قاجار  آغاز دخالتهاى عالمان دینی در سیاست است. شاخصترین چهره در ایران و جهان 
اسالم سید جمال الدین اسد آبادى بود. او به صراحت در نامه خود به میرزاى شیرازى از وى می خواهد حكومت 
ناصر الدین شاه قاجار را سرنگون کند. ) جمالی اسد آبادى، 1360، ص. 46( او در این اندیشه بود که راه اصالح 
عملی ایران واژگون کردن نظام موجود در ایران است ) ِالگار، 1369، ص. 305(  آراى او زمینه ساز مشروطیت 
در ایران و  آزادیخواهی در ایران شد به گونه اى که  آشنایی و مالقات با سید، سند  آزادیخواهی و استحقاق وکالت 
و ریاست به شمار میرفت. ) جمالی اسد آبادى، 1360، ص. 7( کسانی که مورد وثوق مرحوم  آخوند خراسانی 
در کار سیاست بودند، غالبًا به ارتباط حضورى و غیابی با سید جمال الدین، افتخار می کردند )رضوى، 13۸5، 
ص. 306( سید نه تنها بر جنبش مشروطیت در ایران تاثیر جدى گذاشت؛ بلكه در سایر کشورهاى اسالمی 
تاثیرى بسزا بر عالمان  آن سامان داشته است. محمد عبده از دانشیان مصریاى است که سید را سبب شناخت 
خود و عالم می داند. عبده روح حكمت اسد آبادى را دلیل احیاى مردگان و روشنایی دلها بر میشمرد ) محمد 
عبده، 1993م، ج1. ص. 625-626( عبارت هاى عبده  آشكارا از تأثیر پذیرى او از سید نشان دارد. از این رو 
عبده در مصر به عنوان »مصلح« شناخته می شود. عبده مانند اسد آبادى در پی این بود تا ثابت کند که اسالم 
توانایی دارد که به صورت یک ایدئولوژى راهنما و تكیهگاه جامعه اسالمی قرار گیرد ) مطهرى، 13۸2، ص. 
40(. از جمله منابعی که او در این راه از  آن بهره برد نهج البالغه است. عبده با توجه به تأثیرى که از سید گرفته 
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است، زمینهاى  آماده براى پذیرش نهج البالغه دارد؛ از این رو او به نهج البالغه توجه ویژه اى دارد. وى نامه امیر 
المومنین علی علیه السالم به مالک اشتر براى اداره مصر را با عنوان مقتبس السیاسه شرح کرده و در سال 1317 ه در 
مصر منتشر کرد. عبده در مقدمه خود بر این شرح، نامه مذکور را شامل » امهات سیاست و اصول مدیریت« 
دانسته است ) عبده، 1317، ص. 2(. نیز در مقدمه شرح نهج البالغه نیز کالم علی علیه السالم را راهبرنده به ظرایف 

سیاست بر شمرده است ) عبده، بیتا:، ص. 4( 

نهجالبالغهدرسامرا
همزمان با ورود نهج البالغه به عرصه سیاسی در مصر این اتفاق در حوزه هاى علمی شیعی نیز رخ داد. میزرا 
محمد حسن شیرازى را به تحریم تنباکو میشناسند. این فتوا  آغازى براى ورود عالمان به عرصه سیاست بود. 
میرزاى شیرازى فقیه و مرجعی با کیاست و زیرک در سیاست بوده است ) شبیرى زنجانی، 1390، ج. 2، ص. 
360 - 363( میرزا نهج البالغه را ارج مینهاد از این رو به شاگردش، شیخ حسن علی تهرانی، گفته بود هر روز 
پیش از  آغاز درس قدرى از نهج البالغه بخواند ) تهرانی، 1430 ه، ج. 13، ص. 455( میرزا در حكم خویش 
به سید محمد طباطبایی به عنوان نماینده خود درتهران با تكیه بر عباراتی از نهج البالغه، وى را مكلف کرد، 
داد مظلومان را از قدرتمندان و زورگویان بستاند و از عموم مقلدان خویش خواست که طباطبایی را در احقاق 
حق و عمل به وظایفش یارى کنند. )ریشهرى، 1394، ص. 4۸0( نائینی تصریح می کند که میرزا همواره به 
مطالعۀ این فرمان و سرمشق گرفتن از  آن توصیه می کرده است. ) نائینی، 13۸2، ص. 140( اثر چنین کارى  آن 
هم در  آغاز درس در سیاسی شدن شاگردان وى و حوزه علمیه سامرا بروز کرد. شاگردان میرزا مانند  آخوند 
)ابوالحسنی، 1394، ص. 37( و سید  الله نورى  خراسانی)تهرانی، 1430 ه، ج. 13، ص. 65(، شیخ فضل 
عبدالحسین الرى)تهرانی، 1430 ه، ج. 13، ص. 104۸( از نمونه هاى بارز صحنه سیاست ایران در قرن اخیر به 
شمار میروند. برخی از شاگردان وى مانند میرزا محمد حسن نجفی مازندرانی )م 1317 ه( ) تهرانی، 1430 ه، 
ج. 13، ص. 421( میرزا حبیب الله خویی )م 1324ه( ) تهرانی، همان، 362( و شیخ جواد زنجانی )م 1325 ه( 

) صدر حاج سید جوادى، فانی، خرمشاهی، 1379، ص. 521( بر نهج البالغه شرح نوشتند. 

نهجالبالغهدرمشروطه
نهج البالغه در نهضت مشروطه نقش نمایان و بارزى دارد. استناد نائینی به نهج البالغه و تقریظ  آخوند و 

مازندرانی نمونه اشكار این حضور است. 
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3-1.آخوندخراسانیمدارمشروطه
 آخوند خراسانی شاخصترین فرد اثر گذار در نهضت مشروطه است. او شرحی بر خطبه نخست نهج البالغه 
دارد ) تهرانی، 1403 ه، ج. 13، ص. 217( و بر تنبیه االمه نائینی تقریظی نوشته است. در این کتاب که درباره 
 آن بیشتر خواهم گفت، نائینی به  آیات قر آن و احادیث و به طور خاص نهج البالغه استناد کرده است.  آخوند 
در این تقریظ، تصریح کرده است که نائینی اصوط مشروطیت را در رساله تنبیه االمه از شریعت محقه استفاده 
کرده است. )کدیور، 13۸7، ص. 230( هیئت علمیه نجف اشرف الیحهاى در  آستانه انتخابات 1327 ه براى 
چگونگی انتخاب افراد نوشت. در این الیحه ویژگی هاى منتخبان از عهد نامه مالک اشتر  آمده، از امیر المومنین 
علیه السالم به عنوان اول معلم سیاسی عالم بشرى یاد شده است. ) همان، ص. 325(  آخوند در تأیید این الیحه، 

فهماندن  آن را به مردم وظیفۀ عالمان و واعظان دانست و بر حسن انتخاب که وظیفهاى مهم و کلید سعادت 
است، تأکید کرد. ) همان، ص. 295(

3-2.نهجالبالغهدرتنبیهاالمه
دربارۀ تقریظ  آخوند بر تنبیه االمه نائینی سخن گفتیم. البته ذکر این نكته الزم است که نائینی نیز از شاگردان 
درس میرزاى شیرازى بوده است. )تهرانی، 1430 ه، ج15، ص. 593( از این رو حضور وى در سیاست متأثر از 

استادش میرزا است. مطهرى دربارۀ این کتاب نوشته است:
انصاف این است که تفسیر دقیق از توحید عملی، اجتماعی و سیاسی اسالم را هیچ کس به خوبی عالمۀ 
بزرگ و مجتهد سترگ مرحوم میرزا محمد حسین نائینی )قدس سره( توأم با ستداللها و استشهادهاى متقن از 
قر آن و نهج البالغه در کتاب ذیقیمت تنبیه االمه و تنزیه المله بیان نكرده است.  آنچه امثال کواکبی می خواهند، 
مرحوم نائینی به خوبی در  آن کتاب از نظر مدارک اسالمی به اثبات رسانیده است. ) مطهرى، 13۸2، ص. 45( 
دیگر نویسندگان نیز بر این موضوع صحه گذاشته اند و نهج البالغه را از منابع نائینی بر شمرده اند. ) حكیم، 

1427 ه، ج. 7، ص. 200(
نائینی در رسالۀ خود در تأیید شوراى عمومی به حق مشورت به عنوان یكی از حقوق مردم بر حاکم اشاره 
کرده است ) نائینی، 13۸2، ص. ۸5-۸6( او براى چگونگی دخل و خرج مملكت به عهدنامه مالک استناد 
می کند )همان، 127- 12۸( باز براى تأکید همان خطبه اى که در  آن از حقوق مردم بر والی سخن رفته را مفصل 
 آورده و پس از ترجمه  آن، خطبه را مشتمل بر قواعد و فوائد می داند و بر این باور است که اصل علم حقوق 
که دانشمندان اروپا تدوین کرده اند از مانند این کالم گرفته اند. )همان، ص. 130- 133( نیز براى تفكیک قوا 
از عهدنامه مالک بهره برده است. نائینی در اینجا دست به ابتكارى زده است. او مناصب کنونی حكومت را 
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با  آنچه در کالم علی علیه السالم  آمده تطبیق داده است. براى نمونه وزارت داخلیه و مالیه را تحت عنوان »ُکّتاب« 
و جمیع محاکم را تحت عنوان »قضات« شمرده است. نائینی نیز به مرجع بودن این نامه براى سیاستمداران و 
سرمشق بودن  آن تصریح دارد. حتی از برخی نقل کرده است که اروپائیان در استنباط قوانین خود از این نامه 
بهره برده اند. ) همان، ص 140(. این  آغازى بود براى ورود جدى این کتاب به ادبیات سیاسی معاصر و از این 

پس توجه به جنبه هاى سیاسی نهج البالغه فزونی گرفت ) انصارى، 1396(

مدرس،نخستینمدرسنهجالبالغه
سید حسن مدرس )م 1356 ه( از جمله دانشیانی است که در سیاست حضور فعالی داشت. او شاگرد  آخوند 
خراسانی )مزینانی، 1393، ص. 149(، پیشگام روحانیت در نهضت مشروطه است. حرکت مشروطه، مدرس 
را به پیروى از استادش  آخوند به سیاست کشاند. ) تهرانی، 1430، ج. 13، ص. 3۸2( دانسته است که  آخوند 
اخذ اصول حكمت سیاسی اسالم را از نهج البالغه با تقریظ بر تنبیه االمه نائینی تأیید کرد. استاد دیگر مدرس 
جهانگیر خان قشقایی است )مزینانی، 1393، ص. 146( که شرحی بر نهج البالغه دارد. )حسینی جاللی، 
1421 ه، ص. 167( مدرس خود نیز نهج البالغه را بسیار ارج مینهاد. او نهج البالغه را منبعی براى اخالق، تاریخ 
تحلیلی، عقاید، مسائل اجتماعی و حكومتی می دانست. ) مزینانی، 1393، ص. 131( وى اصرار در حوزۀ علمیۀ 
نجف بر تدریس تاریخ در دروس خارج اصرار می کرد. از نظر مدرس قر آن و نهج البالغه نكات بسیارى در 
مسائل تاریخی دارد و ستون تاریخ هستندکه می توان بر اساس این دو کتاب اصولی را تحریر کرد ) همان، ص. 
215(؛ اما به نظر می رسد تالشهاى مدرس به نتیجه نرسید. او پس از بازگشت از نجف، تدریس نهج البالغه را در 
حوزه علیمه اصفهان  آغازکرد. روزهاى پنج شنبه بر اساس متن نهج البالغه اخالق میگفت. میرزا علی  آقا شیرازى 

درباره درس نهج البالغه مدرس میگوید:
در مراجعت از نجف روزهاى پنج شنبه براى طالب درس اخالق میگفت. مبناى درس اخالق او نهج البالغه 
بود. یک روز به درس ایشان رفتم، چنان حاضر الذهن عبارات نهج البالغه را از بر می خواند و از کتب بزرگان 
شعر و ادب و ادربیات عرب ضرب المثل می اورد که عالقه مند شدم و مدتی به درس ایشان می رفتم مدرس 
می گفت: » آقا شخصیت انسان به اخالق انسانی است. پیامبر فرمود: بعثت التمم مكارم االخالق و باالترین 
کتاب اخالق نهج البالغه است. بخوانید و به دیگران یاد دهید« به هرحال مشوق من در نهج البالغه، مدرس 

بود. ) همان، ص. 131(
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4-1.میرزاعلیآقاادامهدهندهراهمدرس
میرزا علی  آقا شیرازى از مهمترین شاگردان مدرس در درس نهج البالغه به شمار میرود. او تجسم نهج البالغه 
بود. با نهج البالغه میزیست. تنفس می کرد. روحش با این کتاب همدم بود. هنگام خواندن نهج البالغه از همه 
چیز میبرید. این تعبیرهایی است از شاگرد وى، شهید مطهرى، که در سال 1320 از طریق ایشان با نهج البالغه 
 آشنا شد. ) مطهرى، 1354، ص. 11-13( البته شهید مطهرى رفتن به این درس را به سبب هم مباحثهاى می داند 
که از خواسته بود که به درس نهج البالغه عالم بزرگی در مدرسه صدر اصفهان بروند ) مطهرى، 1372، ص 
212( این هم مباحثه  آیت الله منتظرى است ) منتظرى، بیتا: ج. 1، ص. 65( سید علی نقی فیض االسالم مترجم 
و شارح نهج البالغه نیز از شاگردان مدرس به شمار میرود )ریشهرى، 1394، ص 517(که به گفته  آیت الله 

خامنه اى وى براى اولین بار نهج البالغه را در دسترس مردم قرار داد. ) آیت الله خامنه اى، 1396(

طالقانی،نهضتآزادیونهجالبالغه
پس از  آشنایی مطهرى و منتظرى با میرزا علی  آقا شیرازى و  آشنایی هر دو با نهج البالغه،  آیت الله سید محمود 
طالقانی در نشریه  آیین اسالم که از سال 1323 فعالیت خود را  آغاز کرده بود، مقاالتی مینوشت که بخشی از 
 آنها ترجمه و شرح خطبه هاى نهج البالغه بود. ) جعفریان، 13۸0، ص. 201( حتی از سال 131۸ که طالقانی از 
قم به تهران  آمده بود به این فكر افتاد که قر آن و نهج البالغه را به میان جوانان ببرد؛ زیرا این دو کتاب را دواى 
درد مسلمانان، کلید نجات  آنان و سرشار از مسائل روز می دانستند. طالقانی با استادش میرزا خلیل کمرهاى 
براى تفسیر موضوعی نهج البالغه طرح داشتند و جزواتی مانند نهج البالغه و جنگ، نهج البالغه و خلقت به 
چاپ رسید. عالوه بر این طالقانی نهج البالغه را تا پایان خطبه ۸1 به فارسی ترجمه و در سال 1325 منتشر 
کرد. ) جعفرى، 13۸9، ج. 1، ص 1۸3( طالقانی در زندان نیز نهج البالغه را نهشت ) همان، ص. 63۸( و به 
مناسبتهاى مختلف به نهج البالغه مراجعه، از  آن استفاده می کردند. ) همان، ص. 1۸3( طالقانی به توصیه  آیت 
الله سید محمود زنجانی کتاب تنبیه االمه نائینی را در سال 1334 تصحیح و چاپ کرد. و همین نشان داد که او 
به مشروطه عالقمند بوده و این جریان را در جهت مبارزه با ظلم می دانسته است. ) جعفریان، 13۸0، ص. 201( 

5-1.نهجالبالغهونظاماجتماعیاسالم
 آیت الله سید ابوالفضل موسوى زنجانی ) م 1371( از شاگردان میرزاى نائینی ) صدر حاج سید جوادى و 
همكاران، 1379، ص. 519- 520( از دوستان نزدیک طالقانی است که با برادرش  آیت الله حاج سید رضا 
زنجانی، مهندس مهدى بازرگان و عدهاى دیگر نهضت  آزادى ایران را تشكیل دادند ) همان، ص. 206 -207( 
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زنجانی در مقالهاى با عنوان نظام اجتماعی اسالم که در سال 1342 در نشریه مكتب تشیع منتشر کرد، به عهدنامه 
مالک در نهج البالغه استناد می کند) موسوى زنجانی، 1342، ص. 1۸9( نیز در همین مقاله ذیل عنوان »شورى« 

به حدیثی از نهج البالغه اشاره می کند ) همان، ص. 196(

5-2.نهجالبالغهدرنهضتآزادی
نهج البالغه در دهه چهل میان مذهبیان سیاسی بویژه در اوج مبارزه سهم بسزایی دارد به گونه اى که خواندن 
نهج البالغه پس از قر آن در مراسمهاى و مناسبتها در زندان کارى معمول بوده است. در این میان اعضاى نهضت 

 آزادى سهم بسزایی دارند. ) جعفرى، 13۸9، ج1. ص. 407؛ ص. 534(

5-2-1.بازرگان،ایدئولوژیونهجالبالغه
ارتباط بازرگان با طالقانی پیش از تأسیس نهضت  آزادى ) جعفریان، 13۸4، ص. 201( و پس از  آن و همراهی 
این دو با هم در زندان )همان، ص. 202؛ ص. 209( تأثیر پذیرى بازرگان از طالقانی را نشان میدهد. دلیل 
دیگر تاثیر پذیرى بازرگان این است که گفته شد که طالقانی تنبیه االمه نائینی را چاپ کرد که در  آن استناد به 
نهج البالغه فراوان است. بازرگان در سخنرانی خود در سال 43 در زندان با عنوان بعثت و ایدئولوژى از تنبیه االمه 
اقتباس کرده است. ) بازرگان، بیتا، ج. 2، ص. 310؛ 342( تنبیه االمه از کتابهاى بوده است که اعضاى نهضت 
 آزادى در سالهاى زندان  آن را مطالعه کرده، به بحث میگذاشتند ) سحابی، 13۸4، ص. 123( سخنرانی بعثت 
و ایدئولوژى بازرگان بعدها تفصیل داده شده است و به صورت نوشتارى منتشر شد. بازرگان در این سخنرانی 
دستور و تأکید و توصیف درباره حكومت از زبان قر آن و سنت و امامان علیهم السالم را بیشمار می داند. پس 
از این درباره حكومت از قر آن و حدیث روایاتی را نقل می کند. در میان این منابع نهج البالغه حضور برجستهاى 
دارد. درباره امام و ویژگی ها ) بازرگان، بیتا، ج. 2، ص. 317( و حقوق مردم بر حاکم و به عكس )همان، ص. 
31۸( از نهج البالغه بهره برده است. وى درباره مالک حكومت و عمل حكومت هم به نهج البالغه استناد 
می کند. ) همان، ص321- 322( درباره اصل تقوا در امام ) همان، ص. 331- 332(، اصل  آزادى مردم ) هما، 
ص. 334- 335(، اصل مساوات و عدالت )همان، ص. 339(، اصل مشورت )همان، ص. 342 – 345؛ ص. 
347 -350(، اصل اطاعت و حفظ جماعت ) همان، ص. 35۸؛ص. 361( و باز حقوق مردم بر حكومت و 

حقوق حكومت بر مردم ) همان، ص. 363( از نهج البالغه استفاده کرده است. 
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6-نهجالبالغهدردرسامامخمینی
امام خمینی نیز در سال 134۸ در نجف مبحث والیت فقیه را با استنادات فراوان به نهج البالغه طرح کرد. 
وى در موضوعات لزوم تشكیل حكومت ) 1377، ص. ص2۸(، ویژگی ها الزم براى تحقق اهداف عالی با 
استناد به خطبه اى از نهج البالغه )همان، ص. 46( و عهدنامه مالک. ایشان در توصیف این عهدنامه  آورده اند که 
این برنامه  اى است براى همۀ والیان و حكام و بخشنامه اى است عمومی که فقیهان در صورتی که به حكومت 
رسیدند، باید  آن را دستورالعمل خویش بدانند. )همان، ص. 47( نیز خطبه هاى حضرت امیر در نهج البالغه 
را دلیل بر این  آورده اند که میبایست مسلمانان اجتماعاتی تشكیل دهند و از مشكالت و راه حلهاى  آن سخن 
بگویند. )همان، ص120. (امام در کتاب البیع نیز به نهج البالغه مراجعه کرده است. ضرورت تشكیل حكومت 
) خمینی، 1409ه، ج. 2، ص. 622( عدالت از ویژگی هاى حاکم ) همان، ص623. (، حكومت براى اجراى 
حق ) همان، ص 625(، استدالل به حرمت احتكار با بهره بردن از نامه مالک )همان، ج. 3، ص. 604( از 

موضوعاتی است که به نهج البالغه استناد کرده اند. 
7-مطهریوسیریدرنهجالبالغه

شهید مرتضی مطهرى با نوشتن کتاب سیرى در نهج البالغه موضوعات مهمی را از این کتاب به جامعه 
شناساند. اصل این کتاب سلسله مقاالت بوده که در مجله مكتب اسالم در سالهاى 51-52 منتشر شده است. 
پس از این در سال 55 دار التبلیغ این مقاالت را در قالب کتاب مذکور منتشر می کند. بخش چهارم این کتاب 
به حكومت و عدالت در نهج البالغه پرداخته است. این بخش چهل صفحه را به خود اختصاص داده است. به 
نظر می رسد مطهرى نخستین کسی است که به این گستردگی به مباحث سیاسی نهج البالغه توجه کرده است. 
مطهرى مسائل مربوط به حوکت و عدالت در نهج البالغه را فراوان می داند. در صفحات  آغازین این بخش 
ارزش و لزوم حكومت سپس حقوق مردم بر حكومت و حقوق حكومت بر مردم را از نهج البالغه نقل می کند 
)مطهرى، 13۸9، ص. 112- 114( ارزش عدالت و تفاوت  آن با جود را به درستی از کالم علی علیه السالم استخراج 
کرده به تبیین  آن میپردازد. )همان، ص. 117- 120( با بهره بردن از خطبه شقشقیه دیگاه حضرت را چنین بیان 
گاه به تعالیم اسالم نمی تواند تماشاگر صحنه هاى بیعدالتی و تبعیض باشد. ) همان،  کرده است که مسلمان  آ
ص. 121( بر این گزاره ارزشی با استفاده از نهج البالغه تاکید کرده است که عدالت نباید فداى مصلحت شود 
)همان، ص. 122( دربارۀ حقوق مردم ابتدا حقوق مردم در برخی فلسفه ها را  آورده سپس منطق نهج البالغه را 
بازگو می کند. )همان، ص. 129- 131( مطهرى در ادامه حقوق مردم بر حكومت و به عكس را از نهج البالغه 
ذکر می کند. از نگاه وى در منطق نهج البالغه اگر میان حكمران و مردم قرار است یكی براى دیگرى باشداین 

حكمران است که براى تودۀ محكوم است نه تودۀمحكوم براى حكمران )همان، ص. 133(
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8-منتظریوبهرهگیریگستردهازنهجالبالغهدرسیاست
 آیت الله حسینعلی منتظرى همراه با شهید مطهرى نهج البالغه را از میرزا علی  آقا شیرازى فراگرفتند. منتظرى 
در دوران تبعید در طبس نهج البالغه را با خود داشت و مطالعه می کرد. نیز در  آنجا براى طلبهاى نهج البالغه 
گاهی از نهج البالغه در کتاب دراسات فی  گفته اند. ) منتظرى، بیتا، ج1. ، ص. 296( نمود این مطالعات و  آ
والیة الفقیه ایشان بروز کرد. کتاب دراسات مجموعه درسهاى خارج ایشان پس از انقالب است؛ اما  آشنایی 
ایشان با نظریه والیت فقیه امام قطعًا پیش از انقالب بوده است. این کتاب در جامعیت و پرداختن به مباحث 
حكومتی کم نظیر است. جالب این است که برخی استنادهاى این کتاب به نهج البالغه، با سیرى در نهج البالغه 
شباهت دارد؛ هر چند گسترۀ استناد این کتاب به نهج البالغه در موضوعات مختلف حكومتی مانند لزوم تشكیل 
حكومت )منتظرى، 1409، ج. 1، ص. 4؛ ص. 191( امانت بودن حكومت )همان، ص. 79(، وجوب جهاد 

)همان، ص. 114( و موارد متعدد دیگر که بر شمردنش نیاز مند مقالی دیگر است و مجالی واسع. 

9-روحانیمتأثرازنائینی
 آیت الله سید صادق روحانی در کتاب نظام حكومت در اسالم که چاپ اول  آن 1355 است، به نهج البالغه 
براى لزوم حكومت ) روحانی، 1357، ص. 26(، احكام ِاحقاق حقوق با بهره بردن از خطبه شقشقیه نهج البالغه 
) همان، ص. 24(، تعلق منصب حكومت در زمان غیبت به علما و فقها ) همان، ص. 34(، شرایط حاکم ) 
همان، ص. 52؛ص. 54؛ص. 57(، اسالم و نفی حكومت پادشاهی ) همان، ص. 61(؛ اصل شورى در اسالم 
) همان، ص. 73؛ص. 75(، استوارى حكوت بر اصل مساوات ) همان، ص. 76- 7۸(، شرایط وزیر )همان، 
ص. ۸3(، و تفكیک قوا با استناد به عهدنامه مالک و البته با کمک کردن از عبارت هاى مرحوم نائینی در تنبیه 
االمه. ایشان عین عبارت نائینی در انجام تنبیه االمه را در سرمشق قرار دان این نامه براى مراجع شرعی و سیاسی و 
کید میرزاى شیرزاى براى استفاده از  آن را نقل کرده اند. تاثیر پذیرى ایشان از تنبیه االمه در فصل یازدهم کتاب  تأ
با عنوان »لزوم محدودن نمودن حكومت«  آشكار است. ایشان در اینجا تصریح می کند که چون عبارت هاى 
تنبیه االمه مقصود را میرساند؛ بنابراین  آن را خالصه کرده است )همان، ص. 116( )همان، ص. ۸4( جالب است 
که ایشان براى منصب وزرات )همان، ص. ۸3(، وزارت دفاع و جنگ ) همان، ص. 93(، نداشتن مصونیت 

قضائی مسوالن )همان، ص. 96( از عهد نامه مالک استفاده کرده است. 

10-نهجالبالغهدرخراسان
خراسان از پیشگامان توجه به معارف اهل بیت علیهم السالم است. ) حكیمی، 1377( همین عالمان خود از 
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گاه بودند. سید موسی زر آبادى که از شاگردان شیخ فضل الله نورى است ) همان،  سیاست و و اوضاع زمان  آ
ص. 193( در دفاع از مشروطه رسالهاى نوشته است. )همان، ص. 195(. شیخ مجتبی قزوینی از شاگردان او به 
شمار میرود ) همان(. عالم دیگرى که از شاگردان میرزاى نائینی است )همان، ص. 214( و از اساتید تأثیر گذار 
بر شیخ مجتبی قزوینی به مشار میرود، میرزا مهدى اصفهانی است )همان، ص. 224( البته قزوینی خود نیز از 
شاگردان دوره متأخر درسهاى نائینی بوده است )همان، ص. 243(. اصفهانی به امور مسلمانان و نابسامانی  آنها 
میاندیشید و از  آن رنج میبرد. قزوینی نیز متأثر از استادش، اصفهانی، به سیاست ورود کرد و حتی از مایه هاى 
قوت نهضت پس از 42 در خرسان بود. ) همان، ص. 246( سالها حضور حكیمی نزد قزوینی توجه بنیادین وى 

به قر آن و نهج البالغه را در ذهن وى استوار ساخته بود. ) حكیمی، 13۸2، ص. 13(

10-1.محمدتقیشریعتیاستادشورانگیزنهجالبالغه
محمد تقی شریعتی مزینانی نیز از شاگردان اصفهانی )حكیمی، 13۸2، ص 224( بود. و به تبع متأثر از 
گاهترین استادان نهج البالغه در این روزگار  اندیشه هاى وى. شریعتی از برجسته ترین نهج البالغه شناسان و  آ
گاهانه و پر جاذبه به  است ) حكیمی، 1379، ص. 260( تو همواره تالش می کرد دین را به صورت زنده،  آ
جوانان معاصر بشناساند. )همان( علی شریعتی فرزندش نیز او را کسی می داند که عزیزترین لحظاتش در قر آن 

و نهج البالغه پخته شده است. ) شریعتی، 1377، ص. 44(

10-2.علیشریعتیشاگردپدر
علی شریعتی نیز به شدت از پدر متأثر است. او به صراحت خود را دست پروردۀ علم و ایمان و تقواى پدر 
می داند ) همان( شریعتی در وصف امیرالمومنین علیه السالم نوشته است که پنجه هاى ایشان است که  آیات الهی 

نهج البالغه را خلق کرده است. ) همان، ص. 274( 

10-3.محمدرضاحکیمیانقالبیباورمندبهنهجالبالغه
محمد رضا حكیمی نیز از شاگردان شیخ مجتبی قزوینی بود. ) حكیمی، 1379، ص. 249( و از نزدیكان 
شریعتی. برخی بر این باورند که شریعتی به شدت از حكیمی متأثر است ) فارسی، 1392(. حكیمی در سال 
53 پس از  آزادى از زندان به کمک برادرشان طرحی براى تنظیم احادیث به ذهنشان می رسد. در این طرح 
نهج البالغه از منابع اساسی به شمار میرود ) حكیمی، 13۸2، ص. 14-15( نگاهی گذار به الحیات حكایت از 
همین نكته دارد. کافی است خوانندهاى پاورقیهاى الحیات را ببیند که سرشار است از ارجاع به نهج البالغه. جلد 

دو ترجمه الحیات که به سیاست و حكومت اختصاص دارد ارجاعات به نهج البالغه بسیار است. 
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10-4.آیتاللهخامنهایوتدریسنهجالبالغه
 آیت الله خامنه اى نیز در مشهد به نهج البالغه توجه داشت به گونه اى که در مسجد کرامت نهج البالغه را 
درس میگفت ) حمید زاده، 1396( در کتاب پیشواى صادق نیز به نهج البالغه استناد کرده اند. ) خامنه اى، 
الله  انقالب است ) آیت  از  به پیش  این کتاب سخنرانی بوده است که مربوط  البته اصل  13۸6، ص. 15(. 
خامنه اى، 1391( توجه ایشان به نهج البالغه و بسامد واژه »نهج البالغه« در سخنان ایشان به حدى است که از 

باورمندى جدى ایشان به این کتاب حكایت دارد و این خود مقالی دیگر میطلبد و مجالی واسع. 

نتیجه
سید جمال الدین اسد  آبادى ظرف پیوند نوگراى و اسالم است. توجه به نهج البالغه از شاگرد سید جمال؛ 
یعنی، عبده، و همزمان ر سامرا بوسیله میرزاى شیرازى  آغاز می شود. پس از میرزا نهج البالغه در سیاست بویژه 
در مشروطه از  آخوند خراسانی و میرزاى نائینی در تنبیه االمه حضور دارد. پس از مشروطه ادامه دهنده راه نائینی، 
مدرس نهج اللباغه را به حوزه هاى علمیه وارد کرد. مطهرى و منتظرى از نهج البالغه پژوهان معاصر و عالقمندان 
به سیاست، شاگردان میرزا علی  آقا شیرازى و شیرزاى شاگرد مدرس است. پس از مدرس طالقانی نهج البالغه 
را به جامعه  آورد. او نهج البالغه را در نهضت  آزادى نهادینه کرد. بازرگان و موسوى زنجانی از اعضاى نهضت 
 آزادى هستند که به نهج البالغه عنایت داشتند. امام خمینی، سید صادق روحانی در  آثار خود از نهج البالغه 
بهره بردند. خراسانیان شامل محمد تقی شریعتی، علی شریعتی،  آیت الله خامنه اى به نهج الببالغه عمیقًا باورمند 
بودند و در وارد کردن این کتاب به صحنه سیاسی ایران معاصر نقش بسزایی داشتند. در این میان تنبیه االمه نائینی 
به عنوان کتاب محورى مشروطیت و متأثر از نهج البالغه مورد توجه عالمان پس از خود مانند مطهرى، روحانی، 

طالقانی و بازرگان بوده است. 
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آموزههایمهدویتدرنهجالبالغه

محمدرضاسلمانیعبیات
کارشناس ارشد تاریخ شیعه دانشگاه پیام نور ایران

چکیده 

امام علی )ع( در نهج البالغه به موضوع حضرت مهدى )ع( و مسئله ظهور اشارات متعددى دارند. ایشان ضمن 
بیان ویژگی هاى حضرت مهدى )عج( به عنوان قائم  آل محمد و منجی بشریت در  آخرالزمان، به بیان برخی از 
خصوصیت هاى حكومت مهدوى پرداخته اند. سخنان امیر المومنین )ع( که به نوعی پیشگویی از زمان ظهور 
 آخرین ودیعه الهی است، به ابعاد مختلف موضوع ظهور و مهدویت اشاره دارد.  آن امام همام ضمن توصیف 
شخصیت امام مهدى )عج( به توصیف یاران امام زمان نیز پرداخته است. هدف از این پژوهش بررسی  مهدویت 
در کتاب شریف نهج البالغه و سخنان ارزشمند امام علی )ع( است. به عنوان نتیجه این پژوهش باید گفت که، امیر 
مؤمنان )ع( در نهج البالغه اشاراتی گویا به موضوعات پیرامون مهدویت دارند و بابیان سر غیبت  آخرین حجت 
الهی، ظهور  آن حضرت و بازگشت دنیا به اهل بیت )ع( را بشارت داده، اوصاف بی بدیلی؛ همچون:برقرارى عدل 
و عدالت، ایجاد اتحاد بین مؤمنان، پیروى از سلف صالح و... براى حضرتش برمی شمارند و سیماى یاران امام 

همچون پارسایی، شجاعت و حكمت در کالم امیر مؤمنان علیه السالم به تصویر کشیده است. 

کلمات کلیدی: نهج البالغه، مهدی، امام علی 
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مقدمه:
سلسله امامت، لطف همیشگی خداوند بر بندگان است، که قر آن  آن را از بزرگ ترین نعمت ها و منت ها 
برمی شمارد. در هر عصرى، امامی معصوم وجود دارد که شما کائنات از منت وجود او بهره مند می شوند. هر 
یک از امامان معصوم، زمینه ظهور امام بعدى را فراهم، و امامان گذشته را تصدیق کرده اند؛ ولی بشارت تمام 

امامان معصوم )ع( به ظهور امام قائم )عج(، ویژگی منحصربه فرد وجود مبارک اوست. 
از آنجاکه شناخت ولی خدا و امام هر عصرى، تنها راه رستگارى و رهایی از مرگ جاهلیت است، براى 
شناخت مقام واالى امام مهدى )عج( راه هاى فراوانی وجود دارد، که بهترین و ناب ترین راه، سخنانی است که 
امامان دیگر درباره  آن حضرت بیان فرموده اند و از  آن میان، اشارات امیر بیان )ع( به موضوع مهدویت و مسائل 
پیرامون  آن، درخششی تابناک دارد، و  آنان که می خواهند درس امام شناسی را در مكتب نورانی امیر مؤمنان )ع( 

بیاموزند، باید در این کتاب تأمل نمایند. 
امام  یابی به حریم معرفت  آن  تأمل در عبارات نهج البالغه در باب مهدویت، یكی از عوامل مؤثر درراه 
همام است؛ زیرا در این  آیینه، سیماى پرفروغ قائم  آل محمد)عج(، گر چه به اجمال، ولی پرجاذبه، نویدبخش و 
تحرک  آفرین جلوه کرده است. امیر مؤمنان )ع( در جاى جاى این کتاب، به تناسب زمان، نكاتی مهم دراین باره 
بیان فرموده اند و با اشاره به حجت پنهان و راز غیبت  آن حضرت، ظهور وى و بازگشت دنیا به اهل بیت )ع( را 
بشارت داده اند. همچنین اوصاف بی بدیل خاتم الوصیاء )ع( و نیز اوصاف یاران نیک بخت وى را برشمرده، 
بابیان حوادث سخت و طاقت فرساى  آخرالزمان، توصیه هایی هم به منتظران و دلباختگان  آن حضرت در دوران 
طوالنی غیبت فرموده، به برخی از رخدادهاى امید آفرین پس از ظهور اشاره نموده اند. پیش ازاین و در خصوص 
این موضوع، رضا حاجیان حسینی و ناصر صادقیان در مقاله " بررسی   آموزه مهدویت در نهج البالغه و سیره امام 
علی )ع( " و فاطمه احمدى در مقاله "مهدویت در نهج البالغه " و فاطمه الشرع در مقاله " بررسی  مهدویت در 
نهج البالغه " منتشر شده در فصلنامه موعود پژوهی به بررسی  موضوع مهدویت در محتواى نهج البالغه پرداخته اند 
که این پژوهش ها به بررسی  عمیق نظرات و  آراء مفسران نهج البالغه نپرداخته اند. این پژوهش در پی پاسخ به این 

پرسش است که امام علی )ع( در نهج البالغه چه اشاراتی به موضوع مهدویت داشته اند ؟ 

1(نهجالبالغهواهمیتآن:
نهج البالغه اثر گرانسنگ سید رضی، یكی از برجسته ترین شخصیت هاى علمی تاریخ شیعه است که بخشی از 
سخنان گرانسنگ و ارزشمند امام علی )ع( را گرد آورى کرده است. این کتاب گرانسنگ که در اواخر قرن چهارم 
هجرى نگاشته شده است همواره مورد توجه همه ى عالقه مندان به اهل بیت )ع( و به دانشمندان جهان اسالم بوده 



مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 204

است. نهج البالغه به جهت جمع  آورى سخنان مهم امام علی )ع( در برهه هاى حساس و مهم تاریخ از ابعاد متعددى 
قابل بررسی  است.  آیت الله خامنه اى )مدظله العالی ( در یكی از یكی ابعاد ارزشمند نهج البالغه می فرماید: یكی از 
ابعاد ارزش و اهمیت نهج البالغه ترسیم شخصیت امیر المؤمنین علیه الصلوة و السالم است، چیزى که ما امروز به  آن 
کمال احتیاج را داریم. امیر المؤمنین علی )ع( این چهرۀ ناشناخته، این انسان واال، این نمونۀ کامل مسلمانی که اسالم 
می خواهد انسان ها  آنچنان ساخته بشوند، در البالى اوراق و سطور نهج البالغه کامال شناسائی و تعریف می شود. 

نهج البالغه در حقیقت کتاب معرفی علی بن ابیطالب )ع( است. )خامنه اى، 136۸: 27(
همچنین جرج جرداق پژوهشگر مشهور نهج البالغه در خصوص اهمیت نهج البالغه می نویسد: به نظر ما اگر 
مسلمانان امروز دسترسی به  آن همه  آیات قر آنی که در شأن علی )علیه الّسالم( نازل شده نداشته باشند، و چنانچه 
کلیه روایات و احادیث که از پیغمبر اکرم )صّلی الّله علیه و  آله( و ائمه معصومین )علیهم الّسالم( راجع به وجود 
اقدس علی )علیه الّسالم( رسیده است، از میان رفته، و تنها نهج البالغه براى مسلمانان باقی مانده بود، کافی بود که 
ما از روى همین خطبه ها، سخنان، نامه ها و کلمات قصار علی )علیه الّسالم( که صفحات نهج البالغه را همچون 
تابلو نقاشی رنگین و پر نقش و نگار کرده است، به خوبی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب )علیه الّسالم( را  آن طور 

که در عصر خود می زیسته و میان مردم جلوه کرده است ببینیم و بشناسیم! ) شهرستانی، 137۸: 14(

2(جایگاهمهدویتدراسالموتشیع:
امام شناسی و التزام به پیروى از مقام امامت، و ضرورت وجود یک رهبر اسالمی در هرزمان که داراى همه 
شرایط رهبرى باشد؛ تنها ویژه شیعه و یک گروه خاص نبوده، بلكه واقعیتی است که ریشه عمیق اسالمی دارد 

و مسلمانان با انواع فرقه ها و مذاهب عقیدتی و فقهی، همه به  آن معتقد بوده و هستند. 
الّله علیه و  آله  اعتقاد به وجود امام در هرعصرى، یک واجب الهی است که پیامبر گرامی اسالم صّلی 
مسئولیت  آن را بر دوش همگان نهاده است.  آن حضرت انحراف گرایان از اعتقاد به امامت را- که از شناخت 

امام راستین عصر خود سر باز می زنند- جاهلیت گرا دانسته، می فرماید:
من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة؛ کسی که بمیرد و امام زمان خویش را نشناخته باشد مرگ 
او مانند مرگ افراد دوران جاهلیت است، که در حال شرک و بت پرستی از دنیا رفته اند. )کلینی، 1407: 2، 21(
مسأله مهدوّیت در اسالم، چنانكه شیعه  آنرا مطرح می کند؛ یكی از اصلی ترین پایه هاى تداوم اسالم و شرط 
اساسی پیروزى و حاکمیت همه جانبه  آیین قر آن بر دیگر  آیین ها و حكومت هاى جهان است. زیرا تنها در سایه 
رهبرى امام داراى شرایط و خلیفه معصوم و برگزیده از جانب خداوند است که اسالم راستین می تواند در سراسر 
جهان و در میان توده هاى بشرى خودنمایی نماید و وعده الهی در قر آن مجید مبنی بر پیروزى مستضعفان بر 
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مستكبران عینّیت و تحّقق یابد. 
به عقیده شیعه امامیه و محّققان اهل تسّنن، این امر تنها زیبنده یكتا فرزند امام حسن عسكرى علیه الّسالم، 
مهدى منتظر عجل الّله تعالی فرجه است که مسئولیت این کار به عهده اش گذارده شده و اوست که در سایه 
رهبرى اش مستضعفان جهان بر مستكبران پیروز خواهند شد و  آنچه قر آن مجید درباره حكومت جهانی و غلبه 

بندگان شایسته خدا نوید داده تحقق خواهد یافت. 
3(آموزههایمهدویتدرنهجالبالغه:

موضوع مهدى منتظر در نهج البالغه در دو بخش از سخنان امیر مؤمنان علیه الّسالم درج گردیده است. به 
عبارت دیگر مسأله مهدویت امام دوازدهم و ظهور حضرتش در  آخر الزمان، در کتاب نهج البالغه از دو جهت 
سزاوار مطالعه و تحقیق است. نخست از جهت پیشگویی هاى امام علیه الّسالم مانند روى کار  آمدن بنی امیه، 
حكومت حجاج بن یوسف، سقوط بنی امیه، زمامدارى بنی عباس، قیام زنج در بصره، فتنه مغول و... که در 
گذشته به وقوع پیوسته، و مواردى از  آن مربوط به  آینده جهان است، همچون خبر از ظهور حضرت مهدى عجل 
الّله تعالی فرجه و قیام جهانی  آن بزرگوار که در  آینده به وقوع خواهد پیوست. و دیگر، سخنان امام علیه الّسالم 

درباره امامت و رهبرى اهل بیت بطور کلی. )فقیه امامی، 1۸(

3-1اشارهبهحجتپنهاندرکالمامیربیان)ع(
اتصاف وجود مبارک امام عصر )عج( به وصف غائب، به لحاظ محرومیت جامعه از ادراک وجود مبارک 
اوست، پس باید گفت مردم از محضر ایشان غائب اند نه  آن حضرت، زیرا  آن حضرت ولی حق و شاهد بر خلق 

است و هرگز از خلق غائب نبوده و نیست. 
بنابر نظر  آیت الله جوادى  آملی غیبت بر دو نوع است: غیبت دو قسم است: مطلق و نسبی. غیبت مطلق  آن 
است که در همه مقاطع وجودى و براى همگان پوشیده است؛ همچون ذات اقدس خداوندى که معرفت کنه 
ذاتش مقدور هیچ کس نیست و نسبت به همگان غیب است، گرچه شماره براى خود امام مشهود است، از 
این جهت وجود غیب مطلق به معنایی که براى خود  آن شیء نیز غیب باشد ممتنع خواهد بود، غیب نسبی،  آن 
است که در برخی مقاطع وجودى یا براى بعضی غیب است؛ همچون قیامت و فرشتگان که براى بسیارى غیب 
هستند؛ اما عمده اى از انسان هاى پاک قیامت را در دنیا شنود می کنند و برخی اولیاى الهی با تمثل فرشتگان رو 

به رو می شوند. )جوادى  آملی: 137۸: 29(
امیر مؤمنان )ع( در حكمتی با بیان ضرورت وجود حجت خدا در زمین، به حجت غایب نیز اشاره فرموده اند:

اللهم بلی ال تخلو الرض من قائم لله بحجة إما ظاهرا مشهورة و إما خائفا مغمورا "
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 آرى، معبودا! هیچگاه زمین از حجت قائم خالی نیست که یا  آشكار و شناخته شده است، یا بیمناک و پنهان 
)سید رضی: ح147(

ائمه مسیر بشریت را به پیش می برند و هیچگاه از این مسیر فارق نمی شوند و اگر حضور  آنها نباشد زمین 
ساکنانش را فرو می برد و هیچگاه زمین از وجود ائمه خالی نمی شود.  آنها یا امام ظاهرى هستند که شمشیر 
خود را کشیده اند و یا امامی هستند که غائب از نظر هستند و منتظر ظهور و پاک کردن زمین است. و این حال 
و وضعیت همانند وضعیت امام زمان )عج( است که منتظر اذن ظهور از خداوند بارى تعالی می باشد. و دیگر 
شارحان نهج البالغه گفته اند که این سخن در واقع تصریحی بر واجب بودن وجود امام بین مردم در هر زمانی 
است. این به حكمت خداوند بستگی دارد که این وجود یا ظاهرى با شد همانند همه ى ائمه طاهرین و یا مانند 

حضرت حضرت حجت )عج(. )موسوى، 141۸ ه ق، 5: 331(
در واقع حضرت علی علیه السالم در گفتار خود به ضرورت وجود امام، حجت و خلیفه الهی در زمین براى اتمام 
حجت و هدایت مردم اشاره نموده اند. روایات متعددى با مضمون مشابه از امیر مومنان علیه السالم روایت شده 
است: » بلی زمین تهی نماند از کسی که حجت بر پاى خداست، یا پدیدار و شناخته است و یا ترسان و پنهان 
از دیده است. تا حجت خدا باطل نشود و نشانه هایش از میان نرود... دانش، نور حقیقت بینی را بر  آنان تافته و 
 آنان روح یقین را دریافتند و  آنچه را ناز پروردگان دشوار دیده اند  آسان پذیرفته اند. و بدانچه نادانان از  آن رمیده اند 
خو گرفته. و همنشین دنیایند با تنهما، و جانهاشان  آویزان است در مال اعلی. اینان خدا را در زمین او جانشینانند 
و مردم را به دین او می خوانند. وه که چه  آرزومند دیدار  آنانم کمیل اگر خواهی بازگرد.«)صدوق، 13۸7: 26(
امیر مومنان )ع( در اواخر قدرت ظاهرى و حكومت خویش، در پاسخ به گالیه مندى یاران که چرا حكومت 
داده،  بشارت  )ع(  مهدى  قطعی حضرت  قیام  به  معاویه روى کار  آمد،  و  نشد  تشكیل  اسالمی  در صد  صد 
َغرَّ َما َکاَن َکَذا َو َکَذا وگند به 

َ
ِر َلْیَلٍة َدْهَماَء َتْكِشُر َعْن َیْوٍم أ ْمَسْیَنا ِمْنُه ِفی ُغبَّ

َ
ِذى أ فرمودند: َو َقاَل علیه السالم اَل َو الَّ

خداوندى که از )توانائی( او شب کردیم در باقی مانده شب تارى که از روز روشن هویدا می گردد چنین و 
چنان نبوده است )که اراده و خواست خدا بر  آن باشد که همواره مردم در تاریكی ضاللت و گمراهی بدعتهاى 
مخالفین بسر برند، بلكه در زمان دولت حّقه و پیدایش امام زمان »عّجل الّله فرجه« بحقائق اسالم  آشنا شده از 

تاریكی رهائی یابند که این شب را سحر در پیش و این سحر را صبح نزدیک است. )حكمت 269(
[ ُدُنوٍّ ِمْن َطْلَعِة  اُن ُوُروِد ُکلِّ َمْوُعوٍد َو ]ُدُنوٌّ ْقَرَب اْلَیْوَم ِمْن َتَباِشیِر َغٍد. َیا َقْوِم، َهَذا ِإبَّ

َ
و در جایی دیگر فرمودند: َما أ

َما اَل َتْعِرُفوَن. چقدر نزدیک است امروز به بشارت فردا امی جماعت! اکنون هنگام فرارسیدن تمام  آنچه به شما وعده 
گاهی ندارید )حكومت عدل و  داده شده، رسیده است و نیز هنگام نزدیک شدن طلوع چیزى است که از  آن  آ
داد و برچیده شدن ظلم و فساد. )خطبه 150(. اشاره به این که، براى پیروزیهایی که بعد از فتنه ها وعده داده شده 
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)به خصوص ظهور مهدى که در عصر خود پیامبر وعده هاى صریح درباره اقامه عدل و داد در سراسر جهان به 
وسیله او داده شده است( عجله مكنید چرا که هر چیز، زمانی دارد و شرایطی، و تا شرایط  آن حاصل نشود، همچون 
میوه خامی است که  آن را از درخت بچینند که موجب پشیمانی و ندامت خواهد شد. )مكارم شیرازى، 5 /72۸(

3-2رهاوردهایدولتمهدوی:
3-2-1تأمینرفاهوآسایشاقتصادیبشر

امام علی )ع( در نهج البالغه ویژگی مختلفی را براى حكومت مهدوى توصیف می کند. یكی از ویژگی هایی 
)علیه السالم(، که در نهج البالغه مورد اشاره  که موجب استقرار یكی از رهاوردهاى دولت کریمه مهدى موعود 
قرار گرفتند، تأمین رفاه و  آسایش اقتصادى بشر در زمان حكومت  آن حضرت است که از طریق وفور نعمت 
ظهور  در عصر  زمین  نعمت هاى  درباره  )علیه السالم(  مؤمنان  امیر  می شود.  تأمین  و  آسمانی  زمینی  برکت هاى  و 
حضرت مهدى علیه السالم می فرماید: » تخرج له الرض أقالید کبدها و تلقی إلیه سلم مقالیدها فیگم کیف عدل 
السیرة«)خطبه: 13۸(؛ زمین گنجینه هاى خود را برون اندازد، و کلیدهاى خویش از در  آشتی تسلیم او سازد. 
پس روش عادالنه را به شما بنماید. وفور نعمت و رفاه اقتصادى مردم در زمان حكومت حضرت مهدى )علیه السالم(، 
حقیقتی است که به واسطه دولت کریمه امام منصوب از جانب خدا به وجود می  آید و در پرتو  آن خداوند 

خالصانه عبادت می شود. 

3-2-2مبارزهبابدعت
گرچه برداشت عمومی از تأمین عدالت در زمان ظهور حضرت مهدى علیه السالم معموال عدالت اجتماعی و 
اصالح امور اقتصادى و توزیع عادالنه ثروت هاى جهانی است، اما حقیقت  آن است که با ظهور مصلح کل، 
عدالت و اصالح در تمام شئون هستی اندیشه بشرى اصالح می گردد و عقل انسان ها به کمال می رسد. اکنون به 
سبب فاصله گرفتن بشر از معارف وحی، تمام قواى ادراکی و تحریكی او در مرداب افراط و تفریط گرفتار  آمده 
و هر روز که بر جامعه بشرى می گذرد، مكتب هاى جدیدى در جهان پدید می  آید و طرح ها و الگوهاى فكرى، 
فرهنگی و سیاسی مختلفی عرضه می کنند و نسل هاى بشر را یكی پس از دیگرى از مسیر انسانی منحرف کرده، 
در معرض سقوط فكرى، فرهنگی، اخالقی و اعتقادى قرار می دهند. اما با ظهور، مهدى موعود همه مكتب هاى 
و مذاهب افراطی و تفریطی در هم پیچیده می شوند و بشر در سایه احكام و دستورات  آسمانی، به اصالح و 
کمال فكرى و فرهنگی می رسد. در این باره، امیر مؤمنان علیه السالم در نهج البالغه می فرماید: » یعطف الهوى 
علی الهدى إذا عطفوا الهدى علی الهوى و یعلف الرأى علی القر آن إذا علقوا القر آن علی الرأى«)خطبه:13۸(؛ 
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خواهش نفسانی را به هدایت  آسمانی باز گرداند، و  آن هنگامی است که مردم - رستگارى را تابع هوى ساخته 
اند، و رأى  آنان را پیرو قر آن کند، و  آن هنگامی است که قر آن را تابع رأى خود کرده اند. او اندیشه ها را به سمت 
قر آن سوق می دهد و کتاب خدا و سنت پیامبر را زنده می گرداند و بدعت ها را از بین می برد. ابن ابی الحدید 
می نویسد: این سخن حضرت اشاره است به امامی که در  آخرالزمان خواهد  آمد و در روایات فراوان، از  آمدن 
او خبر داده شده و با ظهور او، هدایت پیروز و عمل به رأى و قیاس از میان رفته، برابر قر آن کریم رفتار می شود) 

ابن ابی الحدید، 1337: 4: 212(

3-2-3عدالتفراگیردولتحضرتمهدیعلیهالسالم
از ویژگی هاى منجی و موعود جهانی عدالت گسترى و زدودن تبعیض و بی عدالتی در عالم است.  آنچه 
مردم از مهدوى باورى انتظار دارند، ایجاد عدالت فراگیر در جامعه است تا حقوق افراد ضایع نگردد و نارضایتی 
رفع گردد. حضرت علی علیه السالم وعده عدالت فراگیر را به فردایی وعید می دهد که حجت خداوند عالوه بر 
مبارزه با ظلم و ستم، عدالت را به تمام معنا به مردم نشان می دهد و حقوق فراموش شده و از بین رفته را به 
ُخُذ اْلَواِلی 

ْ
ِتی َغٌد ِبَما اَلَتْعِرُفوَن - َیأ

ْ
اَل َو ِفی َغٍد - َو َسَیأ

َ
حقیقت خود باز می گرداند. حضرت می فرمایند: » أ

گاه باشید که در فردایی - و به زودى فردایی با  آنچه که  ْعَماِلَها« )خطبه 13۸(.  آ
َ
اَلَها َعلی َمَساِوئ أ ِمْن َغْیِرَها ُعمَّ

نمی شناسید فرا خواهد رسید - سرپرستی از غیر طایفۀ حاکمان، کارگزاران حكومت را بر بدیهاى کردارهاشان 
مؤاخذه می نماید

حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم می فرماید: به زودى یک حاکم به حقی ظهور می کند که این حاکم از سنخ و از 
ریشه و تبار حاکمان ستمگر پیشین نیست، از غیر طایفه هایی است که معمواًل حكومت می کرده اند و جهان را 
پر از ظلم و بیداد می ساختند. این حاکم به حق که همان حضرت حّجت )عج( است کارگزاران حاکمان جور 

و ستم را به بدى اعمالشان مؤاخذه و بازخواست می کند. 
به نظر می رسد حضرت علی علیه السالم در این خطبه دربارۀ سفیانی و دّجال و مانند  آنها نیز سخنانی فرموده اند 
که مرحوم سّید رضی  آنها را ذکر نكرده است. و احتمااًل مقصود از این کارگزاران،  آنها بوده اند که قباًل در کالم 
حضرت به  آنان اشاره شده است. خالصه حضرت حّجت )عج( اّولین کارى که انجام می دهد همین است 
که کارگزاران ستمگر را به بدى اعمالشان و به ظلم و ستم هایی که انجام داده اند مؤاخذه می کند. )منتظرى، 

)247/6 :13۸3
حضرت علی علیه السالم به زمان موعود اشاره نموده است و و  آن را وعده حتمی دانسته که حجت خداوند در  آن 
زمان مشكالت را رفع و دفع می کند و چراغ هدایت را روشن می کند و ظلم و ستم را از مردم و مومنان می زداید 
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و عدالت را فراگیر می کند. »و ما أقرب الیوم من تباشیر غد یا قوم هذا إبان ورود کل موعود و دنو من طلعة ما 
ال تعرفون أال وإن من أذرکها منا یرى فیها بسراج منیر و یحذو فیها علی مثال الصالحین لیحل فیها ربقة و یعتق 
فیها رقا و یصدع شعبة و یشعب صنعا«)خطبه )150(؛ و چه نزدیک است امروز، به فردایی که سپیده  آن خواهند 
دمید. این مردم وقت است که هر وعده نهاده در  آید، و  آنچه را نمی شناسید نزدیک است از پرده بر آید، هر که 
از ما اهل بیت - بدان رسد، با چراغی روشن در  آن راه رود، و بر جاى پاى صالحان گام نهند تا بند- از گردنها 
بگشاید، و از بندگی  آزاد نماید. جمع گمراهان را پراکنده گرداند، و پریشانی مؤمنان را به جمعیت کشاند. ابن 
ابی الحدید نیز عبارت حضرت را مربوط به دوران حاکمیت حضرت مهدى علیه السالم در جهان می داند که باعث 

دفع ظلم و ستم و گسترش عدالت می۔
منظور از این سخن به طور کلی این است که رهبر حكومت انسانی به امور کارگزاران حكومت در هر کار 
بزرگ و کوچكی، رسیدگی کرده و بدکار را به سبب کارش بازخواست می کند و  آن گونه که شایسته است بدون 
نرمش و چشم پوشی مجازات می کند. در کتابهاى شیعه و سنی از پیامبر صّلی الّله علیه و اله نقل شده: »قائم در 
 آن روز زمین را از عدل و داد پر می کند؛ همان گونه که از ستم و بیداد پر شده است.«)و تخرج له الرض أفالیذ 
کبدها( کنایه از این است که زمین در دوران حكومت او برکاتش را، چه  آشكار و چه نهان می بخشد. در خبرها 
هست که این پادشاه و فرمانروا شرق و غرب جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. ویرانی در زمین باقی نمی ماند؛ 
جز این که  آن را  آباد می کند و گنجهاى پنهانش را بیرون می ریزد )مغنیه، 13۸7، 3 / 139( )شیخ مفید، 145/2(

3-2-4بازگشتدنیابهاهلبیت)ع(
از مجموع  آنچه در نهج البالغه پیرامون دولت حضرت حجت )ع(  آمده است بر می  آید که امیر مومنان )ع( 
 آینده اى روشن را پس از تاریكی هاى بسیار به مسلمانان نوید می دهد.  آینده اى که در  آن دنیا به دست فرزند 
رشیدش به اهل بیت )ع( باز می گردد و با طلوع مسرت بخش خورشید جمال او، همه تاریكی ها رخت بر می بندد. 
» لتغطف الدنیا علینا بعد شماسها عطف الروسی علی ولدها و تال عقیب ذلک و ترید أن نمن علی الذین 
استضعفوا فی الرض و تجعلهم أئمة و تجعلهم الوارثین« دنیا، مانند تنتر داراى فرزندى که بر دیگران خانم گیرد 
تا فرزندش را در  آغوش گیرد، به ما بر می گردد. سپس این  آیه را تالوت فرمودند: و ما می خواهیم بر مستضعفان 

زمین منت نهیم و  آنان را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم. 
"ضروس به معناى شتر بدخویی است که وقتی شخصی  آن را می دوشد، گاز می گیرد تا شیر براى بچه اش 
بماند. کلمه "شماس" نیز به معنی تندخویی است و به خاطر شباهتی که دنیا به اسب تندخویی دارد که مانع سوار 
شدن بر پشتش می شود، براى دنیا استعاره  آورده شده. امام علی )ع( روى  آوردن دنیا به ایشان و  آماده شدن براى 
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استقرار حكومت  آن حضرت را، به مهربانی شتر گاز گیرنده براى بچه خودش، تشبیه می فرماید. " 
امیر مومنان )ع( در حدیث دیگرى نیز، منظور از  آیه شریفه »نرید أن نمن علی الذین استضعفوا« را  آل محمد)ع( 
بیان نموده و در تفسیر  آن فرموده اند: باقیمانده حجت هاى الهی و جانشین انبیاء )ع(: “ تقنیة من بقایا حجته خلیقه 

من خالئف انبیائه 26 و باقی مانده اى از حجت هاى الهی و جانشینی از جانشینان پیامبران اوست. 
چون امام عصر )عج( ذخیره خداوند براى اصالح تمام جوامع بشرى است، او را بقیة الله می نامند. همه 
معصومان از نبی مكرم اسالم)ص( تا خاتم اوصیا) عج(، بقیة الله هستند و در عالم حقیقت، همواره باقی و براى 

تربیت انسان ها پایدارند. 

3-2-5تفرقهستمگرانواتحادمؤمنان
گسسن پیوند نامبارک معاندان لجوج و دشمنان عنودى که منطق فرعونی دارند و در برابر منادى یگانه پرستی 
و احیا کننده عدالت همدست شده اند، و در هم پیچیدن طومار استثمار و خودکامگی فراعنه عصر ظهور که 
براى اطفاى نور الهی از هیچ جنایتی فروگذار نمی کنند، در دستور کار منجی الهی است؛ البته رسیدن به این 
نصرت الهی، نیازمند فداکارى، نبرد، اتحاد و جانغشانی است. » َیْصَدَع َشْعبًا َو َیْشَعَب َصْدعًا« و می  آید تا 

ستمگران متحد را پراکنده و حق جویان متفرق را گرد هم  آورد. )خطبه 150(
بنبابر گفته موسوى شارح ارجمند نهج البالغه در ذیل این گفتار به خوبی به این ویژگی مهم حضرت مهدى 
)عج( اشاره می دارد که ایشان جمعیت هاى گمراه را متالشی و صاحبان حق را که از هم دور شده اند به دور 

یک دیگر جمع می کند. )موسوى، 141۸ ه ق: 436/2(

4.سیرهوروشحضرتمهدیعلیهالسالم
سیره و روش امام زمان سیره صالحانی است که حضرت علی علیه السالم در نهج البالغه درباره  آن ها فرموده: ».. و 
لكن لنرد المعالم من دینک و تظهر اإلصالح فی بالدک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطل من حدودک« 
)کالم/131(؛ بلكه می خواستیم نشانه هاى دین را به جایی که بود بنشانیم، و اصالح را در شهر هایت ظاهر گردانیم. 
تا بندگان ستمدیده ات را ایمنی فراهم  آید، و حدود ضایع مانده ات اجرا گردد. امیر مومنان خلفاى الهی را داراى 
هدفی واحد براى اقامه حدود الهی و اصالح امور مردم و گسترش عدالت و مبارزه با ظلم نموده است. حضرت در 
موارد متعدد خلفاى الهی پس از خود را معرفی نموده است. »و الكتی فكرت فی مولود یكون من خلفرى الحادى 

عشر من ولدى هو المهدى الذى یمأل الرض عدال و قسطا کما ملئت جورة و نما« )کلینی، 1/1407:133۸ (
 بر این اساس امیر مومنان به معرفی، توصیف و تبیین  آخرین ولی، حجت و خلیفه الهی که به یارى خداوند 
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جهان را مملو از عدل و قسط می کند، می پردازد. حضرت علی در روایتی به تعداد ائمه اشاره می کند و در 
روایات دیگرى به اسامی حجج الهی اشاره شده است. »یكون لهذه المة بعد نبیها اثنا عشر إماما عدال ال یضرهم 

خالف من خالف علیهم«)صدوق، 13۸7: 1/296(. 
4-1غائبازنظرها:

فی ترۂ عن الناس، ال ینصر القائف أثره ولو تابع نظره" از مردم ) پوشیده( مستور است،  آنگونه که جوینده 
نشانه او، هر چند به جستجوى بسیار می کوشد، او را نمی بیند. )خطبه 150(. قائم از ماده “ قوف" به معنی 
جستجوى  آثار چیزى است و “ قائف” به کسی می گویند که در  آثار اشیا یا افراد جستجو گر می کند. باید 
توجه داشت که هم در وجود امام )ع ( مصلحت است و هم در غیبت او. تفاوت در این است که مصلحت در 
وجود امام، به مكلفین برمی گردد و مصلحت در غیبت او، به خود ایشان باز می گردد؛ گرچه سبب غیبت  آن 

حضرت، خود مردمند. 

4-2پیروسلفصالح:
مال  علی  فیها  و خدو  منیر  بسراج  فیها  یسرى  ما  أدرکها  من  إن  و  "أال  می فرمایند:  )ع(  علی  امام  حضرت 
الصالحین": بدانید  آن است که از ما اهل بیت  آن فتنه ها را دریابد، با چراغی روشنگر در راه حق گام می نهد و 

دقیقا به سیره صالحان )پیامبر و ائمه( رفتار می کند. 
»یعطف الهوى علی الهدى اذا عطفوا الهدى علی الهوى، و یعطف الرأى علی القر آن إذا عطفوا القر آن علی 
الرأى« خواستند دل را پیرو هدایت می کند، در زمانی که مردم هدایت را تابع خواسته خود می کرده اند، و اندیشه 

را پیرو قر آن می کند، در زمانی که مردم قر آن را تابع اندیشه )راى( خود نموده اند. ) خطبه 13۸(
" آن حضرت در زمانی که مردم به خاطر هواپرستی، عقل و هدایت هاى خردمندانه را به فراموشی سپرده اند، 
پرده هاى هواپرستی را کنار زده، هدایت عقالنی را جایگزین  آن می سازد و در  آن زمان که توجیه گران براى 
رسیدن به مطامع ناپسند خود قر آن را از طریق تفسیر به راى بر خواسته هاى خود تطبیق می دهند، او فرمان وحی را 
معیار سنجش و برنامه  کار خود قرار می دهد.  آرى، شمه انحرافاتی که تا کنون دامان اسالم را فرا گرفته به خاطر 

همین دو انحراف است و طریق اصالح نیز همین است. "
گسیختن زنجیرهاى اسارت عصر ظهور و حاکمیت  آخرین حجت الهی)عج( را می توان عصر عزت و 
سربلندى مظلومان و خوارى و شكست نهایی ستمگران دانست، چون در اعصار گذشته، در اثر سیاست هاى 
حاکمان جور و کفر، عرصه بر مظلومان تنگ شده بود.  آن حاکم الهی هیج بیعتی از کسی بر عهده ندارد و در 
برابر هیچ طاغوتی متعهد نیست؛ از اینرو امیر مؤمنان )ع( فرمود: لیحل فیها ربقة و یعتق رقا« )خطبه 12۸ (و می  آید 

تا گره ها را بگشاید و بردگان را از قید اسارت  آزاد سازد. 
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5(سیماییاورانحضرتمهدیدرنهجالبالغه
 مسئله دیگرى که در نهج البالغه درباره حضرت مهدى علیه السالم  آمده مسئله یاران و کارگزاران دولت کریمه 
 آن حضرت است. امیر مؤمنان علیه السالم از کارگزاران دولت مهدوى این گونه یاد می کند: » ُثمَّ َلُیْشَحَذنَّ ِفیَها َقْوٌم 
ُبوِح«  َس اْلِحْكَمِة َبْعَد الصَّ

ْ
ْفِسیِر ِفی َمَساِمِعِهْم َو ُیْغَبُقوَن َکأ ْبَصاُرُهْم َو ُیْرَمی ِبالتَّ

َ
ْنِزیِل أ ْصَل ُتْجَلی ِبالتَّ َشْحَذ اْلَقْیِن النَّ

)خطبه: 150؛( سپس گروهی )براى یارى او(  آماده می شوند همچون  آماده شدن شمشیر به دست  آهنگر تیزگر. 
چشم  آنان با قر آن روشنی می گیرد و تفسیر  آیاتش به گوش  آنها افكنده می شود و هر صبح و شام از جام 

حكمت سیراب می شوند!
ابن ابی الحدید می نویسد: وصف این گروه چنان است که پرده از جان  آنان برداشته شده، معارف الهی در 
دل هایشان ایجاد شود و درک اسرار باطنی قر آن به  آنان الهام می گردد و جام حكمت را در هر صبح و شام سر 
می۔ کشند و بدین سان، معارف ربانی و اسرار البنی همواره بر قلب  آنان افاضه می گردند،  آنان کسانی اند که 
بین پارسایی، شجاعت و حكمت جمع نموده و سزاوارند که باور ولی الهی باشند که قرار است بیایند) ابن ابی 
الحدید، 9/1337:129(. در این گفتار ویژگی هاى یاوران حضرت مهدى علیه السالم مورد توجه قرار گرفته است. 

در خطبه 100 یاران امام مهدى تان را توصیف می کند. امیرالمؤمنین علی می فرماید: »ثم لیشک فیها قوم 
شځ ألقی الضل. جلی بالزیلی أبصارهم و ژمی بالتفسیر فی مسامعهم ویبثون کأس الحكمة بعد الوح؛ پس 
گروهی در کشاکش  آن فتنه ها بصیرت خویش را چنان صیقل دهند که  آهنگر تیغه شمشیر را. دیدگانشان به 
نور قر آن جال گیرد و تفسیر قر آن گوشهایشان را نوازش دهد و هر شامگاه و بامداد جامهاى حكمت نوشند«. 
)انصاریان، 13۸9، ص 32۸( امیرالمؤمنین علی در این خطبه اوصاف یاران امام مهدى با ایشان را بیان کرده 
است و می فرماید: »  آنان قومی هستند که زیردست مردان عظیمی تربیت شده اند. صاحبهاى نبوغ اندیشه و 
توجه دقیق به همه علوم و دانش ها و از جهت اندازه قویترین هستند. با قر آن نگاهشان از هرگونه ظلماتی پاک 
و نورانی می شود و دل هایشان از هر  آلودگی دور می ماند و با وجود امام اما بر تمام معارف و علوم قر آن تسلط 
کامل و دقیقی پیدا خواهند کرد«. سپس اشاره کرده است که  آنانی که بر دست ائمه یا همان افراد عظیمی 
تربیت شده اند در جهانی دیگر زندگی می کنند، جهانی که فقط در  آن غم فراگرفتن دانش و حكمت و معارف 

را دارند و با به دست  آوردن
همچنین در کالم غریبی به گردهمایی یاران حضرت اشاره نموده، اجتماع مؤمنان و مطیعان را به جمع شدن 
ابرهاى پراکنده تشبیه می فرمایند: » یجتمعون إلیه کما یجتمع قرع الخریف« مومنان )باران( به سوى او گرد 

می  آیند:  آنچنان که ابرهاى پاییزى به سرعت به هم می پیوندند. 
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نتیجهگیری:
امیر مؤمنان )ع( در نهج البالغه اشاراتی گویا به موضوعات پیرامون مهدویت دارند و با بیان سر غیبت  آخرین 
حجت الهی، ظهور  آن حضرت و بازگشت دنیا به اهل بیت )ع( را بشارت داده، اوصاف بی بدیلی؛ همچون: 
حراست از حكمت، جویندگی حكمت، پیروى از سلف صالح و... براى حضرتش بر می شمارند. همچنین 
یاران نیكبخت  آن حضرت را با ویژگی هایی چون  آمادگی و برندگی، روشنی چشم و گوش به نور قر آن، نوشیدن 
جام هاى حكمت در صبح و شام، معروف بودن در  آسمان و مجهول بودن در زمین و ستوده اند.  آنگاه به 
بسیارى از حوادث دشوار  آخر الزمان مانند عقب گردى در کارها و گسیختگی پیوندها، مدیریت خردساالن، 
گمراهی فراگیر، دشوار تر بودن در  آمد حالل از ضربت شمشیر و... اشاره نموده، سپس توصیه هایی مشفقانه به 
منتظران راستین می فرمایند و  آنان را از دامن زدن به فتنه ها و دور دانستن ظهور بر حذر می دارند و به جدا نشدن 
از امام و مالزمت با دین و عترت پیامر )ص( سفارش می نمایند. سپس در کالمی سراسر امید و نوید، رخدادهاى 
پس از ظهور را که شامل هدایت عقالنی و وحیانی مردم، تغرقه ستمگران و اتحاد مؤمنان، خروج گنجینه هاى 

زمین، گسترش عدالت و... است، بر می شمارند. 
اعتقاد به منجی و موعود از اعتقادات تمام ادیان و مذاهب است و اعتقاد به موعود موجود زنده از اعتقادات 
شیعه است که اعتقاد به غیبت و ظهور و حكومت و دولت کریمه مهدوى یاد آور  آن است. در این نوشتار 
مهدویت در نهج البالغه در چند بخش بیان شده است. بخش اول به ضرورت طرح مباحث مهدویت از نگاه 
با تاکید بر نهج البالغه است. که این ضرورت در ابعاد اعتقادى، اجتماعی، سیاسی و  علیه السالم  حضرت علی 
تاریخی مورد بررسی  و تحلیل قرار گرفت. در بعد اعتقادى، توجه به موعود موجود زنده از روایات به دست 
می  آید. در بعد جتماعی تالش براى زمدگی اجتماعی سعادتمندانه و رویه کمال و از نظر سیاسی تالش براى 
برقرار صلح، امنیت و حكومت عادالنه بیانگر ضرورت طرح مباحث مهدویت است. و از نظر تاریخی نیز اعتقاد 
به وجود منجی و موعود تاریخی به درازاى حیات بشر دارد. تبیین ضرورت وجود حجت، خلیفه و امام حی و 
زنده در عالم براى ظهور اسماء و صفات خداوند  آمرى ضرورى است که در کالم حضرت علی و دیگر ائمه 
علیهم السالم مكرر  آمده است. حكومت جهانی، فراگیر، عدالت محور، برخوردار از صلح و امنیت و همراه 
با  آرامش، رفاه و تامین اجتماعی حضرت مهدى علیه السالم که بازگشت به حكومت الهی و اسالم اصیل قر آنی را 

نویدبخش اصالح فكرى فرهنگی است در کالم ائمه و حضرت علی علیهم السالم بیان شده است. 
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مفید، محمد بن نعمان، ) بی تا( االرشاد الی معرفه الله علی العباد، موسسه اهل البیت )ع(، ایران – قم، . 15

گنگره شیخ مفید
مكارم شیرازى، ناصر، )1375 ه ش( پیام امام امیرالمومنین )ع(، دارالكتب االسالمیه، ایران – تهران . 16
منتظرى، حسینعلی، )13۸3 ه. ش. ( درسهایی از نهج البالغه، سرایی، تهران - ایران. 17
موسوى، عباس )141۸ ه ق(، شرح نهج البالغه، لبنان – دار الرسول االکرم ص - بیروت . 1۸
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شناختحمدوستایشخداوندیاززبانامامعلی)ع(درنهجالبالغه

دکترمحمدعلیزکی
دانشیار بازنشسته جامعه شناسی دانشگاه امام حسین)ع(

خالصه
حمدخداوند، یكی از مفاهیم مهم قر آنی و یكی ازارکان توحیداست. حمدبه معناى ثنا وستایش در برابر عمل 
جمیلی است که ثناشونده به اختیار خود انجام داده است. نهج البالغه تجلی گاه بارز کلمات امام علی)ع(است که 
به مثابه منبعی ارزشمندو معتبر براى کسب شناخت درخصوص حمد خداوند می تواند مورداستناد قرارگیرد. براین 
اساس پژوهشی بر اساس »روش تحلیل محتوا«انجام گرفته است. پژوهش دریافته که موضوع حمد خداوندمتعال 
فقط در بخش خطبه هاى نهج البالغه)36 خطبه (ثبت شده است. زمینه هاى طرح موضوع حمد خداوند در سه 
بخش وهم چنین دسته بندى موضوعی خطبه هاى پژوهش در چهار بخش بیان مشخصات باریتعالی در مقام حمد، 

ضرورت حمد خدا، چگونگی حمد خدا ولوازم حمد خدا شناسایی و گزارش گردیده است. 

کلمات کلیدی: امام علی)ع(، نهج البالغه، حمد خداوند، تحلیل محتوا
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1.مقدمه 
یكی از بهترین عباداتی که به او دعوت شده ایم و از مقامات مهم در وادى توحید است حمد خداى متعال 
است. حامدین،  آنهایی هستندکه حقیقتًا اهل حمد خدا هستند. حمد یكی از ارکان توحید است و حامدین داراى 
مقام موحدین هستند. خداوند تبارک و تعالی حمد و ثناى الهی را به انسان تجویز و تعلیم فرمود. خداوند در 
قر آن کریم امر به بیان حمد خداوند می نمایدومی فرماید » قل الحمدلله«. حمد وثناى الهی، عبارت است از 
شناخت خداوند خالق و رب جهان و انسان و وظایفی که او براى انسان مقدر نموده و انجام خالصانة این وظایف 

به قصد رضایت پرودگار و کسب سعادت دنیوى و اخروى. 
راغب اصفهانی در بیان رابطه بین حمد، مدح و شكر، مدح را اعم از حمد و شامل هر دو دسته صفات 
و افعال اختیارى و اکتسابی یا تكوینی مثل قد بلند و چهره نیكو دانسته و حمد را تنها شامل دسته نخست 
یعنی امور اختیارى و اکتسابی دانسته و شكر را مفهومی اخص از حمد و تنها در مقابل نعمت معنادار دانسته 
است )راغب اصفهانی، 1412: 256 (. کلمه حمد به طورى که گفته اند به معناى ثنا و ستایش در برابر عمل 
جمیلی ا ست که ثنا شونده به اختیار خود انجام داده است. »حمد ستایش است که با یاد آورى صفات و 
خصال پسندیده، انجام می شود«) معرفت، 1377(. موضوع حمدخداوند، یكی از مفاهیم و معانی مهم قر آنی 
است که بارها در قر آن و باعبارات مختلف ذکرشده ومورد تاکید قرار گرفته است. حمدخداى سبحان در آغاز 
قر آن)سوره حمد( آمده است.  آغازین کالم خداوند، سوره حمد است )فاتحة الكتاب(و تنها سوره اى است که 
بر هر مسلمان واجب است حداقل ده بار  آن را در نمازهاى شبانه روزى بخواند. سوره حمد اساسًا با سوره هاى 
دیگرقر آن از نظر لحن و  آهنگ فرق دارد. سوره هاى دیگر همه بعنوان سخن خدا است، اما این سوره از زبان 
بندگان است، و به تعبیر دیگر در این سوره خداوند طرز مناجات و سخن گفتن با او را به بندگانش  آموخته است. 
اسالم به مردم دستور میدهد که بدون هیچ واسطه با خدایشان ارتباط برقرار کنند. توحید عبادى یكی از مراتب 
توحید در تعالیم و عقائد اسالمی بوده که متكی بر موضوع حمدخداوندمتعال است. »شناخت خداى یگانه 
به عنوان کامل ترین ذات با کامل ترین صفات، منّزه از هرگونه نقص و کاستی و شناخت رابطه او با جهان که 
 آفرینندگی و نگهدارى و فّیاضیت، عطوفت و رحمانیت است، عكس العملی در ما ایجاد می کند که از  آن به 
»پرستش«، »عبادت« و یا »بندگی« تعبیر می شود. )مطهرى، 13۸9، ج 2، ص 97(. به نظر مطهرى )1370، 
ج 1 و 2، ص ۸۸( حمد مفهومی گسترده تر از ستایش دارد، زیرا سپاس و ستایش در مورد غیرخدا هم جایز 
است، ولی حمد عالوه بر مفهوم سپاس و ستایش، متضمن مفهوم پرستش، خضوع و فروتنی عابدانه نیز هست. 
نهج البالغه تجلی گاه بارز و مشخص کلمات وجمالت امام علی)ع(است که به مثابه منبعی ارزشمندو معتبر براى 
کسب شناخت درخصوص حمد خداوند می تواندمورداستنادقرارگیرد. زیراکه سخنان  آن جداازکالم خدانیست 
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و یكی ازراه هایی است که به صراط مستقیم الهی می رسدو خوانندگان خود رابه رستگارى می کشاند. گفته شده 
که نهج البالغه را»اخالقرآن« نامیده اندکه حقیقتاً نام بامسمائی است؛زیراازنظرمضامین ومعارف کامال از قر آن 

تأثیرپذیرفته است. 
سوال اصلی پژوهش حاضرعبارتنداز:

*شناخت موضوع حمدخداوندمتعال اززبان امام علی)ع(درنهج البالغه چگونه است؟
*امام علی)ع(درنهج البالغه چگونه حمد خداوندمتعال راتوصیف، معرفی وترسیم نموده است؟

سواالت فرعی پژوهش حاضرعبارتنداز:
*چه بخشی ازنهج البالغه اختصاص به موضوع حمد خداوند داشته است؟

*تعدادعناوین موردبررسی  به تفكیک ساختارنهج البالغه)خطب، نامه هاوحكمت ها(چگونه است؟
*تعدادعناوین موردبررسی  درزمنیه حمد خداوند به چه مباحثی پرداخته اند؟

*چگونه می توان موضوعات اصلی مطرح شده درعناوین موردبررسی  درخصوص حمد خداوند را دسته 
بندى وفهرست نویسی کرد؟

*براساس دسته بندى موردنظر، موضوعات اصلی درخصوص حمد خداوند درنهج البالغه چگونه اولویت 
بندى می شوند؟رتبه گذارى  آنهاچگونه است؟کدامین موضوعات اصلی ازفراوانی بیشترى برخوردارند؟چگونه 

می توان مضوعات اصلی رارتبه بندى نمود؟

2.بنیاننظریپژوهش 
واژهحمددرقرآن

»واژه حمد به تنهایی و بدون احتساب مشتقات  آن، چهل بار در قر آن کریم به کار رفته است که 26 بار  آن 
به خداوند اختصاص دارد. مشتقات حمد به صورت اسم فاعل، اسم مفعول و اشكال دیگر صرفی در  آیات 
ه « در  آیات قر آن، چه به   قر آن کریم ذکر شده اند. ) المعجم المفهرس اللفاظ القر آن الكریم(. ترکیب »اْلَحْمُد ِللَّ
صورت کلی و چه به عنوان سخن پیامبران و فرشتگان و مؤمنان، بیشترین کاربرد را دارد؛ براى مثال، سوره کهف 
) آیه1( وفاطر) آیه1(با حمد خدا  آغاز می شود؛ اولی به مناسبت انزال قر آن و دومی در اشاره به  آفرینش  آسمانها و 
زمین. حمد هم در دنیا و هم در  آخرت از  آِن خداى یكتاست) آیه70سوره قصص(همچنان که در  آسمان و زمین 
هم حمد مخصوص اوست ) آیه1۸سوره روم(. خداوند به نوح فرمان داد که چون با پیروانش بر کشتی نشست، 
خداوند را حمد کند) آیه2۸سوره مومنون(. ابراهیم نیز پس از  آن که در کهن سالی صاحب فرزند شد، »اْلَحْمُد 
ِه« گفت ) آیه39سوره ابراهیم(. داوود و سلیمان هم به سبب علمی که خداوند به  آن ها بخشید و بدین گونه  ِللَّ
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 آن ها را بر بسیارى از بندگان مؤمن خود برترى داد، او را حمد کردند) آیه15سوره نمل(. حمد و ستایش خداوند 
فقط مخصوص زندگی دنیا نیست، بلكه بهشتیان هم از این که خداوند  آن ها را به بهشت برده است او را حمد 
می کنند. برشمردن و به زبان  آوردن نعمتها، از آداب حمدوستایش خداوند است) آیه43سوره اعراف(و کالمشان 
ه « به پایان می رسانند )  آیه10سوره یونس(. نعمت رفع حزن ) آیه34سوره فاطر( وهم چنین  را با دعاى »اْلَحْمُد ِللَّ
نعمت تحقق وعده الهی) آیه74سوره زمر( موجبات حمدخداوندرافراهم می کنند«)احمدنژاد، به نقل از دانشنامه 

جهان اسالم، مدخل حمد، 13۸۸(
در دایره المعارف قر آن کریم بحثی مفصل در مدخل کلمه »حمدو ستایش«گزارش شده که به اختصار 
 آورده می شود:»حمد« در لغت به معناى ستایش یا ستایش جمیل به جهت بزرگداشت در مقابل نعمت و جز  آن 
است. معانی دیگرى همچون شكر و ثنا در برابر فضیلت هم براى  آن برشمرده اند. حمد، گرچه در معنا به شكر و 
مدح نزدیک است، اخص از مدح و اعم از شكر است، زیرا مدح در مقابل امور اختیارى و نااختیارى است؛ ولی 
حمد فقط در برابر امور اختیارى انجام می گیرد و شكر تنها در مقابل نعمت، حمد اعم است. بنابراین هر حمدى 
ضمنا مدح است و هر شكرى ضمنا حمد؛ ولی هر مدحی حمد نیست و هر حمدى نیز شكر نیست. حقیقت 
حمد، اظهار اوصاف کمال و شرح جمال و جاللی است که در ذات محمود است. این ستایش و خضوع در 
برابر عظمت، از احساس پاک درونی انسان و از اعماق روح وى برمی خیزد. ستایش به حالی، عرفی، فعلی، 
لغوى و قولی قسمت می شود: حمد حالی، ستایش روحی و قلبی خداست، به گونه اى که سراسر وجود انسان 
ستایش الهی گردد؛ حمد عرفی، تعظیم الهی به جهت نعمت هاى اوست؛ خواه این ستایش به زبان  آورده شود 
یا از اعضا و جوارح سر بزند؛ حمد فعلی، انجام دادن اعمال جوارحی براى رضایت خداست و به سخنی دیگر، 
اظهار کمال محمود در عمل است؛ حمد لغوى، ستایش زبانی خداست؛ حمد قولی، ستایش و ثناى زبانی حق 
به چیزى است که با  آن خودش را از زبان انبیا ستوده است.  آغاز سوره هاى فاتحه، انعام، کهف، سبأ و فاطر، با 
حمد خدا و بیانگر اهمیت ستایش اوست. رسول اکرم صلی الله علیه و  آله فرمود: هیچ کس به اندازه خدا حمد را 
دوست نمی دارد. )1۸(  آیات حمد هم به انسان می  آموزند که شایسته است  آغاز و پایان هر کارى ) یونس / 10، 
10 (، هنگام  آشكار شدن وعده هاى صدق الهی ) زمر / 39، 74 (، در هر مكان و زمانی )20( ) روم / 30، 1۸؛ 
طه / 20، 130؛ ق / 50، 39؛ غافر / 40، 55؛ طور / 52، 4۸ ( و وقت یاد کردن اوصاف کمال الهی ) فاتحة 
الكتاب / 1، 13؛ اسراء / 17، 111 ( خدا را ستایش کند. )21( واژه حمد و مشتقات  آن 6۸ بار در قر آن  آمده اند 
که 17 مورد  آن اسم حمید است که از اسماى الهی و به ستایش خدا اشاره دارد )22( و بیشتر همراه اسم دیگرى 

مانند عزیز، غنی، حكیم، ولی و مجید  آمده است )المعجم المفهرس(
حضرت امام خمینی)ره( می فرماید:"الحمدلّله  یعنی، جمیع انواع ستایشها مختص به ذات مقدس الوهیت 
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است.... چون حمد در مقابل نعمت و انعام و احسان است و منعمی جز حق در دار تحقق نیست، ]پس ]جمیع 
محامد مختص او است... ") آداب الصلوه) آداب نماز( امام خمینی، 1373(. بدان که کلمه شریفه الحمدلّله ... 
، از کلمات جامعه اى است که اگر کسی به لطایف و حقایق  آن، حق را به  آن تحمید کند، حق حمد را  آن قدر 
که در خور طاقت بشریت است، بجا  آورده... از رسول خدا)ص( روایت شده که "قول بنده که می گوید الحمدلّله  
سنگین تر است در میزانش از هفت  آسمان و زمین. ")همان، ص 257(. و هم از  آن حضرت منقول است که 
اگر خداوند عطا کند جمیع دنیا را به بنده اى از بندگانش پس از  آن بگوید  آن بنده: الحمدلّله ،  آن که او گفته، 
افضل است از  آنچه به او عطا شده و هم از  آن حضرت روایت شده که "هیچ چیز محبوبتر پیش خدا نیست از 

قول قائل الحمدلّله ، و از  آن جهت خداوند بر  آن، بر خود ثنا گفته" )همان، ص 257(. 
»حمد و ثناى الهی جایگاهی بسیارخطیر، ارزشمندو مهم درنظام تعلیم و تربیت انسان ازدیدگاه اسالم معرفی 
شده است ؛ به گونه اى که با حمد و ثناى الهی، می توان حقایق زندگی را دانست و به  آنها عمل نمود و تعالی 
یافت. حمد و ثناى الهی از عمده موضوعاتی است که پیامبر اسالم و ائمة اطهار)ع( به  آن پرداخته اند و به منزله 
یكی از موضوع هاى مهم در تعلیم و تربیت اسالمی تلقی شده است. حمد و ثناى الهی در منابع مربوط به پیامبر 
خاتم و اهل بیت او، یک روش تربیتی است که ابتدا تعلیم و تجویز  آن از جانب خداوند حكیم و مدبر انجام 
گرفته است.  آثار تربیتی این روش سبب می شود تا به تدریج،  عالم دینی و ساختار اعتقادى انسان شكل بگیرد 
و انسان در  آن فضاى اعتقادى- توحیدى، نیات و اعمال صحیح را شناسایی و عملیاتی نماید و بدین طریق به 
کمال شایسته خود برسد. در این علم دینی، خداوند خالق و رب العالمین و مالک یوم الدین است و انسان باید 
همواره در حال شناخت نعمت هاى خداوند و حمد و ثناى او باشد. حمد و ثناى الهی این  آثار را در زندگی 

انسان به جاى خواهد گذاشت
الف (تقویت ایمان به خداوند هستی  آفرین. 

ب( آشنایی و بصیرت پیدا کردن به نظام  آفرینش و رابطة  آفریده ها با هستی  آفرین 
ج( آشنایی با فلسفة خلقت انسان و بعثت انبیاء
د( آشنایی با نعمت هاى الهی و وظایف انسان
ه( آشنایی با جهان  آخرت و رابطة  آن با انسان

و(ایجاد زمینه و بر قرارى یک رابطة درست با هستی  آفرین و  آفریده هایش
ز(شناسایی و کشف و طراحی یک برنامه  موفق براى زندگی رو به تكامل

ح(دارا شدن تربیت درست)طاعت و بندگی خالصانه( در دنیا و برخوردار شدن«)رستمی نسب و همكار، 
)1393
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اهمیتمباحثتوحیدیدرنهجالبالغهدرتفسیرالمیزان:
عالمه طباطبایی درتفسیر المیزان بحثی مستقل به »گفتارى درمعنی توحید از نظر قر آن«ذیل  آیات 6۸تا۸6 
سوره مائده )صفحات 14۸تا1۸3(گزارش نموده که دربردارنده سه بخش جداگانه قر آنی)9صفحه(، بحث 

روایی)23صفحه( وبحث تاریخی)3صفحه(بوده است. دربخش ابتدایی  آمده است:
»هیچ دانشمند متفكر و اهل بحثی که کارش غور و تعمق در مسائل کلی علمی است در این تردید ندارد 
که مسأله توحید از همه مسائل علمی دقیق تر و تصور و درک  آن از همه دشوارتر و گره  آن از همه پیچیده تر 
است....... بنابراین بیانی که قر آن عزیز راجع به معناى توحید دارد اولین گامی است که در تعلیم و بدست دادن 

این حقیقت برداشته شده است«
دربخش دوم)بحث روایی(عالمه به توضیح مبسوط شش خطبه از بیانات امام علی )ع(در نهج البالغه اقدام 
نموده است. دربخش نهایی)سوم(درباره»اهمیت مباحث توحیدى در نهج البالغه«به صورت نتیجه گیرى نهایی 

 آورده است: 
» آرى ما تاکنون به بیانی که پرده از روى این حقیقت برداشته باشد بر نخورده ایم جز همین بیان شیوایی که 
تنها و تنها در کلمات امام علی بن ابیطالب )علیه افضل الصلوات و السالم ( دیده می شود،  آرى تنها کالم  آن 
جناب است که گشاینده این در و فاش کننده این راز نهفته است، او است که با روشن ترین اسلوب و واضح ترین 
برهان  آنرا تشریح و اثبات نموده است. از کلمات  آن جناب که بگذریم، در کلمات فالسفه اسالم که در 
قرون بعد از قرن دهم می زیسته اند نیز این حقیقت به چشم می خورد، اال اینكه به اعتراف خود  آنان سرچشمه 
کلماتشان همان کلمات امام امیرالمؤ منین )علیه السالم ( است. این بود سر اینكه ما در بحث روایتی خود تنها 
اکتفا به نقل نمونه هائی از کلمات غرا و زیباى  آن جناب نموده و از نقل کلمات دیگران خود دارى کردیم، 
چه اسلوبی که امام علی )علیه السالم ( در این مسأله و تشریح  آن از احتجاج برهانی بكار برده، اسلوبی است 
که در کلمات دیگران دیده نمی شود، و به همین جهت از عنوان کردن بحثی فلسفی مستقل بمنظور بررسی و 
تحقیق در اطراف این مسأله خوددارى نموده و تنها به همان بحث روایتی اکتفا کردیم، چون براهینی که فالسفه 
براى بدست دادن این غرض چیده اند براهینی است که از همین مقدمات که در کالم امام است تشكیل یافته، و 
زاید بر  آن چیزى ندارد، چون همگی  آنها یعنی کلمات امام )علیه السالم ( و فالسفه همه مبنی بر صرافت وجود 

پروردگار، و احدى بودن  آن ذات مقدس است )جلت عظمته(«. 

مرتضیمطهریوتوحیددرنهجالبالغه:
یک بخش از بخشهاى اساسی نهج البالغه مسائل مربوط به الهیات و ماوراء الطبیعه است. بحثهاى توحیدى 
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نهج البالغه را شاید بتوان اعجاب انگیزترین بحثهاى  آن دانست. بدون مبالغه، این بحثها با توجه به مجموع شرایط 
پدید آمدن  آنها در حد اعجاز است. بحثهاى نهج البالغه در این زمینه مختلف و متنوع است. قسمتی از  آنها از 
نوع مطالعه در مخلوقات و  آثار صنع و حكمت الهی است. در این قسمت گاهی نظام کلی  آسمان و زمین را 
مطرح می کند، گاه موجود معینی را مثاًل »خفاش« یا »طاووس« یا »مورچه« را مورد مطالعه قرار می دهد و  آثار 

 آفرینش یعنی دخالت تدبیر و توجه به هدف را در خلقت این موجودات ارائه می دهد. 
............... ولی بیشتر بحثهاى نهج البالغه درباره توحید، بحثهاى تعقلی و فلسفی است. اوج فوق العاده 
نهج البالغه در این بحثها نمایان است. در بحثهاى توحیدى تعقلی نهج البالغه  آنچه اساس و محور و تكیه گاه 
همه بحثها و استداللها و استنتاج هاست، اطالق و الحدى و احاطه ذاتی و قیومی حق است. علی علیه السالم در 
این قسمت داد سخن را داده است؛ نه پیش از او و نه بعد از او کسی به او نرسیده است)مطهرى، 1354، ص 

35 و 36(

تفسیرالمیزانعالمهطباطبایی:
»و نیز از اینجا می فهمیم که اغراض و مقاصدى که از هر سوره بدست می  آید مختلف است، و هر سوره 
اى غرضی خاص و معناى مخصوصی را ایفاء می کند، غرضی را که تا سوره تمام نشود  آن غرض نیز تمام نمی 
شود، و بنا بر این جمله )بسم الله ( در هر یک از سوره ها راجع به  آن غرض واحدى است که در خصوص  آن 

سوره تعقیب شده است
*پس بسم الله در سوره حمد راجع به غرضی است که در خصوص این سوره هست و  آن معنائی که از 
خصوص این سوره بدست می  آید، و از ریخت این سوره برمی  آید حمد خدا است، اما نه تنها بزبان، بلكه باظهار 
عبودیت، و نشان دادن عبادت و کمک خواهی و در خواست هدایت است، پس کالمی است که خدا به نیابت 
از طرف بندگان خود گفته، تا ادب در مقام اظهار عبودیت را به بندگان خود بیاموزد. و اظهار عبودیت از بنده 

خدا همان عملی است که می کند، و قبل از انجامش بسم الله می گوید، )طباطبایی، 1631، جلد1، ص92(
*»الحمد لله« کلمه حمد بطوریكه گفته اند به معناى ثنا و ستایش در برابر عمل جمیلی است که ثنا شونده 
باختیار خود انجام داده، بخالف کلمه )مدح ( که هم این ثنا را شامل می شود، و هم ثناى بر عمل غیر اختیارى 
را، مثال گفته می شود )من فالنی را در برابر کرامتی که دارد حمد و مدح کردم ( ولی در مورد تاللوء یک 
مروارید، و یا بوى خوش یک گل نمی گوئیم  آن را حمد کردم بلكه تنها می توانیم بگوئیم ) آن را مدح کردم(. 
حرف )الف و الم ( که در اول این کلمه  آمده استغراق و عمومیت را می رساند، و ممكن است )الم ( جنس 

باشد، و هر کدام باشد مالش یكی است )همان مآخذ، ص43(
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* یک جا فرموده: )الله ال اله اال هو له االسماء الحسنی (، )خدا است که معبودى جز او نیست، و او را است 
اسماء حسنی (، و جائی دیگر فرموده: )و لله االسماء الحسنی فادعوه بها و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه (، 
)خداى را است اسمائی حسنی، پس او را به  آن اسماء بخوانید، و  آنانرا که در اسماء او کفر می ورزند رها کنید، 
و بخودشان واگذارید(، و اعالم داشته که او هم در اسمائش جمیل است، و هم در افعالش، و هر جمیلی از او 

صادر می شود. 

*استشهادبراینکهجنسحمدوهمهحمدازآنخدااست:
»پس روشن شد که خدایتعالی هم در برابر اسماء جمیلش محمود و سزاوار ستایش است، و هم در برابر افعال 
جمیلش، و نیز روشن شد که هیچ حمدى از هیچ حامدى در برابر هیچ امرى محمود سر نمی زند مگر  آنكه 
در حقیقت حمد خدا است، براى  آنكه  آن جمیلی که حمد و ستایش حامد متوجه  آنست فعل خدا است، و او 

ایجادش کرده، پس جنس حمد و همه  آن از  آن خدا است. 
*از سوى دیگر ظاهر سیاق و به قرینه التفاتیكه در جمله: )ایاک نعبد(... ، بكار رفته، و ناگهان خداى 
سبحان مخاطب بندگان قرار گرفته، چنین داللت دارد که سوره مورد بحث کالم بنده خداست، به این معنا 
که خدایتعالی در این سوره به بنده خود یاد می دهد که چگونه حمدش گوید، و چگونه سزاوار است ادب 
عبودیت را در مقامی که می خواهد اظهار عبودیت کند، رعایت نماید، و این ظاهر را جمله )الحمد لله ( نیز 

تاءیید می کند. )همان مآخذ، ص35(
*پس اینكه در  آغاز سوره مورد بحث فرمود: )الحمد لله ( تا ب آخر، ادب عبودیت را می  آموزد، و تعلیم می 
دهد که بنده او الیق  آن نبود که او را حمد گوید، و فعال که می گوید، به تعلیم و اجازه خود او است، او دستور 

داده که بنده اش بگوید. )همان مآخذ، ص37(
*حمدچیزى جزثناتگویی در برابر کارخوبی که به اختیارانجام شده باشدنیست. این شان اولیاء خداست ) 

همان مآخذ، جلد19، ص30(
نیست جزبندگان مخلصی که  ازمخلوقات  الهی در وسع هیچیک  *حمد یک توصیف است وتوصیف 
خداانان را خالص خویش کرده و به کرامت قرب مخصوصشان ساخته و هیچ واسطه اى بین این بندگان وخدا 

وجودندارد. )جلد19، ص 31(
*توصیف به صفات کمال که همان حمد است، جایش بعد از حصول معرفت است. وبه بیانی دیگر حمد 
خدایتعالی عبارت است از ثناى او به صفات کمال، واین مساوق وهم زمان است باحصول معرفت ) جلد 29، 

ص1۸3(
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*»الحمد لله« معنایش این است که جنس حمد و همه  آن و حقیقت  آن که عبارت است از ثناى بر خوبی 
اختیارى، براى خداى عز و جل است زیرا نعمتهاى جمیل همه از ناحیه او است و حمد هم گفتیم مخصوص 

جمیل است، پس تمامی حمدها مخصوص او است چنانكه جنس  آن مخصوص او است )دقت فرمایید(. 
*خداى سبحان همان محمودى است که به هر حمدى ستایش می شود زیرا هیچ نعمتی نیست مگر  آنكه 
مخلوق او است پس هر صفتی که فرض شود که سزاوار حمد باشد از قبیل خلقت، رزق، رحمت، مغفرت 
را  و  آنچه  است  او  براى  ثناهاى جمیل  تمامی  است، پس  دارا  را  تعالی  آن  غیر  آن، خداى  و  انعام  احسان، 
که مشرکین می پرستند هر چه باشد مملوک است و قادر بر هیچ چیز نیست، پس خداى سبحان یگانه رب 

است«)همان مآخذ، جلد24، ص 192 تا195(
*هو الحّی ال اله اال هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد لله رب العالمین)65، غافر(

*در نتیجه معنایش این می شود که: تنها خداى تعالی حیاتی دارد که دستخوش مرگ و زوال نمی شود، پس 
خداى تعالی حی بالذات است و هر زنده دیگرى با احیاى او داراى حیات شده. 

و چون معلوم شد که در این میان یک حی بالذات است و یک حی به وسیله غیر، در نتیجه تنها کسی بالذات 
مستحق عبادت است که حیاتش نیز بالذات باشد و او خداى تعالی است و به همین جهت دنبال جمله مورد 

بحث فرمود: )ال اله اال هو(. 
*واین دو جمله مقدمه است براى جمله بعدى که در  آن امر به دعا می کند، البته نه خواندن خدا به طور 
مطلق، بلكه خواندنش به توحید و در حالی که دین را براى او خالص کنند، چون تنها او حی بالذات است و 
نه دیگرى، و چون تنها اوست که استحقاقش براى پرستش ذاتی است، و هیچ کس دیگرى چون او نیست، 
لذا است که بعد از دو جمله )هو الحی ( و )ال اله اال هو( متفرع بر  آن دو فرمود: )فادعوه مخلصین له الدین (. 

*و جمله )الحمد لله رب العالمین ( ثنایی است بر ربوبیت خداى تعالی )همان مآخذ، جلد 34، ص 233(
*هو الله ال اله اال هو له الحمد فی االولی و االخره و له الحكم و الیه ترجعون) 70 قصص(

*و بنابراین  آیه شریفه به منزله متمم است براى بیانی که  آیه قبل در صدد  آن بود، گویا فرموده خداى سبحان 
گاه  مختار است، و تنها او می تواند این معنا را اختیار کند، که بندگان تنها او را بپرستند و به ظاهر و باطنشان  آ
است، پس او سزاوار است که بر بندگان حكم کند که تنها او را عبادت کنند، و یگانه معبود مستحق عبادت 

است، پس بر بندگان هم واجب است حكم او را گردن نهاده و تنها او را بپرستند. 
الیه  سه وجه براى اینكه فقط خدا مستحق پرستش است: )له الحمد فی االولی و االخرة و له الحكم و 

ترجعون( 
 آنگاه  آنچه در ذیل  آیه است، که مشتمل بر سه دلیل است: 1- له الحمد 2- له الحكم 3- الیه ترجعون، 
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وجوهی است که انحصار خدا را در استحقاق پرستش توجیه می کند. 
*اینكه فرمود: )له الحمد فی االولی و االخره (،  آن انحصار را به این بیان توجیه می کند که هر کمالی که 
در دنیا و  آخرت وجود دارد نعمتی است که از ناحیه خداى تعالی نازل شده، و در ازاى هر یک از  آنها مستحق 
ثناى جمیل است، و جمال هر یک از این نعمت هاى موهوبه از کمال ذاتی و از صفات ذاتی او ترشح شده، که 
در ازایش مستحق ثناء است، و غیر از خداى تعالی هیچ موجود و هیچ کس مستقل در ثناى بر خدا نیست، و 
هر کس هم که خدا را ثنا گوید، ثنایش هم منتهی به اوست و عبادت هم ثناى زبانی و یا عملی است، پس تنها 

اوست که مستحق پرستش است)همان مآخذ، جلد 31، ص 109(
آیهاللهشهیدمطهریوتفسیرسورهحمد:

»َاْلَحْمُد ِلّلِه«. لغتی در فارسی نداریم که ترجمان کلمه ى »حمد« باشد. البته دو کلمه است که نزدیک به 
معناى حمد است و  آنها در فارسی معادل دارند و معمواًل براى ترجمه ى حمد از معادل  آنها استفاده می شود. 
یكی »مدح« که معادل  آن ستایش است و دیگرى »شكر« که به سپاس ترجمه می شود. ولی هیچ کدام به تنهایی 
رساننده ى معناى حمد نیستند. مدح به معنی ستایش است. ستایش از احساسهاى مخصوص انسانی است. 
احساس پاکیزگی دیگرى در انسان وجود دارد که باز از امتیازات انسان است و  آن را »سپاسگزارى« می گویند 
و ترجمه ى کلمه ى »شكر« است و  آن در وقتی است که از ناحیه ى کسی به انسان خیرى برسد؛ حمد نه مدح 
خالص است و نه سپاسگزارى خالص؛ پس چیست؟ می توان گفت اگر هر دو را با هم ترکیب کنیم حمد است؛ 
یعنی مقامی که هم الیق ستایش است به دلیل عظمت و جالل و حسن و کمال و بهاء و زیبایی که دارد، و هم 
الیق سپاسگزارى است به دلیل احسانها و نیكیها که از ناحیه ى او رسیده است،  آنجاست که کلمه ى »حمد« 

به کار می رود. 

حمدمخصوصخداونداست:
بعید نیست که در معنی »حمد« مفهوم دیگرى نیز دخالت داشته باشد و  آن مفهوم پرستش است. پس در 
مفهوم حمد سه عنصر در  آِن واحد دخیل است: ستایش، سپاس و پرستش. به عبارت دیگر: حمد، ستایش ِ 
سپاسگزارانه ى پرستشانه است. پس، از  آنجا که »حمد مخصوص الّله است« معلوم می گردد که معنایش تنها 
سپاسگزارى نیست بلكه ستایش و پرستش نیز در  آن گنجانده شده است. خداوند به دلیل اینكه یگانه ذات 
شایسته ى پرستش است و به دلیل اینكه رحمن و رحیم است او را ستایش، سپاس و پرستش می کنیم. خالصه 
اینكه حمد یک احساس پاک درونی انسانی است و از اعماق روح انسان سرچشمه می گیرد که جمال و جالل 

را بستاید و در مقابل عظمت خاضع باشد. 
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تفسیرنمونه:
*این سوره )سوره حمد(اساسا با سوره هاى دیگر قر آن از نظر لحن و  آهنگ فرق روشنی دارد به خاطر اینكه 
سوره هاى دیگر همه بعنوان سخن خدا است، اما این سوره از زبان بندگان است، و به تعبیر دیگر در این سوره 
خداوند طرز مناجات و سخن گفتن با او را به بندگانش  آموخته است. با تاءمل در محتواى این سوره روشن 
می شود، چرا که این سوره در حقیقت فهرستی است از مجموع محتواى قر آن، بخشی از  آن توحید و شناخت 
صفات خدا است، بخشی در زمینه معاد و رستاخیز سخن می گوید و بخشی از هدایت و ضاللت که خط 
فاصل مؤ منان و کافران است سخن می گوید، و نیز در  آن اشاره اى است به حاکمیت مطلق پروردگار و مقام 
ربوبیت و نعمتهاى بی پایانش که به دو بخش عمومی و خصوصی )بخش رحمانیت و رحیمیت ( تقسیم می 
گردد، و همچنین اشاره به مساءله عبادت و بندگی و اختصاص  آن به ذات پاک او شده است. در حقیقت هم 

بیانگر توحید ذات است، هم توحید صفات، هم توحید افعال، و هم توحید عبادت
*به تعبیر دیگر این سوره مراحل سه گانه ایمان: اعتقاد به قلب، اقرار به زبان، و عمل به ارکان را در بر دارد، 
و می دانیم )ام ( به معنی اساس و ریشه است. این سوره به دو بخش تقسیم می شود بخشی از حمد و ثناى خدا 

سخن می گوید و بخشی از نیازهاى بنده. 
*به این دو دلیل سوره فاتحة الكتاب با این جمله شروع می شود )الحمد لله رب العالمین(. براى پی بردن به 

عمق و عظمت این جمله الزم است، به تفاوت »حمد«و»مدح« و »شكر«و نتایج  آن توجه شود:
)حمد( در لغت عرب به معنی ستایش کردن در برابر کار یا صفت نیک اختیارى است، یعنی هنگامی 
گاهانه کار خوبی انجام دهد، و یا صفتی را براى خود برگزیند که سرچشمه اعمال نیک اختیارى  که کسی  آ
است، ما او را حمد و ستایش می گوئیم. ولی )مدح (  به معنی هر گونه ستایش است، خواه در برابر یک امر 
اختیارى باشد یا غیر اختیارى، فی المثل تعریفی را که از یک گوهر گرانبها می کنیم، عرب  آن را مدح می 
نامد، و به تعبیر دیگر مفهوم مدح، عام است در حالی که مفهوم حمد خاص می باشد. ولی مفهوم )شكر( از 
همه اینها محدودتر است، تنها در برابر نعمتهائی شكر و سپاس می گوئیم که از دیگرى با میل و اراده او به ما 
رسیده است و اگر به این نكته توجه کنیم که الف و الم )الحمد( به اصطالح الف و الم جنس است و در اینجا 
معنی عمومیت را می بخشد، چنین نتیجه می گیریم که هر گونه حمد و ستایش مخصوص خداوندى است که 

پروردگار جهانیان است. 
*به تعبیر دیگر جمله الحمدلله رب العالمین، اشاره اى است هم به توحید ذات و هم صفات و هم افعال 

)دقت کنید(. 
*از کلمه )حمد( این نكته نیز به خوبی استفاده می شود که خداوند همه این مواهب و نیكیها را با اراده و اختیار 
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خود ایجاد کرده است، بر ضد گفته  آنان که خدا را همانند خورشید یک مبدء مجبور فیض بخش می دانند. 
*بعد از بسم الله نخستین  آیه اى که در قر آن نازل شده، در همین رابطه است» الحمد لله رب العالمین« همه 

ستایشها مخصوص خداوندى است که رب همه جهانیان است
*قابل توجه اینكه همه مسلمانان موظفند در نمازهاى روزانه هر شبانه روزالاقل ده بار این جمله را بخوانند و 
به سایه الله خداوند یگانه ایكه مالک و رب و سرپرست و پرورش دهنده همه موجودات است پناه برند، تا هرگز 

توحید را فراموش نكنند و در بیراهه هاى شرک سرگردان نشوند)جلداول، ص16(
تفسیرقرآنکریمشیخشلتوت:

سوره فاتحه به طور خالصه دربردارنده تمام مطالبی که درقر آن به تفصیل  آمده می باشد. ازاثبات توحید و 
رستاخیزگرفته تابیان راه راستی که  آدمیان درتنظیم رابطه با پروردگار و خویشتن ومردم می پیمایند..... سوره 
فاتحه دربردارنده عقیذه به مبداء و معاد، که کمال انسان از جنبه علمی در آن است، می باشدودربردارنده راه 
عمل صالح، که موجب کمال  آدمی در جنبه عملی است، اشاره اى به تاریخ پرباربشریت در پایبندى به حق 
درنظرو عمل و تاریح نكبت باربشریت در دورى ازعلم و عمل دارد. اینها خالصه تمام مطالبی است که به 
طور مفصل درقر آن  آمده است و به همین جهت است که سوره فاتحه، مقدمات کتاب و ام الكتاب نامیده 

می شود)شلتوت، 1377، 1۸(. 
رابراى خداى  نامحدودى  مطلق  ثناى  ثبوت  این  آیه  زیباست.  زیبابربخشنده  ازثناى  *»الحمدلله«عبارت 
سبحان مقرر می داردو باالترین ثنا را ویژه اومی شمرد.... ومقررمی داردکه این شایستگی عام و فراگیربراى ثناى 

مطلق از آن جهت است که او پروردگار عالمیان است. 
*سوره هاى حمددرقر آن:

درقر آن به جز سوره حمد، چهارسوره با»الحمدلله«شروع شده اند. چهارسوره عبارتنداز سوره انعام، کهف، 
سباء و فاطر. وبه این ترتیب سوره هاى  آغازشونده با حمدپنج سوره اند. ازمطالب قابل مالحظه این است که این 
پنج سوره درپیرامون بیان ربوبیت خداوندبراى جهان ازجنبه تكوینی و تشریعی جهان دور می زند. وسوره فاتحه 
از آن میان این ویژگی راداردکه این ربوبیت راازهردو جنبه به اجمال ذکر کرده است. و گویی که چهار سوره 
دیگر به منزله تفصیل این اجمال است و هریک از آن چهار سوره پس از ستایش خدابیانگر نوعی از تربیت است 
که به تفصیل بازگو می کنند. درحالی که شروع سوره فاتحه، به »الحمدلله رب العالمین« و مشتمل بر تربیت 
تكوینی و تشریعی است، می بینیم که دو سوره انعام و سباء برجنبه تربیت تكوینی، سوره کهف به تربیت الهی 
تشریعی و سوره فاطر هم چون سوره حمد، دونوع تربیت رادرخودجمع کرده است. همانطور که سوره فاتحه 
دونوع تربیت رادرخود جمع کرده بود، سوره فاطرنیز جامع تفصیل بیشترى است. سوره هاى حمددرقر آن این 
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سوره هایندوسبک سیاق تمامی یكسان اس. این سوره ها در مكه ودرزمان شروع دعوت به توحیدواعتقاد براین 
که خداوند سرچشمه همه نیكی هاست که به انسان در جنبه حیات مادى و حیات معنویش می رسد، نازل شده 
و به منزله  آماده سازى است که در نفوس  آدمیان نهال ایمان راغرس می کندوبراى استقبال از احكام شریعتكه 
در آینده نزدیک نازل می شود، ازروى رضا و اطمینان و تسلیم و تواضع  آماده باشندو چنان که گفتیم، سوره فاتحه 
تمام  آنچه راکه به تفصیل دراین سوره ها  آمده، باکلمه »الحمدلله رب العالمین«به اجمال  آورده است. )شلتوت، 

13۸2، ص22و23(
تفسیرنورمحسنقرائتی:

* عالوه بر سوره حمد، چهار سوره ى انعام، کهف، سبأ وفاطر نیز با جمله »اْلَحْمُد ِلّلِه«  آغاز گردیده، ولی 
فقط در سوره حمد بعد از  آن »َربِّ اْلعاَلِمیَن«  آمده است. 

* مفهوم حمد، ترکیبی از مفهوم مدح و شكر است. انسان در برابر جمال و کمال و زیبایی، زبان به ستایش 
و در برابر نعمت و خدمت واحسان دیگران، زبان به تشّكر می گشاید. خداوند متعال به خاطر کمال و جمالش، 

شایسته ى ستایش وبه خاطر احسان ها و نعمت هایش، الیق شكرگزارى است. 
* مؤمنان در  آغاز کتاب)قر آن(با نیایش به درگاه خداوند متعال، »اْلَحْمُد ِلّلِه َربِّ اْلعاَلِمیَن« می گویند و در 
پایان کار در بهشت نیز، همان شعار را می دهند که » آخر دعواهم أن الحمدلّله رّب العالمین«)یونس10( )قرائتی، 

13۸4، ص24(

3.چارچوبروشتحقیق 
باتوجه به هدف تحقیق، نوع پژوهش براساس»استفاده ازمنابع موجود«)مطالعه کتابخانه اى یااسنادى(وروش 
گرد آورى اطالعات»روش تحلیل محتوا«درنظر گرفته شد. مراحل تحقیق حاضربه صورت ذیل انجام گرفته است:

الف(مراجعه به منابع وفهارس موضوعی نهج البالغه درراستاى شناسایی اولیه مواردمربوط به موضوع حمد 
خداوند:

1(الكاشف عن الفاظ نهج البالغه اثرجوادمصطفوى
2(تصنیف نهج البالغه اثر لبیب بیضون

3(الهادى الی موضوعات نهج البالغه تألیف  آیة اله مشكینی
4(الدلیل علی موضوعات نهج البالغه، تألیف علی انصاریان

5(المعجم الموضوعی لنهج البالغه اثرأویس کریم محمد )موردى گزارش نشده است(
6(بهج الصباغه فی شرح نهج البالغه اثرشیخ محمدتقی شوشترى )جلد اول(
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7(الكتاب المعجم لموضوعات نهج البالغه اثرسیدکاظم ارفع)موردى گزارش نشده است(
۸(شرح نهج البالغه صبحی صالح

ب(استخراج، شناسایی و نهایی کردن 36 خطبه در خصوص »حمد درنهج البالغه«برحسب منابع وفهارس 
موضوعی نهج البالغه، خصوصا الدلیل و بهج الصباغه شیخ شوشترى. 

ج(مطالعه، فیش بردارى وفهرست نویسی نهایی وجامع درخصوص معرفی »حمد خداوند« درنهج البالغه 
بر حسب 36 خطبه. 

د(نگارش نهایی گزارش تحلیل داده هاى تحقیق براساس36 خطبه معرفی»حمد خداوند درنهج البالغه«بر 
اساس ترجمه فارسی فیض االسالم. 

4.تجزیهوتحلیلدادههایپژوهش 
1(خطبه1)فراز1(:

خطبه 47فراز دارد. فرازهاى 1تا 11 اختصاص به بحث در توحید داشته که اولین فراز  آن مربوط به موضوع 
حمدالهی است. 

ِذى ال  ُه اْلُمْجَتِهُدوَن، َالَّ ى َحقَّ وَن، َو ال ُیودِّ ِذى ال َیْبُلُغ ِمْدَحَتُه اْلقاِئُلوَن، َو ال ُیْحِصی َنْعماَءُه اْلعادُّ »َاْلَحْمُد ِلّلِه َالَّ
ِذى َلْیَس ِلِصَفِتِه َحدُّ َمْحُدْوٌد، َو ال َنْعٌت َمْوُجوٌد، َو ال َوْقٌت َمْعُدوٌد َو  ُیْدرُِکُه ُبْعُد اْلِهَمِم، َو ال َیناُلُه َغْوُص اْلَفِطِن، َالَّ
ُخوِر َمَیداَن َاْرِضِه«»حمد باد خداوندى  َد ِبالصُّ یاَح ِبَرْحَمِتِه، َو َوتَّ ال َاَجٌل َمْمُدوٌد، َفَطَر اْلَخالِئَق ِبَقْدَرِتِه، َو َنَشَر الرِّ
را که سخنوران در ثنایش فرو مانند و شمارندگان از شمارش نعمتهایش عاجز  آیند و کوشندگان هر لكه داره 
کوشند، حق نعمتش را  آنسان که شایسته اوست، ادا کردن نتوانند. خداوندى، که اندیشه هاى دور پرواز او را 
درک نكنند و زیرکان تیزهوش، به عمق جالل و جبروت او نرسند. خداوندى که فراخناى صفاتش را نه حّدى 
است و نه نهایتی و وصف جالل و جمال او را سخنی درخور نتوان یافت، که در زمان نگنجد و مدت نپذیرد. 
 آفریدگان را به قدرت خویش بیافرید و بادهاى باران زاى را بپراکند تا بشارت باران رحمت او دهند و به صخره 

هاى کوهساران، زمینش را از لرزش بازداشت«
  *بیان 12 ویژگی در مقام حمد خداوندمتعال

2(خطبه2)فراز1و2(:
ُه اَل َیِضلُّ َمْن  ْسَتِعیُنُه َفاَقًة ِإَلی ِکَفاَیِتِه، ِإنَّ

َ
ِتِه َو اْسِتْعَصامًا ِمْن َمْعِصَیِتِه َو أ ْحَمُدُه اْسِتْتَمامًا ِلِنْعَمِتِه َو اْسِتْساَلمًا ِلِعزَّ

َ
»أ

ْفَضُل َما ُخِزَن.«»خداوند متعال را سپاسگزارم 
َ
ْرَجُح َما ُوِزَن َو أ

َ
ُه أ َهَداُه َو اَل َیِئُل َمْن َعاَداُه َو اَل َیْفَتِقُر َمْن َکَفاُه َفِإنَّ

براى تمام گردانیدن نعمتش و فرمانبردارى در مقابل بزرگوارى و عّزتش و نگاه داشتن از معصیتش )زیرا شكر 
در هر نعمتی عالوه بر اینكه نعمت را می افزاید خود راهی است بسوى بندگی و نكردن معصیت( و از او کمک 
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می طلبم براى احتیاجی که به بی نیاز گردانیدنش دارم، زیرا کسیرا که او هدایت نماید گمراه نمی شود، و کسیرا 
که دشمنی کرده فرمانش را انجام ندهد راه نجات نیست، و کسیرا که بی نیاز گرداند محتاج نخواهد شد، زیرا 
بی نیاز گردانیدن او )اگر بمیزان عقل سنجیده شود( زیادتر است از هر چیزیكه با  آن برابر و هم وزن شود، و بهتر 

است از هر چیزیكه )جواهرى که در گنجینه ها( پوشیده گردد«
*بیان سه ضرورت ودلیل حمد خداوندمتعال

*استعانت از خداوند ودالیل پنجگانه این مهم
*شهادت به وحدانیت خدا)فراز4(

*شهادت به رسالت محمدى)ص()فراز5(
3(خطبه 35)پس از رأى دادن حكمین ()فراز1(:

ْهُر ِباْلَخْطِب اْلَفاِدِح َو اْلَحَدِث اْلَجِلیِل«»ستایش مخصوص خداوند است هر چند  َتی الدَّ
َ
ِه، َو ِإْن أ »اْلَحْمُد ِللَّ

روزگار بلّیه بزرگ و پیش  آمد بسیار سخت پیش  آرد )مقصود حضرت این است که ستایش خداوند در هر حال 
خواه در وقت خوشی و خواه در وقت سختی الزم است(«

*بیان ضرورت ودلیل حمد خداوندمتعال
*شهادت به وحدانیت خدا)فراز2(

*شهادت به رسالت پیامبراسالم)ص()فرازر2(
4(خطبه45)در مذّمت دنیا و مفاسد  آن()فراز1()خطبه3 فرازدارد(:

ِذى  ُیوٍس ِمْن َمْغِفَرِتِه َو اَل ُمْسَتْنَكٍف َعْن ِعَباَدِتِه، الَّ
ْ
ِه َغْیَر َمْقُنوٍط ِمْن َرْحَمِتِه َو اَل َمْخُلوٍّ ِمْن ِنْعَمِتِه َو اَل َمأ »اْلَحْمُد ِللَّ

اَل َتْبَرُح ِمْنُه َرْحَمٌة َو اَل ُتْفَقُد َلُه ِنْعَمٌة«»سپاس خداوندى راست که هیچكس مأیوس از رحمت او نیست، و نعمت 
او همگان را شامل است، و از  آمرزش او احدى نومید نبوده، و پرستش او براى کسی سبب سرشكستگی نمی 
باشد )زیرا تنها او سزاوار پرستش است و بسبب عبادت و پرستش تكّبر نكند تا بنده سر شكسته شود(. خدائی 

که از رحمت دریغ نمی کند، و نعمت او زوال نمی پذیر«
*بیان شش ویژگی در مقام حمد خداوندمتعال

5(خطبه 4۸)هنگام رفتن بشام )جنگ صّفین( ()فراز1()خطبه 3 فراز دارد(
ْنَعاِم َو اَل  ِه َغْیَر َمْفُقوِد اإْلِ َما اَلَح َنْجٌم َو َخَفَق، َو اْلَحْمُد ِللَّ ِه ُکلَّ َما َوَقَب َلْیٌل َو َغَسَق، َو اْلَحْمُد ِللَّ ِه ُکلَّ »اْلَحْمُد ِللَّ
ْفَضاِل«»سپاس خداوند را سزا است هر بار که شب گردد و جهان رو به ظلمت و تاریكی نهد، و ستایش  ُمَكاَفِإ اإْلِ
حّق تعالی را روا است هر وقت که ستاره هویدا و پنهان شود )همیشه در هر وقتی از اوقات حمد و شكر خداى 
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متعال بر هر کس واجب و الزم است( و حمد بیشمار معبودى را است که مستجمع جمیع صفات کمالّیه است، 
و نعمت و بخشش او تمامی ندارد )همگان را شامل است( و فضل و کرمش را هیچ چیز برابرى نمی کند«

*تكرار سه بار کلمه حمد
*بیان سه ضرورت ودلیل حمد خداوندمتعال

6(خطبه49)فراز1(:
خطبه داراى5 فراز بوده که تمام خطبه اختصاص به بحث در توحید وصفات حق تعالی داشته که البته اولین 

فراز  آن مربوط به موضوع حمدالهی است. 
ُهوِر َو اْمَتَنَع َعَلی َعْیِن اْلَبِصیِر«»سپاس مخصوص  ْعاَلُم الظُّ

َ
ْت َعَلْیِه أ ُمُوِر َو َدلَّ

َ
اِت اْل ِذى َبَطَن َخِفیَّ ِه الَّ »اْلَحْمُد ِللَّ

خداوندى است که داناى به امور پنهانی است )پنهانیها نزد او هویدا است، پس ب آنچه  آشكار است بطریق اولی 
دانا است( و نشانهاى ظاهر و هویدا )جمیع موجودات( بر وجود و هستی او داللت دارد )از روى عالمات و  آثار 
ظاهر و پیدا است، زیرا مخلوق بخالق نیازمند است، و نمی شود که ممكن به خودى خود داراى وجود هستی 

گردد( و دیدن او با بینائی چشم محال است )زیرا در مكانی نیست تا بچشم دیده شود(« 
*بیان سه ویژگی خداوند در مقام حمد الهی

7(خطبه 64)فراز1(:
خطبه ۸ فراز دارد که تمام خطبه اختصاص به بحث در توحید وصفات حق تعالی داشته که البته اولین فراز 

 آن مربوط به موضوع حمدالهی است. 
ْن َیُكوَن َباِطنًا«»حمد 

َ
ْن َیُكوَن  آِخرًا َو َیُكوَن َظاِهرًا َقْبَل أ

َ
اًل َقْبَل أ وَّ

َ
ِذى َلْم َتْسِبْق َلُه َحاٌل َحااًل، َفَیُكوَن أ ِه الَّ »اْلَحْمُد ِللَّ

و سپاس خداوندى را سزاست که هیچ صفتی )از صفاتش( بر صفت دیگر او پیشی نگرفته است، پس پیش از 
 آنكه  آخر است اّول می باشد، و پیش از  آنكه پنهان باشد هویدا است« 

*بیان سه ویژگی خداوند در مقام حمد الهی
۸(خطبه ۸2)فراز1(: خطبه غرا

ْزٍل«»سپاس 
َ
أ ِبَطْوِلِه، َماِنِح ُکلِّ َغِنیَمٍة َو َفْضٍل َو َکاِشِف ُکلِّ َعِظیَمٍة َو  ِذى َعاَل ِبَحْوِلِه َو َدَنا  ِه الَّ ِللَّ »اْلَحْمُد 

خداوندى را سزا است که به قدرت و توانائی خود )به همه اشیاء( غالب، و بفضل و احسانش )بهر چیز( نزدیک 
است، بخشنده است هر فائده و سودى را، و دفع کننده هر بالى بزرگ و سخت«

*بیان چهار ویژگی خداوند در مقام حمد الهی
9(خطبه ۸2)فراز2(:

ْسَتِعیُنُه َقاِهرًا َقاِدرًا، َو 
َ
ْسَتْهِدیِه َقِریبًا َهاِدیًا، َو أ

َ
اًل َباِدیًا َو أ وَّ

َ
وِمُن ِبِه أ

ُ
ْحَمُدُه َعَلی َعَواِطِف َکَرِمِه َو َسَواِبِغ ِنَعِمِه، َو أ

َ
»أ
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ُل َعَلْیِه َکاِفیًا َناِصرًا«»بر احسانهاى پی در پی و نعمتهاى واسعه اش او را حمد می نمایم، و باو ایمان می  آوردم  َتَوکَّ
َ
أ

)هستی و یكتا بودنش را یقین دارم( که اّول )و مبدا اشیاء( و )هستی او بر همه( هویدا است و از او راه هدایت را 
می طلبم که )بهمه( نزدیک و راهنما است، و از او یارى می جویم که غالب و توانا است )که هر شّرى را از من 

دور و هر خیرى را بمن برساند( و باو توّکل می نمایم که )مرا( کافی و یاور است«
*بیان دو ضرورت ودلیل حمد خداوندمتعال

*لوازم )خروجی هاى (حمد خداوند:ایمان  آوردن، طلب هدایت نمودن، طلب یارى ازاو و توکل نمودن براو
*شهادت بررسالت محمدى)فراز3(

10(خطبه۸9)فراز1(:
خطبه داراى 7 فراز است)ذکرپاره اى ازصفات خدا وپنددادن مردم به برداشتن توشه سفر آخرت(. فرازهاى 
1تا5 اختصاص به بحث در توحید وصفات حق تعالی داشته که البته اولین فراز  آن مربوط به موضوع حمدالهی 

است. 
ٍة«»سپاس خداوندى را، بی  آنكه دیده شود شناخته شده،  »اْلَحْمُد للِه اْلَمْعُروِف ِمْن َغْیِر ُرْؤَیٍة، اْلَخاِلِق ِمْن َغْیِر َرِویَّ

و بی  آنكه اندیشه اى به کار گیرد  آفریننده است«
*بیان دو ویژگی خداوند در مقام حمد الهی

11(خطبه 90)خطبه اشباح()فراز1و2(:
خطبه 60 فراز دارد. فرازهاى 1تا5، فرازهاى ۸تا22وهم چنین فرازهاى50تا60 اختصاص به بحث در توحید 

وصفات حق تعالی داشته است. فراز1و2  آن مربوط به موضوع حمدالهی است. 
)مسعده بن صدقه از امام صادق )ع( نقل کرد، روزى در مسجد کوفه شخصی به علی )ع( گفت خدا را  آنگونه 
توصیف کن که گویا با چشم سر او را دیده ایم، امام به خطابه برخاست، مسجد پر از مردم شد، در حالی که 

خشمناک بود و رنگ صورت امام تغییر کرده بود فرمود(
ْعَطاُء َواْلُجوُد؛ ِإْذ ُکلُّ ُمْعٍط ُمْنَتِقٌص ِسَواُه، َوُکلُّ َماِنٍع  ِذى اَل َیِفُرُه اْلَمْنُع َواْلُجُموُد، َواَل ُیْكِدیِه اإْلِ »اْلَحْمُد للِه الَّ
ْقَواَتُهْم، 

َ
َر أ ْرَزاَقُهْم، َوَقدَّ

َ
َعِم، َوَعواِئِد الَمِزیِد َواْلِقَسِم، ِعَیاُلُه اْلَخاَلِئُق، َضِمَن أ اُن ِبَفَواِئِد النِّ َمْذُموٌم َما َخاَلُه، َوُهَو اْلَمنَّ

را که  ُل«»ستایش خدایی 
َ
ُیْسأ َلْم  ِبَما  ِمْنُه  ْجَوَد 

َ
ِبأ ُسِئَل  ِبَما  َوَلْیَس  َلَدْیِه،  َما  اِلِبیَن  َوالطَّ ِإَلْیِه،  اِغِبیَن  الرَّ َسِبیَل  َوَنَهَج 

نبخشیدن بر مال او نیفزاید، و بخشش او را فقیر نسازد، زیرا هر بخشنده اى جز او، اموالش کاهش یابد، و جز 
او هر کس از بخشش دست کشد مورد نكوهش قرار گیرد، اوست بخشنده انواع نعمتها و بهره هاى فزاینده و 
تقسیم کننده روزى پدیده ها، مخلوقات همه جیره خوار سفره اویند، که روزى همه را تضمین، و اندازه اش را 
تعیین فرمود، به مشتاقان خویش و خواستاران  آنچه در نزد اوست راه و روشن را نشان داد، سخاوت او در  آنجا 
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که از او بخواهند، از  آنجا که از او درخواست نكنند، بیشتر نیست«
*بیان چهارضرورت ودلیل حمد خداوندمتعال

*بیان هشت ویژگی خداوند در مقام حمد الهی
12(خطبه95)درحمدوثناى الهی و وصف حضرت رسول)ص(()فراز1و2(:

اِهِر َفاَل َشْیَء َفْوَقُه، َواْلَباِطِن َفاَل شَی ُدوَنُه«»سپاس  ِل َفاَل َشْیَء َقْبَلُه، َواْل آِخِر َفاَل َشْیَء َبْعَدُه، َوالظَّ وَّ
َ
»اْلَحْمُد للِه اْل

خدا را که اول است، و چیزى پیش از او وجود نداشت، و  آخر است و پس از او موجودى نخواهد بود، چنان 
 آشكار است که فراتر از او چیزى نیست، و چنان مخفی و پنهان است که مخفی تر از او یافت نمی شود«

*بیان چهار ویژگی خداوند در مقام حمد الهی
*دربیان رسالت محمدى)ص()فرازهاى 3تا5(

13(خطبه9۸)درگریز از دنیا()فراز1(:
ُلُه اْلُمَعاَفاَة ِفی 

َ
ْدَیاِن، َکَما َنَسأ

َ
ُلُه اْلُمَعاَفاَة فی اْل

َ
ْمِرنا َعَلی َما َیُكوُن، َوَنْسأ

َ
»َنْحَمُدُه َعَلی َما َکاَن، َوَنْسَتِعیُنُه ِمْن أ

ْبَداِن«»خدا را بر نعمتهایی که عطا فرمود ستایش می کنیم و در کارهاى خود از او یارى می جوییم، از او 
َ
اْل

سالمت در دین را خواهانیم  آنگونه که تندرستی بدن را از او درخواست داریم«
*ضرورت حمد خداوندمتعال)1مورد(

*لوازم حمد خدا) استعانت ازاو و طلب سالمتی در دین(
14(خطبه99)فراز1(:

اِشِر ِفی اْلَخْلِق َفْضَلُه، َواْلَباِسِط ِفیهْم ِباْلُجوِد َیَدُه«»ستایش خداوندى را سزاست که احسان  »اْلَحْمُد ِلّلِه النَّ
فراوانش بر  آفریده ها گسترده، و دست کرم او را براى بخشش گشوده است« 

*بیان دو وصف در مقام حمد خداوندمتعال
15(خطبه99)فراز2(:

ُموِرِه، َوَنْسَتِعیُنُه َعَلی ِرَعاَیِة ُحُقوِقِه«»او را بر همه کارهایش می ستاییم، و براى نگهدارى 
ُ
»َنْحَمُدُه ِفی َجِمیِع أ

حق الهی از او یارى می طلبیم«
*ضرورت حمد خداوندمتعال)1مورد(

*لوازم)خروجی( حمد:طلب استعانت از خداوند متعال دررعایت وظایف 
*شهادت به وحدانیت خداوند متعال )فراز2(

*شهادت به رسالت محمدى)ص()فراز2(
16(خطبه100)در مالحم و خبر از حوادث ناگوار()فراز1(:
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ل، َواْل آِخِر َبْعَد ُکلِّ  آِخر«»ستایش و اندرز ستایش خداوندى را که اول هر  وِّ
َ
ِل َقْبَل ُکلِّ أ وَّ

َ
»اْلَحْمُد للِه اْل

نخستین است و  آخر هر گونه  آخرى«
*بیان دو ویژگی در مقام حمد خداوندمتعال
 *شهادت به وحدانیت خداوند متعال)فراز1(

17(خطبه105)درتوصیف دین اسالم()فراز1(:
ْرَکاَنُه َعَلی َمْن َغاَلَبُه«»ستایش خداوندى را 

َ
َعزَّ أ

َ
َل َشَراِئَعُه ِلَمْن َوَرَدُه، َوأ ْساَلَم َفَسهَّ ِذى َشَرَع اإْلِ »اْلَحْمُد للِه الَّ

سزاست که راه اسالم را گشود، و راه نوشیدن  آب زاللش را بر تشنگان  آسان فرمود، ستونهاى اسالم را در برابر 
ستیزه جویان استوار نمود«

*بیان سه ویژگی در مقام حمد خداوندمتعال ) نسبت به نعمت دین اسالم(
1۸(خطبه107)درحادثه هاى بزرگ()فراز1(:

با  آفرینش  که  را سزاست  ِتِه«»ستایش خداى  ِبُحجَّ ِلُقُلوِبِهْم  اِهِر  َوالظَّ ِبَخْلِقِه،  ِلَخْلِقِه  ی  اْلُمَتَجلِّ للِه  »اْلَحْمُد 
مخلوقات، بر انسان ها تجلی کرد، و با برهان و دلیل خود را بر قلبهایشان  آشكار نمود«

*بیان دو ویژگی در مقام حمد خداوندمتعال
19(خطبه113)مواعظ به مردم و امربه تقوى و مذمت دنیا وترغیب به  آخرت() فراز1(:

ْكِر«»ستایش خداوندى را سزاست که حمد و ستایش را به  َعَم ِبالشُّ َعِم َوالنِّ »اْلَحْمُد للِه اْلَواِصِل اْلَحْمَد ِبالنِّ
نعمتها، و نعمتها را به شكرگزارى پیوند داد«
*بیان ضرورت ودلیل حمد خداوندمتعال

20(خطبه 113)فراز2(:
»َنْحَمُدُه َعَلی  آاَلِئِه َکَما َنْحَمُدُه َعَلی َباَلِئِه، َوَنْسَتِعیُنُه«» خداى را بر نعمتهایش  آن گونه ستایش می کنیم که 

بر بالهایش«
*بیان ضرورت ودلیل حمد خداوندمتعال

*لوازم حمد خداوند)سه مورد(: طلب استعانتف استغفار و ایمان  آوردن به او
*ارزش ستایش و شهادت به یگانگی خدا 

*شهادت به وحدانیت خداوند متعال)فراز6(
*شهادت به رسالت محمدى)ص()فراز6(

21(خطبه132)فراز1(:
خطبه داراى ۸ فرازبوده که فرازهاى 1و2  آن اختصاص به بحث در توحید داشته و البته اولین فراز  آن مربوط 
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به موضوع حمدالهی است. 
ْبَلی َواْبَتَل «»پروردگار خدا را ستایش می کنیم بر  آنچه گرفته، و 

َ
ْعَطی، َوَعَلی َما أ

َ
َخَذ َوأ

َ
»َنْحَمُدُه َعَلی َما أ

بخشیده، بر نعمتهایی که عطا کرد و  آزمایشهایی که انجام داد« 
*بیان دو ضرورت ودلیل حمد خداوندمتعال

*شهادت به وحدانیت خداوند متعال )فراز3(
*شهادت به رسالت محمدى)ص()فراز3(

22(خطبه151)فتنه هاى  آینده()فراز1(:
ْعِتَصاِم ِمْن َحَباِئِلِه َوَمَخاِتِلِه«»خداى را می ستایم، و  ْیَطاِن َوَمَزاِجِرِه، َواإْلِ ْسَتِعیُنُه َعَلی َمَداِحِر الشَّ

َ
ْحَمُد اللَه َوأ

َ
»َوأ

در راندن شیطان، و دور ساختن و نجات پیدا کردن از دامها و فریبهاى  آن، از خدا یارى می طلبم«
*بیان ضرورت ودلیل حمد خداوندمتعال)1مورد(

*لوازم حمدخدا) دو مورد(:طلب استعانت از خدادرقبال دورى از دامهاى شیطان و اعتصام و چنک زدن 
به حبل الهی

*شهادت به رسالت محمدى)ص()فراز2(
23(خطبه152)فراز1(:

خطبه داراى24 فرازاست. فرازهاى 1تا6 اختصاص به بحث در خداشناسی، توحید وصفات خداوند داشته که 
البته اولین فراز  آن مربوط به موضوع حمدالهی است. 

ْن اَل َشَبَه َلُه«»ستایش 
َ
ِتِه، َوِباْشِتَباِهِهْم َعَلی أ َزِلیَّ

َ
الِّ َعَلی ُوُجوِدِه ِبَخْلِقِه، َوِبُمْحَدِث َخْلِقِه َعَلی أ »اْلَحْمُد للِه الدَّ

خداوندى را که با  آفرینش بندگان بر هستی خود راهنمایی فرمود، و  آفرینش پدیده هاى نو، بر ازلی بودن او گواه 
است، و شباهت داشتن مخلوقات به یكدیگر دلیل است که او همتایی ندارد«

*بیان سه ویژگی در مقام حمد خداوندمتعال
24(خطبه154)درخلقت خفاش()فراز1(:

خطبه داراى 11فراز است. فرازهاى 1تا 4 اختصاص به بحث در توحید وصفات خداوند داشته که البته اولین 
فراز  آن مربوط به موضوع حمدالهی است. 

ْوَصاُف َعْن ُکْنِه َمْعِرَفِتِه، َوَرَدَعْت َعَظَمُتُه اْلُعُقوَل، َفَلْم َتِجْد َمَساغًا ِإَلی ُبُلوِغ َغاَیِة 
َ
ِذى اْنَحَسَرِت اْل »اْلَحْمُد للِه الَّ

َمَلُكوِتِه! «»ستایش خداوندى را سزاست که تمامی صفتها از بیان حقیقت ذاتش درمانده، و بزرگی او عقلها را 
طرد کرده است، چنانكه راهی براى رسیدن به نهایت ملكوتش نیابد«

*بیان سه ویژگی در مقام حمد خداوندمتعال



235مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

25(خطبه156)یحّث الناس علی التقوى()فراز1(:
ِذى َجَعَل اْلَحْمَد ِمْفَتاحًا ِلِذْکِرِه، َوَسَببًا ِلْلَمِزیِد ِمْن َفْضِلِه، َوَدِلیاًل َعَلی  آاَلِئِه َوَعَظَمِتِه«»ستایش  »اْلَحْمُد للِه الَّ
خداوندى را سزاست که حمد را کلید یاد خویش، و سبب فزونی فضل و رحمت خود، و راهنماى نعمتها و 

عظمتش قرار داده است«
*بیان سه ضرورت ودلیل حمد خداوندمتعال

26(خطبه159)فراز2و3(:
خطبه داراى 31فرازاست. فرازهاى 1تا 7 اختصاص به بحث در توحید و صفات حق تعالی داشته که البته 

فراز2و3  آن مربوط به موضوع حمدالهی است. 
*بحث درباره علل اسوه بودن پیامبران و خصوصا پیامبراسالم در ادامه خطبه تا پایان  آن

َحبَّ 
َ
ْرَضی اْلَحْمِد َلَک، َوأ

َ
ُخُذ َوُتْعِطی، َوَعَلی َما ُتَعافی َوَتْبَتلی. َحْمدًا َیُكوُن أ

ْ
ُهمَّ َلَک اْلَحْمُد َعَلی َما َتأ »اللَّ

َرْدَت. َحْمدًا اَل ُیْحَجُب َعْنَک، َواَل ُیْقَصُر 
َ
ْفَضَل اْلَحْمِد ِعْنَدَک. َحْمدًا َیْماَلَما َخَلْقَت، َوَیْبُلُغ َما أ

َ
اْلَحْمِد ِإَلْیَک، َوأ

ُدوَنَک. َحْمدًا اَل َیْنَقِطُع َعَدُدُه، َواَل َیْفَنی َمَدُدُه«»خدایا! سپاس تو راست بر  آنچه می گیرى، و عطا می فرمایی، و 
شفا می دهی یا مبتال می سازى، سپاس که تو را رضایت بخش ترین، محبوبترین، و ممتازترین باشد، سپاسی که 
 آفریدگانت را سرشار سازد، و تا  آنجا که تو بخواهی تداوم یابد، سپاسی که از تو پوشیده نباشد، و از رسیدن به 

پیشگاهت باز نماند، سپاسی که شمارش  آن پایان نپذیرد، و تداوم  آن از بین نرود«
*تكرار هشت مرتبه کلمه حمد

*اسلوب و سبک دعا دربیان موضوع حمدخداوندمتعال
*بیان دو ضرورت حمدالهی

*چگونگی حمد: چهار گونه)مرتبه(حمد خدا)َحْمدًا(
27(خطبه162)فراز1(:

خطبه داراى 11 فرازاست. فرازهاى 1تا ۸ اختصاص به بحث در توحید الهی داشته که البته اولین فراز آن مربوط 
به موضوع حمدالهی است. 

َجاِد «»سپاس خداوندى را سزاست که  »اْلَحْمُد لله َخاِلِق اْلِعَباِد، َوَساِطِح اْلِمَهاِد، َوُمِسیِل اْلِوَهاِد، َوُمْخِصِب النِّ
 آفریننده بندگان، و گستراننده زمین، و جارى کننده  آب در زمینهاى پست، و رویاننده گیاه در کوه ها و تپه هاى 

بلند می باشد«
*بیان چهار ضرورت حمدالهی

2۸(خطبه171)درشورى و خالفت خویش()فراز1(:
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ْرضًا«»ستایش خداوندى را سزاست که نه  آسمانی مانع 
َ
ْرٌض أ

َ
ِذى اَل ُتَواِرى َعْنُه َسَماٌء َسَماًء، َواَل أ »اْلَحْمُد لله الَّ

گاهی او از  آسمان دیگر، و نه زمینی مانع او از زمین دیگر می شود«  آ
*بیان دو ضرورت حمدالهی

29(خطبه179)درنكوهش یارانش()فراز1(:
َر ِمْن ِفْعٍل«»خدا را بر  آنچه که خواسته و هر کار که مقدر فرمود  ْمٍر، َوَقدَّ

َ
ْحَمُد اللَه َعَلی َما َقَضی ِمْن أ

َ
»أ

ستایش می کنم«
*بیان دو ضرورت حمدالهی

30(خطبه1۸1)فراز1(:
* آخرین خطبه ایرادشده حضرت قبل از شهادت ایشان)البته مواردى قبل از شهادت ثبت شده که  آنها خطبه 

نیستند(
*خطبه داراى 29 فرازاست. فرازهاى 1تا 11 وهم چنین فرازهاى12تا17 اختصاص به بحث در توحید و صفات 

حق تعالی داشته که البته اولین فراز آن مربوط به موضوع حمدالهی است. 
را سزاست که سرانجام  ْمِر«»سبحان ستایش خداوندى 

َ
اْل َوَعَواِقُب  اْلَخْلِق،  َمَصاِئُر  إَلْیِه  ِذى  الَّ لله  »اْلَحْمُد 

خلقت، و پایان کارها به او باز می گردد،«
*بیان دو ضرورت حمدالهی

31(خطبه1۸1)فراز2()دوبار(:
َداًء، َوإَلی 

َ
ِه َقَضاًء، َوِلُشْكِرِه أ ِر ُبْرَهاِنِه، َوَنَواِمی َفْضِلِه َواْمِتَناِنِه، َحْمدًا َیُكوُن ِلَحقِّ » َنْحَمُدُه َعَلی َعِظیِم ِإْحَساِنِه، َوَنیِّ

بًا، َوِلُحْسِن َمِزیِدِه ُموِجبًا«»خدا را بر احسان بزرگش، و برهان  آشكار، و فراوانی فضل و  آنچه بدان بر  َثَواِبِه ُمَقرِّ
ما منت نهاده است می ستایم، ستایشی که حق او را اداء کند، و شكر شایسته او را بجا  آورد، به ثواب الهی ما را 

نزدیک گرداند و موجب فراوانی نیكی و احسان او گردد«
*بیان چهار ضرورت حمدالهی

*چگونگی حمد: چهار گونه)مرتبه(حمد خدا)َحْمدًا(
*لوازم حمد خداوند)دومورد(: استعانت از او) فراز3( و ایمان  آوردن به )فراز4(

32(خطبه1۸1)فراز12(:
ِإْنٌس«»حمد و سپاس  ْو 

َ
أ ْو َجانٌّ 

َ
أ ْرٌض، 

َ
أ ْو 

َ
أ َسَماٌء  ْو 

َ
أ َعْرٌش،  ْو 

َ
أ ُکْرِسیٌّ  َیُكوَن  ْن 

َ
أ َقْبَل  اْلَكاِئِن  ِه  ِللَّ »َواْلَحْمُد 

خداوندى را سزاست که همواره وجود داشت، پیش از  آنكه کرسی یا عرش،  آسمان یا زمین، جن یا انس، پدید 
 آیند«
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*بیان ضرورت حمدالهی
33(خطبه1۸2)فراز1(:

خطبه داراى 21 فرازاست. فرازهاى 1تا 4 اختصاص به بحث درحمدوثناى الهی )خداشناسی(، توحید و 
صفات حق تعالی داشته که البته فراز1و 4  آن مربوط به موضوع حمدالهی است. 

ِه اْلَمْعُروِف ِمْن َغْیِر ُرْؤَیٍة، َواْلَخاِلِق ِمْن َغْیِر َمْنَصَبٍة«»ستایش خداوندى را سزاست که شناخته شد  »اْلَحْمُد ِللَّ
بی  آنكه دیده شود و بدون بردن رنج  آفریننده است«

*بیان دو ویژگی در مقام حمد خداوندمتعال
34(خطبه 1۸2)فراز4(:

ْحَمُدُه ِإَلی َنْفِسِه َکَما اْسَتْحَمَد ِإَلی َخْلِقِه«»خدا را ستایش می کنم چنانكه خود از بندگان خواسته است«
َ
»أ

*بیان ضرورت حمدالهی
35(خطبه 1۸5)در وصف منافقان()فراز1(:

ِتِه َتَمامًا، َوِبَحْبِلِه اْعِتَصامًا«»خدا را بر  ُلُه ِلِمنَّ
َ
اَعِة، َوَذاَد َعْنُه ِمَن اْلَمْعِصیِة، َوَنْسأ َق َلُه ِمَن الطَّ »َنْحَمُدُه َعَلی َما َوفَّ

توفیقی که به اطاعتش داده، و ما را از نافرمانی بازداشته، ستایش می کنیم، و از او می خواهیم که نعمتش را 
کامل، و دست ما را به ریسمان محكمش متصل گرداند«

*بیان دو ضرورت حمدالهی
*لوازم حمد خداوند)دو مورد(:درخواست کامل نمودن نعمت و چنگ زدن به ریسمان الهی

*شهادت به رسالت محمدى )فراز2(
36(خطبه1۸6)اندرزوامر به تقوى()فراز1(:

َر ُمَقَل اْلُعُقوِل ِمْن َعَجاِئِب ُقدَرِتِه، َوَرَدَع َخَطَراِت  ْظَهَر ِمْن  آَثاِر ُسْلَطاِنِه، َوَجاَلِل ِکْبِرَیاِئِه، َما َحیَّ
َ
ِذى أ ِه الَّ »اْلَحْمُد ِللَّ

ُفوِس َعْن ِعْرَفاِن ُکْنِه ِصَفِتِه«»ستایش خداوندى را سزاست که نشانه هاى قدرت و بزرگی و عظمت  َهَماِهِم النُّ
خود را چنان  آشكار کرد که دیده ها را از شگفتی قدرتش به حیرت  آورده، و اندیشه هاى بلند را از شناخت 

ماهیت صفاتش باز داشته است«
*بیان دو ضرورت حمدالهی

*شهادت به وحدانیت خداوند متعال)فراز2(
*شهادت به رسالت محمدى)ص()فراز3(

37(خطبه204)فراز1و2(
خطبه داراى 5 فرازاست. فرازهاى 1تا 4 اختصاص به بحث در توحید و بیان صفات حق تعالی داشته که البته 
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فرازهاى 1و2  آن مربوط به موضوع حمدالهی است. 
اْلَباِطِن  اِظریَن،  ِللنَّ َتْدِبیِرِه  َبَعَجاِئِب  اِهِر  اْلَواِصِفیَن، الظَّ ِلَمَقاِل  اْلَغاِلِب  اْلَمْخُلوِقیَن،  اْلَعِلیِّ َعْن َشَبِه  ِه  ِللَّ »اْلَحْمُد 
ِمیَن«»سپاس خداوندى را سزاست که از شباهت داشتن به پدیده ها برتر است، و  ِتِه َعْن ِفْكِر اْلُمَتَوهِّ ِبَجاَلِل ِعزَّ
از تعریف وصف کنندگان واالتر، و با تدبیر شگفتی  آورش بر همه بینندگان  آشكار، و با بزرگی عزتش بر همه 

فكرهاى اندیشمندان پنهان است«
*بیان چهار ویژگی در مقام حمد خداوندمتعال

3۸(خطبه206)فراز1(
خطبه داراى 5 فرازبوده که تمامی  آن اختصاص به درنیایش و ادعیه الهی)اللهم.... ()ستایش، نیایش و 

سپاسگزارى از نعمتهاى خداوند(دارد. اولین فراز آن مربوط به موضوع حمدالهی است. 
ْسَوِإ َعَمِلی، َواَل 

َ
ُخوذًا ِبأ

ْ
تًا َواَل َسِقیمًا، َواَل َمْضُروبًا َعَلی ُعُروِقی ِبُسوٍء، َواَل َمأ ِذى َلْم ُیصِبْح ِبی َمیِّ ِه الَّ »اْلَحْمُد ِللَّ

بًا َبَعذاِب  ی، َواَل ُمْسَتْوِحشًا ِمْن ِإیَماِنی، َواَل ُمْلَتِبسًا َعْقِلی، َواَل ُمَعذَّ َمْقُطوعًا َداِبِرى، َواَل ُمْرَتّدًا َعْن ِدیِنی، َواَل ُمْنِكرًا ِلَربِّ
َمِم ِمْن َقْبِلی«»ستایش خداوندى را سزاست که شبم را به صبح  آورد بی  آنكه مرده یا بیمار باشم، نه دردى بر 

ُ
اْل

رگهاى تنم باقی، و نه به کیفر بدترین کردارم گرفتار کرد، نه بی فرزند و خاندان، و نه از دین رویگردان، و نه منكر 
پروردگارم، نه ایمانم دگرگون، و نه عقلم  آشفته، و نه به عذاب امتهاى گذشته گرفتارم«

*بیان نه ضرورت حمدالهی
*اسلوب و سبک دعا دربیان موضوع حمدخداوندمتعال

39(خطبه227)فراز 1(:
خطبه داراى 23فرازاست. فرازهاى 1تا 7 اختصاص به بحث در توحید الهی داشته که البته اولین فراز  آن 

مربوط به موضوع حمدالهی است. 
َواِتُر«»ستایش  السَّ َتْحُجُبُه  َواَل  َواِظُر،  النَّ َتَراُه  َواَل  اْلَمَشاِهُد،  َتْحِویِه  َواَل  َواِهُد،  الشَّ ُتْدرُِکُه  اَل  ِذى  الَّ ِه  ِللَّ »اْلَحْمُد 
خداوندى را سزاست که حواس او را درک نكنند، و مكانها او را دربرنگیرند، دیدگان او را ننگرند، و پوششها 

او را پنهان نسازند«
*بیان چهار ویژگی در مقام حمد خداوندمتعال

*شهادت به رسالت محمدى)فراز۸(
40(خطبه232)سفارش به تقوى ودل نبستن به دنیا وسختی هاى پس از مرگ وسفارش به شكیبایی بربال(

)فراز1(:
ْسَتِعیُنُه َعَلی َوَظاِئِف ُحُقوِقِه، َعِزیَز اْلُجْنِد، َعِظیَم اْلَمْجِد»خدا را برابر نعمتهایش 

َ
ْنَعاِمِه، َوأ ْحَمُدُه ُشْكرًا إِلِ

َ
»أ
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شكرگزارم، و بر انجام حقوق الهی از او یاورى می طلبم، پروردگارى که سپاهش نیرومند، و مرتبت او بزرگ 
است«

*ضرورت حمد خداوند وشكرگزارى 
*لوازم حمدالهی:یارى جستن و استعانت ازاو بر انجام وظایف الهی

*بیان دو ویژگی در مقام حمد خداوندمتعال) سپاهش نیرومند و مرتبت اش بزرگ(
*شهادت به رسالت محمدى)فراز2(

41(خطبه233)سفارش به تقوى ودل نبستن به دنیا()فراز1(:
ُه«» سپاس خداوندى را سزاست که  ِه اْلَفاِشی ِفی اْلَخْلِق َحْمُدُه، َواْلَغاِلِب ُجْنُدُه، َواْلُمَتَعاِلی َجدُّ »اْلَحْمُد ِللَّ

سپاس او در خلق  آشكار، و سپاهش پیروز و بزرگی او واال و بیكرانه است«
*بیان سه ویژگی در مقام حمد خداوندمتعال

*شهادت به رسالت محمدى)فراز3(
42(خطبه233)فراز2(:

َؤاِم، َو آاَلِئِه اْلِعَظاِم«»خدا را براى نعمتهاى پی در پی و بخشش هاى بزرگش ستایش  »أْحَمُدُه َعَلی ِنَعِمِه التُّ
می کنم،  

*بیان دو ضرورت ودلیل حمد خداوندمتعال
42(خطبه234)قاصعه()درمذمت کبروتكبر ابلیس()فراز1(:

ِذى َلِبَس اْلِعزَّ َواْلِكْبِرَیاَء، َواْخَتاَرُهَما لَنْفِسِه ُدوَن َخْلِقِه«»واالیی پروردگار ستایش خداوندى را  ِه الَّ »اْلَحْمُد ِللَّ
سزاست که لباس عزت و بزرگی پوشید، و  آن دو را براى خود برگزید، و از دیگر پدیده ها بازداشت«

*بیان وصف در مقام حمد خداوندمتعال )توضیح یک ویژگی(

5.نتیجهگیری
حمدخداوند، یكی از مفاهیم و معانی مهم قر آنی است که بارها و باعبارات مختلف ذکرشده ومورد تاکید 
قرار گرفته است. حمد خداوند یكی از بهترین عبادات و مقامات مهم در وادى توحید است. حمد یكی از 
ارکان توحید است. خداوند، حمد و ثناى الهی را به انسان تجویز و تعلیم فرموده ودر قر آن کریم امر به بیان 
حمد خداوند می نماید. حمد به معناى ثنا و ستایش در برابر عمل جمیلی ا ست که ثنا شونده به اختیار خود 
انجام داده است. حمد عالوه بر مفهوم سپاس و ستایش، متضمن مفهوم پرستش، خضوع و فروتنی عابدانه نیز 
هست. امام علی)ع(خودسبقت گیرنده به اسالم بود. ایشان دردامن مقام رسالت)ص(بزرگ شده، شاهد نزول وحی 
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بوده و سبقت ایشان دراسالم  آوردن مورداتفاق تمامی اندیشمندان شیعه واهل سنت است. نهج البالغه تجلی 
گاه بارز و مشخص کلمات وجمالت امام علی)ع(است که به مثابه منبعی ارزشمندو معتبر براى کسب شناخت 
درخصوص حمد خداوند می تواندمورداستنادقرارگیرد. هدف پژوهش بررسی  حمد خداوند از زبان امام علی)ع(

ازمنابع موجود«)مطالعه اسنادى(وروش  بر اساس » استفاده  براین اساس پژوهشی  بود.  درنهج البالغه خواهد 
گرد آورى اطالعات»روش تحلیل محتوا«درنظرگرفته شد. براساس بررسی  ومطالعه دقیق هشت منبع وفهارس 
موضوعی نهج البالغه درمجموع تعداد42 مورد )عنوان( استخراج وشناسایی گردید. نتایج پژوهش به قرار ذیل 

گزارش می شوند:
*موضوع حمد خداوندمتعال براساس ساختار نهج البالغه، فقط در بخش خطبه ها  آورده و دربخش هاى 

نامه ها و حكمت ها گزارش نشده است. 
*موضوع حمدخداوندمتعال 42مرتبه) 36 خطبه و 47 فراز(در نهج البالغه ثبت شده است. 

با  نهج البالغه  دریافت که15 درصد  آغاز خطبه هاى  می توان  از 239 خطبه،  احتساب  آغاز36 خطبه  *با 
موضوع حمدالهی بوده است. 

*بیان موضوع حمدالهی در  آغازین تمامی خطبه هاى موردبررسی  نهج البالغه، به مثابه ویژگی مهم پژوهش 
ارزیابی شده است. 

*زمینه هاى طرح موضوع حمد خداوند در نهج البالغه:
سنخ شناسی و دسته بندى موضوعی خطبه هاى نهج البالغه درخصوص حمد خداوند متعال قابل تفكیک 

در سه بخش بوده است:
الف( بیشترین خطبه هاى پژوهش اختصاص به بخش معارف توحیدى داشته است)19 مرتبه و 16خطبه(. 

44درصد خطبه هاى حمدخداوند مربوط به بخش معارف توحیدى بوده اند. 
شماره خطبه هاى بخش مربوطه براساس نهج البالغه فیض السالم عبارتنداز 1، 49، 64، ۸9، 90، 99، 132، 

152، 154، 159، 162، 1۸1، 1۸2، 204، 206 و 227. 
ب( درمرتبه دوم اهمیت، خطبه هاى حمدالهی مربوط به مباحث فرهنگی )شامل مواردى هم چون توصیف 
دین اسالم، رسالت محمدى)ص(، درمذمت کبروتكبر ابلیس، مواعظ به مردم، در مذّمت وگریز از دنیا و مفاسد 
 آن، امربه تقوى و مذمت دنیا وترغیب به  آخرت، اندرز، امر، تحریض و سفارش به تقوى ودل نبستن به دنیا 
وسختی هاى پس از مرگ وسفارش به شكیبایی بربال و پنددادن مردم به برداشتن توشه سفر آخرت( شناسایی شده 

اند)14مرتبه و 11خطبه(. 31درصد خطبه هاى حمدالهی دربخش مباحث فرهنگی قرارگرفته اند. 
شماره خطبه هاى بخش مربوطه براساس نهج البالغه فیض السالم عبارتنداز 45، ۸2، 95، 9۸، 105، 113، 
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156، 1۸6، 232، 233 و 234. 
ج( زمینه هاى تاریخی )براى نمونه دربازگستن ازجنگ صّفین، هنگام رفتن بشام در جنگ صّفین، در مالحم 
و خبر از حوادث ناگوار و فتنه هاى  آینده، درشورى و خالفت خویش، درنكوهش یارانش، در وصف منافقان 
و پس از رأى دادن حكمین (درمرتبه سوم درخصوص طرح موضوع حمدالهی شمارش شده اند)9 مرتبه و 

9خطبه(. 25درصد خطبه هاى حمدالهی دربخش زمینه هاى تاریخی گنجانیده شده اند. 
شماره خطبه هاى بخش مربوطه براساس نهج البالغه فیض السالم عبارتنداز 2، 35، 4۸، 100، 107، 151، 

171، 179 و 1۸5. 
127 فراز مربوط به کل موضوع توحید بوده که از آن میان 23فراز مربوط به حمد الهی شمارش شده اند. 
نتایج پژوهش نشان داده که 1۸ درصد محتویات معارف توحیدى در خطبه هاى پژوهش به موضوع حمدالهی 

اختصاص داشته است. 
*بیان موضوع حمدالهی در  آغازین تمامی خطبه هاى معارف توحیدى، مشخصه مهم و بارز نهج البالغه بوده 

است. 
جدولشماره1(انواعزمینههایموضوعیخطبنهجالبالغهدرطرحبحثحمدخداوندمتعال

موضوع
مرتبهخطبه 

درصدتعداددرصدتعداد
16441945معارف توحیدى
11311433مباحث فرهنگی

925920زمینه هاى تاریخی
3610042100جمع کل

*لوازم و خروجی حمدوستایش خداوند عبارتنداز:
1(شهادت به توحید:خطبه هاى 2، 35، 99، 100، 113، 132و 1۸6)7 مورد(

2(شهادت به رسالت محمدى)ص(:خطبه هاى2، 35، ۸2، 99، 113، 132، 151، 1۸5، 1۸6، 227، 232و 
233 )12مورد(

*خطبه هاى برجسته حمد الهی )105، 159 و 1۸1(
*بیان موضوع حمد الهی در سبک و اسلوب دعا) خطبه هاى 159و 206(

*سنخ شناسی موضوعی خطبه هاى حمد خداوند متعال در نهج البالغه:
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1(بیان مشخصات و ویژگی هاى باریتعالی در مقام حمد خداوندمتعال ) 73 ویژگی(
2( بیان ضرورت ودلیل حمد خداوندمتعال )5۸ ضرورت(

3(چگونگی حمد خداوند متعال) ۸ وضعیت(
4( لوازم )خروجی هاى (حمد خداوند) 10 خروجی و کارکرد(:

طلب استعانت ویارى از خداوند) 4 مورد(، ایمان  آوردن به خداوند) 3 مورد(، طلب استعانت از خداوند 
متعال دررعایت وظایف الهی)2مورد(، چنگ زدن به ریسمان و حبل الهی) 2مورد(، طلب هدایت نمودن، توکل 
نمودن براو، طلب سالمتی در دین، طلب استغفار، طلب استعانت از خدادرقبال دورى از دامهاى شیطان، کامل 

نمودن نعمت )هرکدام 1 مورد(



243مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

 مراجع
1. احمدنژاد، ا. )13۸۸(. مدخل حمد، دانشنامه جهان اسالم، بنیاددایره المعارف اسالمی. صفحات 12۸- 131. 

2. انصاریان، ع. )1357(. الدلیل علی موضوعات نهج البالغه، تهران، انتشارات مفید. 
3. اویس، ک. م. )140۸ق(. المعجم الموضوعی لنهج البالغه، مشهد، انتشارت  آستان قدس رضوى. 

4. بیضون، ل. )140۸ق(تصنیف نهج البالغه، تهران، مرکز النشر مكتب االعالم االسالمی. 
5. دایره المعارف بزرگ اسالمی)1377(. مدخل حمد، چاپ اول، جلدهشتم؛تهران، مرکزدایره المعارف 

بزرگ اسالمی. 
6. دایره المعارف قر آن کریم. )13۸5(. ، مرکزفرهنگ ومعارف قر آن، مدخل حمد، چاپ اول، جلدسوم، 

قم، بوستان کتاب، صفخات260-237. 
7. راغب اصفهانی، ح. )1412ق(.  مفردات ألفاظ القر آن. بیروت: دارالقلم 

۸. رستمی نسب، ع و ز رستمی نسب. ) 1393(. مفهوم و معارف مربوط به  آموزه »حمد و ثناى الهی«، از 
منظر قر آن و عترت و  آثار تربیتی  آن، پژوهش هاى تعلیم و تربیت اسالمی، سال ششم، پاییز وزمستان، شماره10، 

صفحات76-55. 
ترجمه محمدرضا  نه سوره(،  قر آن()شامل  ده جزءاول  کریم)تفسیر  تفسیرقر آن   .)13۸2( م.  شلتوت،   .9

عطایی، چاپ اول، مشهد، انتشارات  آستان قدس رضوى. 
10. شلتوت، م. )1377(. سیرى در قر آن کریم، ترجمه حسین سیدى، چاپ اول، مشهد، انتشارات  آستان 

قدس رضوى. 
11. شوشترى، م.  ت، )1376(. بهج الصباغه فی شرح نهج البالغه. چاپ اول، تهران، انتشارات امیرکبیر. 

12. طباطبایی. م. ح. )1361(المیزان فی تفسیرالقر آن، ترجمه سیدمحمدباقرموسوى همدانی، مجلدات اول 
تا چهلم، تهران، انتشارات محمدى. 

13. مشكینی، ع. )1363(. الهادى الی موضوعات نهج البالغه، تهران، انتشارات چاپخانه ى وزارت اسالمی
14. مصطفوى، ج. )1354(. الكاشف عن الفاظ نهج البالغه، تهران، داراکتب االسالمیه. 

15. محمدى کرمانشاهی، ا. )1377(. حمد در قر آن، مجله فرهنگ کوثر، شماره13، فروردین ماه
16. مطهرى، م. )1370(.  آشنائی با قر آن، ج 1 و 2، تهران، انتشارات صدرا. 

17. مطهرى، م. )13۸9(، مجموعه  آثار، جلد 2، تهران: انتشارات صدرا.  
1۸. معرفت، م. ه. ) 1377(. نكته هاى تفسیرى در سوره حمد، پژوهش هاى قر آنی، شماره13و 14، صفحات 

 .209 -192



مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 244

واکاویجایگاهاندیشهوحدتسیاسیدراسالمباتکیهبرآموزههاینهجالبالغه

محمدهادیحیدریان
کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسالم، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده
از مهمترین ضرورتهاى سیاسی جهان اسالم مسئله وحدت اسالمی است. موضوعی که می توان  آن را یكی از 
اصلیترین عوامل بزرگی و ارجمندى مسلمانان دانست؛ در مقابل، تفرقه و تشتت جز حقارت و خوارى و به هدر 
رفتن نیروهاى فكرى و سرمایه هاى انسانی جهان اسالم چیزى در بر نخواهد داشت. متأسفانه جریانهایی با رفتارها 
و مواضعی که اتخاذ می کنند به تقابل عملی با این اصل اصیل و راهبردى به مقابله برخاسته و اختالفات مذهبی 
را بیشتر و تحقق وحدت اسالمی را با چالش روبرو ساخته اند. هدف ما در این نوشتار این است که مختصات 
فكرى و عملی وحدت سیاسی در اسالم را از دیدگاه امام علی)ع( بررسی  نماییم. علی بن ابیطالب)ع( بود که با 
مشاهده  آشفتگی جامعه اسالمی پس از رحلت حضرت محمد)ص(، با شكیبایی و بردبارى بینظیر از طریق گفتار 
و رفتار تالش نمود وحدت سیاسی مسلمانان را حفظ نماید و همین کوششها بود که او را به عنوان بزرگترین 
پرچمدار و طالیه دار وحدت معرفی نماید. بهره بردارى و درس آموزى از سیره عملی ایشان باید سرمشق و 
الگویی همیشگی جهت حفظ وحدت به خصوص در میان حاکمان و سیاستمداران در جامعه اسالمی باشد. 
سؤال اصلی ما در این نوشتار این است که مؤلفه هاى گفتارى و رفتارى وحدت سیاسی در میان حكمرانان در 

پرتو  آموزه هاى نهج البالغه چیست؟ 

واژگان کلیدی: امیرالمؤمنین علی)ع(، نهج البالغه، وحدت سیاسی، اندیشه، حاکمان. 
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مقدمه
موضوع وحدت و مباحث مربوط به  آن سابقهاى به قدمت زندگی بشر دارد. بشر  آنگاه که پا به عرصه وجود 
نهاد و تمایالت و نیازهاى اجتماعی خود را درک کرد و دریافت که براى رسیدن به خوشبختی و سعادت باید با 
همزیستی، همكارى، همدلی، همراهی و همفكرى با دیگر همنوعان خود رفتار نماید، خود را وابسته به موضوع 
وحدت دید. مسئله وحدت اسالمی به خصوص در میان حاکمان جامعه اسالمی، از جمله اهداف و  آرمانهاى 
مكتب اسالم بوده و اهتمام فراوان قر آن، سنت پیامبر)ص( و سیره امامان)علیهمالسالم( بر موضوع اتحاد مسلمانان 
و امت اسالمی، دلیل این مدعا است. از این نگاه، مسئله وحدت جامعه اسالمی، یک موضوع راهبردى خواهد 
بود. هیچگونه تردیدى در ضرورت و اهمیت وحدت اسالمی وجود ندارد. در سالهاى اخیر و با بروز و ظهور 
جریانهاى تندروى اسالمی و هویدا شدن دشمنی بدخواهان اسالم، مسئله تقریب مذاهب اسالمی به یكی از 

نگرانیهاى اصلی دلسوزان جهان اسالم تبدیل شده است. 
جهان اسالم در حال اندوختن تجربه هاى ناگوار و تلخی از تفرقه و تشتت است. اکثر قریب به اتفاق مسلمانان 
در طول تاریخ با هم زندگانی مسالمت آمیز و صلح جویانهاى داشته اند اما همواره جریانهاى متعصب و متحجرى 
نیز بوده اند که تحت تأثیر برداشتهاى غلط و تنگنظرانه، زمینه تنازع و تنش را مهیا کرده و امت اسالم را به جان هم 
انداخته اند. اینان با برگزارى مراسماتی همچون نهم ربیعاالول و اهانت به مقدسات اهلسنت، موجب بیشتر شدن 
دشمنیهاى مذهبی و برانگیختن احساسات اهل سنت شده اند. این جریانها در سالهاى اخیر براى تحت شعاع قرار 
دادن وحدت در جهان اسالم برنامه ریزى هایی را انجام داده که نامگذارى روز نهم تا پانزدهم ربیعاالول به عنوان 
هفته برائت نمونهاى از این موارد است. از رهگذر این وضع ناهنجار است که جان، مال و سرزمین بیگناهان 
مورد تعرض قرار گرفته و حرث و نسل مسلمانان در  آتش خشم و نفرت میسوزد. سیاستمداران، عالمان، متفكران 
و مصلحان جهان اسالم باید براى رهایی امت اسالمی از این مصائب چاره اندیشی و تدبیر نموده و در مقابل 
گسترش این سیر و روند مخرب و ویرانگر بایستند. ما در این مقاله بر آنیم که نشان دهیم مهمترین و مبناییترین 
مرتبه وحدت در نگاه امام علی)ع( بحث وحدت سیاسی در حكومت و بین حكمرانان است. که استاد دانشگاه 
االزهر مصر در مقالهاى به عنوان »علی بن ابیطالب)ع( و تقریب مذاهب« چه زیبا مینوسید: »این فضیلت بزرگی 
براى علی)ع( بن ابیطالب است که اولین بنیانگذار تقریب بین مذاهب بود تا اختالف رأى و نظر، موجب تفرق و 
پراکندگی نگردد و غبار دشمنی میان طوایف مختلف، برپا نشود؛ بلكه با وجود اختالف نظر، وحدت و یگانگی 
خود را حفظ کنند و برادروار زندگی نمایند. نخستین اختالف میان مسلمین، اختالف بر سر خالفت بود و 
علی با  آنكه می دانست از دیگران به خالفت سزاوارتر است، ولی با ابوبكر و عمر و عثمان به مدارا رفتار کرد و 
از هیچگونه کمک نسبت به  آنان دریغ نفرمود تا نمونه عالی مدارا و حافظ اتحاد، هنگام اختالف رأى باشد«. 
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روششناسیپژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردى و از نظر روش تحلیل محتواى کیفی)توصیفی- تحلیلی( می باشد. این 
شیوه بهترین روش براى توصیف و تفسیر موضوعات و همچنین پرداختن به روابط موجود میان  آنها است. در 
این روش ما قصد کنترل یا دستكارى متغییرها را نداریم بلكه می خواهیم  آنها را مورد مشاهده و سپس تفسیر قرار 
دهیم. در این مقاله براى توصیف مؤلفه هاى وحدت و اتحاد سیاسی در اسالم در پرتو نهج البالغه از این روش 
استفاده شده است. مطالعه موردى به جمع  آورى اطالعاتی با جزئیات زیاد براى شناسایی مشخصه هاى یک 
مبحث تعریف شده میپردازد. هنگامی که هدف پژوهش، شناسایی مشخصه، تكرار و همبستگی موضوعات 
است، این روش انتخابی مناسب محسوب میگردد. از ویژگی هاى بارز تحقیقات موردى، تعمیم نتایج اینگونه 
تحقیقات به جامعه اى با خصوصیات مشترک است. مطالعه موردى به مطالعه دقیق و همهجانبه یک موضوع و 
کاوش عمیق و شناخت کلیه متغییرهاى مربوط به  آن مورد میپردازد. شیوه گرد آورى اطالعات نیز به صورت 

کتابخانهاى می باشد. 

  پیشنهپژوهش
به نظر می رسد ارائه پژوهشی در خصوص موضوع وحدت سیاسی  آن هم از نگاه و دیدگاه امیرالمؤمنین)ع( 
در نهج البالغه در دو سطح فكرى و رفتارى، بدون مالحظات و تعصبات جانبدارانه مذهبی و همچنین ارائه 

راهكارهایی به منظور تحقق وحدت، مصدرى تازه براى محققین در این موضوع باشد. 
کتاب ها، مقاالت و رساله هاى مختلفی پیرامون وحدت اسالمی به رشته تحریر در  آمده است که در ذیل به 

برخی از  آنها اشاره می شود:
که  است  بر  آن  نوشتار  این  هروى)13۸۸(؛  رمضانی  علیرضا  نوشته  وحدت«  امام  »علی)ع(  کتاب  الف( 
ریشه هاى عمدهترین اختالف نظر فرقهاى میان شیعه و اهل سنت یعنی خالفت حضرت علی)ع( را تحلیل نماید. 
وى عدم همدلی و اتحاد مسلمانان را موجب بروز تفرقه میان امت اسالمی دانسته که دشمنان از  آن براى ضربه 

زدن به اسالم و اعتقادات دینی مسلمانان استفاده می کنند. 
ب( »امام علی و وحدت اسالمی« عنوانی کتابی است که محمد واعظ زاده خراسانی)13۸0( در این کتاب 
درباره وحدت، تفرقه عرب و تأثیر اسالم در تبدیل  آن تفرقه به وحدت و الفت، عوامل روانی و اخالقی وحدت 
و اختالف، دعوت به وحدت و پرهیز از اختالف و شیوه عملی امام علی)ع( در حفظ وحدت مطالبی بیان شده 

است. 
ج(»وحدت و انسجام اسالمی از دیدگاه قر آن و نهج البالغه« اثر سیدحنان رضوى)1390( این مقاله به بررسی  
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لغوى و اصطالحی مفهوم وحدت در نهج البالغه اشاره کرده و سپس به بحث در خصوص مبانی و محورهاى 
وحدت، راهكارهاى عملی ایجاد وحدت و  آثار وحدت اسالمی پرداخته است. 

د(»وحدت اسالمی یا وفاق تشیع و تسنن در نهج البالغه« اثر سعید خومحمدى خیر آبادى)13۸5( در این 
مقاله به وقایع تاریخ صدر اسالم به ویژه دوران خلفا پرداخته و به نقش امیرالمؤمنین)ع( در ایجاد اتحاد و وحدت 

اسالمی اشاره شده است. 
مفهومشناسی

 وحدت به معناى یكی بودن و یگانگی است. )فرزندوحی، جلیلیان، محققی، 13۸5: 101(. وحدت به 
معناى اتحاد افراد یک جامعه و یا پیروان یک دین و به معناى تكیه افراد بر اشتراکات، افكار و  آرمانهاى مشترک 
و هم سو بودن در جهت هدف اصلی و مهمتر و پرهیز از تفرقه و تعصب بر سر مسائل فرعی اختالف است. 

)نكویی سامانی. 13۸6: 61( 
»اتحاد مسلمین، به معناى انصراف مسلمین و ِفَرق گوناگون از عقاید خاص کالمی و فقهی خودشان نیست؛ 
بلكه اتحاد مسلمین به دو معناى دیگر است که هر دوى  آن باید تأمین بشود: اول این که ِفَرق گوناگون اسالمی)ِفَرق 
سنی و ِفَرق شیعه( که هر کدام ِفَرق مختلف کالمی و فقهی دارند - حقیقتًا در مقابله با دشمنان اسالم، همدلی 
و همدستی و همكارى و همفكرى کنند. دوم این که ِفَرق گوناگون مسلمین سعی کنند خودشان را به یكدیگر 
نزدیک کنند و تفاهم ایجاد نمایند و مذاهب فقهی را باهم مقایسه و منطبق کنند. بسیارى از فتاواى فقها و علما 
هست که اگر مورد بحث فقهِی عالمانه قرار بگیرد، ممكن است با مختصر تغییرى، فتاواى دو مذهب به هم 
نزدیک شو«. )خامنه اى. 136۸( عالمه محمدتقی جعفرى نیز در مقدمهاى که بر نوشتار استراتژى وحدت در 
اندیشه سیاسی اسالم نگاشته اند، وحدت اسالمی را چنین تعریف کرده اند: »وحدت اسالمی یعنی قرار دادن 
متن کلی دین اسالم براى اعتقاد همه جوامع مسلمان و برکنار نمودن عقاید شخصی نظرى و فرهنگ مجلسی 
و خصوصیات  آراء و نظریات مربوط به هر یک از اجزاى متن کلی دین که مربوط به تعقل و اجتهاد گروهی یا 

شخصی است«. )موثقی. 1372. ج1. ص30(. 
بنابراین مقصود از وحدتاسالمی عبارت است از تأکید طرفداران و پیروان همه مذاهب اسالمی بر اشتراکات 
دینی با اتكا بر گفتوگوهاى علمی در حیطه دینی ضمن صیانت ویژگی هاى مذهبی برپایه رعایت حقوق و باورها 
و مقدسات مذهبی دیگران، به منظور زندگی  آشتیجویانه و صیانت از جامعه اسالمی و مسلمانان در مقابل 
دشمنان جهان اسالم. پس منظور از وحدت اسالمی کنار گذاشتن اختالفات و پافشارى بر نقاط مشترک است 

نه کنار گذاشتن تعصب و تصلب نسبت به عقاید خود و انتخاب یک مذهب از میان مذاهب موجود. 
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چارچوبنظری
1.قرآنکریم

بدون تردید پیشینه وحدت اسالمی به مثابه یک دغدغه دینی را باید در کالم قر آن مجید جستجو کرد. 
ُكْم ُتْرَحُموَن؛ تنها مؤمنین  َه َلَعلَّ ُقوا اللَّ َخَوْیُكْم َو اتَّ

َ
ْصِلُحوا َبْیَن أ

َ
َما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفأ خداوند متعال می فرماید: »ِإنَّ

برادر یكدیگرند پس بین برادران خود اصالح کنید و از خدا پروا کنید، شاید مورد رحمتش قرار گیرید«. 
)حجرات/10( در قر آن کریم از امت اسالمی به عنوان امت متمایز از سایر امتها یاد شده است. امت اسالم 
در اثر دو ویژگی »میانهروى امت اسالم« و »برادرى میان  آحاد امت اسالم« از سایر امتها متمایز گشته است. 
)شاکرسلماسی. 1393: 75( برادرى اسالمی از خصوصیات و ویژگی هاى برجسته و مهم امت اسالم است. 
مفهومهاى قر آنی امت واحده و برادرى ایمانی نیز بسترهاى قر آنی و تقریب مذهبی دارد. همچنین طبیعی و 
اجتنابناپذیر بودن اختالف در کتاب و سنت هم به رسمیت شناخته شده است. اگر اعتصام به حباللله و عدم 
تفرق یک اصل قر آنی است و به حكم »َو ال َیزاُلوَن ُمْخَتِلِفین « اختالف نیز اجتنابناپذیر است؛ پس می توان با 

وجود تفاوتها و اختالفها، همزیستی و همدلی نیز داشت. 
ْیطاِن  ِبُعوا ُخُطواِت الشَّ ًة َو ال َتتَّ ْلِم َکافَّ ِذیَن  آَمُنوا اْدُخُلوا ِفی السِّ َها الَّ یُّ

َ
خداوند متعال در  آیه 20۸ سوره بقره»یا أ

ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبیٌن؛ اى کسانی که ایمان  آورده اید بدون هیچ اختالفی همگی تسلیم خدا شوید و زنهار گامهاى  ِإنَّ
شیطان را پیروى مكنید که او براى شما دشمنی  آشكار است«. این  آیه مؤمنان را به صلح و صفا توصیه نموده و 
راه حفظ  آن را که عبارت است از ورود در سلم و بسنده کردن به دین خدا در اندیشه و رفتار بیان می کند. یگانه 
مسیر همین است که در  آن وحدت و سعادت دنیا و  آخرت تأمین می شود در غیر اینصورت با خروج از سلم و 
دخول در تصرف در  آیات ایات الهی، همانگونه که از بنیاسرائیل و دیگران سر زده، وحدت دینی از هم گسسته 

و سعادت دنیا و  آخرت رخت بر بسته و هالک عمومی فرا می رسد. )جوادى آملی، 137۸، ج10، ص267(. 
خداوند متعال، ظلم، حسد و ریاستطلبی برخی منسوبان به دین را منشأ اختالف و تفرقه معرفی می کند؛ »کاَن 
اِس ِفیَما اْخَتَلُفوا  ْنَزَل َمَعُهُم اْلِكتاَب ِباْلَحقِّ ِلَیْحُكَم َبْیَن النَّ

َ
ِریَن َو ُمْنِذِریَن َو أ یَن ُمَبشِّ ِبیِّ ُه النَّ ًة واِحَدًة َفَبَعَث اللَّ مَّ

ُ
اُس أ النَّ

ِذیَن  آَمُنوا ِلَما اْخَتَلُفوا ِفیِه ِمَن  ُه الَّ ناُت َبْغیًا َبْیَنُهْم َفَهَدى اللَّ وُتوُه ِمْن َبْعِد ما جاَءْتُهُم اْلَبیِّ
ُ
ِذیَن أ ِفیِه َو َما اْخَتَلَف ِفیِه ِإالَّ الَّ

ُه َیْهِدى َمْن َیشاُء ِإلی  ِصراٍط ُمْسَتِقیٍم؛. )بقره/ 213(  آیتالله احمدیمیانجی در خصوص این  آیه  اْلَحقِّ ِبِإْذِنِه َو اللَّ
چنین میگوید: »از این  آیه استفاده می شود که اختالف در دین مانند اختالف قبل از نزول کتاب  آسمانی به 
مقتضاى فطرت نیست بلكه به بغی و تعدى از حدود و مقررات فطرت مستند است زیرا دین الهی با فطرت مطابق 
است و هرگز از ناحیه دستگاه  آفرینش تغییر و اختالفی در  آن را پیدا نمی کند؛ اختالف ظالمانه و حسودانه در 
دین، خطر بزرگی است که موجب پیدایش نحله هاى گوناگون و مذاهب متعدد شده است«. )احمدیمیانجی. 
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)43 :1392
خداوند متعال در  آیه 14 سورى مبارکه شورى، منشأ اختالف در دین را بغی، سرکشی و خودمحورى برخی 
ُقوا ِإالَّ ِمْن َبْعِد ما جاَءُهُم اْلِعْلُم َبْغیًا َبْیَنُهْم َو َلْو ال َکِلَمٌة َسَبَقْت ِمْن  عالمان دینی دانسته و می فرماید: »َو ما َتَفرَّ
وِرُثوا اْلِكتاَب ِمْن َبْعِدِهْم َلِفی َشکٍّ ِمْنُه ُمِریٍب)شورى/ 14(. 

ُ
ِذیَن أ ی َلُقِضَی َبْیَنُهْم َو ِإنَّ الَّ َجٍل ُمَسمًّ

َ
َک ِإلی  أ َربِّ

همچنین در  آیه 13 سوره شورى جوهر پیام شریعت را اقامه دین و پرهیز از تفرقه در  آن دانسته است: »برایتان 
از دین همان را تشریع کرد که نوح را بدان توصیه فرمود، و  آنچه ما به تو وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و 
عیسی توصیه نمودیم این بود که دین را بپا بدارید، و در  آن تفرقه نیندازید«. در  آیهاى دیگر نیز مسلمانان را از 
ِذیَن  تشتت و پراکندگی در دین برحذر داشته و اختالف را کار علماى یهود معرفی نموده است: »َو ال َتُكوُنوا َکالَّ
ولِئَک َلُهْم َعذاٌب َعِظیٌم ؛ و شما مانند اهل کتاب نباشید که بعد 

ُ
ناُت َو أ ُقوا َو اْخَتَلُفوا ِمْن َبْعِد ما جاَءُهُم اْلَبیِّ َتَفرَّ

از  آنكه  آیات روشن به سویشان  آمد اختالف کردند و دسته دسته شدند و  آنان عذابی عظیم خواهند داشت«. 
) آل عمران/ 105(

بنابراین دعوت به وحدت و دورى از تفرقه، از تأکیدات و توصیه هاى قر آن کریم است. این کتاب  آسمانی 
همه مسلمانان و به خصوص حاکمان اسالمی را به وحدت و پرهیز از اختالف فرا می خواند: »َو اْعَتِصُموا ِبَحْبِل 
ُقوا«. ) آل عمران/ 103( لذا اتحاد و انسجام امتاسالمی به خصوص در میان حكمرانان یک  ِه َجِمیعًا َو ال َتَفرَّ اللَّ
ضرورت و دستور قر آنی و تفرقه یک عمل ناصواب و مفسد و زیانبار از نظر دین و عقل است. »َو ال َتناَزُعوا 

َفَتْفَشُلوا َو َتْذَهَب ِریُحُكْم«؛ و نزاع مكنید که سست شوید، و در نتیجه نیرویتان تحلیل رود. )انفال/ 46(

2.پیامبراکرم
تاریخ اسالم شاهد است که پیامبر اکرم)ص( چگونه با ایجاد وحدت و جلوگیرى از افتراق، صفوف مسلمین را 
به بنیان مرصوص تبدیل کرد و چگونه از ثمرات شیرین وحدت به نفع اسالم و تحكیم مبانی سیاسی و اجتماعی 
و دفاعی امت اسالم بهره گرفت و صف واحدى از امت اسالم را تشكیل داد و به وسیله  آن قدرت، شوکت و 
عزت اسالم در همه صحنه ها و تحوالت اجتماعی و سیاسی و اقتصادى جلوهگر گردید. )نكوییسامانی، 13۸6: 
62( پیامبر اکرم)ص( در مدت زمان کوتاهی توانستند میان قبایلی که بیش از یكصد سال جنگ و خونریزى و 
اختالف در میان  آنها جریان داشت، صلح و صفا ایجاد کنند و با اتحاد  آنها جبهه نیرومندى در مدینه به وجود 

 آورند. )فرزندوحی، جلیلیان، محققی. 1395: 102(
رسول خدا)ص( عرب را از تفرقه و دو دستگی به سوى وحدت و عزت راهنمایی کرد. از  آنجایی که پیامبر 
خدا)ص( اسوه کامل زندگی هستند الگو قرار دادن سیره  آن حضرت کار آمدترین راه براى جامعه امروز و حاکمان 
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در جهت تحقق وحدت اسالمی است. پیامبر)ص( با سخنان و رفتارهاى خویش راهكارهاى متفاوتی براى ایجاد 
برادرى و وحدت ارائه دادند. )باباخان. 1394: 129-130( 

بنابراین رسول مكرم اسالم)ص(، از بعثت تا رحلت همیشه در تعالیم خویش، در جهت نفی تفرقه و اختالف و 
همچنین استحكام پایه هاى وحدت و همبستگی میان مسلمانان تأکید کرده است. 

حضرت رسول اکرم)ص( با اشاره به ریشه و منشأ واحد انسان ها، مالک و معیار را تقوا خوانده و فرمود: 
»اى مردم؛ خداى شما یكی است، پدر همه شما یكی است،  آدم از خاک به وجود  آمده؛ برترین و گرامیترین 
شما نزد خدا، با تقواترین شماست. هیچ برترى براى عرب بر عجم نیست؛ بلكه برترى به میزان تقواست«. 
)حرانی، 1404، ص34( پیامبر اسالم)ص( در بیان اینكه اسالم مختص هیچ نژاد و قوم خاصی نیست و مأموریتش 
همگانی و جهانی است، امتاسالمی را فراتر از مرزهاى قومی، قبیلهاى و نژادى می دانست و بدینوسیله وحدت 
و همبستگی را در بین جامعه اسالمی برقرار ساخت. در جایی دیگر فرمودند:»َوَمْن َفاَرَق اْلَجَماَعَة َماَت َمْیَتًة 
ًة«. )پاینده، 13۸2: 2۸5(. پیامبر اکرم)ص(، جدا شدن از جماعت مسلمین را برابر جاهلیت می داند؛ یعنی  َجاِهِلیَّ
کید  تفرقه سبب برگشت جامعه مقتدر اسالمی به زمان تشتت و پراکندگی دوران جاهلیت میگردد. بنابراین تأ
می کنند که همواره با جماعت باشید تا از این  آسیب در محفوظ بمانید. پیامبر اسالم)ص( نتایج تفرقه در جامعه 
ها«. )متقیهندى،  ها إاّل َظَهَر أْهُل باِطِلها َعلی اأْهِل َحِقّ ٌة َبْعَد َنِبیِّ مَّ

ُ
اسالمی را چنین بیان میفرمایند: » ما اْخَتَلَفْت أ

1401، ج1، 1۸3(. در حدیث دیگر  آمده است: اختالف نكنید،  آنان که قبل از شما بودند، اختالف کردند 
و هالک شدند.«)متقی هندى، 1401، ج1، 177(. پیامبر اعظم)ص( پیامدهاى وحدت و جدایی را چنین بیان 

فرموده است:» الَجماَعةُ  َرْحَمةٌ  َو اْلُفرَقةُ  عذاٌب «. )پاینده، 13۸2، 132( 
مشاهده میكنیم که اولین اقدام پیامبر)ص( در جلوگیرى از تفرقه و ایجاد همدلی در مدینه، انتخاب محل 
اقامت خویش در ورود به مدینه توسط شتر است. »از دیگر اقدامات رسولخدا)ص( در مدینه، پیمان برادرى میان 
مهاجران و انصار بود که در پناه  آن دوستی و همدلی بیشترى به وجود  آید«. )ابنسعد، 1410، ج1، 1۸4( این 
پیمان برادرى همگانی تنها بر اساس نفی انگیزه هاى قومی و قبیلهاى و بر محور حق و همكارى اجتماعی شكل 
گرفت. این قراردادها را می توان یكی از بارزترین شواهد به کارگیرى رهیافت وحدت اسالمی در جامعه  آن زمان 
شمرد. بنابراین رسول اسالم)ص( با صبر، شكیبایی و همچنین اغماض و گذشت، یگانگی و همدلی را در میان 
مسلمانان بنا نهاد و با سیره خویش بزرگی و شرافت را براى امت اسالم به ارمغان  آورد. ایشان حقیقتًا عامل به 
 آیات قر آن بود و همگان به خصوص حاکمان جامعه اسالمی را به وحدت و دوستی توصیه و از رفتارهاى واگرا 

برحذر میداشتند. 
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وحدتسیاسیدرنهجالبالغه
 با رحلت پیامبر عظیم الشأن اسالم)ص(، دوباره عوامل وحدتگریز قومی و نژادى خود را نشان داد؛ رویدادهایی 
به وقوع پیوست که تأثیرات عمیقی بر همه جوانب جهان اسالم تا امروز گذاشت و این اتفاقات که در کالبد 
موضوع جانشینی رسول اکرم)ص( مطرح است، به اصلیترین و پایدارترین عوامل وحدتگریزى و تفرقهگرایی مبدل 
شد. علی بن ابیطالب)ع( با مشاهده  آشفتگی جامعه اسالمی پس از رحلت حضرت محمد)ص(، با شكیبایی و 
بردبارى بینظیر از طریق گفتار و رفتار تالش نمود وحدت مسلمانان و بقا و دوام  آنها به خصوص در حكومت 
و میان حكمرانان را حفظ نماید و همین کوششها بود که او را به عنوان بزرگترین پرچمدار و طالیه دار وحدت 
معرفی کرد. بهره بردارى و درس آموزى از سیره عملی ایشان می تواند ضمن از بین بردن موضوعات اختالفی 
مرتبط با جانشینی پیامبر)ص(، شالوده تقارب و همسویی هر چه بیشتر امت اسالمی را مهیا و مسائل اختالفی را به 
نقطهاى براى همبستگی و یگانگی هر چه بیشتر مسلمین بدل سازد. حضرت)ع( با مبنا قرار دادن کتاب و سنت 
نبوى)ص( مانع پدیدار شدن تشتت و تفرقه در پیكره امت اسالمی شدند. سیره امام)ع(، باید سرمشق و الگویی 

همیشگی جهت حفظ وحدت در جامعه اسالمی باشد. 

1.علی)ع(ومسألهخالفت
کرد.  بروز  مسلمانان  میان  اختالف  عامل  نخستین  عنوان  به  جانشینی  مسأله  رسوالسالم)ص(،  رحلت  با 
امیرالمؤمنین)ع( براى نگهداشتن وحدت مسلمانان، از هرگونه فعالیت و حرکتی که موجب تضعیف اسالم شود 
پرهیز و از هیچگونه مساعدت فكرى با خلفا کوتاهی نكرد. گزارش تاریخی حاکی از  آن است که مشاوره خلفا 

با علی)ع( در امور مهم، دستگاه خالفت را از لغزش اصولی باز داشت. 
»مطالعه در سیره امام علی)ع( نشان میدهد که هدف  آن حضرت تنها حفظ اصل اسالم و وحدت بین عموم 
مسلمانان بود و در مسئله خالفت، که اولین اختالفی بود که در بین امت اسالمی به وجود  آمد، علی)ع( با صبر و 
سكوت خود، اجازه نداد این اختالف، وحدت امت اسالمی را خدشهدار سازد«. )نكوییسامانی. 13۸6: 5۸( 
و  آنگاه که با عثمان بن عفان به عنوان خلیفه بیعت شد و امام نگران عاقبت  آن بود، باز بر اعتقاد خود به وحدت 
مسلمین اصرار ورزید و فرمود: و سوگند به خدا، خالفت را وا مینهم مادامی که امور مسلمانان منظم باشد. 
)فرقانی. 13۸0: 1۸۸( علی)ع( در برابر غضب کنندگان حق خود قیام نكرد زیرا مصلحت اسالم در  آن شرایط، 
ترک قیام، بلكه همگامی و همكارى بود. )مطهرى. 1362: 91( حضرت هم حق و هم معیار حق بود، اما حفظ 
اسالم، دین خدا و وحدت امت اسالم  آنقدر با ارزش و مهم بود که بسیارى از جفاها و مصائب را بیست و پنج 

سال تحمل نمود که نامه 62 نهج البالغه گواه بر این موضوع است. 
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2.همکاریباخلفا
حضرت علی)ع( به مسئولیت خویش عمل کرد، ایشان با حضور در مسجد، برپایی نماز جماعت و ارائه 
مشاوره و اظهار نظرات صائب خویش خلفاء و امت را همراهی کرد. به گفته شیخ نجمالدین عسكرى در بیش 
از نود مورد حضرت علی)ع( در مسائل مختلف نظامی، اقتصادى، سیاسی و دینی به عمر بن خطاب مشاوره دارد. 
)صفار، حسینیفاضل. 13۸6: 159( »َفَخشیُت ِاْن َلْم َاْنُصِر ااْلْسالَم َو َاْهَلُه َاْن َارى فیِه َثْلمًا َاْو َهْدمًا َتُكوُن اْلُمصیَبُة 
ُع  راُب، َاْو َکما َیَتَقشَّ ما ِهَی َمتاُع َاّیام َقالِئَل، َیُزوُل ِمْنها ما کاَن َکما َیُزوُل السَّ تی ِانَّ ِبِه َعَلیَّ َاْعَظَم ِمْن َفْوِت ِوالَیِتُكُم  الَّ
حاُب،  ترسیدم اگر به یارى اسالم برنخیزم رخنه اى در دین ببینم یا شاهد نابودى  آن باشم که مصیبت  آن بر  السَّ
من بزرگتر از فوت شدن حكومت بر شماست،  حكومتی که متاع دوران کوتاه زندگی است، و همچون سراب 

از بین میرود، یا همچون ابر از هم میپاشد«. )نهج البالغه، خطبه 62(
حضرت)ع( با اقدامات شگفتانگیزى همچون بیعت با ابوبكر، ارائه مشورت هاى فراوان در مقاطع گوناگون 
به خلفاء، ترغیب پیروان خویش به همكارى با  آنها، مشارکت در امور دیوانی، قضا و حتی جنگهاى  آن دوره، 
پذیرش چند بار جانشینی عمر در مدینه و اداره این شهر در غیاب خلیفه، تالش زایدالوصف در مقابل ناراضیان 
خلیفه سوم و پرهیز دادن  آنها از کشتن ایشان، تا جایی که حسن و حسین را در  آستان دارالخالفه براى حفاظت 
از ورود ناراضیان به  آنجا گماشتند، همه و همه گویاى این نكته حساس و سرنوشتساز بود که مبادا اختالفهاى 
پیش  آمده بر سر جانشینی به تفرقه و تضاد و دشمنی میان مسلمانان منجر شود و سیره امامان معصوم نیز جز این 

نبود. )خومحمدى. 13۸5: 42(5

3.آگاهازفتنهاختالف
هنگامی که پیامبر اسالم)ص( به ملكوت اعلی پیوست، ابوسفیان، عّباس را پیش انداخت تا به بهانه بیعت با 
ُجوا َعْن  َجاِة َو َعرِّ ْمَواَج اْلِفَتِن ِبُسُفِن النَّ

َ
وا أ اُس ُشقُّ َها النَّ امام)ع(، فتنهاى را  آغاز کند. اما  آن بزرگوار چنین فرمود: »یا ایُّ

ِکُلَها َو  َراَح َماٌء  آجن َو ُلْقَمٌة یغص ِبَها  آ
َ
ِو اْسَتْسَلَم َفأ

َ
ْفَلَح َمْن َنَهَض ِبَجَناٍح أ

َ
َطِریِق اْلُمَناَفَرِة َو َضُعوا ِتیَجاَن اْلُمَفاَخَرِة أ

ْسُكْت َیُقوُلوا َجِزَع ِمَن 
َ
ُقْل َیُقوُلوا َحَرَص َعَلی اْلُمْلِک َو ِإْن أ

َ
ْرِضِه َفِإْن أ

َ
اِرِع ِبَغْیِر أ َمَرِة ِلَغْیِر َوْقِت ِإیَناِعَها َکالزَّ ُمْجَتِنی الثَّ

ِه َبِل اْنَدَمْجُت َعَلی َمْكُنوِن  مِّ
ُ
ْفِل ِبَثْدِى أ ِبی َطاِلٍب  آَنُس ِباْلَمْوِت ِمَن الطِّ

َ
ِه اَلْبُن أ ِتی َو اللَّ ا َو الَّ َتیَّ اْلَمْوِت َهْیَهاَت َبْعَد اللَّ

ِوىِّ اْلَبِعیَدِة؛ اى مردم، امواج فتنه را با کشتی نجات بشكنید،  ْرِشَیِة ِفی الطَّ
َ
ِعْلٍم َلْو ُبْحُت ِبِه اَلْضَطَرْبُتْم اْضِطَراَب اْل

و راه اختالف و درگیرى را سّد کنید، و تاج کبر و غرور را از سر برگیرید. پیروز  آن کس که به پشتیبانی یاران 
بپا خیزد و گر نه  آرام گیرد و راحت گذارد، که این خالفت و ریاست، گندابه اى را ماَند و یا لقمه اى گلوگیر و 
مرگ آور باشد. اکنون زمان قیام نیست، که میوه نارس چیدن، چون کشت در زمین غیر، بهره بیگانه است. اگر 
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از خالفت سخن گویم، شیفته  آنم خوانند و اگر دم فرو بندم، هراس از مرگ را به من بندند. دریغا چه دور است 
این نسبت، پس از  آن همه جبهه و جهاد به خدا سوگند، فرزند ابوطالب با مرگ مأنوس تر از کودک به سینه مادر 
است. سكوت من از دانشی است که اگر  آن را  آشكار سازم، پریشان و بی تاب شوید همانگونه که ریسمان در 

چاه عمیق به شّدت لرزد و تعادل از کف دهد«. )نهج البالغه، خطبه5(

4.عزتآفرینی،نتیجهوحدت
از جمله پیامدهاى همدلی و اتحاد براى مسلمانان عزت آفرینی خواهد بود. امیرالمؤمنین)ع( در فرمایشات 
خود، عامل همه نقاط و نكات مثبت در ملتهاى گذشته را پرهیز از تفرقه و اختالف و همراه شدن با الفت و 
یكدلی دانسته و مردم را به انسجام و حفظ وحدت توصیه می کنند. حضرت)ع( در این خصوص میفرمایند: »َفِإَذا 
َنُهْم... َو َوَصَلِت اْلكَراَمُة َعَلیِه َحْبَلُهْم ِمَن ااِلْجِتَناِب 

ْ
ُة ِبِه َشأ ْمٍر َلِزَمِت اْلِعزَّ

َ
َتَفكْرُتْم ِفی َتَفاُوِت َحاَلیِهْم َفاْلَزُموا کلَّ أ

َواِصی ِبَها؛ پس  آنگاه که در زندگی گذشتگان مطالعه و اندیشه  َحاضِّ َعَلیَها َو التَّ ْلَفِة َو التَّ
ُ
ُزوِم ِلأْل ِلْلُفْرَقِة َو اللُّ

میكنید، عهده دار چیزى باشید که عامل عّزت  آنان بود... که از تفرقه و جدایی اجتناب کردند، و بر وحدت 
و همدلی همت گماشتند، و یكدیگر را به وحدت واداشته به  آن سفارش کردند«. )نهج البالغه، خطبه 192(

5.وحدت،موجببرکتآوری
وحدت و یكدلی از جمله عوامل مهم و اساسی در تداوم و استمرار نعمتهاى الهی است. امیرالمؤمنین)ع( تفرقه 
و تشتت را مانعی در جهت دریافت خیر الهی قلمداد کرده و بهرهمندى از خیر و برکت را در سایه وحدت و 
ْن َبِقی؛  ْن َمَضی َو اَل ِممَّ َحدًا ِبُفْرَقٍة َخیرًا ِممَّ

َ
َه ُسْبَحاَنُه َلم یْعِط أ همدلی می داند و در اینباره می فرماید: »َو ِإنَّ اللَّ

خداى سبحان به هیچ گروهی چه از گذشتگان و چه باقیماندگان، که جدایی گزیدند، خیرى عطا ننموده 
است«. )نهج البالغه، خطبه 176(

6.سکوتومدارابهخاطرحفظوحدت
امام علی)ع( به خاطر مصلحت، سكوت و مدارا کرد. در حالیكه در مقابل، طلحه و زبیر بیعت را نقض کردند 
و فتنهاى داخلی ایجاد نمودند. حضرت علی)ع( مكرر وضع خود را بعد از پیامبر)ص( با اینها مقایسه می کند و 
می فرماید: در دوران حكومت ابوبكر تا عثمان من به خاطر پرهیز از تفرق کلمه مسلمین از حق مسلم خود چشم 
میپوشیدم و اینان با اینكه به طوع و رغبت بیعت کردند بیعت خویش را نقض کردند و پرواى ایجاد اختالف در 

میان مسلمین را نداشتند. )فرزندوحی، جلیلیان، محققی. 1395: 113(
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7.خاردرچشمواستخواندرگلو
گاه باشید به خدا سوگند ابابكر، جامه  حضرت در خطبه اى که به شقشقیه معروف است، چنین میفرمایند: » آ
خالفت را بر تن کرد، در حالیکه میدانست جایگاه من نسبت به حكومت اسالمی، چون محور  آسیاب است 
به  آسیاب که دور  آن حرکت میکند. او میدانست که سیل علوم از دامن کوهسار من جارى است، و مرغان 
دور پرواز اندیشه ها به بلنداى ارزش من نتوانند پرواز کرد. پس من رداى خالفت رها کرده و دامن جمع نموده از 
 آن کناره گیرى کردم و در این اندیشه بودم که  آیا با دست تنها براى گرفتن حق خود به پاخیزم یا در این محیط 
خفقانزا و تاریكی که به وجود  آوردند، صبر پیشه سازم که پیران را فرسوده، جوانان را پیر، و مردان با ایمان را تا 
قیامت و مالقات پروردگار اندوهگین نگه میدارد پس از ارزیابی درست، صبر و بردبارى را خردمندانهتر دیدم. 
پس صبر کردم در حالیکه گویا خار در چشم و استخوان در گلوى من مانده بود. و با دیدگان خود مینگریستم 

که میراث مرا به غارت میبرند«. )نهج البالغه، خطبه3(

راهکارهایتحققوحدتدرجهاناسالم
وحدت امت اسالمی تنها با محور قرار دادن مشترکات و اصول مورد پذیرش همه و نیز با احترام به حق هر 
 آنكه شهادتین را بر زبان جارى سازد، محقق می شود. باید پذیرفت هر که به یگانگی خداوند و پیامبرى حضرت 
محمد)ص( ایمان دارد مسلمان است و بدون توجه به مذهبی که اختیار کرده تمام حقوق یک مسلمان براى وى 
محفوظ است. همانگونه که در صحیح بخارى نیز  آمده »کسی که شهادت دهد خدایی جز الله نیست و به قبله 
ما رو کند و نماز بگذارد و از گوشت ذبح شده ما بخورد او مسلمان است و هرچه براى مسلمان هست براى او 
نیز ثابت است. )صفار، حسینی فاضل. 13۸6: 15۸( مسلمانان موظف اند با اختالفات قومی و زبانی و اختالف 
رأى در فروع فقهی و در روش هاى عملی و یا در فهم کتاب و سنت و گرایشهاى سیاسی، این وحدت را حفظ 
کنند و هیچگاه این قبیل اختالفات که وجودش امرى طبیعی است،  آنان را به فرقه ها و دسته ها تبدیل نكند و به 

درگیرى و جنگ با یكدیگر وادار ننماید. )فالحیان. 1395: 135( 
به منظور تحقق وحدت اسالمی و همزیستی مسالمت آمیز در جامعه اسالمی، راهكارها و برنامه  هاى مذهبی، 
اختالفات،  نمودن  دارد که می تواند ضمن کمرنگ  اجتماعی مختلفی وجود  و  اخالقی، سیاسی  فرهنگی، 

وحدت اسالمی را نیز پررنگ نماید که مهمترین  آنها عبارتند از:
کید بر وجود اصول و مبانی مشترک وحدت اسالمی)ایمان به یگانگی خداى متعال و پرستش  1- تكیه و تأ
تنها او، باور به پیامبران الهی، به ویژه رسول مكرم اسالم)ص(، ایمان به اصل معاد و روز رستاخیز، اعتقاد به قر آن 
کریم و حقانیت و صداقت  آیاتش، اشتراک در بسیارى از اعمال عبادى از جمله نماز، روزه، حج، زکات و... (. 
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2- پرهیز از خشونت
3- جلوگیرى از توهین به عقاید و صاحبان باورهاى گوناگون

4- بكارگیرى مدارا و تقیه
5- نفی تكفیر و تفسیق نسبت به مسلمانان

6- ایجاد فضا براى شگلگیرى گفتمانهاى منطقی
7- عمل به قاعده زرین اخالقی)هر چه براى خود میپسندى براى دیگران بپسند و  آنچه را براى خود نمی 

پسندى براى دیگران هم مپسند(
۸- ضرورت عقلی همزیستی اجتماعی و مدنی الطبع بودن انسان. 

9- قائل شدن به اختالف در ذات و فهم انسان ها، شخصیتهاى متفاوت  آنان، تفاوتهاى فیزیكی و روحی و 
در نتیجه زمینه هاى فكرى و اندیشهاى متفاوت بین  آنان. 

10- قدرت تحمل عقیده مخالف و نیز احترام به باور مخالفین

جمعبندیونتیجه
شهد شیرین وحدت رهگذرى است که جوامع و ملل را به سعادت و نیكبختی میرساند. وحدت، بقاى 
جامعه را تثبیت و موجب زوال موانع پیشرفت می شود. اختالف و تفرقه در میان امت اسالم به ویژه حكمرانان 
جامعه اسالمی، جز حقارت و خوارى و به هدر رفتن نیروهاى فكرى و سرمایه هاى انسانی چیزى در بر نخواهد 
از  برخوردارى هر جامعه اى  نمود.  فراوان  اهتمام و کوشش  باید  ایجاد و حفظ  آن  براى  رو،  این  از  داشت. 
مؤلفه هاى نظرى و اعتقادى وحدت، نوید بخش امت واحده اسالمی و جامعه اى قدرتمند و یكپارچه است. 
براى همین منظور میبایست براى تقویت و استحكام  آن، هم عالمان و فرهیختگان دلسوز جامعه اسالمی و هم 
عموم مردم و به طور اخص حاکمان امت اسالمی تالش و فعالیت نمایند. به نظر می رسد براى رسیدن به این 
مهم، الگوگیرى از قر آن کریم، سنت پیامبر)ص( و به طور اخص بهرهگیرى از اندیشه و رفتار حضرت علی)ع( 

بهترین شیوه و اثربخشترین راه باشد. 
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رهیافتیبراخالقگفتاریازدیدگاهامامعلیعلیهالسالم

مرتضیحسنینسب
عضو هیئت علمی دانشگاه اراک

چکیده
از  یكی  داشته اند.  اخالقی  مؤلفه هاى  تبیین  به  بسیارى  توجه  خویش،  رفتار  و  گفتار  در  معصوم  امامان 
شاخص ترین معصومانی که هر شخص می تواند زندگی خود را براساس اصول و  آموزه هاى  آن معصوم شكل 
دهد، امام علی )ع( است که روایات فراوانی از وى نقل شده و داستان هایی از سیره اش به دست ما رسیده 
است. از طرف دیگر داشتن اخالق نیک همیشه مورد سفارش اسالم و آموزه هاى دینی بوده و سرلوحة زندگی 
بشرى است. یكی از حوزه هاى مهم اخالق، اخالق در گفتار است. روش تحقیق در این نوشتار به صورت 
کتابخانه اى، و درون متنی و تحلیلی است که پس از بررسی  کالم امیرالمؤمنین علیه السالم در منابع مختلف، 
نگاه امام)ع( به مباحث اخالق گفتارى بررسی  شده است. در این پژوهش می کوشیم برخی از اصول اخالق 
گفتارى مندرج در گفتار امام علی)ع( را بررسی  کنیم؛ حفظ زبان، گفتار نیكو، مزاح و شوخی، راستگویی، پرهیز 
از غیبت و همچنین حفظ اسرار، از جمله مواردى است که این تحقیق درصدد دستیابی به  آن از منظر امام علی 

)ع( می باشد. 

واژگانکلیدی:امام علی)ع(، اخالق گفتارى، راستگویی، شوخی، غیبت. 
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مقدمه
در جوامع بشرى، زندگی افراد براساس مجموعه اى از قواعد و اصول معین نظام یافته است که بر آیند  آن 
معرف سبک زندگی افراد است. این سبک زندگی می تواند از نظام دینی شكل گرفته یا از نظامی مادى به دست 
 آمده باشد. دین اسالم به خاطر خاتمیت و جامعیت براى ابعاد مختلف زندگی بشر و قواعد و اصول حاکم بر 

 آن،  آموزه ها و برنامه  هایی را معرفی کرده است. 
انسان در دین اسالم در مقام جانشین خدا، داراى کرامت ذاتی و تكوینی معرفی شده که همه  آنچه در 
 آسمان ها و زمین است، براى او تسخیر گردیده تا در پرتو اعمال اختیارى خویش، به درجات باالى انسانی و 

مقام خلیفه اللهی برسد. 
منابع اصلی دین اسالم، قر آن کریم و سیره پیامبر )ص( و ائمه معصومین است. یكی از شاخص ترین معصومانی 
که هر شخص می تواند زندگی خود را براساس اصول و  آموزه هاى  آن معصوم شكل دهد، امام علی )ع( است 
که روایات فراوانی از وى نقل شده و داستان هایی از سیره اش به دست ما رسیده است. درباره ابعاد مختلف 
شخصیتی در مقام اطاعت، صبر، رهبرى و همچنین حیات فردى، اجتماعی، سیاسی و اقتصادى، اطالعات 
فراوانی در کتب سیره و روایات وجود دارد و همچنین در کنار  آن، سخنان گهربارى نیز از وى نقل شده که 

می تواند رهگشاى مسلمین در یافتن الگوى مناسب زندگی در شرایط مختلف باشد. 
پژوهش حاضر در پی  آن است تا اخالق گفتارى را از منظر امام علی )ع( را مورد بررسی  قرار دهد. حفظ زبان، 
گفتار نیكو، مزاح و شوخی، راستگویی، پرهیز از غیبت و همچنین حفظ اسرار، از جمله مواردى است که این 

تحقیق درصدد دستیابی به  آن از منظر امام علی )ع( می باشد. 
ارتباط بین گفتار و اخالق پیشینه بسیار گسترده اى دارد؛ ازجمله  آلستین، فیلسوف انگلیسی، نظریه عمل 
گفتارى )Speech act( را مطرح می کند. در این نظریه،  آلستین گفتار و کالم را یک عمل می داند و به 
تعبیرى بیان می کند که کالم، مجموعه اى از عمل هاست. براى همین به صورت اخالقی می تواند قضاوت شود 
و باید و نباید در مورد  آن صادق است. وى دسته بندى شش گانه اى را براى گفتار و کالم در نظر می گیرد: 
الف: اثباتی: اظهار بیان عقیده؛ ب: دستورى: وادار کردن شنونده به کارى؛ ج: تعهدى: متعهد شدن سخنگو 
براى انجام کارى؛ د: بیانی: ابراز و بیان حالت هاى روانی؛ ه: تنفیذى: ایجاد تغییرات در  آنچه به صورت نهادینه 
 آمده؛ و: فتوایی: حكم صادر کردن براى نهادینه کردن چیزى. )روانشناسی اجتماعی کاربرد زبان و سخنگویان، 

13۸0، ص30-55( با توجه به این موارد است که می توان شاخصه هاى اخالق در گفتار را به دست  آورد. 
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تبیینضرورتهایتحقیق
و  بوده  برخوردار  با عصر حاضر  فرهنگی  تطابق  از  اگر  رفتارى  آن،  الگوهاى  مجموعه  و  زندگی  سبک 
کارکردهاى شایسته و مورد انتظار را به همراه داشته باشد، می تواند در پدید  آمدن یک تمدن بزرگ انسانی، 
اثرگذار باشد. ازاین رو بازخوانی  آموزه هاى اصیل اسالمی به ویژه الگوهاى رفتارى پیشوایان دین براى استنتاج 

الگوهاى رفتارى متناسب با اقتضائات اجتماعی معاصر، ضرورى است. 
مسلمانان تنها زمانی می توانند یک زندگی سالم و دینی داشته باشند و به فرموده قر آن در زمره »ِلینِذر َمن کاَن 
گاهی عمیق ترى درباره  آموزه هاى اسالمی و الگوهاى پیشنهادى  آن براى  َحیًا...« )یس/70( قرار بگیرند که  آ
سبک زندگی فردى و اجتماعی کسب نمایند و سپس براى تحقق این الگوها تالش کنند. تنها در این صورت 
است که حیات دوباره و تمدن بالنده نصیب مسلمانان خواهد شد. ازاین رو استخراج الگوهاى رفتارى پیشوایان 

دین و سفارش هاى  آنان در این خصوص ضرورى است. 
عنوان هنجار  به  است که  ما  در جامعه کنونی  از موضوعات مطرح  یكی  و  آداب گفتارى،  سخن گفتن 
اجتماعی نیز می توان از  آن نام برد. ادب سخن گفتن از موضوعاتی است که در کالم معصومان و  آموزه هاى 
دین به  آن اشاره شده است. موارد فراوانی از  آموزه هاى دین وجود دارد که به داشتن ادب در سخن به  آن اشاره 
شده است. در گفتار معصومان بر بررسی  شیوه هاى بیان کردن، ادب نیكو داشتن، نحوه سخن گفتن با فرزندان 

سفارش بسیارى شده است. 
در کالم حكیمان و شاعران فارسی نیز به داشتن ادب در گفتار و اخالق اشاره شده است. چنان کككه 
حافظ شیرازى در باب  آداب بیان داشته است که »قدم منه به خرابات مگر به شرط ادب« و براى ورود به مسجد، 
خانه و هر مكانی ابتدا به ساکن باید ادب داشت؛ چرا که الزمه اخالق خوب و نیكو در جامعه داشتن ادب در 

رفتار و گفتار است که اخالق اجتماعی را تامین می کند. 

شاخصههایاخالقگفتاریازمنظرامیرالمؤمنین)ع(
با جستجو در منابع روایی و حدیثی مختلف، مواردى به عنوان شاخصه اخالق گفتارى از دیدگاه امام علی 
علیه السالم یافت شد. حفظ زبان، گفتار نیكو، مزاح و شوخی، راستگویی، پرهیز از غیبت و حفظ اسرار ازجمله 

مواردى است که می توان به عنوان شاخصه هاى اخالق گفتارى از  آنها نام برد. 

3-1حفظزبان
از جمله موارد سفارش امام علی )ع( در اخالق گفتار، بیان کالم نیكو است که امام )ع( بسیار به  آن سفارش 

نموده است و بیان نموده است که انسان باید زبان خویش را به زیباگویی عادت بدهد. امام )ع( می فرماید:
َمِن اْلَمالَم)عیون الحكم و المواعظ )للیثی(، ص 340؛ غرر الحكم و درر الكلم، 

ْ
د ِلساَنَک ُحْسَن اْلَكالِم َتأ َعوِّ
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ص: 457(
زبانت را به زیباگویی عادت ده تا از سرزنش در امان بمانی 

همچنین امام )ع( در کالمی شبیه به روایت قبل می فرماید:
وَک َو َیِقلَّ ُمْبِغُضوک )عیون الحكم و المواعظ )للیثی(، ص  اَلِم َیْكُثْر ُمِحبُّ ْد ِلَساَنَک ِلیَن اْلَكاَلِم َو َبْذَل السَّ َعوِّ

340؛ غرر الحكم و درر الكلم، ص 457(
زبان خود را به نرم گویی و سالم کردن عادت ده، تا دوستانت زیاد و دشمنانت کم شوند. 

امام علی )ع( زبان را حیوان درنده اى تشبیه کرده است که اگر رها شود، موجب سلب  آرامش از گوینده و 
َی َعنُه َعَقَر)نهج البالغه)صبحی صالح( ص 47۸، حكمت 60( ساُن َسُبٌع ِإن ُخلِّ دیگران می شود: َاللِّ

زبان، درنده اى است که اگر رها شود، گاز می گیرد. 
همچنین امام علی )ع( بیان می دارد که زبان این توانایی را دارد که ده خصلت درونی انسان را  آشكار سازد که 

این نشان از اهمیت زبان دارد. امام )ع( می فرماید:
ِمیِر، َحاِکٌم َیْفِصُل َبْیَن اْلِخَطاِب، َو  ْنَساِن َعْشُر ِخَصاٍل ُیْظِهُرَها ِلَساُنُه: َشاِهٌد ُیْخِبُر َعِن الضَّ اُس، ِفی اإْلِ َها النَّ یُّ

َ
أ

ُمُر ِباْلَحَسِن، َو َواِعٌظ َیْنهی  َعِن 
ْ
ِمیٌر َیأ

َ
ْشَیاُء، َو أ

َ
َناِطٌق ُیَردُّ ِبِه اْلَجَواُب، َو َشاِفٌع ُیْدَرُک ِبِه اْلَحاَجُة، َو َواِصٌف ُیْعَرُف ِبِه اْل

ْسَماُع. )کافی)ط-االسالمیه( ج 
َ
َغاِئُن، َو ُموِنٌق َتْلَتذُّ ِبِه اْل ْحَزاُن، َو َحاِضٌر ُتْجلی  ِبِه الضَّ

َ
ُن ِبِه اْل اْلَقِبیِح، َو ُمَعزٌّ ُتَسكَّ

۸، ص 20؛ تحف العقول، النص، ص 94؛ معدن الجواهر و ریاضة الخواطر، ص 71(
در انسان ده خصلت وجود دارد که زبان او  آنها را  آشكار می سازد، زبان گواهی است که از درون خبر می 
دهد. داورى است، که به دعواها خاتمه می دهد. گویایی است که بوسیله  آن به پرسش ها پاسخ داده می شود. 
واسطه اى است که با  آن مشكل برطرف می شود. وصف کننده اى است که با  آن اشیاء شناخته می شود. 
فرماندهی است که به نیكی فرمان می دهد. اندرزگویی است که از زشتی باز می دارد. تسلیت دهنده اى است 
که غم ها به  آن تسكین می یابد. حاضرى است که بوسیله  آن کینه ها برطرف می شود و دلربایی است که گوش ها 

بوسیله  آن لّذت می برند. 
در مقابل امام علی )ع( به مضرات زبان نیز اشاره می کند که باید انسان زبان خویش را در اختیار داشته باشد 

که امام )ع( از  آن تعبیر به زندانی نمودن زبان کرده است. امام )ع( می فرماید:
واِب  ولی ِبطوِل َسجٍن ِمن ِلساٍن َیعِدُل َعِن الصَّ

َ
ن ُیطیَل َحبَسَک َو ُیردَى َنفَسَک َفال َشیَء أ

َ
ِاحِبس ِلساَنَک َقبَل أ

ُع ِإَلی الَجواِب)عیون الحكم و المواعظ )للیثی(، ص ۸1؛ غرر الحكم و درر الكلم، ص 145( و ََیَتَسرَّ
پیش از  آن که زبانت تو را به زندان طوالنی و هالکت درافكند، او را زندانی کن، زیرا هیچ چیز به اندازه 
زبانی که از جاده صواب منحرف می شود و به جواب دادن می شتابد، سزاوار زندانی شدن دراز مّدت نیست. 
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3-2گفتارنیکو
یكی از صفات نیكی که امام علی )ع( مردم را دعوت به انجام  آن می کرد، گفتار نیكو است. امام علی )ع( 
بدى هاى گفتار بد و مستهجن را بیان می کرد و بدگفتارى را باعث همنشینی با افراد لئیم و پست معرفی می کرد:
ُر َعنک الِكراَم)عیون الحكم و المواعظ )للیثی(،  ئاَم َو ُیَنفِّ ُه َیحِبُس َعَلیَک اللِّ إّیاَک َو ما َیسَتهَجُن ِمَن الَكالِم َفإنَّ

ص: 99؛ غرر الحكم و درر الكلم، ص: 172(
از به زبان  آوردن سخنان مستهجن و زشت بپرهیز. زیرا فرومایگان را گرد تو جمع می کند و گرانمایگان را 

از تو فرارى می دهد. 
همچنین امام علی )ع( در تعریف از افراد نیز اعتدال را توصیه می کرد و می فرمود:

ْو َحَسٌد. )نهج البالغه)صبحی صالح( ص 
َ
ْقِصیُر َعِن ااِلْسِتْحَقاِق ِعیٌّ أ ْکَثَر ِمَن ااِلْسِتْحَقاِق َمَلٌق َو التَّ

َ
َناُء ِبأ الثَّ

535، حكمت 347؛ بحار النوار )ط - بیروت(، ج 70، ص: 295 (
تعریف بیش از استحقاق، چاپلوسی و کمتر از استحقاق، از ناتوانی در سخن و یا حسد است. 

امام علی )ع( بیان می دارد گفتار انسان باید به میزانی باشد که طرف مقابل رنجیده نشود و مالک  آن را این 
طور بیان می کند که در مورد دیگران چیزى مگو که اگر در مورد تو گفتند، ناراحت شوى:

ال َتُقل ما ال ُتِحبُّ أن ُیقاَل َلَک)تحف العقول ص 74؛ نهج البالغة )للصبحی صالح(، ص: 397؛ کشف 
المحجة لثمرة المهجة، ص: 226(

 آنچه که دوست ندارى درباره تو گفته شود، درباره دیگران مگو. 
از دیگر  آداب سخن گفتن نیكو از دیدگاه امام علی )ع(، تزیین سخن نیک به اخالق پسندیده است. امام 

علی )ع( می فرماید:
طُق)عیون الحكم و المواعظ )للیثی(، ص: 134؛ تصنیف غرر الحكم و درر الكلم،  ِاذا َحُسَن الُخلُق َلُطَف النُّ

ص: 255(
با اخالق نیكو، گفتار لطیف می گردد. 

امام علی )ع( از زیاده گویی نیز پرهیز می کرد و اصحاب خویش را نیز برحذر می داشت و می فرمود:
َواِء َقِلیُلُه َیْنَفُع َو َکِثیُرُه َقاِتل )عیون الحكم و المواعظ )للیثی(، ص: 67؛ غرر الحكم و درر الكلم،  اْلَكاَلُم َکالدَّ

ص: 126(
سخن چون دواست، اندکش سودمند و زیادش کشنده است. 

همچنین در دیوان منسوب به امیر المؤمنین علی )ع( شعرى وجود دارد که امام علی )ع( در ضمن  آن شعر، بیان 
می دارد گفتار نیكو و حتی سكوت در برخی موارد، از فضایل  آدمی است که انسان باید به  آن  آراسته باشد:
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/  ِبَغیِر َتْقَوى ااْللِه ِمْن َاَدِب ْبُت َنْفسی َفما َوَجْدُت َلها   َادَّ
/  َاْفَضَل ِمْن َصْمِتها َعِن اْلَكِذِب فی ُکلِّ حاالِتها َو ِان َقُصَرْت  

َمها ُذواْلَجالِل ِفی اْلُكُتِب /  َحرَّ َو غیَبِة الّناِس َان غیَبَتُهم   
كوَت ِمن َذَهِب)دیوان امیر المؤمنین ص 69( /  َنْفُس َفِانَّ السُّ ٍة َکالُمِک یا   ِان کاَن ِمن ِفضَّ

به ادب و تربیت نفس خود پرداختم و براى   آن ادبی بهتر از تقواى الهی در تمام حاالتش نیافتم
و اگر از پس این امر برنیامد، براى  آن چیزى بهتر از دم فروبستن از دروغ نیافتم

و از غیبت مردمان، همانا غیبت  آنان را، خداوند با عظمت در کتاب ها حرام کرده است
اى نفس، اگر سخن تو نقره است، سكوت طالست

3-3مزاحوشوخی
از جمله مواردى که امام علی )ع( براى  آن چارچوب و قالبی تعیین می کنند، مزاح و شوخ طبعی است. امام 
علی )ع( در مورد شوخ طبعی بیان می کند باید حد اعتدال را رعایت نمود و از شوخی زیاد باید پرهیز داشت که 

باعث دشمنی می شود:
حناَء)عیون الحكم و المواعظ )للیثی(، ص: 390( َکثَرُة الِمزاِح َتذَهُب الَبهاَء َو توِجُب الشَّ

شوخی زیاد، ارج و احترام را می برد و موجب دشمنی می شود. 
همچنین شوخی زیاد باعث می شود که دیگران شما را به چشم انسان جاهل و نادان به شمار  آورند. به همین 

جهت باید از شوخی زیاد باید پرهیز کرد:
َمْن َکُثَر ِمَزاُحُه اْسُتْجِهل )عیون الحكم و المواعظ )للیثی(، ص 453؛ غرر الحكم و درر الكلم، ص: 5۸4(

هر کس زیاد شوخی کند، نادان شمرده می شود. 
امام علی )ع( بیان می دارد افراط در مزاح کمی عقل را نشان می دهد:

ْفَراُط ِفی اْلَمْزِح ُخْرق )عیون الحكم و المواعظ )للیثی(، ص 29؛ غرر الحكم و درر الكلم، ص: 63( اإْلِ
افراط در مزاح و شوخی، کم عقلی است. 

و حتی ممكن است شوخی با یک نفر باعث ناراحتی طرف مقابل و برخورد جدى وى شود. به همین جهت 
امام در وصیتی به فرزندش امام حسن )ع( می فرماید:

ُربَّ َهزٍل عاد َِجّدا)تحف العقول، النص، ص ۸5؛ بحار النوار )ط - بیروت(، ج 74، ص 231(
چه بسا شوخی اى که جّدى می شود. 

حتی امام )ع( بذر و مبدأ برخی عداوت هاى بین دوستان را شوخی معرفی می کند و می فرماید:
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ِلُكلِّ َشْی ٍء َبْذٌر َو َبْذُر اْلَعداَوِة اْلِمزاُح)عیون الحكم و المواعظ )للیثی(، ص 402؛ غرر الحكم و درر الكلم، ص 543(
براى هر چیز بذرى است و بذر دشمنی، مزاح است. 

البته باید توجه شود که پرهیز از شوخی زیاد و لغویات بدین معنا نیست که انسان مطلقًا از شوخی و خنده 
و تفریح دورى کند و در بین مردم عبوس و ترشرو باشد. بلكه امام علی )ع( بیان می داشت که شوخی و مزاح 

مناسب جزء سیره پیامبر )ص( نیز بود:
ُجَل ِمْن َاصحاِبِه ِاذا َر آُه َمْغموما ِباْلُمداَعَبِة َو کاَن صلی الله علیه و  کاَن َرسوُل الّلِه صلی الله علیه و  آله َلَیُسرُّ الرَّ
َس فی َوْجِه ِاْخواِنِه)کشف الریبة، ص ۸3؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل،   آله َیقوُل: ِانَّ الّلَه ُیْبِغُض اْلُمَعبِّ

ج ۸، ص 321(
هرگاه رسول اکرم صلی الله علیه و  آله یكی از اصحاب خود را غمگین می  دیدند، با شوخی او را خوشحال 
می  کردند و می  فرمودند: خداوند، کسی را که با برادران )دینی( اش با ترشرویی و چهره عبوس روبرو شود، 

دشمن می  دارد. 
همچنین امام علی )ع( بهترین خنده را تبسم بیان می دارد و از قهقهه نهی می نماید:

ُم)عیون الحكم و المواعظ )للیثی(، ص 239؛ غرر الحكم و درر الكلم، ص: 355( بسُّ حِک التَّ َخیُر الضِّ
بهترین خنده، تبّسم است. 

3-4راستگویی
راستگویی و پرهیز از دروغ، یكی دیگر از شاخصه هایی است که امام علی )ع( فراوان به  آن اشاره می کند و بر 

 آن تأکید دارد. امام علی )ع( بیان می دارد که راستگو مؤمن است و دروغ از اسالم نیست:
َلیَس الَكِذُب ِمن َخالِئِق اإِلسالِم)عیون الحكم و المواعظ )للیثی(، ص: 409؛ غرر الحكم و درر الكلم، 

ص: 556(
دروغگویی از اخالق اسالم نیست. 

امام علی همچنین بیان می کند که راستگویی حتی در زمانی که به ضرر انسان باشد، از عالمات ایمان است:
َک َعَلی الَكِذِب َحیُث َینَفُعَک)نهج البالغه)صبحی صالح( ص  دَق َحیُث َیُضرُّ ن ُتؤِثَر الصِّ

َ
)عالمة( َاالیماُن أ

556، حكمت 45۸؛ وسائل الشیعة، ج 12، ص 255(
)نشانه( ایمان، این است که راستگویی را هر چند به زیان تو باشد بر دروغگویی، گرچه به سود تو باشد، 

ترجیح دهی. 
بنابراین امام علی )ع( راستگویی را از نشانه هاى انسان مؤمن می داند. به همین جهت امام )ع( می فرماید:
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ْحَسان )عیون الحكم و المواعظ )للیثی(، ص 49؛ غرر الحكم و درر الكلم، ص ۸16( َساِن َبُذوُل اإْلِ اْلُمْؤِمُن َصُدوُق اللِّ
مؤمن بسیار راستگو و بسیار نیكوکار است. 

و همچنین روایتی نزدیک به این روایت از امام علی )ع( بیان شده است که امام )ع( می فرماید:
َک َعَلی اْلَكِذِب َحْیُث َیْنَفُعک )نهج البالغه)صبحی صالح( ص  ْدَق َحْیُث َیُضرُّ ْن ُتْؤِثَر الصِّ

َ
یَماُن أ ]َعاَلَمةُ [ اإْلِ

556، حكمت45۸؛ وسائل الشیعة، ج 12، ص 255(
)نشانه( ایمان، این است که راستگویی را هر چند به زیان تو باشد بر دروغگویی، گرچه به سود تو باشد، 

ترجیح دهی. 
حتی امام علی )ع( بیان می دارد که انسان مؤمن،  آن است که با راست گفتارى، دوستانش را به گفتار راست 

دعوت کند. امام )ع( بیان می دارد:
ْعَماِله )عیون 

َ
ْعَماِل ِبُحْسِن أ

َ
ْفَضِل اْل

َ
َخْیُر ِإْخَواِنَک َمْن َدَعاَک ِإَلی ِصْدِق اْلَمَقاِل ِبِصْدِق َمَقاِلِه َو َنَدَبَک ِإَلی أ

الحكم و المواعظ )للیثی(، ص 239؛ غرر الحكم و درر الكلم، ص 35۸(
بهترین برادرانت )دوستانت(، کسی است که با راستگویی اش تو را به راستگویی دعوت کند و با اعمال 

نیک خود، تو را به بهترین اعمال برانگیزد. 
از دیگر شاخصه هایی که امام )ع( براى صدق در گفتار بیان می دارد این است که امیرالمؤمنین در ضمن 

خطبه اى که براى مردم بیان می نمود، فرمود یكی از صفات بارز پیامبر اسالم )ص( راستگویی بود:
ْلَیُنُهْم 

َ
ًة َو أ اِس ِذمَّ ْوَفی النَّ

َ
اِس َلْهَجًة َو أ ْصَدُق النَّ

َ
اِس َصْدرًا َو أ ْرَحُب النَّ

َ
اِس َکّفًا َو أ ْجَوُد النَّ

َ
یَن أ ِبیِّ َو ُهَو َخاَتُم النَّ

َر َقْبَلُه َو اَل َبْعَدُه ِمْثَلُه. )الغارات 
َ
ُه َیُقوُل َناِعُتُه َلْم أ َحبَّ

َ
ْکَرُمُهْم ِعْشَرًة َمْن َر آُه َبِدیَهًة َهاَبُه َو َمْن َخاَلَطُه َمْعِرَفًة أ

َ
َعِریَكًة َو أ

)ط - القدیمة(، ج 1، ص 9۸؛ مكارم الخالق، ص 1۸؛ بحار النوار )ط - بیروت(، ج 16، ص 190(
او که خاتم پیامبران بود، بخشنده  ترین، پرحوصله  ترین، راستگوترین، پایبندترین مردم به عهد و پیمان، 
نرم خوترین و خوش مصاحبت ترین مردم بود، هر کس بدون سابقه قبلی او را می  دید، هیبتش او را می  گرفت 
و هر کس با او معاشرت می  نمود و او را می  شناخت دوستدارش می  شد و هر کس می  خواست او را تعریف 

کند، می  گفت: نظیر او را پیش از او و پس از او ندیده  ام. 
امام علی )ع( راستگویی را یكی از مواردى معرفی می کند که باعث خیر در دنیا و  آخرت می شود. امام )ع( 
َو ُحسُن ُخلٍق)الجعفریات  َبطٍن  ُة  ِعفَّ َو  ماَنٍة 

َ
أ داُء 

َ
َأ َو ال آِخَرِة ِصدُق َحدیٍث و  نیا  الدُّ َخیَر  عطَی 

ُ
أ می فرماید:َفَقد 

)الشعثیات(، ص 230؛ عیون الحكم و المواعظ )للیثی(، ص 74؛ غرر الحكم و درر الكلم، ص 123(
چهار چیز است که به هر کس داده شود خیر دنیا و  آخرت به او داده شده است: راستگویی، اداء امانت، 

حالل خورى و خوش اخالقی. 
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همچنین امام علی )ع( گفتار راست را از زیباترین و بهتریِن اخالق ها معرفی می نماید و می فرماید:
ُب الَكِذِب َاجَمُل شیَمٍة َو َافَضُل َاَدٍب)عیون الحكم و المواعظ )للیثی(، ص 201؛ غرر  دِق َو َتَجنُّ ى الصِّ َتَحرِّ

الحكم و درر الكلم، ص: 317(
راستگو بودن و پرهیز نمودن از دروغ، زیباترین اخالق و بهترین ادب است. 

امام علی )ع( دروغ را عار در دنیا و مایه عذاب در  آخرت می داند و بیان می نماید:
َالَكِذُب ِفی العاِجَلِة عاٌر َو ِفی ال آِجَلِة َعذاُب الّناِر)عیون الحكم و المواعظ )للیثی(، ص 26؛ غرر الحكم و 

درر الكلم، ص: 91(
دروغ در دنیا موجب ننگ و عار است و در  آخرت مستوجب عذاب جهنم. 

امیر المؤمنین علی )ع( همچنین بیان می دارد دروغگو عالوه بر گناه کردن و کسب خشم خداوند و دشمنی 
فرشتگان، نگاه تحقیر آمیز مردم را نیز بر خود می خرد. امام )ع( می فرماید:

اِس ِبِه َو َمْقَت اْلَماَلِئَكِة َله )عیون الحكم و المواعظ  ِه َعَلْیِه َو اْسِتَهاَنَة النَّ َیْكَتِسُب اْلَكاِذُب ِبَكِذِبِه َثاَلثًا َسَخَط اللَّ
)للیثی(، ص 550؛ غرر الحكم و درر الكلم، ص: ۸12(

دروغگو با دروغگویی خود سه چیز بدست می  آورد: غضب خدا بر خود، و خوار شمردن مردم او را، و 
دشمنی مالئكة بر او. 

امام علی )ع( همچنین بیان می دارد که ممكن انسان با تكرار گفتار دیگر مردم، مرتكب کذب و دروغ شود؛ 
به همین جهت باید از تكرار کالم دیگران بدون تحقیق و اطالعات کافی انسان پرهیز نماید. امام )ع( می فرماید:
ِث الّناَس ِبُكلِّ ما َسِمعَت ِبِه، َفَكفی ِبذِلَک َکِذبا)نهج البالغه)صبحی صالح( ص 459، نامه 69؛ عیون  ال ُتَحدِّ

الحكم و المواعظ )للیثی(، ص 521(
هر چه را شنیدى براى مردم بازگو مكن، که همین براى دروغگویی )تو( کافی است. 
امام علی )ع( همچنین نتایجی را براى راستگویی و دروغ گویی بیان می دارد؛ از جمله:

1. راستگویی همراه با شجاعت است و دروغگویی همراه با ترس:
َجاَعِة َو َکاَن اْلُجْبُن َمَع اْلَكِذب )عیون الحكم و المواعظ )للیثی(، ص  ْدُق َمَع الشَّ ْشَیاُء َلَكاَن الصِّ

َ
َزِت اْل َلْو َتَمیَّ

417؛ غرر الحكم و درر الكلم، ص: 56۸(
اگر خصلت ها از یكدیگر متمایز و جدا شوند، هر  آینه راستی با شجاعت و ترس با دروغ همراه می شود. 

2. صدق موجب نجات و دروغ موجب خوارى است:
َالّصاِدُق َعلی َشفا َمنجاٍة َو َکراَمٍة َو الكاِذُب َعلی ُشُرِف َمهواٍة َو َمهاَنٍة)المحاسن، ج 1، ص 290؛ من ال یحضره 
الفقیه، ج  1، ص 205؛ علل الشرائع، ج  1، ص 247؛ نهج البالغة )للصبحی صالح(، ص117؛ معدن الجواهر و 
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ریاضة الخواطر، ص 53؛ المالی )للطوسی(، النص، ص 217؛ مشكاة النوار فی غرر الخبار النص 172(
راستگو در  آستانه نجات و بزرگوارى است و دروغگو در لبه پرتگاه و خوارى. 

3. انسان با صدق به هرچه که با دروغ می خواهد برسد، خواهد رسید:
َیبُلُغ الّصاِدَق ِبِصدِقِه ما َیبُلُغُه الكاِذَب ِباحتیاِلِه)عیون الحكم و المواعظ )للیثی(، ص 552؛ غرر الحكم و درر 

الكلم، ص: ۸09(
راستگو، با راستگویی خود به همان می رسد که دروغگو با حیله گرى خود. 

4. دروغ همیشه همراه با وعده دادن بسیار و عذرخواهی شدید است:
ُة االعِتذاِر)شرح نهج البالغة البن أبی الحدید، ج 20، ص:  َامراِن ال َینَفّكاِن ِمَن الَكِذِب: َکثَرُة الَمواعیِد، َو ِشدَّ

)2۸7
دو چیز از دروغ جدا نمی شود: بسیار وعده دادن و به شدت عذرخواهی نمودن. 

5. دروغگو امانتدار نیست:
َلیَس ِلَكذوٍب َاماَنٌة، َو ال ِلُفجوٍر صیاَنٌة)غرر الحكم و درر الكلم، ص: 559؛ تصنیف غرر الحكم و درر 

الكلم، ص: 220(
دروغگو امانتدار نیست و بدکار، نگهدارنده اسرار. 

6. دروغگو مانند سراب است که دور را نزدیک نشان می دهد. به همین جهت نباید با وى مشورت کرد:
ُد َعَلْیَک ]ِإَلْیَک [ اْلَقِریب )عیون الحكم و المواعظ  ُب َعَلْیَک اْلَبِعیَد َو ُیَبعِّ َراِب ُیَقرِّ ُه َکالسَّ اَب َفِإنَّ اَل َتْسَتِشِر اْلَكذَّ

)للیثی(، ص 525؛ غرر الحكم و درر الكلم، ص: 756(
با دروغگو مشورت نكن، چون دروغگو، مانند سراب، دور را در نظرت نزدیک نشان می دهد و نزدیک را دور. 

3-5پرهیزازغیبت
یكی دیگر از گناهان نفسانی که در اشخاص مسلمان بسیار رخنه کرده است و متأسفانه در جمع هاى مسلمین 

بسیار مشاهده می شود، گناه غیبت است. امام علی )ع( غیبت را بدترین بهتان و تهمت می داند و می فرماید:
ْفِک)عیون الحكم و المواعظ )للیثی(، ص 41؛ غرر الحكم و درر الكلم، ص: 35( اْلِغیَبُة َشرُّ اإْلِ

غیبت بدترین بهتان است. 
همچنین امام علی )ع(  آن را غذاى سگ هاى جهنم نیز معرفی کرده است و می فرماید:

اِر)عیون الحكم و المواعظ )للیثی(، ص 45؛ غرر الحكم و درر الكلم، ص: 61( اْلِغیَبُة ُقوُت ِکاَلِب النَّ
از طرف دیگر امام علی )ع( بیان می دارد که اینطور نیست که گناه غیبت فقط مخصوص کسی باشد که غیبت 

را می گوید. بلكه دیگران نیز در گناه غیبت کننده شریک هستند. امام )ع( می فرماید:
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الساِمُع ِللغیَبِة َکالُمغتاِب)عیون الحكم و المواعظ )للیثی(، ص 29؛ غرر الحكم و درر الكلم، ص: 62(
شنونده غیبت، مانند غیبت کننده است. 

3-6حفظاسرار
از دیگر موارد اخالق زبان، حفظ اسرار دیگران است. امام علی )ع( اسرار دیگران را چون امانتی دانسته است 

که انسان نباید در  آن خیانت کند. امام )ع( در کالمی به فرزندش امام حسن )ع( می فرماید:
ذاَعه)تحف العقول، النص، ص ۸1؛ بحار النوار )ط - 

َ
ُه َو ِإن أ ال َتُخن َمِن ائَتَمَنَک َو ِإن خاَنَک َو ال ُتِذع ِسرَّ

بیروت(، ج 74، ص 22۸؛ مستدرک الوسایل ج 9، ص 136، ح 10476(
به کسی که تو را امین قرار داده است خیانت مكن هر چند او به تو خیانت کرده باشد و راز او را فاش مساز 

اگر چه او راز تو را فاش ساخته باشد. 
از طرف دیگر، امام علی )ع( از مؤمنین می خواهد که اسرار خویش را نزد افراد فاجر و بدکار قرار ندهند که 

این افراد رازنگهدار نیستند:
َلْیَس ِلَكذوٍب َاماَنٌة، َو ال ِلُفجوٍر صیاَنٌة)عیون الحكم و المواعظ )للیثی(، ص 411؛ غرر الحكم و درر الكلم، 

ص 559(
دروغگو امانتدار نیست و بدکار، نگهدارنده اسرار. 

جمعبندی
در این پژوهش، شاخصه هایی از اخالق گفتارى براساس کالم امیرالمؤمنین علی)ع( بررسی  شد. بیان کالم 
نیكو، از جمله موارد سفارش امام علی )ع( در اخالق گفتار است که امام )ع( بسیار به  آن سفارش و بیان نموده 
بد و  )ع( بدى هاى گفتار  امام علی  به زیباگویی عادت بدهد. همچنین  باید زبان خویش را  انسان  است که 

مستهجن را بیان می کرد و بدگفتارى را باعث همنشینی با افراد لئیم و پست معرفی می کرد. 
مزاح و شوخ طبعی مسئله دیگرى در حوزه اخالق گفتارى است که امام علی )ع( براى  آن چارچوب و قالبی 
تعیین می کند. شاخصه دیگر، راستگویی و پرهیز از دروغ است که امام علی )ع( فراوان به  آن اشاره می کند و بر 

 آن تأکید دارد. حتی امام علی )ع( راستگو را مؤمن می داند و دروغ را خارج از اسالم معرفی می کند. 
شاخصه بعدى، پرهیز از غیبت است. امام علی )ع( غیبت را بدترین بهتان و تهمت می داند.  آخرین شاخصه 
در اخالق گفتارى هم که در این پژوهش به  آن اشاره شده است، حفظ اسرار دیگران است. امام علی )ع( اسرار 

دیگران را چون امانتی دانسته است که انسان نباید در  آن خیانت کند. 
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منابع
• قر آن کریم	
• نهج البالغة )للصبحی صالح(، شریف الرضی، محمد بن حسین ، مصحح: صالح، صبحی ، قم، نشر 	

هجرت، چاپ اول، 1414 ق 
• المالی )للطوسی(، طوسی، محمد بن الحسن ، مصحح: مؤسسة البعثة، قم، دار الثقافة، چاپ اول، 1414 	

ق 
• و  آخوندى، 	 اکبر  غفارى علی  اسحاق ، مصحح:  بن  یعقوب  بن  کلینی، محمد  اسالمیه(،  الكافی)ط 

محمد، تهران، دار الكتب اإلسالمیة، چاپ چهارم، 1407 ق 
• المحاسن، برقی، احمد بن محمد بن خالد، مصحح: محدث، جالل الدین ، قم، دار الكتب اإلسالمیة، 	

چاپ دوم، 1371 ق 
• بحار النوار )ط - بیروت(، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی ، مصحح: جمعی از محققان ، بیروت، دار 	

إحیاء التراث العربی ، چاپ دوم، 1403 ق 
• جامعه 	 انتشارات  قم،  اکبر،  علی  غفارى،  علی ، مصحح:  بن  حرانی، حسن  شعبه  ابن  العقول،  تحف 

مدرسین ، چاپ دوم، 1404 / 1363 ق 
• تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، تمیمی  آمدى، عبد الواحد بن محمد، مصحح: درایتی، مصطفی ، قم، 	

نشر دفتر تبلیغات ، چاپ اول، 1366 ش 
• الجعفریات )الشعثیات(، ابن اشعث، محمد بن محمد، تهران، مكتبة النینوى الحدیثة، چاپ اول، بی تا	
• دیوان أمیر المؤمنین علیه السالم، میبدى، حسین بن معین الدین ، مترجم: زمانی، مصطفی ، قم، دار نداء اإلسالم 	

للنشر، چاپ اول، 1411 ق 
• شرح نهج البالغة البن أبی الحدید، ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبة الله ، مصحح: ابراهیم، محمد 	

ابوالفضل ، قم، مكتبة  آیة الله المرعشی النجفی ، چاپ اول، 1404 ق 
• علل الشرائع، ابن بابویه، محمد بن علی ، قم، کتاب فروشی داورى ، چاپ اول، 13۸5 ش / 1966 م 	
• عیون الحكم و المواعظ )للیثی(، لیثی واسطی، علی بن محمد، مصحح: حسنی بیرجندى، حسین ، قم، 	

نشر دار الحدیث ، چاپ اول، 1376 ش 
• الغارات )ط - الحدیثة(، ثقفی، ابراهیم بن محمد بن سعید بن هالل ، مصحح: حسینی، عبدا لزهراء، قم، 	

دار الكتاب اإلسالمی ، چاپ اول، 1410 ق 
• غرر الحكم و درر الكلم، تمیمی  آمدى، عبد الواحد بن محمد، مصحح: رجائی، سید مهدى ، قم، دار 	



مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 270

الكتاب اإلسالمی ، چاپ دوم، 1410 ق 
• کشف الریبه، شهید ثانی، زین الدین بن علی، بی جا، دارالمرتضوى للنشر، 1390 ق. 	
• کشف المحجة لثمرة المهجة، ابن طاووس، علی بن موسی ، مصحح: حسون، محمد، قم، بوستان کتاب ، 	

چاپ دوم، 1375 ش 
• کالرک، هربرت، 13۸0، روانشناسی اجتماعی کاربرد زبان و سخنگویان، ترجمه جواد طهوریان، مشهد، 	
به نشر. 
• مجموعة ورام، ورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسی ، قم، مكتبه فقیه ، چاپ اول، 1410 ق 	
• مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، نورى، حسین بن محمد تقی ، مصحح: مؤسسة  آل البیت علیهم 	

السالم ، قم، مؤسسة  آل البیت علیهم السالم ، چاپ اول، 140۸ ق 
• مشكاة النوار فی غرر الخبار، طبرسی، علی بن حسن ، نجف، المكتبة الحیدریة، چاپ دوم، 13۸5 ق 	

/ 1965 م / 1344 ش 
• معدن الجواهر و ریاضة الخواطر، کراجكی، محمد بن علی ، مصحح: حسینی، احمد، تهران، المكتبة 	

المرتضویة، چاپ دوم، 1394 ق / 1353 ش 
• مكارم اخالق، طبرسی، حسن بن فضل ، قم، نشر الشریف الرضی ، چاپ چهارم، 1412 ق / 1370 ش 	
• من ال یحضره الفقیه، ابن بابویه، محمد بن علی ، مصحح: غفارى، علی اکبر، قم، دفتر انتشارات اسالمی 	

وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، چاپ دوم، 1413 ق 
• وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن ، مصحح: مؤسسة  آل البیت علیهم السالم ، قم، مؤسسة 	

 آل البیت علیهم السالم ، چاپ اول، 1409 ق 
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اخالقدرقرانونهجالبالغه

مژگانامیرزادهطیاری1
1- دانشجویی کارشناسی ارشد حقوق گرایش خصوصی دانشگاه  آزاد اسالمی واحد صفا شهر، ایران

چکیده
اخالق و ارزش هاى اخالقی را می توان به شیرازه شالوده نگه دار زیست بوم فردى و اجتماعی انسان مانند 
کرد که قوام و قائمه زندگی سعادت مندانه  آدمی به  آن وابسته است. لیک این مقام رفیع تا وقتی لباس تحقق به 
خود نپوشد تاثیرى نخواهد داشت. از سوى دیگر، تحقق اخالق و تخلق افراد به فضایل و ارزش هاى اخالقی 
گاهی هاى بیرونی درباره اهمیت و ارزش اخالق و معیار فعل اخالقی از یک سو، و  منوط است به کسب  آ
وجود انگیزه کافی براى اخالقی عمل کردن در درون فرد و جامعه از سوى دیگر. لكن یكی از پرسش هایی 
گاهی ها را از کجا می تو ان به دست  آورد و این انگیزه ها را چگونه  که در این جا رخ می نماید  آن است که  آن  آ
می توان تقویت نمود. پاسخ به این پرسش مبتنی است بر مبناى اخالقی و فلسفی که فرد به  آن باور دارد. کسی 
که معتقد به واقع گرایی اخالقی )moral realism( باشد به این پرسش به گونه اى پاسخ می دهد و کسی که 
ناواقع گرا باشد به گونه اى دیگر.  آن که قایل به ابتناى اخالق بر دین باشد براى  آن پاسخی دارد و  آن که چنین 
نمی اندیشد پاسخی دیگر. به ضرورت مراعات اجمال و فاصله مناسب با موضوع اصلی نوشتار حاضر از بررسی  
تفصیلی مباحث پیش گفته در می گذریم و در این جا صرفا به این نكته اشاره داریم که نزد فیلسوفان و حكیمان 
اسالمی دیدگاه واقع گرایی جایگاهی برجسته دارد لكن  آنان در عین حال از بین سه دیدگاه مربوط به نسبت دین 
و اخالق، یعنی تباین، اتحاد و تعامل، به نظر سوم گرایش بیشترى دارند و معتقدند که هر یک از دین و اخالق 
می توانند به یكدیگر یارى رسانند. از جمله یارى هاى دین به اخالق  آن است که می تواند به شناخت رذایل و 
فضایل اخالقی کمک کند؛ نیز می تواند انگیزه انسان براى اخالقی عمل کردن را افزایش دهد. و باالخره یكی 
دیگر از یارى هاى دین به اخالق  آن است که می تواند با ارائه الگوها و اسوه هاى اخالقی، امكان پذیر بودن عمل 

به دستورات اخالقی را به افرادو جوامع اثبات نماید. 

واژگان کلیدی: اخالق- قران-امیر المومنین )ع(- نهج البالغه. 
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مقدمه
در منظومه تعلیم و تربیت اسالمی، اخالق جایگاهی بس ارجمند دارد. بخش قابل توجهی ازمنابع اسالمی 
درباره اخالق است و همچنین نبی گرامی اسالم)ص( و دیگر پیشوایان دینی هر کدام اسوه هاى عملی و تمثل 
عینی ارزش هاى اخالقی هستند. در این میان، امام علی)ع( از جمله چهره هاى شاخص و بارز به شمار می  آید. 
کتاب گران سنگ و مجهول القدر نهج البالغه به عنوان یكی از منابع اندیشه هاى علوى، دیدگاه هاى امام را درباره 
موضوع ها و مباحث مختلف بیان می کند. بخش قابل توجهی از  آن چه در این کتاب  آمده درباره حكمت 
عملی و اخالق است. با توجه به اهمیت اخالق از یک سو و جایگاه شخصیت و اندیشه امام از سوى دیگر، 
در مكتوب حاضر سعی خواهد شد برخی سویه ها و ابعاد دیدگاه هاى اخالقی  آن حضرت در کتاب نهج البالغه 
معرفی شود. از  آن جا که به نظر می رسد تقسیم مباحث مربوط به اخالق هنجارى و فرااخالق به پنج قسم 
مبانی اخالق، اخالق االهی، اخالق فردى، اخالق اجتماعی و اخالق محیط زیست کم وبیش می تواند همه 
حوزه ها و ساحت هاى اخالق و فرااخالق را پوشش دهد در مقاله حاضر نیز بنابر آن است که این پنج عرصه 
اخالقی در نهج البالغه ردیابی شود و نمونه هایی از مباحث مطرح شده در ذیل هر کدام معرفی گردد. نوشتار 
حاضر دو مدعا را مطرح می کند: یكی این که اخالق در نظام زندگی واندیشه امام علی)ع( جایگاهی بنیادین و 
محورى دارد. و به دنبال  آن، مدعاى دیگر  آن است که امام درباره پنج عرصه اى که در باال ذکر شد مباحثی را 

در نهج البالغه مطرح کرده است. 
بیانمسئله

بررسی  سیره و سلوک امام علی)ع(  در مقاطع مختلف زندگی خود و با اقشار مختلف جامعه از دوست و 
دشمن، نشان گر  آن است که در نظام ارزشی  آن حضرت، اخالقی بودن و اخالقی زیستن باالترین و مهم ترین 
جایگاه را دارد و مقدم بر هر چیز دیگر است. بنابراین، اخالق را می توان کلیدواژه، یا یكی از کلیدواژه هاى 
یا قراینی دانست  که  شناخت شخصیت امام دانست. افزون بر  آن چه گفته شد، موارد زیر نیز از جمله ادله 
اهمیت اخالق را در زندگی و اندیشه  آن حضرت نشان می دهد. امام شاگرد مكتب نبوى و دست پروده  آن 
است، از این رو اهداف او از اهداف پیامبر)ص( جدا نیست. پیامبر هدف خود را یک هدف اخالقی تعریف 
کرد)انی بعثت التمم مكارم( پس هدف امام هم غیر از اخالق نمی تواند باشد. امام یک مسلمان است، از این 
رو گفتار و رفتار و اهداف او در راستاى اسالم تعریف می شود. هدف بنیادین اسالم رشد و تعالی انسان ها به 
ویژه از منظر اخالقی است و معیار برترى انسان ها از یكدیگر نه به مال و ثروت و مقام که به برخوردارى  آنها از 
ارزش هاى اخالقی است )»ان اکرمكم عندالله اتقیكم«، حجرات/ 13(. بر این مبنا می توان گفت که در نزد 
امام نیز اخالق جایگاهی واال دارد. از سخنان و سفارش هاى امام به دیگران، به ویژه یاران و کارگزاران خود، به 
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روشنی به دست می  آید که از نگاه  آن حضرت مسلمان واقعی مسلمان اخالقی است. در این باره به عنوان نمونه 
می توان از نامه به مالک اشتر هنگام انتصاب وى به عنوان حاکم مصر نام برد که پیش از  آن که درباره سیاست 
سخن بگوید درباره اخالق به وى سفارش می کند. او از مالک می خواهد که تقوى را رعایت کرده، از اوامر و 
نواهی خداوند تبعیت کند، خدا را با قلب و دست و زبانش یارى کند، از شهوات دورى نماید و مواظب نفس 

اماره باشد)ص325، نامه 35(. 
یكی از برترى هاى نهج البالغه از منظر اخالق  آن است که این کتاب، هم چون صاحب  آن، از نوعی جامعیت 
برخوردار است؛ به این معنا که به همه ابعاد زندگی انسان توجه کرده و براى هر یک از این عرصه ها و ابعاد 
دستورات اخالقی ویژه اى ارائه نموده است. امام علی)ع(، به عنوان مثال، نه  چون یک عارف و زاهد گوشه گیر 
بود که از جامعه وارهد و به سرنوشت دیگران بی توجه باشد، نه  چون یک کنشگر اجتماعی و یک مرد سیاسی 
بود که مشغول شدن به اصالح »دیگران« او را از اصالح و تربیت »خویش« غافل کند. شخصیت منظومه وار 
علی)ع( و تمثل اخالق در وجود او است که موجب می شود وى را بتوان در هر زمانی به عنوان یک الگو/اسوه 
اخالقی معرفی کرد. نیز این چند بعدى بودن و توجه وى به ساحت هاى مختلف حیات فردى و اجتماعی انسان 
است که ما را وا می دارد تاکید کنیم زیست اخالقی انسان امروز و به ویژه زیست اخالقی مردم و مدیران جامعه 
امروز ما به شدت نیازمند کسی چون امام و کتابی چون نهج البالغه است. به هر روى، در این جا گزارشی کوتاه 

از مباحث مطرح شده در این کتاب در ساحت هاى پنج گانه اخالق ارائه می شود. 

الف(ساحتاول:مبادیومبانیاخالق
مبادى و مبانی اخالق، که بیشتر به فلسفه اخالق مربوط است تا اخالق هنجارى، عهده دار تبیین اصول 
بنیادینی است که دیگر عرصه هاى اخالق بر  آن پایه گذارى می شود. این مبانی به نوعی جهان بینی اخالقی 
شخص را معین می کند. موارد زیر را می توان از جمله مبانی اخالقی مطرح شده در نهج البالغه دانست.  آدمی 
داراى کرامت است: در نهج البالغه چندین نشان براى کرامت انسان بیان شده است. یكی این که خداوند از دِم 
خود در وجود او دمید تا صورت انسان یابد)ص4، خطبه 1( از این رو انسان صبغه اى االهی دارد. دیگر این که 
او مسجود فرشتگان است: »پس ]خداوند[ فرمود:  آدم را سجده کنید اى فرشتگان! فرشتگان به سجده افتادند 

جز شیطان، که دیده معرفتش از رشک تیره شد و بدبختی بر او چیره…«)ص5، خطبه 1(
انسان،  حامل امانت االهی است: خداوندن امانت را بر  آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشت و  آنان از 

پذیرش  آن سر باز زدند و بر  آدمی عرضه کرد و او پذیرفت )ص236، خطبه 200(. 
و  از یكدیگر جداشان ساخته است،  اند: »سرشت مردمان  متفاوت  نظر سرشت و سرنوشت  از  انسان ها 
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یا  درشت  و خاکی  است،  شیرین  یا  که شور  است  زمین  پاره اى  از  ترکیب شان  که  انداخته،  تفرقه  میان شان 
نرمین«)ص265 خطبه 234(. 

انسان موجودى داراى اراده و اختیار است: او این امكان را دارد که با بهره گیرى از قوه عقل و خرد راه را 
از بی راهه باز شناسد: »در این دنیا بدانها ]انسان ها] فرصت دادند تا از گمراهی برهند، و راه را بدانها نمودند، 
تا بی راهه نروند. از زندگانی بهره گرفتند چندانكه تحصیِل رضاى خدا را شاید. و  آن مایه از خرد یافتند که َگرِد 

شبهت را زداید« )ص61، خطبه ۸3(
 آدمی در معرض خطا و لغزش است: »]و خداوند از پیامبران[ به زبان وحی پیمان ستد – و هر پیامبر  آن را 
شنید- که امانِت او نگاه دارد و ُحكم خدا را به دیگران برساند، و این هنگامی بود که بیشتر  آفریدگان از فطرت 
خویش بگردیدند و طومار عهد در نوردیدند، حق او را نشناختند و برابر او خدایانی ساختند. شیطان ها  آنان را از 

خداشناسی به گمراهی کشیدند، و پیوندشان را با پرستش خدا بریدند«)ص5، خطبه1(
 آدمی از قدرت تمیز حق از باطل برخوردار است: »[خداوند انسان را  آفرید] با دانشی که بدان حق را از باطل 

جدا کردن داند، و مزه ها و بوى ها و رنگ ها و دیگر چیزها را شناختنتواند.« )ص5، خطبه 1(
امكان تربیت اخالقی انسان وجود دارد: از مجموعه اوامر و نواهی اخالقی که امام در نهج البالغه مطرح 
کرده چنین به دست می  آید که از منظر وى، هر چند  آدمی همواره در معرض وسوسه هاى شیطانی قرار دارداما 
امكان رشد و تعالی اخالقی و بازگشت از خطا براى او وجود دارد. در غیر این صورت، معنا نداشت که امام این 
همه سفارش به انجام فضایل اخالقی و پرهیز از رذایل اخالقی داشته باشد. همچنین طرح بحث توبه از سوى 
امام )از جمله در ص5، خطبه 1( نشان گر اعتقاد وى به ارادهو اختیار انسان و امكان رشد و تعالی معنوى و 

اخالقی اوست. 

ساحتدوم:اخالقوآداببندگی
مقصود  آداب و اخالقی است که یک طرف  آن بنده است و طرف دیگر خداوند؛ در واقع اصول اخالقی 
است که انسان نسبت به خداوند باید مراعات کند. برخی از اخالقیات مربوط به بندگی در کالم امام از این 

قرار است:
َه َحقَّ ُتَقاِتِه َو اَل َتُموُتنَّ ِإالَّ  ُقوا اللَّ ِذیَن  آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
اداى حق طاعت خداوند:  از استشهاد امام به  آیه کریمهء »یا أ

ْنُتْم ُمْسِلُمونَ ») آل عمران ، 102( )ص113، خطبه 114( چنین بر می  آید که از نگاه وى، انسان به عنوان مخلوق 
َ
َو أ

وظیفه دارد که حق خداوند را  آن گونه که سزاوار اوست ادا نماید. 
 صداقت و عدم تزویر با خداوند: امام صداقت با خداوند و داشتن نیت هاى صادق را شرط الزم دفع بال و 
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نقمت می داند: »اگر مردم هنگامی که بال بر  آنان فرود  آید و نعمت ایشان راه زوال بپیماید، فریاد خواهند از 
پروردگار با نیت درست ]صادق[ و دل هایی از اندوه و بیم سرشار، ]خداوند[ هر رمیده را به  آنان بازگرداند و هر 

فاسد را اصالح و بساز گرداند.«)ص1۸7، خطبه1۸0(. 
تعظیم و بزرگداشت خداوند: »پس خدا را چنان بزرگ دارید که خود بزرگ داشته است…«)ص194، خطبه 

 .)1۸3
 در پیش گرفتن تقواى االهی:  »سفارش می کنم شما را به ترس از خدایی که  آفرینش تان را  آغاز فرمود، و 

بازگشت تان بدو خواهد بود.«)ص232، خطبه 19۸(. 
سپاس از خداوند به خاطر نعمت هاى او:  »او ]خدا[ را سپاس می گویم بر توفیق طاعت و برکنار داشتن مان 

از معصیت …« )ص22۸، خطبه 194(. 
.  پرهیز از نافرمانی خداوند: » آفریده را فرمان بردن نشاید  آنجا که نافرمانی  آفریننده را الزم  آید«)ص391، 

کلمه قصار 165(. 

ساحتسوم:اخالقوآدابفردی
اخالق فردى  آن دسته از فضایل و رذایل اخالقی است که صرفا وابسته به وجود خود عامل اخالقی است و 
براى تحقق  آن نیاز به دیگران نیست. در نهج البالغه موارد فراوانی از این دست به چشم می  آید که در این جا به 

برخی از  آن ها اشاره می شود:
پرهیز از پیروى هوا و هوس و داشتن  آرزوهاى بلند: »همانا بر شما از دو چیز بیشتر می ترسم: از خواهش نفس 
پیروى کردن و  آرزوى دراز در سر پروردن؛ که پیروى خواهش نفس،  آدمی را از راه حق باز می دارد؛ و  آرزوى 

دراز،  آخرت را به فراموشی می سپارد«. )ص40، خطبه43(. 
توجه به زهد و پارسایی: »اى مردم! پارسایی، دامن  آرزو درچیدن است، و شكر نعمِت حاضر گفتن، و از 

ناروا پارسایی ورزیدن«)ص59، خطبه ۸1(. 
در پیش گرفتن تقواى االهی: »بندگان خدا! شما راوصیت می کنم به تقوى و ترس از خدا، که توشه راه 
است؛ و در معاد – شما را – پناه گاه است. توشه اى که به منزل رساند، پناه گاهی که ایمن گرداند«)ص112، 

خطبه114(. 
صبر و بردبارى: »بردبارى پرده اى است پوشان، و ِخرد شمشیرى است ُبران؛ پس ُنقصان هاى ُخلق ات را با 

بردبارى ات بپوشان، و با خرد خویش هواى ات را بمیران«)ص437، کلمه قصار 424(. 
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ساحتچهارم:اخالقوآداباجتماعی
اخالق اجتماعی  آن دسته از اخالقیات است که تحقق  آنها مشروط به وجود دیگران است؛ مواردى چون 
کمک به دیگران، امانتدارى، تكبر و غرور را می توان در زمره اخالق اجتماعی بر شمرد. در نهج البالغه به موارد 
فراوانی بر می خوریم که امام به فضایل اخالقی اجتماعی سفارش یا از رذایل اجتماعی نهی کرده است. در اینجا 

به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می شود. 
لزوم توجه به اخالق در حكومت دارى: یكی از بهترین بخش هاى نهج البالغه که بیان گر دیدگاه هاى 
امام علی)ع( پیرامون اخالق حاکمان است، نامه ایشان به مالک اشتر نخعی است. در این نامه ارزشمند وظایف 
سیاسی – اخالقی یک حاکِم تراز حكومت علوى بیان شده است. در این نامه امام وظیفه مدیران و حاکمان 
جامعه اسالمی را درباره مواردى از این دست روشن می کند:  آشتی با دشمن، استمداد از خدا و رسول، نشست 
و برخاست با دانشمندان، پرهیز از خودپسندى، دورى از خونریزى و منت نهادن بر مردم، عدالت طلبی، رعیت 
دارى، خود را بر دیگران مقدم ندانستن، دقت در انتخاب سرداران و فرماندهان، مشورت کردن با دیگران، و 
نیكوکارى. پرهیز از خیانت در امانت: »مرد مسلماِن از خیانت پاک، یكی از دو پاداش را از خدا چشم می دارد: 
یا خدایش نزد خود بخواند، که  آن چه نزد خداست براى او بهتر است، یا او را روزى رساند، که  آن گاه داراى 

زن و فرزند، و مال و دین، و شرف و گوهر است« )ص23، خطبه 23(. 
کمک به مستمندان: »اگر یكی از شما خویشاوند خود را درویش بیند، مبادا یارى خویش از او دریغ دارد 
و از پاى بنشیند. ]…[ کسی که یارى خود را از کسان خویش دریغ دارد، یک دست را از  آنان بازداشته، و 

دست هایی را از یارى خویش بداشته« )ص24، خطبه 24(
پرهیز از دروغ: »همانا بدترین گفتار، سخن دروغ است.«)ص66، خطبه ۸4(. 

 پرهیز از بددلی نسبت به برادر دینی و دفاع از او در برابر دشمنان: »هر یک از شما که هنگام برخورد با دشمن 
در خود دالورى دید، و از یكی از برادرانش بددلی، باید برادر خود را از دشمنانش نگاه دارد، به خاطر فضیلت 

دلیرى که بر او دارد. و به دفاع او بر آید،  آن چنان که خود را می پاید«)ص121، خطبه 123(. 
دورى از تكبر نسبت به دیگران: »اگر خدا رخصت کبر ورزیدن را به یكی از بندگانش می داد، به یقین چنین 
منتی را بر پیامبران گزیده و دوستانش می نهاد، لیكن خداى سبحان بزرگ منشی را بر  آنان ناپسند دید و فروتنی 

شان را پسندید.«)ص214، خطبه 192(. 
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ساحتپنجم:اخالقزیستمحیطی
امروزه به دالیل مختلف مباحث اخالقی مربوط به محیط زیست در مجامع علمی ایران و دیگر کشورهاى 
محیطی«  زیست  »اخالق  نام  به  اخالق  از  شاخه اى  که  گونه اى  به  است؛  گرفته  قرار  توجه  مورد  جهان 
)environmental ethics( تشكیل شده است. در نهج البالغه نیز مواردى وجود دارد که نشان دهنده توجه 
امام به اخالق محیط زیست است )اعم از  محیط زیست حیوانی یا گیاهی(. در این جا به عنوان نمونه به چند 

مورد اشاره می شود:
دلسوزى و شفقت نسبت به حیوانات: امام هنگام دعا براى طلب باران فقط به انسان ها توجه ندارد بلكه از 
خداوند می خواهد که به حیوانات نیز رحم نماید: »خدایا!کوه هاى ما کفیده است و زمین ما تیره رنگ گردیده؛ 
و چارپایان مان تشنه اند و در  آغل هاى خود سرگردانند و چون زن بچه مرده فریاد کنانند…. خدایا رحمت  آر بر 

ناله گوسفندان، و فریاد ماده اشتران. خدایا رحمت  آر بر سرگردانی  آنان…« )ص114، خطبه 115(
درخواست باران براى زنده شدن زمین و گیاه: »خدایا ! بارانی ده: زنده کننده، سیراب سازنده، فراگیر و 
به همه جا رسنده، پاکیزه و بابرکت، گوارا و فراخ نعمت؛ گیاه  آن بسیار، شاخه هایش به بار، برگ هایش تازه و 

 آبدار. تا بنده ناتوانت را بدان توان دهی، و شهرهاى مرده ات را جان دهی«)ص114، خطبه 115(. 
تاثیر کارهاى زشت بر محرومیت از محیط زیست مناسب: »خدا بندگان خود را به کیفر کارهاى زشت  آنان 
مبتال سازد به کاهش میوه درختان، و به ناباریدن باران، و بستن گنجینه هاى خیر به روى ایشان…«)ص143، 

خطبه143(. 
لزوم استفاده صحیح از علوم مربوط به محیط زیست: وقتی امام قصد جنگ با خوارج را داشت یكی از یاران 
گفت با استفاده از علم ستارگان می گویم که اگر اینک حرکت کنی به هدفت نرسی. امام این سخن وى را 
نپذیرفت و پس از نكوهش وى گفت: »اى مردم! از اخترشناسی روى بتابید، جز  آن چه بدان راه دریا و بیابان 

را یابید …«)ص5۸، خطبه۸0(. 

تکبرواستبداد
نخستین صفت از صفات رذیله که در داستان انبیاء و  آغاز خلقت انسان به چشم می خورد و اّتفاقًا به اعتقاد 
بسیارى از علماى اخالق، اّم المفاسد و مادر همه رذایل اخالقی و ریشه تمام بدبختیها و صفات زشت انسانی 
است، تكّبر و استكبار می باشد که در داستان شیطان به هنگام  آفرینش  آدم)علیه السالم( و امر به سجود فرشتگان و 
همچنین ابلیس براى او  آمده است. داستانی است بسیار تكان دهنده و عبرت انگیز، داستانی است بسیار روشنگر 
و هشدار دهنده، براى همه افراد و همه جوامع انسانی. قابل توّجه اینكه پیامدهاى سوء تكّبر و استكبار نه تنها در 
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داستان  آفرینش  آدم دیده می شود که در تمام طول تاریخ انبیاء طبق  آیاتی که خواهد  آمد نیز نقش بسیار مخّرب 
 آن  آشكار است. امروز نیز در جوامع انسانی مسأله استكبار، سخن اّول را در مفاسد جهانی و نابسامانی هاى 
اجتماعی بشر می زند و بالى بزرگ بشرّیت در عصر ما نیز همین استكبار است که بدبختانه همه در  آتش  آن 

می سوزند و فریاد می کشند، ولی کمتر کسی در فكر چاره است!

بالیبزرگدرطولتاریخبشر
 آیات قر آن مجید مملّو است از بیان مفاسد استكبار و بدبختی هاى ناشی از تكّبر و مشكالتی است که در 
طول تاریخ بشر از این صفت مذموم در جوامع انسانی به وجود  آمده، تأثیر این صفت رذیله در پیشرفت و تكامل 
انسان در جهات معنوى و ماّدى بر هیچ کس پوشیده نیست و  آنچه در  آیات باال  آمده در واقع گلچینی از  آیات 
ناظر به این موضوع است. در  آیه اول و دوم سخن از ابلیس و داستان معروف او به میان آمده، در  آن هنگام که 
خداوند به همه فرشتگان دستور داد که به خاطر عظمت  آفرینش  آدم)علیه السالم(سجده کنند و ابلیس در  آن زمان 
به خاطر مقام واالیش در صف فرشتگان جاى گرفته بود همگی سجده کردند جز ابلیس که در برابر این فرمان 
خدا سرپیچی کرد و استكبار ورزید و از کافران شد، و به دنبال این سرپیچی صریح و  آشكار و حّتی  آمیخته به 
اعتراض نسبت به اصل فرمان خدا، فرمود از  آن مقام و مرتبت فرود  آى! تو حق ندارى در  آن جایگاه تكّبر کنی! 
بیرون رو که از افراد پست و حقیر خواهی بود. )َو ِاْذ ُقْلنا ِلْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا اِلَدَم َفَسَجُدوا ِااّل ِاْبِلْیَس َابی َواْسَتْكَبَر 
َک ِمَن الّصاِغِریَن()1( در حقیقت  َر ِفیها َفاْخُرْج ِانَّ َو کاَن ِمَن اْلكاِفِرْیَن... قاَل َفاْهِبْط ِمْنها َفَما َیُكوُن َلَک َاْن َتَتَكبَّ
این نخستین گناهی است که در جهان به وقوع پیوست، گناهی که سبب شد فردى همچون ابلیس که سالیان 
دراز و به تعبیر امیر مؤمنان علی)علیه السالم( در خطبه قاصعه شش هزار سال خدا را عبادت کرده بود به خاطر تكّبر 
یک ساعت تمام اعمال و عبادات او بر باد رفت)و از  آن مقام واال که همنشین با فرشتگان و مقام قرب خدا بود 
َة  آالِف َسَنة... َعْن ِکْبِر ساَعة  ِویَل َو َجْهَدُه اْلَجِهیَد، َو کاَن َقْد َعَبَداللَه ِستَّ یكباره سقوط نمود(. )ِاْذ َاْحَبَط َعَمَلُه الطَّ
واِحَدة()2( در این داستان عبرت انگیز نكات بسیار مهّمی در باره خطرات تكّبر نهفته شده و از  آن به خوبی 
استفاده می شود کكه این صفت رذیله ممكن است سرانجام به کفر و بی ایمانی منتهی گردد، چنانكه در  آیات 

باال  آمده بودَابی َواْسَتْكَبَر َو کاَن ِمَن اْلكاِفِرْیَن)3(. 
همچنین این داستان نشان می دهد که ابلیس به خاطر حجاب خطرناک کبر و غرور از واضحترین مسائل 
بی خبر ماند، چرا که هنگامی که زبان به اعراض در برابر خداوند سبحان گشود عرض کرد:قاَل َلْم َاُکْن اِلَْسُجَد 
ِلَبَشر َخَلْقَتُه ِمْن َصْلصال ِمْن َحَمأ َمسُنون؛ »گفت: من هرگز براى بشرى که او را از گل خشكیده اى که از گل 

بد بویی گرفته شده است  آفریده اى، سجده نخواهم کرد«!
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در حالی که پر واضح است که شرف  آدم به خاطر  آفرینش از گل بدبو نبود، بلكه به خاطر همان روح 
ْیُتُه َو َنَفْخُت فیِه ِمْن ُروحی َفَقُعوا َلُه  الهی بود که قر آن در سه  آیه قبل از  آیه فوق به  آن اشاره کرده است:َفِاذا َسوَّ
ساِجدیَن؛ »هنگامی که ) آفرینش  آدم را نظام بخشیدم( و کار او را به پایان بردم و در وى از روح خود)یک روح 
شایسته و بزرگ( دمیدم، همگی براى او سجده کنید«. )2( حّتی ابلیس نتوانست برترى خاک را از  آتش درک 
کند، خاکی که منبع تمام برکات و پیدایش حیات و محل زندگی انسان ها و انواع معادن و منابع و حّتی منبع 
ذخیره  آب و ذخیره مواد  آتش زاست، لذا با خیره سرى گفت: »َخَلْقَتنی ِمْن نار َو َخَلْقَتُه ِمْن طین؛ )من چگونه 

او را سجده کنم در حالی که( مرا از  آتش  آفریده اى و او را از خاک«!
اضافه بر این، بسیارى از افراد هستند که گرفتار لغزش و خطا می شوند، ولی هنگامی که به اشتباه خود پی 
بردند باز می گردند و توبه و اصالح می کنند، ولی تكّبر و استكبار، از امورى است که حّتی اجازه بازگشت بعد 
از بیدارى را نیز به انسان نمی دهد، به همین دلیل شیطان هنگامی که متوّجه خطاى خود شد توبه نكرد، زیرا 
کبر و غرور به او اجازه نداد سر تسلیم و تعظیم در برابر پدیده بزرگ  آفرینش)انسان( فرود  آورد، بلكه بر لجاجت 
خود افزود و سوگند یاد کرد که همه انسان ها را جز عباد مخلصین خداوند گمراه سازد و به این نیز بسنده نكرد، 

از خدا عمر جاویدان خواست تا این برنامه  زشت و انحرافی را تا پایان جهان ادامه دهد!
به این ترتیب کبر و خودخواهی و خود برتر بینی مایه لجاجت، حسد، کفر، ناسپاسی در برابر حق و ویرانگرى 

و فساد خلق خدا شد. 
و به این ترتیب، شیطان همان گونه که موالى مّتقیان امیر مؤمنان علی)علیه السالم( در خطبه قاصعه می فرماید پایه 
ِبیَن َو َسَلُف  استكبار و تعّصب را در زمین گذاشت و با عظمت خداوند به مبارزه برخاست!»َفَعُدوُّ اللِه ِاماُم اْلُمَتَعصِّ
ِل؛ این دشمن  َذلُّ ِز، َو َخَلَع ِقناَع التَّ َعزُّ َرَع ِلباَس التَّ ِة َوادَّ ِة َو ناَزَع اللَه ِرداَء اْلَجْبِریَّ ساَس اْلَعَصِبیَّ

َ
ِذى َوَضَع أ اْلُمْسَتْكِبِریَن الَّ

خدا پیشواى متعّصبان و سرسلسله مستكبران جهان است که اساس تعّصب را پی ریزى کرد و با خداوند در مقام 
جبر و تیتش به ستیز و نزاع پرداخت و لباس استكبار را بر تن پوشید و پوشش تواضع و فروتنی را فروگذارد«. )1(
 و درست به همین دلیل خدا او را ذلیل و خوار و پست کرد، همان گونه که امیر مؤمنان علی)علیه السالم( در ادامه 
ْنیا َمْدُحورًا، َو َاَعدَّ َلُه ِفی  ِعِه َفَجَعَلُه ِفی الدُّ ِرِه َو َوَضَعُه ِبَتَرفُّ َرُه اللُه ِبَتَكبُّ همان خطبه می فرماید:»َاال َتَروَن َکْیَف َصغَّ
رش، تحقیر کرد و بر اثر بلند پروازى بی دلیلش،  ااْلِخَرِة َسِعیرًا؟!؛  آیا نمی بینید چگونه خداوند او را به خاطر تكبُّ
وى را پست و خوار نمود، از همین رو او را در دنیا مطرود ساخت و  آتش برافروخته دوزخ را در  آخرت براى 
او مهّیا نمود«. )2( کوتاه سخن اینكه: هر قدر بیشتر در داستان ابلیس و پیامدهاى تكّبر او اندیشه می کنیم به 
نكات مهمترى در باره خطرات تكّبر و استكبار دست می یابیم. در سّومین  آیه به داستان نوح)علیه السالم( که نخستین 
پیامبر اولوا العزم و صاحب شریعت بود رسیم، این داستان نیز نشان می دهد که سرچشمه کفر و لجاجت و بت 
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پرستان زمان او مسأله استكبار بود. 
هنگامی که شكایت  آنها را به درگاه خدا می برد عرض می کند: )بارلها!( من هر زمان  آنها را دعوت کردم 
که ایمان بیاورند تا  آنها را بیامرزى انگشتان خود را در گوشهاى خود قرار داده و لباسهایشان را به خود پیچیدند 
ما َدَعْوُتُهم ِلَتْغِفَر َلُهْم َجَعُلوا َاصاِبَعُهْم ِفی  و در مخالفت لجاجت ورزیدند و به شّدت استكبار نمودند. )َوِانِّی ُکلَّ
وا َواْسَتْكَبُروا اْسِتْكبارًا( باز در اینجا می بینیم که استكبار و خود برتر بینی سرچشمه   آذاِنِهْم َواْسَتْغَشوا ِثیاَبُهْم َو َاَصرُّ

کفر و لجاجت و دشمنی با حق گردید. 
بالى استكبار در میان  آنها به حّدى بود که از شنیدن سخنان حق که احتماال مایه بیدارى  آنها می شد وحشت 
داشتند، انگشت در گوشها می گذاردند و لباس به سر می کشیدند، مبادا امواج صوتی نوح)علیه السالم( وارد گوش 
 آنها شود و مغزشان را بیدار کند! این دشمنی و عداوت با سخن حق دلیلی جز تكّبر شدید نداشت. همانها بودند 
که به نوح)علیه السالم( خرده گرفتند و گفتند: چرا گروهی از جوانان با ایمان و تهیدست اطراف تو را گرفته اند؟ و از 
 آنها به عنوان اراذل و انسان هاى بی سر و پا یاد کردند و گفتند: تا اینها در اطراف تو هستند، ما به تو نزدیک نمی 
شویم! آرى تكّبر و خودخواهی بالى عجیبی است، همه فضایل را می سوزاند و خاکستر می کند. در واقع صفت 
رذیله استكبار عامل اصلی اصرار و لجاجت  آنها بر کفر همان تكّبر و خود برتر بینی بود تا  آنجا که از ترس تأثیر 
سخنان نوح)علیه السالم( انگشت در گوششان می کردند و جامه بر سر می افكندند مبادا حرف حق را بشنوند. جالب 
اینكه این عمل دلیل بر  آن بود که  آنها به حّقانّیت دعوت نوح)علیه السالم( و تأثیر سخنان وى ایمان داشتند، وگرنه 
دلیلی نداشت که انگشت در گوش بگذارند و جامه بر خود بپیچند. این احتمال نیز وجود دارد که پیچیدن لباس 
بر خود براى این بود که نه  آنها نوح)علیه السالم(را ببینند و نه نوح  آنها را، مبادا دیدن  آن پیامبر موجب تمایل به او گردد 
و مشاهده  آنها به وسیله نوح موجب شناسایی  آنها براى تكرار دعوت گردد. باالخره حالت »ُعجب« و »خود 
بزرگ بینی« موجب شد که هشدارهاى نوح)علیه السالم(را تا  آخرین لحظات که فرصتی براى نجات داشتند نادیده 
بینگارند و حّتی کمترین احتمال صدق را براى گوینده این هشدارها قائل نشدند، لذا هنگامی که نوح)علیه السالم(
کشتی می ساخت گروه گروه که از کنار او می گذشتند او را به باد تمسخر می گرفتند، ولی نوح)علیه السالم(باز به 
 آنها هشدار داد و گفت:»... ِاْن َتْسَخُروا ِمّنا َفِاّنا َنْسَخُر ِمْنُكْم َکما َتْسَخُروَن؛ اگر )شما امروز( ما را مسخره می 
کنید، ما همین گونه در  آینده شما را مسخره خواهیم کرد)ولی در  آن روز که در میان امواج طوفان سراسیمه به 

هر سو می روید و فریاد می کشید و التماس می کنید و هیچ پناهگاهی ندارید!«)1( 
اصوال یكی از نشانه هاى مستكبران این است که همیشه مسائل جّدى را که در مسیر خواسته ها و منافع  آنان 
نیست به بازى و شوخی می گیرند و همیشه مسخره کردن مستضعفان جزئی از زندگی  آنان را تشكیل می دهد 
و بسیار دیده ایم که در مجالس پر گناه خود به دنبال فرد با ایمان تهیدستی می گردند که او را به اصطالح ملعبه 
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و َمْضحكه خود سازند و بدین وسیله تفریح کنند!
 آنها به خاطر همین روح استكبار، خود را عقل کل می پندارند و به گمان اینكه ثروت انبوه  آنان که از طرق 
حرام به دست  آمده، نشانه هوشیارى و کاردانی و لیاقت  آنان است به خود اجازه می دهند دیگران را تحقیر کنند. 
در چهارمین  آیه زمان نوح)علیه السالم( را پشت سر می گذاریم، به عصر قوم عاد و پیامبرشان حضرت هود)علیه السالم( 
می رسیم، در اینجا باز می بینیم عامل اصلی بدبختی، همان استكبار است، می فرماید: »اّما قوم عاد بناحق در 
زمین استكبار جستند و گفتند: چه کسی از ما نیرومندتر است؟  آیا  آنها نمی دانستند خداوندى که  آنها را  آفریده 
از  آنان قوى تر است؟!  آنها)به خاطر این پندار( پیوسته  آیات ما را انكار می کردند«، )َفَاّما عاٌد َفاْسَتْكَبُروا ِفی 
ًة َو کاُنوا ِب آیاِتنا َیْجَحُدوَن( ذى َخَلَقُهْم ُهَو َاَشدُّ ِمْنُهْم ُقوَّ ًة َاَوَلْم َیَروا َانَّ اللَه الَّ ااْلَْرِض ِبَغْیِر اْلَحقِّ َو قاُلوا َمْن َاَشدُّ ِمّنا ُقوَّ

 باز می بینیم در اینجا صفت رذیله استكبار سبب شد که به راستی خود را قوى ترین موجود جهان بدانند و 
حّتی قدرت خدا را فراموش کنند و در نتیجه  آیات الهی را انكار نمایند و میان خود و حّق مانع بزرگی ایجاد کنند. 
جالب اینكه  آیه بعد از  آن) آیه 16 سوره فّصلت( نشان می دهد که خدا براى تحقیر این متكّبران لجوج  آنها را به 
وسیله تندبادى شدید و هول انگیز در روزهاى شوم پرغبارى)که اجساد  آنها را مانند پر کاه به این سو و  آن سو 
پرتاب می کرد( مجازات نمود!  آرى تكّبر، حجابی است که به انسان اجازه نمی دهد حّتی برترى قدرت خدا را 
« در واقع قید توضیحی است، چرا که تكّبر و استكبار  بر نیروى ناچیز خودش ببیند و باور کندتعبیر »ِبَغْیر اْلَحقِّ
براى انسان ها در هر حال حق نیست و سزاوار نمی باشد، این قبایی است که بر قامت انسان ها نارساست، بزرگی 

تنها به خدا می برازد و بس!
در پنجمین  آیه به زمان »شعیب«)علیه السالم( می رسیم، در  آنجا نیز می بینیم عامل اصلی بدبختی و گمراهی قوم 
شعیب استكبار بود، می فرماید: »زورمندان قوم شعیب که تكّبر میورزیدند گفتند: اى شعیب! سوگند یاد می 
کنیم که تو و کسانی را که به تو ایمان  آورده اند از شهر و  آبادى خود بیرون خواهیم کرد، مگر اینكه به  آیین ما 
ِذیَن  آَمُنوا َمَعَک ِمْن َقْرَیِتنا َاْو َلَتُعوُدنَّ فی  َک یا ُشَعْیُب َو الَّ ِذیَن اْسَتْكَبُروا ِمْن َقْوِمِه َلُنْخِرَجنَّ  الَّ

َُ
بازگردید«، )قاَل اْلَمأل

ِتنا قاَل َاَوَلْو ُکّنا کاِرهیَن()1( ِملَّ
 چرا شعیب به افرادى که به او ایمان  آورده بودند و راه خداپرستی و تقوا را پیش گرفتند باید از شهر و دیار 
خود تبعید شوند؟  آیا دلیلی جز این داشت که زورمندان و ثروتمندان متكّبر که ایمان  آوردن به شعیب و ملحق 

شدن به مؤمنان را براى خود کوچک می شمردند، به مقابله با او برخاستند؟!
ِتنا )یا اینكه به  آیین ما بازگردید( نه به خاطر این بود که به  آیین خود ایمان  اینكه می گفتند:َاْو َلَتُعوُدنَّ فی ِملَّ
داشتند، بلكه به خاطر این بود که منسوب به  آنها و متعّلق به  آنها بود و تكّبر و حّب ذات ایجاب می کرد که  آنچه 
متعّلق به  آنهاست، مورد عالقه  آنها باشد!  آیه ششم ناظر به عصر موسی و فرعون و قارون است، در داستان  آنها 
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نیز عامل اصلی انحراف و گمراهی و بدبختی یا یكی از عوامل اصلی تكّبر ذکر شده، می فرماید: ما »قارون« 
و »فرعون« و »هامان« را نیز هالک کردیم، موسی با دالیل روشن به سراغ  آنها  آمد ولی  آنها در زمین استكبار 
و برترى جویی کردند)به همین دلیل تسلیم حق نشدند و ما  آنها را هالک کردیم( و  آنها نتوانستند بر خدا پیشی 
ناِت َفاْسَتْكَبُروا  گیرند)و از چنگال عذاب الهی فرار کنند(، )َو قاُروَن َو ِفْرَعْوَن َو هاماَن َو َلَقْد جاَئُهْم ُموسی ِباْلَبیِّ

ِفی ااْلَْرِض َو ما کاُنوا ساِبِقیَن()2(
قارون مرد ثروتمندى بود که ثروت باد  آورده اش را دلیل بر عظمت خود در پیشگاه خدا می پنداشت و معتقد 
بود بر اثر لیاقتش داراى این ثروت عظیم شده، پیوسته به خود می بالید و با کبر و غرور خوشحالی می کرد و 
اصرار داشت با نمایش ثروت، فقیران و تهیدستان را هر چه بیشتر تحقیر کند، هر چه به او نصیحت کردند که 
این ثروت را وسیله اى براى وصول به سعادت اخروى قرار دهد در او اثر نكرد، چرا که غرور و کبر اجازه نمی 

داد واقعّیتهاى زندگی را ببیند و این امانت هاى الهی را که چند روزى در دست اوست به صاحبانش بسپارد!
فرعون که بر تخت سلطنت نشسته بود، گرفتار غرور و تكّبر بیشترى بود او حّتی قانع به این نبود که مردم 
او را پرستش کنند، مایل بود که او را »َربِّ َاْعلی« )خداى بزرگ( بدانند! »هامان« وزیر مقّرب فرعون که در 
تمام مظالم و ستمها یار و یاور او بود بلكه این امور به دست او انجام می شد نیز به تصریح قر آن گرفتار کبر و 
غرور شدیدى بود. و هر سه دست به دست هم دادند و با پیامبر بزرگ خدا موسی)علیه السالم( به مبارزه برخاستند 
و در زمین فساد کردند و سرانجام گرفتار شدیدترین عذاب الهی شدند، فرعون و هامان در میان امواج نیل که 
سرمایه اصلی قدرت  آنها بود، نابود شدند و قارون با گنجهایش در زمین فرو رفت. در هفتمین  آیه سخن از قوم 
عیسی بن مریم)علیه السالم( است و تفاوت میان  آنها و قوم یهود را بیان می کند، می فرماید: »به یقین یهود و مشرکان 
را دشمن ترین مردم نسبت به مؤمنان خواهی یافت و نزدیكترین  آنها را از نظر دوستی و محّبت به مؤمنان کسانی 
ذیَن َاْشَرُکوا َو َلَتِجَدنَّ  ذیَن  آَمُنوا اْلَیُهوَد َوالَّ َن َاَشدَّ الّناِس َعداَوًة ِللَّ می یابی که می گویند ما نصرانی هستیم«، )َلَتِجدَّ
ُهْم الَیْسَتْكِبُروَن( سپس به دلیل  یِسیَن َو ُرْهبانًا َو َانَّ ذیَن قاُلوا ِاّنا َنصارى ذِلَک ِبَانَّ ِمْنُهْم ِقسِّ ذیَن  آَمُنوا الَّ ًة ِللَّ َاْقَرَبُهْم َمَودَّ
و عّلت این تفاوت اشاره کرده، می فرماید: »این به خاطر  آن است که در میان  آنها)مسیحیان( افرادى دانشمند و 

ُهْم الَیْسَتْكِبُروَن( یِسیَن َو ُرْهبانًا َو ِانَّ تارک دنیا، هستند و  آنان تكّبر نمیورزند«، )ذِلَک ِبَانَّ ِمْنُهْم ِقسِّ
از این تعبیر به خوبی روشن می شود که یكی از عوامل اصلی عداوت یهود نسبت به اهل ایمان تكّبر و 
استكبار  آنان بود، در حالی که یكی از دالیل محّبت گروهی از نصارى نسبت به اهل ایمان عدم استكبار  آنها بود. 
افراد مستكبر خواهان این هستند که دیگران در مقابل  آنها ذلیل و حقیر و فقیر و ناتوان باشند، به همین دلیل اگر 
 آنان از نعمتی برخوردار شوند به عداوت و ستیز با  آنان برمی خیزند،  آرى »استكبار« سبب »حسد« و »کینه« 

و »عداوت« می شود. 
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درست است که این سخن در باره همه نصارى نیست بلكه بیشتر ناظر به نجاشی و قوم او در حبشه است که 
از مسلمانان مهاجر استقبال کردند و به توطئه ها و وسوسه هاى نمایندگان قریش بر ضد  آنان وقعی ننهادند و همین 
امر سبب شد که مسلمانان پناهگاهی مطمئن در سرزمین حبشه براى خود یافتند و خود را از شّر مشرکان قریش 
که سخت کینه توز بودند حفظ کردند، ولی به هر حال این  آیه نشان می دهد که استكبار خمیر مایه عداوت و 
دشمنی با حق و پیروان حق است در حالی که تواضع مایه محّبت و دوستی و خضوع در برابر حق و پیروان حق 
است. هشتمین  آیه بر این معنی تأکید می کند که »استكبار« سبب »کفر و بی ایمانی و لجاجت و انعطاف 
ناپذیرى در برابر حق« است، در اینجا سخن از عصر پیامبر)صلی الله علیه و آله(و زمان ظهور اسالم است. سخن از ولید 
بن مغیره مخزومی است، که می فرماید: سپس چهره در هم کشید و با عجله دست به کار شد،  آنگاه پشت به 
حق کرد و تكّبر ورزید و گفت: »این)قر آن( چیزى جز یک سحر جالب همچون سحرهاى پیشینیان نیست«!)ُثمَّ 

َعَبَس و َبَسَر * ُثمَّ َاْدَبَر َواْسَتْكَبَر * َفقاَل ِاْن هذا ِااّل ِسْحٌر ُیْؤَثُر()1(
تعبیر به »سحر« به خوبی نشان می دهد که »ولید« این واقعّیت را پذیرفته بود که قر آن تأثیر فوق العاده اى در 
افكار و دلها می گذارد و جاذبه عجیبی دارد که دلها را به سوى خود می کشاند، اگر »ولید« به دیده حق طلبانه 
در  آن می یگریست، این تأثیر فوق العاده را دلیل بر اعجاز قر آن می شمرد و ایمان می  آورد، ولی چون با دیده 
غرور و استكبار به  آن نگاه کرد قر آن را به صورت سحرى همچون سحرهاى پیشینیان مشاهده کرد.  آرى هرگاه 

حجاب استكبار بر چشم دل انسان بیفتد، حق در نظر او باطل و باطل حق جلوه می کند. 
مشهور است که »ولید« به قدرى مغرور و خودخواه بود که می گفت:»َاَنا اْلَوِحیُد ْبُن اْلَوِحیِد، َلْیَس ِلی ِفی 
اْلَعَرِب َنِظیٌر، َو ال اِلَِبی َنِظیٌر!؛ من منحصر به فردم! پدر من نیز منحصر به فرد بود! در میان عرب همانندى ندارم، 
پدر من نیز همانند نداشت!«. این در حالی است که »ولید« نسبت به مردم  آن محیط فرد دانشمندى محسوب 
می شد و عظمت قر آن را به خوبی دریافته بود و جمله عجیب او در باره قر آن که محرمانه به طایفه بنی مخزوم 
ُه َلَیْعُلو َو  گفت شاهد این مّدعاست:»ِانَّ َلُه َلَحالَوًة، َو ِانَّ َعَلْیِه َلَطالَوًة، َو ِانَّ َاْعالُه َلُمْثَمٌر َو ِانَّ َاْسَفَلُه َلُمْغَدٌق، َو ِانَّ
الُیْعلی َعَلْیِه؛ گفتار او)قر آن( شیرینی خاص و زیبایی و طراوت ویژه اى دارد، شاخه هایش پرمیوه و ریشه هایش 
قوى و نیرومند است، سخنی است که از هر سخنی باالتر می رود و هیچ سخنی بر  آن برترى ندارد!«این تعبیر 
نشان می دهد که او بیش از هر کس در  آن زمان به عظمت قر آن  آشنا بود، ولی کبر و غرورش اجازه نمی داد 

که  آفتاب عالمتاب حق را ببیند و در برابر  آن تسلیم گردد!
 در نهمین  آیه که به دنبال سخنان مؤمن  آل فرعون  آمده و احتمال دارد بخشی از سخنان او و یا جمله مستقل 
معترضه اى از  آیات قر آن مجید باشد می خوانیم: »)اسرافكاران وسوسه گر( کسانی هستند که در  آیات الهی 

ذیَن ُیجاِدُلوَن فی  آیاِت اللِه ِبَغْیِر ُسْلطان َاتاُهْم( به مجادله برمی خیزند بی  آنكه حّجتی براى  آنها  آمده باشد«!)َالَّ
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سپس می افزاید: »این کار)یعنی جدال بی اساس در مقابل حق( خشم عظیمی)براى  آنها نزد خدا و کسا4نی 
ذیَن  آَمُنوا( و در پایان  آیه در واقع به دلیل این اعمال  که ایمان  آورده اند بر می انگیزد«، )َکُبَر َمْقتًا ِعْنَداللِه َو ِعْنَد الَّ
یعنی عدم تسلیم  آنها در برابر حق اشاره کرده، می فرماید: »این گونه خداوند بر قلب هر متكّبر جّبارى مهر می 

ر َجّبار( نهد«، ) َکذِلَک َیْطَبُع اللُه َعلی ُکلِّ َقْلب ُمَتَكبِّ
»َیْطَبُع« از ماده »َطْبع« در این گونه موارد به معنی مهر نهادن است و اشاره به کارى است که در گذشته و 
حال انجام می شود که هرگاه بخواهند چیزى دست نخورده باقی بماند و دخل و تصّرفی در  آن نشود،  آن را 
محكم می بندند و گره می زنند و روى  آن گره را ماّده چسبنده اى گذاشته و بر  آن مهر می نهند که اگر کسی 
بخواهد در  آن تصّرفی کند مجبور است مهر را بشكند، در نتیجه عملش فاش خواهد شد و تحت تعقیب قرار 

خواهد گرفت و در فارسی امروز از  آن تعبیر به »الک و مهر« یا »سیم و سرب« می کنند. 
بنابراین، مهر نهادن بر دلهاى متكّبران جّبار اشاره به این است که لجاجتها و دشمنی ها در برابر حق چنان پرده 
ظلمانی بر فكر  آنها می اندازد که به هیچوجه قادر به درک حقیقتی نیستند، تنها خودشان را می بینند و منافعشان 
و هوا و هوسهایشان را، فكر  آنها به صورت ظرف دربسته اى در می  آید که نه محتواى فاسد را می توان از  آن 
بیرون کرد و نه محتواى صححیح را وارد  آن ساخت، این نتیجه »تكّبر« و »جّبارّیت« است که در واقع صفت 
دوم نیز از صفت اول متوّلد می شود؛ زیرا »جّبار« در این گونه موارد به معنی کسی است که از روى خشم و 
عضب، مخالفان خود را می زند و می کشد و نابود می کند و پیرو فرمان عقل نیست، و به تعبیر دیگر کسی 
است که به خاطر خودمحورى و خود بزرگ بینی، دیگران را مجبور به پیروى از خود می کند)بنابراین جّبارّیت 

ثمره شوم تكّبر است(. 
البّته این واژه)جّبار( گاهی بر خداوند اطالق می شود که مفهوم دیگرى دارد و به معنی شخص جبران کننده 
نقایص و اصالح کننده شكستگی ها و کاستی هاست. در دهمین  آیه به یک اصل کّلی اشاره شده است که 
مخصوص به گروه معّینی نیست و  آن اینكه هنگامی که کافران را به کنار دوزخ می برند: »به  آنها گفته می 
شود از درهاى جهّنم وارد شوید و جاودانه در  آن بمانید« سپس می افزاید: »چه بد جایگاهی است جایگاه 

ِریَن( َم خاِلدیَن فیها َفِبْئَس َمْثَوى اْلُمَتَكبِّ متكّبران!«، )قیَل اْدُخُلوا َاْبواَب َجَهنَّ
شبیه همین معنی در  آیات متعّدد دیگرى نیز  آمده است، از جمله در  آیه 60 سوره زمر می خوانیم:»َاَلْیَس ِفی 
ِریَن؛  آیا در جهّنم جایگاه خاّصی براى متكّبران نیست؟!« این نكته قابل توّجه است که از  َم َمْثوًى ِلْلُمَتَكبِّ َجَهنَّ
میان تمام صفات رذیله دوزخیان، تكیه بر تكّبر  آنها شده است و این نشان می دهد تا چه حّد این صفت رذیله در 
سقوط و بدبختی انسان مؤّثر است، تا  آنجا که انسان را به دوزخ می کشاند و در دوزخ نیز جایگاه ویژه اى که 

عذابی سخت تر و دردناکتر دارد براى او مهّیا می سازد. 
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این نكته نیز شایان دّقت است که »َمْثوى« از ماّده »َثوى« به معنی قرارگاه و محّل استقرار و یا اقامت توأم با 
استمرار است، اشاره به اینكه  آنها خالصی از دوزخ ندارند. در یازدهمین  آیه باز به صورت یک اصل کّلی سخن 
از متكّبران به میان  آمده می فرماید: »به زودى کسانی را که در روى زمین به ناحق تكّبر ورزیدند از ایمان به 
 آیات خود روى گردان می سازیم، به گونه اى که هر  آیه و نشانه اى را)از حق( ببینند به  آن ایمان نمی  آورند، 
اگر راه هدایت را ببینند  آن را انتخاب نمی کنند و اگر راه ضاللت را مشاهده کنند،  آن را راه خود برمی گزینند! 
ذیَن  )همه اینها( به خاطر  آن است که  آیات ما را تكذیب کردند و از  آن غافل ماندند«، )َسَاْصِرُف َعْن  آیاِتَی الَّ
ِخُذوُه َسبیال َو ِاْن َیَروا َسِبیَل  ْشِد الَیتَّ ُروَن ِفی ااْلَْرِض ِبَغْیِر اْلَحقِّ َو ِاْن َیَروا ُکلَّ  آَیة الُیْؤِمُنوا ِبها َو ِاْن َیَرْوا َسبیَل الرُّ َیَتَكبَّ
ُبوا ِب آیاِتنا َو کاُنوا َعْنها غاِفِلیَن( تعبیرات تكان دهنده این  آیه از عمق مصایبی  ُهْم َکذَّ ِخُذوُه َسِبیال ذِلَک ِبَانَّ اْلَغیِّ َیتَّ
که متكّبران به  آن گرفتار می شوند خبر می دهد، خداوند این گونه افراد را چنان مجازات می کند که در برابر 
حق نفوذ ناپذیر شوند، به گونه اى که اگر تمام  آیات الهی و معجزات گوناگون را ببینند باز ایمان نمی  آورند، 
اگر راه راست را مقابل پاى  آنها بنهند از  آن راه نمی روند و اگر طریق گمراهی را مشاهده کنند فورًا  آن را به 

عنوان طریق و مسلک خود می پذیرند
تعبیر به »بغیر الحّق« در واقع قید توضیحی است، چرا که عظمت و کبریایی تنها خدا را می سزد که وجودش 
بی نهایت در بی نهایت است، اّما براى انسان که ذّره ناچیز و بی مقدارى در پهنه عالم هستی است هرگونه خود 
بزرگ بینی غلط و ناحق است. بعضی  آن را به اصطالح قید احترازى شمرده اند و گفته اند تكّبر دو گونه است، 
ُروَن  تكّبر در مقابل اولیاء الله »ناحق« است، ولی در مقابل دشمنان خدا »حق« است. اّما با توّجه به جمله»َیَتَكبَّ
ِفی ااْلَْرِض؛  آنها در روى زمین تكّبر میورزند« روشن می شود که این تفسیر مطابق محتواى  آیه نیست؛)2( زیرا 

تكّبر در زمین)استكبار در روى زمین و در برابر بندگان خدا( به هر صورت مذموم و نكوهیده است. 
به هر حال در ادامه این  آیه به یكی از مهمترین  آثار زیان بار تكّبر اشاره کرده می فرماید: » آنها هر  آیه و نشانه 
اى را از حق ببینند به  آن ایمان نمی  آورند و به عكس اگر راه ضاللت و گمراهی را مشاهده کنند فورًا به  آن 

متمایل می شوند«. 
 آرى کبر و غرور حجابی است که سبب می شود انسان حق را باطل و باطل را حق ببیند، حجابی که شاهراه 
هاى سعادت را از نظر پنهان می کند و کوره راه هاى خطرناک ضاللت را شاهراه سعادت نشان می دهد، چه 
بدبختی از این باالتر که انسان تمام نشانه هاى حق را نادیده بگیرد و قدم در راه ضاللت بگذارد و گمان کند 
در مسیر سعادت گام برمی دارد. در دوازدهمین  آیه می فرماید: »به یقین خداوند از  آنچه  آنها پنهان می کنند یا 
ُه  وَن َو ما ُیْعِلُنوَن ِانَّ  آشكار می سازند با خبر است او مستكبران را دوست نمی دارد«، )الَجَرَم َانَّ اللَه َیْعَلُم ما ُیِسرُّ

ُه الُیِحبُّ اْلُمْسَتْكِبِریَن«.  الُیِحبُّ اْلُمْسَتْكِبِریَن(در  آیه مورد بحث می فرماید:»ِانَّ
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دّقت در این گونه تعبیرات نشان می دهد که رابطه خاّصی در میان  آنها وجود دارد. می توان گفت قدر 
مشترک میان صفات رذیله اى که در  آیات هفتگانه باال  آمده، همان حّب ذات و خود بزرگ بینی است که 

سرچشمه »ظلم« و »فساد« و »اسراف« و »فخرفروشی« بر دیگران می شود. 
اینكه می فرماید: خدا این گروه هاى هفتگانه را دوست ندارد، مفهومش این است که  آنها را از ساحت 
قدسش طرد می کند؛ چرا که بدترین و خطرناکترین رذایل اخالقی که مانع قرب الی الله است بر وجود  آنها 
حاکم است. در سیزدهمین  آیه مورد بحث که طبق شأن نزولی که مفّسران ذکر کرده اند ناظر به گفتگوى گروهی 
از مسیحیان نجران است، می فرماید: »مسیح هرگز از این استنكاف نداشت که بنده خدا باشد و نه فرشتگان 
مقّرب او)از بندگی خدا استنكاف دارند( و  آنها که از عبودّیت و بندگی او خوددارى کنند و تكّبر ورزند به زودى 
همه  آنها را در قیامت محشور خواهد کرد)و مجازاتشان می کند(«، )َلْن َیْسَتْنِكَف اْلَمِسیُح َاْن َیُكوَن عْبدًا ِلّلِه و اَل 

ُبوَن َو َمْن َیْسَتْنِكْف َعْن ِعباَدِتِه َو َیْسَتْكِبْر َفَسَیْحُشُرُهْم اللُه َجِمیعًا( اْلَمالِئَكُة اْلُمَقرَّ
کید بیشتر بر این اصل مهّم سرنوشت ساز، می فرماید: »اّما  آنها که ایمان  آوردند و عمل  در  آیه بعد به عنوان تأ
صالح انجام دادند پاداش  آنان را به طور کامل خواهد داد و از فضلش بر  آنها خواهد افزود و  آنها را که استنكاف 
کردند و تكّبر ورزیدند مجازات دردناکی خواهد نمود)و در برابر این مجازات سخت الهی( براى خود غیر از 
ذیَن  آَمُنوا َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت َفُیَوّفیِهْم ُاُجوَرُهْم َو َیزیُدُهْم ِمْن َفْضِلِه َو  ا الَّ خدا یار و یاورى نخواهند یافت!«، )َفَامَّ
ُبُهْم َعذابًا َاِلیمًا َو الَیِجُدوَن َلُهْم ِمْن ُدوِن اللِه َوِلّیًا َو ال َنِصیرًا()2( این  آیات ناظر  ِذیَن اْسَتْنَكُفوا َو اْسَتْكَبُروا َفُیَعذِّ ا الَّ َامَّ
به اّدعاهاى بی اساس گروهی از مسیحیان است که به الوهّیت مسیخ)علیه السالم(قائل بودند و تصّور می کردند اگر 
کسی مسیح)علیه السالم( را از مقام خدایی پایین  آورد و او را بنده خدا بداند اهانتی به مقام واالى او نموده است. قر آن 
می گوید: نه مسیح و نه هیچ یک از فرشتگان مقّرب خدا چنین مقامی براى خود قائل نبوده و نیستند، همه خود 
را بنده خدا می دانند و در برابر ساحت مقّدسش خاضعند و رسم عبودّیت بجا می  آورند. سپس به عنوان یک 
اصل کّلی می گوید: هر کس حّتی پیامبران بزرگ الهی یا فرشتگان از عبودّیت او روى برگردانند و به استكبار 
روى  آورند، مجازات دردناکی خواهند دید و هیچ کس نمی تواند در برابر این مجازات  آنها را یارى دهد. قابل 
توّجه اینكه: در  آیه اخیر، ایمان و عمل صالح در نقطه مقابل استكبار و خود برتر بینی قرار گرفته است و از  آن به 
خوبی می توان نتیجه گرفت  آنها که راه استكبار را در پیش می گیرند نه ایمان درستی دارند و نه عمل صالحی!
استنكاف در اصل از ماّده »َنْكف« )بر وزن نصر( در اصل به معنی پاک کردن قطرات اشک از صورت به 
وسیله انگشتان است، بنابراین استنكاف از عبودّیتخداوند به معنی دور شدن و فاصله گرفتن از اوست که ممكن 
است منشأهاى گوناگونی از قبیل جهل و نادانی، سستی و تنبلی و غیر  آن داشته باشد، ولی هنگامی که جمله 
»ِاْسَتْكَبُروا« بعد از  آن قرار می گیرد، اشاره به استنكافی است که سرچشمه  آن کبر و غرور است و ذکر این جمله 
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پشت سر یكدیگر اشاره به همین نكته لطیف است)دّقت کنید(. 
به هر حال تعبیرات کوبنده این  آیات دلیل بر اهمّیت خطراتی است که صفت زشت استكبار براى هر انسانی 
به بار می  آورد و این همان چیزى است که ما به دنبال  آن هستیم. در چهاردهمین و  آخرین  آیه مورد بحث به 
یكی دیگر از پیامدهاى دردناک استكبار اشاره کرده، می فرماید: »کسانی که  آیات ما را تكذیب کردند و در 
برابر  آن تكّبر ورزیدند، درهاى  آسمان به روى  آنان گشوده نمی شود و هرگز داخل بهشت نمی شوند، مگر اینكه 
ُبوا ِب آیاِتنا َواْسَتْكَبُروا َعْنها  ِذیَن َکذَّ شتر از سوراخ سوزنی بگذرد! این چنین ظالمان را کیفر می دهیم!«، )ِانَّ الَّ
مْجِرِمیَن()1( در  َة َحّتی َیِلَج اْلَجَمُل فی َسمِّ اْلِخیاِط َو َکذِلَک َنْجِزى اْلُ ماِء َو الَیْدُخُلوَن اْلَجنَّ ُح َلُهْم َاْبواُب السَّ الُتَفتَّ
این  آیه اّوال »تكذیب  آیات الهی« در کنار »استكبار« قرار گرفته، و همان گونه که سابقًا نیز اشاره شد یكی از 
علل مهّم انكار  آیات خدا و قیام در برابر پیامبران، مسأله »استكبار« بوده است، گاه می گفتند: این پیامبر)صلی الله 
علیه و آله( چه برترى بر ما دارد؟ چرا  آیات الهی بر ما نازل نشده است؟ و گاه می گفتند: گرداگرد او را گروهی از 

جوانان فقیر و تهیدست گرفته اند! ما اجازه نمی دهیم  آنها با ما در یک صف قرار گیرند، اگر پیامبر)صلی الله علیه و آله(
این مؤمنان فقیر را کنار نزند شرکت ما در مجلس او امكان پذیر نخواهد بود! و به این بهانه ها و امثال  آن از پذیرش 
 آیات خداوند سر باز می زدندخّیاطی غیر ممكن است، ورود افراد متكّبر در بهشت پر نعمت الهی نیز محال می 
باشد؛ گویی راه بهشت به قدرى باریک است که تشبیه به سوراخ سوزن شده و جز متواضعان و  آنها که خود 
ماِء«، )درهاى  آسمان براى  آنان  ُح َلُهْم َاْبواُب السَّ را کوچک می شمرند قادر بر عبور از  آن نیستند. جمله»الُتَفتَّ
گشوده نمی شود( اشاره به مطلبی است که در احادیث اسالمی نیز وارد شده و  آن اینكه هنگامی که مؤمنان از 
دنیا می روند، روح و اعمال  آنها را به سوى  آسمانها می برند و درهاى  آسمانها به روى  آنان گشوده می شود)و 
فرشتگان از  آنان استقبال می کنند( اّما هنگامی که روح و اعمال کافران)و متكّبران( را به سوى  آسمانها می برند 

درها به روى  آنان گشوده نمی شود و منادى صدا می زند  آن را برگردانید و به سوى جهّنم ببرید!

نتیجهنهایی
از  آنچه در  آیات باال  آمد نتیجه می گیریم که قر آن مجید »تكّبر و استكبار« را از زشت ترین صفات و 
بدترین اعمال و نكوهیده ترین خصلت هاى انسانی می شمرد، صفتی که می تواند سرچشمه انواع گناهان و 
حّتی سرچشمه کفر گردد، و  آنها که در این خصلت زشت غوطه ور گردند، هرگز روى سعادت را نخواهند 
دید و راه به سوى قرب خدا پیدا نمی کنند. بنابراین سالكان الی الله و راهیان راه حق، قبل از هر کار باید ریشه 
استكبار و خودخواهی و خود برتربینی را در وجود خود بخشكانند که بزرگترین مانع راه  آنهاست. در خطبه 192 
نهج البالغه، امام علی)ع( می فرماید اگر قرار باشد ما در زندگی به چیزى تعصب بورزیم و ایستادگی کنیم و از  آن 
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ُبكم ِلَمكارِم اْلِخصاِل و َمحاِمِد الفعاِل و  عبور نكنیم،  آن اخالق است: »َفإن کاَن ال ُبدَّ ِمَن الَعَصِبیه.. َفلیُكن تعصُّ
َمحاِسِن الموِر« 1نكته زیبا اینجاست که امیرمؤمنان)ع( اخالق را فقط خصلت نمی داند. فقط رفتار هم نمی داند. 
خصلت هست، رفتار هست، فراتر از این هم هست. همان طور که در ادامه خواهیم دید که ایشان میدان اخالق 
َجداُء ِمن ُبیوتاِت الَعَرِب و یعاسیِب  را خیلی وسیع و در تمام امور زندگی می بیند. »اّلتی تفاَضَلت فیها الُمَجداِء و اْلنُّ
الَقباِئِل« 2این سه چیز مواردى است که انسان هاى بزرگوار و شایسته در  آن از هم سبقت می گیرند؛ یعنی اگر قرار 
باشد ما باهم مسابقه اى بدهیم در اخالق است. جامعه اى سالم است که باارزش ترین مسابقه اش در اخالق باشد. 
غیبه..« است؛ یعنی اخالق پسندیده. »وااَلحالِم الَعظیمه..« خردهاى  بهترین مسابقه انسانی در »ِباالخالق الرَّ
بزرگ. »وااَلخطاِر الَجلیَله..« مقام هاى واال. »و ال آثار الَمحموده..« نشانه هاى نیكو. مشاهده می شود که نوع 

نگاه امام)ع( به اخالق نگاه وسیعی است. 
بوْا ِلِخالِل الَحمِد ِمَن…« در خصلت هاى نیكو تعصب بورزید. خصلت هاى   بعد ایشان می فرمایند» َفَتَعصَّ
نیكو مانند چی؟ چند مثال ایشان می زند. در این مثال ها هم نگاه امیرمؤمنان)ع( به اخالق روشن می شود، هم 
جایگاه اخالق، هم اهمیت  آن و هم مفهوم شناسی اخالق. می فرمایند بروید در اینها تعصب بورزید، در اینها 
مسابقه دهید و رشد کنید: »ِمَن الِحفِظ ِلْلِجوار«  از جمله موارد اخالقی اى که باید کسب کنید، پاس داشتن 
حق همسایگان، شهروندان و امثال  آن است. زیبایی مطلب در این است که اخالق با پاسداشت حقوق باید 
ماِم« و به پیمان ها وفا  شكل بگیرد. شاید مهم ترین مسأله اخالق هم همین پاسداشت حقوق باشد. »و الَوفاِء بالذَّ
کردن. »و الّطاعه.. ِللِبّر« و نیكی را فرمان بردن، یعنی زیر بار غیر نیكی نرفتن، یعنی هرچه به ما فشار بیاورند و 
دستور دهند، به  غیر نیكی تن ندهیم. مهم نیست چه کسی فرمان می دهد یا از کجا انسان در تنگنا مانده است، 
به جرم و تعدى تن ندهد. »و اَلعصیه.. ِللِكبر« نافرمانی نسبت به تكبر و خودکامگی که این از مسائل محورى در 
نهج البالغه است. »و الخذ بالفضل« و به فضیلت  آراسته بودن.  آنهایی که در گذشته اخالق را تعریف کرده اند 
تنها به این مورد پرداخته اند. »و الكفِّ عن الَبْغی« ستمگرى را پس  زدن. از خود و از دیگران. تن به ستم ندهد و 
ستمگرى نكند. از ستم بازایستد. »َو اإِلْعظاِم ِللَقتل«  بزرگ شمردن قتل. این مورد مانند یک خط قرمز می ماند 
و هیچ کس نباید به سمتش برود. اگر خون یک بی گناه ریخته شود، گویی خون همه جامعه ریخته شده است. 
امیرمؤمنان)ع( در نامه 53 می فرمایند: خداوند نسبت به هیچ چیز این گونه خشم نمی گیرد. هیچ چیز مثل  آن، 

دولت ها و حكومت ها را به سمت هالک نمی برد. 
»و االنصاِف ِللَخْلِق« و داد مردمان را دادن. با انصاف رفتارکردن. »و الَكظِم ِللَغیِظ« و خشم را فرو خوردن. 
جامعه اى که دل هاى مردمان  آن پر از کینه و دشمنی و خشم نسبت به یكدیگر است، اخالقی نیست. »و اْجِتناِب 

الَفساِد فی الرِض« و اجتناب از تباهی کردن روى زمین. 
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أخالِق العاَلم لیله و َنهاِره
ه.. ِ یرَفُع لی فی کلِّ یوٍم ِمن أخالِقِه َعَلمًا و یأُمُرنی باإلقِتداِء ِبِه مِّ

ُ
باَع اْلَفصیِل أَثَر أ ِبُعُه ْاتِّ - و لقد ُکنُت أتَّ 15
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تاثیرطهارتزبان،گوشوچشم،برسالمتروانازدیدگاهآیاتوروایات

مژگانامیرزادهطیاری1
1- دانشجویی کارشناسی ارشد حقوق گرایش خصوصی دانشگاه  آزاد اسالمی واحد صفا شهر، ایران

چکیده
از اهداف بنیادین اسالم، رساندن افراد جامعه به کماالت انسانی و اخالقی می باشد. علماى اخالق، طهارت 
را به عنوان ابتدایی ترین عمل براى رسیدن به کماالت انسانی مطرح می کنند. طهارت یک معناى ظاهرى و 
یک معناى باطنی دارد، طهارت ظاهرى به معناى پاکی بدن از نجاست هاى ظاهرى است که در فقه و احكام 
شرعی بدان پرداخته شده است، و طهارت باطنی)حواس( یعنی پاک بودن چشم و گوش و زبان از هرگونه 
 آلودگی درونی است. باید دانست که فقط گناهان نیستند که انسان را  آلوده می کنند و راه را براى ورود شیطان 
باز می کنند بلكه هرگونه اشتغال به غیر خدا و سرگرم شدن به موارد لغو و بیهوده، انواع بی اخالقی ها و بی توجهی 
به  آن هدفی که انسان برایش  آفریده شده است از عوامل  آلودگی درونی است. براى رسیدن به سالمت اخالقی 
و روانی در جامعه و هم چنین سعادت اخروى، ضرورى است که جامعه با نحوه ى استفاده صحیح از  آن ها، 
 آن چنان که در منابع دینی  آمده است،  آشنا گردد و راه کارها و اصول قر آنی و روایی براى طهارت حواس و تزکیه 
به خصوص در رابطه با سخن گفتن، گوش دادن و نگاه کردن را بیاموزد. چرا که بیشترین تبادالت از درون به 
بیرون و از محیط پیرامونی به درون، از طریق این حواس صورت می پذیرد و فرد براى تهذیب نفس نیازمند است 
به صورت جدى در این زمینه ها کار کند، در قر آن کریم نیز تحت عنوان سه واژه ى قول، سمع و بصر در  آیات 
مختلف به  آن ها پرداخته می شود. در این پژوهش اطالعات مورد نیاز به روش توصیفی- تبیینی ارایه شده است. 
و در پی  آن است که تاثیر طهارت حواس را بر سالمت روان با استفاده از  آن چه که در قر آن و روایات در زمینه 

طهارت زبان، گوش و چشم مطرح شده است را بررسی  کند. 

کلیدواژه: طهارت، حواس، چشم، گوش، زبان، اخالق. 
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مقدمه
اطالعات  بیشترین  هم چنین  می شوند.  محسوب  بیرون  با  او  ارتباطی  ابزارهاى  مهم ترین  از  حواس  آدمی 
دریافتی از محیط پیرامون از طریق همین حواس صورت می پذیرد. بنابراین به دلیل حجم گسترده اى از اطالعات 
که از این طریق منتقل می شود، ضرورى است که به  آن بپردازیم. می توان این حواس را هم چون مجرایی در نظر 
گرفت که پاکی و ناپاکی  آن ها بر روى اطالعاتشان اثر گذار است. و به طور زنجیروار بر روى فكر و قلب  آدمی 
و پس از  آن تصمیماتی که براى زندگی اش می گیرد را شكل می دهد، که اگر این تصمیمات منجر به یک زندگِی 
خوب شود سالمت روان او را نیز تضمین می کند. و یک زندگِی خوب و الهی است که می تواند  آخرِت انسان را 
هم به خوبی بسازد و  آدمی را در دنیا و  آخرت سعادتمند نماید؛ پس زبان به عنوان مهم ترین خروجی بدن  آن چه 
را در ذهن و قلب می گذرد نمایان می سازد، گوش به عنوان مهم ترین ورودى بدن وظیفه تغذیه ى معنوى انسان 
را بر عهده دارد و چشم نیز هم نقش وارد کننده و هم صادر کننده را دارد. البته حواس دیگرى هم هستند که 
در این پژوهش به  آن ها نمی پردازیم. بلكه در ابتدا به واژه شناسی طهارت و تزکیه و معناى سالمت روان پرداخته 
می شود و سپس در فصولی جداگانه به بررسی  مراتب طهارت و هم چنین طهارت زبان، گوش و چشم در  آیات 

و روایات می پردازیم. 
نقش طهارت حواس در علم حضورى و حصولی است.  آدمی هم چون گیرنده اى است که توانایِی دریافِت 
انواع علوم و دانش و فهم را دارد، اما نیاز هست که با تمرین و تكرار قلب خود را تطهیر کند تا بتواند این علوم 
را دریافت نماید. شروع تطهیر قلب از تنظیم حواس می باشد این گونه که زبان خود را بر گناه ولغو بربندد و جز 
به کالِم پاک و استوار  آن را بازننماید. و گوِش خود را از غنا ببندد و جز بر راستی و حقیقت نگشاید و چشم 
خود را بر نامحرمان ببندد و از نگاه هاى زیرچشمی و خیانت بار دورى ورزد و جز بر نعمات پاکیزه و حالِل الهی 
نگشاید و خود را از اشتغاالِت غیر، رهایی بخشد. و قلبش را حرم خدا کند.  آن گاه خواهد دید که چشمه هایی 

از قلبش می جوشد، و معدنی از علم می شود که تشنگاِن حقیقِی این راه را سیراب می کند. 

بیانمساله
از اهداف بنیادین تمدن اسالمی، رساندن افراد جامعه به کماالت انسانی و اخالقی می باشد. علماى اخالق، 
انسانی مطرح می کنند. طهارت یک معناى  به کماالت  ابتدایی ترین عمل براى رسیدن  به عنوان  طهارت را 
ظاهرى و یک معناى باطنی دارد، طهارت ظاهرى به معناى پاکی بدن از نجاست هاى ظاهرى است که در فقه 
و احكام شرعی بدان پرداخته شده است، و طهارت باطنی)حواس( یعنی پاک بودن چشم و گوش و زبان از 
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هر گونه  آلودگی درونی است. از نظر علماى اخالق توانایی سخن گفتن از رحمت عام پروردگار است که به 
همه اعطا شده است اما خوب حرف زدن و حرفه اى خوب زدن از رحمت خاص خداست که شامل همه کس 
نمی شود، و فرد الزم است تهذیب نفس کند تا به این مراحل دست یابد. این تحقیق در پی  آن است که مبانی 
قر آنی و روایی طهارت حواس را در زمینه طهارت چشم، گوش و زبان بررسی  کندکه از نظر قر آن کریم و اهل 

بیت علیهم السالم چگونه می توان به این مهم دست یافت. 
براى نمونه چند مورد از  آیات دربارهی طهارت عنوان میگردد: 

ِصَراِط ِإَلی َوُهُدوا اْلَقْوِل ِمَن ِب یِّ الطَّ ِإَلی می فرماید:﴿َوُهُدوا کریم  قر آن  در  زبان  طهارت  دربارهی 
اْلَحِمیِد﴾)حج:24( »  آن ها به سوى سخنان پاکیزه هدایت می شوند و به راه خداوند شایسته ستایش راهنمایی 
ُقواالّلَهَوُقوُلواَقْواًلَسدیًد﴾ )احزاب:70( » اى کسانی که ایمان  آورده  اید  ذیَنآَمُنوااتَّ می گردند«.﴿یاایَهاالَّ
از خدا بپرهیزید و سخن حق و درست بگوئید«. بر مؤمن الزم است که به راستی  آنچه می گوید مطمئن باشد، 

و نیز گفتار خود را بیازماید، که لغو و یا مایه افساد نباشد. 
ْعَماُلُکْمَساَلٌم

َ
ْعَماُلَناَوَلُکْمأ

َ
ْعَرُضواَعْنُهَوَقاُلواَلَناأ

َ
ْغَوأ دربارهی طهارت گوش می فرماید:﴿َوِإَذاَسِمُعوااللَّ

َعَلْیُکْماَلَنْبَتِغیاْلَجاِهِلیَن﴾ )قصص:55(» و هر گاه سخن لغو و بیهوده بشنوند، از  آن روى می گردانند و 
می گویند: اعمال ما از  آِن ماست، و اعمال شما از  آِن خودتان، سالم بر شما )سالم و داع(؛ ما خواهان جاهالن 
نیستیم«. مقصود شنیدن سخنان بیهوده و خشن و زشتی است که پرداختن به  آن، کار عاقالن نیست، و لذا وقتی 

 آن را می شنیده اند، از  آن اعراض نموده، و مقابله به مثل نمی کرده اند. 
ْزَکیَلُهْم

َ
ْبَصاِرِهْمَوَیْحَفُظواُفُروَجُهْمَذِلَکأ

َ
واِمْنأ ْلُمْؤِمِنیَنَیُغضُّ  دربارهی طهارت چشم می فرماید:﴿ُقلِلّ

َهَخِبیٌرِبَماَیْصَنُعوَن﴾)نور:30(» به مؤ منان بگو چشم هاى خود را )از نگاه به نامحرمان( فرو گیرند، و  اللَّ ِإنَّ
گاه است«. ﴿َیْعَلُم فروج خود را حفظ کنند، این براى  آنها پاکیزه تر است، خداوند از  آنچه انجام می دهید  آ
ُدوُر﴾)غافر:19( » او چشم هایی را که به خیانت گردش می کند می داند، و از  آنچه  ْعُیِنَوَماُتْخِفیالصُّ

َ
َخاِئَنَةاأْل

در سینه  ها پنهان است با خبر است« در این  آیات نیز عالوه بر درخواست از مومنین نسبت به چشم پوشی و عدم 
گاه است از این رو باید  نگاه هاى حرام عنوان می کند که خداوند حتی از نگاه هاى زیر چشمی و پنهانی شما  آ

براى رسیدن به طهارت باید از این گونه نگاه ها دورى کرد. 

اهمیتوضرورت
از ابزارهاى اساسی که خداوند در اختیار بشر قرار داده است، توانایی سخن گفتن، دیدن و گوش دادن است. 
براى رسیدن به سالمت اخالقی و روانی در جامعه و همچنین سعادت اخروى، ضرورى است؛ نحوه ى استفاده 
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صحیح از  آن ها را  آنچنان که در دین اسالم  آمده است، بیاموزیم. در قر آن کریم نیز تحت عنوان سه واژه ى قول، 
سمع و بصر در  آیات مختلف به  آن ها پرداخته می شود و در روایات زیادى هم اهمیت  آن ها عنوان می شود. براى 
«همانا این زبان کلید هر خیر و شرى  ساَن ِمفتاُح ُکلِّ َخیٍر و ََشرٍّ مثال: امام باقر علیه السالم می فرماید: »ِإنَّ هَذا اللِّ
ْد ُاُذَنَک ُحْسَن ااِلْْسِتماِع َو ال ُتصِغ ِالی ما ال َیزیُد فی َصالِحَک اسِتماُعُه  است. :امام علی علیه السالم می فرماید » َعوِّ

» َفِانَّ ذِلَک ُیصِدُئ اْلُقلوَب َو یوِجُب اْلَمذامَّ
گوش خود را به شنیدن خوبی ها عادت بده و به  آنچه که به صالح و درستی تو نمی افزاید گوش مسپار، زیرا 
این کار، دل ها را زنگار می زند و موجب سرزنش می شود. »ما ُکلُّ ِذى َقلٍب ِبَلِبیٍب، و ال ُکلُّ ِذى َسمٍع ِبَسِمیٍع، 
و ال ُکلُّ ناِظٍر ِبَبصیٍر«)بدانید که( هر صاحب قلبی از خرد برخوردار نیست، )چنان چه( هر دارنده گوشی شنوا 

نبوده و هر ناظرى بینا نیست. 
.پیشینهتحقیق

البته علماى  ایران داک و... پیشینه اى براى این موضوع یافت نشد.  در جستجو در سایت هاى نورمگز، 
اخالق کتاب هایی را در رابطه با طهارت و راه هاى رسیدن به  آن نوشته اند که می توان از  آن ها بهره برد. 

ضرورتطهارت
خداوند به انسان استعدادهاى فراوانی داده است که  آدمی بسیار از  آن غافل است و براى کنار رفتن این 
پرده هاى غفلت پیامبران مبعوث شدند تا به وسیله ى دستوراتشان، استعدادها در بشر شكوفا شود و  آدمی بتواند 
از برکات  آن استفاده کند. اما متاسفانه عده اى، دنیادوستی چنان چشمشان را پر کرده است که اصال به این 
تعالیم اهمیت نمی دهند و به لذایذ و زیبایی هاى این دنیا مشغولند. بسیارى از کسانی هم که به پیامبران ایمان 
 آوردند، تنها به ظاهرى از دین اکتفا می کنند و به مراتب باال نمی رسند. حتی توانایی تسلط بر قواى خود را نیز 
ندارند. چشمشان نظر می کند و دلشان می خواهد، گوششان  آلوده به غنا و لغو است و زبانشان نیز وقتی که گرم 
می شود دیگر رازهاى مگوى خود و دیگران را برمال می سازد و گرفتار غیبت و گناهان بسیار است. در حالی که 
این قوا باید تحت تسلط عقل اداره شوند، شیطان مسلط بر  آنان است. اگر ده دقیقه بخواهند تمرکز کنند و روى 
موضوعی فكر کنند، انواع خیاالت و افكار موهوم به سراغشان می  آید. اما انسان هاى تربیت یافته می توانند به 
راحتی، ساعت ها؛ روى موضوعی تمرکز کنند و اندیشه نمایند. حتی به گونه اى می توانند بر بدِن خود مسلط 
باشند که قلب خود را به صورت ارادى از کار بیندازند و زنده بمانند، طی االرض کنند و جسم خود را از یک 
َراَد

َ
نقطه به نقطه اى دیگر ببرند و از این هم فراتر بروند و بر جهاِن تكوین اثر بگذارند و نمونه ى بارز ﴿...ِإَذاأ

ْنَیُقوَلَلُهُکْنَفَیُکوُن﴾ )یس:۸2( »... هر گاه چیزى را اراده کند به او می گوید: موجود باش  آن نیز 
َ
َشْیًئاأ
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بالفاصله موجود می شود« بشوند. براى مثال چوبی را تبدیل به اژدهاى عظیم کنند و ماه را به دو نیمه کنند 
و... البته همه ى این ها در طوِل اراده ى الهی قرار دارد و خارج از  آن نیست. با طهارت و نزدیک شدن حقیقی 
به خداوند متعال است که انسان به چنین مراتبی می رسد و می تواند استعدادهاى خود را شكوفا کند و مختص 
پیامبران نیست، بلكه همگان با حفظ طهارت می توانند به جایگاهی برسند که حتی فرشتگان نیز قادر به ورود به 

 آن جا نیستند. 
مراتبطهارت

طهارت، مراتب گوناگونی دارد که مثل پله باید به ترتیب طی شوند تا به نتیجه ى نهایی خود برسد؛ و این طور 
نیست که با گذر از یک مرتبه دیگر نیازى به  آن نباشد، بلكه با تقید تمام باید  آن مرتبه و مرتبه بعد از  آن را انجام 
داد و همین طور پیش رفت تا مرتبه ى  آخر و تا  آن جا که ممكن است به پاکی روح دست یافت. »باطن پاک و 
نورانی در ظاهر هم اثر می گذاردانسانی که باطن پاکی داشته باشد، این پاکی در تمام اعضا و جوارحش تاثیر 
می گذارد و نور عبادت نیز به باطن او سرایت می کند، لذا در حرف زدن، راه رفتن و رفتار با دیگران داراى متانت 

و  آرامش خاصی می گردد. 
« و این گونه است که براى انسان راه سعادت  آشكار می شود. »راه نجات در طهارت و پاکی و کوشش 
پیگیر براى ترقی، در مسیر خالفت است؛ چون نشانه هاى پاک را جز چشم پاک نمی بیند و  آهنگ هاى طاهر 
الهی را جز گوش پاک نمی شنود و حقایق طیب ملكوتی را جز اندیشه پاک درنمی یابد و بوییدنی هاى معطر 
 آسمانی را جز شامه ى پاک نمی بوید و نوشیدنی هاى گواراى بهشتی را جز ذائقه ى پاک نمی چشد و جامه ى 
فاخر خلیفه اللهی را جز پیكر پاک دربرنمی کند و شاهد مقصود یعنی مس و فهم قر آن کریم را که حقیقتی است 
عنداللهی جز انسان پاک به  آغوش نمی کشد. و این به  آن معناست که اگر کسی بخواهد حقیقتی را دریابد، باید 

خود از سنخ  آن حقیقت باشد. 

طهارتشرعی
»همان گونه که بین ظاهر و باطن عالم مناسبت وجود دارد و اهل ملكوت  آن را به روشنی در می یابند، بین 
روح و بدن انسان نیز رابطه اى فراهم است که هم بدن در روح اثر می گذارد و هم روح از بدن تاثیر می پذیرد. 
باید نخست دوام طهارت ظاهرى را حفظ نمود و پاکی جسم را رعایت کرد، چرا که  براى طهارت باطن، 
طهارت و لطافت ظاهرى کم کم باطن را هم پاکیزه و طاهر می کند. استمرار طهارت و از صبح تا شام با وضو 
و طاهر بودن، از سفارشات و دستورالعمل هاى سالكین طریق تهذیب است، حتی مستحب است باطهارت به 
رخت خواب رفتن و خوابیدن، چنان که بزرگان متعبد به محض این که مثال چشم شان به نامحرمی می افتاد و 



295مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

یا کم ترین دگرگونی در حاالت روحی شان پدید می  آمد فورا وضو می گرفتند، تا  آن طهارت و صفاى درون 
و مهمان خوش روحی را دوباره به بزم معنوى خویش راه دهند.  آرى، وضو دل را حرم خداوند می کند و از 

 آن طرف، تمام اسباب وضو و غسل از امور حقیقی و واقعی هستند«
 در واقع کسی که مقید به طهارت شرعی و پاکی بدن از انواع نجاسات است اولین قدم را در راه پاکی روح 
خود برداشته است. به دلیل اهمیت طهارت ظاهرى در فقه اسالمی، پاکی لباس و بدن از انواع نجاسات جزو 
شرایط انجام دادن برخی عبادات مثل نماز)به جز نماز میت( و حج است. مساجد و حرم پیامبر)ص( و امامان نیز 
باید از هر گونه نجاست پاک باشند. چنان که خوردن چیزهایی که نجس هستند نیز حرام است. به این نوع از 

طهارت، طهارت از َخَبث گفته می شود
»در احكام اسالمی همه چیز پاک است به جز نجاسات که عبارتند از

بول یا ادرار، غائط یا مدفوع، َمنی، ُمردار، خون، سگ، خوک، کافر، شراب،  آب جو و عرق شتر نجاست خوار 
 آن چه در حالت مرطوب با این نجاسات تماس داشته است. 

رات می توان  آن را پاک کرد. مطهرات عبارتند از: اگر چیز پاکی نجس شد توسط ُمَطِهّ
 آب، زمین،  آفتاب، استحاله، انتقال، اسالم، تبعیت، برطرف شدن عین نجاست، استبراء حیوان نجاست خوار، 

غائب شدن مسلمان.«

تاثیرزبان
زبان، بر سرنوشت  آدمی بسیار موثر است. و ممكن است فرداِى قیامت که همه چیز بر انسان  آشكار می شود 
ببیند که بسیارى از بالها و اتفاقات ناگوارى که برایش رخ داده است به خاطر سخنان نابه جا و زیادى اش بوده 
است. زبان،  آیینه ى تمام نماى  آن چه که در درون می گذرد است. از این روست که در احادیث اخالقی و تربیتی 

بر پاک نگه داشتن  آن تاکید ویژه اى شده است. 
ٌلِباْلَمْنِطِق« پیامبر اکرم)ص( می فرماید:»ااْلَباَلُءُمَوکَّ

 بال و گرفتارى موکول به سخن گفتن[از  آن] است. »تاثیر زبان برمقدرات ما  آن چنان قوى و ظریف است که 
شاید کمتر کسی به  آن دقت کند و متوجه شود که فالن اتفاق بر اثر فالن گفتارش بود. »بزرگان ما زبان را مقَدر 
می دانند یعنی اگر گفتی خوب است، خوب می شود و اگر گفتی بد است، بد می شود. حتی زمانی که حالت 

خوب نیست دو مرتبه همراه با دلت الحمدلله را بگویی  آن وقت غمت از بین می رود، قوه ات زیاد می شود،«
 توان و انرژى پیدا می کنی. »چشم نمی بیند مگر رنگ ها و اشكال را، گوش نمی شنود مگر صوت ها را و 
دست لمس نمی کند، مگر جسم ها را و هم چنین هستند دیگر عضوها، ولی میدان تحریک و شمول زبان بس 
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گسترده و پهناور است و چیزى جلوگیرى کننده  آن نیست و مجالش را نه حدى است و نه نهایتی که همانا او 
در خوبی ها داراى گستره اى است وسیع و در بدى ها داراى خرمنی است پایان ناپذیر، پس هر کس که عنان 
زبان را باز بگذارد، شیطان  آن را به هر جایگاهی که بخواهد کشیده و به وادى ضاللت ها و خذالن ها پرتاب 

خواهد نمود.«

زبان،عاملایمانراستین
گاهی انسان چنین به ذهنش می رسد که ایمان درست و واقعی و راستین باعث می شود فرد گفتار درستی 
داشته باشد، در حالی که با نظر به احادیث گهربار ائمه ى اطهار به این نتیجه می رسیم که ایمان راستین حاصل 
نمی شود مگر با زبان راستین، یعنی در واقع ابتدا باید هّم و غم خود را متوجه گفتار صحیح کنیم و سپس 
همین دقت در گفتار کم کم قلب سلیم و ایمان راستین را براى ما به ارمغان می  آورد. همانطور که در حدیث 

یَیْسَتِقیَمِلَساُنُه« یَیْسَتِقیَمَقْلُبُهَواَلَیْسَتِقیُمَقْلُبُهَحتَّ »پیامبراکرم )ص( می فرماید: »اَلَیْسَتِقیُمِإیَماُنَعْبٍدَحتَّ
ایمان بنده اى راست نمی شود تا زمانی که قلبش راست شود، و قلبش راست نمی شود تا زمانی که زبانش 

راست شود.«
نشانه ى ایمان به خداوند و روز  آخرت در زبان است که یا باید به خیر و خوبی باز شود و یا ساکت باشد، که 
متاسفانه در بسیارى از موارد برعكس می باشد، زبان ساکت است، ساکت است و زمانی که باز می شود فتنه اى 
به پا می کند. باید بسیار مراقب بود که زبان منافق گونه ابتدا هر چه می خواهد بیان نكند و سپس  آن را بر قلب و 
فكر عرضه کند و ببیند که شیطان از زبان او سخن گفته است و دچار حسرت و پشیمانی گردد، بلكه زبان باید 
هر گاه می خواهد سخنی ابراز کند ابتدا در قلب خود  آن را مرور کند که اگر خیر است و ثواب  آن را بیان کند، 

حتی اگر فایده اى ندارد باید از ابراز  آن خوددارى کند و هرگز اجازه ى جارى شدن شر را از زبان خود ندهد. 
 وقتی که زبان انسان متعادل و متوازن شد، همه ى قواى انسان به تعادل می رسند و به وسیله ى  آن می تواند 
 آن چه را که عقل سلیم از حقایق امور دریافت کرده است، بیان کند و  آن را در اختیار مشتاقان علم و دانش 

قرار دهد. 
 خداوند علم را در اختیار بشر قرار داده است، اما بشر مثل گیرنده اى است که اگر متعادل و متوازن نباشد 
نمی تواند  آن را دریافت کند به خاطر همین براى هر موضوع کوچكی باید سال ها وقت صرف کند و در  آخر 
نیز با اما و اگر بگوید که ممكن است پاسخ این باشد اما اگر روى خودمان و روى زبانمان کار کنیم که جز به 
خیر باز نشود و از گناه دورى کنیم خواهیم توانست با عقل خود، حقایق امور را درک و به وسیله ى زبان  آن ها را 
ابراز کنیم. خداوند متعال گفتار پاکیزه و نیک را به درختی تشبیه می کند که ریشه ى ثابتی دارد و شاخه هایش 
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ُهَمَثاًل َلْمَتَرَکْیَفَضَرَباللَّ
َ
در  آسمان است و همیشه میوه  و ثمره هاى نیكوى خود را به اذن خداوند می دهد﴿أ

َماِء﴾ )ابراهیم:24( » آیا ندیدى چگونه خداوند کلمه طیبه  ْصُلَهاَثاِبٌتَوَفْرُعَهاِفیالسَّ
َ
َبٍةأ َبًةَکَشَجَرٍةَطیِّ َکِلَمًةَطیِّ

)و گفتار پاکیزه( را به درخت پاکیزه  اى تشبیه کرده که ریشه  آن )در زمین( ثابت و شاخه  آن در  آسمان است؟!«

شیوههایسخنگفتن
در قر آن کریم گروه هاى مختلفی را مخاطب خود قرار می دهد و با  آنان به شیوه هاى مختلف سخن می گوید. 

در این جا به چند مورد اشاره می کنیم. 

شیوهسخنگفتنباجاهالن
ْرِضَهْوًناَوِإَذاَخاَطَبُهُماْلَجاِهُلوَنَقاُلواَساَلًما﴾ )فرقان:63( 

َ
ِذیَنَیْمُشوَنَعَلیاأْل ْحَمِنالَّ ﴿َوِعَباُدالرَّ

»بندگان خاص خداوند رحمن  آن ها هستند که با  آرامش و بی تكبر بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهالن 
 آن ها را مخاطب سازند به  آن ها سالم می گویند )و با بی اعتنایی و بزرگوارى می گذرند(«

»سلیم بودن کالم یعنی سالم بودن  آن از ضعف و سستی و نشانه حلم و بردبارى است. کالمی که در 
 آن قصد مقابله به مثل نباشد و در کالم تامل شده و با مدارا و احتیاط و خویشتن دارى با کالم برخورد شود. 
بندگان خدا،  آن هایی که در ابتداى  آیه ستایش شده اند در برخورد با جاهالن و یاوه گویی ها و کالم سبک  آن ها 
به کالمی وزین و سنگین سخن می گویند به گونه اى که این کالم حاکی از بزرگوارى و البته  آمیخته با نوعی 

بی اعتنایی به بی ادبی  آنان است.«

شیوهسخنگفتنبامنافقان
اگر انسان بداند که با هر گروهی چگونه صحبت کند که موثر واقع شود، در واقع به قول بلیغ رسیده است. 
چون هنگام سخن گفتن فقط کافی نیست که کالِم خود را رسا و بدون هیچ وقفه اى زده شود بلكه توجه به 

حاالت و روحیاِت طرف مقابل نیز در فهِم سخن مهم است. 
ْنُفِسِهْمَقْواًلَبِلیغًا﴾ )نساء:63(

َ
ْعِرْضَعْنُهْمَوِعْظُهْمَوُقْلَلُهْمِفیأ

َ
ُهماِفیُقُلوِبِهْمَفأ ِذیَنَیْعَلُماللَّ ولِئَکالَّ

ُ
﴿أ

» آنان کسانی اند که خداوند،  آنچه را در دل دارند می داند. پس از  آنان درگذر و پندشان ده و با  آنان سخنی 
رسا که در جانشان بنشیند بگوى.«

گاه است و هم به موقع، افشاگرى  نیاتشان  آ »تالش منافقان بیهوده است، چون خداوند هم از درون و 
ُهماِفیُقُلوِبِهْم﴾ و معذرت خواهی منافقان، صادقانه نیست، وگرنه فرمان اعراض از  آنان  می کند. ﴿َیْعَلُماللَّ
ْعِرْضَعْنُهْم﴾و هم چنین شیوه ى برخورد رهبر با منافقان باید شیوه ى 

َ
ُهماِفیُقُلوِبِهْمَفأ صادر نمی شد. ﴿َیْعَلُماللَّ
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ْعِرْضَعْنُهْمَوِعْظُهْم﴾در مقام موعظه، باید با صراحت، منافقان را نسبت به عواقب 
َ
اعراض و موعظه باشد. ﴿َفأ

ْنُفِسِهْمَقْواًلَبِلیغًا﴾«
َ
کار و سرنوشتشان هشدار داد. ﴿ِفیأ

تا زمانی که در روز قیامت همه چیز بر  آن ها  آشكار شد نگویند که ما اطالعی نداشتیم. »سپس دستور 
می دهد که  آن ها را موعظه کن و اندرز ده و با بیانی رسا که در دل و جان  آن ها نفوذ کند، و نتائج اعمالشان را 
ْنُفِسِهْمَقْواًلَبِلیغًا﴾ )نسا: 63( » و  آ ن ها را اندرز ده! و با بیانی 

َ
به  آن ها گوش زد کن.﴿...َوِعْظُهْمَوُقْلَلُهْمِفیأ

رسا، نتایج اعمال شان را به  آن ها گوشزد نما««
ْعِرْضَعْنُهْمَوِعْظُهْم...﴾)نسا:63( »پس از  آنان اعراض کن و نصیحتشان 

َ
 در جمله اى که فرموده﴿...َفأ

کن«، می فهماند سر این کوتاه گویی این بوده که اگر در دلشان نیت فاسدى نداشته اند و سخنشان صدق و حق 
بوده او باید عذرشان را بپذیرد، و رسول خدا )ص( هرگز مامور نیست به این که از سخن حق و صدق اعراض کند.
ْنُفِسِهْمَقْواًلَبِلیغًا﴾ یعنی به ایشان سخنی بگو که دل هایشان  آن را درک کند، و بفهمند چه 

َ
﴿...َوُقْلَلُهْمِفیأ

می گویی  و خالصه با زبان دل  آنان حرف بزن تا متوجه شوند، که این رفتارشان چه مفاسدى دارد، و اگر معلوم 
شود نفاق ورزیده اند، چه عذابی ناشی از خشم خداى تعالی بر  آنان نازل می شود.«

شیوهسخنگفتنباطغیانگرا
با کسی هم چون فرعون که طغیان کرده است و چیزى دیگر جلودارش نیست در  شیوه  ى سخن گفتن 
نًا﴾ )طه:44( » اما به نرمی با او سخن بگویید« خداوند به  قر آن کریم این گونه بیان شده است﴿َفُقوالَلُهَقْواًلَلیِّ
حضرت موسی ع دستور می دهد که به سراغ فرعون برود و در این گفت و گو از تندى و خشونت خوددارى 
کنند، که همین خویشتن دارى از تندى، واجب ترین  آداب دعوت است سپس طرز برخورد مؤثر با فرعون را در 
 آغاز کار به این شرح، بیان می فرماید براى اینكه بتوانید در او نفوذ کنید و اثر بگذارید با سخن نرم با او سخن 
بگویید، شاید متذکر شود یا از خدا بترسد»فرق میان یتذکر و یخشی در این جا این است که اگر با سخن نرم 
و مالیم با او روبرو شوید و در عین حال مطالب را با صراحت و قاطعیت بیان کنید یک احتمال اینست که او 
دالئل منطقی شما را از دل بپذیرد و ایمان  آورد احتمال دیگر اینكه ال اقل از ترس مجازات الهی در دنیا یا  آخرت 

و بر باد رفتن قدرتش، سر تسلیم فرود  آورد و با شما مخالفت نكند.«
 در ابتداى دعوِت افراد می بایست از تندى دورى کرد، اما با قاطعیت تمام حرف و کالم خویش را باید ابراز کرد. 
درصورتی که موثر واقع نشد؛ پس از  آن به سراغ معجزه و نشانه هایی که بر صدق دعوت صحه می گذارند باید رفت. 

شیوهسخنگفتنباکافران
در سوره ى کافرون خداوند متعال نحوه ى برخورد و سخن گفتن با کافران را به خوبی بیان می دارد، »  آیات 
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این سوره پیغمبر اکرم ص را مخاطب ساخته، می فرماید:
َهااْلکاِفُروَن﴾)کافرون:1( یُّ

َ
﴿ُقْلیاأ

ْعُبُدماَتْعُبُدوَن﴾)کافرون:2( 
َ
﴿الأ

ْعُبُد﴾)کافرون:3( 
َ
ْنُتْمعاِبُدوَنماأ

َ
﴿َوالأ

» بگو اى کافران«)کافرون:1(
» آنچه را شما می پرستید من نمی پرستم«)کافرون:2(

»و نه شما  آنچه را من پرستش می کنم می پرستید«)کافرون:3(
در این  آیات خداوند از پیامبر اکرم می خواهد که»جدایی کامل خط خود را از کافران مشخص کند، و 
با صراحت بگوید من هرگز بت پرستی نخواهم کرد، و شما نیز با این لجاجت که دارید و با تقلید کورکورانه 
از نیاکان که روى  آن اصرار می ورزید و با منافع نامشروع سرشارى که از بت پرستان عائد شما می شود هرگز 
حاضر به خداپرستی خالص از شرک نیستید. بار دیگر براى مایوس کردن کامل بت پرستان از هر گونه سازش 
ْم﴾)کافرون:4(» و نه من هرگز  آن چه را شما پرستش  ناعاِبٌدماَعَبْدتُّ

َ
بر سر توحید و بت پرستی می افزاید: ﴿َوالأ

ْعُبُد﴾)کافرون:5( »و نه شما  آنچه را که من می پرستم عبادت 
َ
ْنُتْمعاِبُدوَنماأ

َ
کرده  اید می پرستم« ﴿َوالأ

می کنید«بنابراین اصرار بی جا در مصالحه بر سر مساله بت پرستی نكنید که این امر غیر ممكن است. ﴿َلُکْم
ِدیُنُکْمَوِلَیِدیِن﴾)کافرون:6( »حال که چنین است  آئین شما براى خودتان و  آئین من براى خودم«بسیارى از 
مفسران تصریح کرده اند که منظور از کافرون در اینجا گروه خاصی از سران بت پرستان مكه اند، بنا بر این الف 
و الم در الكافرون به اصطالح براى عهد است، نه براى جمع. ممكن است دلیل  آن ها بر این مطلب این باشد 
که بسیارى از بت پرستان مكه سرانجام ایمان  آوردند، بنا بر این اگر می گوید نه شما معبود مرا عبادت می کنید و 
نه من معبود شما را حتما در مورد  آن گروهی از سران شرک و کفر است که تا پایان عمر هرگز ایمان نیاوردند و 

گرنه بسیارى از مشرکان به هنگام فتح مكه فوج فوج وارد 

مفهومطهارتگوش
انسان به وسیله حواس پنجگانه با محیط پیرامونی خود در ارتباط است و از طریق این حواس ها اطالعات مختلف 
را به درون خود وارد و احساسات و افكار مختلفی را تجربه می کند، سپس به وسیله ى همین حواس  آن ها را به بیرون 
ابراز می کند. این ارتباط بین درون و بیرون فرد، به صورت دوسویه است و هر دو بر هم اثر می گذارند و همچنین از 
هم متاثر می شوند. پس اگر این حواس به درستی اطالعات را رد وبدل کنند، افكار و احساسات ما که بر این پایه 
شكل می گیرند درست و برمبناى حقیقت خواهند بود؛ در غیر این صورت فرد در دنیایی توهمی به سر می برد که 
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بر اثر ورودى هاى اشتباه، تفكرات نادرست خواهد داشت واز طریق حواس خود، تفكرات اشتباه را بروز می دهد 
و سپس بازخوردهاى غلطی را دریافت می کند و یک سیر کامال اشتباه را در پیش می گیرد و درنتیجه زندگی اش 
هیچ گاه به سامان نخواهد شد. پس بسیار ضرورى است که به حواس خود به عنوان اولین منبع اطالعاتی و ارتباطی 
با نظام جهان دقت نموده، و از صحت اطالعات ورودى کامال مطمئن باشیم. علماى اخالق تحت عنوان طهارت 
حواس به این موضوع پرداخته اند و طهارت گوش را به عنوان مجراى ورودى به قلب انسان بسیار با اهمیت می دانند، 

از این رو الزم است  آلودگی هایی که ممكن است به  آن دچار شود را بشناسیم و از  آن ها برحذر باشیم. 
»نخستین گام براى صعود عارفانه و عاشقانه و نیل به گفت وگو با خداى سبحان پرهیز از لغو است؛ زیرا 
ِه﴾)بقره:13۸(»  کسی می تواند هم کالم خدا باشد که هم شیوه و هم رنگ او شود و هر کس به﴿ِصْبَغَةاللَّ
رنگ خدائی« و رنگ خدا می اندیشد، نخست باید به پاک سازى و زنگار زدایی بپردازد تا رنگ خدایی بر روح 
ملكوتی او بنشیند؛ چنان که اجسام ظاهرى هم چون پارچه و دیوار و اتومبیل نیز پیش از رنگ  آمیزى، نیازمند 
لكه گیرى و جرم زدایی است. پرهیز از  آن چه  آدمی را به خود مشغول و از یاد خداى سبحان بازمی دارد، از یک 
سو راه ورود غبارها و تیرگی هاى نفس را می بندد و از سوى دیگر، زنگارهاى پیشین را می زداید و راه ترقی را در 
مراتب ذکر خدا را هموار می سازد و نخستین گام هاى عملی براى پاسخ به این فراخوان قر آن، تطهیر و مراقبت از 
همه ى اعضا و به ویژه گوش و زبان است. زیرا از این دو معبر ضرباتی بیشتر و کارى تر وارد می شود و رخوت و 
سستی و سپس خواب غفلت، از این دو راه، انسان هاى فراوانی را به دام کشیده و در کام خود فرو برده است. در 
مقابل،  آنان که بیدارند و از این خواِب مرگ  آفرین می هراسند، زبان و گوش خود را با مراقبت بیشترى می پایند. 
از این رو سخن حق را به سرعت می شنوند و به حقیقت ایمان می  آورند. به یقین این  آمادگی، ریشه در تربیت 
ْعَرُضوا

َ
ْغَوأ الهی و اخالق انسانی دارد و قر آن به بخشی از  آن تربیت اشاره کرده، می فرماید﴿َوِإَذاَسِمُعوااللَّ

َعْنُه...﴾) قصص:55( » و هر گاه سخن لغو و بیهوده بشنوند، از  آن روى می گردانند...« این تعریف بیان گر 
سنت مستمر  آنان در حفاظت از معبر شنوایی است. این روگردانی از لغو، نه به نحو گریز خائفانه بلكه به شكل 
واِکَراًما﴾ ْغِوَمرُّ واِباللَّ ُگذار کریمانه است، یعنی به هنگام رویارویی با لغو بزرگوارانه از  آن می گذرند﴿...َوِإَذاَمرُّ
با لغو و بیهودگی برخورد کنند بزرگوارانه از  آن می گذرند« وصف نیكوى  )فرقان:72( »... و هنگامی که 
پرهیز از لغو، مومنان را تا ابد همراهی می کند و در بهشِت موعود و تخلف ناپذیِر خداى رحمان نیز بر زیبایی ها 
ا*اَل ِتیًّ

ْ
ُهَکاَنَوْعُدُهَمأ ْحَمُنِعَباَدُهِباْلَغْیِبِإنَّ ِتیَوَعَدالرَّ اِتَعْدٍنالَّ ﴿َجنَّ و نعمت هاى معنوى  آنان می افزاید 

َساَلًما...﴾ )مریم:61 و 62( »باغ هایی است جاودانی که خداوند رحمان، بندگانش را به  َیْسَمُعوَنِفیَهاَلْغًواِإالَّ
 آن وعده داده است، هر چند  آن را ندیده  اند، وعده خدا حتما تحقق یافتنی است*  آن ها هرگز در  آن جا گفتار 
لغو و بیهودهاى نمی شنوند و جز سالم در  آنجا سخنی نیست...«پس با عمل به فراخوانی قر آن کریم می توان 
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بهشتی سیرت شد و نتیجه ى مراقبِت همیشگی و پرهیز پیوسته از کارهاى لغو و غفلت زا را در بهشتی که یک سره 
از لغو و غفلت به دور است، مشاهده کرد.«

گوش دادن به سخن دیگران چند گونه است همان طور که انواع سخن گفتن داریم، طبیعی است که این 
سخنان باید گوشی براى شنیدن داشته باشند پس انواع گوش دادن نیز خواهیم داشت که عبارتند از:

3-2.انواعگوشدادن
با توجه به سخنانی که ما در طول روز می شنویم  آن ها را می توان به طور کلی به شنیدنی هاى حالل و حرام 

تقسیم بندى کرد که شامل:
.شنیدنیهایحالل

شنیدنی هاى حالل شامل هر  آن چه که خداوند شنیدن  آن ها را جایز می شمرد و به انسان اجازه می دهد که 
به  آن ها گوش بدهد، می شود. 

شنیدنسخنحق
سخنی که منطبق بر واقع و حقیقت باشد و دروغ و ریا و بدگویی در  آن راه نداشته باشد، سخن حق است. 
»بهترین سخِن حق که شنیدنش در هر حال مفید خواهد بود، سخن خداست در قر آن کریم و سپس سخنان 
پیامبر اکرم ص و امامان معصوم ع که در روایات  آمده است. در مرحله سوم نصایح و مواعظ عالمان و حكیمان 
و مردان خداست که براى زنده نگه داشتن مفاهیم ذهنی، اعتقادى و اخالقی بسیار مهم اند و در رفتار ما تاثیر 
بسیارى می گذارند از این رودر اسالم به شنیدن چنین سخنانی فراون تاکید شده است. خداوند در قر آن مجید 
ُکْمُتْرَحُموَن﴾ ) اعراف  آیه 204( »و چون قر آن خوانده  ْنِصُتواَلَعلَّ

َ
می فرماید ﴿َوِإذاُقِرأاْلُقْرآُنَفاْسَتِمُعواَلُهَوأ

شود، همگی بدان گوش فرا دهید و سكوت کنید، باشد که مورد لطف و رحمت }خدا{ قرار گیرید.«
.معنایُاُذنواعیه

 با توجه به این  آیه که خداى متعال فرمود:
ُذٌنواِعَیٌة﴾)الحاقه: 12( » تا  آن را وسیله تذکرى براى شما قرار دهیم، و 

ُ
ِکَرًةَوَتِعَیهاأ

ْ
﴿ِلَنْجَعَلهاَلُکْمَتذ

گوش هاى شنوا  آن را نگهدارى می کنند«
 »راغب« در»مفردات« گفته است» َوْعی  به خاطر سپردن و حفظ کردن حدیث و سخن. َوَعْیُتهُ  فی نفسه- 

در جانش  آن را حفظ کرد و نگهداشت«
»»تعیها« از ماده»وعی« )بر وزن سعی(  آن گونه که»راغب« در»مفردات« گفته است: در اصل به معنی 
نگهدارى چیزى در قلب است، سپس به هر ظرفی" وعاء" گفته شده، چون چیزى را در خود نگه می دارد، و در 
 آیه مورد بحث این صفت براى" گوشها" ذکر شده است، گوشهایی که حقایق را می شنوند و در خود نگه می دارند. 
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یا به تعبیر دیگر گاه انسان سخنی را می شنود، و فورا  آن را از گوش بیرون می افكند همانطور که در تعبیرات 
عامیانه می گوئیم: از این گوش شنید و از گوش دیگر بیرون کرد، ولی گاه روى  آن اندیشه می کند و در دل جاى 

می دهد، و  آن را چراغ راه زندگی خود می شمرد. این چیزى است که از  آن تعبیر به»وعی« می شود.«
ُذٌن واِعَیٌة( فرمود:

ُ
پیغمبر گرامی اسالم به هنگام نزول  آیه فوق )َو َتِعَیها أ

ْوَعْیُتُه َو َحِفْظُتُه.«
َ
ِه ص َکاَلمًا ِإالَّ أ ُذنَ  َعِلٍی  َو َکاَن َعِلیٌّ َیُقوُل َما َسِمْعُت ِمْن َرُسوِل اللَّ

ُ
نْ  َیْجَعَلَها أ

َ
ی  أ ْلُت  َربِّ

َ
»َسأ

من از خدا خواستم که گوش علی را از این گوشهاى شنوا و نگه دارنده حقایق قرار دهد و به دنبال  آن علی 
)ع( می فرمود:من هیچ سخنی بعد از  آن از رسول خدا نشنیدم که  آن را فراموش کنم بلكه همیشه  آن را به خاطر 

داشتم«

.شنیدنیهایحرام
شنیدنی هاى حرام شامل هر  آن چه که خداوند شنیدن  آن ها را جایز نمی شمرد و به انسان اجازه نمی دهد که 

به  آن ها گوش بدهد، می شود. 

شنیدنسخنباطل
سخن باطل شامل موارد بسیارى می شود از جمله دروغ، تهمت، غنا، سخن چینی، چاپلوسی و... که گوش 
سپردن به تمامی این ها حرام و موجب دور شدن انسان از راه تعالی می شود. در صورتی که شنونده می داند 
گوینده می خواهد مطلب باطلی بیان کند، طبیعی است که شنیدن  آن، درست نیست و کمترین زیان گوش 
دادن به چنین سخنی، اتالف وقت است؛ ولی افزون بر آن،  آثار سوء دیگرى نیز بر شنیدن سخنان باطل مترتب 
خواهد شد که به برخی از  آن ها اشاره می کنیم:نخست  آن که گوش دادن به این گونه سخنان واهی سبب بازار 
گرمی اهل باطل می شود، یعنی هر گوینده اى اگر شنونده نداشته باشد، طبعا انگیزه اى براى سخن گفتن ندارد. 
پس شنونده در واقع کمک می کند تا گوینده دروغ و سخنان باطل بگوید. بنابراین، شنیدن سخن باطل، خود 
ْثِمَواْلُعْدَواِن...﴾ مائده  آیه  نوعی یارى بر گناه خواهد بود که خداوند در قر آن با جمله ى﴿..َواَلَتَعاَوُنواَعَلیاإْلِ

2»... در راه گناه و تعدى همكارى نكنید.« ما را از این عمل باز داشته است.  
شنیدن سخنان باطل و واهی ممكن است شنونده را به بی راهه بكشاند و از حق و حقیقت منحرف سازد؛ زیرا 
هرچند که شنونده بداند که  آن، سخن باطلی است ولی ممكن است که گوینده،  آن چنان سخن باطل خود را 
بپروراند و زیبا بیان کند که وى را تحت تاثیر قرار دهد و منحرف سازد. یک مطلب هر چند باطل و نادرست را 
وقتی با رنگ و لعاب و جمله هاى زیبا بیان کنند یا مكرر بگویند و ما هم بشنویم، کامال بی اثر نیست.« و در دل 
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انسان تخم شک و دو دلی را می کارد. 
»هم صحبتی با برخی افراد و گوش دادن و توجه به حرف ها و سخنان  آنان غفلت  آور و مایه فراموشی یاد 
َک اُیْنِسَینَّ یَیُخوُضواِفیَحِدیٍثَغْیِرِهَوِإمَّ ْعِرْضَعْنُهْمَحتَّ

َ
ِذیَنَیُخوُضوَنِفیآَیاِتَناَفأ ْیَتالَّ

َ
خداست﴿َوِإَذاَرأ

اِلِمیَن﴾ )انعام: 6۸( ْکَریَمَعاْلَقْوِمالظَّ
ِّ
ْیَطاُنَفاَلَتْقُعْدَبْعَدالذ الشَّ

»هر وقت کسانی را که  آیات ما را استهزاء می کنند مشاهده نمائی از  آنها روى بگردان تا به سخن دیگرى 
بپردازند و اگر شیطان از یاد تو ببرد، به محض توجه پیدا کردن با )این( جمعیت ستمگر منشین«

به هر حال قر آن در  آیه مذکورمی فرماید نشستن با افراد شیطان صفت و گوش دادن به سخنانی که درمورد 
قر آن و  آیات الهی و دین خدا شبهه افكنی می کند، غفلت  آور است و ظلم محسوب می شود. اگر دیدید کسانی 
جلسه و سخنرانی ترتیب داده اند و در  آیات ما مناقشه می کنند و نسبت به  آن ها تردید ایجاد می کنند، در جلسه 
 آن ها شرکت نكنید و با  آن ها هم نشین مشوید مگر  آن که در باب دیگرى مشغول بحث و گفت و گو شوند﴿َوِإَذا
ْعِرْضَعْنُهْم...﴾ )انعام:6۸( »اگر دیدى کسانی قصد توطئه و شبه هافكنی 

َ
ِذیَنَیُخوُضوَنِفیآَیاِتَناَفأ ْیَتالَّ

َ
َرأ

نسبت به  آیات ما را دارند از  آن ها دورى کن.« ما در این زمان کسانی را سراغ داریم. کسانی که بحث می کنند 
و می  گویند:  آیا قر آن قابل نقد است یا خیر؟!  آیا قر آن کالم خدا است یا کالم پیامبر؟!  آیا اشتباه هم در قر آن 
وجود دارد؟! و پاسخ می دهند که بلی قر آن هم مانند هر کتاب دیگرى قابل نقد است! نقد  آن نیز با محک تجربه 
است! ما باید دستورات خدا را در عمل به کار بگیریم، اگر تجربه  آن موفق بود از  آن ها استفاده کنیم، وگرنه باید 

 آن را کنار بگذاریم!
ْنِإَذا

َ
َلَعَلْیُکْمِفیاْلِکَتاِبأ قر آن می فرماید از چنین کسانی و گوش دادن به سخنان  آن ها پرهیز کنید﴿َوَقْدَنزَّ

َه اللَّ ُکْمِإًذاِمْثُلُهْمِإنَّ یَیُخوُضواِفیَحِدیٍثَغْیِرِهِإنَّ ِبَهاَفاَلَتْقُعُدواَمَعُهْمَحتَّ
ُ
ِهُیْکَفُرِبَهاَوُیْسَتْهَزأ َسِمْعُتْمآَیاِتاللَّ

َمَجِمیًعا﴾ )نساء: 140( » خداوند در قر آن )این حكم را( بر شما فرستاده که  َجاِمُعاْلُمَناِفِقیَنَواْلَکاِفِریَنِفیَجَهنَّ
هنگامی که بشنوید افرادى  آیات خدا را انكار و استهزا می نمایند با  آن ها ننشینید تا به سخن دگرى بپردازند، زیرا در 

این صورت شما هم مثل  آنان خواهید بود، خداوند منافقان و کافران را همگی در دوزخ جمع می کند.« 
»قر آن به گونه اى سخن می گوید که انگار همین امروز نازل شده و ناظر به جزئیات جارى همین زمان 
ِبَهاَفاَلَتْقُعُدواَمَعُهْم﴾ )نساء: 140(» اگر شنیدید  آیات خدا 

ُ
ِهُیْکَفُرِبَهاَوُیْسَتْهَزأ است﴿ِإَذاَسِمْعُتْمآَیاِتاللَّ

مورد انكار قرار می گیرد و مسخره می شود، با گروهی که چنین سخنانی را می گویند منشینید«،چرا؟ چون خدا 
خود خالق این بشر است و او را می شناسد؛ می داند تلقین در انسان اثر می کند. اگر مطلبی را چندین بار براى او 
تكرار کردند، گرچه حقیقت نداشته باشد کم کم باور می کند. شیاطین هم به خوبی این نكته را می دانند. از این 
رو سخنان باطل خود را تكرار می کنند. تكرارشان نه به این جهت است که کسی پاسخی به  آن ها نداده است، 
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بلكه از این جهت است که می دانند با تكرار می توانند مطالب باطل خود را در ذهن ها جا بیندازند. از این رو خدا 
و قر آن نیز که ساختار وجودى این بشر را می شناسند از گوش کردن به چنین سخنانی و حضور در چنین جلساتی 
ْصَغیِإَلیَناِطٍق

َ
نهی می کنند. در همین زمینه روایتی معتبر وارد شده که به چند سند نقل گردیده است»َمْنأ

اِطُقَیْنِطُقَعْنِلَساِنِإْبِلیَسَفَقْدَعَبَدِإْبِلیَس« َهَوِإْنَکاَنالنَّ ِهَفَقْدَعَبَداللَّ اِطُقَعِناللَّ َفَقْدَعَبَدُهَفِإْنَکاَنالنَّ
هر کس به سخن گوینده اى گوش دهد او را پرستش کرده است؛ اگر این گوینده سخن خدا را می گوید 

خدا را پرستش کرده، و اگر سخن شیطان را می گوید شیطان را پرستش کرده است.«
 از این رو به طور قطع و مسلم از قر آن و روایات استفاده می شود که انسان در جلساتی که دین و خدا و قر آن 

مورد ریشخند و اشكال قرار می گیرند، نباید شرکت نماید و به چنین سخنانی نباید گوش کند. 

گوشدادنبهسخنلغووبیهوده
گوش دادن به سخنان بیهوده که هیچ تاثیرى در زندگی ما ندارند، و فقط نوعی سرگرمی به حساب می  آیند، 

ناپسند است و  آیه ى شریفه
ْغِوُمْعِرُضوَن﴾( مومنون: 3( ِذیَنُهْمَعِناللَّ ﴿َوالَّ

»و  آنان که از }سخنان{ لغو و بیهوده روى گردان اند.«
 که در مقام ستایش مومنان و رستگاران است، بر  آن داللت می کند. این  آیه در لفظ، ستایش مومن است در 

برابر نشنیدن لغو و سخن بیهوده، ولی طبعا بر نكوهش از شنیدن لغو داللت دارد. 
در  آیه ى دیگرى  آمده است که اهل جهنم در پاسخ به اصحاب یمین که در بهشت  آرمیده اند و از اهل 
جهنم می پرسند که چه چیزى شما را به دوزخ درافكند؟ چنین می گویند: ما از نمازگزاران نبودیم، به اطعام 
مسكین و سیر کردن شكم فقیر همت نكردیم و همراه و هم دل با اهل باطل، در گفت و شنود سخنان بیهوده 

غرق می شدیم.«
از  آن جا که واژه لغو، کلمه اى کلیدى در رابطه با طهارت گوش در  آیات قر آن می باشد از این رو به بررسی  

بیشتراین واژه می پردازیم:
واِکرامًا﴾ )فرقان:72( »... و  ْغِوَمرُّ واِباللَّ 1- » مخلوط شدن کالم با باطل،   قول الله عز و جل﴿...َوِإذاَمرُّ

چون بر لغو بگذرند با بزرگوارى می  گذرند««
2- »در سخن و کالم خبرى است که قابل توجه نیست و از روى دّقت و اندیشه گفته نشود. هر سخن زشت 
ابًا﴾ )نبا:35( » در  آن جا نه بیهوده   و قبیحی را- لغو- گویند، چنانكه در  آیات﴿الَیْسَمُعوَنِفیهاَلْغوًاَوالِکذَّ

اى شنوند و نه ]یكدیگر را[ تكذیب کنند««
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3- » لغو اعم است از  آنچه که در کالم یا عمل اتفاق می افتد. کالم غیر مفید یا عملی که بر  آن فایده اى 
مترتب نیست. هر باطل یا لهوى) آنچه که به سمتش تمایل دارى و لذت بردن بدون توجه به نتیجه  آن. ( لغو 

است.«

مردگانحقیقی
قر آن کریم در  آیات بسیارى اشاره می کند که کسی که گوشی براى شنیدن حق ندارد، در واقع مرده اى است 
در میان زندگان، و در حقیقت معیار اصلی براى موت و حیات را گوِش شنوا و خاضع در برابر حق می داند؛ 
»قر آن کریم بی ایمانان رامردگان یاد فرموده، می فرماید تو نمی توانی حق را به کسانی که مردگانند بشنوانی و 

کسانی که گوش دل شان از دعوت حق کر است هنگامی که روى دل خود را از حق برگردانده اند.« 
ْواُمْدِبِریَن﴾)نمل:۸0(» تو نمی توانی سخنت را به  َعاَءِإَذاَولَّ الدُّ مَّ َکاَلُتْسِمُعاْلَمْوَتیَواَلُتْسِمُعالصُّ ﴿ِإنَّ

گوش مردگان برسانی و نمی توانی کران را هنگامی که روى بر می گردانند و پشت می کنند صدا کنی«
» اگر  آنها این حق مبین را پذیرا نمی شوند، و سخنان گرم تودر قلب سرد  آنها اثر نمی کند جاى تعجب نیست 
َکالُتْسِمُعاْلَمْوتی﴾مخاطب تو زندگانند،  آن ها  چرا که تو نمی توانی سخنت را به گوش مردگان برسانی!﴿ِإنَّ
که روحی زنده و بیدار و حق طلب دارند، نه مردگان زنده نما که تعصب و لجاجت و استمرار بر گناه، فكر و 

اندیشه  آنها را تعطیل کرده است. 
یكی از راه هایی که خداوند قرار داده تا به وسیله ى  آن راه خیر را بجوییم گوش است. از این رو علماى ما در 
این رابطه گفته اند»یكی از درهاى بهشت سامعه است.« یعنی یكی از اصلی ترین راه هایی که به سعادت انسان 
منجر می گردد همین گوش می باشد؛ به شرطی که  آن را مجراى خیر نماییم و در یک دسته بندى کلی می توان 
گفت:گوش دادن به حق و قر آن و سخنان معصومان و بزرگان و سخنان ارزشمند است که موجب باز شدن 
در بهشت به روى انسان می شود، البته گوش دادنی که با جان باشد و در قلب انسان اثر کند و عمل را به همراه 
داشته باشد. دورى و عدم هم نشینی با کسانی که به باطل گرویده اند و از روى عناد و دشمنی صحبت می کنند، 

اجازه ندهیم که گوش به این گونه کالم ها  آلوده شود. 
دورى ازگوش سپردن به لهو، لغو و بیهوده گویی ها، چرا که در بهشت جایی براى لغو نیست؛ و اینها باعث 
ایجاد غفلت از خداوند و اتالف وقت گران بهایی می شود که خالق انسان  آن را در اختیار بشر قرار داده است. 

ارتباططهارتگوشباسالمتروان
فردى که برایش پاک نگه داشتن گوش مهم است و اجازه نمی دهد غیبت کسی را در جلوى رویش بكنند 
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و گوش خود را باالتر از  آن می داند که به انواع گناه  آلوده اش کند. زیرا براِى خود و دیگران ارزش و احترام قایل 
است و  آن احساس امنیت و  آرامشی که افراد در کناِر او دارند را ارزشمند می داند. هم چنین کسی که غیبت 
دیگران را نمی شنود، معموال غیبت کسی را هم نمی کند و این باعِث حس اعتمادى می شود که سالمت روان 

فرد و جامعه را حفظ می کند. 
طهارتچشم

چشم دستگاه عكس بردارى قوه خیال می باشد و براى اینكه از شر این همه پراکندگی و خیاالت و اوهام 
نجات پیدا کنیم بهتر است که راه را از سرچشمه ببندیم و وقت و سرمایه خود را در راه عكس بردارى از مطالب 
بیهوده هدر ندهیم، هر چند که اغلب به این حد هم بسنده نمی شود ومعموال انسان به گناه دچار می شود. 
»تطهیر هر قوه اى به پاک داشتن ومراقبت نمودن از  آالت  آن قواست. پس براى تطهیر قوه باصره نیز باید چشم 
خود را بپاییم تا با نگاه بی مورد، نفس را از حالت اعتدال خارج ننموده و مانع از پرواز  آن به عوالم مافوق نگردیم. 
لذا باید دستوراهاى شرع مقدس را نصب العین خود قرار داده و کامال مطیع  آن بوده باشیم. از جمله این که چشم 
را از نگاه هاى هرزه  بازداشته، اگر صاحب چشم مرد است دیده از زن نامحرم بسته، و اگر زن است دیده از مرد 
نامحرم بسته و بر نگاه خود عقل را حاکم سازد که در غیر این صورت نگاه او، نگاه حیوانی بوده و امتیازى با 
دیگر حیوانات نخواهد داشت، هم چنین غیر از ترک محرمات در این موضع می بایست از نگاه هاى بیهوده و 
نابجا احتراز نماید، از جمله این که چشم به دست دیگران ندوزد تا ببیند  آن ها چه می نویسند و یا این که حین 
عبورى از جلوى درب خانه اى اگر درب باز است به درون  آن نگاه نكند و یا این که در ییالقات که عموما دیوار 
خانه ها کوتاه است و یا این که اصال دیوارى ندارد چشم به خانه هاى مردم ندوزدتا ببیند مردم در خانه هاى خود 
به چه کارى مشغولند و خالصه این که دیده را بر هر چه زاید بر فهم و ادراک عقالنی است ببندد تا نفس براى 

دریافت حقایق معنوى  آماده گردد.«
 در علم اخالق و تهذیب، استفاده از چشم و نگاه کردن داراى ضوابط و محدودیت هایی است. »یكی از 
اصول سلوک  آن است که  آدمی در درون خود متمرکز و جمع باشد و خاطرى متفرق نداشته باشد. در یک 
شناخت دقیق، بیهوده نگاه کردن و به هر سویی نظر کردن، به پریشانی نفس و هجوم خیاالت و افكار مختلف 
منجر می شود. سخاوت مندى در خرج نگاه، انسان را پریشان حال و حواسش را طلبكار خیاالت می سازد و 
باقی فكر و حوصله را مشغول خود می کند. سالک باید مواظبت کند که دریچه ى حواس خود را به چه چیزى 
می گشاید و چه منظرى را نگاه می کند و به چه امرى اجازه ورود به روح و اندیشه اش می دهد. پیامبر گرامی 
ُداْلَغْفَلَة...« اجتناب کنید از نگاه هاى زیادى  ُراْلَهَویَوُیَولِّ

ُ
ُهَیْبذ َظِرَفِإنَّ اُکْمَوُفُضوَلالنَّ اسالم می فرماید:»...َوِإیَّ

و بیهوده، چرا که  آن بذر هوى و هوس را می کارد و غفلت و بی پروایی را می زداید. 
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ُشْکرًاِمَناْلَعْیِنَفاَلُتْعُطوَهاُسْؤَلَهاَفَتْشَغَلُکْم َقلَّ
َ
حضرت امیرالمومنین می فرماید:»...َلْیَسِفیاْلَبَدِنَشْیٌءأ

»... َوَجلَّ ِهَعزَّ َعْنِذْکِراللَّ
 در اندام بدن عضوى کم سپاس تر و حق نشناس تر از چشم وجود ندارد. پس درخواست و خواهش  آن را به 

او ندهید، چون شما را از یاد خداى عزوجل بازمی دارد. 
َنَظٍرَلْیَسِفیِه ُکوِتَواْلَکاَلِمَفُکلُّ َظِرَوالسُّ ُهِفیَثاَلِثِخَصاٍلِفیالنَّ و امام صادق ع می فرماید:»اْلَخْیُرُکلُّ
َکاَلٍمَلْیَسِفیِهِذْکٌرَفُهَوَلْغٌوَفُطوَبیِلَمْنَکاَن ُسُکوٍتَلْیَسِفیِهِفْکَرٌةَفُهَوَغْفَلٌةَوُکلُّ اْعِتَباٌرَفُهَوَسْهٌوَوُکلُّ

ُه« اَسَشرَّ َنَظُرُهاْعِتَبارًاَوُسُکوُتُهِفْکَرًةَوَکاَلُمُهِذْکرًاَوَبَکیَعَلیَخِطیَئِتِهَوآَمَنالنَّ
 خیر و نیكویی تمامش در سه صفت است: در نگریستن و خاموشی و سخن گفتن. هر مشاهده اى که در 
 آن پند و عبرتی نباشد، اشتباه و غلط است و هر سكوت و خاموشی که در  آن اندیشه و بررسی  نباشد، غفلت 
و بی خبرى است و هر سخنی که در  آن یاد خداوند نباشد، لغو و بیهوده است. پس خوشا به حال کسی که 
مشاهده و نگاهش پند و اندرز، و خاموشیش اندیشه و تامل، و سخنش یاد خداوند باشد، و بر لغزش هایش 
بگرید و مردم از بدى و زیان او  آسوده باشند.«اگر کسی می خواهد در سیر علمی و عملی وارد شود باید دو 
مطلب را دقت کافی داشته باشد: 1- طهارت 2- ادب. »انسان باید به این دو امر توجه داشته باشد تا چشم و 
گوش و همگی اعضا و جوارح او مودب شده و در مسیر تكامل قرار گیرند. درمورد طهارت چشم فرموده اند: 
هنگامی که به منزل یكدیگر می روید، توجهی به اشیا و لوازم  آن خانه نداشته باشید شما چه کار دارید که در 

طاقچه ى اتاقشان چه نهاده اند و در اتاقشان چه گذاشته اند؟!
یكی از اساتید بزرگوار حوزه علمیه، که از شاگردان مرحوم عالمه طباطبایی می باشند یكی از حاالت بسیار 
خوش ایشان این است که از ابتدا تا انتهاى کالس سر را بلند نمی کنند تا ببینند چه کسی در کالس حضور دارد 
چه کسی حضور ندارد، روزى خودشان می فرمودند که: سرم را پایین می اندازم تا اگر روزى شخصی به کالسم 
 آمد و  آن را نپسندید، روز بعد به راحتی بتواند در کالسم شرکت نكند و خجالت هم نكشد. زیرا اگر من صورت 

او را دیده و بدین ترتیب او را شناخته باشم، ممكن است از من خجالت بكشد.«
رویت

»ُرْؤَیة: دیدن و ادراک چیزى است که دیدنی و قابل دیدن باشد«
 » الراء و الهمزة و الیاء أصٌل یدلُّ علی نظٍر و إبصاٍر بعیٍن أو بصیرة. یعنی »راى« داللت دارد بر نظر و دیدن 

با چشم یا بصیرت.«
» رأى  الشی ء بعینه  رؤیة. به معنی دیدن چیز با چشم است.«

 نظر غیر از رویت است » َنَظر بر گرداندن و توجه دادن چشم ظاهر و چشم باطن براى دیدن و ادراک 
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چیزیست. که مقصود از این عمل تأمل و تحقیق در باره  آن است. و نیز مقصود از دیدن و تأمل به دست  آوردن 
معرفت و شناختی است که بعد از تحقیق حاصل می شود و  آن را- رویة- یعنی اندیشه و تدبر گویند.«

و نگاه غیر از دیدن است، ولی زمینه دیدن است. »گاهی انسان نگاه می کند و نمی بیند و گاهی هم نگاه 
ْرِض...﴾ )اعراف:1۸5( » 

َ
َماَواِتَواأْل َوَلْمَیْنُظُرواِفیَمَلُکوِتالسَّ

َ
می کند و می بیند. خداى سبحان در  آیه ﴿أ

 آیا  آنها در حكومت و نظام  آسمانها و زمین و  آنچه خدا  آفریده است )از روى دقت و عبرت( نظر نیفكندند؟ )و 
 آیا در این نیز اندیشه نكردند...« ما را تشویق و یک عده را مذمت می کند، که چرا به باطن عالم سرى نمی زنند، 
چرا درون عالم را نگاه نمی کنند که ببینند. اگر رویت و دیدن ممكن نبود، که خدا ما را به  آن دعوت نمی کرد.«
 در واقع دیدن مربوط به چشم نمی شود بلكه چشم، ابزارى است براى دیدن در این نشئه ى مادى؛ دیدن 
مربوط به نفس انسان می باشد که اگر ابزار متناسب با  آن را در هر مرتبه داشته باشد می تواند ببیند و رویت برایش 

محقق شود. 
»رویت را مراتبی است، مراتب  آن عبارتند از: رویت با چشم سر، رویت خوابی، رویت مثالی، رویت قلبی، 
رویت ملكوتی و رویت کشفی شهودى که به انكشاف کامل صورت گرفته باشد، مثل سخن جناب کلیم: ﴿...
ْنُظْرِإَلْیَک...﴾ )اعراف:143(»... پروردگارا خودت را به من نشان ده تا تو را ببینم...« هر کدام از 

َ
ِرِنیأ

َ
أ َربِّ

َلْمَیْعَلْم
َ
این رویت ها با مراتبی که دارند از سنخ عالم خویش اند تا به رویت حق تعالی برسیم که در این فرمود ﴿أ

َهَیَری﴾ )علق:14(»  آیا او نمی داند که خداوند همه اعمالش را می بیند؟« همه  آن ها رویت هستند، و  اللَّ نَّ َ
ِبأ

همه ادراکات و احوال و اطوار خویش را در این نشئه نسبت به نشئه ى دیگر قیاس کن، پس بفهم و اندیشه نما 
به خواست خداى تعالی به  آن خواهی رسید.«

رویتباچشمسر
دیدن و ادراک با حواس ظاهر و  آنچه را که بر این اساس باشد. بنابراین شامل تمامی دیدنی هایی که با چشم 
سر صورت می پذیرد می شود. اعم از تمامی گل ها، درختان، انسان ها، طبیعت و انواع مصنوعات و سازه هاى 
بشرى و... می گردد. دیدن در این سطح به ابزارهایی از جمله چشم، نور، رسیدن نور از اشیا به چشم و سپس 
تشكیل و انتقال تصویر به مغز انسان نیازمند است. »براى دیدن باید شرایطی برقرار باشد اگر یک شی خیلی دور 
باشد، چشم نمی بیند. اگر خیلی نزدیک باشد دیده نمی شود. بین چشم و شی نباید چیزى مانع باشد. هم چنین 

در شرایط نور مطلق و تاریكی مطلق، دیدن انجام نمی گیرد.«
»نور ظاهرى، تنها با بینایی انسان سر و کار دارد. خورشید و ماه و چراغ، بیش از این که فضا را روشن و بینایی 
انسان را یارى کند، کارى انجام نمی دهد. پس اگر انسانی ناشنوا بود و یا در بویایی و المسه و گویایی خود 
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نقصی داشت، با تابش  آفتاب و مهتاب، مشكالتش حل نمی شود. 
اما نور باطن، همه ى نقص هاى انسان را برطرف و تمام دردهاى او را درمان می کند و از  آن جهت که به 
وحدت و جمع نزدیک تر است، در صورتی که درون کسی را روشن کرد؛ ساحت جانش چنان نورانی می شود 

که صحنه هاى خوبی را در خواب و بیدارى می بیند. 
اگر قر آن کریم از عقب افتادگان انسانی به عنوان کر و کور و الل یاد می کند، پیش رفتگان بشرى را نیز 
معرفی می نماید که چنان به نور معرفت و یقین روشن اند که در افق دید خود بهشت و جهنم را در همین دنیا 
َلْوَتْعَلُموَنِعْلَماْلَیِقیِن﴾ )تكاثر:5(» چنان نیست که شما خیال می کنید اگر شما علم الیقین )به  می بینند﴿َکالَّ
اْلَجِحیَم﴾ )تكاثر:6(» شما قطعا جهنم   آخرت( داشتید )به سراغ این موهومات و تفاخرها نمی رفتید)«﴿َلَتَرُونَّ

را خواهید دید!«
با چشم ظاهرى خدا را نمی توان دید، اما با چشم دل، انسان به هر سو که بنگرد، خدا و نشانه هاى او را 
می بیند. از شمار این انسان هاى بینا و شنوا، حارثه ابن مالک ابن نعمان انصارى است. رسول خدا در مكالمه اى 

با حارثه می فرماید:
ْنَتَیاَحاِرَثَةْبَنَماِلٍکَفَقاَل

َ
َفَقاَلَلُهَکْیَفأ ْنَصاِریَّ

َ
ْعَماِناأْل ِهصَحاِرَثَةْبَنَماِلِکْبِنالنُّ »اْسَتْقَبَلَرُسوُلاللَّ

ِهَعَزَفْت َشْیٍءَحِقیَقٌةَفَماَحِقیَقُةَقْوِلَکَفَقاَلَیاَرُسوَلاللَّ ِهصِلُکلِّ ِهُمْؤِمٌنَحّقًاَفَقاَلَلُهَرُسوُلاللَّ َیاَرُسوَلاللَّ
ی-]َو[َقْدُوِضَعِلْلِحَساِبَو ْنُظُرِإَلیَعْرِشَربِّ

َ
یأ نِّ

َ
ْتَهَواِجِریَوَکأ

َ
ْظَمأ

َ
ْسَهَرْتَلْیِلیَوأ

َ
ْنَیاَفأ َنْفِسیَعِنالدُّ

ِهص اِرَفَقاَلَلُهَرُسوُلاللَّ اِرِفیالنَّ ْهِلالنَّ
َ
ْسَمُعُعَواَءأ

َ
یأ نِّ

َ
ِةَوَکأ ِةَیَتَزاَوُروَنِفیاْلَجنَّ ْهِلاْلَجنَّ

َ
ْنُظُرِإَلیأ

َ
یأ نِّ

َ
َکأ

ْبَصْرَتَفاْثُبْت...«
َ
ُهَقْلَبُهأ َراللَّ َعْبٌدَنوَّ

 آن گاه که رسول خدا از او می پرسد: چگونه اى؟!
عرض می کندکه مومنی راستین ام. 

پیامبر از حقیقت سخنش جویا می شود. 
به تشنگی  بیدارى و روزهایم را  به  از دنیا کناره گیرى کرد، شب هایم را  حارثه پاسخ می دهد: نفس من 
می گذرانم. هم اکنون گویی عرش پروردگارم را که براى حساب رسی برپا شده است می نگرم و بهشتیان را در 

حال زیارت یكدیگر می بینم و زوزه وحشتناک جهنمیان را از درون  آتش، می شنوم. 
پیامبر می فرماید: بنده اى است که خدا قلبش را روشن کرده و به برکت این نور الهی، داراى بصیرت شده 

است
این خاصیت نور باطنی است که از فطرت انسان پرتوافشان می شود و اگر منبع الهی  آن یعنی فطرت زنده به 
گور نشود و غبار  آلودگی ها و تیرگی هواهاى نفسانی  آن را نپوشاند، همواره پرفروغ خواهد بود ولی اگر در پشت 
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ظلمت گناه، پنهان گردد و انسان گنه کار، حقیقت خود را نبیند از  آن رو که نورى ندارد. خود را گم می کند و 
پس از مدتی خویشتن را به کلی فراموش می کند.«

چشمهایخیانتکار
»در حدیثی از امام صادق ع می خوانیم: هنگامی که از معنی  آیه خائنه االعین از  آن حضرت سؤال کردند، 

ْعُیِن«
َ
ِلَکَخاِئَنُةاأْل

َ
ُهاَلَیْنُظُرِإَلْیِهَفذ نَّ

َ
ْیِءَوَکأ ُجِلَیْنُظُرِإَلیالشَّ َلْمَتَرِإَلیالرَّ

َ
فرمود:»أ

  آیا ندیده اى گاه انسان به چیزى نگاه می کند اما چنین وانمود می کند که به  آن نگاه نمی کند؟ این نگاه هاى 
خیانت  آلود است.  آرى این نگاه ها خواه به نوامیس مردم باشد و یا امور دیگرى که نگاه کردن به  آن ممنوع است 
بر خداوندى که ذره اى از  آنچه در  آسمانها و زمین است از علم او مخفی نیست پنهان نمی ماندالبته خیانت 
چشم ها اشكال مختلفی دارد: گاه به صورت نگاه هاى دزدکی و استراق بصر نسبت به زنان بیگانه است، و گاه 
به صورت اشاراتی با چشم به منظور تحقیر یا عیب جویی از دیگران، و یا اشاراتی که مقدمه توطئه ها و نقشه هاى 

شیطانی است. 
راستی اگر انسان به یک چنین حسابرسی دقیقی در قیامت مؤمن باشد که حتی نگاه ها، و اندیشه ها، با 
انگیزه هایی که دارند همگی زیر سؤال می روند، و دقیقا بررسی می شوند، حد اعالى تقوى در وجود او زنده 

خواهد شد، و چه اثرى دارد این ایمان به معاد و مراقبت الهی و حسابرسی قیامت در تربیت نفوس انسان ها؟«

ُهِإیَمانًاَیِجُدَطْعَمُه« ْعَقَبُهاللَّ
َ
اَلِلَغْیِرِهأ َوَجلَّ ِهَعزَّ ْظَرُةَسْهٌمِمْنِسَهاِمِإْبِلیَسَمْسُموٌمَمْنَتَرَکَهاِللَّ »النَّ

گین شیطان است هر کس براى رضاى خداى  امام صادق ع فرمود نگاه به نامحرم، تیرى از تیرهاى زهر آ
عزوجل  آن را ترک کند خداوند به او ایمانی عطا می کند که شیرینی اش را می یابد. انسان مبتال و  آلوده به نگاه 
حرام می تواند در اثر تمرین و تهذیب نفس، از این خطر رهایی پیدا کند. و تا  آن جا باید برسد که حتی نامه ها و 
نوشته ها و اسرار دیگرى را نگاه نكند. »دیگران گفتند چشم باز کنید تا ببینید، اما بزرگان اهل معنا گفتند چشم 

ببندید تا ببینید. خیلی از چیزها را انسان باید نبیند تا چشم دلش باز شود.«
واِمْن  همان طور که خداوند در  آیه 30 و 31 سوره نور دستور به »غض بصر« می دهد ﴿ُقْلِلْلُمْؤِمِنیَنَیُغضُّ
َهَخِبیٌرِبَماَیْصَنُعوَن﴾)نور:30(﴿َوُقْلِلْلُمْؤِمَناِتَیْغُضْضَن اللَّ ْزَکیَلُهْمِإنَّ

َ
ْبَصاِرِهْمَوَیْحَفُظواُفُروَجُهْمَذِلَکأ

َ
أ

...﴾ )نور:31( » به مؤ منان بگو چشم هاى خود را )از نگاه به نامحرمان( فرو گیرند، و فروج خود  ْبَصاِرِهنَّ
َ
ِمْنأ

گاه است.« » و به زنان با ایمان  را حفظ کنند، این براى  آن ها پاکیزه تر است، خداوند از  آنچه انجام می دهید  آ
بگو چشم هاى خود را )از نگاه هوس  آلود( فرو گیرند...«و از مردان و سپس زنان می خواهد که چشم هاى خود 
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را فروگیرند. »غضی عیَنُه: پلک هاى چشم خود را بست تا چیزى نبیند«
 البته در تفسیر نمونه منظور از غض بصر را کوتاه کردن نگاه عنوان کرده است نه بستن چشم، »» یغضوا« 
از ماده؟» غض« )بر وزن خز( در اصل به معنی کم کردن و نقصان است و در بسیارى از موارد در کوتاه کردن 
صدا یا کم کردن نگاه گفته می شود، بنا بر این  آیه نمی گوید مؤمنان باید چشم هاشان را فرو بندند، بلكه می گوید 
باید نگاه خود را کم و کوتاه کنند، و این تعبیر لطیفی است به این منظور که اگر انسان به راستی هنگامی که با 
زن نامحرمی روبرو می شود بخواهد چشم خود را به کلی ببندد ادامه راه رفتن و مانند  آن براى او ممكن نیست، 
اما اگر نگاه را از صورت  و اندام او بر گیرد و چشم خود را پائین اندازد گویی از نگاه خویش کاسته است و  آن 

صحنه اى را که ممنوع است از منطقه دید خود به کلی حذف کرده است
 البته درکتب لغت »غض بصر« به معنی »بستن چشم« عنوان شده است

 رویت خوابی
ْؤَیا:  آنچه که در خواب دیده می شود« »الرُّ

ْیته فی مناِمک
َ
ْؤیا: ما رأ هم چنین در لسان العرب نیز عنوان شده» الرُّ

» رؤیا:  آنچه شخص در خواب ببیند«
خواب ها را به دو گونه تقسیم می شوند: خواب هاى قابل تعبیر و خواب هاى غیر قابل تعبیر که خواب هاى 
معنی دار قابل تعبیر بوده، که نتیجه تماس روح با عوالم غیبی است. »به طور کلی می توان عوامل صحت تعبیر 
خواب را در سه امر ذکر کرد: اول اعتدال مزاج، دوم عادت به راست گویی، و سوم سحر داشتن. استاد حسن زاده 
 آملی می فرماید: و بدان که هر چه مزاج معتدل تر و مراقبت قوى تر باشد و صداقت و خلوص نیت و صفاى قلب 
بیشتر باشد تمثالت صور روشن تر و حكایت  آن ها از واقع بهتر است، نیت خالف و قول کذب، نفس و خیال 

و فكر را کج و معوج می کند«
 خواب هایی که براى  آن تعبیر نیست به دو شكل است یكی»خواب هایی که صورت خواب چنان مطابق 
واقع است که همان چیزى که فرد در خواب دیده کامال در این عالم به وقوع می پیوندد مثل این که در خواب 
می بینیم که استاد کتابی خاص را به ما می  آموزد و همین در بیدارى اتفاق می افتد. و این به خاطر سكون قوه 

خیال می باشد«
و  آن چه که  تعبیر کند  را  فهمیدن  آن کسی  آن  براى  باشد  نیاز  نمی کند که  تصویرگرى اى  ما  براى  زیرا 
َری

َ
یأ قرار است اتفاق بیفتد همان هم در خواب دیده می شود. یا مثل خواب حضرت ابراهیم که دید ﴿...ِإنِّ

ْذَبُحَک...﴾ )صافات:102(»... من در خواب دیدم که باید تو را ذبح کنم...« که به ایشان 
َ
یأ نِّ

َ
ِفیاْلَمَناِمأ

ماموریت داده شد که پسرش را به قربان گاه ببرد، البته خواب براى انسان هاى معمولی حجت نیست و مثل 
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پیامبران ماموریتی براى اجراى  آن ندارند. و خواب هاى پریشان و بی معنی که تعبیرى براى  آن نیست، و  آن نتیجه 
فعالیت و صورت گرى هاى قوه خیال می باشد. 

اضغاثاحالم)خوابهایپریشان(

ْ
ْضَغاث - است. قر آن کریم می فرماید: ﴿َوُخذ

َ
ْغث : دسته گیاه خوشبو یا خارها یا شاخه ها جمعش  أ »الضِّ

ِبَیِدَکِضْغثًا...﴾ )ص:44(») و به او گفتیم( بسته  اى از ساقه  هاى گندم )یا مانند  آن( را برگیر...« و به این واژه، 
ْحالٍم...

َ
ْضغاُثأ

َ
﴿قاُلواأ خواب هاى  آشفته و  آمیخته اى که حقایقش روشن نمی شود تشبیه شده است.  آیه: 

از  قسمتی  و  پریشان  خواب هاى  است...«گفته اند  پراکنده  و  پریشان  خواب هاى  گفتند   « )یوسف:44(   ﴾
خواب هاى  آشفته و درهم است.«

 در قاموس قر آن نیز ضغث را به معنی » دسته علف خشک، دسته ترکه یا ترکه نرم یا دسته ریحان و امثال  آن 
است و نیز به معنی امر مختلط و حدیث مختلط است «

ْحالِمِبعاِلِمیَن﴾  آمده با الف و الم عهد اشاره به این است 
َ
ِویِلاأْل

ْ
»کلمه االحالم که در جمله ﴿ماَنْحُنِبَتأ

که ما قادر به تاویل این گونه خواب ها نیستیم، ذکر این نكته نیز الزم است که اظهار ناتوانی  آنها واقعا به خاطر  آن 
بوده که مفهوم واقعی این خواب براى  آنها روشن نبود، و لذا  آن را جزء خواب هاى پریشان محسوب داشتند.«

خواب هاى پریشان معنی و مفهوم مشخصی ندارند و نمی توان  آن ها را تعبیر کرد. » چه بسا می شود که  آدمی 
در یک خواب از یک رؤیا به رؤیاى دیگر، و از  آن به رؤیاى سومی و همچنین به رؤیاهاى دیگر منتقل می شود، 
و خصوصیات هر یک از  آن ها با خصوصیات  آن دیگرى مخلوط می گردد، و در نتیجه اضغاث احالمی می شود 

که وقوف بر حقیقت یک یک  آن ها مشكل و بلكه ممتنع می گردد.«

رویایصادقه
نیز  به  آن رویاى صادقه  با عوالم غیبی صورت می گیرد و اصطالحا  خواب هایی که براساس ارتباط روح 
می گویند تعبیر دارند و به واقعیت می پیوندند. »نفس به علت تجردش با وجود برزخی یا عقلِی یک حادثه در 
خواب  ارتباط پیدا می کند و بعدا  آن حادثه در عالم ماده اتفاق می افتد. البته نفس بخشی از حقایق  آن عالم را به 
مقدار استعدادش دریافت می کند. حال اگر نفس کامل باشد، و گرفتار وهمیات و  آرزوها نباشد، حقایق عالم 
غیب را  آن طور که هست به طور کلیت و نورانیت در خواب پیش رویش حاضر می بیند، ولی اگر نفس کامل 
نبود  آن حقایق را به نحو حكایت خیالی و در صورت هاى جزئی که با  آن ها مانوس است می یابد. این که دستور 
داده اند انسان دائم در حال طهارت باشد و نیز با وضو بخوابد، به سبب  آن است که این طهارت موجب طهارت 
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باطن و  آزاد شدن از خواب هاى بی خود و باطل می گردد.« و فرد  آن چه که حقیقت است را در خواب می بیند. 

رویتقلبی
پیامبر اکرم در پاسخ این سوال ابوذر که احسان چیست، فرمودند: »ااِلحساُنَانَتعَمَلِلّلِهَکاَنَکَتراُه«

احسان این است که  آن چنان براى خدا کار کنی که گویا خدا را می بینی، و اگر تو او را نمی بینی }بدانی 
که{ او تو را می بیند. 

»براساس این حدیث، یک مرتبه از ذکر قلبی این است که انسان پیوسته متذکر این معنا باشد که در حضور 
خداى متعال است و خدا او را می بیند و شاهد و ناظر اعمال و رفتار او است. براى تقریب به ذهن، این حالت 
شبیه این است که انسان در پشت شیشه اى رفلكسی باشد که خودش  آن طرف را نمی بیند اما می داند که کسانی 
که  آن طرف شیشه هستند او را می بینند. این جا گرچه انسان هیچ گاه به ظاهر کسی را نمی بیند اما چون می داند 
و یقین دارد که کسانی از  آن سوى شیشه او را می بینند، حواسش را جمع می کند که خطایی از او سر نزند و کار 
زشتی انجام ندهد. پیامبر ص نیز می فرماید یک مرتبه ى ذکر قلبی این است که همیشه متوجه باشی که خدا تو 
را می بیند و در خلوت و جلوت در حضور او هستی و کوچک ترین عمل تو، حتی نفس کشیدن و چشم بر هم 

زدنت از خدا مخفی نیست. 
این حالت  او خدا را می بیند.  تراه؛ گویا  باشد که: کانک  انسان چنان  این است که  باالتر  مرتبه سوم و 
مشكل تر از مرحله قبلی است. در مرحله قبل، انسان خدا را نمی دید اما به این باور رسیده بود که خدا در همه 
حال او را می بیند و شاهد و ناظر اوست. این جا، هم »می داند« که خدا شاهد و ناظر بر اعمال اوست، و هم 
»می بیند« که خدا حاضر است. اگر این حالت براى انسان تكرار شود و به صورت »ملكه« در آید و َثبات یابد؛ 
شبیه  آن حالتی است که امیرالمومنین ع در پاسخ ِذعِلب یمانی می فرماید. او سوال کرد: یا امیرالمومنین  آیا 

پروردگارت را دیده اى؟ حضرت فرمودند: »افاعبدماالاری«
 آیا چیزى را می پرستم که نمی بینم؟! 

امیرالمومنین ع می فرماید، من خداى غایب را عبادت نمی کنم، بلكه او را می بینم و عبادتش می کنم! البته 
واضح است که این دیدن با چشم سر نیست بلكه رویتی است که در اثر نور ایمان، براى قلب حاصل می شود. 
را می بینی؟ فرمود:»التدرکهالعیون یمانی که سوال کرد چگونه خدا  ِذعلب  پاسخ  نیز در  امیرالمومنین ع 

بمشاهدهالعیانولکنتدرکهالقلوببحقایقاالیمان«
چشم ها او را  آشكارا درک نمی کند، لكن دل ها با حقایق ایمان او را درک می کند. این مرتبه سوم، از ذکر و 

یاد معمولی فراتر می رود و نزدیک به »رویت« می شود. 
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بنابراین به طور خالصه، براى ذکر قلبی سه مرحله می توان درنظر گرفت: مرحله اول، یاد خدا در مقام عمل؛ 
که در اثر التزام به انجام واجبات و ترک محرمات حاصل می شود؛ مرتبه دوم این است که انسان همیشه خود 
را در حضور خدا ببیند؛ و مرتبه سوم که کامل ترین مرتبه ذکر و یاد به شمار می رود این است که به جایی برسد 
ِه..﴾ )بقره:115( » پس به هر سو رو کنید  آن جا روى  َوْجُهاللَّ واَفَثمَّ ْیَنَماُتَولُّ که گویا او خدا را می بیند﴿...َفأَ

خداست.«
این مقامی است که انسان به هر طرف رو کند و بر هر چه و هر که نظر نماید و هر کجا که باشد خدا را 
می بیند؛ البته دیدن به همان معناى صحیح رویت قلبی، نه دیدنی که الزمه اش اثبات صفات نقص و جسمانیت 

براى خدا است.«
 

رویتملکوتی
عارفان در کسب معارف شهودى، از یک درجه برخوردار نیستند و بر اساس تطهیر و تزکیه و طی منازل 

سلوک متفاوت اند. پاره اى بر اسرار عالم ُملک و طبیعت و برخی به اسرار عالم ملكوت پی می برند. 
ُهِمْنَشْیٍء...﴾)اعراف:1۸5( »  آیا  آن ها  ْرِضَوماَخَلَقاللَّ

َ
ماواِتَواأْل َوَلْمَیْنُظُرواِفیَمَلُکوِتالسَّ

َ
﴿أ

در حكومت و نظام  آسمان ها و زمین و  آن چه خدا  آفریده است )از روى دقت و عبرت( نظر نیفكندند؟...« 
ْرِض...﴾)انعام:75(»این چنین ملكوت  آسمان ها و 

َ
ماواِتَواأْل »  ﴿َوَکذِلَکُنِریِإْبراِهیَمَمَلُکوَتالسَّ

زمین را به ابراهیم نشان دادیم، تا اهل یقین گردد«  آیت الله طباطبایی درباره این  آیه سخنشان این است کهمنظور 
از نشان دادن ملكوت  آسمان و زمین، به خاطر  آن است که خداوند خود را به ابراهیم نشان دهد منتهی از طریق 
مشاهده اشیاء، و از جهت استنادى که اشیاء به وى دارند، زیرا، وقتی که این استناد قابل شرکت نبود، هر کسی 
که به موجودات عالم نظر کند، بی درنگ حكم می کند به اینكه هیچ یک از این موجودات، مربی دیگران 
و مدبر نظام جارى در  آن ها نیست، پس این بت ها مجسمه هایی هستند که دست بشر  آن ها را تراشیده و بدون 
این که در این باره از ناحیه خداوند دستورى داشته باشند، اسم خدایی را بر  آن ها نهاده اند، غافل از اینكه معقول 
نیست دست پرورده انسان مربی و مالک خود او باشد، هم چنین قابل پذیرش نیست که اجرام  آسمانی، ستاره، 

ماه و خورشید مالک و مدبر تكوینی عالم باشند، در حالی که خودشان داراى تحول و طلوع و غروبند.«
براى دیدن ملكوت باید هم چون ابراهیم از هر چه شرک است خود را رها کرد و به توحید حقیقی رسید. 
 آن گاه است که عالم ملكوت رخ می نماید. » این رؤیت ملكوت منافعی دارد که یكی از  آن منافع برجسته یقین 
پیدا کردن است. اگر ابراهیم خلیل به درون عالم راه پیدا کرد , خداى سبحان ما را تشویق می کند که شما هم 
به درون جهان راه پیدا کنید. او دعوت می کند که ما درون عالم را ببینیم. این چنین نیست که هر کسی را به 
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درون عالم راه بدهند. مثال وقتی وارد کتابخانه هاى عمومی می شوید کتابهاى در دسترس همه را به شما نشان 
می دهند اما  آن کتابهاى خطی و نسخه هاى منحصر بفرد را که نشان همه نمی دهند. کلید  آن گنجینه ها را که 
در اختیار همه قرار نمی دهند. خداى سبحان فرمود عالم  آفرینش ملكوتی دارد , باطنی دارد , گنجینه اى دارد , 

این باطن و گنجینه کتاب تكوین را ابراهیم خلیل دید و ما نشانش دادیم , شما هم نگاه کنید بلكه ببینید«

رویتکشفی-شهودی
اگر انسان خوِد واقعی خود را بیابد و به اصل خود که همان مقام روح است برسد، می تواند حقایق ذات خود 

را بدون واسطه ى مالئكه مستقیما از حق دریافت کند. 
پیامبر اکرم نیز چنان عروج پیدا کرد که به جایی رسید و حقایقی را می توانست دریافت کند که حتی جبرئیل، 
این ملک مقرب الهی هم توانایی دریافت  آن ها را نداشت. »و جمله﴿ِلُنِرَیُهِمْنآیاِتنا﴾ نتیجه این سیر دادن را 
بیان می کند و  آن این است که پاره اى از  آیات و نشانه هاى خود را به وى نشان دهد، و این که گفتیم پاره اى به 
خاطر وجود کلمه من در کالم است. و سیاق کالم داللت دارد بر اینكه  آن  آیات از  آیات و نشانه هاى عظیمی 
بوده، هم چنان که در  آیه دیگرى در داستان معراج به این معنا تصریح نموده و فرموده است﴿َلَقْدَرأیِمْنآیاِت

ِهاْلُکْبری﴾ )نجم:1۸(  » آیه هاى بزرگی از  آیات پروردگارش را مشاهده نمود«« َربِّ
 راز رسیدن به این مقامات را خداوند در اختیار همه ى بشر قرار داده است و  آن پیروى از دستورات پیامبران 
می باشد. همان چیزهایی که در قالب حالل و حرام به بشر معرفی شده است و انسان با بندگی و تقید به این 
دستورات کم کم حجاب هاى ظلمانی و سپس حجاب هاى نورانی را کنار می زند و به مقام بندگی می رسد. 
»کلمه عبد نشان می دهد که این افتخار و اکرام به خاطر مقام عبودیت و بندگی پیامبر ص بود، چرا که باالترین 
مقام براى انسان است که بنده راستین خدا باشد، جز بر پیشگاه او جبین نساید، و در برابر فرمانی جز فرمان او 
تسلیم نگردد، هر کارى می کند براى خدا باشد و هر گام برمی دارد رضاى او را بطلبد. همچنین تعبیر به عبد 
نشان می دهد که این سفر در بیدارى واقع شده. و این سیر جسمانی بوده است نه روحانی، زیرا سیر روحانی 
معنی معقولی جز مساله خواب یا حالتی شبیه به خواب ندارد، ولی کلمه عبد نشان می دهد که جسم و جان پیامبر 
ص در این سفر شرکت داشته هدف از این سیر، مشاهده  آیات عظمت الهی بوده، همانگونه که دنباله این سیر 
در  آسمان ها نیز به همین منظور انجام گرفته است تا روح پر عظمت پیامبر ص در پرتو مشاهده  آن  آیات بینات، 
عظمت بیشترى یابد، و  آمادگی فزون ترى براى هدایت انسان ها پیدا کند، به هر حال پیامبر ص گرچه عظمت 
گاه بود، ولی شنیدن کی بود مانند دیدن! در  آیات سوره نجم  خدا را شناخته بود، و از عظمت  آفرینش او نیز  آ
ِهاْلُکْبری﴾او  که به دنباله این سفر، یعنی معراج در  آسمانها اشاره می کند نیز می خوانیم﴿َلَقْدَرأیِمْنآیاِتَربِّ
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در این سفر  آیات بزرگ پروردگارش را مشاهده کرد.«
 

.بصیرت،عاملرهاییازشیطان
شیطان از ابتداى خلقت انسان با او در تقابل بوده است. از هر فرصتی براى دور شدِن  آدمی از راه درست 
استفاده می کند. »نبرد  آدمی با شیطان، داراى حالتی است که او و قبیله اش انسان را می بینند و شبانه روز لحظه اى 
ُهَیَراُکْمُهَوَوَقِبیُلُهِمْنَحْیُثاَلَتَرْوَنُهْم...﴾)اعراف:27( »... او)شیطان( و  از بشر چشم برنمی گیرند، که ﴿...ِإنَّ
همكارانش شما را می بینند و شما  آن ها را نمی بینید...« اگر شیطان ما را می بیند و ما او را نمی بینیم، باید به سنگرى 
پناه  آوریم که شیطان، توان دیدن  آن را نداشته باشد، ولی از  آن سنگر شیطان و قبیله اش به خوبی  آشكار باشند. یعنی 
نقطه ى قوتی را که به دست شیطان بود از او بگیریم و خود، در عین این که او را می بینیم، از دید او پنهان شویم. 
 آن گاه پناهگاه و سنگر، همانا لطف و فیض ذات مقدس خداى سبحان و مالک همه ى جنود زمین و  آسمان است. 
اگر کسی با صفاى درون گفت: یا الله و لطف خدا را به سوى خود جلب کرد، به جایی پناهنده شده 
است که از افق دید شیطان و یارانش تا ابد پنهان است. زیرا وقتی شیطان مستكبرانه در برابر خدا می ایستد و با 
بهانه ى ﴿...َخَلْقَتِنیِمْنَناٍرَوَخَلْقَتُهِمْنِطیٍن﴾ )اعراف:12( »... مرا از  آتش  آفریده  اى و او را از خاک«فرمان 
تخلف ناپذیر الهی را نادیده می گیردیقینا خدا را نمی بیند و پناهندگان به خدا نیز قهرا از دید او پنهان اند. پس 
شیطان از چگونگی یارى خدا به پناهندگانش نیز بی خبر خواهد بود. همین امر، جنگ ویران گر شیطان را به سود 
انسان مومن نابرابر می کند و  آدمی را براى  آبرومندانه زیستن و با ایمان رفتن پرتوان می سازد؛ زیرا هر بار شیطان 
بخواهد به حرم امِن جان مومن تهاجم نماید، مومِن پناهنده به خدا را می بیند و رجم می کند و از گزند شیطان 
ُرواَفِإَذاُهْمُمْبِصُروَن﴾ )اعراف:201(»  کَّ َ

ْیَطاِنَتذ ُهْمَطاِئٌفِمَنالشَّ َقْواِإَذاَمسَّ ِذیَناتَّ الَّ در امان می ماند ﴿ِإنَّ
پرهیزکاران هنگامی که گرفتار وسوسه  هاى شیطان شوند به یاد )خدا و پاداش و کیفر او( می افتند و )در پرتو یاد 

او راه حق را می بینند و( بینا می گردند«
 تقوا زمینه ساز بیدارى و یاد خداست که وسیله ى نجات از وسوسه هاى شیطانی و گناهان است؛ چرا که به 
انسان بصیرت می دهد و با یاد آورى حق، عقل و دلش را بینا می کند تا حقایق را درک کند و ابرهاى وسوسه 
کنار رود. »مقصود از» ُمبِصرُون« در  آیه ى فوق، دیدن با چشم سر نیست بلكه منظور بصیرت است؛ یعنی این 
که با یاد آورى حق، ابرهاى وسوسه کنار می رود و عقل و قلب انسان بینا می شود تا بتواند حقایق را  آن طور که 
هست درک کند پارسایان مواظب خود هستند و اجازه نمی دهند که شیطان در  آنان نفوذ کند تا بعد به فكر 
چاره بیفتند، بلكه با کوچک ترین تماسی که شیطان با  آن ها بگیرد، دستگاه محافظتی  آن ها هم چون دزدگیر 
به صدا درمی  آید، و  آنان را هشیار و همه جا را روشن می کند، تا اطراف خود را ببینند و خطر را دفع کنند. 
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وسوسه هاى شیطانی، پرده اى بر دیده ى باطنی انسان می افكند، به  طورى که حقایق و دوست و دشمن را به 
خوبی نمی شناسد، اما یاد خدا، پرده ها را کنار می زند و به انسان بینایی می بخشد.«

ارتباططهارتچشمباسالمتروان
چشم ودل ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با هم دارند. دل، حرم خداست و خداست که منبع  آرامش و سالمت 
گاه باش که با یاد خدا دل ها  اْلُقُلوُب﴾ )رعد:2۸(»...  آ ِهَتْطَمِئنُّ اَلِبِذْکِراللَّ

َ
روان براى انسان است. ﴿...أ

 آرامش می  یابد« اما چشمی که به هرزه بینی عادت کرد، دل را حرم شیطان می کند و  آن  آرامش را تبدیل به 
اضطرابی خورنده و نابودگر می کند. بدیهی است که سالمت روان انسان با استرس از بین می رود، اما با پاک 
نگه داشتن چشم و خود را مشغول به دیدنی هایی که خدا  آن ها را حالل شمرده کردن باعث می شود که از نظر 

روانی و فكرى در  آرامش باشد و سالمت روان خویش را حفظ کند. 
 

نتایجوپیشنهادات
طهارت و پاکی جزیی از روند طبیعی کماِل انسانی است. که شاکله ى اصلی او را می سازد و به انسان توانایی 
استفاده از نعمات و موهبت هاى بی کران الهی را هم در این دنیا و هم در عالم  آخرت می دهد. نباید تصور شود 
که قدم گذاشتن در راه طهارت، مخصوص عده اى خاص می باشد که می خواهند در معارف دین قوى شوند؛ 
خیر این گونه نیست. هما ن طور که در کودکی راه رفتن، سخن گفتن، غذا خوردن و... را  آموختیم و جسِم خود 
را به کمال رساندیم، اکنون نیز باید به کماِل روحی خود بپردازیم و  آن را از هر گونه  آلودگی پاک نگه داریم. در 
این مسیر اهل بیت عصمت و طهارت چراغ راه ما هستند.  آن ها  آیینه ى تمام نماى حق اند بنابراین با به کار بستن 

دستوراتشان و الگو قرار دادنشان به طهارت خواهیم رسید. 
پیشنهاد می شود از این پایان نامه کتابی تدوین شود و به طور خالصه و کاربردى از مطالب  آن در جهت 

رسیدن به طهارت استفاده شود. 
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نگرشتاریخینهجالبالغهبروحدتامتاسالمی:باتکیهبررویدادغدیرخم

مسلماحمدی
دانشجوى دکترى تاریخ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه تهران

چکیده:
وحدت اسالمی در دوران معاصر به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر در تعیین سرنوشت مسلمانان در عرصه 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مطرح می شود که شكوفایی و توسعه امت اسالمی را فراهم می  آورد. بنابراین، 
شایسته است مورد توجه نخبگان دینی و حكومتی و اندیشمندان فكرى جهان اسالم قرار گیرد. از همین رو، 
همواره اندیشه وحدت امت اسالمی، یكی از دغدغه هاى فكرى و دیرینه رهبران و مصلحان دینی در طول تاریخ 
بوده است. با نگاهی گذرا به سیره نبوى و ائمه معصومین و نیز واکاوى و بازشناسی موضع گیرى   آنان در برابر 
رویدادهاى مختلف، مسئله »وحدت« و نقش مؤثر رهبران و مصلحان دینی در ایجاد و گسترش این مهم در 
جغرافیاى جهان اسالم بسیارقابل تامل و توجه است. پژوهش حاضر با رویكردى توصیفی – تحلیلی و به روش 
تاریخی به دنبال بررسی  نقش غدیر به عنوان عاملی مؤثر در ایجاد وحدت و همدلی در میان امت اسالمی است. 
امت اسالمی، فضایل و امتیازات ویژه اى دارد که این فضایل می توانند وحدت و همبستگی ملت مسلمان را تا 
سر حد کمال همراه داشته و ضامن حفظ و بقاى این وحدت باشند. منشأ حقیقی این وحدت، همان دین اسالم 
است که ریشه در فطرت انسان دارد. این وحدت فكرى و ایدئولوژیكی، مهم ترین مبناى وحدت در جامعه 

اسالمی است. 
 

واژگان کلیدی: پیامبر اسالم)ص(، نهج البالغه، حضرت علی )ع(، وحدت اسالمی، غدیر خم. 
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تبیینموضوعومسألهتحقیق
وحدت اسالمی، امروزه به عنوان یكی از گفتمان هاى ضرورى در میان مسلمانان جهان به شمار می رود. در 
متن منابع اصیل اسالمی، به خصوص در قر آن کریم، واژه هایی همچون »امت« و »امت واحده« بهترین مؤید 
این مطلب است. وحدت امت اسالمی دستور و امر صریح خداوند در قر آن است،  آنجا که می فرماید: »َو 
ُقوا«. ) آل عمران / 103( از این رو، انسجام و وحدت جمعی، مهم ترین مسئله  اْعَتِصُموا ِبَحْبِل الّلِه َجِمیعًا َو اَل َتَفرَّ
امت اسالمی است. وحدت و انسجام ملی و اسالمی از مقوله هایی است که مورد توجه عالمان و خادمان به 
مكتب اهل بیت)ع( بوده و تا گسترش واقعی اسالم بر تمام عالم ادامه پیدا خواهد کرد. مصلحان و عالمان زیادى 
اعم از شیعه و سنی به مقوله وحدت اسالمی توجه داشته اند. مصلحان، دانشمندان و روشنفكران اسالمی عصر 
ما اتحاد و همبستگی ملتها و فرقه هاى اسالمی را به خصوص در اوضاع و احوال کنونی که دشمن از همه طرف 
به  آنها هجوم  آورده و پیوسته با وسایل مختلف در پی توسعه اختالفات کهن و تولید اختالفات نوین است از 
ضرورى ترین نیازهاى اسالمی می دانند. از این رو، استعمارگران به اهمیت این موضوع پی برده اند و در سده هاى 

اخیر، درصدد شكستن  آن بر آمده و بهره هاى ظالمانه فراوانی برده اند. 
 اتحاد و همبستگی اسالمی، امروزه بیش از گذشته براى مسلمانان ضرورى و در کسب  آزادى و استقاللشان 
نقش مؤثر و حیاتی دارد. اگر در گذشته تاریخ، امت اسالم داراى چنان سیادت و عظمتی بود که در کوتاه ترین 
مدت ممكن، گسترۀ جغرافیایی اسالم تا کشورهاى اروپایی و نیز برخی از ممالک غربی امتداد می یافت. این امر 
به خاطر وحدت اسالمی و یكپارچگی مسلمانان بود. اگر امروز مسلمانان گرفتار استعمار غرب و شرق هستند 
و استكبار جهانی سایه شوم سلطه خویش را بر سرشان گسترده و هرگونه  آزادى، حاکمیت ملی و مذهبی را از 
 آنان سلب کرده است، به خاطر اختالف و پراکندگی این امت بزرگ و به علت ناهماهنگی و تشّتت  آراء  آنان 
می باشد. از همین رو تحقق وحدت اسالمی منوط به این است که عالمان دینی و روشنفكران مذهبی، تالش 
همه جانبه اى را براى شناساندن اسالم اصیل و اصول و ارزش هاى دینی مشترک میان مذاهب انجام داده و 
ضمن تعمیق اطالعات دینی مردم و إرتقاء سطح فرهنگ مسلمانان جهان، بسیارى از بدبینی ها و تعصبات ناروا 
را برطرف کرده و زمینۀ وحدت حقیقی را فراهم سازند. چرا که نا آشنایی پیروان هریک از مذاهب اسالمی به 
اسالم یا مبانی فكرى و دیدگاه هاى اعتقادى هم، زمینه ساز بسیارى از نفی و طردها و طرح مسائل اختالف انگیز 
است و این خطر، تنها، با بحث و بررسی  پیرامون مبانی اسالم و تعمیق اطالعات پیروان مذاهب مختلف در این 

زمینه از بین خواهد رفت. 
 بنابراین وحدت اسالمی، از مهم ترین ایده ها و  آرمانهایی است که هر مسلمان  آزاده اى، از صدر اسالم تا 
کنون، بر مبناى تعالیم اسالم داشته است. در سایه اسالم و به برکت تعالیم اسالمی است که ابعاد و عوامل اخالقی 
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و اجتماعی وحدت مسلمانان، عمق و استحكام می یابد )موثقی، 1371؛ 3۸3(. از این رو دشمنان اسالم براى از 
بین بردن تواناییهاى مسلمانان به ترفندهاى مختلفی دست می زنند که از جمله می توان به تالش براى جلوگیرى 
از وحدت مسلمانان و ایجاد تفرقه بین  آنها اشاره کرد. در چنین وضعی مسلمانان جهان می توانند با تجمع حول 
محور اسالم، اهداف پلید و شوم استكبار جهانی را با شكست مواجه سازند. این مسئله عالوه بر اینكه سبب 
هویت یابی، مجد، اقتدار و عزت مسلمانان میگردد، می تواند استراتژى کالن اسالم باشد؛ شریعت و عقل به 
 آن فرمان داده و مبانی استوارى دارد. از جمله برجسته ترین اصول مشترک اعتقادى و ارزشی که تمام مسلمانان 
جهان نسبت به  آن اتفاق نظر دارند و وحدت اسالمی همواره، بر این مبانی استوار بوده عقیده به وحدانیت خدا، 
رسالت پیامبر)ص(، اعتقاد به قر آن، قبلۀ واحد، محبت اهل بیت)ع( و پایدارى در مقابل دشمن مشترک است. با 
عنایت به  آموزه هاى دینی و  آثار عملی وحدت و انسجام اسالمی، ضرورت پرداختن به رویداد تاریخی غدیر خم 
از منظر وحدت بخشی به جامعه اسالمی و به عنوان پیوند دهندۀ مسلمین به یكدیگر، امرى روشن و بدیهی است 
تا از یک سو با درک و تفسیر درست از واقعۀ غدیر، پیام ها و عبرت هاى این رویداد یزرگ تاریخی را دریابیم 
و در راه پیشرفت و استوارى و اتحاد اسالم و مسلمین به کار گیریم. از سویی دیگر، همان گونه که وحدت و 
تمرکز قدرت، ما را در نیل به  آرمانها و اهداف مقدس، نیرومند و موفق می کند، پراکندگی و اختالف هم قواى 
ما را تحلیل می برد و دچار ضعف و زبونی می سازد. لذا ضروریست مسئلۀ غدیر به عنوان مهم ترین و محكم ترین 
گاه شوند و وحدت بین فرق  گاهان از این امر  آ  آیات وحدت و یكپارچگی جامعه اسالمی مطرح گردد، تا نا آ

اسالمی - شیعه و سنی- محكم تر و استواتر گردد. 

ضرورتپژوهش
امروزه که استكبار جهانی با تمام توان، جهان اسالم را نشانه گرفته، و برخی کشورهاى اسالمی را عماًل 
تسخیر و جوالنگاه خود قرار داده، وحدت امت اسالمی را بیش از پیش ضرورى ساخته است، و یگانه راه بیرون 
رفت از معضالت کنونی، وحدت و اتحاد مسلمانان خواهد بود. در بیان اهمیت این موضوع در اندیشه حضرت 
علی)ع( همین بس که ایشان اتحاد میان مسلمانان را موهبتی بی بدیل از جانب خداوند می داند و می فرماید: 
گاه باشید! که شما دست از رشته اطاعت کشیده و با زنده کردن ارزش هاى عصر جاهلیت، دژ محكم الهی  » آ
را درهم شكستید؛ در حالی که خداوند بر این امت اسالمی، بر وحدت و برادرى منت گزارده بود که در سایه  آن 
زندگی کنند؛ نعمتی که هیچكس نمی تواند بهاى  آن را تعیین نماید؛ زیرا از هر ارزشی برتر و از هر کرامتی واالتر 
است« ) نهج البالغه، خ 192(. بنابراین وحدت و اتحاد، اواًل ضرورت عقلی است. ثانیًا،  آیات فراوان و احادیث 
اهل بیت علیهم السالم نیز  آن را اصل حیاتی می دانند اصلی که در جوامع اسالمی نتایج پربار و غیرقابل انكارى 
دارد که مسلمانان در سایه  آن به خواسته هاى الهی و انسانی خویش دست می یابند. از همین رو، ایجاد وحدت 

و اتحاد پیروان مذاهب اسالمی و امت اسالم، از اهداف اصلی بحث مورد نظر است. 
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پیشینهپژوهش
با اینكه وحدت و انسجام جهان اسالم در نگاه و نگرش، رهبران دینی همواره مدنظر دین پژوهان و تاریخ 
پژوهان بوده است اما تاکنون پژوهشی مستقل با رویكرد پژوهش حاضر در این حوزه صورت نگرفته است و تنها 
در خالل برخی از کتابهاى تاریخی و دینی، به این موضوع بصورت پرداخته اند. در میان پژوهشهایی که در این 

زمینه انجام شده است، مقالۀ»مبانی نظرى وحدت امت اسالمی از منظر امیر المومنین علی علیه السالم«
و عوامل  مؤلفه ها  از  واقع گرایانه  تحلیل  و  به شناسایی  مقاله  این  در  نویسنده  است.  اهمیت  بسیار حائز   
وحدت  آفرین جامعه مسلمین از منظر امیرالمومنین علی)ع(، اشاره دارد و بیشتر با بهرمندى از سخنان حكیمانه  آن 

حضرت، به توصیف مبانی نظرى و اعتقادى، ایجاد وحدت امت اسالمی، پرداخته است. 
از دیگر پژوهش هاى انجام شده در این حوزه می توان به نوشته اى به عنوان»محوریت اهل بیت)علیهم السالم( 
در وحدت اسالمی«، اشاره کرد. نویسنده در این مقاله ضمن بررسی  جایگاه وحدت در سیره اهل بیت)ع(، با 
محور قرار دادن قر آن و سیره رسول اکرم )ص(، همواره در جهت تعلیم و تبیین معارف دین، حفظ دین از گزند 
انحراف و بدعت و هدایت امت سخن گفته است. این نوشتار به اجمال، نقش اهل بیت)ع( در راستاى حفظ 
دین و وحدت فكرى و عملی مسلمانان را مورد اشاره قرار می دهد. از دیگر پژوهش هاى مرتبط با مقاله حاضر، 

کید بر دیدگاه علماى مذاهب اسالمی« مقاله اى با عنوان»شناسایی و تبیین موانع وحدت اسالمی با تأ
کید بر دیدگاه  ، است که نویسنده با روش اکتشافی تحلیلی به شناسایی و تبیین موانع وحدت اسالمی با تأ

علماى مذاهب اسالمی پرداخته است. 

روشتحقیق
نیک میدانیم که ماهّیت هر موضوع و پژوهشی دارا بودن روش تحقیق مشخص است تا محقق را در استفادۀ 
نا به جا از سایر روش ها باز دارد. روش تحقیق در این پژوهش به اقتضاى موضوع روش توصیفی – تحلیلی است 
و شیوه گرد آورى اطالعات کتابخانهاى است. در این شیوه به منابع تاریخی و پژوهشهاى جدید مراجعه می شود. 
در مرحله بعد در پرتو پرسشهاى تحقیق، منابع مربوطه را مورد مطالعه قرار داده و در نهایت با توجه به فرایند تحقیق 

برحسب الگو و نظمی منطقی و تاریخی به نگارش تحقیق میپردازیم. 

اهمیتوحدتاسالمی
وحدت اسالمی، از ارزش هاى بنیادینی است که سهم عظیمی از معارف و  آموزه هاى اسالمی را به خود 
اختصاص داده و همواره در طول تاریخ پر فراز و نشیب اسالم، بر مبانی خود استوار بوده است. از  آنجا که 
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تحقق هر ایده و اندیشه اى باید مبتنی بر مبانی نظرى باشد، براى وحدت نیز می توان از مجموع منابع دینی، اساسی 
اسالمی به دست  آورد. هر چند در گزاره هاى اسالمی به صورت مدّون، به تبیین این ایده پرداخته نشده است، 
کید  آموزه هاى اسالمی بر رعایت معیارهاى اخالقی و عملی در رفتار با مسلمانان، گویاى اهمیت وحدتی  اما تأ

است که بر مبانی اصولی مشترک مذاهب استوار است. 
 وحدت، در لغت به معناى یگانگی، یكپارچگی و یكی شدن است)جوهرى، 547/2(. در اصطالح یعنی 
ملت و امت اسالم باید هماهنگ، یكنواخت و همصدا باشند)خامنه اى، 1377؛91(. انسجام نیز به معناى روان 
شدن اشک و جز  آن، روانی در کالم، هماهنگی و هموارى  آمده است. امام علی)ع( در خطبه  قاصعه ، وحدت 
اسالمی را این گونه تعریف می کند: »خواسته هاى  آنان یكی، قلبهاى  آنان یكسان و دست هاى  آنان مددکار 
یكدیگر، شمشیرها یارى کننده، نگاه ها به یک سو دوخته و اراده ها واحد و همسو بود« )نهج البالغه، 394(. 
بنابراین اتحاد میان مسلمانان به معنی نزدیک شدن فرقه هاى اسالمی به یكدیگر، با حفظ کیان و ماهیت  آنها 
است و این به معنی تحّفظ بر اصول مشترک و  آزاد گذاردن و معذور داشتن هر فرقه در فروع خاصه خود است. 
راه رسیدن به این هدف، تكیه کردن بر عقل و منطق و پرهیز از احساسات زودگذر و تعّصبات غیرقابل کنترل 
است)خومحمدى، 13۸5؛ 45(. اتحاد و وحدت ملی مقوله اى است که بیشتر جنبه داخلی دارد و در چهارچوب 
مرزهاى کشور معنا می یابد و اصطالحات دیگرى همچون؛ وفاق ملی، همبستگی ملی و وحدت، تا حدودى 
به این مفهوم شبیه می باشد و در اصطالح یعنی برنامه  اى براى رسیدن به اهداف عالی و بلندمدت که از اندیشه 

نشأت گرفته باشد؛ در مقابل تاکتیک که براى گذار از مرحله اى مطرح می شود)ایرانی، 13۸۸؛ 71(. 

وحدتاسالمیدرقرآنوسنت
جامع ترین پشتو انه هاى دینی)قر آن و سنت( به وضوح بر اهمیت وحدت مسلمین تأکید می کنند. با این وصف 
نكته قابل توجه در وحدت این است که تمامی تعالیم قر آن و سنت، علی رغم اعتبار و اهمیت در جایگاه خود، از 
اهمیت یكسانی برخوردار نیستند. مسلمانان نیز با اینكه در باورها و ارزش ها داراى مراتب مختلف هستند، اما در 
مبانی مشترک اند. مبانی اى که ریشه در همان باورها و ارزش ها دارد. تكیه بر مبانی وحدت در تقویت همبستگی 
میان مسلمانان نقش بسزایی دارد، چرا که موجب تقویت اشتراکات مذهبی و تضعیف اختالفات می شود. اینجا 

به مهم ترین منابع مشترک مسلمانان در ارتباط با موضوع مورد بحث به اختصار اشاره  خواهیم کرد. 
قر آن کریم به مسأله وحدت اسالمی اهتمام خاصی دارد. از یک سو پیامدهاى مثبت اتحاد را باز گو می کند 
ُقوا ۚ«  ِه َجِمیًعا َواَل َتَفَرّ و از سوى دیگر نسبت به پیامدهاى منفی  آن انذار می دهد.   آیه معروف » َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل الَلّ
همه مسلمانان را دعوت به اتحاد و دورى از اختالف می کند. این  آیه در سیاق  آیاتی قرار دارد که در صدر  آن ها، 
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مؤمنان را به رعایت تقواى الهی فرا می خواند. از این  آیۀ شریفه می توان این نكته را دریافت که ایجاد و حفظ 
وحدت در جامعه اسالمی از مظاهر تقواى اجتماعی سیاسی است؛ چنان که ایجاد تنش و درگیرى بر خالف 
تقواى الهی می باشد. از این رو،  آثار اتحاد از دیدگاه قر آن از مهم ترین و شاخص ترین عناصر زندگی بشر است 
که انسان به عنوان امرى راهبردى در زندگی خویش خواهان دستیابی به این  آثار است. از جمله این اهداف و 
عناصر می توان به امنیت و  آرامش اجتماعی و سیاسی اشاره کرد. قر آن تبیین می کند که مهم ترین دست آورد 
اتحاد هر جامعه اى، حفظ صلح و  آرامش و امنیت و دور ماندن از جنگ و خونریزى و جدایی و تفرقه است؛ 
زیرا اتحاد در جامعه جهانی، حس نوع دوستی و همكارى متقابل را تقویت می کند و همۀ فتنه هاى اجتماعی را 
که از برترى جویی نژادى سرچشمه می گیرد، از میان می برد؛ چنانكه اتحاد میان مؤمنان و پیروان ادیان  آسمانی 
از تنش و درگیرى میان  آنها می کاهد. از دیگر  آثارى که قر آن براى اتحاد برمی شمارد، استوارى و حفظ هیمنه و 
استحكام جامعه است. هنگامی که جامعه از اختالف دست بردارد، دل ها به هم نزدیک و صفوف  آنها منسجم 

و مستحكم می گردد. 
 قر آن براى دستیابی به اتحاد، راهكارهایی عملی نیز نشان می دهد که می توان به امورى چون: توجه به نقاط 
مشترک)حج / 5؛ حجرات / 13؛  آل عمران / 62( و چنگ زدن به ریسمان الهی) آل عمران / 103( که مصداق 
 آن قر آن، پیامبر)ص(، امامان)ع( و سنت هاى ایشان است اشاره کرد. قر آن، اعتصام و چنگ زدن به ریسمان الهی را 
عامل مهمی براى رهایی از تفرقه و ایجاد اتحاد می داند؛ زیرا این کتاب  آسمانی موجب می شود تا وحدت روشی 
و هدفی در میان گروه معتقد به  آن پدید  آید. از  آنجا که بشر در هر حال، حتی اگر به قر آن تمسک جوید و راه 
و روش  آن را مالک و معیار قرار دهد، با اختالفاتی در حوزه تفسیرى مواجه و رو به رو می شود، قر آن از مردمان 
خواسته است که در صورت ایجاد و بروز هر گونه اختالف و نزاعی به پیامبر)ص( و اولوااالمر؛ یعنی اهل بیت 
مراجعه کنند تا  آنان به عنوان مفسر و مبین به تفسیر راه و روش و هدف بپردازند) نساء / 59 و ۸3(. قر آن به عنوان 
وحی خطاناپذیر الهی، برترین منبع و مالک ارزیابی منابع مشترک است که خداوند، خود را به عنوان حافظ  آن 
کر«)حجر/9(. کتابی که پایه گذار وحدت میان امت اسالمی است و در بیش  لنا الذِّ معرفی می کند:»إّنا َنحُن َنزَّ
از 50  آیه به موضوع وحدت و روش هاى پیش گیرى از اختالف و چگونگی ایجاد اتحاد اشاره دارد و در قالب 
الفاظی چون »اعتصموا« ) آل عمران/ 103(، »أصلحوا« )حجرات/ 9و10(، »رابطوا« )انفال/ 11؛  آل عمران/ 
200؛ کهف/ 14(، »تعاونوا« )مائده، 2(، »السلم« )بقره/ 20۸(، »اصالح بین الناس« )بقره/ 224؛ نساء/ 114؛ 
َف َبْیَن ُقُلوِبِهْم« )انفال/ 63؛ توبه/ 60؛ قریش/ 1و2؛  آل عمران/ 103(، »اّمه واحد« )انبیاء/ 92؛  َلّ

َ
انفال/ 1(، » أ

مؤمنون/ 52؛  آل عمران/ 73؛ حجرات/ 10(، »اخّوت« )احزاب/ 5؛ حجر/ 47؛ توبه/ 11؛ شورى/ 23(، بر 
وحدت میان مسلمانان تأکید کرده است. 
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 قر آن از وحدت به عنوان نعمت یاد می کند و از مؤمنان می خواهد با یاد آورى دوران تفرقه، در حفظ اتحاد 
َف َبیَن ُقُلوِبُكْم  لَّ

َ
ْعداًء َفأ

َ
ِه َعَلیُكْم ِإْذ ُکْنُتْم أ ُقوا َو اْذُکُروا ِنْعَمَت اللَّ ِه َجِمیعًا َو ال َتَفرَّ بكوشند: »َو اْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَّ

ْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخوانا«) آل عمران/ 103( در این  آیه واژه »حبل«، به معناى وسیله اى است که انسان توسط 
َ
َفأ

 آن به مقصد و حاجت خود می رسد، مانند ریسمانی که انسان با چنگ زدن به  آن، خود را از تِه چاهی نجات 
دهد)طبرسی، ۸03/1؛ شوکانی، 474/2(. البته براى عبارت »حبل الله« در این  آیه، چندین معنا ذکر شده، از 
جمله: عهدالله، اطاعت از خدا، اخالص در برابر او، مكتب توحیدى اسالم، اهل بیت )ع( و قر آن است)طبرسی، 
1/ ۸05 ؛ سیوطی، 271/2(. بر اساس  آیات قر آن، کسانی که خدا، پیامبر، کتاب و  قبله شان یكی است، بایستی 
ُكْم َفاْعُبُدون ؛ این است امت  َنا َربُّ

َ
ًة واِحَدًة َو أ مَّ

ُ
ُتُكْم أ مَّ

ُ
وحدت کلمه داشته باشند؛ چنانچه می فرماید:»ِإنَّ هِذِه أ

شما که امتی واحده )یگانه( است ]با یک هدف و یک خدا[، و من پروردگار شمایم، پس مرا بپرستید«)انبیاء/ 
ُقوِن؛ و در حقیقت این امت شماست که امتی یگانه است، و  ُكْم َفاتَّ َنا َربُّ

َ
ًة واِحَدًة َو أ مَّ

ُ
ُتُكْم أ مَّ

ُ
92( و »َو ِإنَّ هِذِه أ

من پروردگار شمایم پس، از من پروا دارید« )مؤمنون/ 52(. در این دعوت، وحدت به مذهب خاصی محدود 
نشده و معیار امت واحده، اعتقاد به وحدانیت الهی بیان شده است. از سوى دیگر وحدت امت در ردیف توحید 

قرار گرفته است. بنابراین می توان گفت وحدت، یک موعظۀ صرف نیست، بلكه تكلیف است. 
پر واضح است تمام همت و تالش نبی مكرم اسالم)ص(در جهت ایجاد پیوند و وحدت در امت اسالمی 
بوده است. از همین رو، رویداد غدیرخم نیز یكی از مهم ترین مبانی وحدت اسالمی در اندیشه پیامبر)ص( است؛ 
چرا که ایشان  آینده جامعه و امت اسالمی را در همگرایی و اتحاد می دانستند و این بزرگترین پیام و رسالت 
گاه و دلسوزى نیست که شكوفایی دوبارة تمدن اسالمی و مجد و عظمت اسالم را  غدیر است. هیچ مسلمان  آ
نخواهد. تمام مسلمانان بر این باورند که یكی از عوامل مجد و عظمت اسالم و شكوفایی مجّدد تمدن بزرگ 
اسالمی، وحدت، همبستگی و انسجام همۀ نیروها و مذاهب اسالمی در سایۀ عمل به قر آن و بازگشت به قر آن 

است. مسلمانان با اتحاد و یكپارچگی می توانند در برابر قدرتهاى استكبارى بایستند و  آنها را مغلوب نمایند. 

پیامبر)ص(مصداقوحدتاسالمی
خداوند در قر آن کریم مسلمانان را به اتحاد و الفت با یكدیگر دعوت نموده است) آل عمران/ 103(. پیامبر)ص( 
نیز مسلمانان را به حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه سفارش می کند و می فرماید: »اى مردم با جماعت باشید که 
دست خدا با جماعت است و هرگز متفرق نشوید« )متقی هندى، 206/1(. همچنین رسول اکرم)ص( در اوایل 
حضور در مدینه، قراردادى بین مسلمانان و یهودیان منعقد نمود که با توجه به مواد مختلف این پیمان، امرى در 
راستاى از بین بردن اختالفات و ایجاد وحدت سیاسی بود ) آیتی، 1366؛ 234(. پیامبر اسالم در کالمی، جامعه 
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اسالم را به پیكر واحد تشبیه کرده و می فرماید: »داستان مؤمنان در همگامی و مهربانی نسبت به هم، چون 
داستان جسد است. هنگامی که بعضی از اعضاى انسان دچار رنجی می گردد، سایر اعضاى بدن انسان واکنش 

نشان داده و دچار تب و بی خوابی می گردند« )مجلسی، 2۸7/15(. 
دین اسالم بر پایه تعالیم ارائه شده توسط حضرت محمد)ص( و در قالب کالم الهی قر آن به سامان رسیده 
است. بر این اساس ریشه شریعت و تمام باورهاى ارائه شده در اسالم، نبوت پیامبراسالم)ص( است. خداوند ایمان 
را دایر مدار اعتقاد به وحدانیت خود و نبوت رسول اکرم)ص( و ایمان به قر آن می داند؛ این سه باور اساسی، خود 
مستلزم باور به تمامی گزاره هاى دینی اسالم است. یكی از اصلی ترین مبانی وحدت امت اسالمی اعتقاد تمام 
مسلمانان جهان به نبوت پیامبران الهی و به خصوص پیامبرى حضرت محمد)ص( به عنوان  آخرین فرستادۀ خدا 
است. همه فرق اسالمی قائلند در هر جامعه اى باید یک نفر، مردم را به سوى خدا فراخواند و پیام الهی را به 
مردم ابالغ و به عنوان رهبر و هادى انجام وظیفه کند. قر آن کریم نیز ایمان به پیامبران را از ویژگی هاى مؤمنان 
نِزَل ِإَلی ِإْبَراِهیَم َوِإْسَماِعیَل َو ِإْسَحَق َو َیْعُقوَب َو الْسَباِط َو 

ُ
نِزَل ِإَلْیَنا َو َما أ

ُ
ا ِبالّلِه َوَم آ أ معرفی کرده است:»ُقوُلوْا  آَمنَّ

ْنُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن: گویید: »ما به خدا، و  َحٍد مِّ
َ
ُق َبْیَن أ ِهْم اَل ُنَفرِّ بِّ وَن ِمن رَّ ِبیُّ وِتَی النَّ

ُ
وِتَی ُموَسی َو ِعیَسی َوَما أ

ُ
َما أ

به  آنچه بر ما نازل شده، و به  آنچه بر ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل  آمده، و به  آنچه به موسی و عیسی 
داده شده، و به  آنچه به همه پیامبران از سوى پروردگارشان داده شده، ایمان  آورده ایم میان هیچ یک از ایشان فرق 

نمی گذاریم و در برابر او تسلیم هستیم«)بقره/136(. 
 پیامبراسالم)ص( به عنوان اولین منادى  وحدت ، براى  تحقق   آن ، سخت ترین  مصائب  را تحمل  کرد و نسبت  به  
خطراتی  که  امت  اسالمی  را تهدید می کرد، هشدار می داد. تاریخ  اسالم  شاهد است  که  حضرت چگونه  با جلوگیرى  
از افتراق ، صفوف  مسلمین  را به  بنیان  مرصوص  تبدیل  کرد و از ثمرات   وحدت ، به  نفع  اسالم  و تحكیم  مبانی  
سیاسی - اجتماعی  امت  بهره  گرفت  و به  وسیله  وحدت، قدرت  و عزت  اسالم  در تمامی صحنه ها اعم  از محراب  
عبادت  و میدان  جنگ  و در همۀ  تحوالت  اجتماعی ، سیاسی  و اقتصادى ، جلوه گر گردید. خداوند، حضرت محمد 
ُسوُل  )ص( را محور وحدت عملی مسلمانان معرفی کرده است. چنان که در همین ارتباط چنین  آورده:» َوَما  آَتاُکُم الرَّ

َه َشِدیُد اْلِعَقاب: و  آنچه را فرستاده ]او[ به شما داد،  آن را بگیرید و از  َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َفُخُذوُه َوَما َنَهاُکْم َعْنُه َفانَتُهوا َواتَّ
 آنچه شما را باز داشت، بازایستید و از خدا پروا بدارید که خدا سخت کیفر است« )حشر/7(. این محوریت شامل 
تمامی گفتار و کردار رسول خدا)ص(است. مالک سنجش و درستی و نادرستی اعمال، عمل رسول خدا)ص( است. 

پس باید حول این محور گرد  آمد و  آن را زمینه اى مؤثر در اتحاد و همگرایی مسلمانان دانست. 
 اطاعت از پیامبر)ص( و پایبندى به اوامر و تعالیم و احكام  آن حضرت موضوعی است که در تحقق بخشیدن به 
کید  وحدت جامعه و همبستگی مسلمانان نقش بسزائی دارد. خداوند سنت پیامبراکرم)ص( را تضمین نموده و تأ
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دارد که کالم و سنت ایشان، معصوم از خطا است: »َو َما ینِطُق َعِن اْلَهَوى * ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحی یوَحی؛ و هرگز از 
روى هواى نفس سخن نمی گوید  آنچه می گوید چیزى جز وحی که بر او نازل شده نیست«)نجم/ 3 و 4(. 
برخی از مفسرین این عصمت کالمی حضرت را به تمام سیره و سنت ایشان تسرى داده اند)حسینی همدانی، 
19/ 7 ؛ بابایی، 4/ 577(. از این رو، اطاعت از ایشان در حكم پیروى از خداوند، ایمان به او و ایمان به رسالت 
ْرَسْلَناَک َعَلیِهْم َحِفیًظا؛ کسی که از پیامبر)ص(اطاعت 

َ
ی َفَم آ أ َه َوَمن َتَولَّ َطاَع اللَّ

َ
ُسوَل َفَقْد أ ن یِطِع الرَّ الهی است »مَّ

کند خدا را اطاعت کرده، و کسی که سرباز زند، تو را نگهبان او نفرستادیم«)نساء/ ۸0(. بر همین اساس، 
خداوند اطاعت از پیامبر)ص( و اطاعت از خود را قرین یكدیگر دانسته و هدایت یابی و محبت الهی را بر  آن مترتب 
نموده است. حجیت سنت و سیره  نبوى)ص( در تمام منابع شیعه و سنی امرى مسلم است. نه تنها کالم وحی که 
توسط حضرت رسول اکرم)ص( بیان می شود عین کالم الهی است، بلكه تمام گفتار، رفتار، کردار و اوامر و نواهی 

ایشان نیز براى مسلمانان حجت است. 
 یكی از مهم ترین کارکردهاى پیامبر اکرم )ص(، جهت ایجاد وحدت و همبستگی اسالمی در راستاى به ثمر 
نشاندن واقعه غدیر، تشكیل امت واحده اسالمی است. امت واحده، جامعه اى است که از هدایت رهبر واحدى 
برخوردار است و درحرکتی همسو به سوى هدفی واحد حرکت می کند)طباطبایی، 2/ 1۸5(. رسول اکرم)ص( 
پس از مهاجرت به مدینه، بر مبناى تعالیم قر آن کریم منشورى اساسی تدوین فرمود و قبائل مختلف  آن نواحی 
را به هم پیوند داد و امت واحدى تشكیل شد که محور  آن به جاى ملیت و نژاد، ایمان به خدا و  آخرت و عمل 
صالح بود)ابن هشام، 1/ 501(. دانشمند معروف انگلیسی در بیان این موضوع معتقد است:» محمد)ص(در پرتو 
اتحاد قبایل پراکنده کوچک، برهنه و گرسنه، کشور خود را به جامعه اى فشرده و با انضباط تبدیل کرد و در 
میان ملل روى زمین، ایشان را با صفات و اخالق تازه اى معرفی کرد، و در کمتر از سی سال، امپراتور قسطنطنیه 
را مغلوب، سالطین ایران را نابود، و سوریه و بین النهرین و مصر را تسخیر کرد و دامنه فتوحاتش را گسترش 

داد«)دیون پورت، 13۸۸؛  77(. 
 ایجاد پیوند برادرى میان مسلمانان از دیگر اقدامات پیامبر)ص( براى ایجاد وحدت در جامعه اسالمی بود. 
پیامبر اسالم)ص( عداوتی  که  از دوران  جاهلیت بین مسلمانان  مانده  بود را تبدیل  به  رحمت  و الفت  نمود. اندیشه 
اصلی حضرت متحد کردن صفوف مسلمانان و استوار ساختن وحدت  آنها براى نابود کردن هر شبه هاى بود که 
می توانست  آتش کینه ها و عداوت هاى پیشین را از نو شعله ور سازد)امین، 1376: ۸7(. بدین ترتیب عقد اخوت، 
باعث ایجاد محبت و نزدیكی میان مسلمانان شد و وحدت گرایی در عمق تعامالت و روابط اقشار مختلف 
جامعه اسالمی ریشه دواند)سبحانی، 214؛ ابن هشام، 2/ 123(. به گونه اى که می توان گفت رمز پیروزى و 
سرافرازى مسلمین در صدر اسالم، همدلی و وفاقی بود که در سایه ایمان به خدا و دل سپردن به پیام  آسمانی و 
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نصایح حكیمانه پیغمبر)ص( و دست شستن از  آمال و مقاصد قبیله اى و فرقه اى حاصل گشت. 
 پیامبر اکرم )ص( تمام  زمینه هاى  فكرى ، اجتماعی  و تاریخی  اختالف  و نفاق  را با بهره گیرى  از تعالیم   آسمانی  
و  اجتماعی   و  اختالفات  فكرى   و  تمایزات   معیارهاى  عصر جاهلی ،  دانستن   بی ارزش   با  و  برد  بین   از  اسالم  
اقتصادى  جامعه  را باطل ، و ارزش هاى  الهی  را جایگزین   آن  کرد. از مهمترین مبانی ارزشی وحدت اسالمی، 
پایدارى در مقابل دشمن مشترک و توطئه ها و دسیسه هاى دشمنان این دین جهانی است. رسول خدا -ص- 
درباره اهمیت این مسئله می فرماید: »ِإنَّ اْلُمْسِلِمیَن َیٌد َعَلی َمْن ِسَواُهْم؛تمام مسلمانان مانند یک دست در برابر 
بیگانگان مّتحدند«)شوشترى، 1367؛  77(. اهمیت این عامل تا حدى است که برخی اندیشمندان اسالمی 
مقابله با دشمن مشترک را جزء ارکان اصلی در مفهوم وحدت شمرده و وحدت اسالمی را بر طبق این مبنا 
برابر  تعریف می کنند. شهید مطهرى قائل است: »وحدت یعنی: متشكل شدن مسلمین در یک صف در 

دشمنان مشترک«)مرتضی مطهرى، 13۸5؛ 234(. 

غدیرووحدتاسالمی
 با رونق و گسترش اسالم و با اوج گیرى همه جانبۀ مقاومت مسلمین در برابر انوع تهاجمات مشرکین و کفار 
و فرود  آمدن امدادهاى غیبی، توجه به اسالم و گرایش به مسلمین هر روز فزونی گرفت و بر تعداد یاران پیامبر)ص( 
و جمعیت انبوه مسلمین افزوده شد. این گرایش به خلوِص گروش هاى مسلمانان و پیروان  آغازین اسالم نبود. 
مردم فوج فوج به اسالم می گرویدند، اما اغراض و خواسته ها و نوع گرایش ها متفاوت بود. از  آنجا که گرایش ها 
همه یكسان نبود و مردم به ایمان کامل دسترسی پیدا نكردند رسالت پیامبرى در سال هاى واپسین سنگین تر از 

همیشه احساس می شد. 
 پیامبر )ص( با اطالع دقیق از انواع گرایش ها، پدرانه و دلسوزانه با  آنها برخورد می کرد، به محبت ها می افزود، 
به هدیه دادن ها، کمک ها، یارى رساندن ها بیمناک نبود و می خواست همگان به وحدت و توحید رهنمون 
ْلُت َجبَرِئیَل علیه السالم أْن َیستعفَی لی عن تبلیِغ ذلک 

َ
باشند و همه را در مرز خداشناسی قراردهد که فرمود:» َو َسأ

ِه الُمّتقین و َکثرِة الُمنافقین و إْذ غاِل ال آثمیَن و َخَتِل الُمسَتهزئیَن« از جبرئیل خواستم  ها الّناُس ِلِعْلمی ِبِقلَّ إلیُكم أیُّ
تا مرا از اعالم والیت علی علیه السالم معاف دارد اى مردم، زیرا می دانم که تعداد پرهیزکاران اندک و شمار منافقان 
فراوان است. و در میان شما گنهكارانی نیرنگ باز و مسخره کنندگان به دین وجود دارد)دشتی، 1379؛ص 
39(. از این رو می توان غدیر را عصاره و چكیدۀ تمام ادیان الهی و خالصه مكتب وحی دانست. غدیر تنها 
یک واقعۀ تاریخی نیست. غدیر، عنوان یک عقیده و اساس یک دین است، اگرچه مغرضان و مخالفان اسالم 
و برخی سطحی نگران، واقعه غدیر را نقطۀ افتراق شیعه و سنی و طرح  آن را در امت اسالمی، تفرقه انگیز 
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می دانند و همواره در پی  آنند که این تفكر مسموم را به جهان اسالم تزریق کنند، اما هیچگاه در این زمینه 
موفق نخواهند شد. پس شناخت جایگاه غدیر به عنوان پیوند دهندۀ مسلمین به یكدیگر، امرى واضح و بدیهی 
است. می بایست با درک و تفسیر درست از واقعۀ غدیر، پیام ها و عبرت هاى این رواید تاریخی را دریابیم و در 
راه پیشرفت و استوارى و اتحاد اسالم و مسلمین به کار گیریم. واقعه غدیر، مؤمن و منافق، مسلمان و متظاهر 
به اسالم وفادار و پیمان شكن را به روشنی شناساند و نشان داد که مرز ایمان و کفر کدام است. انواع گرایش ها 
و اقسام مخالفان و منافقان و منتظران فرصت، به گونه اى پنهان و ناپیدا در جامعۀ اسالمی با تظاهر به حمایت 
از دین و یارى پیامبر صلی الله علیه و  آله و سلم، باقی ماندند تا  آنكه  آزمایش نهایی الهی مطرح شد، که در  آن 
 آزمایش عقیدتی همه امتحان شدند. اگر حادثه غدیرخم نبود و گروه هاى متفاوت اجتماعی مسلمین به همان 
صورت یاد شده، با همان اختالف ها و تضادها و انواع گرایش ها باقی می ماندند، اساس اسالم، رسالت پیامبر)ص( 
و بنیان ایمان، به خطر می افتاد یا ازبین میرفت. راهی براى شناخت حق و باطل و شناخت امام و هدایت و رهبر 

و ضاللت و ریسمانی براى وحدت امت وجود نداشت. 
 از  آنجا که نخستین رکن پیدایش وحدت امت اسالمی، وجود مرجعیت و رهبرى سیاسی است که رسالت 
الهی را به همگان برساند و به نحوى  آن را تفسیر نماید، که خاص و عام قادر به درک و فهم  آن باشند. بنابراین 
پیامبر)ص( به عنوان مرجع و رهبر، احكام این نظام را همانند  آنچه که خداوند اراده فرموده بیان می کند و هم او 
مسئولیت بیان مطالب و قوانین و اهداف این نظام را از مرحله نظرى به مرحله عملی و از گفتار به یک جریان 
برعهده دارد و همزمان مسئول رهبرى  آینده امت و هدایت  با هم،  اجتماعی در سطح رسالت و حكومت 
حرکت سیاسی  آن است. بدین ترتیب، بیان و تفسیر او نیز از جمله مفاهیم نظام الهی به شمار می  آید)تسخیرى، 
13۸3؛ص 37(. از این رو غدیر رسالت سنگینی به دوش گرفت تا جامعه و امت اسالمی را بعد از نبی مكرم 
اسالم)ص( از گسست و افتراق حفظ کند. غدیر رسالت انتخاب مرجع و رهبر جهت مشخص نمودن مسیر جامعه 
اسالمی در  آینده و حفظ اتحاد و یگانكی بی کم و کاست عین مقصود خداوند و در محدودۀ نظام حقوق الهی 
را به عهده داشت. مرجع و رهبر سیاسی، امت را طبق دستورها و احكام نظام حقوق الهی، اداره نموده و  آینده 
امت و رهبرى و حرکت سیاسی  آن را به گونه اى هدایت می کند، که پیوسته در چارچوب مشروعّیت الهی باقی 
بماند. مرجعیت و رهبرى سیاسی از نظام حقوق الهی سرچشمه گرفته و وظیفه اصلی مرجعیت و رهبرى سیاسی، 

بیان احكام این نظام، مبتنی بر جزم و یقین است. 
 غدیر باید محور وحدت و عدالت باشد. نباید اجازه دهیم نزاع هاى مذهبی با تندروى هاى نادرست جنگ 
مذهبی را در یک کشور مسلمان مدیریت کند. باید با الگو پذیرى از غدیر این درگیرى و اختالفات را خاتمه دهیم. 
متاسفانه برخی با بحث غدیر بر طبل اختالف میان شیعه و سنی میكوبند اما نمی دانند که غدیر تنها یک بحث 
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میان شیعه و سنی نیست بلكه یک صفت اسالمی و انسانی است. هر مسلمانی به غدیر دل می دهد و این امر نباید 
دستاویزى براى اختالف میان شیعه و سنی باشد؛ چرا که غدیر نه تنها تفرقه افكن نبوده و نیست، بلكه رویدادى 
وحدت  آفرین در جهان است که باید به درستی به  آن نگاه و توجه شود. این بدان جهت است که وحدت، مایه 
انس بشر و  آرزوى همه است و ریشه در فطرت انسانی دارد. شاید راز و رمز این که همه انسان ها در جست و جوى 
وحدت اند، همین معنا باشد و با اینكه وحدت، در همه عرصه ها خواست همگان است، ولی انسان ها در چگونگی 
و وسایل تحّقق  آن همانند هر خواستۀ دیگرى اختالف نظر داشته اند.  آنها براى به دست  آوردن  آن، راه هاى مختلفی 
را طی می کنند و به دسته هاى گوناگونی تقسیم شدند. اختالف در به دست  آوردن این وحدت، خود دلیلی قاطع بر 
تالش پی گیر  آن ها براى دست یابی به  آن و برهانی روشن بر ژرفاى درک اهمیت وحدت و بهره فراوان  آن است. 
زمانی وحدت بشریت  آسان خواهد بود که وحدت امت اسالمی بر پایه و اساس صحیحی محقق گردد؛ چرا که اگر 
این امت متحد شود، این شایستگی را دارد که حرکت بشریت را به سمت و سویی بهتر و با ثبات تر رهنمون شود. 

امت اسالمی داراى اندوخته فكرى و اعتقادى و حقوقی فراوان است. 
با توجه به  آنچه گفته شد امت اسالمی، بزرگ ترین تجمع بشرى و انسانی را تشكیل می دهد که در طول 
تاریخ بشر، حول اندیشه توحید و وحدت، گرد  آمده است. امروزه، مالحظه می کنیم که شرایط خاصی امت 
اسالمی را بر سر دو راهی قرار داده است، به گونه اى که یا وحدت و همبستگی را به دست  آورد یا هویت خویش 

را از دست بدهد که در این صورت نابودى و ویرانی گسترده اى را در پی خواهد داشت. 

نتیجهگیری
 ایجاد اتحاد و اخوت میان ملت ها و  آحاد مسلمانان در سراسر جهان، از اهداف و  آرمان هاى اصیل اسالم 
است که ریشه در قر آن و سنت و  آراى اندیشمندان مذاهب اسالمی دارد. براى عملی شدن این هدف و ایجاد 
امت واحده اسالمی که در جهت اعتال و عزت و عظمت و اقتدار جهان اسالم است، وحدت بر محور اصول 

دین و مشترکات اعتقادى و دامن نزدن به مسائل اختالفی در این عرصه از ضروریات است. 
 مقصود از وحدت اسالمی این است که پیروان هر یک از مذاهب گوناگون اسالمی در عین حال که عقاید و 
احكام خاص  آن مذهب را براى خود حفظ می کنند و به  آنها مقید هستند، در روابط اجتماعی، سیاسی، نظامی، 
اقتصادى و فرهنگی خود با مسلمین دیگر همسو و تابع مصالح عالیه اسالم و امت اسالمی باشند. براساس این 
برداشت از وحدت، امت اسالمی مقابل دشمنان اسالم همواره به صورت »ید واحده« عمل کنند. این درست 
مانند اجزاى مختلف یک بدن است که هر یک از اعضاء با دیگرى متفاوت است. هر یک نام و ویژگی هاى 
متفاوتی با همدیگر دارند و حتی وظایف و کارهاى هر یک با هم متفاوت است ولی علی رغم این تفاوتها، همۀ 
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 آنها با یكدیگر همكارى دارند و به هنگام بروز خطر همگی متحد و با انسجام کامل با خطر مقابله می کنند. علما 
گاهی خود تالش عمیق در جهت وحدت اسالمی در بین مسلمانان انجام  و اندیشمندان اسالمی با همفكرى و  آ
میدهند. تالش می کنند تا موارد اختالف را تا  آنجا که ممكن است از بین ببرند و زمینه هاى وحدت اسالمی را 

در جهت ایجاد دوستی و هماهنگی و نزدیک کردن قلوب به یكدیگر در همۀ سطوح ایجاد نمایند. 
 ملل اسالمی و مسلمانان سراسر جهان با شیوه ها و روش هاى گوناگون می توانند به وحدت و برادرى دست 
یابند که یكی از  آنها، وحدت در عقیده و  آرمان است، زیرا اختالفات در ایدئولوژى و مبانی فكرى به اختالف 
ناگزیر  پایدار و ماندگار شود  براى  آنكه  در رفتارها، کنش ها و واکنش ها کشانده می شود. وحدت اسالمی 
باید بر مبانی استوارى بنیان شود. وحدت اسالمی حول محور دین و مشترکات اسالم، عامل مؤثر در پیشرفت 
مادى معنوى مسلمانان است. ایمان به خداى واحد، پیامبر اسالم)ص(، کتاب و قبلۀ واحد از مهم ترین مبانی 
معرفتی اعتقادى و محبت اهل بیت)ع( و پایدارى در برابر دشمن مشترک از برجسته ترین مبانی ارزشی همبستگی 
مسلمانان است. وحدت اسالمی در دوران معاصر با توجه به شرایط حاکم بر جهان و دنیاى اسالم، به گونۀ یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر در  آمده و با سرنوشت مسلمانان در عرصۀ اجتماعی سیاسی گره خورده است. این امر 
می طلبد که روند حرکت به سوى  آرمان وحدت اسالمی، با سرعت بیشترى انجام گیرد و گام هاى بلندترى در 
این زمینه برداشته شود. وحدت مسلمانان همواره از مهمترین موانع تحقق اهداف استعمار در به اسارت کشیدن 
 آنها بوده است. از این رو است که کارسازترین سیاست استعمار در برخورد با ملتهاى جهان به ویژه جوامع 
اسالمی، شعار »تفرقه بینداز و حكومت کن«  بوده که امروزه عماًل به »تفرقه بینداز و ریشه َکن ُکن« تبدیل 
شده است. سیاست استعمار، گسترش تفرقه از طریق انتقال مشكالت سیاسی و عقیدتی، به صحنه هاى عملی 
و نظامی به بهانه مبارزه با تروریسم است که زنگ خطرى براى جهان اسالم است. بنابراین قر آن به مسلمانان 
سفارش می کند براى ترساندن دشمنان اسالم،  آنچه در توان دارند  آماده سازند:»َو َاَعّدوا َلُهم َما اسَتَطعُتم«)انفال/ 

60(. حال چه نیرویی برتر از وحدت مسلمانان، موجب ترس دشمنان می شود. 
 بنابراین معناى وحدت اسالمی  آن است که مسلمانان از هر گروه و مذهبی بر اساس  آیین اسالم گردهم 
 آیند. براى تحقق این معنا الزم نیست  آن ها دست از اختالفات خود برداشته، یک مذهب مشترک را برگزینند. 
این کار نه الزم است و نه قابل عمل، طرح وحدت اسالمی به این شكل، موجب می شود که این طرح عقیم 
بماند و از اول با شكست مواجه بشود. مسلمانان می توانند با حفظ موارد اختالف و با تكیه بر عناصر مشترک 
دینی، اتحاد اسالمی راشكل دهند. راه رسیدن به این هدف این است که  آنان در امور مربوط به امت اسالمی 
وسعت نظر داشته، فراتر از مرزهاى مذهبی، مّلی، زبانی و... بیندیشند و در عمل مصالح کّلی اسالم و مسلمین 

را بر مصالح جزئی مقدم بدارند. 
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اطالعات. 
- سبحانی، جعفر)بی تا(؛ فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم، قم، مشعر. 

- سیوطی، عبدالرحمن بن ابوبكر)1365(؛ الدر المنثور، بیروت، دارالمعرفه. 
- شوشترى، نور الله)1367(؛ الصوارم المهرقه، تهران، مطبعه النهضه. 

- شوکانی، محمدبن علی)1419(؛ فتح القدیرالجامع بین فنی الروایه والدرایه من علم التفسیر، صنعاء، مكتبه 
االرشاد. 

- طباطبائی، محمد حسین)1372(؛ المیزان، )چاپ پنجم(، تهران، دارالكتب اإلسالمیه. 
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- طبرسی، فضل بن حسن)1333(؛ مجمع البیان فی تفسیر القر آن، لبنان، صیدا مطبعة العرفان. 
 - نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی)1379(؛ انتشارات نسیم حیات، چاپ دوم. 

 - متقی هندى، علی بن حسام الدین)1413ق(؛ کنز العمال، )تحقیق شیخ بكرى حیانی و شیخ صفوه السقا(، 
بیروت، مؤسسه الرساله. 

- مجلسی، محمدباقر)1360ش(؛ بحار االنوار، ترجمه موسی خسروى و دیگران، تهران، نشر اسالمیه. 
 - مطهرى، مرتضی)13۸5(؛ الغدیر و وحدت اسالمی، قم، رسالت.  

 -___________)1357(؛ امامت و رهبرى، تهران، صدرا. 
تبلیغات  دفتر  انتشارات  مرکز  قم،  اسالم،  سیاسی  اندیشه  در  وحدت  استراتژى  احمد)1371(؛  موثقی،   -

اسالمی قم، جلد دوم، چاپ اول. 
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مفهومشناسیصمتونطقدرنهجالبالغه

مرتضیامامی1،معصومهعلیبخشی2
1 استادیار گروه معارف اسالمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
2 دانشجوی دکتری علوم ومعارف نهج البالغه، دانشگاه کاشان

چکیده
کتاب شریف نهج البالغه به عنوان یكی از میراثهاى عظیم وگرانمایه مسلمانان دربردانده معارف واالى الهی 
درموضوعات مختلف می باشد. مباحث اخالقی وتربیتی بخش قابل توجهی از نهج البالغه را به خود اختصاص 
داده است. صمت ونطق به عنوان دو مفهوم اخالقی در نهج البالغه، از اهمیت ویژه اى برخوردار است. صمت به 
معناى خاموشی وسكوت کنترل شده، راهی براى در امان ماندن از  آفات زبان است که انسان براى تهذیب نفس 
باید به  آن متمسک شود. مفهوم نطق به معناى سخن گفتن، به عنوان یكی از نعمتهاى الهی است که به انسان 
عطا شده است. واژه »صمت« به همراه مشتقاتش 20 بار و واژه »نطق« نیز با مشتقاتش 4۸ بار درنهج البالغه 
 آمده است. اما همه  آنها کاربرد اخالقی ندارند. صمت از ذکرخدا، کلمات حكیمانه واز روى عجز وناتوانی 
مذموم و صمت از روى حلم، حكمت، مصلحت و براى محفوظ ماندن از خطاهاى زبان ممدوح است. در 
مقابل، نطق از روى هوى وهوس، نطق ظالمانه، نطق دنیاپرستان و نطق شیطان و پیروانش مذموم و نطق صادقانه، 

عادالنه، حكیمانه و از روى حق ممدوح است. 

کلمات کلیدی:امام علی)ع(، نهج البالغه، صمت، نطق، اخالق. 
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1.مقدمه
بی تردید پس از قر آن کریم گران قدرترین و ارزشمند ترین میراث مسلمانان نهج البالغه امیر المومنین )ع( 
است. مجموعه اى براى هدایت فرد و جامعه که از واالترین افراد بعد از پیامبر اکرم )ص( صادر شده است. 
گاهی، شناخت وبه کار گیرى معارف واالى الهی که در این کتاب شریف  آمده است، تامیین کننده سعادت   آ

دنیوى واخروى انسان هاست. 
از جمله مباحث مهم که در نهج البالغه مورد توجه قرار می گیرد، مباحث اخالقی است. در این پژوهش سعی 
بر  آن است که مفاهیم صمت و نطق را در این کتاب گرانمایه مورد بررسی  قرار داده و کاربردهاى اخالقی  آن را 
در حد وسع استنباط نماییم. صمت )خاموشی( از جمله مفاهیمی است که در کتب اخالقی وسیله و راهی براى 
در امان ماندن از  آفات زبان معرفی شده که سالک الی الله براى تهذیب نفس باید به  آن متمسک شود. در کتب 
دینی و روایی نیز روایات بسیارى در مدح صمت وارد شده است. به عنوان نمونه امام علی )ع( می فرمایند:»ال 
عباده کاصمت:عبادتی همچون صمت وخاموشی نیست.« ) آمدى:137۸، ح 5251( در نقطه مقابل صمت، 
نطق قرار گرفته که به عنوان یكی از فضیلت ها و نعمت هایی است که خداوند به انسان عطا کرده است. امام علی 
)ع( در این خصوص می فرمایند:»لالنسان فضیلتان عقل و منطق. فابالعقل یستفید و بالنطق یفید: براى انسان دو 

فضیلت عقل و منطق است که با عقل فایده و بهره کسب می کند و با گفتار خود به دیگران فایده می رساند.« 
) همان، حدیث ۸4۸۸(

 در این نوشتار در بخش اول مفاهیم صمت و نطق به لحاظ لغوى و اصطالحی مورد بررسی  قرار گرفته و در 
بخش بعد کارکرد هاى اخالقی این مفاهیم در نهج البالغه  آورده شده است. با بررسی  انجام شده می توان بیان 
کرد که صمت و نطق هر کدام مقام و جایگاهی داشته و اگر انسان از  آن به طور درست و صحیح استفاده نماید 
در تهذیب نفس موفق بوده و به سعادت و کمال می رسد. گفتنی است که بحث صمت و نطق در نهج البالغه به 
عنوان اثر مستقل از پیشینه چندانی برخوردار نیست. تنها در پایان نامه اى با عنوان »سكوت از منظر نهج البالغه« 
نوشته علی رضا هامونگرد به جنبه هاى مختلف سكوت و انواع  آن پرداخته شده است. در برخی کتب اخالقی 

نیز بحث صمت مطرح و در ذیل  آن روایات اهل بیت »علیهم السالم« در این خصوص  آورده شده است. 
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی با محور قرار دادن کتاب نفیس نهج البالغه و رجوع به شروح 
معتبر نهج البالغه می باشد. در پژوهش حاضر به منظور تحدید بحث صرفا به واژه هاى صمت و نطق اکتفا شده 
است. شماره خطبه ها و حكمت ها نیز بر اساس نسخه صبحی صالح از نهج البالغه می باشد و ترجمه کلمات و 

عبارات نیز بر اساس ترجمه فیض االسالم است. 
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2. مفاهیماصلی
1-2.صمت

1-2-1.معنایلغویصمت:کلمهصمت مصدر از فعل َصَمَت از ماده »صاد و میم و تاء«به معناى ساکت 
و خاموش است. )فیروز  آبادى:1430، ص 752، ابن فارس:1429، ص 552، طریحی:1365، ج2، ص 209، (

بیشتر لغت شناسان واژه هاى صمت و سكوت را هم معنا در نظر گرفته اند. سكوت از ماده َسَكَت است خالف 
نطق و کالم و به معناى ترک سخن و خاموشی  آمده است. ) فراهیدى:1409، ج 5 ص 305، راغب اصفهانی: 
1404، ص236، زبیدى:1414، ج 3 ص 69، ابن منظور:19۸2، ج2 ص43، فیومی:1425، ج 1 صفحه 201، 
فیروز  آبادى:1430، ص 625( برخی از لغویون صمت را به معناى سكوت طوالنی  آورده اند )ابن منظور:19۸2، 
ج 2 ص 54، شرقی:1366، ج 3، ص ۸4، فراهیدى:1409، ج7، ص 107(گروهی نیز نظیر ابن اثیر در کتاب 
النهایه فی غریب الحدیث و االثر شخص صامت را کسی می دانند که زبانش بند  آمده و نمی تواند صحبت کند 
و واژه »اعتقل لسانه« را به کار برده اند )ابن اثیر:1364، ج 3، ص51، ابن منظور:19۸2، ج2، ص55( همچنین 
در برخی کتاب لغت واژه صامت که اسم فاعل از َصَمَت است براى زکات طال و نقره به کار رفته و براى زکات 
اسب و شتر و گوسفند که حیوان هستند از واژه ناطق استفاده کرده اند )ابن منظور:19۸2، ج2، ص 55، ابن 
فارس:1429، ص 552، طریحی:1365، ج 2، ص 209( طبق نظر این لغویون واژه صامت براى جمادات و ناطق 
براى حیوانات به کار رفته است. یعنی جماداتی که قدرت تكلم و سخن گفتن ندارند صامت شمرده شده اند. 
بر اساس  آنچه گفته شد واژه هاى صمت و سكوت در کتب لغت مترادف شمرده شده و تقریبا هر دو به معناى 
ترک سخن و خاموشی به کار رفته اند. چه این ترک سخن و خاموشی ارادى باشد چه غیر ارادى. غیر ارادى 

درباره جمادات و افرادى که قدرت تكلم نداشته و علیل می باشند صدق می کنند. 
2-2-1.معنایاصطالحیصمت:صمت همان گونه که ذکر شد در لغت به معناى سكوت و خاموشی به 
کار رفته است. در اصطالح علم اخالق یكی از راه هاى برطرف کردن مفاسد و  آفات زبان و از مراحل تهذیب 
نفس، صمت و خاموشی است )مهدى نراقی: ج 2، ص 255، احمد نراقی137۸، ص 52۸( علماى علم اخالق 
براى سكوت و اصالح زبان اهمیت ویژه اى قائل هستند و معتقدند که سالكان راه حق بدون رعایت سكوت و 
بدون حفظ زبان از انواع گناهانی که به  آن  آلوده می شوند، به جایی نمی رسند. هر چند در ریاضت هاى بدنی 
و روحانی و انجام عبادات کوشا باشند. به عبارت دیگر کلید ورود به مسیر تهذیب نفس و سیر الی الله توجه 
به این موضوع است. )مكارم شیرازى: 1377، ج1، ص 29۸(نعمت بیان که خداوند در اختیار انسان قرار داده 
است و یكی از افتخارات نوع بشر می باشد، داراى دو جنبه مثبت و منفی است. در  آغاز مرحله خود سازى به 
بعد منفی بیان توجه شده است و توصیه به سكوت می کنند و بعد از کسب تسلط بر زبان، مساله صمت مطرح 
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می شود. صمت به معناى سكوت معنادار و کنترل شده است و  آنچه در تهذیب نفس مطلوب است سكوت 
به مورد است. زیرا در بسیارى از موارد گفتار و سخن گفتن، اظهار عقیده کردن و امر به معروف و نهی از 
منكر و... الزم و واجب است. در چنین موارد سكوت حرام است )مهدوى کنی: 1375، ص126(  آنچه مایه 
بدبختی و بازداشتن انسان از تهذیب نفس و سیر وسلوک الی الله است سخنان اضافی و بیهوده و احیانًا بی معنی 
و گناه  آلود است. )مهدى نراقی: ج2، ص196، مكارم شیرازى: 1377، ج 1، ص 303(بر این اساس صمت در 
اصطالح با سكوت که ترک کالم به صورت مطلق است تفاوت داشته و به معناى ترک سخن در امورى است 
که هدف صحیحی را تعقیب نمی کند و  آنچه براى تهذیب نفس ضرورت دارد بیشتر صمت است نه سكوت. 

در واقع سكوت عام تر از صمت است. 
2-2.نطق

2-2-1.نطقدرلغت:کلمه نطق مصدر از فعل َنَطَق است. در کتب مهم لغوى به معناى تكلم و سخن 
گفتن به کار رفته است. )فراهیدى:1409، ج 5، ص 104، ابن منظور:19۸2، ج10، ص225، فیومی:1425، ج 
2، ص 611، قرشی:1372، ج 7، ص 79، طریحی:1365، ج 5، ص 239( همچنین تكلم با صوت و حروف 
که معانی با  آن شناخته شوند نیز در معناى نطق وارد شده است. )فیروز  آبادى:1430، ص 1294، شرقی:1366، 
ج 2، ص41۸(راغب در مفردات  آن را صداهاى جدا جدا که زبان  آن را  آشكار می کند و گوش  آنها را می شنود 
معنا کرده و معتقد است در مورد غیر انسان به کار نمی رود. ) راغب اصفهانی:1404، ص 492 اما گروهی دیگر 
از لغویون معتقدند که درباره غیر انسان نیز به کار می رود. )فراهیدى:1409، ج5، ص 104، ابن منظور: 19۸2، 
ج 10، ص 354، فیومی:1425، ج 2، ص 611( این واژه در قر آن درباره انسان ) نجم: 2و3 ( پرندگان ) نمل:16( 
کتاب )جاثیه: 29( اعضاء و جوراح انسان ) فصلت:21و22 ( و.... به کار رفته است. )قرشی:1372، ج7 ص 
۸0( کلمه منطق اسم از فعل َنَطَق به معناى سخن و گفتار )فراهیدى:1409، ج5، ص 104، طریحی:1365، ج 
5، ص 239، ابن منظور:19۸2، ج1 ص 255( مترادف واژه هاى قول و کالم است. )فیروز  آبادى:1430، صص 

1144 و 1104، ابن فارس:1429، ص ۸74(
2-2-2.معنایاصطالحینطق: واژه نطق در لغت به معناى تكلم و سخن گفتن به کار رفته است. معناى 
اصطالحی  آن هم در علم اخالق نیز برابر همان معناى لغوى است. نطق و بیان یكی از نعمت هایی بزرگی است 
که خداوند در اختیار انسان قرار داده است. این نعمت داراى ابعاد مثبت و منفی است و در استفاده از  آن باید 
دقت کرد و  آن را در مواقع ضرورى و مفید به کار برد )مهدوى کنی:1375، ص 1296( اصحاب پیامبر اکرم 
)ص( براى در امان ماندن از  آفات و بعد منفی این نعمت سنگریزه اى در دهان خود گذاشته و تنها در صورتی که 

می دانستند سخنشان براى خدا و در راه رضاى خداست  آن را خارج می کردند )مهدى نراقی: ج2 ص 196(
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علماى علم اخالق براى این نعمت  آدابی را مطرح کرده اند و تحت عنوان  آداب سخن گفتن به  آن می پردازند 
که برخی از  آنها عبارت اند از: کم گویی، به موقع صحبت کردن، پرهیز از الفاظ غریبه، کنایه، غیبت، تهمت، 
دروغ، نمامی، مزاح هاى شنیع و... )طوسی:1413، ج 1، ص 190-192، دوانی:1391، ص 200(باید بدانیم 
بسیارى از عبادات نظیر نماز، امر به معروف و نهی از منكر، ارشاد جاهل، تعلیم علوم واجبه و دفاع از حق مظلوم 
و... به وسیله زبان و تكلم صورت می گیرد. در روایتی از امام سجاد )ع( سوال شد که سخن گفتن افضل است 
یا سكوت؟ امام فرمودند:» هر کدام از این دو  آفاتی دارند هرگاه هر دو از  آفات در امان باشند سخن گفتن 
از سكوت افضل است. علت را پرسیدند امام )ع( فرمودند: این به خاطر  آن است که خداوند متعال پیامبران و 
اولیاى الهی را به سكوت مبعوث و مامور نكرد بلكه  آنها را به سخن گفتن مبعوث کرد هرگز بهشت با سكوت 
به دست نمی  آید. والیت الهی با سكوت حاصل نمی شود و از  آتش دوخ رهایی حاصل نمی شود. همه اینها به 
واسطه کالم و سخن به دست می  آید. من هرگز ماه را با خورشید یكسان نمی بینم حتی هنگاهی که می خواهی 
فضیلت سكوت را بگویی با کالم  آن را بیان می کنی و هرگز فضیلت سكوت را با سكوت شرح نمی دهی.«) 
مكارم شیرازى:1377، ج1، ص 305(با توجه به مطالب ذکر شده استفاده صحیح و به موقع از نطق و کالم که 
یكی از بهترین امتیازات  آدمی بر سایر مخلوقات است و پرهیز از  آفات  آن مورد تایید همگان بوده و سیره عملی 

ائمه) علیهم السالم( موید  آن می باشد. 

3.صمتدرنهجالبالغه
همان گونه که در بحث لغوى مطرح شد واژه صمت به معناى سكوت و خاموشی است. در نهج البالغه 
نیز به معناى خاموش و ساکت به کار رفته است. ) شرقی:1366، ج 3، ص ۸4، علیزاده:1360، ص 163، 

قرشی:1377، ج 2، ص 646( این واژه با مشتقاتش 20 بار در نهج البالغه  آمده است. 
مهم ترین کاربرد هاى  آن عبارت است از:

 1اوصاف قر آن )صامت ناطق:خ 147، فالقر آن  آمر وزاجر و صامت ناطق: خ1۸3( 
2. اوصاف پیامبر )ص( و اهل بیت )علیهم السالم( )کالمه بیان و صمته لسان: خ 96، و ان صمتوا لم یسبقوا: 
خ 154، هم الذین یخبرکم عن علمهم و صمتهم عن منطقهم: خ147، هم عیشالعلم و موت الجعل یخبرکم 

حلمهم عن علمهم و ظاهرهم عن باطنهم و صمتهم عن حكم منطقهم: خ 239(
 3. اوصاف مومنین )کثیر صمته:خ 233، کان الكثر دهره صامتا:خ 2۸9، ان صمت لم یغمه صمته: خ 193(

 4. وصف مردگان و قیامت )وعلیا صموتا:خ ۸3، صامته بعد نطق: خ149، صّمت دیارهم:خ 221، تكلمت 
علینا الربوع الُصموت:خ 221(



مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 342

5. اوصاف مخلوقات ) ان کان خلقا صامتا:خ 91، صوامت ابوابها:خ 91(
6. وصف کسانی که به وحی و فرمان پیامبر )ص( گوش ندادند ) من اصمته الصیحه:خ 4، (

7. درباره فضیلت سكوت و جایگاه سكوت و سخن ) بكثره الصمت تكون الهیبه: ح224، ال خیر فی 
الصمت عن الحكم: ح1۸2، و تالفیک ما فرط من صمتک: نامه 31 فراز 90(

از کاربرد هایی که ذکر شد برخی جنبه اخالقی نداشته و چون در این پژوهش سعی بر  آن است که کارکرد هاى 
اخالقی صمت را مورد بررسی  قرار دهیم لذا از پرداختن به  آنها خود دارى کرده و تنها مواردى که کارکرد 

اخالقی داشته را مورد بررسی  قرار می دهیم. 
*کالمهبیانوصمتهلسان )خ96(:عبارت ذکر شده در خطبه 96 جزء فضائل پیامبر اکرم )ص(  آمده است. 
کالم ایشان بیان است چنان که خداوند متعال می فرمایند »لتبین للناس ما نزل الیهم«. وصمته لسان: امام علی 
)ع( لفظ لسان را براى سكوت پیامبر )ص( به صورت استعاره به کار برده اند. وجه تشبیه  آن است که سكوت پیامبر 

)ص( از دو جهت به معناى بیان و توضیح است. اول اینكه پیامبر )ص( از بیان  آنچه شایسته نبوده خود دارى کرده 

و مردم در می یافتند که نباید پیرامون موضوعی که پیامبر)ص( سكوت کرده، حرفی زد )ابن میثم:1375، ج 2، 
ص ۸42( و ایشان از سكوت به عنوان سالحی در برابر جاهالن استفاده می نمودند )مكارم شیرازى:1375، ج 
4 ص290( و گاه با سكوت کارهایی را تقریر و امضا می کردند ) همان، ج4، ص290، جعفرى:1376، ج 17، 
ص 5493( از کالم امام )ع( که در وصف پیامبر )ص( وارده شده می توان برداشت کرده که سكوت می تواند جنبه 

نهی از منكر و یا تایید یک معروف را داشته باشد. 
*»همالذینیخبرکمُحکُمُهمِعنِعلمهموَصمُتُهمَعنمنطقهم« )خ 147( و عبارت مشابه  آن: »ُیخبرکم 
ِحلمهم َعن ِعلمهم و ظاهرههم عن باطنهم و َصمتهم َعن حكم َمنِطقهم« )خ 239(عبارات ذکر شده بخشهایی 
از خطبه هاى 147و 239 نهج البالغه است که در  آن امام علی )ع( اوصاف اهل بیت )علیهم السالم( را بیان 
می کردند.  آنچه مورد توجه ماست عبارت »َصمُتُهم َعن منطقهم« و »َصمتهم َعن حكم َمنِطقهم« است. رابطه 
سكوت را با منطق حكیمانه روشن می سازد و تجربه نشان می دهد که  آنها که کمتر سخن می گویند گزیده تر 
و حساب شده تر حرف می زنند ) مكارم شیرازى:1375، ج ۸، ص 5۸9( منطق به معناى کالم و سخن است 
)شرقی:1366، ج 4، ص 41۸( سكوت سخن ور و زبان  آور فرزانه اى که از کمال و حكمت و هوشمندى 
برخوردار است و در هر موقع و به هر شكل و در هر حال نشانه حسن منطق و کمال دانش و توجه اوست به  آنچه 
می گوید )ابن میثم:1375، ج 3، ص 377(سكوت  آنان و از روى نادانی و ناتوانی نیست بلكه  آنان به خوبی 

می دانند که چه زمانی سخن بگویند و چه زمانی سكوت کنند )مغنیه:13۸7، ج3، ص 221(
*وانصمتوالمیسبقوا...)خ 154(: کالم مذکور بخشی از خطبه 154 است که اوصاف اهل بیت )علیهم 
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ایشان در پاسخگویی نیست بلكه  ناتوانی  به معناى  السالم( در  آن وارد شده است. سكوت اهل بیت هرگز 
مقتضاى مصلحت و حكمت است لذا کسی نمی تواند بر  آن پیشی بگیرد. با اینكه هرگاه ایشان سكوت کردند 
کسی را یاراى سخن و اظهار وجود در برابر  آنها نیست. )مكارم شیرازى:1375، ج6، ص 97( برخی نیز گفته اند 
که مردم به سكوت  آنها احترام گذاشته اند و در این مواقع به خود جرأت سخن گفتن نمی دهند ) مغنیه:13۸7، 
ج 3، ص 300( ابن ابی الحدید معتزلی معتقد است که سكوت  آنان از روى ناتوانی نبوده و بلكه به خاطر حلم 
و بردبارى ایشان است. ) ابن ابی الحدید:ج9، ص 177( از نشانه هاى انسان هاى حلیم سكوت  آنان است و نباید 
هر نوع سكوت و خاموشی را حمل به ناتوانی کرد. امام علی )ع( در جایی دیگر می فرمایند:» الصمت  آیه الحلم. 

خاموشی نشانه بردبارى است« )  آمدى:137۸، 5126(
هَصمُتُه )خ 193(: عبارت مذکور بخشی از خطبه 193 است که در صدد بیان اوصاف  *انصمتلمَیُغمَّ
متقین می باشد. متقین از سكوت خود غمگین نمی شوند با اینكه سكوت ممكن است در مواقعی سبب پژمردگی 
گاهی از ثمرات دنیوى و اخروى  اندوه شود. )مكارم شیرازى:1375، ج 7 ص 5۸9(اهل تقوا به علت  آ و 
سكوت و مفاسد و آفات کالم نظیرکذب، غیبت، دروغ، جدال و... خود را ملتزم به سكوت کرده و تنها در 
مواقع ضرورت سخن می گویند )هاشمی خویی:1400، ج 12، 154( به همین خاطر سكوت و خاموشی موجب 
غمگینی و ناراحتی  آنها نمی شود. در خصوص صمت و سكوت روایات زیادى وارد شده است. امام علی )ع( 
می فرمایند:» الزم الصمت فادنی نمعه السالمه: مداومت بر سكوت داشته باشید چرا که کمترین نقشش سالم 
ماندن توست«) آمدى:137۸، ح5225( و همچنین می فرمایند: »الصمت  آیه النبل و ثمره العقل: خاموشی نشانه 
هوشمندى و نتیجه عقل و خرد است.«)همان، ح5220(در مباحث اخالقی از اولین قدم هاى که انسان باید براى 
تزکیه نفس خود بردارد سكوت است. با سكوت است که  آدمی می تواند خود را از مصائب و مشكالت زبان در 
امان نگه دارد. زیرا بسیارى از سخنان بی فایده و بیهوده ممكن است گناه  آلود بوده و انسان را از تهذیب نفس 
باز دارد. هرچه کالم و سخن بیشتر شود احتمال خطا در انسان بیشتر می شود. امام علی )ع( می فرماید: »من کثر 
کالمه کثر خطائه: هرکس کالمش بیشتر باشد خطایش بیشتر است«) ح349( از این روست که متقین از صمت 

و خاموشی خود غمگین و ناراحت نیستند. 
الوکاء  *وتالفیکمافرطمنصمتکایسرمنِادراککمافاتمنمنطقکوِحفُظمافیالوعاءِبشدِّ
)نامه 31 فراز 90(:بخشی از نامه 31 امام علی )ع( به فرزنداشان امام حسن )ع( است. در این بخش از نامه امام )ع( 
می فرمایند:» جبران  آنچه که بر اثر سكوت خود از دست داده اى از جبران  آنچه که بر اثر سخن گفتن از دست 
داده ى  آسان تر است.« اگر انسان از گفتن چیزى صرف نظر و خود دارى کرد و بعد بفهمد که این سكوت او 
اشتباه بوده می تواند  آن را تالفی کند. اما اگر سخنی بگوید و بعد بفهمد که این سخن او اشتباه بوده یا گفتنی 
نبوده است بازگرداندن  آن امكان پذیر نیست. همانند  آبی که بر زمین ریخته می شود و جمع کردن  آن عادتًا 
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ممكن نیست )مكارم شیرازى:375، ج 9، ص 642( ابن ابی الحدید در شرح خود می نویسد: »انسان قادر است 
که سكوت را تبدیل به کالم کند اما کالم را نمی توان به سكوت تبدیل کرد« )ابن ابی الحدید: ج 16، ص97( 
حضرت در این توصیه به برترى صمت بر کالم اشاره دارند و با عبارت »وحفظ مافی الوعاء ِبشد الوکاء« راه 
رسیدن به مقصود را هم نشان می دهند. وعاء به معناى ظرف است و وکاء به معناى پیمانی است که دهانه مشک 
را با  آن می بندند. اشاره به زبان و دهان است که اگر انسان  آن را در اختیار خود بگیرد سخنان ناموزون یا کلماتی 

که موجب پشیمانی است از او صادر نمی شود )مكارم شیرازى:1375، ج 9، ص631(
*»الخیرفیالصمتعنالحکمکماانهالخیرفیالقولبالجهل. )ح1۸2(:خاموش ماندن از گفتار 
حكمت  آمیز فایده اى ندارد همانگونه که سخن گفتن نابخردانه« امام علی )ع( در این گفتار حكیمانه به موارد 
لزوم سكوت و موارد سخن گفتن اشاره می فرمایند.  آنجا که انسان عاقالنه، حكیمانه سخن بگوید فضیلت 
است و ترک  آن رذیلت و  آنجا که انسان جاهالنه و نابخردانه سخن بگوید رذیلت است و ترک  آن فضیلت 
است. )به همین دلیل روایات بسیارى در مدح سكوت و هم احادیثی در فضیلت کالم وارد شده است( )مكارم 
شیرازى:1375، ج 13، ص 439(تعبیر به حكم در کالم امام )ع( شامل هر سخن حكیمانه و خردمندانه است 
زیرا در نقطه مقابل  آن در همین کالم واژه جهل به کار رفته است. ) همان، ج13، 441( برخالف برخی شارحان 
که  آن را به قضاوت کردن و فتوا دادن به حالل و حرام معنی کرده اند. ) مغنیه:13۸7، ج6، ص 263(امام علی 
)ع( در جایی دیگر می فرمایند:» طوبی لمن صمت اال من ذکر الله:خوشا به حال کسی که خاموش باشد جز از 

ذکر خداوند.«) آمدى:137۸، ح5240( در واقع ذکر خداوند نیز را می توان جزء حكم و سخنان حكمت  آمیز 
دانست که سكوت در  آن بی فایده و بی خیر است. 

*»بکثرهالصمتتکونالهیبه... ح224: با سكوت وقار انسان بیشتر می شود.«امام علی )ع( در این گفتار 
حكمت  آموز یكی از  آثار سكوت و خاموشی که ابهت و بزرگی است را بیان می دارندانسانی که بیشتر سكوت 
می کند اوال از بسیارى از گناهانی که توسط زبان ممكن است مرتكب شود در امان خواهد بود و پرهیز از این 
گناهان خود ابهت و هیبت و شخصیت انسان را بیشتر می کند. )مكارم شیرازى:1375، ج13، ص 707( ثانیا 
سكوت نشانه عقل است و ابهت صاحبان عقل  آشكار است و ثالثا اگر سكوت ناشی از ضعف و ناتوانی در کالم 
باشد این مساله نیز خود باعث احترام شخص و ابهت دهنده اوشده زیرا با سكوت از پریشان گویی و هذیان 
پرهیز می کند )ابن میثم:1375، ج 2، ص 602( امام علی )ع( در روایتی دیگر قریب به همین مضمون می فرمایند: 

»اصمت دهرک یجل امرک: در روزگار خود خاموش باش تا کارت بزرگ شود.«) آمدى: 137۸، ح5224(
*»وکاناکثردهرهصامتا)ح2۸9(:وبیشتر روزگارش خاموش بود« امام علی)ع( در این حكمت در معرفی 
یک برادر دینی که الگوى کامل انسانیت بوده، خصائصی بیان نموده ودر پایان از همگان می خواهندکه به این 
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خصلتها روى  آورده ودر بدست  آوردن  آن باهم به رقابت بپردازند. یكی از این خصائص ارزشی که حضرت )ع( 
برمی شمارند کثرت سكوت است. چنین انسانی از گفتن  آنچه که به او ربطی نداشته وسودى به او نمی بخشد 
ساکت است. )مغنیه:13۸7، ج6، ص390( البته باید متذکر شد که صمت وخاموشی مورد توجه است که 
تفكر گنگی  بدون  تفكر خرس:خاموشی  بغیر  »الصمت  امیرالمومنین)ع(  بیان  به  که  باشدچرا  تفكر  با  همراه 
است.«) آمدى: 137۸، ح1279( با نگاه به ادامه کالم حضرت)ع(، متوجه خواهیم شد که خاموشی انسان کامل 
از روى عجز وناتوانی نیست.  آنجا که می فرمایند:»فان قال بذ القالین ونقع غلیل السائلین: اگر سخنی می گفت 
برگویندگان چیره می شد وعطش سوال کنندگان را فرومی نشاند« امام )ع( در جایی دیگر می فرمایند:» انما یستحق 
اسم الصمت المضطلع باالجابه و اال فالعی به اولی:جزاین نیست که شایسته نام خاموشی را کسی دارد که قدرت 

پاسخ گفتن داشته باشد وگرنه گذاردن نام عجزو ناتوانی بر اوشایسته تر خواهد بود«) همان، ح 5231(
*»کثیرصمته )ح333(:خاموشی او بسیار است«. امام )ع( در این کالم گهربار یكی از خصوصیات انسان 
مومن که کثرت صمت است، را بر می شمارند. همانگونه که در قسمتهاى قبل ذکرشد، انسان مومن ومتقی 
براى حفظ ایمانش ودور ماندن ار  آفات زبان، بیشتر به سكوت روى  آورده واز فضوالت کالم وسخنان بیهوده 
پرهیز می کند. خاموشی بسیار او بیانگر کمال عقل واندیشه اوست. جز به مقدار نیاز وگفتن  آنچه که مصلحت 

حكمت دارد سخن نمی گوید. 

4.نطقدرنهجالبالغه
واژه نطق در نهج البالغه به معناى کالم و سخن گقتن )شرقی:1366، ج4، ص41۸، قرشی:1377، ج2، 
ص 104۸(  آمده است. این واژه با مشتقاتش 4۸ بار در این کتاب شریف ذکر شده است به نظر می رسد از بین 
موارد مذکور حدود 20 مورد شامل کاربرد هاى اخالقی است. با نگاه کلی به این موارد می توان نطق را از دو 

جنبه مثبت و منفی مورد بررسی  قرار داد. 

1-4.جنبهمثبتنطق
کلمات نهج البالغه درباره نطق که جنبه مثبت دارد عبارت اند از:

*ذامنطقَعدٍل)خ72(: عبارت مذکور بخشی از خطبه 72 است که در اوصاف پیامبر اکرم)ص( وارد شده 
است. حضرت )ع( می فرمایند که پیامبر اکرم )ص( داراى سخنان عادالنه بودند. )مكارم:1375، ج3، ص 176، 
ابن میثم:1375، ج2 ص 202( هر چند کالم در خصوص اوصاف پیامبر)ص( بوده است اما از  آنجا که پیامبر اکرم 
)ص( اسوه و الگوى ما هستند باید از ایشان پیروى کرده و سخنان عادالنه و به دور از ستم به زبان  آورد. در واقع 
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یكی از ضرورت هاى حاکم بر کالم و نطق که عدالت و عدل بوده، ذکر شده است. 
*وانمحمدًاعبُدُهورسوُلُهَارَسَلُهبامِرِهصارًیبذکرهناطقا )خ100(: کالم امام علی )ع( ه به بیان اوصاف 
و خدمات پیامبر )ص( می پردازد و می فرمایند:» گواهی می دهم که محمد )ص( بنده و فرستاده اوست او را فرستاد 

تا فرمان وى را  آشكار و نام خدا را بر زبان راند.« نطقی که ذکر خدا باشد پسندیده است. 
* اننطقواصدقوا... )خ 154(:یكی از اوصاف برجسته اهل بیت )علیهم السالم( در این عبارت ذکر شده 
و آن صدق در کالم که با  آیه »کونوا مع الصادقین« )توبه: 119( هماهنگ است از مشخصات بارز اهل بیت 
)علیهم السالم( می باشد  آیه شریفه طبق روایات متعددى که در منابع شیعه و سنی  آمده مربوط به امامان معصوم 
)علیهم السالم( است. )مكارم شیرازى: 1375، ج6، ص 97( آیت الله خویی در شرح خود بر این بخش از 
خطبه صدق امامان معصوم )علیهم السالم( را دعاى مستجاب حضرت ابراهیم )ع( طبق  آیه شریفه »و اجعل لی 
لسان صدق فی ال آخرین« می داند )هاشم خویی: 1400، ج9، ص 240(برخی از شارحین هم قائلند که اهل بیت 
)علیهم السالم( از روى هوى و هوس سخن نمی گویند ) مغنیه:13۸7، ج 3، ص300(پس  آنچه که مهم است 

این است که نطق از روى صدق باشد در غیر این صورت انسان را به وادى گناه می کشاند. 
*....ماانطقاالصادقًا )خ175(عبارت قسمتی از خطبه 175 است که در  آن امام علی )ع( با اشاره به علوم 
بی پایان و اسرارى که از پیامبر اکرم )ص(  آموخته اند، یكی از ویژگی هاى خود را صدق در کالم معرفی می نمایند. 
*منطقهمصواب )خ193( در خطبه 193 که معروف به خطبه همام است امام علی )ع( به بیان اوصاف و 
ویژگی هاى متقین می پردازند. در ابتدا خطبه حضرت )ع( اشاره می کنند که: »گفتارشان صواب است.« صواب 
به معناى حق، درست و شایسته )شرقی:1366، ج3، ص96، دشتی:1376، ص 430، قرشی:1377، ج2، ص 
651(  آمده است. پس گفتار متقین حق و درست است. حق بودن و درست بودن از ویژگی هاى مثبت نطق است. 
*همَعیُشالعلموَموُتالجهلیخبرکمِحلمهمعنعلمهموظاهرهمعنباطنتهموصمتهمعن
حکممنطقهم...) خ239( )خ147(یكی از اوصاف اهل بیت )علیهم السالم( سكوتشان است که از کالم 
حكمت  آمیز  آنها خبر می دهد.  آنچه مورد نظر است عبارت» حكم منطقهم« است که بیانگر سخنان حكمت 

 آمیز اهل بیت )علیهم السالم( است. 
امام علی )ع( می فرمایند: »القول بالحق خیر من العمی و الصمت: سخن گفتن به حق بهتر از درماندگی 
اذا کان عمریا من  به  یتعلق  بما  )ع(: »اخرج  امام علی  در گفتار و سكوت است.«) آمدى:137۸، ح۸367( 
الخطاء:شادمان باش بدانچه می گویی در صورتی که برهنه و عریان از خطا و لغزش باشد.« )همان، ح۸3۸1(
از  آنچه ذکر شد می توان برداشت کرد که اگر سخن و کالم داراى اوصاف عدالت، صداقت، ذکر خدا، حق و 

صواب باشد و به دور از خطا ولغزش، پسندیده و ممدوح است. 
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4-2.جنبهمنفینطق
بخش هاى از نهج البالغه درباره نطق که جنبی منفی  آن را بیان می کند عبارت اند از:

*اتخذواالشیطانالمرهممالکا....ونطقبَالسنتهم....ونطقبالباطلعلیلساِنِه )خ7(در این خطبه 
واژه نطق دو بار ذکر شده است. خطبه درباره شناخت اتباع شیطان است و در عین کوتاهی و فشردگی ترسیم 
دقیقی از پیروان شیطان و چگونگی نفوذ او در  آنها و سپس  آثار و پیامد هاى مرگبار  آن را نشان می دهد. )مكارم 
شیرازى:1375، ج1، ص 460( در ابتدا می فرماید:» شیطان به زبان پیروانش صحبت می کند« و در انتها بیان 
می دارد:» که پیروان با زبان شیطان سخن باطل می گویند و شیطان در همه اعضاى  آنها نفوذ می کند«. )همان، 

ص463(
*.لقدقالباطالونطقآثما.... )خ۸4(: نادرست سخن گفته وبااین گفتار گناه کار است.«کالم امام علی 
)ع( درباره عمروعاص است که بعد از جنگ صفین و براى شناساندن او و رد شبهات بیهوده درباره حضرت که 

ایشان را فردى مزاح و شوخ طبعی معرفی کرده بود، ایراد فرمودند.  آثم به معناى گنهكار)قرشی:1377، ج1، 
ص 26( و منظور سخن گناه  آلود است. 

*»ناطقًهَبکماء:وگویا چون الل..« )خ 10۸(امام علی )ع( در این خطبه اشاره به وضع منافقین و معاندین بنی 
امیه می کند و در ادامه یاران خود را سرزنش می کند که چرا بعد از  آشكار شدن باطن بنی امیه و اهداف شوم 
حكومت  آنها حرکتی از شما دیده نمی شود و همچون افراد خواب و بی خبر کور و کر و الل از کنار فجایع بنی 
امیه می گذرید و نمی دانید چه  آینده تاریكی براى اسالم و مسلمین در پیش است ) مكارم شیرازى:1375، ج4، 
ص 525(ناطقًه بكماء منظور سخنگویانی گنگ و الل است با اینكه زبان دارند اما در برابر حوادث ساکت و 

خاموش شده و بصیرت الزم را ندارند. 
*»وتنطقفیهاالظلمه:ستمگران گویا شوند )خ 151(«در این خطبه امام علی )ع( به بروز فتنه ها و  آینده خونین 
عرب اشاره می نمایند. یكی از نشانه هاى جامعه منحرف که دچار فتنه شده، سخنگو بودن ظالمان در  آن است. 
منظور این است که ستمكاران قدرت را به دست گرفته و تنها  آنان سخن می گویند و زمام امور بدست  آنها است. 

)مغنیه:13۸7، ج 3، ص 264، مكارم شیرازى:1375، ج 6، ص32(
*»..والتسمعواناطقها....ونطقهاکاذب:سخن ستاینده دنیارا نشنوید.. سخنش دروغ است)خ 191، فراز 
12 و 13(«این بخش درباره پرهیز و دورى از دنیا و دنیا گرایی است. واژه نطق دو بار ذکر شده است. و حضرت 
توصیه می کنند که سخن ستاینده دنیا را نشنوید و به وسوسه هاى دنیا پرستان گوش ندهید. چرا که این گروه 
زشتی هاى دنیا را زیبا جلوه داده و دنیا را با نعمت هایش می  آرایند. )مكارم شیرازى:1375، ج 7، ص339، 
مغنیه:13۸7، ج 4، ص 153( و اعتنا کردن و گوش دادن به سخنان  آن باعث دورى و انحراف از مسیر تقوا و 
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 آخرت می شود )ابن میثم:1375، ج 4، ص 3۸6( در ادامه حضرت )ع( اشاره می فرمایند که سخن دنیا دروغ و 
خالی از واقعیت است. زیرا دنیا با هیچ کس و در هیچ زمانی وفا نكرده است. )مكارم شیرازى:1375، ج 7، 

ص 340(
*»...وتراجَمًهَینِطُقَعلَیَالسنتهم... ترجمه کنندگانی که به زبان  آنها سخن می گویند«)خ 192، فراز 34(
عبارت مذکور بخشی از خطبه قاصعه است. در این بخش از خطبه، امام )ع( مردم را از پیروى سران متكبر و 
خودپسند بر حذر می دارند و در توصیف  آنها می فرمایند:شیطان  آن را سخنگوى خود قرار داد. در واقع  آنان 
براى گمراهی مردم سخنانی می گویند که خشنودى شیطان در  آن است از این روز مثل زبان شیطان می باشند. 

) ابن میثم:1375، ج4، ص 450(
*»والیعینعلینفسهالُغواهبتعسففیحقاوتحریففینطقاوتخوفمنالصدق:وبرزیان خود اقدام 
نكرده گمراهان را یارى ننمایید:به بیراهه رفتن در راه حق یا تغییر در گفتار یابراى گفتن سخن راست ترس به 
خویشتن راه دادن«) خ 153(امیر المومنین )ع( در ابتداى خطبه 153 اهل ضاللت و غفلت زدگان را توصیف نموده و 
به دنبال  آن راه نجات از این غفلتها را یاد آور می شوند. یكی از این راه ها  آن است که گمراهان را از طریق سازشكارى 
در حق یا تحریف در سخن یا ترس از راستگویی بر خود مسلط نكنند. )مكارم شیرازى:1375، ج6 فص 6۸( در 

واقع سازشكارى، تحریف سخن حق و ترس از راستگویی عوامل تسلط و نفوذ گمراهان بر انسان است. 
*»...ونطقوابالهوی... به هواى نفس سخن گفتند« )نامه 7۸(این جمله قسمتی از نامه7۸ نهج البالغه 
در جواب ابوموسی اشعرى پیرامون حكمیت است که امام علی )ع( در  آن به بیان برخی از علل سقوط جامعه 
می پردازد. تغییر مردم، روى  آوردن به دنیا پرستی و از روى هوى نفس سخن گفتن از این عوامل است. سخن 
از روى هوى نفس نه تنها باعث گمراهی انسان بلكه از عواملی است که باعث سقوط و انحطاط یک جامعه 

می شود و اثرات زیان بارى به دنبال دارد. 
از دیگر کلمات امیر المومنین )ع( که در آن واژه نطق به کار رفته و شاید نتوان  آن را در دو دسته قبلی قرار داد 

اما جنبه اخالقی داشته سه مورد می باشد که در ذیل به صورت مختصر  آورده می شود. 
*.»تالفیکمافرطمنصمتکایسرمنادراککمافاتمنمنطقک:.« )نامه 31(این عبارت بخشی 
از نامه 31 امام علی )ع( به فرزندشان امام حسن )ع( است. در توصیه به فرزندشان می فرمایند: جبران  آنچه بر اثر 
سكوت از دست رفته  آسان جبران  آن است که بر اثر سخن گفتن از دست داده اى. جبران  آنچه انسان به خاطر 
سخن گفتن از دست می دهد گاهًا غیر ممكن است مثل جمع کردن  آبی که روى زمین ریخته است که عادتًا 
غیر ممكن است. ) مكارم شیرازى:1375، ج 9، ص 629( اما باید متذکر شد منظور از سخن که در اثر  آن انسان 

چیزى از دست می دهد سخنان بیهوده و بی هدف و گناه  آلود است. 
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*.»رسولکترجمانعقلکوکتابکابلغماینطقعنک:پیامبر تو عقل تورابیان می کندونامه تورساترچیزى 
است که از جانبت سخن می گوید« )ح 401(امام علی )ع( در این گفتار حكیمانه به دو نكته اشاره می فرمایند که 
هر کدام براى شناخت اشخاص کارساز است. نخست اینكه فرستاده تو نماینده عقل توست یعنی مردم می توانند 
از انتخاب فرستاده تو به میزان عقل تو پی ببرند پس در انتخاب فرستاده باید دقت کرد می توان براى شناخت 
مخالفان نیزاز این روش بهره گرفت. دوم اینكه نامه تو گویا ترین سخن گوى توست. زیرا  آنچه که درون انسان 
است و فضایل و رذایل خالقی از نوک قلم انسان بر صفحه کاغذ جارى می شد. به همین دلیل هر کس را 
می توان از نوشته او شناخت و امروزه نیز بهترین راه بر قضاوت کسانی که صدها یا هزاران سال قبل از ما بوده 
اند، مطالعه  آثار مكتوب  آنهاست پس باید هم مراقب نوشته هاى خود بود هم روحیات دیگران را از نوشته هایشان 
استنباط کنیم. )مكارم شیرازى:1375، ج 14، صص 47۸-4۸0( امام علی )ع( در جایی دیگر می فرمایند: »عقول 

الفضالء فی اطراف اقالمها:عقول داشنمندان در نوک قلم هاى  آنهاست.«) آمدى: 137۸، ح 2۸۸(
*»التجعلنذربلسانکعنمنانطقکوبالغهقولکعلیمنسّددک:« )ح 411(امام علی )ع( در این 
کالم نورانی به یک نكته اخالقی و عاطفی اشاره می فرمایند: تندى و تیزى زبانت را بر ضد کسی که نیكوسخن 
گفتن را به تو  آموخته به کار مگیر و نیز بالغت سخنت را بر ضد کسی که سخنورى به تو  آموخته است صرف 
مكن. نهایت بی انصافی و ناسپاسی است که انسان نعمت و مو هبتی از کسی بدست  آورده و  آن را بر ضد او به 
کار گیرد. این کالم امام )ع( شامل پدر و مادر و همه اساتید و معلمین می شود )مكارم شیرازى:1375، ج1، ص 
330( انسان باید کمال و احترام و تواضع را نسبت به  آنها داشته و  آنچه که از  آنان  آموخته علیه  آنها استفاده نكند. 

5.نتیجهگیری
از مجموع مباحث مطرح شده در این پژوهش نتایج زیر به دست می  آید:

1-باتوجه به کاربردهاى مختلف صمت ونطق در نهج البالغه می توان گفت صمت ونطق ابتداءا جز فضائل 
اخالقی یا رذائل اخالقی محسوب نمی شود بلكه غایت وهدفی که از صمت ونطق مورد نظر فاعل اخالقی 
می باشد تعیین کننده فضیلت یا رذیلت صمت ونطق می باشد. اگر غایت از سخن دفاع از حق باشد فضیلت واگر 

غایت تهمت به دیگرى باشد رذیلت خواهد بود. 
2- صمت و نطق همچون سایر اعمال انسان اگر در حد اعتدال و شرایط الزم باشد فضیلت و اگر از این 
حد خارج شود رذیلت محسوب می گردد. همانگونه که سخن به دروغ، غیبت، اهانت و.... جزء رذایل است، 

خاموشی بی مورد ونابجا هم مردود است. 
3- صمت و خاموشی از روى ناتوانی و عجز از سخنان حكیمانه و ذکر خداوند و صمت بدون تفكر مذموم 
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است. اما صمتی که از روى حكمت و مصلحت، حلم و بردبارى باشد و انسان را از سقوط در وادى گناه بازدارد 
ممدوح است و روایات بسیارى در ستایش و مدح صمت از ائمه »علیهم السالم« وارد شده است. به همین 

خاطر یكی از ویژگی هاى مومنین و متقین کثرت صمت  آنهاست. 
4-نطق و کالمی که داراى اوصاف صداقت، عدالت، حكمت و حق باشد و به دور از  آفات باشد ممدوح 
و پسندیده است. نطق شیطان و پیروانش، نطق ظالمان، نطق دنیا پرستان، نطق انسان هاى بی بصیرت و نطق از 

روى هوى و هوس از مصادیق نطق مذموم و ناپسند به حساب می  آید. 
5- عالوه بر سخنان انسان مكتوبات او نیز، زبان گویاى او محسوب می شود همانگونه که امروزه نوشته ها 
وسیله اى براى قضاوت گذشتگان هستند. لذا در این زمینه نیز باید دقت الزم بكار برده شود و  آدمی قلم خود را 

از رذایل اخالقی محفوظ بدارد. 
6- جبران  آنچه که انسان به خاطر سخنان و کالم از دست می دهد بسیار سخت و بعضا غیرممكن است. 
لذا باید تمام تالش خود را در به کار بردن سخن حق و حكیمانه بكار برد و از فضوالت سخن و کالم گناه  آلود 

پرهیز کرد. 



351مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

منابع
1- قر آن کریم

2-نهج البالغه، شریف الرضی، ترجمه:سید علینقی فیض االسالم، انتشارات فیض االسالم، چاپ ششم، 
1376ش. 

3-  آمدى، عبدالواحد بن محمد، غررالحكم، مترجم رسولی محالتی، تهران:دفتر نشرفرهنگ اسالمی، 
137۸ش. 

4- ابن ابی الحدید، عبدالحمیدبن هبه الله، شرح نهج البالغه، محقق:ابراهیم محمدابوالفضل، قم:مكتبه  آیه 
الله العظمی المرعشی نجفی. 

5 - ابن اثیر جزرى، مبارک بن محمد، النهایه فی غریب الحدیث واالثر، قم:اسماعیلیان، 1364ش. 
6- ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، بیروت:داراالحیاء تراث العربی، 1429ق. 

7- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بیروت:دار االحیاءالتراث العربی، 19۸2. 
۸- ابن میثم، میثم بن علی، ترجمه شرح نهج البالغه ابن میثم، ترجمه محمدى مقدم ودیگران، مشهد: آستان 

قدس رضوى بنیاد پژوهش هاى اسالمی، 1375ش. 
9- جعفرى، محمد تقی، ترجمه وشرح نهج البالغه، تهران:دفتر نشرفرهنگ اسالمی، 1376ش. 

امیرالمومنین،  تحقیقاتی  فرهنگی  قم:موسسه  نهج البالغه،  معادل  واژه هاى  فرهنگ  10 - دشتی، محمد، 
1376ش. 

11- دوانی، جالل الدین، اخالق جاللی، مصصح:عبدالله مسعودى  آرانی، تهران:اطالعات، 1391. 
12- راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، المفردات فی غریب القر آن، دفتر نشر الكتاب، چاپ 

دوم، 1404ق. 
الفكر،  بیروت:دار  شیرى،  محقق:علی  القاموس،  من جواهر  العروس  تاج  مرتضی،  محمد  زبیدى،   -13

1414ق. 
14- شرقی، محمد علی، قاموس نهج البالغه، تهران:دارالكتاب االسالمیه، 1366ش. 

اسالمی،  فرهنگ  نشر  تهران:دفتر  النیرین،  ومطلع  البحرین  مجمع  محمد،  بن  فخرالدین  طریحی،   -15
1365ش. 

16- طوسی، محمد بن محمدبن نصیرالدین، اخالق ناصرى، تهران:انتشارات علمیه اسالمیه، 1413ق. 
17- علیزاده، عمران، واژه هاى نهج البالغه، بی نام، 1360 ش. 

1۸- فراهیدى، خلیل بن احمد، العین، محقق:مهدى مخزومی ودیگران، قم:دارالهجره، 1409ق. 



مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 352

19- فیروز آبادى، محمد بن یعقوب، معجم قاموس المحیط، بیروت:دارالمعرفه، چاپ چهارم، 1430ق. 
20- فیومی، احمدبن محمد، مصباح المنیر فی غریب الشرح الكبیر للرافعی، قم:دار الهجره، چاپ سوم، 

1425ق. 
21- قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس القر آن، تهران:دارالكتاب االسالمیه، چاپ ششم، 1372ش. 

22- ____، _____، مفردات نهج البالغه، تهران:مرکزفرهنگی نشرقبله، 1377ش. 
محمدجواد  ترجمه  نهج البالغه(،  ظالل  فی  ترجمه  نهج البالغه)  سار  سایه  در  جواد،  محمد  مغنیه،   -23

معمورى ودیگران، قم:دارالكتب االسالمیه، 13۸7ش. 
24- مكارم شیرازى، ناصر، پیام امیرالمومنین)ع(، تهران:دارالكتب االسالمیه، 1375ش. 

25- ____، ________، اخالق در قر آن، تهیه وتنظیم جمعی از فضالء قم، مدرسه االمام علی بن ابی 
طالب)ع(. 

26- مهدوى کنی، محمد رضا، نقطه هاى  آغاز در اخالق عملی، تهران:دفتر نشرفرهنگ اسالمی، چاپ 
ششم، 1375ش. 

27-نراقی، احمد، معراج السعاده، قم:انتشارات هجرت، 137۸ش. 
2۸- نراقی، محمدمهدى، جامع السعادات، بیروت، چاپ چهارم، بی تا. 

29- هاشمی خویی، حبیب الله بن محمد، منهاج البراعه، شرح:حسن زاده  آملی ودیگران، تهران:مكتبه 
االسالمیه، 1409ق.. 

	 



353مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

تربیتفرزندازمنظرنهجالبالغه

مهدینجفی
مدرس دانشگاه پیام نور ایالم،  آموزگار  آموزش وپرورش

چکیده
تربیت فرزند از بنیادى ترین مسائل تربیتی شمرده می شود و سنگ زیرین تربیت هاى بعدى است، روش کار: 
این پژوهش از نوع تحلیلی – کتابخانه ایی است که پس از مطالعه و بررسی  کتب مختلف روان شناسی و کتاب 
نهج البالغه، مراحل تربیت فرزند و ویژگی هاى  آن بررسی  شد. نتیجه گیرى: در مجموع 6 روش براى تربیت 
اجتماعی کودک مورد بررسی  و تبیین قرار است و نیز به توصیه هایی با توجه به هر روش براى مربیان و والدین 
جهت بهره گیرى و استفاده اشاره واقع شده است. روش هاى بررسی  شده عبارتند از: الگویی، پیشگیرى، عبرت 

 آموزى، تشویق، تنبیه، تعلیم

کلماتکلیدی:تربیتاخالقیکودک،نهجالبالغه،نامه31،روشها. 
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مقدمه
کتاب ارزشمند نهج البالغه که  آن را »اخ القر آن« نیز مینامند، دربردارنده ى برخی از سخنان و کلمات نورانی 
علی بن ابی طالب علی )علیه السالم( است که با ذوق و هنر عالمه سید رضی در سه فصل جداگانه - خطبه ها )239 
خطبه(، نامه ها )79 نامه( و حكمت ها )4۸0 حكمت( - تنظیم گردیده و شكل و نظام زیبایی به خود گرفته 

است. 
با این که نهج البالغه یک کتاب اخالقی محض نیست، ولی همانند نظام اخالقی قر آن کریم، نسبت به 
سایر نظام هاى اخالقی، از وسعت و گستردگی بیشترى برخوردار است، زیرا افزون بر این که انسان ها را در موارد 
فراوانی، به تزکیه و تهذیب نفس سفارش می کند و درباره تمامی ابعاد زندگی فردى و اجتماعی، دستورالعمل 
اخالقی دارد، روش هاى تربیت اخالق فردى و اجتماعی را نیز بیان کرده است. بر این اساس می توان نظام 

اخالقی نهج البالغه را به دو بخش تقسیم نمود:
1. مفاهیم اخالقی 2. روش هاى تربیت اخالقی

مفاهیم اخالقی به اخالق بندگی، فردى و اجتماعی تقسیم می گردد و در این میان، اخالق اجتماعی داراى 
قلمرو وسیعی است که شامل اخالق و  آداب معاشرت، اخالق خانواده، اخالق سیاسی، اخالق سیاسی و... 

می باشد)دبستانی، 1397(
بنیادها یا مبانی تربیت اخالقی در نامه 31 نهج البالغه و با الهام از سخنان امام علی در نهج البالغه و منابع 
حدیث عبارتند از: توحید، ضعف  آدمی، فطرت و معاد. 1- توحید: خداجویی، خداخواهی و خدادوستی از 
مبانی مهم تربیت اخالقی در نهج البالغه و به ویژه نامه 31 نهج البالغه است. امام علیه( در این نامه به فرزند 
بزرگوارشان می فرمایند: "تو را سفارش می کنم به پرهیزکارى و ترس از خدا و به مالزمت امر و فرمان او و به 
 آبادداشتن دل خود به یاد او و به چنگ زدن به ریسمان )طاعت و پیروى( او و کدام سبب و رشته از سبب و 
رشته بین تو و خدا استوارتر است، اگر به  آن دست اندازى؟ امام علی در جایی دیگر از نامه 31 نهج البالغه تاکید 
می کند: "... و بدان اى پسر من، بهترین  آنچه تو از وصیت من فراگیرى پرهیزکارى و ترس از خدا است و اکتفا 

کردن به  آنچه خدا به تو واجب گردانیده،... 
با خدا در  با توجه به بخش هایی از نامه 31 نهج البالغه که ذکر شد، می توان گفت اصالح رابطه انسان 
و  نامه ها  سایر  در خطبه ها،  علی  امام  از کالم  الهام  با  اساس،  این  بر  می زند.  موج  امام  نامه  این  جاى جاى 
حكمت هاى امام می توان به نقش اساسی و بنیادین اصالح رابطه انسان با خداوند در امر تربیت به طور کلی و نیز 
تربیت اخالقی پی برد. 2- ضعف  آدمی: امام علی در ابتداى نامه به فرزند خویش، ضمن برشمردن صفات و 
ویژگی هاى خود و فرزندشان براى شناخت بهتر، این امر یعنی ضعف و محدودیت انسان را به خوبی بیان کرده 
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است: "از پدرى در  آستانه فنا و معترف به گذشت زمان که عمرش روى در رفتن دارد و تسلیم گردش روزگار 
شده، نكوهش کننده جهان، جاى گیرنده در سراى مردگان، که فردا از  آنجا رخت بر می بندد؛ به فرزند خود 
که  آرزومند چیزى است که به دست نیاید، راهرو راه کسانی است که به هالکت رسیده اند و  آماج بیماریهاست 
و گروگان گذشت روزگار. پسرى که تیرهاى مصایب به سوى او روان است، بنده دنیاست و سوداگر فریب 
و وامدار مرگ و اسیر نیستی است و هم پیمان اندوه ها و همسر غمهاست.  آماج  آفات و زمان مردم شممان و 

جانشین مردگان است. )بهشتی و همكاران، 1397(
مفاهیم موجود در سخنان  آغازین امام علی)ع( در وصیت به فرزندشان، اشاره به ضعف  آدمی دارد و این که 
انسان نمی تواند بعضی عوامل را از خود دور کند یا بر  آنها مسلط شود. از نظر تربیتی با شناخت وجود انسان و 
محدودیت هاى وجودى او می توانیم به برنامه  ریزى بهتر و حساب شده تر براى تربیت بپردازیم. 3- فطرت انسان 
به فطرت خود،  آزادى دوست است و میل به  آزادگی دارد و این مهم ترین گوهر وجود  آدمی در جهت هدفهاى 
تربیتی است، چنان که امیرمومنان علیه به امام مجتبی یاد آور شده است: “بنده دیگرى مباش که خداوند  آزادت 
 آفریده است. بر مبناى همین  آزادگی فطرى است که امام علی مردمان را به  آزادى از سخت ترین موانع تربیت 
 آدمی۔ یعنی دنیاى نكوهیده - فرا خوانده و فرموده است: “ آیا  آزاده اى نیست که این خرده طعام مانده در کام 
)دنیا( را بیفكند و براى  آنان که در خورش هستند نهد؟ جان هاى شما را بهایی نیست جز بهشت جاودان، پس 
مفروشیدش جز بدان فطرت الهی انسان، دانشها، هوشیارى ها و گرایش هایی به فضایل و حقایق دارد که هیچ گاه 
از او جدا نمی شوند. به عبارتی، فطرت به عنوان یک ویژگی بنیادین و مشترک انسان ها، ریسمانی است متصل 
از اوج  آسمان ربوبیت به خاک زمین حیوانیت ما و در اثر این اتصال و ارتباط،  آدمی از حیوانیت جدا و به جرگه 
انسانیت پا می نهد. بر این اساس، یكی از بنیادهاى تربیت و به ویژه تربیت اخالقی انسان در نهج البالغه و نامه 

31 امام علی)ع(، توجه به فطرت و ویژگی هاى فطرى اوست. 
4- معاد: دیدگاه تقابل میان دنیا و  آخرت و لزوم گزینش  آخرت بر دنیا همواره در نگاه تربیتی امام علیه مورد 
توجه قرار گرفته است. توجه همه جانبه به دنیاشناسی و  آخرت شناسی و نحوه تعامل با  آن دو، به صورت هاى 
مختلف در کالم امام علی مشهود است.  آنچه مهم است تبیین خط سیر تاثیر اصل  آخرت گرایی و دنیاگریزى 
در روند تربیت از منظر امام علی است. در نامه 31 نهج البالغه، امام( در این باره چنین می فرماید: "... و بدان که 
تو را براى  آخرت  آفریده اند، نه براى دنیا براى فنا  آفریده اند، نه براى بقا، و براى مرگ  آفریده اند نه براى زندگی. 
پس منزلگاه خود را نیكو دار و  آخرتت را به دنیا مفروش. راه تو راه  آخرت است و تو شكار مرگ هستی. مرگی 
که نه تو را از  آن گریز است و نه گزیر، اگر انسان همواره مرگ را فرا راه خویش بیند و پیامدهاى  آن را در نظر 
 آورد، بیگمان از دل سپردن به دنیا  آزاد می شود و از تن دادن به فریبكارى هاى  آن سر باز می زند. توجه و تاکید 
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امام در سخنان و توصیه هایشان در جاى جاى نهج البالغه و نیز نامه 31، اهمیت امر مبنایی و بنیادین توجه به 
 آخرت را می رساند. با توجه به این امر و مد نظر قراردادن  آن در تمام هدف گذارى ها، اصول و روش هاى تربیت 

اخالقی می توانیم از این مبناى تربیتی بهره ببریم. )بهشتی و همكاران، 1397(

هدفغاییتربیتاخالقیدرنامه31نهجالبالغه
هدف غایی که حقیقت بی نهایت و جامع تمام ارزش هاست از دید اسالم، همانا خداوند تعالی است. نزدیكی 
به خدا، علم به خدا، ایمان به خدا و غیره همه ناظر بر یک حقیقت است و  آن خداست. توجه به  آنچه از وصایاى 
امام علی در نامه 31 نهج البالغه بیان شده است نشان میدهد که همه تالش ها و توصیه هایی که در راه تربیت 
اخالقی از سخنان امام در این نامه استنباط می شود، در راه تقرب، تشبه و تخلق به اخالق الله است. اصالح رابطه 
انسان با خدا در جاى جاى این نامه امام موج می زند. بر این اساس، با الهام از کالم امام علی)ع( در این نامه و 
نیز در خطبه ها، سایر نامه ها و حكمت هاى امام و نیز  آیات و روایات می توان گفت این اصل در تربیت اخالقی، 
راهنما و راهگشاى ما به سوى تحقق هدف غایی تربیت اخالقی در نامه مورد بحث تخلق به اخالق الهی است. 
نامه 31 نهج البالغه شامل دوره اى کامل از درس اخالق، تهذیب نفس، خودسازى، تربیت نفس و سیر و سلوک 
الی الله است. امام علی در این نامه به فرزند خود می فرماید: "تو را سفارش می کنم به پرهیزگارى و ترس از خدا 
و به مالزمت امر و فرمان او و به  آبادداشتن دل خود به یاد او و به چنگ زدن به ریسمان )طاعت و پیروى او و 

کدام سبب و رشته از سبب و رشته بین تو و خدا استوارتر است اگر به  آن دست اندازى؟
توجه به  آنچه از وصایاى امام علی)ع( در نامه 31 نهج البالغه بیان شده است - شامل سفارش به تقوا، التزام 
به فرمان خداوند،  آباد کردن دل با یاد خدا، چنگ زدن به ریسمان الهی، همه چیز را به خدا واگذار کردن، 
خداوند را پناهگاه محكم و مانع شكست ناپذیر دانستن، اخالص در طلب و خواهش از خداوند، همه چیز را 
در دست خداوند دانستن، طلب خیر بسیار کردن از خدا، تقوا را بهترین و محبوب ترین فراز وصیت خود دانستن 
و سفارش به اکتفا به  آنچه خداوند واجب کرده است - نشان میدهد که همه تالش ها و توصیه هایی که در راه 

تربیت اخالقی از سخنان امام در این نامه استنباط می شود، در راه تقرب، تشبه، و تخلق به اخالق الله است. 
منابع اصلی  آموزه هاى اسالمی مشتمل بر قر آن، احادیث و سیره ائمه معصومین علیهم السالم است، اما با 
توجه به محدودیت ها، در این مقاله تنها دو منبع ارزشمند اسالمی یعنی قر آن و نهج البالغه مورد کنكاش و بررسی  
قرار گرفته است. قر آن که پیامبر عظیم الشأن اسالم )ص( درباره  آن می فرمایند: »هر که خواهان علم پیشینیان و 

 آیندگان از اول تا به  آخر دنیاست در قر آن کاوش و تامل کند )محمدى رى شهرى، 13۸3(
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بیانمسئله
انسان اجتماعی زندگی می کند، پس نیاز به تربیت اجتماعی مناسب براى  آشنایی بامسئولیت ها و وظایف 
اجتماعیش دارد در این مقاله تربیت اجتماعی بر اساس سخنان حضرت علی )ع( به ویژه در نهج البالغه می باشد

اهدافتحقیق:  آشنایی با معیارهاى تربیت فرزند در نهج البالغه می باشد

پیشینهپژوهش
پیرامون پیشینه پژوهش باید گفت که پژوهشگران دیگرى برخی ابعاد موضوع مورد بحث را از منظرهایی 
متفاوت بررسی  نموده اند. از جمله: اردکانی )13۸4( در پایان نامه خود با عنوان »اصول و روش هاى تربیت 

اجتماعی در نهج البالغه« روش هاى الگوسازى، پیشگیرى و تشویق را مد نظر قرار داده است. 
با عنوان »تربیت اجتماعی از دیدگاه امام علی)ع(« به روش الگویی  امید بیگی )13۸6( در پژوهش خود 

پرداخته است. 
محمدى )1375( در تحقیق خود با عنوان »بررسی  تربیت اجتماعی از دیدگاه نهج البالغه« روش عبرت 

 آموزى را یكی از روش هاى مورد نظر امام علی )ع( بیان کرده است. 
معتمدى بر  آبادى )13۸5( در تحقیق خود با عنوان بررسی  و شناخت نظام تربیت اجتماعی در قر آن« به روش 

الگو پیازى را اشاره کرده است. 
حسنی )13۸7( در مقاله اى با عنوان »روش هاى تربیت اسالمی در پرتو قر آن و نهج البالغه« به روش هاى 

الگوپردازى، پیشگیرى و کنترل، در تربیت انسان پرداخته است. 

روشپژوهش
پس از جستجو در منابع اصلی و فرعی، اطالعات گرد آورى شده با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی  و 
تحلیل قرار گرفت که این فر آیند منجر به پاسخ به سؤال این پژوهش یعنی »تعیین روش هاى تربیت اجتماعی 
کودک بر اساس قر آن و نهج البالغه است« شد. گستره مطالعاتی این تحقیق نیز شامل کلیه مدارک و اسناد 
است.  تحقیق  زمینه موضوع  در   ) و...  نامه ها  پایان  مقاالت،  از کتب،  )اعم  در دسترس  و  پژوهشی موجود 

اطالعات مورد نیاز به شیوه کتابخانه اى و به شكل فیش بردارى گرد آورى شده است

روشهایتربیتاخالقیدرنامه31نهجالبالغه
 روش هاى تربیت اخالقی در نامه 31 نهج البالغه و با الهام از سخنان امام علی در نهج البالغه و منابع حدیث 

عبارتند از: موعظه، ارایه الگو و سرمشق، محبت، عبرت  آموزى، توبه، و مراقبه و محاسبه. 
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روش موعظه: امام علی در نامه 31 نهج البالغه به فرزندشان توصیه می کنند که هر لحظه  آمادگی پذیرش 
موعظه و نصیحت را داشته باشد و منتظر نباشد که مطالب را به روش هاى دیگرى به ایشان تفهیم کنند: "از 
کسانی مباش که پند وقتی در مغزش اثر می گذارد که او را شكنجه دهی، زیرا عاقل با رفتار مناسب پند می گیرد 

و چهارپایان فقط با کتک ادب میشوند. )بهشتی و همكاران، 1397(
روش ارایه الگو: یكی از سفارش هاى اکید امیرمومنان به فرزندشان امام حسن مجتبی، توصیه به سرمشق 
قراردادن نیاکان و شایستگان دودمان خویش است که البته رسول اکرم)ص( و سایر معصومین نیز از  آن جمله اند. 
 آن حضرت چنین می فرماید: ".. فرزندم! توجه داشته باش که بهترین مطلبی که از سفارش من انتخاب میكنی 
این است که پرهیزگارى را پیشه خود سازى و به واجبها اکتفا کنی و روش نیاکان و شایستگان دودمان خویش 
را پیشه خود گردانی. روش محبت: نظر به وجود رابطه تربیتی بین هر فرد با خانواده، فرزندان و اطرافیان، امام 
علی در نامه 31 نهج البالغه احترام و اکرام اطرافیان را نیز توصیه نموده و فرموده است: "... به خویشاوندان خود 
احترام کن، زیرا اقوام در حكم بال براى پرواز تو هستند، ریشه تو هستند که به  آن باز میگردى و دست تو هستند 
که به واسطه  آنها به کار خود می رسی امام علی در سخنی دیگر چنین می فرمایند: "محبت نمودن با مردم نصف 
عقل است با توجه به وسعت گسترده نقش و تاثیر محبت در تربیت اخالقی، اولیاى خداوند  آن را بهترین بستر 
تربیت می دانستند و  آن را محور تربیت قرار می دادند و امیرمومنان علی نیز بدان اشاره کرده است.. )بهشتی و 

همكاران، 1397(
روش عبرت  آموزى: یكی از روش هاى تربیت اخالقی، روش عبرت  آموزى است.  آن حضرت در ارتباط با 
تربیت نفس به فرزند بزرگوار خویش امام مجتبی، یاد آورى سرگذشت اقوام پیشین و سیر در سرزمین و  آثار برجاى 
مانده از ایشان را توصیه می نماید و چنین می نویسد: “... سرگذشت و اخبار گذشتگان را بر قلب خود عرضه 
کن و حوادثی را که به ملت هاى گذشته رسیده است به خاطر بیاور.... در سرزمین و  آثار ایشان گردش کن. 
براساس  آنچه درباره روش عبرت  آموزى به عنوان روشی در تربیت اخالقی در نامه 31 نهج البالغه  آمده است، 
امام علی)ع( به ما می  آموزد که به همه چیز با دیده عبرت نگاه کنیم تا حال و  آینده خود را به درستی بنا نماییم و 

این روشی نیكو در اصالح و تربیت اخالقی خود و دیگران است. 
روش توبه: توبه به عنوان یک روش تربیت اخالقی، در نامه 31 نهج البالغه و نیز در سایر سخنان امام علیه 
مورد توجه قرار گرفته و توصیه شده است. امیرمومنان علی در این باره در نامه تربیتی خود به فرزندش حسن)ع( 
چنین فرموده است: “... و بدان! کسی که گنجینه هاى  آسمان و زمین در دست اوست، تو را در دعا رخصت 
داده و پذیرفتن دعایت را بر عهده نهاده و تو را فرموده از او بخواهی تا به تو دهد و از او بطلبی تا تو را بیامرزد و 
میان تو و خود کسی را نگمارده تا تو را از وى باز دارد و از کسی ناگزیرت نكرده که نزد او برایت میانجیگرى 
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 آرد و اگر گناه کردى از توبه ات منع ننموده و در کیفرت شتاب نفرموده و چون - بدو- بازگردى سرزنشت 
نكند و  آنجا که رسوا شدنت سزاست پرده ات را ندرد و در پذیرفتن توبه بر تو سخت نگرفته و حساب گناهت 
را نكشیده و از بخشایش نومیدت نگردانیده، بلكه بازگشتت را از گناه نیک شمرده و هر گناهت را یكی گرفته 
و هر کار نیكویت را ده به حساب  آورده و در بازگشت را برایت باز گذارده و چون بخوانی اش  آوایت را شنود و 
چون راز خود را با او در میان نهی  آن را داند. پس حاجت خود بدو نمایی و  آنچه در دل دارى پیش او بگشایی 
و از اندوه خویش بدو شكایت کنی و خواهی تا غم تو را گشاید و در کارها یارى ات نماید و از گنجینه هاى 
رحمت او  آن را خواهی که بخشیدنش از جز او نیاید آنچه از سخنان و توصیه هاى امام علی در نامه 31 نهج البالغه 
و سایر سخنان  آن بزرگوار در نهج البالغه و احادیث و روایات درباره توبه، به عنوان روشی در تربیت اخالقی بر 
می  آید، این است که با بهره گیرى از این روش تربیتی می توان در راه تحقق هدفهاى تربیت اخالقی اقدام کرد. 
روش مراقبه و محاسبه: امیرمومنان در نامه تربیتی خود به فرزندش حسن)ع( چنین یاد آور شده است: "فرصت 
را غنیمت دان پیش از  آن که از دست برود و اندوهی گلوگیر شود عقل و خرد اقتضا می کند که  آدمی از فرصت 
داده شده در زندگی این جهانی به خوبی بهره ببرد و انسان تا به عملكرد خود نپردازد و ضعف ها و قوتهایش را 
بررسی  نكند، امكان اصالح و تصحیح مسیر و شكرگزارى نمی یابد. با توجه به سخنان امام علی در نهج البالغه 
و نیز احادیث و روایات مطرح در منابع حدیث، می توان گفت مراقبه ومحاسبه یكی از روش هاى تربیت اخالقی 
در نامه 31 نهج البالغه است. با بهره گیرى از این روش می توان در راه تحقق هدفهاى تربیت اخالقی در این نامه 

گران قدر تالش کرد.. )بهشتی و همكاران، 1397(

بررسیمفاهیم
تربیت

 واژه تربیت از ریشه »رو« و باب تفعیل است. در این ریشه معناى زیادت و فزونی اخذ گردیده است و در 
مشتقات مختلف  آن می توان این معنی را به نوعی بازیافت. بنابراین واژه تربیت با توجه به ریشه  آن به معنی فراهم 
کردن موجبات فزونی و پرورش است )باقرى، 13۸4(. عالوه بر این، تربیت به معنی تهذیب و تزکیه نیز استعمال 
شده که به معنی زدودن خصوصیات ناپسند اخالقی است، با این برداشت که تهذیب اخالقی مایه فزونی مقام و 

منزلت معنوى است و از این حیث می توان تهذیب را تربیت دانست. 
از دیدگاه امام علی )ع( مسلمانان در جامعه اسالمی با یكدیگر برادر بوده و میان  آنها حقوق و تكالیفی وجود 
دارد: »ولخیک علیک مثل الذى لک علیه؛ هر حقی تو به گردن برادرت دارى، او هم بر گردن تو دارد« 

)حرانی، 1354، ص 92(. 
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روشهایتربیتاجتماعی
تربیت  از شیوه هاى  )ع( می توان منشور جامعی  تعمق در گفتار و سیره عملی حضرت علی  از مطالعه و   
اجتماعی را استخراج کرد که شیوه هاى ذیل از  آن جمله می باشد: روش الگویی، موعظه و نصیحت، عبرت 

 آموزى، نظارت و مراقبت، و تشویق و تنبیه. 
روشالگویی

دراین رابطه حضرت علی )ع( می فرماید: »باید خردساالن شما از بزرگان شما پیروى کنند و بزرگساالن شما 
گاهی داشتند ونه درخدا  نسبت به خردساالن مهربان باشند، چونان ستم پیشگان جاهلیت نباشید که نه از دین  آ

اندیشه می کردند« )نهج البالغه، خطبه 166(. 
موعظهونصیحت

پند و موعظه یكی از روش هاى مؤثر در تربیت اجتماعی است که در سیره تربیتی امام علی )ع( به کرات 
دیده می شود.  آن حضرت براى تربیت فرزندان خود در عرصه هاى اجتماعی در فرصت هاى مناسب به موعظه 
کنده از محبت و دلسوزى به راهنمایی  آنها همت می گماشت؛ چنان که در  و نصیحت می پرداخت و با لحنی  آ
بستر شهادت و در وصیت خود به فرزندش امام حسن مجتبی )ع( نیز به شیوه پند و موعظه به نكات تربیتی عمیقی 
اشاره می کند و اندرز و موعظه را عاملی براى حیات و بیدارى دل انسان قلمداد می نماید: »دلت را با اندرز نیكو 

زنده کن« )همان، نامه 31(. 
عبرتآموزی

برهمین اساس حضرت امیر )ع( به فرزندش امام حسن )ع( مطالعه تاریخ و درس گرفتن از سرنوشت  آنان را 
توصیه نموده است )نهج البالغه، نامه 31(. هم چنان که خود بدین روش به اصالح خود نپردازد کسی نتواند او 

را اصالح نماید. 
نظارتومراقبت

 امام علی )ع( همواره بر مراقبه و محاسبه نفس تأکید می کرد و تالش می نمود مردمان را بدان برانگیزد: »کسی 
که به حساب نفس خود برسد سود برد و  آن کس که از خود غافل ماند زیان می بیند« )نهج البالغه، حكمت 20۸(

تشویقوتنبیه
استفاده از شیوه تشویق و تنبیه می تواند در تربیت و اصالح رفتار و عملكرد افراد در اجتماع مثمر ثمر باشد، 
و این نیز به نوبه خود در اصالح و بهبود روابط اجتماعی میان افراد تأثیرگذار خواهد بود. به شرط  آنكه بجا و 
متناسب با میزان و نوع عمل باشد و روحیات شخص و گرایش ها و مرتبه وجودى او در  آن لحاظ گردد. چنان 
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که امیر المومنین علی )ع( در نامه 53 نهج البالغه به مالک اشتر می فرماید: هرگز نیكوکار و بدکار در نظرت 
یكسان نباشند. زیرا نیكوکاران در نیكوکارى بی رغبت، و بدکاران در بدکارى تشویق می گردند، پس هر کدام 

را براساس کردارشان جزا ده«. 
ضرورتتربیت

 کودکان مانند مواد خامی هستند که در سایه تربیت و القاءات مربیان ساخته می شوند. کودکان مثل درخت 
نیستند که اگر کج شد، دور بیاندازند؛ بلكه باید با  آنان ساخت و زندگی را سر کرد. جامعه فردا به دست طفل 
امروزى است. اگر امروز در تربیت و ساختن  آنان کوتاهی کنیم، فردا گرفتار دوباره سازى خواهیم شد. کودک 
تمایالتی دارد که اگر بدان توجه نشود، به انحراف کشیده می شود. ضرورى است او را در جهت درستی به 
حرکت در  آوریم، به او راه درست زندگی کردن بیاموزیم، که چگونه با خود و دیگران کنار  آید و در موقع خطر، 

دفاع کند و چگونه در طریق خیر قدم بردارد. 
اهمیتتربیت

پدر و مادر خوب زمینه ساز سعادت کودک هستند و پدر و مادر بد زمینه ساز شقاوت اویند. قر آن کریم به 
ما دستور می۔ دهد که تنها به فكر خود نباشید، بلكه به خانواده هم اهمیت بدهید و به تربیت  آنها همت گمارید: 
یا أیها الذین  آمنوا قوا أنفسكم وأهلیكم نارا وقودها الناس والحجارة )تحریم، 6(.  اى کسانی که ایمان  آوردید هم 
خودتان را و هم خانواده تان را از  آتش جهنم دور نگاه دارید،  آتشی که مردمان و سنگان هیزمان  آنند.  آیا حفظ 
از  آتش جهنم به غیر از تربیت صحیح میسر می شود؟ چه بسا پدران اهل نمازى که فرزندان  آنان اهل نماز نیستند! 
و چه بسا زنان چادر بسرى که دخترانشان چادر را به گونی پیچیدن می انگارند؟ حقیقت این است که وزر و وبال 
بسیارى از نابسامانی هاى جوانان به گردن والدین است؛ چون سخت گرفتن هاى بی مورد و بی التفاتی هاى تفریطی 
باعث چنین پیش  آمدهایی شده است. در یک  آیه چنین بیان شده است: إن الخاسرین الذین خسروا أنفسهم 
وأهلیهم یوم القیامة أال ذلک هو الخسران المبین)زمر، 15(. خسارت و ضرر واقعی  آن است که انسان و خانواده 
او جهنمی شوند و روز قیامت همگی به سوى  آتش روانه گردند. به درستی که خسران  آشكار جز این نیست. 
برخی، ضرر مالی را بزرگترین خسارت می دانند، در مقابل برخی ضرر جانی را بزرگترین خسارت می شمارند، اما 
خسارت واقعی  آن است که کسی خودساخته نباشد و نتواند در خانواده خود تاثیر گذارد. در روایتی  آمده است: 
انه نظر الی بعض االطفال فقال ویل لطفال  آخر الزمان من  آبائهم. فقیل: یا رسول الله، من  آبائهم المشرکین؟ 
فقال: ال، من  آبائهم المؤمنین، ال یعلمونهم شیئا من الفرائض، و إذا تعلموا أوالدهم منعوهم، و رضوا عنهم بعرض 

یسیر من الدنیا، فانا منهم برىء و هم مئی براء )حاجی نورى، 140۸، ج15، ص164(. 
پس در تربیت اجتماعی مورد نظر حضرت علی )ع( ما به دنبال مالکهاى صرفا دنیایی و مورد تأیید جامعه و یا 
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دولتمردان یک کشور نیستیم، بلكه  آنچه مالک تأیید ارزش ها در تربیت اجتماعی است، مالک حق می باشد. 
در واقع  آنچه در تربیت مطرح است، تكیه بر ارزش هایی است که ضوابط مذهبی  آن را تأیید می کند و طبعأ 

بقیه ارزش ها اگرچه جنبه ملی هم داشته باشند مردودند« )قائمی، پیشین، ص 254(. 
براساس نكات فوق معلوم می شود که تربیت اجتماعی مورد نظر نهج البالغه، کلیة  آموزه هاى دینی و الهی 
است که موجب اصالح رابطه انسان با دیگران می شود و سرانجام انسان ها را به هدف نهائی قرب الهی می رساند. 

جمعبندیونتیجهگیری:
با توجه به  آیات قر آن و گفته هاى امیرالمومنین شیوه هاى تربیت فرزندان عبارتند از 1- روش الگویی 2-موعظه 

و نصیحت 3- عبرت  آموزى 4- نظارت و مراقبت 5- تشویق و تنبیه
بنابراین با توجه به  آیات قران و گفته هاى امیرالمؤمنین مشخص می شود که روش الگویی به عنوان یک روش 
اساسی در تربیت، مورد تأکید قر آن و نهج البالغه است و همچنین ضرورت وجود الگوهایی درست و کامل 

جهت طی کردن مسیر تربیت و کمال براى هر انسانی معین می شود. 
در تربیت کودکان اندیشمندانی نیز مانند  آلبرت بندورا، پیاژه و موریس دبس، روش الگویی را مورد توجه 
قرار داده اند و  آن را از عوامل مهم رشد کودک و زمینه اساسی یادگیرى اجتماعی دانسته اند. بر اساس تحقیقات 
انجام شده در زمینه یادگیرى اجتماعی، اساس و پایه اصلی شكل گیرى شخصیت کودک دوران هفت سال 
اول زندگی است و تقلید و الگوگیرى بنیان یادگیرى در این دوران است و در پایان سال اول زندگی کودک پیدا 
می شود و همچنان ادامه دارد و موجب میددگ که کودک چگونه سخن گفتن، چگونه راه رفتن، چگونه رفتار 
کردن و به طور کلی چگونه زندگی کردن را از والدین، اطرافیان، دوستان و معلمان و مربیان بیاموزد و بناى اصلی 

شخصیت و شاکله وجودى خود را سامان دهد )ملكوتی فر، 13۸۸(. 
با توجه به  آیاتی که گذشت، مشخص می شود که روش عبرت گیرى تا چه اندازه مورد تأکید و توجه قر آن 

کریم است. امام علی )ع( نیز به لزوم عبرت گیرى و اهمیت  آن پرداخته اند که به بخشی از  آنها اشاره می شود. 
- پس از  آنچه مایه عبرت است پند گیرید، و از دگرگونی روزگار عبرت پذیرید، و از هشدار دهندگان بهرمند 

گردید )نهج البالغه، خطبه 157(. 
- مردم از  آنچه که بر ملت هاى متكبر گذشته، از کیفرها و عقوبتها و سختگیریها، و ذلت و خوارى فرود 
 آمده است، عبرت گیرید و از قبرها و خاکی که بر  آنچه ره نهادند، و زمین هایی که با پهلوها بر  آن افتادند، پند 
پذیرید و از  آثار زشتی که کبر و غرور در دلها می گذارد به خدا پناه ببرید، همان گونه که از حوادث سخت به 

او پناه می برید )همان، خطبه 192(. 
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در قر آن کریم، تمام  آیاتی که درباره بهشت و دوزخ است و همه وعده هاى الهی که مورد اشاره قرار گرفته 
است، به نوعی در جهت تشویق و تنبیه بندگان براى تغییر رفتار و حرکت در جهت کمال مطلق است. چنان که 

امام علی)ع( درباره نقش پاداش و کیفر الهی در تربیت  آدمی فرموده است:
»همانا خداوند پاداش را بر اطاعت، و کیفر را بر نافرمانی قرار داد، تا بندگان را از عذابش بره اند، و به سوى 

بهشت کشاند« )نهج البالغه، حكمت 36۸(. »
 آنان را با نیكویی یاد کن و پیوسته تشویقشان نما و کارهاى مهمی را که انجام داده اند برشمار؛ زیرا یاد کردن 
کارهاى نیک  آنان، دلیریشان را به کوشش و حرکت بیشتر( برانگیزاند و از کار مانده را به خواست خدا به کار 

و تالش ترغیب نماید« )نهج البالغه، نامه 53 (
امام علی )ع( درباره تنبیه می فرمایند:»کسی که با خوش رفتارى اصالح نشود، با خوب کیفر کردن اصالح 

می شود« )غررالحكم(. 
هدف غایی تربیت اخالقی در نامه 31 نهج البالغه "تخلق به اخالق الهی" و هدفهاى واسطه اى براى تحقق 
 آن، شناخت خدا، خودسازى، تقوا، زهد، صبر، التزام به امر الهی و یاد خداوند است. اصول تربیت اخالقی 
استنباط شده از نامه مذکور شامل کرامت، تفاوت هاى فردى، عتدال، تعقل، تفكر و تدبر، و در نهایت روش هاى 
تربیت اخالقی در نامه یادشده شامل تذکر، موعظه، ارایه الگو، محبت، عبرت  آموزى، توبه، و مراقبه و محاسبه 

هستند. 
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تبیینروشهایتربیتینوجوانانبرمبنایآموزههاوسیرهعلویدرنهجالبالغه

سمیهشیرزور1،مهدیهنصیری2
1 کارشناسی ارشد علوم قر آن و حدیث

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قر آنی، گرایش اعجاز

چکیده
تربیت کودک از بنیاد بنیادى ترین مسائل تربیتی شمرده می شود و سنگ زیرین تربیت هاى بعدى است. 
در دین مقدس اسالم قر آن و سخنان معصومین علیهم السالم که سرشار از نكات تربیتی و انسان شناسی بسیار 
گهربار می باشد، سخت بر امر تربیت تكیه و تاکید شده است، بهره گیرى از این کالم هاى جاودان زیبا می تواند 
در زندگانی بسیار تاثیرگذار باشد. در این مقاله از میان این کالمهاى جاودان، نهج البالغه انتخاب شده است، 
زیرا سرشار از مواعظ و ِحَكم  آموزنده درباره موضوعات مختلف است. در روانشناسی به اثبات رسیده که در 
سن و سال نوجوانی زمینه هاى مناسب ترى براى تربیت پذیرى وجود دارد و نوجوانان بیشتر از کودکان تربیت 
پذیر می باشد. استفاده از رهنمودهاى این کتاب با ارزش در ارتباط با قشر نوجوان یكی از بهترین راه حل هاى 
گاهی هاى الزم براى نوجوانان در مورد زندگی  آینده خود و تصمیم گیرى هاى  تربیتی می باشد. به دست  آوردن  آ
مهم با الهام گرفتن از نهج البالغه بسیار موثر می باشد در این مقاله به بررسی  تبیین اصول تربیتی نوجوانان برمبناى 

 آموزه ها وسیره علوى در نهج البالغه میپردازیم. ماهیت و روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد. 

کلمات کلیدی: تربیت، نوجوان، روانشناسی، اسالم، تربیت پذیری

مقدمه 
نوجوانی مرحله اى حساس در زندگی انسان است و از نظر اسالم سن تكلیف محسوب می شود. فرد در این 
دوران میان دو قطب مثبت و منفی قرار گرفته و از دست دادن تعادل بدلیل عدم تجربه کافی تبعات ناگوارى 
فرد در  آن  تشبیه کرد که  امواج دریا  میان  توازن  به  را می توان  او می گذارد. مرحله نوجوانی  بر روى زندگی 
دوران دچار تغییرات مهمی می شود تا بتواند فصل جدیدى از زندگی اش را  آغاز کند. بنابر این تربیت او باید 
به گونه اى باشد که دچار گم گشتگی نشود. زیرا وى در اثر نفوذ غرایز به دنبال کشف مسائل جدید است و 
رفتار متمردانه اى از خود بروز می دهد. در این مرحله نقش والدین بسیار موثر و حیاتی می باشد.  آنان باید قبل 
از فرارسیدن مرحله نوجوانی فرزندشان از نظر روحی به کمكش بشتابند و او را از راهنمایی هاى خود بی نصیب 
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نگذارند. این کار باید به گونه اى باشد که نوجوان براى رویارویی با چالش هاى جدید  آمادگی الزم را پیدا کند. 
چه شایسته و زیباست خانواده مسلمان از تجربیات و روش هاى تربیتی بزرگان دین اسالم بخصوص امام علی 
)ع( در نهج البالغه که در حقیقت نهج الحیات کتاب حكمت، سیاست، معرفت، تربیت وبراى تمامی نسلها در 

واقع یک غذاى  آماده است بهره برده و  آنرا در برخورد با فرزندانشان اجرا نمایند. بكار گیرى این تجربیات با 
ارزش راه درست تربیت را کوتاه نموده و دیگر نیازى به اجراى روش هاى شاید تكرارى و گاها اشتباه نیست. 

)ع( می فرمایند: »أى بنی، إنی و إن لم أکن عمرت عمر من کان قبلی فقد نظرت فی  چنانكه امام علی 
أعمالهم، و فكرت فی أخبارهم، و سرت فی  آثارهم حتی عدت کاحدهم، بل کائی بما انتهی إلی من أمورهم 
قد عمرت مع أولهم إلی  آخرهم، فعرفت صفو ذلک من کدره، ونفعه من ضرره، فاستخلصت لک من کل أمر 
نخیله.«اى پسرک من و اگرچه من عمر دراز نكردم )مانند( عمر کسانی که پیش از من بودند، ولی در کارهاى 
از  آنان  )مانند( یكی  بازمانده هاشان سیر کردم. چنانكه  نموده و در  اندیشه  اخبار شان  نگریسته، در  ایشان 
گردیدم. بلكه به سبب  آنچه از کارهاى  آنها به من رسید چنان شد که من با اول تا  آخرشان زندگی کرده ام، پس 
پاکیزگی و خوبی کردار  آنها را از تیرگی و بدى و سود  آنرا از زیانش پی بردم، و از هر کارى براى تو پاکیزه  آنرا 

برگزیدم. ) فیض االسالم، ترجمه و شرح نهج البالغه، نامه 31، ص914 (

جایگاهوضرورتبحث:
انسان شگفت ترین مخلوق خداوند و واالترین نشانه قدرت حق است. انسان مستعد اتصاف به همه صفات 
و کماالت الهی است و  آفریده شده است تا به مقام ))خلیفة اللهی ( رسد و این سیر جز با تربیت حقیقی میسر 
نمی شود. حقیقت انسان، حقیقتی ملكوتی است و انسان با طی مراتبی، قوس نزولی را طی کرده است و در این 
مرتبه خاکی و در پایین ترین مراتب قرار گرفته است و با تربیت می تواند به حقیقت وجود خویش دست یابد و 

متصف به واالترین کماالت شود. خداى متعال در این باره یاد آور شده است:
لقد خلقنا االنسان فی أحسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین اال الذین  آمنوا و عملوا الصالحات فلهم أجر غیر 

ممنون) سورة التین  آیه 5(. 
)هر  آینه انسان را در نیكوترین صورت و هیاهت  آفریدیم.  آن گاه او را به پایین ترین مراتب نازل کردیم. مگر 

 آنان که ایمان  آوردند و کارهاى شایسته کردند، پس ایشان راست مزدى بی پایان بی منت (
تربیت در اصطالح قر آن اما تربیت در اصطالح قر آن اعم است از ترکیه: یعنی پرورش جسم و تن را هم 

شامل می گردد
فرعون به حضرت موسی علیه السالم می گوید:
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قال ألم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمر ک سین، )شعراء 1۸(
تو همان کودکی نیست که ما پروردیم و سال ها از عمرت نزد ما گذشت. 

قر آن در سفارش نسبت به پدر و مادر می فرماید: وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیر ) اسراء24(. و بگو: 
پروردگارا! همان گونه که پدر و مادر، مرا از کودکی پرورش دادند، تو در حق  آنها مهربانی فرما۔

أن اقذفیه فی التابوت فاقذفیه فی الیم فلیتیه الیه بالساحل یأخذه عدو لی وعدو له وألقیت علیک محب منی 
ولتصنع علی عینی. )طه 39( که: »او را در صندوقی بیفكن، و أن صندوق را به دریا بیندازد تا دریا  آن را به 
ساحل افكند؛ و دشمن من و دشمن او،  آن را برگیرد!« و من محبتی از خودم بر تو افكندم، تا در برابر دیدگان 
رد علم من، ساخته شوى و پرورش یابی! | واصطنعتک لنفسی، )سوره طه  آیه 49( و من تو را براى خودم ساختم 

)و پرورش دادم( تربیت در احادیث
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمودند: ادینی ربی فاحسن تادیبی. )مجلسی، بحار االنوار، ص 210(

از امیرالمؤمنین علی علیه السالم نقل شده که فرمودند: یا کمیل ان رسول اللهصلی الله علیه و آله ادبه الله وهو 
ادبنی وانا اؤدب المؤمنین واورث ادب المكرمین ( مجلسی، بحاراالنوار، ص 118(

بخشاول:مبانینظری
الف:سیره

واژه سیره بر وزن فعله از »سیر« مشتق شده است. در کتاب هاى لغت براى سیره چندین معنی ذکر شده 
است. سیر به معناى رفتن است و اسم مصدر  آن سیره )رفتار( است. در زبان عربی وقتی گفته می شود:

حسن السیره«، »خوش رفتار« منظور است )فیروز آبادى، القاموس المحیط، ص 115(. دومین معنایی که 
براى  آن ذکر شده است، »سنت و طریقه« است. در میان این معانی، معناى دوم؛ یعنی »سنت و طریقه، راه 
و روش« از معانی دیگر رایج تر است و بر طبق این معنا از سیره، به بررسی  سیره تربیتی امام علی )ع( پرداخته 
تقویت  رفتار، روش هاى گوناگون  اعمال،  شامل مجموعه  تربیتی  سیره  مذکور،  تعاریف  براساس  می گردد. 
استعدادهاى مثبت متربیان تا رسیدن به سر حد کمال است. به طور کلی منظور از سیره تربیتی معصومان )ع( 
عبارت است از هر رفتارى که معصومان )ع( براى ایجاد انگیزه و اثرگذارى بر شناخت، نگرش، اخالق و رفتار 
دیگران، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، کودک و بزرگسال و فرزندان و خانواده خود یا دیگران، در محیط خانه، 

مسجد، کوچه و بازار یا هر جاى دیگر انجام داده اند. 
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ب:تربیت
واژه »تربیت« در زبان عربی، مصدر و از ریشه »رب« است. رب در اصل به معنی تربیت و پرورش است؛ یعنی 
ایجاد کردن حالتی پس از حالتی دیگر در چیزى تا به حد نهایی و تمام و کمال برسد )راغب اصفهانی، المفردات 
فی غریب القر آن، ص 29(. تربیت عبارت است از پرورش دادن استعدادهایی که در فرد مورد تربیت موجود است 
)مطهرى، تعلیم وتربیت در اسالم، ص 15(. در تعریفی دیگر، تربیت عبارت است از: انتخاب رفتار و گفتار مناسب، 
ایجاد شرایط و عوامل الزم و کمک به شخص مورد تربیت تا بتواند استعدادهاى نهفته اش را در تمام ابعاد وجود 
و به طور هماهنگ، پرورش داده، شكوفا سازد و به سوى هدف و کمال مطلوب تدریجا حرکت کند. )امینی، 
اسالم و تعلیم و تربیت، ص 12(. متناظر با تعریفی که در متن مصوب سند فلسفه تربیت  آمده است، تربیت عبارت 
است از: »فرایندى تعاملی زمینه ساز تكوین و تعالی پیوسته هویت متربیان، به صورتی یكپارچه و مبتنی بر نظام معیار 
گاهانه و اختیارى مراتب حیات طیبه در همه  اسالمی، به منظور هدایت ایشان در مسیر  آماده شدن جهت تحقق  آ
ابعاد« )مبانی نظرى سند تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی، 1390، 129 ص. بنابر تعاریف 
تربیت و سیره می توان گفت: دست یابی به کمال و حیات طیبه نیازمند تدبیر عالمانه جهت کسب شایستگی ها 
در ساخت هاى مختلف تربیتی مبتنی بر نظام معیار می باشد. از سوى دیگر سیره زندگی امام علی )ع( داراى ظرفیت 
باالیی براى فرهنگ سازى و ارائه الگوهاى رفتارى مناسب است. در واقع سبک زندگی امام علی )ع( همان سبک 
زندگی قر آنی و اسالمی است که باید شناخت و بر اساس  آن زندگی کرد؛ زیرا انتزاعی ترین الیه هاى اعتقادى و 
معرفتی، تا عینی ترین سطوح رفتارى که امروزه با عنوان سبک زندگی از  آن یاد می شود، در چارچوب سیره امام علی 

)ع( نهفته است و می تواند در مسیر تكامل و سعادت انسان مورداستفاده قرار گیرد. 

با توجه به  آیات و روایات نیز باید گفت که هر فردى اگر بخواهد سبک زندگی قر آنی اسالمی داشته باشد، 
باید زندگی را از امیر مؤمنان علی)ع( بیاموزد. ایشان پرورده دامان رسول الله )ص( است؛ چنان که در نهج البالغه 
می فرماید: شما خود در پیوند با رسول خدا هم به دلیل خویشاوندى و هم به سبب موقعیت ویژه من، جایگاه مرا 
می شناسید. او مرا از روزگارى که نوزادى بودم در دامن خود می نشاند و بر سینه می چسبانید و از عطر دلپذیرش 
بهره مندم می ساخت، لقمه را می جوید و در دهانم می گذاشت و هرگز در گفتارم دروغی نشنید و در رفتارم 
لغزش و سبک سرى ندید )حكایت / 192(. بر اساس  آیات قر آن، امام علی )ع( نفس و جان پیامبر )ص( است ) آل 
عمران/61(؛ او یكی از اولواالمرهایی است که اطاعت ایشان واجب است )نساء/59(، در  آیات قر آن حضرت 
علی )ع( به عنوان عالم و داناى به تمام کتاب )رعد/43(: از راسخون در علم ) آل عمران /7(: از اهل عصمت 
و طهارت )احزاب/33(: أهل الذکر انبیاء /7(: خویشان و ذوى القربایی که مودت  آنان واجب است )شورى 

/23(: از ابرار و مقربان )مائده /55( و ده ها عنوان و دارنده فضایل بسیار دیگر معرفی شده است. 
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ج:نوجوان
در نهج البالغه بارها از واژه هاى حدث و فتی استفاده شده است که در برخی از کتب لغت این دو واژه به 
معنی نوجوان و  آغاز شروع جوانی اختصاص یافته است. )جواهرى، اخالق جوانی از دیدگاه امیر مومنان علی )ع(، 
ص ۸(. مهمترین دوران زندگی انسان دوران نوجوانی است. اختالف در مورد دوران نوجوانی یعنی زمان شروع 
و پایان  آن باعث شده است که در جوامع مختلف سن نوجوانی متفاوت و بسته به افراد و جوامع گوناگون متغیر 
باشد. اما با توجه به مقایسه هاى انجام گرفته در جوامع مختلف می توان میانگین دوره نوجوانی را از دوازده سالگی 
تا تقریبا هجده سالگی در نظر گرفته روانشناسان دوره نوجوانی را تولد تازه می نامند و  آنرا مرحله ظهور انرژیهاى 

سرشار لقب می دهند. )نخعی، تربیت اجتماعی نوجوانان و جوانان از دیدگاه اسالم، ص315(
خرد و نادانی تا هجده سالگی در  آدمی در نبردند. وقتی  آدمی به  آن سن رسید، هر کدام بیشتر باشد، بر اوغلبه 
می یابد.« )کنز الفواد، ج ا ص200(. در این دوره سردن کودک و نه هنوز به درستی بالغ شده است. دوره بحرانی 
زندگی خود را می گذراند که گاهی رفتار و اعمال کودکانه و موجب  آزار بزرگترها و گاه رفتار عاقالنه و باعث 

تحسین و تعجب  آنها می شود. )قریشی، نگاه نهج البالغه به نوجوانان(

بخشدوم:نقشخانوادهدرتربیتنوجوان:
 آموزشگاه  آغازین هر فردى خانواده می باشد پدر و مادر به عنوان مربی در خانواده در تربیت اولیه فرزندان 
خود نقش حیاتی ایفا می نمایند و پایه هاى اصلی تربیت و رشد فرزند خود را طراحی می نمایند زیرا در این دوره 
کودک فقط پدر و مادر و محیط خانواده را میشناسد به اصطالح گوشه چشم و بسته است در صورتی که 
پایه هاى تربیتی کودک در خانواده به درستی طراحی گردد از انحرافات و خطرات موجود در جامعه جلوگیرى 
می شود اگر پدر و مادر در این دوره نسبت به تربیت فرزندان بی توجه باشند نوجوانان به رفتارها و خلقیات 
اثر پذیرى بیشترى نشان  نامطلوب گرایش پیدا می کنند و به الگوهاى منفی اخالقی بیرون از خانه توجه به 
می دهند به علت تاثیر خانواده ها بر شخصیت نوجوانان امام علی علیه السالم در نهج البالغه سفارش می کند همنشین 
با شبانا که از خانواده هاى شریف و خوشنام و کسانی که داراى سابقه هاى نیكو خدمت به خلق و پیروى از خالق 

میباشند. ) فیض االسالم، ترجمه و شرح نهج البالغه، نامه53، صفحه 1007(
پیشوایان دین در خانواده هاى خود و در برخورد با فرزندانشان عالوه بر رعایت اصول تربیت نظارت دقیق و 
مداومی در تربیت فرزندانشان داشتند و سعی وافر داشتند تا  آنها را متدین متعهد و فعال پرورش دهند و همین 
جهت همواره با  آنها دوست و رفیق بودند و با کمال محبت با  آنها رفتار می نمودند و در دشوارى ها و مشكالت 
یارو یاور  آنها بودند براى مثال امام علی علیه السالم در نامه 31 نهج البالغه خطاب به فرزندشان امام حسن علیه السالم از 
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واژه یابنی 12 بار استفاده نمودند این واژه در زبان و ادبیات عرب براى تحبیب، ابراز و جلب محبت و یا جلب 
گرایش هاى عاطفی به کار برده می شود. ایشان ظریف ترین ارتباط عاطفی را با فرزند خود این چنین برقرار 
می کنند اى دل بندم اى عزیزم اى کسی که دوستت دارم امام اینگونه هشدار تربیتی خود را مطرح می کنند و 
احساسات و عواطف فرزندشان را تسخیر می کنند پس از به کارگیرى عبارت یا بنی )یعنی پس از بیان احساس 

مهر و دغدغه داشتن و نگران بودن براى  آینده فرزندشان (می فرمایند:
وجدتک بعضی با وجدتک کلی حتی کان شیئا لو اصابک اعصابی و کان الموت لو اتاک اتانی:تورا جزئی 
از خود یافتم )چون فرزند پاره اى از شخص است( بلكه تمام خود یافتم )چون جاى او گرفته نامش را باقی دارد 
(به طورى که اگر چیزى به تو رو  آورد مانند  آن است که به من رو  آورده است اگر مرگ تو را دریابد مانند  آن 
است که مرا دریافته خالصه اندیشه ام در کار تو مانند اندیشه در کار خویش است )همان نامه31 صفحه 909(

ایشان با این پل زدن ها و ایجاد ارتباطات عاطفی فرزند خود را  آماده می کنند که به راحتی پیام هاى تربیتی را 
به او منتقل کنند همچنین ایشان در قسمتی از این نامه در تعریف قشر نوجوان و جوان می فرمایند:

 دل جوان همچون زمین خالی است )که تخم در  آن نپاشیده باشند (هر تخمی که در  آن افشانده شود بپذیرد 
)و  آن را برویاند( پس به ادب نمودن تو پرداختم ) آداب دین و حكمت ها و دانایی ها و عبرت ها را به تو یاد آورى 
نمودم( پیش از  آن که دلت )بر اثر دوستی دنیا( سخت گردد و عقل و خردت) به کارهاى بیهوده (گرفتار شود. 

انما قلب الحدث کاالرض الخالیه…. ) همان، نامه31، صفحه 913(
با توجه به این جمله می توان به این نتیجه رسید که نوجوانان و جوانان سریع تر و راحت تر و بدون سرمایه 
گذارى کالن و دردسر آفرین تربیت پذیرى دارند بنابراین می توان گفت که جوانان و نوجوانان مهمترین مخاطبان 
تربیتی در مكتب تربیتی امام علی علیه السالم هستند در نهج البالغه به نقش خانواده در شكل گیرى شخصیت و 
تربیت فرزند به عنوان حق فرزند بر پدر و مادر تاکید شده است. چنان که امام علی علیه السالم می فرمایند:حق فرزند 
بر پدر این است که اسم نیكو براى انتخاب کند و نیكو تربیتش نماید و قر آن را به او بیاموزد. حق الولد علی الوالد 
ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القران )دشتی، نهج البالغه، صفحه 519 حكمت 399(. )فیض االسالم، 
ترجمه و شرح نهج البالغه، حكمت391، صفحه 1275(چون پسران از دوستی و دشمنی که بین پدرانشان بوده 
ارث می برند و از نظر یارى نمودن به یكدیگر دوستی است و خویشاوندى از اسباب  آن است ) سید علینقی فیض 

االسالم ترجمه و شرح نهج البالغه حكمت 300 صفحه 1233(
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الف:عواملتاثیرگزارخانوادهدرتربیتنوجوان:
1(شخصیتدهیوتکریم:

با توجه به اینكه شخصیت فردى و اجتماعی فرد در دوران نوجوانی پایه ریزى می شود روش تربیتی اسالم بر 
این امر تأکید دارد که نوجوان این دوران را با معرفت و پاکی سپرى کند، زیرا هر اتفاق خوب یابد در این دوران 
تاثیر مستقیم در عملكرد  آینده او دارد. در این زمان است که او شدید نیاز به محبت دارد و در پی یافتن یک 
نقطه اتكاى روانی و روحی است و دوست دارد دیگران به شخصیتش احترام بگذارند و او را مورد توجه قرار 
دهند. خانواده در این قسمت نقش مهمی را ایفا می کند و از طریق ارج گذاردن و بها دادن به شخصیت نوجوان 
در شناخت خود حقیقی و رسیدن به سعادتش نقش مهمی ایفا می کند. بنابراین باید با نوجوان به عنوان یک 
شخصیت رشد یافته رفتار کرد، زیرا از دست دادن شخصیت و کرامت انسانی در اثر تحقیر و تنبیه منجر به تربیت 
نادرست و خطر ساز می شود. اگر در انسان این حالت پیدا شود که احساس شخصیت نكند و کرامت خود را از 
دست رفته بداند و از طرف خانواده مدام تحقیر و تنبیه شود ممكن است به هر کار خطرناکه دست بزند. پیشوایان 
دین هرگز فرزندانشان را تحقیر نمی کردند و غریزه رشد جوى  آنها را سرکوب نمی کردند و اشتباهات  آن را مدام 

تذکر نمی دادند و از روش تغافل استفاده می نمودند. 
استفاده از این روش سبب می شود که پرده حجاب و حیاى فطرى در نوجوان دریده نشود و فرصت جبران 

و ترمیم از او گرفته نشود. در واقع تغافل نوعی برخورد بزرگوارانه و کریمانه است. 
امام علی علیه السالم می فرمایند:از بهترین کارهاى کریم و بزرگوار چشم پوشیدن )بی خبر وانمودن (است. از 
 آنچه )زشتی هاى دیگران که( می داند. ) فیض االسالم، ترجمه و شرح نهج البالغه حكمت 213 صفحه 11۸5(

همچنین به هیچ عنوان از تنبیه بدنی استفاده نمی کردند، زیرا موجب خدشه دار شدن کرامت و شخصیت، 
سرخوردگی یا عدم اعتماد به نفس و عقده و کینه )نسبت به کسانی که رفتار نامطلوب با او داشته اند( بلكه به 
 آنها شخصیت می دادند و از کارهایی که موجب عقده حقارت  آنها میشد دورى می جستند، زیرا می دانستند 
افرادى که براى خود شخصیت قائل نیستند به هر انحراف و گناهی دست میزنند. از سوى دیگر اگر کسی در 
خود احساس شخصیت کند  آن را با گناه نابود نمی کند. البته حفظ کرامت و شخصیت انسانی وقتی به درستی 
اعمال می شود که فرد احساس حریت و  آزاد بودن از بندگی غیر خدا داشته باشد )در بخش عبادت و بندگی در 
این خصوص توضیحاتی ارائه می گردد( با مطالعه در زندگی عالمان بزرگ دینی متوجه خواهیم شد که  آنان به 
دوران بلوغ نوجوانان خود اهمیت داده و دیگران را نیز به رعایت این امر دعوت می نمایند. ) سید ابن طاووس، 

کشف المحجه، صفحه 91(
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2(تحکیماعتقادات
اعتقادات همانند پایه هاى ساختمان هستند که اگر محكم بنا شوند هیچ چیز به ساختمان  آسیبی نخواهد 
رساند. بنابراین باید والدین در تربیت فرزند به  آن توجه کنند. تقویت اعتقادات هم انسان را رشد و نمو می دهد، 
و هم سدى محكم در مقابل شبهات بیگانگان و نگهدارنده انحرافات و انجام گناه است. شایان ذکر است که 
تعلیم اعتقادات باید به روش ساده، قابل فهم و متناسب با سن و سال نوجوان بیان شود تا برایش در زندگی روزمره 
قابل اجرا و رعایت کردن باشد. این امر موجب تشویق نوجوان به  آموزش شده و او را از مسایل دینی گریزان 
نخواهد کرد. امام علی )ع( به خوبی همین مسأله را در نامه 31 بیان نموده و می فرماید: یا بنی انی قد أنباتک 
عن الدنیا و حالها، و زوالها و انتقالها، و أنباتک عن ال آخرة و ما أعد لهلها فیها و ضربت لک فیهما االمثال 
گاه ساختم، و  لتعتبرها.... و یصیرون الیه؛ اى پسرک من! تو را از دنیا و چگونگی و از بین رفتن و درگذشت  آن  آ
از  آخرت و  آنچه براى اهل  آن در  آن سرا  آماده گشته با خبر نمودم، و براى تو در امر دنیا و  آخرت مثال ها زدم، تا با 
 آنها عبرت و پند گرفته، و از  آنها پیروى کنی، مثل کسی که دنیا را با  آزمایش شناخته، مانند گروه مسافرینی است 
که در جاى قحط و تنگی که موافق ) آرزو و خواست( ایشان نیست جاى پر  آب و گیاه و گوشه سبز و خرمی را 
قصد کنند، و رنج راه و دورى یار و سختی سفر و ناگوارى خوراک را بر خود هموار نمایند تا به فراخی سراى 
خویش و جایگاهشان برسند، پس از  آن سختیها درد و  آزارى نمی یابند و در صرف اندوخته خویش در  آن راه 
غرامت و تاوان نبینند)  آرى رنج و سختی راحت و  آسودگی باشد در جایی که بنده راه او پوید و زیان و تاوان سود 
گردد  آنرا که وصال جانان جوید( و نیست چیزى خوش  آیندتر نزد ایشان از  آنچه  آنها را به منزل و جایگاهشان 
نزدیک نماید. و داستان کسی که فریب دنیا خوردن و)  آخرت را نادیده انگارد( چون داستان گروهی است که 
در منزل پر  آب و گیاه و فراوانی نعمت بودند و موافق )خواست و  آرزوى(  آنها نبود  آمدند به منزل و جایگاه قحط 
و تنگی، و هیچ چیز نزد  آنها نارواتر و سختتر نیست از جدایی جایی که در  آن بودند  آنگاه که ناگهان به جاى نو 

رسیده و به سوى  آن می  آیند. ) فیض االسالم، ترجمه و شرح نهج البالغه، نامه ى 31، ص 921(
همچنین ایشان در این نامه نحوه  آغاز تربیت فرزندشان را بیان می نمایند وأن أبتدیک بتعلیم کتاب الله وتأویله 
وشرائع اإلسالم وأحكامه وحالله وحرام.. فكان إحكام ذلک لک علی ما کرهت من تنبیهک له أحب إلی من 

إسالمک إلی أمر ال  آمن علیک به الهلكه 
 آغاز کنم یاد دادن کتاب خدا و تاویل  آن و راه هاى )حقیقت( اسالم و احكام و حالل و حرام  آن را به تو...... 
در حالی که براى  آموزش تو از کتاب خدا به غیر  آن نمی پردازم. پس از  آن ترسیدم که بر تو اشتباه شود  آنچه مردم 
از روى خواهشها و اندیشه هایشان در  آن اختالف کرده اند و امیدوارم که خدا را در  آن توفیق رستگارى عطا فرموده 

و به راه راست راهنماییت فرماید، پس تو را به این وصیت سفارش می نمایم)همان، ص 915( 



373مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

2-1(عبادتوبندگی
عبادت و بندگی خدا مهم ترین بخش اصول اسالم می باشد و در نهج البالغه به بندگی خدا و عبادت توجه و 
تأکید شده است، عبادت اثرات دنیوى بسیارى دارد که از جمله  آن  آرامش روانی و سالمت نفس می باشد. از 

مهم ترین ارکان عبادت، نماز و روزه و عمل به قر آن می باشد. 
امام علی )ع( توجه به نماز و روزه و خواندن قر آن را گوشزد فرموده، از جمله: )إنها لتحت الذنوب حت 
الورق.... ( »نماز، گناهان انسان را )چونان برگهاى پاییزى( می ریزد« )انبیایی، نقش تفریح در تربیت جوانان و 

نوجوانان از دیدگاه قر آن و روایات، 13۸۸(. 
توحید و معاد نیز نقش مهم و تعیین کننده در زندگانی انسان دارد، لذا امام علی )ع( می فرماید: »فتفهم یا 
بنی وصیتی، و اعلم أن مالک الموت هو مالک الحیاة و أن الخالق هو المیت و أن الفنی هوالمعید... فاعتصم 
بالذى خلقک و رزقک و سواک فلیكن له تعبدک و إلیه رغبتک و منه شفقتک؛ پس اى پسرک من! وصیت و 
سفارشم را دریاب، و بدان  آنكه مرگ در اختیار او می باشد زندگی هم در اختیار اوست، و  آفریننده و میراننده 
است و نیست کننده و باز گرداننده است..... ، پس چنگ بزن به )ریسمان رحمت ایجاد کننده و روزى بخش 
و  آفریننده اندام زیبایت و باید پرستش و بندگی ات براى او، و رو  آوردنت به او، و ترست از او باشد. ) شیخ 
کلینی، فروع کافی، ص 49، حدیث 3( )سید علینقی، فیض االسالم، همان، نامه ى 31، ص91۸( و درباره 
توحید و یگانگی خداوند فرمود: »یا بنی انه لوکان لربک شریک التتک له، ورأیت  آثار ملكه و سلطانه ولعرفت 
أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد کما وصف نفسه، الیضاده فی ملكه أحد والیزول أبدا ولم یزل؛ بدان اى پسرک من! 
هرگاه براى پروردگار تو شریک و انبازى بود پیغمبران او هم براى راهنمایی( تو می  آمدند و نشانه هاى پادشاهی 
و تسلط او را می دیدى و کردار و صفات او را می شناختی، ولكن خدا یكتاست چنانكه خود را وصف فرموده، 
کسی با او در پادشاهیش مخالفت نمی کند و هرگز از بین نمی رود و همیشه بوده )ابدى و ازلی( است. ) فیض 
االسالم، همان، نامه 31، ص 919( دلیل فوق ساده ترین و روشن ترین دلیل براى اثبات وحدانیت خداوند است 

که نوجوان و جوان به سادگی  آن را می فهمد. 
عبادت  در خصوص  جوانان  و  نوجوانان  به  در سخنان خود خطاب  العالی(  )مدظله  رهبرى  معظم  مقام 
می فرمایند: »من توصیه ام به جوانان این است که عبادت را با توجه انجام دهند. من اصرار نمی کنم که زیاد 
عبادت کنید؛ نه. شما خواستید زیاد عبادت کنید، خواستید کم عبادت کنید؛ ولی  آنچه انجام میدهید با توجه 
باشد. البته همه باید عبادت واجب را انجام دهند؛  آن که قابل اغماض و اینها نیست. هر کسی باید عبادت 
واجبش را انجام دهد. عبادات واجب، چیزى هم نیست، فقط هفده رکعت نماز در شبانه روز، عبادت واجب 
ماست که این چیز زیادى نمی شود. هفده تا یک دقیقه، یا حداکثر هفده تا دو دقیقه چیزى نمی شود. من 
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نمیگویم جوانان عبادات مستحبه - مثل دعا خواندن، تالوت قر آن، یا نمازهاى مستحبی - را زیاد انجام دهند؛ 
اما می گویم همان مقدارى که انجام میدهند با توجه باشد. اگر با توجه انجام دادند، بهره میبرند؛ حقیقتا از  آن 
چیزى که می خوانند، استفاده می کنند.«)گفت و شنود صمیمانه رهبر انقالب با جمعی از جوانان و نوجوانان 

)1379-11-16

2-2(گناه
از مشخصات مرحله نوجوانی فقدان تجربه و خامی است و به همین دلیل شاهد رفتارهاى ناپسند و ارتكاب 
گناه در نوجوانان هستیم. از دیدگاه روانشناسان این دوره به عنوان )جنون جوانی( یاد می شود. پیامبر اعظم صلی 
الله علیه و آله در این خصوص می فرماید: الشباب شعبة من الجنون؛ جوانی شعبه اى از جنون و دیوانگی است 
)مجلسی، بحاراالنوار، ج 17، ص 4(. چرا که نوجوان و جوان به  آسانی نمی تواند رفتار و خواسته هاى خود را با 
نظارت شرع و عرف تطبیق دهد. شاید به جهت کثرت ارتكاب گناه در این دوران است که خداوند تواب در 
برابر نادانی و جهل و جنون نوجوان و جوان که موجب بروز خطا در  آنها می گردد، توبه پذیرى خویش را بیش 
تر به همین طبقه توصیه نموده است: ما من شیء أحب إلی الله من شاب تائب؛ چیزى محبوب تر از توبه کننده 

جوان در نزد خداوند نیست ) طبرسی، مشكاة االنوار، ص155(
شیطان در این زمان به نوجوان زیاد رو می  آورد بنابراین الزم است براى  آن پناهگاه خوبی در نظر گرفت که 
بهترین پناهگاه، قر آن کریم، ائمه علیهم السالم و ادعیه می باشد وگرنه، گناه انسان را در دنیا و  آخرت رسوا 
می سازد و برکت را از مال او برمی دارد و ناراحتی هاى روانی را نصیبش می سازد. سوالی که در اینجا مطرح 
می شود این است که:  آیا اسالم راهكارى براى اصالح رفتار نوجوانان و محافظت از  آنها در مقابل خطرات دارد؟ 
از نظر دین اسالم والدین باید قبل از رسیدن فرزندشان به مرحله نوجوانی، از لحاظ روحی با وى کار کرده و زمینه 

 آشنایی اش را با خداوند فراهم  آورند. از نظر امام علی )ع( هر گناهی در زندگی،  آثار سوئی دارد. 

3(الگوپذیری
الگوها نقش حیاتی در رشد و نابودى انسان ها ایفا می کنند. نقش الگوها در سنین نوجوانی نیز بسیار موثر 
می باشد. خانواده ها باید الگوهاى مناسبی را براى فرزندان خود ترسیم نمایند و از الگوهاى متعالی و ارزشمند 
اسالمی و پیشوایان دینی بهره کافی گرفته و  آنان را به نوجوان معرفی نمایند تا او بتواند با  آنها ارتباط عاطفی برقرار 
کند. در این خصوص الگوهاى بسیار ارزنده اى در نهج البالغه معرفی شده است: از جمله رسول گرامی اسالم 
)ص( و فرزندان و یاران  آن حضرت. امام علی )ع( در مورد نقش موثر الگوها در تربیت تاکید نموده و می فرمایند: 
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»و لقد کان فی رسول الله )ص(کاف لک فی االسوة.. براى تو کافی است که راه و رسم زندگی پیامبر )ص( را 
الگوى خود قرار دهی« )فیض االسالم، ترجمه و شرح نهج البالغه، خطبه 109( 

هرچه الگو محبوبتر باشد تاثیر پذیرى  آن بیشتر است. امام علی )ع( بهترین الگو براى نوجوانان است زیرا ایشان 
دوران کودکی و نوجوانی خود را در کنار پیامبر اکرم )ص( گذرانده اند و ایشان را الگوى خود قرار داده اند. ایشان 
سرگذشت روزهاى نوجوانی و دوران سیزده سالگی شان را، که به اسالم گرویدند، در خطبه قاصعه چنین بیان 
می نماید: »و لقد کنت أتبعه إتباع الفصیل  آثر أمه یرفع لی فی کل یوم من أخالقه علما و یأمرنی باإلقتداء به.«من 
پی او میرفتم، مانند رفتن بچه شتر پی مادرش شب و روز در خلوت و جلوت با  آن بزرگوار بوده و هرگز از او جدا 
نمی شدم. در هر روز از خوهاى خود پرچم و نشانه اى می افراشت )  آشكار می نمود( و پیروى از  آن را به من امر 

می فرمود. » )همان، ص ۸13، خطبه 236( 
پدر و مادر، می توانند بهترین الگو براى فرزندانشان بوده و با رفتار و اعمال درست خود غیر مستقیم بهترینها 
را به عزیزان خود بیاموزند.. لقمان به فرزندش فرمود: فاتخذه ]الدب [عادة فإنک تخلف فی سلفک وتنفع به 
من خلفک و یرتجیک فیه راغب و یخشی صولتک راهب( فرزندم! تربیت را خلق و عادت همیشگی خود قرار 
بده؛ زیرا تو جانشین گذشتگان و الگوى  آیندگان هستی که از ادب تو بهره مند خواهند شد. راغبان چشم امید 

به ادب تو دارند و خائفان از صولت وحشمت تو هراسانند. ) مجلسی، بحار االنوار، ج 13، ص 411 (
مقام معظم رهبرى )مدظله العالی( در بیانات گهربار خود در پاسخ به سوال نوجوانی که از ایشان خواست الگوى 
مناسب براى نوجوانان را معرفی نمایند، می فرمایند: »از گذشته و در تاریخ خودمان، چهره هاى خیلی زیادى داریم 
که همه می توانند براى جوانان ما الگو باشند. من نمی توانم کسی یا اشخاص معینی را اسم بیاورم که حتما  آنها الگوى 
شما باشند. باالخره هر کسی ذوقی و سلیقه اى دارد؛ منتها می شود این طور فرض کرد الگویی را که انسان انتخاب 
می کند، باید الگویی باشد که شخصیت و منش او کامال با  آرمانهاى انسان، همخوان و هماهنگ باشد. فرض 
بفرمایید بعضیها یک هنرپیشه را الگوى خودشان قرار دهند. خوب؛ این خیلی منطقی نیست. مثال یک هنرپیشه 
خارجی را الگوى خودشان قرار دهند. این نمی تواند منطقی باشد. محیط او محیط دیگر و زندگی او زندگی دیگرى 
است. یک انسان مسلمان؛ یک نوجوان مسلمان و ایرانی که برایش عزت ایران، سربلندى و  آینده ایران و  آینده نسل 
خودش،  آن هم در چارچوب معارف و احكام اسالمی مطرح است، نمی تواند خارج از این چارچوبها الگو انتخاب 
کند. بنابراین الگو را بایستی در بزرگانی که از لحاظ دید و جهت گیرى و اهداف به هدفهاى ما می خورند، انتخاب 
کرد. در بین مسلمانان صدر اسالم، اشخاص بسیار برجسته و خوبی هستند. در بین شخصیتهاى برجسته امروز و 
دوره هاى گذشته نیز همین طور، واقعا شخصیتهاى برجسته اى هستند. به زندگی ائمه که نگاه کنید - مثال زندگی 
امام حسن و امام حسین علیهما السالم - جوانیهاى  آنها بسیار چیزهاى با ارزشی در خود دارد که هر جوان و نوجوانی 
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را جذب می کند. هم نوع دخترانه اش هست، هم نوع پسرانه اش. همه  آنها شخصیتهایی بودند که می توانند واقعا 
براى انسان جاذبه داشته باشند و براى نوجوانان و جوانان ما الگو محسوب شوند.« )گفت و شنود صمیمانه رهبر 

انقالب با جمعی از جوانان و نوجوانان 1379-11-16(

بخشسوم:نقشجامعهدرتربیتنوجوان
بعد از  آنكه کودک در خانواده رشد نمود و پایه هاى تربیتی اش محكم شد وارد جامعه می شود، اگر  آموزشگاه 

ابتدایی کودک)خانواده( نقش خود را بدرستی ایفا نموده باشد
حال می تواند بدون نگرانی و دغدغه اى نوجوانش را درون جامعه بفرستد، البته الزم است خانواده در انتخاب 
جامعه و محیطی که قرار است به همراه نوجوانش زندگی نماید دقت کافی را به مبذول دارد. امام علی )ع( در این 
مورد می فرمایند: »و اسكنی المصار العظام قائها جماع المسلمین، واحذشر منازل الغفله و الجفاء و قلة العوان 
علی طاعة الله؛ در شهرهاى بزرگی ساکن شو زیرا مسلمانان در  آنها گرد هم هستند )که از ایشان می توان علوم 
و معارف و راه سعادت و نیكبختی  آموخت( و بپرهیز از جاهایی سبب غفلت و فراموشی )از یاد خدا( و ستم 
نمودن )به نیكان( و کمی همراهان به طاعت و بندگی خداست« )فیض االسالم، همان، ص 1071، نامه 69( 
در جامعه نوجوان با توجه به نیازهاى این دوران ابتدا به دنبال دوستانی می گردد تا گروه جدیدى عالوه بر پدر و 

مادرش براى خود تشكیل دهد. 

الف:دوستیابی
نیاز به داشتن دوست و همراه بودن با گروه همساالن یكی از نیازهاى بشر در تمام دوران زندگی است. 
دوستان تاثیر زیادى بر رفتار و نگرش افراد دارند. کودک بعد از گذراندن دوران کودکی وارد مرحله نوجوانی 
شده و در جامعه حضور می یابد و براى گذراندن وقت خود به سراغ همساالن خود می رود، زیرا بی شک بهترین 
و لذت بخش ترین لحظات زندگی یک نوجوان دقایقی است که با دوستانش به سر می برد. اگر این فرد در 

خانواده درست تربیت یافته باشد در جامعه می داند که چه افرادى را براى
دوستی برگزیند. داشتن دوست، نوجوان را از تنهایی که ممكن است افسردگی و انزوا را در برداشته باشد، 
انتخاب دوستان خوب به موفقیت رسیده و استقالل عاطفی خود را از خانواده بدست  با  می ره اند. نوجوان 
می  آورد. بدلیل اهمیت گروه دوستان مفهوم دوست حدود 50 مرتبه در نهج البالغه بكار رفته است. امام علی )ع( 
در نهج البالغه به یافتن »دوستان خوب« اشاره می فرماید و بر این مطلب در دوست یابی تاکید دارند که دوستان 

خود را مورد  آزمایش قرار دهید. 
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همچنین می فرماید: »أعجز الناس من عجز عن اکتساب الخوان و أعجز منه من ضیع من ظفر به منهم، 
ناتوان ترین مردم کسی است که از دوست یابی، ناتوان باشد و ناتوان تر از او کسی است از دست بدهد دوستی 
از یاران را که بدست  آورده. )زیرا دوست یافتن  آسانتر است از نگاه داشتن دوست(« )همان، ، ص 1093، 

حكمت 11(
امام حسن )ع( در تربیت فرزند خویش به نقش حساس دوست و همبازى هاى او عنایت ویژه اى مبذول داشته 
و به فرزندش می فرماید: یا بنی ال تواخ أحدا حتی تعرف موارده ومصادره فإذا إستبطت الخبرة و رضیت العشرة 
فاخه علی إق آله العترة و المواساة فی العسرة؛ ( فرزندم با هیچ کس دوستی مكن مگر این که از رفت و  آمد 
گاه گردى. هنگامی که دقیقا بررسی  و تحقیق گذشت و چشم  )ویژگی هاى روحی و اخالقی و رفتارى او  آ

پوشی از لغزش ها و یارى کردن در سختی ها، همراه باش. )ابن شعبه، تحف العقول، ص 233(. 
درست است که نوجوان با دوستان خود در جامعه  آشنا می شود اما نقش خانواده همچنان مهم است بنابراین 
بهتر است پدر و مادر دوستان نوجوان خود را بشناسند. زیرا  آنان بیشتر از دوستان خود تقلید می کنند. همچنین 
بدلیل اینكه نوجوان بسیار  آسیب پذیر است اگر دوستان او رفتارهاى خوبی نداشته باشند به راحتی می توانند او 
را به بد آموزى و خالفكارى بكشانند از نظر روان شناسی نیز، گرایش نوجوان به همساالن و دوستان طبیعی 
است. نوجوان عالقه دارد وقت بیشترى را با دوستانش صرف کند، اما این عالقه، گاهی مشكالتی را به وجود 
می  آورد. بعضی از نوجوانان، ضمن  آنكه به گروه همساالن گرایش می یابند، روابط خود را با خانواده نیز به 
خوبی ادامه می دهند. اما عده اى دیگر از  آنها، به نسبت نزدیكی و ارتباط با همساالن و دوستان خود، از خانواده 
فاصله می گیرند. چنین وضعیتی براى مراحل بعدى زندگی  آنها، مشكالتی به وجود می  آورد. ) ابراهیم اصالنی، 

سایت تبیان (
دوستان نوجوان همچنین نقش مهمی در شكل گیرى رفتار مذهبی وى دارند. پژوهشها نشان داده است که 
میان گرایش نوجوان به نماز و میزان گرایش نزدیكترین دوستان و همساالن  آنان همبستگی باالیی وجود دارد. 
نوجوان وقتی دوستی را یافت و یا درصدد یافتن دوستانی می باشد، باید به چند مسئله توجه نماید: ابتدا اینكه به 
 آراء و افكار دیگران احترام بگذارد و خود، فردى فروتن و متواضع باشد. و دیگر اینكه در دوستی، افراط و تفریط 
روا ندارد زیرا که طبق گفته امام علی )ع(: »ثمرة التفریط الندامة و ثمرة الحزم السالمه:نتیجه تقصیر و کوتاهی 
در امرى پشیمانی است و سود احتیاط و دور اندیشی درستی )رهایی از زیان( است.« )فیض االسالم، همان، 
ص 1171، حكمت 172( و سوم اینكه راستگو بوده و به عهد خود وفا نماید، فقد خاب من لیس من أهلها کسی 
که اهل اداى امانت نباشد به  آن خیانت کند نومید گردد.« )همان، ، ص 647، خطبه 190( و چهارم اینكه با 
دوستانش خوشرو بوده و حسن خلق را سرمشق خود قرار دهد. اکرم الكتب حسن الخلق؛ گرامی ترین بزرگی 
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نیكخویی است که نیكخو نزد همگان بزرگوار است( )همان، ، ص 1105، حكمت 37(
اما به پیروان خود گوشزد می فرماید: وأحذر صاحبه من یفیل رأیه و ینكر عمله فإن الصاحب معتبر بصاحبه 
بپرهیز از معاشرت و یار شدن با کسی که داراى رأى و اندیشه سست و کردار ناپسند است زیرا شخص با بارش 

همخو می شو)پس او را به بارش مانند می نمایند(«)همان، ، ص 1071، نامه 69(
 و یا می فرماید: »از رفاقت با کسانی که افكار و ظاهر اعمالشان ناپسندیده است، بر حذر باش؛ چرا که  آدمی 
به رویه و روش رفیقش خو می گیرد و به افكار و اعمال او معتاد می شود.«. )تربیت در نهج البالغه ص351( 
نوجوان به داشتن »دوست« احساس نیاز می کند و از این رو باید او را در انتخاب دوست یارى نمود. دوست به 
حدى در یک نوجوان تأثیر دارد که او خود را همرنگ دوستش می کند و حتی از لباس، رفتار و کالم او تقلید 
می نماید. شر اإلخوان من تكلف له:بدترین برادران و دوستان کسی است که براى او شخص به رنج افتد)دوستی 

با او سبب  آزار و رنج گردد( )همان، ص 1305، حكمت 471(
التصحب المایق فانه یزین لک فعله و یود أن تكن مثله. همنشین احمق مباش زیرا بر اثر بی خردى خود 
کارش را در نظر تو زینت داده می  آراید و دوست دارد تو مانند او باشی )حماقتش را پیروى نمایی( )همان، ، 

ص122۸، حكمت 2۸5( 
در حكمت 3۸ امام علی )ع( در مورد انتخاب دوستان هشدارهایی را به فرزندشان امام حسن )ع( ارایه نموده اند 

که چه خوب است ما نیز به عنوان پدر و مادر فرزندانمان به  آنان  آموزش دهیم. 

ب:مسولیتپذیری
با توجه به اینكه افراد در دوره نوجوانی سرشار از انرژى می باشند، باید به نوجوان کمک کرد تا از این انرژى 
به نحو احسن و در راه درست استفاده نماید، یكی از این راه ها دادن مسولیت و تقویت این روحیه در نوجوان 
می باشد. مسئله اى که باید در کنار مسئولیت و تكلیف نوجوان مورد توجه او قرار بگیرد این است که گرچه 
نوجوان مسئولیت پذیر می شود و تكالیف الهی متوجه او می گردد ولی اگر تكالیف خود را انجام دهد، مؤاخذه 
و عقاب نخواهد شد؛ زیرا او در این زمینه اطالعات کافی ندارد؛ چنان که امام علی )ع( در این باره می فرماید: 
گاهی و دانش  آنان ناچیز است. ) انصارى،  گاهی نوجوانان پذیرفته و  آ جهل الشباب معذور علمه م ور؛ نا آ

غررالحكم، ، ص 372(
این روایت بیان می کند که عذر نادانی نوجوان مقبول است، زیرا علم او در نوجوانی محدود و نارساست. البته 
باید توجه داشت که از نازپرورده کردن اجتناب کنیم. کارى را که نوجوان می تواند خود انجام دهد، به جاى 
 آنها، انجام ندهیم. از نوجوانان خود انتظارات واقع بینانه داشته باشیم. روابطی فراهم  آوریم که نوجوان ها بخواهند 
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تن به همكارى بدهند، به خود متكی شوند و قبول مسئولیت کنند. نوجوانان را تشویق کنیم. همچنین در برخورد 
با مسائل نوجوان بهتر است از خودش کمک بگیریم یعنی این واقعیت را بداند که نخستین مسئول حل مشكل 
او، خودش است و براى حل  آن باید اقدام نماید و ما والدین فقط وظیفه ى راهنمایی او را داریم که از عواقب 
تصمیم خودش مطلع شود. در نهایت باید گفت به نوجوان مسئولیت هاى متناسب با سن و تواناییش داده شود. 

ج(مسایلسیاسی
اینكه نوجوان وارد جامعه شده و در  آن به زندگی خود ادامه می دهد، والدین از  آموزش و تربیت  بدلیل 
اجتماعی او نباید غافل شوند. یكی از ابعاد تربیت اجتماعی سیاست می باشد. اگر نوجوان بدون  آموزش و تربیت 
اجتماعی وارد جامعه شود قطعا طبق فرمایش امام علی)ع(جرو بی راهه روندگان خواهد شد. و همج رعاع اتباع 
کل ناعق یمیلون مع کل ریح کم یستضیئوا بنور العلم و لم یلجئوا إلی رکن وثیق: و مگسان کوچک و ناتوانند 
)نادان نفهم به انواع زشتیها  آلوده( که هر  آواز کننده اى )بهر راهی( را پیروند، و با هر بادى می روند )درست را از 
نادرست تمیز نداده و مذهب و طریقه اى پایدار نیستند و بهر راه که پیش می  آید می روند( از نور دانش روشنی 
نطلبیده اند )در تاریكی نادانی مانده اند و به پایه استوارى )عقائد حقه که روى دو پایه عقل و علم است( پناه 

نبرده اند ) آنها را فرا نگرفته و پیرو گمراه کنندگانند(.« )فیض االسالم، همان، ص 1150، حكمت 139( 
در دوران کنونی متاسفانه عده اى از نوجوانان بدلیل شرایط سنی خاصشان تحت تاثیر اشخاص و گروه هاى 
فرصت طلب قرار می گیرند، و هر روز به رنگی در می آیند و گاهی متاسفانه جان خود را نیز فداى احساسات 
خود می نمایند. پس ابتدا خانواده و بعد جامعه باید نوجوان را هدایت و رهبرى نمایند.. اقدامات موثر براى 

جلوگیرى از بروز مشكالت ناگوار:
گاهی دادن به  آنان توسط خانواده و جامعه.   1-راهنمایی نوجوان و  آ

 2-شخصیت سیاسی نوجوان با الگودهی مناسب تحكیم گردد. 
 3-به ابهامات و پرسشهاى سیاسی نوجوان پاسخهاى روشن و قانع کننده داده شود. 

4-زمینه هاى مناسب براى مباحث سیاسی در گروه هاى مورد تایید خانواده و جامعه مهیا شود تا نوجوان در  آن 
به راحتی نظر خود را بیان نماید. )مطیعی طالقانی، فرهنگی تربیت جوان، صص 1۸6-1۸1( 

جمالت مقام معظم رهبرى درباره جوانان و نوجوانان:
• جوان و نوجوان، چشمه ى جوشان نیرو و استعداد است 

• درخشش امیرالمؤمنین علی علیه السالم در دوران جوانی همان الگوى ماندگار است که همه جوانان می توانند 
 آن را سرمشق خودشان قرار بدهند. 
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• مهمترین مظهر قدردانی از جوانی همین است که... خود را در زمینه هاى ترکیه و اخالق پیش ببرید ؛ این 
ان شاء الله ذخیره ى همه ى زندگی شما خواهد شد. 

و گزارش  را که شرح  توصیه می کنم کتاب هایی  نوجوانها مؤکدة  به خصوص  امروز  به جوان هاى  • من 
گوشه هایی از جنگ هشت ساله است قدر بدانند و  آنها را بخوانند. •همه ملت و مخصوصا جوانان عزیز و 
نوجوانان، خود را سربازان امام محبوبشان بدانند و با اتكال به خدا و استمداد از حضرت ولی الله االعظم )أرواحنا 
فداه( با قوت و قدرت به سمت هدفهاى عالی امامشان حرکت کنند و بدانند که پیروزى نهایی از  آن ماست؛ 

»کتب الله الغلبن انا و رسلی«. 
فرازهایی از سخنان گرانبار امام علی علیه )ع( در باره تربیت نوجوانان:

• التقسروا أوالدکم علی  آدابكم فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانكم
 آداب و رسوم خود را به فرزندانتان تحمیل نكنید زیرا  آنان براى زمانی غیر از زمان شما  آفریده شده اند. ) ابن 

ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ص267 ح 102(
إلیها؛ شایسته ترین چیزهایی که  احتاجوا  إذا صاروا رجاال  التی  الحداث الشیاء  یتعلمها  أن  أولی الشیاء   •
الحدید، شرح  ابی  )ابن  دارند.  نیاز  به  آنها  بزرگسالی  هنگام  بیاموزند،  آن چیزهایی هستند که  باید  نوجوانان 

نهج البالغه، ص333، ع۸17(
• إذا احتجت إلی المشورة فی أمر قد طرأ علیک، فاستبده ببدایة الشبان، فإنهم أخ أذهانا و أسرع حدثا، ثم 
کثر هنگامی که در پیش  رده بعد ذلک إلی رى الكهول والشیوخ لیستعقبوة ویحسنوا اإلختیار له فإن تجربتهم أ
 آمدى احتیاج به مشورت داشتی ابتدا به جوانان مراجعه نما زیرا که  آنان ذهنی تیز تر و حدسی سریع تر دارند 
سپس نتیجه  آن را به نظربزرگساالن و پیران بوسان تا پیگیرى نموده، عاقبت  آن را بسنجند و راه بهتر را انتخاب 

کنند زیرا تجربه  آنان بیشتر است. 
• مروا الحداث بالمراء و الجدال و الهول بالفكر و الشیوخ بالصمت جوانان را به مباحثه و مناظره و میان 
ساالن را به اندیشیدن، و پیران را به سكوت، فرمان دهید. )ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ص 2۸0 ح 290( 
• أصحاب المهدى شباب ال کهول فیهم إال مثل کحل العین و الملح فی الواد و أقل الزاد الملح؛ یاران مهدى 
)عج( جوانند و کهنساالن در میان  آنان کم اند، مانند سرمه در چشم و نمک در زاد و توشه، که کمترین قسمت 

توشه، نمک است. 
طوسی، الغیبة، ص 476، ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ص337، ح ۸66( 
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بخشچهارم:روشهایتربیتدرنهجالبالغه
الف:روشالگویی

درروش الگویی فرد نمونه عینی را مطلوب خویش می گیرد و به شبیه سازى دست می زند و تالش می کند 
در همه امور خود را همانند الگوى مطلوب خویش سازد و گام در جاى گام او نهد و بدو تشبد نماید. البته هر 
چه الگو از کمال بیشتر و جاذبه فراگیر ترى بهرمند باشد، روش الگویی مطلوب تر و از کارایی بیشتر برخوردار 
خواهد بود. | امیر مومنان فرموده است ولقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله - کاف لک فی السوة... 
فأس ب ک الطیب الطهر حلی الله علیه و آله - فإن فیه أو لمن تأسی، و عزاء لمن تعزى - وأحب العباد إلی الله 
المتأسی بنبیه، والمقتص لثره. )خویی، نهج البالغه خطبه 159( براى تو کافی است که راه و رسم زندگی پیامبر 
اسالم )ص( را مقتدا گردانی......... پس به پیامبر پاکیزه و پاکت اقتدا کن، که راه و رسم او الگویی است براى 
الگوطلبان، و مایه فخر و بزرگی است براى کسی که خواهان بزرگوارى باشد، و محبوبترین بنده نزد خدا کسی 
است که از پیامبرش پیروى کند، و گام بر جایگاه قدم او نهد. در جاى دگر فرمود: واقتدوا بهدى پیگم فإنه 
أفضل الهدى. واستوا پسته فإنها أهدى السن. )خویی، نهج البالغه خطبه 109( از راه و رسم پیامبرتان پیروى کنید 
که بهترین راهنماى هدایت است، رفتارتان را با روش پیامبر )ص( تطبیق دهید که هدایت کننده ترین روش هاست 
دال نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد به زیر  آن درختی رو که او گلهاى تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر 
سو چو بیكاران به دکان کسی بنشین که در دکان شكر دارد. )زمانی، شرح دیوان شمس تبریزى، صفحه 227(

ب:روشمحبت
روش محبت از نیكوترین و اساسی ترین روش هاى تربیت است که بیشترین تناسب را با فطرت  آدمی و 
سرشت انسانی دارد. انسان به هر جه محبت پیدا کند بدو متمایل می شود و رنگ و بو و حال و هواى او را 
می گیرد و همسانی صورت می پذیرد. چنانكه امیر مومنان علی )ع( می فرماید نحن شجرة البؤة، ومحط الرسالة، 

ومختلف المالئكة، ومعادن العلم، وینابیع الحكم، ناصرنا وما
ینتظر الرخمة، وعدونا ومبغضا ینتظر التطوة. )خویی، نهج البالغه خطبه10۸( ویژگی هاى اهل بیت )ع( ما از 
درخت سرسبز رسالتیم، و از جایگاه رسالت و محل  آمد و شد فرشتگان برخاستیم، ما معدنهاى دانش و چشمه 
سارهاى حكمت الهی هستیم، یاران و دوستان ما در انتظار رحمت پروردگارند و دشمنان و کینه توزان ما در 
انتظار کیفر و لعنت خداوند به سر می برند در جایی دگر می فرماید: ثم إن هذا اإلسالم دین الله الذى اصطفاة 

لنفسه، واصطنعة علی عینه، وأصقاة خیر خلقه، وأقام دعائمة علی محبته، )خویی، نهج البالغه خطبه 1۸9( 
ویژگی هاى اسالم همانا این اسالم، دین خداوندى است که  آن را براى خود برگزید، و با دیده عنایت پروراند، 

و بهترین  آفریدگان خود را مخصوص ابالغ أن قرار داد، پایه هاى اسالم را بر محبت خویش استوار کرد. 



مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 382

ج:روشتذکر
یعنی یاد  آوردن ویاد  آور شدن  آنچه انسان از  آن در غفلت است، یا  آن را به فراموشی سپرده است. »تذکر« إعمال 
ذکر است تذکر نعمتها و یاد منعم وخدایی که در همه جا حاضر است و تمام ممالک وجود در تحت نظر او اداره 
می شود، بلكه همه عالم محضر اوست، و یاد  آوردن سر انجام زندگی، روشی نیكو در حراست  آدمی اریز پلیدى 
و برانگیزنده به تالش و درستی است. به بیان امیر مومنان علی )ع(: فبعث فیهم رسله، وواتر إلیهم أنبیاءه، لینتادو هم 

میثاق فطرته، ویذ گروهم من یمتد )قرشی،  آئینه نهج البالغه، خطبه 1( پس پیامبران را به میانشان بفرستاد. 
 پیامبران از پی یكدیگر بیامدند تا از مردم بخواهند که  آن عهد را که خلقتشان بر  آن سرشته شده، به جاى  آرند و 
نعمت او را که از یاد برده اند، فرا یاد  آورند علی )ع( تربیت شدگان مدرسه پیامبر )ص( را که به مقاصد تربیت دست یافته اند، 
چنین توصیف کرده است. ویصبح وهم الذکر. یبیت حذرة، ویصب فرحا. )خویی، نهج البالغه خطبه 1۸4( و شب را 
به روز می  آورد با یاد خدا، شب می خوابد اما ترسان، و بر می خیزد شادمان، نیكوترین تذکر براى  آدمی یاد خداى رحمان 
و نعمت هاى بیكران او است. فیضوا فی ذکر الله فأنه أحسن الذکر. )خویی، نهج البالغه خطبه 109( به یاد خدا باشید 
که نیكوترین ذکر است. یا در خطبه اى دیگر می فرماید: الحمد لله الذى جعل الحمد مفتاحة لذکره، وسببا للمزید من 
فضله، ودلیال علی النه وعظمته. )خویی، نهج البالغه خطبه 156( ستایش خداوندى را سزاست که حمد را کلید یاد 

خویش، و سبب فزونی فضل و رحمت خود، و راهنماى نعمتها و عظمتش قرار داده است. 
در روش تذکر، یاد مرگ جایگاهی اساسی در تربیت دارد زیرا غفلت از مرگ خود بزرگترین عامل عصیان 
و فساد است. حضرت در خطبه اى می فرماید: وأوصیه بذکر الموت، وإقالل الغفلة عنه، وکیف فلتكم ما لیس 
یغفلكم، وطمع فیمن لیس یمهلكا فكفی واعظة بموتی عایتموهم حملوا إلی قبورهم ممر راکیین، وأنزلوا فیها 
غیر نازلین، کأنهم لم یكونوا للدنیا عمارة، وکان الخرة لم تزل لم دارا، أؤحشوا ما کانوا یولیون، وأوطوا ما کانوا 
یوحشون، واشتغلوا بما فارقوا، وأضاعوا ما إلیه انتقوا. ل عن قبیح یستطیعون انتقاال، وال فی حسن یستطیعون ازدیادة، 
أیوا بالیا قغر، وو تقوا بها قصر عنهم.. فسابقوا - رحم الله - إلی منازل التی أمرتم أن تغمروها، والتی تم فیها، ودعیم 
إلیها، وایوا یعم الله علیكم بالصبر علی طاعته، والمجانیة لمعصیته، فإن دأ من الیوم قریب. ما أشرع الساعات فی 
الیوم، وأسرع الیام فی الشهیر، وأسر الشهور فی السنة، وأشرع الستین فی العمر. )خویی، نهج البالغه خطبه 230( 
شما را به یاد  آورى مرگ، سفارش می کنم، از مرگ کمتر غفلت کنید، چگوند طمع می ورزید که به شما 
مهلت نمی دهد، مرگ گذشتگان براى عبرت شما کافی است،  آنها را به گور شان حمل کردند، بی  آنكه بر 
مرکبی سوار باشند،  آنان را در قبر فرود  آوردند بی  آنكه خود فرود  آیند، چنان از یاد رفتند گویا از  آبادکنندگان دنیا 
نبودند و  آخرت همواره خانه اشان بود،  آن چه را وطن خود می دانستند از  آن رمیدند، و از  آنجا که می رمیدند. 
 آرام گرفتند. و چیزهائی که با  آنها مشغول بودند جدا شدند.  آنجا را که سرانجامشان بود ضایع کردند. اکنون نه 
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قدرت دارند از اعمال زشت خود دورى کنند، و نه می توانند عمل نیكی بر نیكیهاى خود بیفزایند، به دنیایی انس 
گرفتند که مغرورشان کرده چون به  آن اطمینان داشتند سرانجام مغلوبشان نمود. ضرورت شتاب در نیكوکاریها 
خدا شما را رحمت کند. پس بشتابید به سوى  آباد کردن خانه هایی که شما را به  آبادانی  آن فرمان دادند، و 
تشویقتان کرده، به سوى  آن دعوت نموده اند، و با صبر و استقامت نعمتهاى خدا را بر خود تمام گردانید، و از 
عصیان و نافرمانی کناره گیرید، که فردا به امروز نزدیک است. و ها چگونه ساعتها در روز، و روزها در ماه، و 

ماه ها در سال، و سالها در عمر  آدمی شتابان می گذرد؟
 آن حضرت در باره خود و نقش یاد مرگ در راه و رسم زندگی خود می فرماید: أما والله إنی لیمنی من اللعب 
ذکر المؤت، )خویی، نهج البالغه خطبه ۸3( به خدا سوگند که یاد مرگ مرا از شوخی و کارهاى بیهوده باز 
می دارد در اهمیت یاد مرگ به عنوان روش تربیتی می فرماید: اال انكروا هاذم اللذات، ومص الشهوات، وقاطع 
المنیات، عند المناورة العمال القبیحة،. )خویی، نهج البالغه خطبه9۸( به هوش باشید، مرگ را که نابود کننده 

لذتها و شكننده شهوتها و قطع کننده  آرزوهاست، به هنگام تصمیم بر کارهاى زشت، به یاد  آورید. 

د:روشعبرت
»عبرت »در لغت به معنی نفوذ کردن و گذشتن از میان چیزى گرفته شده است. و در اصطالح گذشتن 
از محسوسات به معقوالت، از مشهودات به نامشهودات، از ظواهر بد بواطن از بدیها به خوبیها، از زشتیها به 

زیباییهاست. )راغب اصفهانی، المفردات، صفحه 320(
چنین است که حضرت علی )ع( همگان را به عبرت گرفتن فرا خوانده است ؛ فائلوا بالعبر، واعتبروا بالخیر، 
وانتفعوا بالدر )خویی، نهج البالغه خطبه 156( پس از عبرتها پند گیرید، و از دگر گونی روزگار عبرت پذیرید، 
و از هشدار دهندگان بهره مند گردید سرگذشت ابلیس عبرتی نیكونیست که انسان تكبر ننماید اغتبروا بما کان 
من فعل الله بإبلیس، إذ أخبط عملة الطویل، وهدة الجهید، وکان قد عبد الله ستة  آالف سنة، ال یدرى أمن سی 
الدنیا أم من سیرى الخرة، عن کثیر ساعة واحدة. فمن بعد إبلیس یسلم علی الله بمثل منصبی؟ کال، ما کان الله 
سبحانه لیدخل الجنة بشرة بأمر أخرج به منها ملكة. إن خمة فی أهل السماء وأهل الرض واحد، وما بین الله وبین 

أحد من خلقه هوادة فی إیاخد جم خرمة علی العالمین. )خویی، نهج البالغه، خطبه 234(. 
پس، از  آنچه خداوند نسبت به ابلیس انجام داد عبرت گیرید، زیرا اعمال فراوان و کوششهاى مداوم او را 
با تكبر از بین برد، او شش هزار سال عبادت نمود که مشخص می باشد از سالهاس دنیا یا  آخرت است، اما با 
بساعتی تكبر همه را نابود کرد، چگونه ممكن است پس از ابلیس، فرد دیگرى همان اشتباه را تكرار کند؟ و 
سالم بماند؟ نه هرگز، خداوند هیچگاه انسانی را براى عملی وارد بهشت نمی کند که براى همان عمل فرشته اى 
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را محروم سازد، فرمان خدا در  آسمان و زمین یكسان است، و بین خدا و خلق، دوستی خاصی وجود ندارد که 
به خاطر  آن، حرامی را که بر جهانیان ابالغ فرموده حالل بدارد. در جایی فرمود: نی أحذرکم، ونفسی، هذه 
المنزلة، فلینتفع امرؤ بنفسه، فإما البصیر من مع فتفكر، ونظر فأبصر، وانتفع بالبر، ثم تلک جددة واضحة یتجنب 
فیه الترعة فی المهاوى، والضالل فی المقاوى، )خویی، نهج البالغه خطبه 152( من، شما و خود را از اینگونه 
غفلت زدگی می ترسانم. درمان غفلت زدگیها هر کس باید از کار خویش بهره گیرد، و انسان بینا کسی است 
گاه شد، و از عبرتها پند گرفت، سپس راه روشنی  که به درستی شنید و اندیشه نمود، پس به درستی نگریست و  آ
را پیمود، و از افتادن در پرتگاه ها، و گم شدن در کوره راه ها، دورى کرد، و در جایی دیگر می فرماید: رحم 
الله امرأ تفكر فاغر. واعتبر فأبصر. )خویی، نهج البالغه خطبه 102( خدا بیامرزد کسی را که به درستی فكر کند، 

گاهی یابد، و بینا شود.  وعبرت گیرد، و  آ

 نتیجهگیری
دوره بلوغ نوجوانی به نظر بعضی از روانشناسان  آخرین مرحله اى است که فرد می تواند شخصیت خود را 
تغییر دهد و در این دوره فرد  آماده است در افكار وعادات، عقاید، تمایالت و  آراى خود تجدید نظر کند. اگر 
این فرصت از دست برود و این زمین کاشته نشده بدرستی کاشته نشود دیگران  آنرا هر طورى که می خواهند 
می کارند در نتیجه جز غم و اندوه حاصلی نخواهد داشت:إضاعة الفرصه غصه از دست دادن فرصت اقدام 
ننمودن به کار در وقت مناسب باعث غم واندوه است.« بنابراین می توان امام علی و فرزندانشان را به عنوان 
برترین الگوها سرمشق زندگی خود و فرزندانمان قرار داد. در تمامی مطالب ذکر شده به این نتیجه رسیدیم که 
براى تربیت نوجوان خانواده و جامعه باید در راستاى هم و همراه با هم این وظیفه خطیر را به سرانجام برسانند. 
اگر این در گروه همسو با هم نباشند نوجوان دچار تضاد و سردرگمی شده و ممكن است دچار خطر و  آسیب 
شود.  آرزوى ما نیز دعاى امام علی )ع (براى تمامی عزیزان نوجوان و جوان می باشد. استودع الله دین ودنیاک 
امانت  نزد خدا  را  تو  دنیاى  و  دین  والسالم«  االخره  و  الدنیا  و  وال آجلة  العجله  فی  القضاء لک  وأسأله خیر 
می سپارم)که حفظ نموده از هر پیشامد بدى نگه دارد و بهترین قضا و خواسته او را اکنون و  آینده و در دنیا و 

 آخرت براى تو از او درخواست می نمایم و درود بر  آنكه شایسته است.«
تربیت زمانی نتیجه مطلوب می دهد که اصول تربیتی  آن در قالب شیوه هاى صحیح به اجرا در آید. یكی از 
نتایج این تحقیق، شناسایی و تبیین روش هاى تربیتی اسالم از منظر امیر المومنین علیه السالم در نهج البالغه است. 
الگو پردازى، موعظه و اندرز، محبت، عفو و تغافل، تشویق و تنبیه و همچنین تكریم و پرهیز از تحقیر، از 

مهم ترین این روش ها است که به کارگیرى  آنها در تربیت، بشر را به درجات واال و کمال واقعی می رساند. 
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ارزشادبینهجالبالغه

مهردادبرون
لیسانس فناوری اطالعات ازدانشگاه جامع لوله سازی اهواز

خالصه
این مجموعه نفیس و زیبا به نام ” نهج البالغه ”، منتخبی از ”  خطابه ها ” و ” دعاها ” و ” وصایا ” و ” نامه ها 
” و ” جمله هاى  کوتاه ” موالى متقیان علی ) ع ( است که بوسیله سید شریف بزرگوار ” رضی   ” رضوان الله 
علیه در حدود هزار سال پیش گرد آورى شده است. درباره ذات و صفات حق قبل از نهج البالغه و بعد از  آن، 
در شرق و غرب ، در قدیم و جدید از طرف فالسفه، عرفا، متكلمین، بحثهاى فراوان به عمل  آمده است ولی 
با سبكها و روش هاى دیگر. سبک و روش نهج البالغه کامال ابتكارى و بی سابقه است، تنها زمینه اندیشه هاى 
نهج البالغه، قر آن مجید است و بس. از قر آن مجید که بگذریم هیچگونه زمینه دیگرى براى بحثهاى  نهج البالغه 

نخواهیم یافت. 

واژه های کلیدی: نهج البالغه، سید رضی، صفات خداوند
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1.مقدمه
ارزشادبینهجالبالغه

این مجموعه نفیس و زیبا به نام " نهج البالغه " که اکنون در دست ما است و روزگار از کهنه کردن  آن ناتوان 
است و گذشت زمان و ظهور افكار و اندیشه هاى نوتر و روشن تر مرتبا بر ارزش  آن افزوده است، منتخبی از “ 
خطابه ها " و “ دعاها " و “ وصایا " و “ نامه ها " و “ جمله هاى  کوتاه " موالى متقیان علی ) ع ( است که بوسیله 
سید شریف بزرگوار " رضی  “ رضوان الله علیه در حدود هزار سال پیش گرد آورى شده است.  آنچه تردید ناپذیر 
است اینست که علی ) ع ( چون مرد سخن بوده است، خطابه هاى فراوان انشاء کرده، و همچنین به تناسبهاى 
مختلف جمله هاى  حكیمانه کوتاه فراوان از او شنیده شده است، همچنانكه نامه هاى فراوان  مخصوصا در زمان 
خالفت نوشته است، و مردم مسلمان عالقه و عنایت خاصی به  حفظ و ضبط  آنها داشته اند. “ مسعودى " که 
تقریبا صد سال پیش از سید رضی می زیسته است) اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجرى ( در جلد دوم 

مروج الذهب تحت عنوان “ 
فی ذکر لمع من کالمه و اخباره و زهده " می گوید: “  آنچه مردم از خطابه هاى علی در مقامات مختلف 
حفظ کرده اند ) 1 ( بالغ بر چهارصد و هشتاد و اندى می شود، علی ) ع (  آن خطابه ها را بالبدیهه  و بدون 

یادداشت و پیشنویس انشاء می کرد، و مردم هم الفاظ  آنرا می گرفتند و هم عمال از  آن بهره مند می شدند “. 
گواهی دانشمند خبیر و متتبعی مانند مسعودى می رساند که خطابه هاى علی چه  قدر فراوان بوده است، در 
نهج البالغه تنها 239 قسمت به نام خطبه نقل  شده است، در صورتیكه مسعودى چهارصد و هشتاد و اندى  آمار 

می دهد و به  عالوه اهتمام و شیفتگی طبقات مختلف را بر حفظ و ضبط سخنان مولی می رساند

سیدرضیونهجالبالغه
سید رضی شخصا شیفته سخنان علی ) ع ( بوده است، او مردى ادیب و شاعر و سخن شناس بود، ثعالبی که 
معاصر وى بوده درباره اش گفته است: “ او امروز شگفت ترین مردم عصر و شریفترین سادات عراق است و 
گذشته  از اصالت نسب و حسب به ادب روشن و فضل کامل  آراسته شده است... او از همه شعراى  آل ابی الب 
برتر است با اینكه  آل ابی طالب شاعر برجسته فراوان دارند، اگر بگویم در همه قریش  شاعرى به این پایه نرسیده 
است دور از صواب نگفته ام “ ) 1 (. سید رضی به خاطر همین شیفتگی که به ادب عموما و به کلمات علی 
)ع( خصوصا، داشته است بیشتر از زاویه فصاحت و بالغت و ادب به سخنان مولی  می نگریسته است، و به همین 

جهت در انتخاب  آنها این خصوصیت را در نظر گرفته است، یعنی  آن قسمت ها بیشتر نظرش را جلب می کرده 
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است که از جنبه بالغت برجستگی خاص داشته است، و از این رو نام مجموعه منتخب  خویش را " نهج البالغه 
“ نهاده است، و به همین جهت نیز اهمیتی به  ذکر ماخذ و مدارک نداده است، فقط در موارد معدودى به 
تناسب خاصی نام  کتابی را می برد که  آن خطبه یا نامه در  آنجا  آمده است. در یک مجموعه تاریخی و یا حدیثی 
در درجه اول باید سند و مدرک مشخص  باشد وگرنه اعتبار ندارد، ولی ارزش یک اثر ادبی در لطف و زیبایی و 
حالوت و شیوائی  آن است. در عین حال نمی توان گفت که سید رضی از ارزش  تاریخی و سایر ارزش هاى این 

اثر شریف غافل و تنها متوجه ارزش ادبی  آن  بوده است. 
نهج البالغه  مدارک  و  اسناد  پی گرد  آورى  در  دیگرى  افراد  متاخرتر  و عصرهاى  در عهدها  خوشبختانه 
بر آمده اند، و شاید از همه مشروحتر و جامعتر کتابی است به نام نهج  السعاده فی مستدرک نهج البالغه " که در 
حال حاضر بوسیله یكی از فضالى  متتبع و ارزشمند شیعه عراق به نام محمد باقر محمودى در حال تكوین است، 
در این کتاب ذى قیمت مجموعه سخنان علی ) ع ( اعم از خطب، اوامر، کتب و رسائل، وصایا، ادعیه، کلمات 
قصار جمع  آورى شده است این کتاب  شامل نهج البالغه فعلی و قسمت هاى عالوه اى است که سید رضی  آنها 
را انتخاب  نكرده و یا در اختیارش نبوده است و ظاهرا جز قسمتی از کلمات قصار، مدارک و ماخذ همه بدست 

 آمده است. تاکنون چهار جلد از این کتاب چاپ  و منتشر شده است. 
این نكته نیز ناگفته نماند که کار گرد آورى مجموعه اى از سخنان علی ) ع ( منحصر به سید رضی نبوده 
است، افراد دیگرى نیز کتابهایی با نام هاى  مختلف در این زمینه تالیف کرده اند. معروف ترین  آنها “ غرر و درر 
 آمدى " است که محقق جمال الدین خوانسارى  آن را به فارسی شرح کرده است  و اخیرا به همت فاضل متتبع 

عالیقدر  آقاى میر جالل الدین محدث ارموى، از طرف دانشگاه تهران چاپ شده است. 
“ علی الجندى " رئیس دانشكده علوم در دانشگاه قاهره در مقدمه اى که  بر کتاب " علی بن ابی طالب، 

شعره و حكمه " نوشته است، چند کتاب و نسخه از این مجموعه ها نام می برد که برخی از  آنها به صورت خطی 
مانده است  و هنوز چاپ نشده است، از این قرار: 1 - دستور معالم الحكم، از قضاعی صاحب الخطط. 

 " نثراللئالی " این کتاب به وسیله یک مستشرق روسی در یک جلد ضخیم ترجمه و منتشر شده است. 3 - " 
حكم سیدنا علی ) ع " نسخه خطی در دارالكتب المصریه. 

دو امتیاز کلمات امیرالمومنین ) ع ( از قدیم ترین ایام با دو امتیاز همراه بوده است و با این دو امتیاز شناخته 
می شده است: یكی فصاحت و بالغت، و دیگر چند جانبه بودن و به اصطالح امروز چند بعدى بودن. هر 
یک از این دو امتیاز به تنهایی کافی است که به کلمات علی ) ع ( ارزش فراوان بدهد، ولی توام شدن این دو با 
یكدیگر یعنی اینكه سخنی در مسیرها و میدانهاى  مختلف و احیانا متضاد رفته و در عین حال کمال فصاحت و 
بالغت خود را در همه  آنها حفظ کرده باشد، سخن علی ) ع ( را قریب به حد اعجاز قرار داده  است و به همین 
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جهت سخن علی در حد وسط کالم مخلوق و کالم خالق قرار گرفته  است و درباره اش گفته اند: " فوق کالم 
المخلوق و دون کالم الخالق " ! زیبایی این امتیاز نهج البالغه براى فردى که سخن شناس باشد و زیبایی سخن 
را درک کند نیاز به توضیح و توصیف ندارد، اساسا زیبایی درک کردنی است  نه وصف کردنی. نهج البالغه 
پس از نزدیک چهارده قرن براى شنونده امروز همان لطف و حالوت و گیرندگی و جذابیت را دارد که براى 
مردم  آنروز داشته  است، ما نمی خواهیم در مقام اثبات این مطلب بر آئیم، به تناسب  بحث و گفتگویی درباره 
تاثیر و نفوذ سخن علی در دلها و در برانگیختن  اعجابها که از زمان خود  آنحضرت تا امروز با این همه تحوالت 

و تغییراتی  که در فكرها و ذوقها پیدا شده، ادامه دارد، انجام می دهیم و از زمان خود  آنحضرت  آغاز می کنیم:
یاران علی ) ع ( خصوصا  آنان که از سخنورى بهره اى داشتند شیفته سخنانش  بودند، ابن عباس یكی از 
 آنهاست. ابن عباس  آنچنانكه " جاحظ " در " البیان و التبیین " نقل می کند خود خطیبی زبردست بوده است ) 
1 (. وى اشتیاق خود را به شنیدن سخنان علی ) ع ( و لذت بردن خویش را از سخنان نغز  آن حضرت کتمان 
نمی کرده است، چنان که هنگامی که علی ) ع ( خطبه معروف شقشقیه را انشاء فرمود ابن عباس حضور داشت، 
در این بین، مردى از اهل سواد کوفه نامه اى که مشتمل بر مسائلی بود به دست  آن حضرت  داد و سخن قطع 
شد. علی علیه السالم پس از قرائت  آن نامه با  آنكه ابن  عباس تقاضا کرد سخن را ادامه دهد ادامه نداد، ابن عباس 
گفت هرگز در عمر خود از سخنی متاسف نشدم  آنچنانكه بر قطع این سخن متاسف شدم. ابن عباس در مورد 
یكی از نامه هاى کوتاه علی که به عنوان خودش صادرشده می گوید: " بعد از سخن پیامبر اکرم ) ص ( از هیچ 
سخنی به اندازه  این سخن سود نبردم " ) 2 (. معاویه بن ابی سفیان که سرسخت ترین دشمنان وى بود به زیبایی 

و فصاحت  خارق العاده سخن او معترف بود. 
محقن بن ابی محقن به علی ) ع ( پشت می کند و به معاویه رو می  آورد و براى این که دل معاویه را که از کینه 
علی ) ع ( می جوشد خرسند سازد گفت: از نزد بی زبانترین مردم به نزد تو  آمدم.  آنچنان این چاپلوسی مشمئز 
کننده بود که خود معاویه او را ادب کرد. گفت: واى بر تو ! علی بی زبانترین افراد است ؟ ! قریش پیش از علی 

گاهی نداشت، علی به قریش درس فصاحت  آموخت.  از فصاحت  آ

تاثیرونفوذ
 آنان که پاى منبر او می نشستند سخت تحت تاثیر قرار می گرفتند، مواعظ وى دلها را می لرزانید و اشكها را 
جارى می ساخت، هنوز هم کدام دل است که خطبه هاى موعظه اى علی ) ع ( را بخواند و یا گوش کند و بلرزه 
در نیاید، سید رضی پس از نقل خطبه معروف " الغراء " ) 1 ( می گوید: وقتی که علی  ) ع ( این خطابه را القا کرد 
بدنها لرزید، اشكها جارى شد، دلها به طپش  افتاد ! همام بن شریح از یاران وى است، دلی از عشق خدا سرشار 
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و روحی از  آتش  معنی شعله ور داشت، با اصرار و ابرام، از علی علیه السالم می خواهد سیماى  کاملی از پارسایان ترسیم 
کند علی از طرفی نمی خواهد جواب یاس بدهد و از طرفی می ترسد همام تاب شنیدن نداشته باشد لذا با چند 
جمله مختصر سخن را کوتاه می کند، اما همام راضی نمی شود بلكه  آتش شوقش تیزتر می گردد، بیشتر اصرار 
می کند و او را سوگند می دهد. علی شروع به سخن کرد، در حدود 1. 5 صفت ) 1 ( در این ترسیم گنجانیده و 
هنوز ادامه داشت اما هر چه سخن علی  ادامه می یافت و اوج می گرفت ضربان قلب همام بیشتر می شد و روح 
متالطمش  متالطمتر می گشت و مانند مرغ محبوسی می خواست قفس تن را بشكند، ناگهان  فریاد هولناکی 
جمع شنوندگان را متوجه خود کرد، فریاد کننده کسی جز همام  نبود، وقتی که بر بالینش رسیدند قالب تهی 
کرده و جان به جان  آفرین  تسلیم کرده بود. علی فرمود: " من از همین می ترسیدم، عجب ! مواعظ بلیغ با دلهاى  
مستعد چنین می کند ؟ ! " این بود عكس العمل معاصران علی در برابر سخنانش. اعترافات علی ) ع ( یگانه کسی 
است بعد از رسول خدا که مردم به حفظ و ضبط سخنانش اهتمام داشتند. ابن ابی الحدید از " عبدالحمید کاتب 
" که در فن نویسندگی ضرب المثل  است. ) 1 ( و در اوایل قرن دوم هجرى می زیسته است نقل می کند که گفت  

هفتاد خطبه از خطبه هاى علی ) ع ( را حفظ کردم و پس از  آن ذهنم جوشید که  جوشید. 
" علی الجندى " نیز نقل می کند که از " عبدالحمید " پرسیدند: چه  چیز تو را به این پایه از بالغت رساند ؟ گفت:

حفظ کالم االصلع ) 2 ( = " ازبر کردن سخنان علی ". عبدالرحیم بن نباته ضرب المثل خطباى عرب است 
در دوره اسالمی، وى  اعتراف می کند که سرمایه فكرى و ذوقی خود را از علی ) ع ( گرفته است. وى به نقل 
ابن ابی الحدید در مقدمه شرح نهج البالغه می گوید: " صد فصل از سخنان علی را حفظ کردم و به خاطر سپردم 

و همانها براى من  گنجی پایان ناپذیر بود ". 
جاحظ، ادیب سخندان و سخن شناس معروف که از نوابغ ادب است و در اوایل قرن سوم هجرى می زیسته 
است و کتاب " البیان و التبیین " وى یكی  از ارکان چهارگانه ادب بشمار  آمده است ) 1 ( مكرر در کتاب خویش  

ستایش و اعجاب فوق العاده خود را نسبت به سخنان علی ) ع ( اظهار می دارد. 
از گفته هاى وى بر می  آید که در همانوقت سخنان فراوانی از علی ) ع ( در میان مردم پخش بوده است. در 
جلد اول " البیان و التبیین " ) 2 ( راى و عقیده کسانی را نقل  می کند که صحت و سكوت را ستایش، و سخن 
زیاد را، نكوهش کرده اند، جاحظ می گوید: " سخن زیاد که نكوهش شده است سخن بیهوده است، نه سخن 

مفید و سودمند وگرنه علی بن ابی طالب و عبدالله بن عباس نیز سخن  فراوان داشته اند ". 
جاحظ در همان جلد اول ) 1 ( این جمله معروف را از علی ) ع ( نقل می کند:

» قیمه کل امرء ما یحسنه« " ) 2 (.  آنگاه بیش از نیم صفحه این جمله را ستایش می کند و می گوید: " در 
همه کتاب ما، اگر جز این یک جمله نبود کافی، بلكه کفایت بود، بهترین سخن  آن است که کم  آن، تو را از 
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بسیارش، بی نیاز کند، و معنی در لفظ پنهان نشده باشد بلكه ظاهر و نمودار باشد ".  آنگاه می گوید:
" و کان الله عز و جل قد البسه من الجالله و غشاه من نورالحكمه علی  حسب نیه صاحبه و تقوا قائله ". " 
گویا خداوند جامه اى از جاللت و پرده اى از نور حكمت متناسب با نیت  پاک و تقواى گوینده اش، بر این جمله 

کوتاه پوشانیده است "... 
جاحظ در همین کتاب،  آنجا که می خواهد درباره سخنورى صعصعه بن صوحان ) 1 بحث کند می گوید: " 

از هر دلیلی باالتر بر سخنورى او اینست که علی گاهی می نشست و از او می خواست سخنرانی کند ". 
سید رضی جمله معروفی در ستایش و توصیف سخنان مولی ) ع ( دارد: می گوید:

" کان امیرالمومنین علیه السالم مشرع الفصاحه و موردها و عنه اخذت  قوانینها و علی امثلته حذا کل قائل خطیب 
و بكالمه استعان کل واعظ بلیغ و مع ذلک فقد سبق و قصروا، و تقدم و تاخروا، الن کالمه علیه السالم، الكالم  الذى 
علیه مسحه من العلم االلهی و فیه عبقه من الكالم النبوى ". امیرالمؤمنین  آبشخور فصاحت و ریشه و زادگاه 
بالغت است. اسرار مستور بالغت از وجود او ظاهر گشت و قوانین  آن از او اقتباس شد. هر گوینده  سخنور از او 
دنباله روى کرد و هر واعظ سخندانی از سخن او مدد گرفت، در عین حال به او نرسیدند و از او عقب ماندند. 

بدان جهت که بر کالم او نشانه اى از دانش خدایی و بوئی  از سخن نبوى موجود است. 
ابن ابی الحدید از علماء معتزلی قرن هفتم هجرى است، او ادیبی ماهر و شاعرى چیره دست است و چنانكه 
می دانیم سخت شیفته کالم مولی است و مكرر در خالل کتاب خود شیفتگی خویش را ابراز می دارد. در مقدمه 

کتاب خویش می گوید:
" به حق، سخن علی را از سخن خالق فروتر و از سخن مخلوق فراتر خوانده اند، مردم همه دو فن خطابه و 
نویسندگی را از او فرا گرفته اند... همین کافی است که یک دهم بلكه یک بیستم  آنچه مردم از سخنان علی 
گرد  آورده و نگهدارى کرده اند از سخنان هیچكدام از صحابه رسول اکرم با  آنكه  فصحایی در میان  آنها بوده 
است، نقل نكرده اند، و باز کافی است که مردى  مانند جاحظ در البیان و التبیین و سایر کتب خویش ستایشگر 
او است ". ابن ابی الحدید در جلد چهارم کتاب خود در شرح نامه امام به عبدالله بن  عباس پس از فتح مصر به 
دست سپاهیان معاویه و شهادت محمد بن ابی بكر که امام، خبر در  آئینه این عصر از چهارده قرن پیش تاکنون. 
جهان هزاران رنگ به خود گرفته، فرهنگ ها تغییر و تحول یافته و ذائقه ها دگرگون شده است، ممكن است 
کسی بپندارد که فرهنگ قدیم و ذوق قدیم سخن علی را می پسندید و در برابرش خاضع بود، فكر و ذوق جدید 
بنحو دیگرى قضاوت می کند، اما باید بدانیم که سخن علی ) ع ( چه از نظر صورت و چه از نظر معنی محدود 
به هیچ زمان و هیچ مكانی  نیست، انسانی و جهانی است، ما بعد در این باره بحث خواهیم کرد فعال به موازات 

اظهار نظرهایی که در قدیم در این زمینه شده است اظهار نظرهاى 
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صاحب نظران عصر خود را اندکی منعكس می کنیم. مرحوم " شیخ محمد عبده " مفتی اسبق مصر از افرادى 
است که تصادف و دورى از وطن او را با نهج البالغه  آشنا می کند و این  آشنایی به شیفتگی  می کشد و شیفتگی 

به شرح این صحیفه مقدس و تبلیغ  آن در میان نسل جوان عرب ، منجر می گردد. 
وى در مقدمه شرح خود می گوید: " در همه مردم عرب زبان، یک نفر نیست مگر  آنكه معتقد است سخن 
علی ) ع ( بعد از قر آن و کالم نبوى، شریفترین و بلیغ ترین و پرمعنی ترین و جامعترین سخنان است ". علی الجندى 
رئیس دانشكده علوم در دانشگاه قاهره در مقدمه کتاب " علی  بن ابی طالب، شعره و حكمه " درباره نثر علی ) ع 
( می گوید: " نوعی خاص از  آهنگ موسیقی که بر اعماق احساسات پنجه می افكند در این سخنان هست، از نظر 

سجع، چنان منظوم است که می توان  آنرا " شعر منثور " نامید ". وى از قدامه بن جعفر نقل می کند که گفته است:
" برخی در سخنان کوتاه، توانایند و برخی در خطبه هاى طوالنی، و علی در هر دو قسمت بر همه پیشی گرفته 
است، همچنانكه در سایر فضیلتها ". " طه حسین " ادیب و نویسنده معروف مصرى معاصر، در کتاب " علی 
و بنوه " داستان مردى را نقل می کند که در جریان جنگ جمل دچار تردید می شود، با خود می گوید چطور 
ممكن است شخصیت هایی از طراز طلحه و زبیر برخطا باشند ؟ ! درد دل خود را با خود علی ) ع ( در میان 
می گذارد و از خود علی  می پرسد که مگر ممكن است چنین شخصیتهاى عظیم بی سابقه اى برخطا روند ؟ علی  
به او می فرماید: " » انک لملبوس علیک، ان الحق و الباطل ال یعرفان باقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله، و 
اعرف الباطل تعرف اهله« ". یعنی تو سخت در اشتباهی، تو کار واژگونه کرده اى، تو به جاى اینكه حق و باطل 
را مقیاس عظمت و حقارت شخصیتها قرار دهی، عظمتها و حقارتها را که قبال با پندار خود فرض کرده اى، 
مقیاس حق و باطل قرار داده اى، تو می خواهی حق را با مقیاس افراد بشناسی  ! برعكس رفتار کن ! اول خود حق 
را بشناس،  آن وقت اهل حق را خواهی  شناخت، خود باطل را بشناس،  آنوقت اهل باطل را خواهی شناخت، 
 آنوقت  دیگر اهمیت نمی دهی که چه کسی طرفدار حق است و چه کسی طرفدار باطل، و از خطا بودن  آن 

شخصیتها در شگفت و تردید نخواهی بود. " طه حسین " پس از نقل جمله هاى باال می گوید:
" من پس از وحی و سخن خدا، جوابی پر جالل تر و شیواتر از این جواب  ندیده و نمی شناسم ". " شكیب 
ارسالن " ملقب به امیرالبیان یكی دیگر از نویسندگان زبر دست  عرب در عصر حاضر است. در جلسه اى که به 

افتخار او در مصر تشكیل شده بود، یكی از حضار می رود پشت تریبون و ضمن سخنان خود می گوید:
دو نفر در تاریخ اسالم پیدا شده اند که به حق شایسته اند " امیر سخن " نامیده شوند: یكی علی بن ابی طالب 
و دیگرى شكیب ". شكیب ارسالن با ناراحتی برمی خیزد و پشت تریبون قرار می گیرد و از دوستش که چنین 
مقایسه اى به عمل  آورده گله می کند و می گوید: " من کجا و علی بن ابی طالب کجا ! من بند کفش علی هم 

به حساب  نمی  آیم " ) 1 (. 
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" میخائیل نعیمه " نویسنده مسیحی معاصر لبنانی در مقدمه کتاب " االمام علی " تالیف جرج جورداق مسیحی 
لبنانی، می گوید: " علی تنها در میدان جنگ قهرمان نبود، در همه جا قهرمان بود: در صفاى دل، پاکی وجدان، 
جذابیت سحر  آمیز بیان، انسانیت واقعی، حرارت  ایمان،  آرامش شكوهمند، یارى مظلومان، تسلیم حقیقت بودن 

در هر نقطه و هر جا که رخ بنماید، او در همه این میدانها قهرمان بود ". 
سخن خود را پایان می دهیم و بیش از این به نقل ستایش افراد و اشخاص  نمی پردازیم ستایشگر سخن علی 

) ع ( ستایشگر خود است. 
مادح خورشید، مداح خود است که دو چشمم روشن و نامرمد است. 

سخن خود را در این زمینه به سخن خود علی ) ع ( پایان می دهیم: روزى یكی از اصحاب علی ) ع ( خواست 
خطابه اى ایراد کند، نتوانست و زبانش به اصطالح بند  آمد، علی فرمود: همانا زبان، پاره اى از انسان است و در 
اختیار ذهن او، اگر ذهن نجوشد و واپس رود از زبان کارى ساخته نیست، اما  آنگاه که ذهن باز شود مهلت  به زبان 
نمی دهد. سپس فرمود: " » و انا المراء الكالم و فینا تنشبت عروقه و علینا تهدلت غصونه«". همانا ما فرماندهان سپاه 

سخنیم، ریشه درخت سخن در میان ما دویده و جا گرفته و شاخه هایش بر سر ما  آویخته است ) 1 (
جاحظ در " البیان و التبیین " از عبدالله بن الحسن بن علی ) عبدالله  محض ( نقل می کند که علی ) ع ( 

فرموده است: ما به پنج خصلت از دیگران ممتازیم:
" فصاحت، زیبایی رخسار، گذشت و اغماض، شجاعت و دلیرى، محبوبیت در میان زنان " ) 2 (. اکنون 
درباره خصیصه دوم سخنان علی، یعنی چند بعدى معانی  آن، که موضوع  اصلی این سلسله مقاالت است وارد 

بحث می شویم. 

شاهکارها
هر ملتی کم و بیش در میان خود از نظر ادبی  آثارى دارد که برخی از  آنها شاهكار به شمار می رود. بگذریم 
از برخی شاهكارهاى دنیاى قدیم در یونان و غیر یونان و برخی شاهكارهاى ادبی قرون جدید در ایتالیا و انگلستان 
و فرانسه و غیره، گفتگو و قضاوت درباره  آنها را بر عهده کسانی می گذاریم  که با  آن ادبیات  آشنا هستند و 
شایستگی داورى درباره  آنها را دارند، سخن  خود را محدود می کنیم به شاهكارهایی که در زبان عربی و فارسی 
وجود دارد و کم و بیش می توانیم  آنها را درک کنیم. البته قضاوت صحیح درباره شاهكارهاى زبان عربی و 
فارسی خاصه ادبا و اهل  فن است، ولی این اندازه مسلم است که هر یک از این شاهكارها از جنبه  خاصی 
شاهكار است نه از همه جنبه ها، و به عبارت صحیحتر: هر یک از خداوندان این شاهكارها تنها در یک زمینه 
خاص و محدود توانسته اند هنر نمائی کنند، در واقع استعداد هنریشان در یک زمینه معین و محدود بوده  است. 
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ارزشمطالعهدرآثاروآیات
با همه اینها یک نكته قابل تامل است و  آن اینكه اهتمام عظیم قر آن به  مطالعه در مخلوقات زمینی و  آسمانی، 
 آیا به این صورت است که هر گونه  راه دیگر را باطل شناخته است ؟ یا قر آن همچنانكه مردم را به مطالعه "  آیات 
" خدا دعوت کرده است به نوعی دیگر تفكر نیز دعوت کرده است ؟ اساسا ارزش مطالعه در مخلوقات و  آثار 
 آفرینش از نظر کمک به معارفی که  مطلوب قر آن است و در این کتاب بزرگ  آسمانی بدانها اشاره یا تصریح 

شده  است چقدر است ؟
حقیقت این است که میزان کمكی که مطالعه در  آثار  آفرینش می تواند بكند نسبت به مسائلی که صریحا 
قر آن کریم  آنها را عنوان کرده است اندک است . قر آن مسائلی در الهیات مطرح کرده که بهیچوجه با مطالعه 
در طبیعت و خلقت قابل تحقیق نیست. ارزش مطالعه در  آثار  آفرینش این قدر است که به روشنی ثابت می کند

قوه مدبر و حكیم و علیمی جهان راتدبیر می کند،  آئینه بودن جهان از نظر حسی و تجربی همین اندازه است 
که طبیعت ماورائی دارد و دست توانا و دانائی کارخانه جهان را می گرداند. 

ولی قر آن براى بشر به این اندازه قانع نیست که بداند دست توانا ودانا و حكیم و علیمی جهان را اداره می کند، 
این مطلب درباره سایر کتب  آسمانی شاید صدق کند، اما درباره قر آن که  آخرین پیام  آسمانی است ومطالب 

زیادى درباره خدا و ماوراء طبیعت طرح کرده است، بهیچوجه صدق  نمی کند. 

مقایسهوداوری
اگر یک مقایسه - و لو بطور مختصر - میان منطق نهج البالغه با منطق سایرمكتبهاى فكرى به عمل نیاید 
ارزش واقعی بحثهاى توحیدى نهج البالغه روشن  نمی شود،  آنچه در فصل پیش به عنوان نمونه ذکر شد قسمت 

بسیار مختصرى بودو از لحاظ نمونه هم چندان کافی به نظر نمی رسد ولی فعال بهمان اندازه 
قناعت می کنیم و به مقایسه می پردازیم:درباره ذات و صفات حق قبل از نهج البالغه و بعد از  آن، در شرق 
و غرب ، در قدیم و جدید از طرف فالسفه، عرفا، متكلمین، بحثهاى فراوان به عمل  آمده است ولی با سبكها و 
روش هاى دیگر. سبک و روش نهج البالغه کامال ابتكارى و بی سابقه است، تنها زمینه اندیشه هاى نهج البالغه، 
قر آن مجید است و بس. از قر آن مجید که بگذریم هیچگونه زمینه دیگرى براى بحثهاى  نهج البالغه نخواهیم یافت. 
قبال اشاره کردیم که برخی دانشمندان براى اینكه بتوانند زمینه قبلی براى این مباحث فرض کنند اصالت 
انتساب  آنها را به علی علیه السالم مورد تردید قرار داده اند ! و چنین فرض کرده اند که این  بیانات در عصرهاى متاخرتر 
پس از پدید  آمدن افكار معتزله از یک طرف واندیشه هاى یونانی از طرف دیگر، پیدا شده است، غافل از  آنكه " 

چه  نسبت خاک را با عالم پاک ؟ ! " اندیشه هاى معتزلی یا یونانی کجا وافكار نهج البالغه اى کجا. 
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نهجالبالغهواندیشههایکالمی
در نهج البالغه در عین اینكه خداوند متعال با اوصاف کمالیه توصیف شده است، هر گونه صفت " مقارن " 
و زائد بر ذات نفی شده است. از طرف دیگر، همچنانكه می دانیم اشاعره طرفدار صفات زائد بر ذاتند و معتزله 

هرگونه صفت را نفی می کنند. 
االشعرى بازدیاد قائله و قال بالنیابه المعتزله همین امر سبب شده که بعضی بپندارند  آنچه در نهج البالغه در این 
زمینه  آمده است در عصرهاى متاخرتر ساخته شده و تحت تاثیر افكار معتزلی بوده  است، و حال  آنكه اگر فردى 
اندیشه شناس باشد می فهمد در نهج البالغه که صفت نفی می شود، صفت محدود نفی می شود ) 1 ( و صفت 
نامحدود براى ذات نامحدود مستلزم عینیت ذات با صفات است نه انكار صفات  آنچنانكه  معتزله پنداشته اند، و 
اگر معتزله به چنین اندیشه اى رسیده بودند هرگز نفی صفات نكرده و قائل به " نیابت " ذات از صفات نمی شدند. 
و همچنین است  آنچه در خطبه 1۸4 درباره حدوث کالم پروردگار  آمده است ممكن است توهم شود که 
 آنچیزى که در این خطبه  آمده است مربوط است به بحث در قدم و حدوث قر آن که مدتها بازار داغی در میان 
متكلمین اسالمی داشت و  آنچه در نهج البالغه  آمده است در  آن عصرها یا عصرهاى بعدتر الحاق شده است. ولی 
اندک دقت معلوم می دارد که بحث نهج البالغه درباره حدوث  و قدم قر آن که یک بحث بی معنی است، نیست 
بلكه درباره " امر "تكوینی و اراده انشائی پروردگار است، علی می فرماید امر پرودگار و اراده  انشائی پروردگار 
فعل اوست و به همین دلیل حادث و متاخر از ذات است واگر قدیم و در مرتبه ذات باشد مستلزم ثانی و شریک 

براى ذات است:» یقول لمن اراد کونه کن فیكون، ال بصوت یقرع و ال بنداء یسمع و انما
کالمه سبحانه فعل منه انشائه و مثله لم یكن من قبل ذلک کائنا و لو کان قدیما لكان الها ثانیا«. یعنی هر چه 
را بخواهد باشد می گوید " باش " پس وجود می یابد، این گفتن،  آوازى که دروازه گوشها را بكوبد و یا فریادى 
که شنیده شود، نیست ، سخن او فعل او است، و چون فعل او است حادث است و در مرتبه قبل  موجود نبوده 
است و اگر قدیم باشد خداى دوم خواهد بود. معتزله پنداشته اند، و اگر معتزله به چنین اندیشه اى رسیده بودند 

هرگز نفی صفات نكرده و قائل به " نیابت " ذات از صفات نمی شدند. 
و همچنین است  آنچه در خطبه 1۸4 درباره حدوث کالم پروردگار  آمده است  ممكن است توهم شود که 
 آنچیزى که در این خطبه  آمده است مربوط است به  بحث در قدم و حدوث قر آن که مدتها بازار داغی در میان 
متكلمین اسالمی  داشت و  آنچه در نهج البالغه  آمده است در  آن عصرها یا عصرهاى بعدتر الحاق شده است. 
ولی اندک دقت معلوم می دارد که بحث نهج البالغه درباره حدوث و قدم قر آن که یک بحث بی معنی است، 
اراده انشائی  امر پرودگار و  انشائی پروردگار است، علی می فرماید  اراده  امر "تكوینی و   " بلكه درباره  نیست 
پروردگار فعل اوست و به همین دلیل حادث و متاخر از ذات است واگر قدیم و در مرتبه ذات باشد مستلزم 
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ثانی و شریک براى ذات است:» یقول لمن اراد کونه کن فیكون، ال بصوت یقرع و ال بنداء یسمع و انماکالمه 
سبحانه فعل منه انشائه و مثله لم یكن من قبل ذلک کائنا و لو کان قدیما لكان الها ثانیا«. یعنی هر چه را بخواهد 
باشد می گوید " باش " پس وجود می یابد، این گفتن،  آوازى که دروازه گوشها را بكوبد و یا فریادى که شنیده 
شود، نیست ، سخن او فعل او است، و چون فعل او است حادث است و در مرتبه قبل موجود نبوده است و اگر 

قدیم باشد خداى دوم خواهد بود. 
از  آنها در نهج البالغه جمع  علیه السالم رسیده است و فقطبرخی  به عالوه، روایاتی که در این زمینه از علی 
شده است روایاتی مسند است و به زمان خود  آن حضرت متصل می شود، بنابراین چه جاى تردید است ؟ و 
اگر شباهتی میان کلمات علی علیه السالم و برخی سخنان معتزله مشاهده شود احتمالی که باید داده شود اینست 
که معتزله از  آن حضرت اقتباس کرده اند. متكلمین اسالمی عموما - اعم از شیعی و سنی، اشعرى یا معتزلی 
- محوربحثهاى خود را " حسن و قبح عقلی " قرار داده اند. این اصل که جز یک اصل عملی اجتماعی بشرى 
نیست از نظر متكلمین در عالم الوهیت نیز جارى است و بر سنن تكوین هم حكومت می کند. ولی ما در سراسر 
نهج البالغه کوچكترین اشاره و استنادى به این اصل نمی بینیم، همچنانكه در قر آن نیزاشاره اى بدان نیست، و اگر 

افكار و عقاید متكلمین در نهج البالغه راه یافته بود در درجه اول می بایست پاى این اصل باز شده باشد. 
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بررسیوتحلیلسالمتمعنویازدیدگاهنهجالبالغه

یزدانتاتاری
کارشناسی ارشد، رشته تاریخ فلسفه  آموزش و پرورش، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

 

خالصه
یكی از راه هاى رسیدن جوامع به مفهوم اصلی سالمت، برخوردارى از سالمت معنوى است. سالمت معنوى 
قادر است فرد را در برابر بسیارى از بیماریها و مشكالت روانی مصون نگه داشته و امنیت و  آرامش روحی و 
روانی را به وى اعطا کند و در نهایت جامعه را سالم نگه دارد. سالمت معنوى ناشی از اعتقادات و ارتباط انسان 
با خالق خود است؛ لذا می توان گفت، مفهوم سالمت معنوى، شناخت خالق، دوست داشتن او و تالش براى 
دست یافتن به مقام قرب اوست. هدف مقالۀ حاضر بررسی  و تحلیل سالمت معنوى از دیدگاه نهج ابالغه است. 
سالمت معنوى جامعه علوى به مفهوم ارتباط سالم انسان با عالم معنا و حرکت او در مسیر قرب الهی با ابزار 

توحید و معاد باورى، وارستگی و بندگی خداوند است. 

کلمات کلیدی: سالمت معنوی، معنویت، نهج البالغه، امام علی )ع(
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مقدمه 
یكی از موضوعات مهم در زندگی بشر، برخوردارى از سالمتی در زندگی است. مفهوم سالمت در ابعاد 
گوناگونی می تواند مطرح شود و یكی از این ابعاد، بعد سالمتی معنوى است. در دنیاى امروز در بین اندیشمندان 
این حوزه، موضوع سالمتی معنوى از جایگاه مهمی برخوردار است. بنا به اهمیت این موضوع در جهان امروز، 
برخی از نظامهاى  آموزشی به  آموزش معنویت در برنامه  هاى درسی خودشان روى  آورده اند تا از طریق  آن بتوانند 
افراد را در رسیدن به سالمتی معنوى کمک کنند )پالمر، 2010: 9(. در دوران گذشته مفهوم سالمتی صرفًا 
به یک یا چند بعد ازجمله، سالمتی جسمی و یا ایمنی از خطرات اجتماعی و بالیاى طبیعی محدود میشد، ولی 

امروزه سالمتی قلمرو گستردهاى پیدا کرده و سالمت معنوى بخش مهمی از  آن محسوب می شود. 
 سالمت معنوى، به عنوان یكی از ابعاد مهم سالمتی انسان، ارتباط هماهنگ و یكپارچه را بین قواى داخلی 
انسان و نوع تعامل وى با محیط بیرون از زندگی فراهم می کند و با ویژگی هاى نظیر ثبات در زندگی، صلح، 
تناسب و هماهنگی، احساس ارتباط نزدیک با خویشتن، خدا، جامعه و محیط مشخص می شود )سید فاطمی 
و همكاران، 1393(. سالمت معنوى خود دایرة وسیعترى دارد و اصواًل جوامع سكوالر تمایل به یكسان فرض 
نمودن معنویت با مذهب دارند )ویلسون، 2010: 22(. در هر حال برخی از فرق و مذاهب دیگر هم مدعی 
رساندن پیروان خود به  آرامش و سالمتی معنوى هستند؛ اما  آنچه در این نوشتار مدنظر است، سالمتی معنوى 
از نوع ارتباط با خدا، انس و الفت با خالق ونیز همزیستی توأم با صلح و  آرامش، تعامل صحیح با مخلوقات 
خداوند و احساس رضایت و خشنودى در خود از طریق ارتباط با خدا است. بوى وین از جمله پژوهشگران حوزه 
سالمت معنوى یک طرح دو بعدى عمودى و افقی را براى سالمتی معنوى ارائه کرده است که در  آن بر نقش 
مذهب و معنویت در زندگی انسان تأکید شده و معتقد است که زندگی انسان در پرتو ارتباط انسان با خالق خود 

براى وى معنی پیدا می کند )بوى وین، 1999(. 
 نوشتار حاضر با توجه به طرح دو بعدى عمودى و افقی بوى وین که در  آن ارتباط عمودى ناظر به ارتباط 
انسان با خدا و ارتباط افقی ناظر به ارتباط انسان با خود است، در جستجوى احصاء و استخراج روش هایی براى 
سالمت معنوى بوده و در تالش است تا بتواند مطابق با دیدگاه امام)ع( در نهج البالغه الگوى مفهومی براى 
سالمتی معنوى استخراج کند. امید است خوانندگان با مطالعه این نوشتار به فهم منسجم الگوى مفهومی سالمت 

معنوى مبتنی بر دیدگاه نهج البالغه دست یافته و جامعیت این الگو را در مقایسه با دیگر الگوها درک کنند. 

اهمیتوضرورتموضوع
میالدى توسط  بازه زمانی سال 1979  سالمت معنوى اصطالحی است که در دانش جدید پزشكی در 



مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 402

بهداشت جهانی به عنوان رکن چهارم سالمت مطرح گردید و در معاهده کپنهاک براى توسعه اجتماعی مورد 
توافق دولت هاى اروپایی قرار گرفت )فرهنگستان علوم پزشكی ایران، 13۸9ش. ، ص 11(. 

هرچند از طرح موضوع سالمت معنوى بیش از پنج دهه می گذرد ولی همچنان ابعاد این رکن بسیار با اهمیت 
ناشناخته باقی مانده است؛ به همین دلیل هرکس با توجه به پارادایم حاکم و مبتنی بر جهان بینی خود سعی 
کرده است تعریفی ارایه دهد و مؤلفه هاى  آن را بیان کند ولی تاکنون اتفاق نظرى پدید نیامده است؛ شاید بتوان 
گفت دلیل اصلی عدم توافق مربوط به وجود دید گاه هاى متنوعی باشد که در باب واژه »سالمت« و واژه هاى 
»معنوى« و »معنویت« وجود دارد. در این پژوهش به بررسی  و تحلیل سالمت معنوى از دیدگاه نهج ابالغه 

پرداخته خواهد شد. 
نهج البالغه ، مجموعه یی  ارزشمند از سخنان امیر مؤمنان، حضرت علی )علیه السالم( است . این  کتاب، پس  
از قر آن اهمیت  خاصی  در میان مسلمانان، به  ویژه پیروان مكتب  اهل  بیت )علیهم السالم( دارد. سخنان امام 
علی )علیه السالم( تنها متعّلق  به  زمانی  که  ایشان زندگی  می کرده اند، نیست ؛ بلكه  نسخه یی  شفابخش  براى  همه ى  
قرنها و زمانها است . درمان بسیارى  از دردها و رنج هاى  انسان کنونی  را می توان در سخنان حیاتبخش  ایشان در 
نهج البالغه  جستجو کرد. امام، خود در این باره فرموده اند:«همانا ما امیران سخن  هستیم ؛ درخت  سخن  در ما 

ریشه  دوانده و شاخه هاى   آن بر ما سایه  افكنده است (»نهج البالغه، 471:2000(. 
راز این  شفابخشی  را در ارتباط و اتصالی  باید دانست  که  این  شخصیت  بزرگ با خداوند داشته  است ؛ و از 
طرفی ، هماهنگی  و همراهی  ایشان با فرستادهی  خداوند، پیامبر اسالم)صلی اهللاعلیه و  آله  و سّلم (، زمینه یی  شده 
تا ایشان از علم  و دانش  پیامبر)ص( بهرهمند گردند و پس  از پیامبر)ص(، جهانیان را از اندیشه  و حكمت هاى  خود 
بهره مند سازند. اگر در دنیاى  امروز از سالمت  و بیمارى  سخن  گفته  می شود و دایرهی   آن را در بدن و کالبد 
انسان جستجو می کنند، امام علی )ع(  آن را در محدودهی  جسم  خالصه  نمی کنند و روح را نیز مشمول سالمت  و 
بیمارى  می دانند و حتی  بیمارى  قلبی  )روحی ( را سخت تر و دردناکتر از بیمارى  جسم  می دانند. اگر براى  دنیاى 
معاصر،  آرامش  اهمیت  پیدا کرده و  آن را در ماده و اثِر برخاسته  از  آن، دنبال می کند، امام)ع(  آن را در دایرهی  
حق  جستجو می کند و می فرماید:« آرامش  خود را تنها در حق  جستجو کن  و جز باطل  چیزى  تو را به  وحشت  
نیندازد (»همان، 247(. اگر در اندیشه ى  بشر امروز، سالمت  و عافیت  به  جسم  و تن  اختصاص یافته ، امام  آن را 
فراتر از بدن می دانند و سالمت  از گناه را نیز یكی  از جنبه  هاى سالمت  می دانند)همان، 299(، به  امید  آنكه  بشر 

امروز معرفت  و بهرهی  بیش ترى  از این  نسخه ى  شفابخش  بیابد. 
واژه ى «معنوى » و واژه ى «معنویت  »و نیز ترکیب ِ واژه ى  سالمت  و معنویت )سالمت  معنوى (، در نهج البالغه  به  
کار برده نشده است ، بنابراین  براى  تعیین  محدودهی  سالمت  معنوى  در این  کتاب شریف ، نیازمند دقت  و تحلیل  
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در واژگان مزبور خواهیم  بود تا در نتیجه  ما را در پیدا کردن مصداقهایی  از مفهوم سالمت  معنوى  یارى  رساند. در 
عین  حال واژه ى  سالمت  و هم خانواده هاى   آن و نیز لفظ هایی  هم معنا با سالمت ، همچون«عافیت » و«صحت »، در 

نهج البالغه  مورد استفاده قرار گرفته  که می تواند مسیر تحقیق را در رسیدن به نتیجه نهایی هموار کند. 

روششناسیتحقیق
این پژوهش از نوع تحلیلی- توصیفی می باشد که براى تحلیل داده ها، از روش تحلیل محتواى  آشكار و 
ضمنی؛ و براى استخراج ویژگی هاى ساختارى مفهوم سالمت معنوى در متون نهج البالغه، از بررسی  محتوایی 

روایات و خطبه هاى مطرح شده در حوزه سالمت معنوى استفاده شده است. 

یافتهها
4-1. مفهومسالمتمعنوی

سالمت به معناى بی عیب شدن، امنیت، رهایی یافتن، رستگارى، عافیت، نجات، خالص شدن از بیمارى، 
شفا، صلح و  آرامش می باشد. )عمید:1372، 1226( از نظر ابن سینا صحت و سالمت ملكه یا حالتی است که 
هر یک از جوارح و اعضاى انسانی کار مربوط به خود را درست انجام دهند. )تهانوى:1996، 1026( سازمان 
جهانی بهداشت در تعریف سالمت چنین می گوید: »سالمت عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمی، روانی 
و اجتماعی، نه فقط نبودن بیمارى و نقص عضو، به این ترتیب کسی که صرفًا بیمارى جسمی نداشته باشد، 
نمی توان فرد سالمی دانست؛ بلكه شخص سالم کسی است که از سالمت روح نیز برخوردار بوده و از نظر 
اجتماعی نیز در  آسایش باشد. )طاهرى: 13۸۸(« معنویت حاکی از تمایل روحی انسان براى جستجوى معناى 
زندگی از طریق ارتباط با امر قدسی است« )حسنی بافرانی: 1392: 449( و معنوى چیزى است که منسوب به 
معنی، باطنی و حقیقی است. )عمید:1372، 1226(»امروزه طیف وسیعی از تعاریف براى معنویت وجود دارد. 
از عالی ترین رابطه انسانی تا جستجوى یک معناى وجودى، تا بعد متعالی انسان، تا نظرات و رفتارهاى شخصی 
که حس تعلق به یک بعد متعالی یا چیزى فراتر از خود را بیان می کند. )دمارى:13۸۸، 76( »این واژه از کلمه 
التین spiritus به منی نفس از ریشه spirare به معنی دمیدن با نفس کشیدن می  آید. در ترجمه هاى التین 
عهد جدید spiritualis شخص معنوى کسی است که زندگی اش تحت امر یا نفوذ روح القدس یا خداست.« 

)ولف:13۸6، 3۸(. 
سالمت معنوى در لغت به مفهوم امنیت حقیقی،  آرامش باطنی )روح( و اصطالحًا به حالتی گفته می شود که 
فرد یا جامعه از ارتباطی سالم با عالم معنی و حیات حقیقی برخوردار باشند. )امیدوارى، 13۸7، 17( تاریخچه 
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سالمت معنوى در اسالم با تاریخ اسالم و نزول وحی عجین است. »از نظر قر آن، معنویت پایه تكامل است« 
)مطهرى:1377: 25۸( در فرهنگ قر آن خاستگاه سالمت معنوى قلب است و تعابیر قر آنی حیات طیبه )َمن 
ُه ِبَقْلٍب َسلیٍم  َبًة نحل:97( و قلب سلیم )ِإْذ جاَء َرَبّ ُه َحیاًة َطِیّ نثی? َوُهَو ُمؤِمٌن َفَلُنحِیَیَنّ

ُ
و أ

َ
َعِمَل صاِلًحا ِمن َذَکٍر أ

صافات: ۸4( از مصادیق  آن است. سالمت معنوى در فرهنگ اسالمی یک نگاه زیرساختی، حد اکثرى و غیر 
ابزارى است و در عرض سالمت جسمی، دربرگیرنده تمام ابعاد زندگی است. در این نگاه درمان جسمی بیماران 
فقط یک بعد از سالمت معنوى است و در واقع سالمت معنوى در خدمت همه ابعاد سالمت جامعه است. و 
جداى از  آن داراى هویت و شخصیت مستقل است. )ابوالقاسمی:1391: 45( در الهیات اسالمی رابطه معنویت 
و سالمت به نحوى کامل مضبوط و ثبت است. براساس معرفت اسالمی معنویت گوهر اصلی دیندارى، پایه 
سالمتی جسم و روح و زیربناى عبادات و روابط اجتماعی است. )محقق داماد:13۸9:41( بر پایه فرهنگ انسان 
ساز اسالمی  آلودگی به گناه و رذالت هاى اخالقی و باصطالح بیمارى دل در مقابل تقواى دل و سالمت معنوى 
مطرح است و انسان سالم در تعریف اسالمی  آن عالوه بر معیارهاى شناخته شده مجامع علمی روز،  آراسته به 

 آرایه هاى معنوى و به دور از  آلودگی هاى روحی و از جمله گناه است. )اصفهانی:419:13۸4(
پس از تبیین مفاهیم مرتبط با سالمت معنوى، سعی خواهد شد تصویر کلی از سالمت معنوى با نگرش 
اومانیستی و اسالمی ارایه شود. با عنایت به  آنچه بیان گردید سالمت معنوى در نگرش دینی با سالمت معنوى 
در نگرش غیر دینی متفاوت است چون نگاه دینی مبتنی است بر جهان بینی توحیدى و الهی و در این دستگاه 
نوع نگاه به بلوک هاى سازنده سالمت معنوى متفاوت است ولی در نگاه مادى و اومانیستی مبتنی است بر جهان 

بینی غیرتوحیدى و بعضًا غیرالهی به همین دلیل سالمت معنوى معنا و رویكرد متفاوتی پیدا می کند. 
در این بخش از نوشتار تالش خواهیم کرد به دو نگرش کلی پیرامون سالمت معنوى بپردازیم. 

الفسالمتمعنویدرنگاهاومانیستی
در نگاه مادى و اومانیستی، انسان موجودى است تكساحتی که از ماده تشكیل شده است و تمامی احساسات 
و عواطف و حتی مسایل روانی و معنوى در این دیدگاه نوعی ارتباط و عالقه با بعد مادى انسان پیدا می کند. به 
همین دلیل معتقدند، ریشه مسایل روانی؛ در جسم و عصب انسان ها نهفته است و اگرسخنی هم از معنویت به 
میان می  آید با معنویتی که در نگاه دینی مطرح است کاماًل متفاوت می باشد. در این نگاه، معنویت تنها شامل 
هنجارها، عكس العمل ها و عناصرى می گردد که با استفاده از  آن می توان روان بیمار را تحت تأثیر قرار داد تا 
بتواند در مقابل بیمارى هاى جسمی مقاومت کند. حال  آن عناصر می تواند حقیقی باشد یا غیرحقیقی، اصیل 

باشد یا غیراصیل، خرافی باشد یا غیرخرافی. 
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 بسالمتمعنویبانگرشدینی

همان گونه که اشاره شد در نگاه مادى و اومانیستی یک نگاه حداقلی به سالمت معنوى وجود دارد و تنها 
به عنوان یک ابزار در اختیار درمان جسمی بیماران قرار می گیرد. عالوه بر  آن که معنویت در  آن نگاه الزامًا منشأ 
غیرمادى و قدسی نداردو شامل هر عنصر معنوى است که بتواند در بهبود بیماران مؤثر باشد ولی در نگاه دینی، 
عالوه بر  آنچه در نگاه غیردینی مطرح می باشد، براى سالمت معنوى جایگاه وسیع تر و گسترده ترى را قایل است. 
چون سالمت در این نگاه شامل فقط جسم انسانی نیست چون انسان عالوه بر جسم داراى روح هم می باشد و 
عقیده دارد همان گونه که جسم مریض میگردد روح هم مریض میگردد و همان گونه که درمان جسم نیازمند 
پزشک و دارو و تجویزهاى خاص می باشد روح انسان نیازمند پزشک و دارو می باشد. در این نگاه سالمت معنوى 

عالوه بر  آنكه می تواند در خدمت سالمت جسمی قرار بگیرد داراى هویت و شخصیت مستقل نیز می باشد. 

2-4.سالمتمعنویجامعهدرنهجالبالغه
از دیدگاه امام علی)ع( تقوا و خویشتندارى عامل مهم سالمت معنوى افراد است. ایشان میفرمایند »بیماریهاى 
روان و جان خود را باتقوا درمان و خود را  آمادة سفر  آخرت کنید« )خطبه/191(. همچنین ایشان عفو و گذشت 
و پرهیز از کینه توزى از مردم را وسیله اى براى حفظ سالمتی معنوى می داند و میفرمایند: »چون خشم گیرم، کی 
 آن را فرونشانم؟ در  آن زمان که قدرت انتقام ندارم که به من بگویند چون صبر کنی بهتر است یا  آنگاه که قدرت 
انتقام دارم؟ که به من بگویند: اگر عفو کنی خوب است«  آموزه هاى مذهبی دین مبین اسالم به ویژه قر آن کریم، 
نهج البالغه و صحیفه سجادیه و دیگر سخنان گهربار از ائمه اطهار)ع( به منظور تحقق بخشی به یک حیات معقول 
در زندگی انسان در پرتو تقویت رابطه انسان با خدا و نیز اصالح رابطه انسان با خود، طبیعت و دیگر انسان ها، تالش 

می کنند تا انسان را به یک زندگی سالم و سرشار از معنویت رهنمون سازند )دلشاد تهرانی، 1395: 282(. 
 با توجه به اهمیت تعمق در دیدگاه امام علی)ع( و نیز جایگاه سالمت معنوى در زندگی انسان،  آسیب هاى 

معنوى جامعه از دیدگاه  آن حضرت بررسی  می شوند:
 آسیب هاى معنوى جامعه در حوزه فقر از ناحیه فقر مادى و جنبه منفی فقر معنوى است. 

فقرمادی:
اگر حكومت اسالمی می خواهد براى رشد و تكامل انسانی برنامه  ریزى کند. اصالتًا باید به ابعاد معنوى و 
روحانی وجود بشر توجه پیدا کند و در مرحله اول موانعی را که در راه تعالی روحانی بشر به سوى خدا را سد 
کرده اند از سر راه بردارد و از جمله این موانع فقر مادى است. بنابراین، اوال توجه به از بین بردن فقر مادى امرى 
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تبعی است نه اصلی و ثانیًا هدف از  آن دستیابی به عدالت اجتماعی است نه توسعه. بنابراین،  آموزش و فرهنگ 
در خدمت رفع محرومیت ها و از بین بردن فقر قرار نمی گیرد، بلكه مبارزه با فقر در خدمت اعتالى معنوى و 

فرهنگی است. ) آوینی، 1390(
از راهبردهاى امیرالمومنین علیه السالم در حكومت، پرداختن به مقوله رفاه عمومی، فقرزدایی، توازن اقتصادى و 
عدم تمرکز ثروت در جامعه است. امام علیه السالم فقر مادى را زمینه انجام گناه و دورى از معنویت معرفی می کند:

َو ِإَذا َبِخَل اْلَغِنیُّ ِبَمْعُروِفِه- َباَع اْلَفِقیُر  آِخَرَتُه ِبُدْنَیاُه- )دشتی:13۸۸:ح 372( هرگاه بی نیاز در بخشش بخل 
ورزد، تهیدست  آخرت خویش را به دنیا فروشد. 

زیرا هر گاه اغنیا به وظایف خود در برابر نیازمندان عمل نكنند فقرا سد تقوا را شكسته و  آلوده ى انواع گناهان، 
امثال سرقت و غارت، خیانت در امانت و… می شوند. )مكارم شیرازى:15/ 1390: 97(

افراد جامعه  سستی در دین، نقص در عقل، و ایجاد دشمنی را از دیگر  آسیب هاى معنوى فقر بر پیكره 
یِن َمْدَهَشٌة ِلْلَعْقِل َداِعَیٌة ِلْلَمْقِت )دشتی:13۸۸: ح319( ِه ِمْنُه َفِإنَّ اْلَفْقَر َمْنَقَصٌة ِللدِّ می داند: َفاْسَتِعْذ ِباللَّ

از فقر به خدا پناه ببر، که همانا فقر، دین انسان را ناقص، و عقل را سرگردان، و عامل دشمنی است. 
به یقین منظور از فقر در این کالم نورانی، فقر مادى است. این که چگونه فقر مادى سبب نقصان دین می شود 
دلیلش روشن است، زیرا انسان تحت فشار فقر ممكن است تن به گناهانی بدهد و براى به دست  آوردن مال، فكر 
حالل و حرام  آن نباشد و یا تحت عنوان ضرورت و اضطرار بعضی از محرمات را براى خود حالل بشمارد. این 
احتمال نیز هست که فقر گاهی سبب تزلزل اعتقاد انسان به خدا می شود، زیرا از یک سو شنیده است که خدا 
رزاق و روزى رسان است و رزق همه را تضمین کرده و از طرف دیگر خود را در فقر و تنگدستی می بیند و این 
مایه ى سوء ظنش به خدا و وعده هاى الهی می شود. ، بنابراین هم نقص اعتقادى و هم نقص عملی دامن فقیر را 
می گیرد به خصوص اگر انسان کم ظرفیت و پایه ى اعتقادات او سست باشد. اضافه بر این، از نظر اخالقی نیز 
گرفتار مشكل می شود، زیرا کینه و حسد و بخل و صفات دیگرى از این قبیل دامان فقیر را در بسیارى از اوقات 
می گیرد. اما این که عقل را مشوش می سازد نیز به تجربه ثابت شده است که افراد گرسنه و فقیر هر چند عقل 
نیرومندى داشته باشند توان فكر کردن و اندیشیدن را از دست می دهند و حتی گاه در مسائل ساده ى زندگی 
گرفتار اشتباه می شوند و قدرت بر تفكر و تصمیم گیرى را به دلیل فقر و پریشانی از دست می دهند. جمله ى 
اینكه مردم از چنین شخصی فاصله  ِللَمقِت؛ موجب بدبینی می گردد داراى دو تفسیر است: نخست  داِعیٌة 
می گیرند و حتی او را مزاحم خود تصور می کنند و دیگر اینكه او هم از مردم فاصله می گیرد، چرا که بسیارى 
از اوقات فكر می کند مردم اسباب فقر او را فراهم کرده اند و حق او را خورده و او را بر خاک سیاه نشانده اند، 

بنابراین از دو سو خشم و ناخرسندى حاصل می شود )مكارم شیرازى:14/ 1390: 5۸7(



407مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

است  بزرگ  مرگ  فقر  ْکَبُر 
َ
اْل اْلَمْوُت  اْلَفْقُر  می کند:  معرفی  بزرگ تر  مرگ  را  فقر  علیه السالم  امیرالمؤمنین 

)دشتی:13۸۸: ح163(
تعبیر الَموُت االکَبر: مرگ بزرگ تر اشاره به این است که انسان به هنگام مرگ حداقل از مشكالت این 
جهان  آسوده می شود در حالی که فقیرى که با فقر دست و پنجه نرم می کند گویی پیوسته در حال جان دادن 
است. بنابراین همان گونه که ما به هنگام بیمارى و تهدید به مرگ جسمانی به دنبال طبیب و درمان به هر سو 
می رویم، به هنگامی که فقر دامان فرد یا جامعه را می گیرد نیز باید براى نجات از  آن تالش و کوشش کنیم. 

)مكارم شیرازى:13/ 1390: 332(
امیرالمؤمنین علیه السالم در همین راستا مبارزه گسترده اى را با فقر  آغاز کرد: زیرا از دیدگاه  آن حضرت محرومان 
ُهَم  و فقرا احساس حقارت کرده، شخصیت  آنان لكه دار می شود و موجب تقلید کورکورانه  آنان می گردد: اللَّ

ُصن َوجهی ِبالَیساِر َواَل َتبُذل جاهَی باإِلقتاِر )دشتی:13۸۸: خ225(
خدایا  آبرویم را با بی نیازى نگهدار، و با تنگدستی شخصیت مرا لّكه دار مفرما. و به سبب همین  آثار مخرب 
فقر در جامعه، امام علی علیه السالم نه تنها در گفتار بلكه در عمل فقر و محرومیت زدایی را در برنامه  اصالحات 
ُکل اْلُبَرّ َو یْجِلس 

ْ
ْدَناُهْم َمْنِزَلًة َلیأ

َ
صَبَح بالكوفة أحٌد االَّ ناعمًا ِإَنّ أ

َ
اجتماعی خود پیاده کرد  آن گونه که فرمود: ما أ

ِلّ َو یشرب ِمْن َماِء اْلُفَراِت ِفی الِظّ
همه مردم کوفه از رفاه برخوردار هستند، پایین ترین  آنها )فقیرترین( نان گندم می خورند و سرپناه مناسب 

دارند و از  آب سالم )فرات( می نوشند. 
فقرزدایی تنها به مرکز خالفت اختصاص نداشت بلكه امام علیه السالم به همه فرمانداران خود دستور داده بود از 
اموال بیت المال در اختیار تهیدستان قرار دهند: َو اْنُظْر ِإَلی َما اْجَتَمَع ِعْنَدَک ِمْن َماِل اللِه َفاْصِرْفُه ِإَلی َمْن ِقَبَلَک 

ِت )دشتی: 13۸۸: ن67( ِمْن َذِوى اْلِعَیاِل َواْلَمَجاَعِة، ُمِصیبًا ِبِه َمَواِضَع الَمَفاِقِر َو الَخاَلّ
در مصرف اموال عمومی که در دست تو جمع شده است اندیشه کن، و  آن را به عیالمندان و گرسنگان 
)منتظر  برسان.  دارند  احتیاج  تو  مالی  کمک  به  سخت  که  نیازمندانی  و  مستمندان  به  و  ببخش،  پیرامونت 

القائم:1391: 255(

فقرمعنوی:
انسان از فقر و کمبود به طور طبیعی گریزان است؛ اگر احساس نقص و فقر در یک گوشه ى زندگی خود 

می کند، تا حد امكان تالش می کند که  آن نقص را تكمیل و  آن فقر را برطرف سازد. 
چیزى که هست نقصها و فقرهاى مادى خیلی واضح و محسوس است، برخالف فقرها و نقصهاى معنوى. 
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مثاًل فقر مالی را همه کس حس می کند و از این رو طبعًا تالش می کند با این نوع فقر مبارزه کند و گاه این 
تالش به حد افراط می رسد و به صورت حرص و طمع در می  آید و منشأ خرابیها و ظلمها و حق کشی هایی 
در اجتماع می گردد. و همچنین فقر شأن و حیثیت، هر کسی زود می فهمد که چقدر در جامعه  آبرو و حیثیت 
دارد و چقدر از این لحاظ کسرى دارد و لهذا دائمًا در فكر جبران این کسریها برمی  آید. و همچنین است فقر 
و نقص هاى عضوى و اندامی. ولی فقرهاى معنوى از قبیل فقر در تربیت و ادب، کمتر براى خود شخص قابل 
ادراک است. کسی که فاقد ادب معاشرت و اخالق انسانی و تربیت صحیح اجتماعی است خودش کسرى 
خودش را از این لحاظ نمی فهمد، خصوصًا اگر اخالق زشت وى در روحش رسوخ یافته باشد و به اصطالح 
ملكه شده باشد؛ و به ویژه اگر  آن سبک اخالق در اجتماع هم معمول و شایع باشد، دیگر در این صورت  آن 
خلق زشت در نظر او مستحسن و قابل دفاع است و همیشه از طرز رفتار خودش و هم مسلكانش حمایت هم 
می کند. و از همین قبیل است فقر علمی و فكرى.  آدم جاهل و کم خرد چیزى را که هرگز احساس نمی کند 

همان جهالت و کم خردى است. )مطهرى:1377: 192(

فقرفرهنگی
فقر فرهنگی از بنیادى ترین عوامل توسعه نایافتگی است که با وجود  آن، بسیارى از اظهار نظرهاى جاهالنه، 
علمی و صحیح جلوه داده می شود که با سیاست گذارى هاى غلط و خودسرانه جامعه را سردرگم می کند و 
اختالف در اهداف را به وجود می  آورد. فقر فرهنگی و جهل به خودکامگی، انحصار، افزایش سلطه جاهالن و 
فریب کاران، دورى از دانش، جدایی از رشد و پیشرفت، مصرف گرایی، خودباختگی، برداشت هاى ناصواب 
از پدیده ها، نبود  آینده نگرى، وابستگی، نظر به مظاهر فریبنده و غلط می انجامد )صفا:13۸6: 39(. به عبارتی 
جامعه اى که نتواند در بعد معنوى تمدن خویش، زایش، بالش و پویایی ایجاد کند، دچار فقر فرهنگی و انحطاط 
گاهی هاى الزم دانست. حب دنیا، مقام، شهوت،  شده است. از نگاهی دیگر، فقر فرهنگی را می توان فقر  آ
ثروت، و ریاست، فساد اخالقی، طمع، تملق و چاپلوسی، تعصب ناپسند، خودپسندى، لجاجت ورزى، انكار 
علم و پیشرفت هاى علمی، خوددارى از دانش پژوهی و پاى بندى به سنت ها و روش هاى نابخردانه نیاکان، در 
این حیطه معنا می یابد. فقر فرهنگی را می توان شدیدترین نوع فقر دانست )عرفان:13۸4( فقر فرهنگی رشد و 
تعالی جامعه را متوقف می کند. معنویت در چنین جامعه اى از جایگاه ضعیفی برخوردار است زیرا فقر خرد 
و اندیشه صحیح ناشی از دنیا طلبی و حب جاه مقام مانع از حرکت انسان ها در مسیر معنویت که همان جاده 
توحیدمحورى و رضاى خداوند است، می شود از همین روست که رسول الله )صلی الله علیه و  آله و سلم( این 

نوع فقر را شدید ترین نوع فقر معرفی می کند: ال فقر أشُد من الجهل )پاینده:1391: حدیث 2505(
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فساداخالقی
شاید بتوان گفت فساد اخالقی به نوعی در بردارنده تمام مصادیق فقر فرهنگی است زیرا تمام مؤلفه هاى فقر 
فرهنگی را می توان در این مقوله جاى داد. البته یكی از علل فساد اخالق در جامعه فقر مادى ناشی از اقتصاد 
بیمار است. در نگاه امیرالمؤمنین علیه السالم سقوط یک جامعه به خاطر سقوط هنجارهاى اخالقی و پیشرفت  آن به 
خاطر همین هنجارهاست )دشتی:13۸۸: خ223و 13و…( طمع، و تملق چاپلوسی که در نتیجه حب دنیا و جاه 
و مقام بروز می کند از جمله مفاسد اخالقی هستند که در بستر جامعه نمود بیشترى دارند و خود منشا بسیارى 

از مفاسد دیگر می شوند:
طمع

طمع تمایل نفس به چیزى از روى  آرزوى شدید و  آزمندى است )راغب اصفهانی:1374( »گاه تصّور 
می شود که »طمع« ذاتًا نه خوب است و نه بد، بلكه هر گاه متعّلق طمع، ناپسند و رذیله باشد، طمع به  آن نیز 
ناپسند خواهد بود، مانند طمع به ثروت اندوزى، مقام، شهوت و… اّما هر گاه متعّلق طمع، امر پسندیده و ممدوح 
باشد، طمع به  آن نیز پسندیده و مطلوب خواهد بود، مانند طمع به مغفرت الهی، کسب فضائل، صفات نیک، 
بهشت.« )مكارم شیرازى: 13۸7: 109( مقصود ما در این مقال جنبه مذموم  آن یعنی »توقع داشتن در اموال مردم 
است« )نراقی:13۸7: 374( و نقطه مقابل  آن استغنا است نه قناعت زیرا نقطه مقابل قناعت حرص است. استغنا 

یعنی روحیه بی نیازى از  آن چه در دست مردم است )ذوفقارى:1390: 4۸(
»اگر کسی به  آنچه خدا براى او مقّدر کرده راضی نباشد، چشم طمع به مال، یا مقام دیگران خواهد دوخت و 
براى جلب توّجه و بهره مندى از وى ناگزیر است در برابرش خضوع کرده و زبان به اظهار فقر و درماندگی خود 
و تعریف بی جا و تمّلق و چاپلوسی از او بگشاید تا دل او را به دست  آورد و از او بهره مند گردد. در این حالت، 
انسانّیت انسان و شخصّیت او پایمال می گردد و موجب ذّلت و خوارى او خواهد شد. حضرت علی )علیه السال( 
( طمعكار همواره زبون و خوار است« )ذوفقارى:1390: 10۸( چنین شخصی  می فرماید: )الطاِمُع ِفی َوَثاِق الُذِلّ
دیگر نمی تواند بهره اى از معنویت داشته باشد. زیرا: »نیازمندى به افراد دیگر نوعی رقیت و بردگی است اّما نه 
ٌد طمع(،  َمُع ِرقٌّ ُمَوَبّ بردگی تن بلكه بردگی روح است. بردگی معنوى است امیرالمومنین )علیه السالم( می فرمایند: )َالطَّ
بردگی همیشگی است، )دشتی:13۸۸: ح1۸0( یعنی از بردگی بدتر، طمع داشتن است. بنابراین می توان فهمید 

که غیر از بردگی تن، یک بردگی دیگر هم هست در عین اینكه تن انسان  آزاد است« )مطهرى:1367: 27(
امیرالمومنین )علیه السالم( سرنوشت طمعكارى که با حرص و ولع به دنبال چیزى می رود و خود را به  آب و  آتش 
می زند و پیش از  آن که به  آن برسد هالک می گردد به کسی تشبیه می کند که عطش شدیدى به او روى  آورده، 
هنگامی که به  آب می رسد با حرص و ولع چنان می نوشد که گلوگیرش می شود و سیراب نشده جان می دهد: 
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)مكارم شیرازى:13/ 1390: 676(
ِه( َما َشِرَق َشاِرُب اْلَماِء َقْبَل ِریِّ - َو ُربَّ َمَع ُموِرٌد َغْیُر ُمْصِدٍر َو َضاِمٌن َغْیُر َوِفیٍّ ِانَّ الطَّ

طمع به هالکت می کشاند و نجات نمی دهد، و به  آنچه ضمانت کند، وفادار نیست، و بسا نوشنده  آبی که 
پیش از سیراب شدن گلوگیرش شد. )دشتی:13۸۸:ح275( و در جایی دیگر طمع را به برق  آسمان تشبیه نموده 
که لحظه اى همه جا را روشن می کند و در شب هاى تاریک تمام فضاى بیابان با  آن  آشكار می شود و شخص 
راهگذر گم کرده راه به شوق در می  آید و به دبال  آن دوان دوان حرکت می کند. ناگهان برق خاموش می شود 
و او در پرتگاهی فرو می افتد. عقل و دانش  آدمی که حق را از باطل و نیک را از بد می شناسد هنگامی که 
تحت تأثیر برق طمع قرار گیرد به همین سرنوشت گرفتار می شود. در واقع طمع را به عنوان یكی از موانع عمده ى 

شناخت معرفی می کند: )مكارم شیرازى:14/ 1390: 676(
ْکَثُر َمَصاِرِع اْلُعُقوِل َتْحَت ُبُروِق اْلَمَطاِمِع( قربان گاه خردها را بیشتر  آنجا توان یافت که برق طمعها بر  آن 

َ
)أ

تافت )دشتی:13۸۸: ح219(

تملقوچاپلوسی
تملق یعنی چرب زبانی، چاپلوسی و اظهار فروتنی و محبت کردن )عمید 1/ 1371: 617( تعریف بیش 
از استحقاق، تمّلق و چاپلوسی است و کوتاهی از استحقاق هم ضعف و درماندگی یا رشک و حسد است 
)عقیقی:13۸۸: 965( اساس حكومت امام علی علیه السالم بر پایه ى تالش و فعالیت استوار، و از تمّلق و چاپلوسی 
دور بود )همان:43( شک نیست که باید از افراد شایسته و صفات و اعمال نیكشان تقدیر و تمجید کرد و  آنها 
را در راهی که در پیش گرفته اند تشویق و دلگرم نمود ولی باید این کار درست به اندازه استحقاق افراد باشد 
وگرنه نتیجه هاى منفی و زیان بخشی به وجود می  آورد، اگر بیش از اندازه شایستگی باشد تملق و چاپلوسی است 
که هم شخصیت گوینده را در هم می شكند و هم طرف را گرفتار عجب و خودبینی می کند، و اگر کمتر از 
شایستگی باشد، هم نیكان را دلسرد می سازد و هم نشانه ى حسد یا عجز گوینده است )مكارم شیرازى:13۸7: 

)70
ْکَثَر ِمَن ااِلْسِتْحَقاِق َمَلٌق َو 

َ
َناُء ِبأ امیرالمومنین )علیه السالم( مرز میان تملق و حسادت را مشخص فرموده اند: )الثَّ

ْو َحَسٌد( ستودن بیش از  آنچه که سزاوار است نوعی چاپلوسی، و کمتر از  آن، 
َ
ْقِصیُر َعِن ااِلْسِتْحَقاِق ِعیٌّ أ التَّ

درماندگی یا حسادت است )دشتی:3۸۸ ح 347(
وقتی اجتماع از حدود ارزش هاى الهی خارج شده یا فاصله بگیرد و ارزش هاى مادى جایگزین  آن شود، 
اسارت افراد این جامعه حتمی است. تملق و چاپلوسی، برخاسته از اسارت روح و تالشی براى رسیدن به مادیات 
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و منزلتی دروغین در جامعه است. صفتی که کرامت نفس انسان ها را قربانی کرده، جامعه را بیمار و به سالمت 
معنوى جامعه  آسیب می زند. و اما هدف واالى امیرالمومنین )علیه السالم( ساختن جامعه اى است که انسان ها در اوج 
عّزت نفس هستند و با تملق و چاپلوسی خود را تحقیر نمی کنند. تملق دیگران نسبت به خود را نیز نمی پسندند: 
ِبَما ُیعِجُبَک ِمنَها َوُحبَّ اإلطَراِء( مبادا هرگز دچار خودپسندى گردى و به  َقَة  ِبَنفِسَک َوالثِّ )إیاَک َواإلعجاَب 
خوبی هاى خود اطمینان کنی، و ستایش را دوست داشته باشی، که اینها همه از بهترین فرصت هاى شیطان براى 

هجوم  آوردن به توست. )دشتی:13۸۸: ن53(
امیرالمؤمنین )علیه السالم( این حالت )تمایل به شنیدن تملق( را پست ترین حالت یک زمامدار معرفی می کند: ِأنَّ 
ن 

َ
َن ِبِهم ُحُبّ َالَفخُر َو یُوَضُع أشمُرُهم َعَلی الِكبِر َوَقد َکِرَهت أ ن ُیظَّ

َ
سَخُف َحااَلِت َالوالِة ِعنَد صاِلِح َالّناِس أ

َ
ِمن أ

إِلطراَء َوِاسِتماَع َالَثناِء(
َ
ِحبُّ أ

ُ
نی أ

َ
ُكم أ َیكوَن َجاَل ِفی َظنِّ

مردم از پست ترین حاالت زمامداران در نزد صالحان این است که گمان برند  آنها دوستدار ستایش اند، و 
کشوردارى  آنان بر کبر و خودپسندى استوار باشد، و خوش ندارم، در خاطر شما بگذرد که من ستایش را دوست 

دارم، و خواهان شنیدن  آن می باشم. )همان:خ 216(
از  آسیب هاى وارد بر جامعه اى که مردم با تملق و چاپلوسی به اهداف خود می رسند این است که عالوه بر 
لكه دار شدن گوهر کرامت انسان ها، شایسته ساالرى جاى خود را به رابطه ساالرى داده و اراده جامعه به دست 
افرادى خود برتربین، متكبر، نقدناپذیر می افتد که به جاى هدایت جامعه در مسیر الهی  آن را به قهقراى مادیت و 
تباهی می کشانند در چنین جامعه اى روح جامعه از معنویت تهی می شود. صفاتی چون: دروغ، حرص، کبر و 
ُنوِب )همان: ح371( بخل: الُبخُل َعاٌر )همان:ح3(  ِم ِفی الذُّ َقحُّ حسد: َ اْلِحْرُص َو اْلِكْبُر َو اْلَحَسُد َدَواٍع ِإَلی التَّ
ِه َتْبِذیٌر  فَحُش َالُظلِم )همان:ن31(، اسراف و تبذیر: َوِإنَّ ِإْعَطاَء اْلَماِل ِفی َغْیِر َحقِّ

َ
ظلم و ستم: ُظلُم َالَضعیِف أ

ِیِه- )همان:ح211( از دیگر مصادیق فساد اخالقی 
ْ
َوِإْسَراٌف )همان:خ 126( خودرایی:َو َقْد َخاَطَر َمِن اْسَتْغَنی ِبَرأ

هستند که به سالمت معنوى جامعه  آسیب جدى وارد می کنند. 

5.نتیجهگیری
به طور جدى   معنوى   مسئله ى  سالمت   به   اسالمی ،  منابع   در  که   نتیجه  گرفت   می توان  یافته ها  به   توجه   با 
توجه  شده است . همچنین  اسالم در تعریف  و معرفی  شاخص ها، دیدگاه هاى ویژه ى خود را دارد که  وقتی  با 
دیدگاه هاى  دیگر مقایسه  می -شود برجستگی  این  دیدگاه خودنمایی  می کند. همچنین  نتیجه ى  پژوهش  نشان 
می دهد که  اسالم سالمت  معنوى  را امرى  به  گستره ى حیات انسان در دنیا و  آخرت می -داند؛ و نیز سالمت  
معنوى  انسان در دنیا جداى  از سالمت  او در  آخرت نیست ، بلكه  سالمت  معنوى  در دنیا، که  نسبی  است ، باید 
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به  سالمت  معنوى  در  آخرت که  سالمتی  مطلق  و عارى  از هرگونه  بیمارى  است  منجر شود وگرنه  ارزش زیادى  
نخواهد داشت . سالمتی معنوى به عنوان یكی از عوامل مهم در کیفیت بخشی به زندگی است. هر جامعه براى 
رسیدن به زندگی بهتر روش ها الگوهاى معینی را براى سالمتی در ابعاد گوناگون تعیین می کند. در این پژوهش 
به بررسی  سالمت معنوى از دیدگاه نهج البالغه پرداخته شده است. امام واسطه فیض خداوند و رشته ى محكم 
معنویت در جامعه است پیوند و همبستگی معنوى با امام امت باعث تقویت معنویت فرد و جامعه و دورى از او 
سبب از بین رفتن  آن می گردد. امیرالمومنین علیه السالم ترک عبودیت خداوند، دورى مردم از پیشواى معنوى )انسان 
کامل(، پناه بردن به معنویت غیر عقالنی، مادى شدن و مادى نگریستن، دنیا طلبی و تجمل گرایی، فقر در 
دو بعد مادى و معنوى )فقر فرهنگی، فساد اخالقی و …( را از جمله  آسیب هایی می داند که بر پیكره سالمت 
معنوى جامعه وارد می شود. از این رو امیرالمومنین )علیه السالم( در طی دوران خالفت خود مبارزه گسترده اى را با 
غرور و خودپسندى و تعصب جاهلی که از پیامدهاى این  آسیب هاى معنوى است،  آغاز نمود و این صفات را 
از  آفت هاى شیطان معرفی نمود و تالش وسیعی را براى سرکوب کردن اشرافیت قبیله اى و گذشته گرایی و 
تفاخرات جاهلی  آغاز کرد. امیرالمومنین )علیه السالم( شیطان را بزرگ ترین مانع رسیدن جامعه به کمال می داند زیرا 
شیطان به عنوان بزرگ ترین دشمن انسان سعی می کند انسان ها را از مسیر عبودیت الهی، دین دارى و معنویت 

حقیقی دور و به سوى معنویت هاى انحرافی و عبودیت خود سوق دهد. 
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پزشكی، شماره، 20، از ص 45تا 6۸
ابن ابی الحدید، عبدالحمیدبن هبه الله، شرح نهج البالغه، ج۸، قم، کتابخانه حضرت  آیت الله العظمی 	 

مرعشی نجفی )رحمةالله علیه(
اصفهانی، محمد مهدى، )13۸4(  آئین تندرستی، تهران، تندیس	 
پاینده، ابوالقاسم، )1391(نهج الفصاحه، مشهد، مقدس	 
تهانوى، محمد علی، )1996م( کشاف اصطالحات الفنون و العلوم، ج2، بیروت، مكتبه لبنان ناشرون	 
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حسنی بافرانی، طلعت، )1392(»جایگاه زیارت در سالمت معنوى«، مجموعه مقاالت نخستین کنگره 	 
بین المللی امامزدگان، ج1، اصفهان، سازمان چاپ و انتشارات، ص 449

دمارى، بهزاد، )13۸۸(سالمت معنوى، تهران، طب و جامعه	 
ذوفقارى، شهاب الدین، )1390( سیرى در حكم نهج البالغه، اصفهان، دارالتلیم القر آن الكریم	 
صفا، احمد رضا، )13۸6(، »بررسی  و مقایسه مالک هاى توسعه با عصر ظهور، مجموعه  آثار سومین 	 

همایش بین المللی دکترین مهدویت، قم، موسسه  آینده روشن ناشر
طاهرى، حبیب الله، )13۸۸(، نقش باورهاى دینی در رفع نگرانی ها، قم، زائر	 
طباطبایی، محمد حسین، )13۸7( معنویت تشیع به ضمیمه چند مقاله، قم، تشیع	 
عرفان، اصغر، )13۸4( »سرخ به رنگ سیلی روز جهانی )ریشه کنی فقر(« گلبرگ، شماره، 67	 
علی ابن ابیطالب، نهج البالغه، )13۸۸( ترجمه محمد دشتی، قم، بقیت الله	 
مجلسی، محمدباقر، )13۸2( عین الحیات، ج2، قم، انوارالهدى	 
مصدقیان، حسین علی، )13۸7(»بسترهاى اخالق اجتماعی از دیدگاه نهج البالغه«، اخالق، شماره، 12	 
مطهرى، مرتضی، )1367( گفتارهاى معنوى، قم، صدرا	 
مظاهرى سیف، حمیدرضا )1390(»عرفان حلقه، تهدیدى جدى براى بهداشت معنوى جامعه« فصلنامه 	 

مطالعات معنوى، شماره، 1، از ص ۸5تا 106
مكارم شیرازى، ناصر، )1395( پیام امام امیرالمومنین علیه السالم، ج1، تهران، دارالكتب االسالمیه	 
منتظرالقائم، اصغر، )1391( تمدن سازى نبوى و علوى، اصفهان، مرغ سلیمان	 
نراقی، مهدى بن ابی ذر، )1377( جامع السعادات، ترجمه کریم فیضی، تهران حكمت	 
نراقی، مال احمد، )13۸7( معراج السعاده، تهران، ولی عصر	 
نصربن مزاحم، )1363( وقعة صفین، قم، کتابخانه حضرت  آیت الله العظمی مرعشی نجفی	 
ولف دیوید، )13۸6( روانشناسی دین، ترجمه محمد دهقانی، تهران، رشد	 
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تقابلهایمعناییوکارکردهایتربیتیآندرنامه31نهجالبالغه

امینهفیروزسنگری1،محمدمهدیآجیلیانمافوق2
1- دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قر آن و حدیث دانشکده ی الهیات دانشگاه شیراز

2- عضو هیئت علمی دانشکده ی الهیات دانشگاه شیراز )نویسنده ی مسئول(

خالصه:
امام حسن)ع(  به  نامه 31  تربیتی را در  تقابل هاى دوگانه یكسرى اصول و روش هاى  به شیوه ى  امام علی)ع( 
توصیه نموده اند. توجه به این توصیه ها، با نگاه ساختارگرایانه و پساساختارگرایانه با تكیه بر این نامه، موضوع 
اصلی این پژوهش است. در این مقاله به دنبال پاسخ به چیستی جایگاه رویكرد تربیتی نامه مذکور و مشخص 
نمودن جنبه هاى روساختی، ژرف ساختی و شالوده شكنانه  آن می باشیم. براساس نتایج این پژوهش، مسائلی 
چون جایگاه ویژه  تربیت اسالمی با روش هاى خاص در نامه سی و یكم به اثبات رسید و مشخص گردید که 

توصیه هاى حضرت در  آن مبتنی بر تقابل هاى دوگانه می باشد. 

کلمات کلیدی: نامه 31 نهج البالغه، تعلیم و تربیت اسالمی، تقابل های معنایی، روساخت، ژرف  ساخت. 
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مقدمه:
در میان خطبه ها، نامه ها و حكمت هایی که سه بخش اصلی کتاب گرانقدر نهج البالغه را تشكیل می دهند، 
توجه به نامه ى امام  علی)ع( در سن شصت سالگی به فرزند سی ساله ى خویش، امام حسن )ع(، که در بردارنده ى 
توصیه ها، اصول و روش هاى تربیتی بسیارى است که در نتیجه ى تقابل هاى دوگانه ى برخی از این مسائل به دست 

 آمده،  آن را متمایز ساخته است. 
تقابل معنایی به صورت ساده، ناظر بر معانی متقابل یا در اصالح سنتی، متضاد، به کار می رود. در اکثر لغت 
نامه هاى فارسی و غیر فارسی، انواع گوناگون تقابل هاى معنایی اعم از )باال/ پایین(، )خرید و فروش(، )زیر/ 
رو(، )چپ/ راست(و... ، وجود دارد که در فارسی با برچسب واژگان متضاد مشخص شده  است، چرا که 
ارزش معنایی یكی از این جفت ها در مقابل ارزش معنایی دیگرى قرار گرفته و به اصطالح معناشناسی از نوعی 

»را بطه ى دو ارزشی« برخوردار هستند )صفوى، 13۸0:ص1۸1(. 
کم و بیش در میان مباحث و موضوعاتی که در قالب حكمت ها، نامه ها و دیگر سخنان امیرالمؤمنین در 
قبیل: )مرگ/ زندگی(،  از  متقابلی  مفاهیم  انواع  پراکنده شاهد وجود  به طور  قرار گرفته است،  نهج البالغه 
)دنیا/ آخرت(، )فقر/ غنی(، )ُبخل/ بخشش( و رابطه ى دو ارزشی میانشان می باشیم، اما مسئله اى که باعث شد 
در این پژوهش از میان تمام مواردى که ذکر گردید، نامه ى سی و یكم را برگزیده و مورد پژوهش قرار گیرد، 
وجود مجموعه اى قابل توجه از تقابل هاى معنایی در این نامه بوده است که حضرت با استفاده از  آن، ضمن به 
تصویر کشیدن ارزش و اهمیت یكسرى اصول و روش هاى تربیتی در مكتب اسالم، دسته اى از رفتارهاى ناپسند 
که در برابر  آن ها قرار می گیرند را قبیح شمرده و  آن ها را نفی نموده اند. به دیگر سخن، به طور کلی در نظام تعلیم 
و تربیت، ارائه ى موضوعات و مسائلی به صورت متقابل، موجب شناخت ضد ارزش ها، زشتی  ها و بدى و دورى 
انسان از  آن ها و در مقابل  آن،  آشكار شدن ارزش ها، زیبا یی ها و خوبی ها و روى  آوردن به  آن ها می گردد، چرا 
که به حكم مثل مشهور »تعریف االشیاء باضدادها«، هر چیزى با ضدش شناخته می شود. حال اگر به ساختار 
بیانات امام علی )ع( در نامه سی و یكم توجه شود، مشاهده می گردد که ایشان در اکثر موارد در مقام انتقال 
مضامین و مفاهیم تربیتی به خوانندگان نامه، ایجاد واکنش دلخواه و ترغیب  آن ها به اصول و روش هاى تربیتی 
مورد نظر خود، از روش تقابل هاى دوگانه استفاده نموده اند؛ به گونه اى که می توان گفت ساختار توصیه هاى 

ایشان در این نامه در یک مدار دو قطبی قرار داشته که حول دو محور می چرخد. 
با توجه به مطالبی که بیان گردید، ناظر به نامه ى سی و یكم نهج البالغه این سؤاالت مطرح می گردد که:

1- جایگاه تقابل هاى دوگانه در توصیه هاى تربیتی حضرت علی )ع( ذیل نامه سی و یكم چیست؟
2- شیوه ى حضرت در این نامه در به کاربردن تقابل هاى دوگانه به چه صورت است؟ 
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3- عناصر سازنده ى تقابل هاى دوگانه از حیث روساخت، ژرف ساخت و شالوده شكنی در این نامه کدامند؟
4- چه مفاهیمی در ژرف ساخت توصیه هاى تربیتی حضرت علی )ع( در این نامه نهفته است؟

پژوهش حاضر در دو بخش به سؤاالت فوق پاسخ می دهد: در بخش اول به معرفی نظریه تقابل هاى دوگانه 
و سطوح  آن و در بخش دوم به بررسی  عناصر سازنده تقابل هاى دوگانه و شیوه کاربرد  آن در توصیه هاى تربیتی 
نامه سی و یكم نهج البالغه در دو دسته  ى: توصیه هاى تربیتی - تقابلی ناظر بر ساحت ارتباط انسان با خدا و 

توصیه هاى تربیتی- تقابلی ناظر بر ساحت ارتباط انسان با خود و دیگران، می پردازد. 

پیشینه:
پیشینه ى پژوهش حاضر را می توان در دو دسته خالصه کرد:

یک.پایانامه ها، مقاله ها یا کتبی که در  آن ها تنها به جنبه ى تربیتی نامه ى سی و یكم نهج البالغه پرداخته  شده 
است، که به سبب گستردگی این پژوهش ها، در اینجا مجال ذکر همه ى  آن ها نبوده و تنها به مواردى از  آن ها 

اشاره می کنیم؛ ازجمله:
- همایون رستمی، سعید بهشتی و محسن ایمانی، »نظامتربیتاخالقیدرنامه31نهجالبالغه«؛ در این 
مقاله نویسنده با هدف بررسی  نظام تربیت اخالقی نامه 31 در چهار مؤلفه: بنیادها، هدف ها، اصول و روش هاى 

تربیت اخالقی، به شیوه ى بررسی  بافت یا سیاق مفهوم، به تحلیل نامه مذکور پرداخته است. 
- ایوب مردانی و عباس محمودى، »روشهایتعلیموتربیتدرنامهی31نهجالبالغه«؛ در این مقاله با 

روش توصیفی- تحلیلی روش هاى تربیتی موجود در این نامه مورد بررسی  قرار گرفته است. 
31 نامه تربیتی اصول »بررسی عنوان  تحت  نصر  آباد،  زارعی  فاطمه  اثر  ارشد،  کارشناسی  پایانامه   -

نهجالبالغهوقرآنکریم«. 
- پایانامه کارشناسی ارشد، اثر فریبا اعزازى، تحت عنوان »بررسیوشرحنامه31نهجالبالغهباتأکیدبر

مفاهیمتربیتی«. 
دو. پژوهش هایی که با تمرکز بر رویكرد تقابل هاى دوگانه، نامه ى سی و یكم نهج البالغه را بررسی  نموده اند: 
با توجه به اینكه عمومًا هر متنی در بردارنده ى دسته اى از تقابل هاى معنایی به عنوان یكی از اجزاى بسیار 
مهم روابط مفهومی واژگان است و در شناخت پدیده ها می توان از  آن ها کمک گرفت، از این رو پژوهش هاى 
بسیارى مانند پایانامه ارشد مرضیه صناعی با عنوان »تقابلمعناییدرزبانفارسی«، مقاله ى »هنرسازههادر
آیاتتربیتیقرآنکریم)باتأکیدبرنظریهتقابلهایدوگانه(«؛ اثر سید شمس الدین هاشمی مقدم و محسن 
ذوالفقارى و مقاله ى »گونههایتقابلواژگاندرکاربستقرآنی«؛ اثر نیرزا بابایی و قائمی نیا، وجود دارد که 
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در  آن تعداد قابل توجهی از تقابل و انواع  آن به طور کلی در برخی متون مورد مطالعه قرار گرفته است. 
در زمینه پیشینه پژوهش حاضر که تنها به توصیه هاى تربیتی نامه سی و یكم نهج البالغه با نگاه ساختارگرایانه 
و پساساختارگرایانه توجه داشته است، باید گفت: کتاب، پایان نامه یا مقاله اى که به طور خاص به بررسی  این 
مسئله پرداخته باشد وجود ندارد. در این میان مقاله ى »واکاویمرگوزندگیدرنهجالبالغهبراساسنظریهی
تقابلهایدوگانهدرساختارگرایی«؛ اثر مهدى رضا کمالی، حسن  آریان و مهرداد اکبرى گندمانی، تنها 
مقاله اى است که به گونه با پژوهش حاضر مرتبط می باشد. در این مقاله نویسنده تنها به تبیین دیدگاه تقابل هاى 

دو گانه نسبت به مسئله ى مرگ و زندگی در کتاب نهج البالغه پرداخته است. 

1-رویکردتقابلهایدوگانه
تقابل هاى دوگانه زیر بناى تفكر انسان ها است و در شناخت پدیده ها از این تقابل ها استفاده می شود. پیرامون 
مباحث نظرى نظریه ى تقابل هاى دوگانه، به صورت پراکنده و در هر منبعی با نگاهی خاص، مطالبی ارائه شده 
است. به طورکلی ناظر بر زمان پیدایش این نظریه می توان گفت: »نیكالى تروبستكوى از اولین کسانی است 
که در این زمینه سخن گفته و پس از او نظریه پردازانی چون سوسور، بارت، گریا، یاکوبسن، استراوس و دریدا، 

هر کدام با نگاهی خاص از تقابل هاى دوگانه سخن گفته اند )سلدن، 13۸4:ص140(. 
از همان  آغاز پیدایش معنی شناسی ساختگرا، این دیدگاه تحت تأثیر دیدگاه فردینا دو سوسور، به ویژه دیدگاه 
روابط تقابل جانشینی  آن قرار گرفت و به همین واسطه همواره مورد توجه واقع گردید )صفوى، 13۸0:ص1۸1(. 
به طور کلی مراد از تقابل هاى دوگانه، زوج هایی هستند که شامل دو قطب متضاد یا متقابل می شوند. در 
این دسته از تقابل ها، همواره یكی از قطب ها داراى بار ارزشی مثبت و دیگرى داراى بار ارزشی منفی است. به 
این ترتیب در تقابل دوگانه با نوعی قطب شدگی رو به رو هستیم )برسلر، 13۸6:ص47(. در اینجا مراد از قطبی 
شدن این است که در هر جفت و زوج، ما دو بار ارزشی متفاوت مواجه هستیم که براساس تقسیم بندى کلود 

برمون، یک قطب در حكم کنش گرو قطب دیگر در حكم کنش پذیر می باشد )تودوروف، 1379:ص۸۸(. 
رو تقابل هاى دوگانه را می توان در دو سطح روساختی و ژرف ساختی مورد بررسی  قرارداد. مراد از تقابل 
سطح روساختی، رویكردى است که هیچ هنجارشكنی و پیچیدگی در  آن دیده نمی شود )فالر و دیگر همكاران، 
 13۸1،  ص 33(؛ بنابراین در بررسی  دو عنصر متقابل در سطح روساختی  آن عنصرى که بار معنایی مثبت داشته، 
بار معنایی خود را از دست نمی دهد و بالعكس. پس ازاین نظریه ژان دریدا، یكی از فیلسوفان غرب، نظریه ى 
ساختارشكنی را ابداع نموده است. وى مفهوم تقابل هاى دوگانه را دچار تحول بنیادى کرد و این شالوده شكنی 
را به واژگون کردن سلسله مراتب در تقابل هاى دوگانه دانسته است )مقدادى، 13۸7،  ص 167-170(. همچنین 
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)فالر،  نمی شود  بسنده  و ظاهرى  تقابل سطحی  به  تنها  در سطح ژرف ساختی  تقابل هاى دوگانه  بررسی   در 
13۸1،  ص 59(، یعنی در بررسی  دو عنصر متقابل در سطح ژرف ساخت، ممكن است تغییراتی در بار ارزشی 
قطب هاى متقابل روى دهد و به  این  ترتیب عنصر منفی در مواردى خنثی گردد ) آشورى، 13۸5، ص 59(. پس 
می توان گفت که در بررسی  تقابل هاى دوگانه در سطح ژرف ساختی، یک هنجارشكنی معنایی رخ می دهد که 

به واسطه ى  آن، عنصرى که غالبًا بار معنایی منفی داشته، در مواردى خنثی و یا مثبت خواهد شد. 

2-عناصرسازندهتقابلهایدوگانهوشیوهکاربردآندرتوصیههایتربیتینامه31نهجالبالغه
در این بخش به منظور کشف جایگاه تقابل هاى دوگانه و شیوه ى حضرت علی )ع( در به کاربردن  آن ذیل 
توصیه هاى تربیتی نامه سی و یكم نهج البالغه در دو دسته  ى: توصیه هاى تربیتی - تقابلی ناظر بر ساحت ارتباط 
انسان با خدا و توصیه هاى تربیتی- تقابلی ناظر بر ساحت ارتباط انسان با خود و دیگران، ضمن بازنویسی  آن 
قسمت از توصیه هاى تربیتی امیرالمؤمنین )ع(، تبیین مفاهیم متقابل، پس از تشریح عناصر سازنده تقابل هاى دوگانه 

به یكسرى شاخصه هاى کاربردى  آن مبتنی بر مفاهیم تربیتی مذکور اشاره می گردد. 
2-1.توصیههایتربیتی-تقابلیناظربرساحتارتباطانسانباخدا

2-1-1.اصلخدامحوری:
یكی از کلیدى ترین و مهم ترین اصل ها در مؤلفه هاى تعلیم و تربیت اسالمی، اصل خدا محورى یا توحید 
محورى می باشد. براساس این اصل، مربی و متربی در تمام مراحل تربیت باید مدام این نكته را یاد آور شوند 
که خالق و مالک حقیقی تمام مخلوقات خداوندى است که هدایت بذات تنها در حیطه ى قدرت اوست و 
اگر کسی هدایت می کند، در محدوده ى اذن و اراده ى او صورت می گیرد )کرامت، 1395:ص53(. همچنین 
از دیگر رویكردهاى فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی، می توان به بیان واقع گرایی در نظامی تربیتی اشاره نمود 

)شریعتمدارى، 1366:ص231(. 
در بخشی از نامه سی و یكم نهج البالغه، فلسفه تعلیم و تربیت اسالم، واقعیت هایی را در خصوص اصل 
خدامحورى، مخلوقات و نظام هستی مطرح می کند،  آن گاه متعلم را تعلیم می دهد تا ضمن توجه به  آفرینش 
تقابلی یكسرى از مخلوقات در جهان منظم، به خالقیت، ربوبیت و مالكیت او ایمان  آورد و بپذیرد که هر  آنچه 

در این جهان رخ می دهد، همگی از روى حكمت پروردگار است. 
این واقعیت در خصوص خداوند، انسان و نظام هستی بر پایه تقابل دوگانه در این قسمت از نامه که حضرت 
تی َواْعَلْم َانَّ ماِلَک اْلَمْوِت ُهَو ماِلُک اْلَحیاِة َو َانَّ اْلخاِلَق ُهَو اْلُممیُت َو  ْم یا ُبَنیَّ َوِصیَّ علی  )ع( می فرمایند: »َفَتَفهَّ
ْعماِء َو  ْنیا َلْم َتُكْن ِلَتْسَتِقرَّ ِااّل َعلی ما َجَعَلَها الّلُه َعَلْیِه ِمَن النَّ َانَّ اْلُمْفِنَی ُهَو اْلُمعیُد َو َانَّ اْلُمْبَتِلَی ُهَو اْلُمعافی َو َانَّ الدُّ
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ْبِتالِء َو اْلَجزاِء ِفی اْلَمعاِد َو ما شاَء ِمّما ال َنْعَلُم«، مشاهده می شود.  ااْلِ
از جمله واقعیاتی که حضرت به صورت تقابلی به امام حسن )ع( متذکر شده اند، این است که حقیقتی به 
گاهی و جهل انسان نسبت به او مطرح  نام خداوند متعال با تمام اوصاف خالقیت، مالكیت، ربوبیت، علم و  آ

می شود. 
با استفاده از مفاهیم متقابل متعددى از قبیل )مرگ/  امام علی )ع( در ساختار این بخش از سخنان خود 
زندگی(، ) آفرینش/  مرگ(، )نابودى/ حیات دوباره(، )بیمارى/ شفاء( و ) آزمایش هاى الهی/ جزاء در  آخرت( 
الهی  اثبات حكمت  به دنبال  به اصل خدامحورى  این قطب هاى دوگانه، ضمن توجه  ایجاد تعارض میان  و 
می باشند. در این عبارات، تقابل قطب هاى دوگانه مهم ترین محور نامه است. در این بخش شاهد قطب هاى 
دوگانه اى که در یک طرف  آن مفاهیمی مثبتی چون مالک زندگی،  آفریننده، حیات بخش دوباره، شفا دهنده 
و  آزمایش و ابتالء در دنیا و در طرف دیگر مفاهیم منفی چون مالک مرگ،  میراننده، نابودکننده، بیمارى دهنده 
هستیم که در روساخت  آن، امور غیر مثبت در تعارض با امور مثبت قرار گرفته است. این همان نگاه مردم 
عادى است که براساس  آن غالبًا واژگانی چون حیات، خلق کردن، زندگی پس از مرگ، شفاء، همیشه به عنوان 
قطب هاى مثبت این رابطه ى تقابلی در سطح روساخت بوده، بار خود را از دست نداده و بار معنایی جدیدى به 
خود نمی گیرند. عدم تغییر بار ارزشی این گونه موارد و عدم گرایش به شكل گیرى مفاهیمی با مضامین جدید، 

از جمله ى ارکان این نگاه ساختارگرایانه می باشد. 
بنابراین  آنگونه که بیان گردید زیر ساخت تقابلی این قسمت از نامه با برداشت از واژگان زیر شكل می گیرد:

ماِلَک اْلَمْوِت )مالک مرگ(  ماِلُک اْلَحیاِة )مالک زندگی(  
اْلُممیُت )می میراننده( اْلخاِلَق )خالق-  آفریننده(  

اْلُمْفِنَی )نابودکننده( اْلُمعیُد )دوباره زنده کننده(  
اْلُمْبَتِلَی )کسی که بیمار می کند( اْلُمْبَتِلَی )کسی که بیمار می کند( 

گاهی نسبت به حكمت هاى الهی در برخی امور، از  آنچه که خالف  گاهی انسان  به سبب عدم درک و  آ
میل و انتظارشان رخ داده است اعالم نارضایتی می کند. در این میان اگر با نگاه عموم مردم به خلقت مضامین 
مثبتی چون حیات،  آفرینش، زندگی پس از مرگ و شفاء در برابر اعطاى مضامین منفی مانند مرگ، میراندن، 
نابودى با مرگ و بیمارى توسط خداوند حكیم بنگرد و توجه کند که در این جهان از کنار هم قرار گرفتن این 
تضادهاست که مجموعه اى هماهنگ و منظم ایجاد گشته است، به این امر خواهد رسید که اگر به خواست خدا 

اتفاقی رخ دهد حتمًا در آن حكمتی نهفته است، در نتیجه راحت تر می تواند مقدرات الهی را بپذیرد. 
چنانچه امیرالمومنین )ع( نیر در روساخت انتهاى این بخش از توصیه هاى خود با به تصویر کشیدن رابطه 
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گاهی انسان ها( و اثبات حكمت الهی در قالب به کاربردن  گاهی و علم خدا/ جهل و عدم  آ تقابلی میان ) آ
ْمَت( که می فرمایند: »َفِاْن َاْشَكَل َعَلْیَک َشْیٌء ِمْن ذِلَک َفاْحِمْلُه َعلی  دو واژه ى )جاِهاًل( در مقابل واژه ى )َعلِّ
ْمر«، این مسئله را به امام حسن )ع(  ْمَت َو ما َاْکَثَر ما َتْجَهُل ِمَن ااْلَ َل ما ُخِلْقَت جاِهاًل ُثمَّ َعلِّ َک َاوَّ َجهاَلِتَک ِبِه َفِانَّ

متذکر می شوند. 
بر اساس ژرف ساخت این بخش، اگر انسان حین زندگی وجود مضامین منفی چون مرگ، میراندن، نابودى 
به واسطه ى مرگ و بیمارى را دائمًا بر خود یاد آور شود و براساس  آن به گونه اى در دنیا زندگی کند که در  آخرت 
 آسایش داشته باشد، شالوده شكنی رخ می دهد که به واسطه ى  آن مرگ، بیمارى و مواردى از این قبیل بار منفی 
خود را از دست داده و بار مثبت به خود می گیرند. در مباحث تربیتی از این مسئله به عنوان راهبرد تربیتی »اهتمام 

به هدف« که در امتداد اصل تربیتی خدامحورى قرار می گیرد، یاد می شود. 
مراد از هدف تعلیم و تربیت، نتیجه اى است که با انجام  آن، رفتارهاى مشخص و برنامه  ریزى شده، مطلوب 
تلقی می شود و شایسته است فرد  آن را به عنوان امر مطلوب در برنامه  هاى تعلیمی- تربیتی خود در نظر گیرد 
بندگی،  پروردگار،  به قرب  اهداف می توان  این  از جمله ى  نویسندگان، 13۸4:صص213-214(.  از  )جمعی 

عبادت، درخواست از او، زندگی ُاخروى و... اشاره نمود. 
بر همین اساس، هنگامی که انسان قرب الی الله و زندگی ُاخروى را غایت و هدف زندگی خود در این دنیا 
قرار دهد، مرگ به پلی براى عبور از این دنیا به جهانی دائمی و نزدیكی به پروردگار تبدیل می گردد، از این رو 

بار منفی خود را از دست داده و بار مثبتی به خود می گیرد. 
این شالوده شكنی ناظر بر  آزمایش هاى الهی در دنیا که در نگاه عرفی داراى بار منفی هستند و عمومًا هیچ 
گاه با از دست دادن این بارمعناى، بار تازه و جدیدى به خود نمی گیرند نیز رخ می دهد. به عنوان نمونه در 
روساخت ادامه سخنان امام علی )ع( در همین بخش از نامه، در نگاه عرفی  آزمایش هاى الهی اعم از مصائب و 
ْبِتالِء( در مقابل جزاء خداوند در  آخرت، اْلَجزاِء  بیمارى به عنوان قطب منفی به واسطه کاربرد لفظ و مصادیق )ااْلِ
ِفی اْلَمعاِد، قرار می گیرد. حال اگر انسان همانند مورد قبل، از این دنیا با تمام خوبی ها، بدى هایش و  آزمایش هاى 
سخت الهی در  آن، به عنوان وسیله اى براى رسیدن به هدف و کمال نهایی خود، یعنی نزدیكی به خدا، استفاده 
نماید، به وسیله ى ساختارشكنی که صورت می گیرد، بار منفی  آزمایش هاى الهی به بار مثبت تبدیل می گردد. 

مرگ )بار منفی( زندگی )بار مثبت(  
ابتالء به بیمارى ها در دنیا )بار منفی( شفاء از بیمارى ها )بار مثبت(    
جزاء و پاداش ُاخروى )بار مثبت(    آزمایش هاى الهی در دنیا )بار منفی(

ساختارشكنی زمانی رخ می دهد که انسان به واسطه ى یاد مرگ حین زندگی و وسیله قرار دادن  آزمایش هاى 
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الهی مانند ابتالء به بیمارى ها، به هدف خود، یعنی قرب الی الله، دست یابد. 
ْعماِء، به عنوان قطب مثبت در مقابل  النَّ در بخش دیگرى از روساخت این سخن، نعمات الهی در دنیا، 
 آزمایش هاى الهی، به عنوان قطب منفی، قرار می گیرد. در این نوع تقابل ها اگر نعمات الهی منجر به غفلت از 
خدا و  آخرت گردد، بار مثبت خود را از دست داده و به این خاطر که به جاى نزدیكی به خدا، انسان را از او 
دور می کند، بار منفی به خود می گیرد. این نوع از ساختارشكنی ناظر به نعمات الهی در سطح ژرف ساخت 

این سخن رخ می دهد. 

2-1-2.پرهیزازشکوتردید
توصیه به دورى از کارهایی که ما را به شک و تردید می اندازد و در نهایت منجر به گمراهی ما می گردد، از 

جمله توصیه هاى تربیتی امام علی )ع( در نامه 
ْسِتعاَنِة ِبِالِهَک  َل َنَظرَِک فی ذِلَک ِبااْلِ  قَبْ

ْ
سی و یكم به امام حسن )ع( است. ایشان در این باره می فرمایند: »َو اْبَدأ

ْغَبِة ِاَلْیِه فی َتْوفیِقَک، َو َتْرِک ُکلِّ شاِئَبة َاْوَلَجْتَک فی َشْبَهة َاْو َاْسَلَمْتَک ِالی َضالَلة َفِاذا َاْیَقْنَت َاْن َقْد َصفا  َو الرَّ
ْرُت َلَک َو ِاْن َاْنَت َلْم َیْجَتِمْع  َک فی ذِلَک َهّمًا واِحدًا َفاْنُظْر فیما َفسَّ ُیَک َفاْجَتَمَع َو کاَن َهمُّ

ْ
َقْلُبَک َفَخَشَع َو َتمَّ َرأ

ْلماَء َو َلْیَس طاِلُب  ُط الظَّ ما َتْخِبُط اْلَعْشواَء َو َتَتَورَّ َک ِانَّ َلَک ما ُتِحبُّ ِمْن َنْفِسَک َو َفراِغ َنَظرَِک َو ِفْكرَِک َفاْعَلْم َانَّ
ْمساُک َعْن ذِلَک َاْمَثُل«. براساس تقسیم بندى کلود برمون در زیرساخت این سخن  الّدیِن َمْن َخَبَط َاْو َخَلَط َو ااْلِ
شاهد تقابل قطب هاى دوگانه اى می باشم که در یک سوى  آن طالبان دین به عنوان کنش گر و در سویی دیگر، 
انسان هاى گمراه در حكم کنش پذیر قرار می گیرند. به بیان دیگر در این سخن کنش گران، طالبان دین اسالم 
هستند که به واسطه ى عقایدشان هیچ گاه به سراغ کارهایی که  آنان را به شک و تردید می کشاند، نمی روند، 
همان قطب مثبت این رابطه تقابلی به شمار می  آیند که در تعارض با قطب منفی این رابطه یعنی کنش پذیرانی که 
به واسطه ى روى  آوردن به کارهایی که  آنان را به شک انداخته گمراه گشته اند، قرار می گیرند. البته تا زمانی که 
انسان گمراه بر اشتباه خود اسرار ورزد و در کارى که او را به شک و تردید انداخته است باقی بماند، به عنوان 

قطب منفی این رابطه ى تقابلی هرگز بار منفی خود را از دست نداده و بار مثبتی به خود نمی گیرد. 
چنانچه بیان گردید، این بخش از نامه مبتنی بر ساختار زبانی، واژگانی و تقابل هاى دوگانه اى است که در 
قالب قرار گرفتن دو واژه ى )شاِئَبة( و )َلَجْتَک فی َشْبَهة( در مقابل واژه ى )َاْیَقْنَت( ذکر می گردد و این امر تنها 

از روساخت کالم بدست می  آید. 
حال در ژرف ساخت این تقابل به قرینه ى جمله »َو َلْیَس طاِلُب الّدیِن َمْن َخَبَط َاْو َخَلَط«، اگر انسان هاى گمراه 

همانند طالبان دین شوند با نوعی شالوده شكنی در عرصه تقابل هاى دوگانه مواجه خواهیم شد، اینگونه که: 
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طالبان دین )قطب مثبت( 1- انسان هاى گمراه )قطب منفی(  
2- روى  آوردن به کارى که انسان را به تردید، شک و گمراهی می اندازد )بار منفی( کار یقین  آورى که 

طالبان دین به  آن روى می   آورند )بار مثبت(
حال با توجه به عبارت »طاِلُب الّدیِن« در ژرف ساخت این سخن، می توان گفت از  آن جایی که طالب دین 
نه اشتباه می کند و نه دچار تردید و سرگردانی می گردد، اگر انسان گمراه با الگو گیرى از  آن ها، از کارى که او 
را به شک و تردید انداخته و منجر به گمراهی وى گشته است خارج شود و در مقابل  آن به کارهایی که مورد 
تأیید و یقین  آور دین اسالم روى  آورد، شالوده شكنی صورت می گیرد که به واسطه ى  آن انسان گمراه به عنوان 
قطب منفی رابطه     ى تقابلی، که در روساخت کالم شكل گرفت، بار منفی خود را از دست داده و بار مثبت به 
خود می گیرد، چرا که به فرموده ى امیرالمؤمنین )ع(، این یقین کردن باعث روشنی و فروتنی دل و گرد  آمدن و 

کامل شدن اندیشه اش می گردد. 

2-1-3.تقواپیشگی:
برخی از واژگان در قر آن به گونه اى ناظر به اهداف به کار رفته است. به بیان دقیق تر این واژگان نشانگر 
وضعیت هایی در ارتباط با انسان هاست که باید  آ ن ها را محقق کرد )باقرى، 13۸۸:ج1/ص73(. از جمله ى این 
واژگان می توان به واژه ى تقوا اشاره نمود که یكی از مهم ترین اهداف تربیت اسالمی به شمار می  آید و در  آیات و 
سخنان اهل بیت )ع( نیز بسیار به رعایت  آن توصیه شده است. به عنوان مثال امام علی )ع( در قسمتی از نامه سی و 
یكم نهج البالغه خطاب به فرزند خویش در این باره می فرمایند: »َفِاّنی ُاوصیَک ِبَتْقَوى الّلِه َاْى ُبَنیَّ َو ُلُزوِم َاْمِرِه، َو 
ْعِتصاِم ِبَحْبِلِه؛ َو َاىُّ َسَبب َاْوَثُق ِمْن َسَبب َبْیَنَک َو َبْیَن الّلِه ِاْن َاْنَت َاَخْذَت ِبِه؟!«. در این  ِعماَرِة َقْلِبَک ِبِذْکِرِه، َو ااْلِ
بخش از نامه، امام اندرزهاى سازنده ى خود را شروع می کنند. سفارش به تقوا، به عنوان اولین توصیه پند آموزى 
که در این بخش ذکر گردیده است، همان سفارشی است که تمام انبیاء و اوصیاى  آن را سر آغار برنامه  هاى خود 
بعد از ایمان به خداوند قرار داده اند. مراد از تقوا، پرهیز از هرگونه گناه و احساس مسئولیت در پیشگاه پروردگار 
است که سد محكمی میان انسان و گناهان ایجاد می کند )مكارم شیرازى، 1392:ج9/صص476- 475(. 
بنابراین کلیدى ترین مطلبی که در این قسمت از نامه مورد تأکید حضرت واقع شده، تقواى الهی است که نهایتًا 
پس از یاد خدا، پیروى از فرمان او و چنگ زدن به ریسمانش، منجر به شكل گیرى رابطه اى مستحكم و مطمئن 
میان انسان و خداوند می گردد. ایشان در ادامه سخنان خود در جهت  آماده شدن براى زندگی ُاخرى به فرزند 
خود اینچنین توصیه می کنند: »َفَاْصِلْح َمْثواَک َو الَتِبْع  آِخَرَتَک ِبُدْنیاَک َو َدِع اْلَقْوَل فیما الَتْعِرُف َو اْلِخطاَب 

الِل َخْیٌر ِمْن ُرُکوِب ااْلَْهواِل«.  ْف َو َاْمِسَک َعْن َطریق ِاذا ِخْفَت َضالَلَتُه َفِانَّ اْلَكفَّ ِعْنَد َحْیَرِة الضَّ فیما َلْم ُتَكلَّ
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مفهوم  میان دو  تقابلی  ارتباط  به  فرزند خویش  توجه  )ع( ضمن جلب  امام علی  این سخن،  در روساخت 
) آِخَرَتَک/ ِبُدْنیاَک( و ایجاد تعارض میان این قطب هاى دوگانه، جایگاه تقوا پیشگی در زندگی دنیوى را براى 
ایشان تبین نموده اند و به ایشان توصیه می کنند که هیچ گاه به واسطه گناه، نافرمانی از خدا، غفلت از یاد او به 

سبب غرق شدن در دنیا و منافع  آن،  آخرت خویش را بر دنیا نفروشد. 
متأسفانه برخی از مردم به سبب وابستگی به دنیا و تعلقاتش، از ترک  آن به واسطه ى مرگ و مواجه شدن با 
سراى  آخرت بیم دارند، از این رو در رابطه ى دو ارزشی که میان )دنیا/ آخرت( ایجاد می کنند، براى دنیا ارزش 
بیشترى قائل می شوند. در نگاه این دسته از افراد دنیا همیشه قطب مثب و  آخرت قطب منفی بوده و تحت هیچ 
شرایطی یكی از  آن دو بار معنایی خود را از دست نخواهند داد و به واسطه ى تعویض بار معنایی، بار جدیدى 
به خود نخواهند گرفت. حال اگر انسان با این نگاه که زندگی دائمی و  آسایش اصلی در  آخرت است و دنیا و 
تمامی تعلقاتش فانی می باشد، به  آخرت نگاه کند و ضمن استفاده از دنیا و لذت هایش،  آن را وسیله اى براى 
زندگی ُاخروى خود قرار دهد، در این حالت با نوعی شالوده شكنی روبه رو خواهیم شد که به وسیله ى  آن بار 

منفی  آخرت به بار مثبت تبدیل خواهد گشت. 

2-1-4.توبهواستغفار
هنگامی که انسان در اثر غفلت، نادانی، طغیان غرایز حیوانی و هواى نفسانی دچار گناه می گردد، بدون 
تردید باید به واسطه ى توبه در معرض رحمت الهی قرار گیرد )مهدوى کنی، 13۸6:ص125(، از این رو می توان 
توبه را، که جلوه اى از رحمت خداوند است، به عنوان یكی از روش هاى تربیت اسالمی به شمار  آورد. در این 
میان از  آن جایی که به طور کلی توبه به معناى بازگشت است و صرفًا این بازگشت به امر گناه اختصاص پیدا 
نمی کند، نمی توان  آن را تنها مختص به انسان دانست، چرا که این امر نسبت به خداوند به هنگام تربیت انسان 

نیز به کار برده می شود. 
براساس  آیات قر آن خداوند دو نوع توبه دارد: 1- توبه ى هدایت و توفیق 2- توبه ى قبول. توبه ى اول زمانی 
است که خداوند به بنده ى گناهكارش که به او پشت کرده، بازگشت می کند و او را نسبت به زشتی کارش مطلع 
کرده و به سمت استغفار هدایتش می گرداند. در این توبه، خداوند توبه ساز است و موجب  آن می شود که انسان 
خطاکار بازگردد. حال زمانی که بنده به واسطه ى توبه ى اول خدا از گناه خویش استغفار کرد، توبه ى دوم خدا 

که با مغفرت همراه است  آشكار می شود  )باقرى، 13۸۸ :ج1/ ص166(. 
حضرت علی )ع( نیز در نامه سی و یكم نهج البالغه به این مسئله اشاره نموده و می فرمایند: »َو َلْم َیْمَنْعَک ِاْن 
ْد  ناَبِة َو َلْم َیْفَضْحَک َحْیُث اْلَفضیَحُة ِبَک َاْولی َو َلْم ُیَشدِّ ْرَک ِبااْلِ ْقَمِة َو َلْم ُیَعیِّ ْوَبِة َو َلْم ُیعاِجْلَک ِبالنِّ َت ِمَن التَّ

ْ
َاَسأ
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ْنِب َحَسَنًة َو  ْحَمِة َبْل َجَعَل ُنُزوَعَک َعِن الذَّ ناَبِة َو َلْم ُیناِقْشَک ِباْلَجریَمِة َو َلْم ُیْؤِیْسَک ِمَن الرَّ َعَلْیَک فی َقُبوِل ااْلِ
ْستیعاِب«.  َئَتَک واِحَدًة َو َحَسَب َحَسَنَتَک َعْشرًا َو َفَتَح َلَک باَب اْلَمتاِب َو باَب ااْلِ َحَسَب َسیِّ

ْوَبِة(، مترادفات و مشتقات  آن با زیرساخت تقابل هاى  ْنِب(، )التَّ روش تربیتی توبه به واسطه ى واژگان )الذَّ
دوگانه در این سخن مطرح شده است، که بر براساس  آن در برابر گناهانی که انسان مرتكب می شود توبه قرار 
می گیرد. به دیگر سخن، در این عبارت شاهد تقابل قطب هاى دوگانه اى می باشیم که در یک طرف  آن )گناه( 
در حكم قطب منفی و در طرف دیگرش )توبه( در مقام قطب مثبت قرار می گیرد. حال زمانی که انسان گناهكار 
بر گناه و اشتباه خویش اسرار ورزد، از  آن دست نكشد و به راه راست باز نگردد، همچنان این دو قطب ضمن 
باقی ماندن بر بار معنایی خود و از دست ندادن  آن، هرگز بار معنایی جدیدى به خود نخواهند گرفت. اما در 
صورتی که انسان پس از گناه به زشتی کار خود واقف شود و به وسیله ى توبه ضمن استغفار از درگاه خداوند 
دیگر مرتكب  آن گناه نگردد، شالوده شكنی در ژرف ساخت سخن میان دو قطب متقابل، گناه و توبه، صورت 

می گیرد، اینگونه که:
گناهانی که انسان مرتكب می شود )بار منفی( رحمت پروردگار به وسیله قرار دادن راه توبه و بازگشت از گناه 
)بار مثبت( چنانچه از ژرف ساخت این بخش از سخن امیرالمؤمنین )ع( بر می  آید: هنگامی که انسان مر تكب 
گناه شود، خداوند ضمن رسوا نساختن، نا امید نكردن و شتاب نكردن در کیفرش، َدِر توبه را براى او مسدود 
نخواهد کرد، حال در صورتی که انسان از این موقعیت جبران به نحو احسن استفاده کند و با توبه کردن از  آن 
گناه، این فرصت را مقتنم شمارد، مورد رحمت الهی قرار می گیرد، در غیر اینصورت خداوند توبه ى خویش را 
از او برداشته و او را به حال خود رها خواهد کرد. بنابر این براساس شالوده شكنی که صورت گرفت، در رابطه 
تقابلی  میان )گناه/ توبه( که ذکر گردید، گناه بار منفی خود را از دست داده و به این سبب که باعث گردید تا 

انسان مورد رحمت الهی قرارگیرد، بار مثبتی به خود می گیرد. 
 

2-2.توصیههایتربیتی-تقابلیناظربرساحتارتباطانسانباخودودیگران
2-2-1.ارزشعقل،تفکر،علموآگاهیواندیشدندراعمال

قوه ى عاقله یكی از شئونات مهم نفس و سبب برترى و تمایز انسان از سایر موجودات جهان است. قر آن 
کریم در  آیات بسیارى انسان را دعوت به تعقل، تفكر و تدبر می نماید و در به کارگیرى این نیروى شگفت انگیز 

کید فراوانی دارد )فرهادیان، 137۸:ص53(.  تأ
در لغت، عرب عقل را به معناى بند و بازدارى می دانند و در مقابل  آن، جهلی را که در اصل به معناى عمل 
بدون تأمل و یا نسنجیده انجام می شود، قرار می دهند، چرا که واژه ى جهل حاکی از عملی غیر متفكرانه است 
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که عمومًا به نتایجی زیانبار منجر می شود )باقرى، 13۸۸:ج1/ص(. امام علی )ع( در مقام روشن نمودن جایگاه 
ویژه عقل و اهمیت  آن در زندگی انسان، ذیل توصیه هاى تربیتی خود در نامه سی و یكم نهج البالغه این چنین 
ِط  م ال ِبَتَورُّ م َو َتَعلُّ می فرمایند: »َفِاْن َاَبْت َنْفُسَک َاْن َتْقَبَل ذِلَک ُدوَن َاْن َتْعَلَم َکما َعِلُموا َفْلَیُكْن َطَلُبَک ذِلَک ِبَتَفهُّ
ُبهاِت، َو ُغُلوِّ اْلُخُصوماِت«. در روساخت این سخن حضرت با استفاده از تقابل امر مثبتی چون )درخواست  الشُّ
گاهی( در برابر امر غیر مثبتی مانند )روى  آوردن به شبهات و کمک گرفتن از دشمنی ها( در  از روى درک و  آ
مرحله اول به فرزند خود و پس از  آن به دیگر انسان ها توصیه می کنند تا ضمن اندیشدن درباره ى خود و اعمال 
گاهی چیزى را درخواست نمایند و از رو  آورند به شبهات و کمک گرفتن از دشمنی ها  خود، از روى درک و  آ

بپرهیزند. 
گاهی  براساس تقسیم بندى کلود برمون در این بخش از توصیه هاى حضرت، انسان هایی که از روى علم و  آ
و  به شبهات روى  آورده  این عمل  به جاى  انسان هایی که  مقابل  به عنوان کنش گر در  درخواست می کنند 

دشمنی ها را پذیرفته اند، در حكم کنش پذیر، قرار می گیرند. 
گاهی درخواست می کنند )بارمثبت( انسان هایی که از روى علم و  آ

انسان هایی که به شبهات روى  آورده و درخواست دشمنی ها را بپذیرد )بار منفی( 
حال چنانچه انسانی که به شبهات روى  آورده و درخواست دشمنی ها را پذیرفته است، از کار خود پشیمان 
گاهی درخواست کند، در ژرف ساخت این سخن  شده و به جاى  آن در ادامه مسیر زندگی خود از روى علم و  آ

شالوده شكنی رخ خواهد داد، چرا که این انسان دیگر در مقام کنش پذیر بار منفی نخواهد داشت. 
 یكی از راه هاى تقویت عقل، تفكر کردن است )امینی، 1392:ص339(. فكر نیرویی است که علم را به سوى 
معلوم می برد و تفكر کوشش نیروى فكر به اقتضاى عقل و خرد می باشد )راغب اصفهانی، 1412:ص643(. در 
قر آن واحادیث معصومین )ع( تأکید و توصیه به تفكر شده است و خداوند به طور خاص  آن را به عنوان یكی از 

اوصاف خردمندان معرفی نموده و انسان ها را از عدم تفكر نهی می کند. 
اندیشیدن در رفتار و گفتار قبل از ارائه ى  آن نقش مهمی در تشخیص حسن و قبح  آن و جلوگیرى از افتادن 
به وادى انحرافات اخالقی دارد )داودى ، 13۸7:ص134(، از این رو یكی دیگر از تفكرهایی که  آن را عبادت 
می دانند، تفكر کردن انسان درباره ى خود و کارهایی است که انجام می دهد )دبیرخانه طرح مطالعاتی بینش 
مطهر، 1391:ص92(. البته در این میان مهم نیست که  آدمی در مسائل تفكر کند، بلكه مهم این است که درست 

فكر کند. 
نكته ى دیگرى که انسان در امر تعلیم و تربیت باید به  آن توجه داشته باشد این است که همیشه دانستن، هر چند 
که کم باشد، بهتر از ندانستن است. حضرت علی )ع( در این باره می فرمایند: »الَتُقْل ما الَتْعَلُم َو ِاْن َقلَّ ما َتْعَلُم؛  آنچه 
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نمی دانی نگو، گرچه  آنچه را می دانی اندک است«. ایشان در روساخت این سخن با قرار دادن »بیان  آنچه که فرد 
نمی داند« به عنوان امرى مثبت در مقابل » آنچه که می داند، هر چند کم«، به عنوان امر غیر مثبت که تحت هیچ 

گاهی را مشخص نموده اند.  شرایطی بار معنایی هر دو قطب از بین نمی رود، اهمیت سخن گفتن از روى  آ
گاهی  همچنین در قسمت دیگرى از نامه حضرت ضمن نكوهش پرحرفی، به اهمیت اندیشدن همراه با  آ
َر َاْبَصَر«. در این عبارت شاهد قطب هاى دوگانه اى که در  اشاره کرده و می فرمایند: »َمْن َاْکَثَر َاْهَجَر َو َمْن َتَفكَّ
یک طرف  آن امر مثبتی چون بیان  آنچه که فرد می داند، هر چند کم، و در طرف دیگر امر غیر مثبتی مانند 
پر حرفی و یاوه گویی، هستیم که در روساخت  آن، امور غیر مثبت در تعارض با امور مثبت قرار گرفته است. 
این نگاه همان نگاه عرفی است که براساس  آن بیان هر آنچه که می دانیم همیشه به عنوان قطب هاى مثبت و 
بیان هر آنچه نمی دانیم در مقام قطب منفی این رابطه ى تقابلی، هیچ گاه بار خود را از دست نداده و بار معنایی 
جدیدى به خود نمی گیرند. از جمله ى ارکان این نگاه ساختارگرایانه، عدم تغییر بار ارزشی این دوقطب می باشد. 
کید فراوانی شده است و بر اساس مثل معروف دائمًا به انسان سفارش  در معارف دینی نیز بر دانش اندوزى تأ
می شود ز گهواره تا گور دانش بجوید. با توجه به سخنان امیرمؤمنان )ع(، انسان نباید به سراغ هر علم و سخنی 
رود، بلكه باید به علم و سخنی روى  آورد که برایش سودمند است. این امر در زیرساخت تقابل هاى دوگانه این 
ُه ال َخْیَر فی ِعْلم  بخش از سخن حضرت در نامه سی و یكم که فرموده اند: »َفِانَّ َخْیَر اْلَقْوِل ما َنَفَع َواْعَلْم َانَّ
ُمُه«، با قرار گرفتن علم و سخن بی فایده در مقابل علم و سخن سودمند، مطرح  الَیْنَفُع َو ال ُیْنَتَفُع ِبِعْلم الَیِحقُّ َتَعلُّ
می گردد. در زیر ساخت این عبارت علم و سخن سودمند در حكم قطب مثبت و علم و سخن بی فایده به عنوان 

قطب منفی، همیشه بار معنایی خود را حفظ نموده وهیچ گاه بار معنایی جدیدى به خود نمی گیرند. 

2-2-2.روزیومالحالل
ا  قر آن مالی را که عامل رشد و بالندگی باشد، با ارزش دانسته و از  آن به خیر و نیكی یاد می کند: »ِإن َتَرَک َخیْرً
ِقین ؛ اگر کسی خیرى )مالی( از خود بر جا گذاشت، نسبت  ا َعلَی اْلُمتَّ ْقَرِبیَن ِباْلَمْعُروِف َحقًّ

َ
ُة ِلْلَواِلَدْیِن َو اْل اْلَوِصیَّ

به والدین و خویشاوندان سفارشی به معروف کند«)بقره:1۸0(، بر همین اساس چیزى را که خدا خیر بداند خیر 
واقعی است، از این رو کسب مال و رزق حالل نیز خیر و فضیلت و اسراف و تبذیر  آن، شر و بد است )جوادى 
 آملی، 1391:ص572(. امام علی )ع( نیز ذیل توصیه هاى تربیتی خود به امام حسن )ع( اهمیت کسب ثروت و مال 
ِة  از راه حالل و پاک، هر چند سودى کمی را به همراه داشته باشد، یاد آور شده  و می فرمایند: »َو اْلُحْرَفُة َمَع اْلِعفَّ
َخْیٌر ِمَن اْلِغنی َمَع اْلُفُجوِر«. در روساخت این سخن قطب هاى متقابل با بار معنایی متفاوت به چشم می خورد که 
تحت هیچ شرایطی بار معنایی خود را از دست نداده و بار معنایی جدیدى به خود نمی گیرند، اینگونه که در یک 
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طرف از این رابطه ى تقابلی، شغل همراه با پاکدامنی در حكم امرى مثبت و در طرف دیگر  آن، ثروت فراوانی 
که با گناه به دست می  آید، به عنوان قطب غیر مثبت مطرح شده است. 

 قانع بودن به  آنچه که خداوند در اختیار انسان نهاده است و پرهیز از طمع ورزى، یكی از مهم ترین مسائلی 
است که هر فرد در زندگی خویش باید به  آن توجه داشته باشد، چنانچه در زیر ساخت تقابل هاى  دوگانه ى این 
َمِع َفُتوِرَدَک َمناِهَل اْلَهَلَكِة  بخش از توصیه هاى امیرالمؤمنین )ع( که می فرمایند: »َو ِاّیاَک َاْن ُتوِجَف ِبَک َمطایا الطَّ
َک ُمْدرٌِک ِقْسَمَک َو  آِخٌذ َسْهَمَک« این امر به خوبی  َو ِاِن اْسَتَطْعَت َاْن الَیُكوَن َبْیَنَک َو َبْیَن الّلِه ُذو ِنْعَمة َفاْفَعْل َفِانَّ

روشن است که طمع ورزى منجر به هالکت انسان می گردد. 
در تشریح تقابل هاى دوگانه سطح روساخت این بخش از توصیه هاى حضرت علی )ع(، با توجه به اینكه ایشان 
در همین بخش از نامه می فرمایند: »هر کس روزى اش را از خدا دریافت می کند و سهم خود را بر می دارد«، 
قناعت به هر آنچه که خداوند در اختیار ما قرار می دهد، در حكم امرى مثبت، در مقابل طمع ورزى، به عنوان 
امرى غیر مثبت، قرار می گیرد که رابطه ا ى تقابلی یا رابطه ى دو ارزشی با یكدیگر می سازند. در این رابطه، از  آن 
جایی که بار معنایی این دو امر تحت هیچ شرایطی تغییر نمی کند، همیشه قناعت به  آنچه که خداوند به ما عطاء 

نموده است، به عنوان نقطه ى برتر و مثبت این رابطه از ارزش باالیی بر خوردار می باشد. 
همچنین حضرت در ادامه ى توصیه هاى خود با ترسیم رابطه تقابلی دیگر، مجدد این مسئله را تصدیق می کنند 
و می فرمایند:»َو ِانَّ اْلَیسیَر ِمَن الّلِه ُسْبحاَنُه َاْعَظُم َو َاْکَرُم ِمَن اْلَكثیِر ِمْن َخْلِقِه َو ِاْن کاَن ُکلٌّ ِمْنُه«. در زیرساخت 
تقابلی این سخن نیز مقدار رزق اندکی که از پرودگار دریافت می شود، ِانَّ اْلَیسیَر ِمَن الّلِه، در حكم امرى مثبت 
در مقابل مال فراونی که از خلق خدا و غیر او دریافت گردد، ِمَن اْلَكثیِر ِمْن َخْلِقِه، به عنوان امرى منفی قرار 
گرفته وبه سبب گرامی تر بودن  آن از این امر، همواره بر بار مثبت خود باقی مانده و بار منفی به خود نمی گیرد. 

2-2-3.عبرتآموزی
از دیگر روش هاى تربیتی اسالم، معرفی پیامبران و پیشوایان معصوم و صحابه ى راستین به عنوان نمایندگان و 
پرورش یافتگان این مكتب )شریعتمدارى، 1372:صص179-۸0( و الگوگیرى و عبرت  آموزى از  آن ها به عنوان 
مظاهر اسالم راستین و جلوه یا تجسمی از این مكتب می باشد. روش عبرت  آموزى در قر آن وسیعًا به کار رفته و با 
هدف افزایش نفوذ و جذابیت  آن با زبان قصه مورد استفاده قرار گرفته شده است )باقرى، 13۸۸:ج1/ص219(. 
از این رو تربیت از طریق جلب توجه به سرگذشت اقوام و ملل را یكی دیگر از روش هاى تربیت اسالمی می دانند 
)شریعتمدارى، 1366:ص240(. امام علی)ع( نیز در توصیه هاى تربیتی خویش ذیل نامه  سی و یكم به امام حسن 
ْرُت  ْرُت ُعُمَر َمْن کاَن َقْبلی َفَقْد َنَظْرُت فی َاْعماِلِهْم َو َفكَّ ، ِاّنی َو ِاْن َلْم َاُکْن ُعمِّ )ع( در این باره می فرمایند: »َاْى ُبَنیَّ
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ِلِهْم ِالی  ْرُت َمَع َاوَّ فی َاْخباِرِهْم َو ِسْرُت فی  آثاِرِهْم َحّتی ُعْدُت َکَاَحِدِهْم َبْل َکَاّنی ِبَما اْنَتهی ِاَلیَّ ِمْن ُاُموِرِهْم َقْد ُعمِّ
ْیُت َلَک َجمیَلُه   آِخِرِهْم َفَعَرْفُت َصْفَو ذِلَک ِمْن َکَدِرِه َو َنْفَعُه ِمْن َضَرِرِه َفاْسَتْخَلْصُت َلَک ِمْن ُکلِّ َاْمر َنخیَلُه َو َتَوخَّ
فیَق َو َاْجَمْعُت َعَلْیِه ِمْن َاَدِبَک َاْن َیُكوَن  َو َصَرْفُت َعْنَک َمْجُهوَلُه َو َرَاْیُت َحْیُث َعنانی ِمْن َاْمرَِک ما َیْعِنی اْلواِلَد الشَّ
ة َسلیَمة َو َنْفس صاِفَیة...«. در زیر ساخت این سخن با تقابل هاى  ْهِر ُذو ِنیَّ ذِلَک َو َاْنَت ُمْقِبُل اْلُعُمِر َو ُمْقَتِبُل الدَّ

دوگانه  در واژگان زیر مواجه می باشیم:
)َصْفَو(: قسمت هاى روشن زندگی پیشینیان )بار مثبت(

)َکَدِرِه(: قسمت هاى تیره ى زندگی پیشینیان )بار منفی( 
)َنْفَعُه(: دوران سودمند زندگی پیشینیان )بارمثبت(

)َضَرِرِه(:دوران زیانبار زندگی پیشینیان )بار منفی( 
ْیُت َلَک َجمیَلُه )بار مثبت( َفاْسَتْخَلْصُت َلَک ِمْن ُکلِّ َاْمر َنخیَلُه، َو َتَوخَّ

َصَرْفُت َعْنَک َمْجُهوَلُه )بار منفی(
)گزیدن چیزهاى مهم، ارزشمند، زیبا و شیرین زندگی گذشتگان( 

)دورى از مجهوالت زندگی  آن ها( 
در این روش تربیتی به منظور عبرت  آموزى از سر گذشت پیشینیان، حضرت رابطه ى تقابلی را ترسیم می کنند 
که ذیل  آن شاهد قطب هاى دوگانه اى که در یک طرف  آن جنبه هاى مثبت زندگی پیشینیان مانند قسمت هاى 
روشن، دوران سودمند، چیزهاى ارزشمند، زیبا و شیرین زندگی  آن ها و در طرف دیگر جنبه هاى منفی زندگی 
پیشینیان مانند قسمت هاى تیره ى، دوران زیانبار و مجهوالت زندگی  آن ها هستیم که در روساخت  آن، امور غیر 
مثبت در تعارض با امور مثبت قرار گرفته است. این نگاه عرفی که براساس  آن، قسمت هاى روشن و دوران 
سودمند گذشتگان، قطب هاى مثبت این رابطه ى تقابلی در سطح روساخت است، که همواره بار مثبت خود را 
از دست نداده و بار معنایی جدیدى به خود نمی گیرد. بر همین اساس، امیرالمؤمنین )ع( پس از نظر کردن در 
کردار پیشینیان، اندیشیدن در اخبار  آنان و سیر کردن در  آثارشان، با کشف و شناخت رابطه تقابل هاى دوگانه 
میان قسمت هاى روشن و شیرین و دوران تیریگی زندگی  آن ها، بخش مثبت زندگی  آن ها را به عنوان نكات 

تربیتی و عبرت  آموز برگزیده و در اختیار فرزندان و امت خویش قرار داده است. 

2-2-4.تعاملمناسببابرادرانودوستانخویش
نظام اسالمی از یک جهت نظام اخالقی است. اگر اخالق را چه از لحاظ فردى و چه از نظر جمعی عبارت 

از اصول، معیارها،  آرمان ها و حرکت به سوى 
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کمال مطلق بدانیم، در اینصورت مكتب اسالم نیز یک مكتب اخالقی محسوب می شود )شریعتمدارى، 
ْخاَلِق؛ من 

َ
َم َمكاِرَم اْل َتمِّ

ُ
َما ُبِعْثُت ِل 1372:صص166-167(، تا جایی که پیامبر )ص( در این باره می فرماید: »ِإنَّ

براى تكمیل فضیلت هاى اخالقی مبعوث شده ام« )پاینده، 13۸2:ص345؛ مجلسی، 1403: ج16، ص210؛ 
نورى، 140۸:ج11، ص1۸7؛ کراجكی، 1427:ص11«. 

داشتن ارتباط و رفتار مناسب با برادران و دوستان خویش به عنوان یكی از اصول تعلیم و تربیت اخالق 
اجتماعی به شمار می  آید که همواره در  آیات و روایات متعددى به اهمیت این امر اشاره شده است. طرح این 
نكته ى تربیتی با نگاه زبانشناختی نیز قابل بررسی  است،  آن گونه که در قسمتی از نامه سی و یكم نهج البالغه 
امام علی )ع( در مقام تبیین چگونگی رفتار و تعامل مناسب انسان با برادران، خویشان و دوستان خود می فرمایند: 
َطِف َو اْلُمقاَرَبة َو ِعْنَد ُجُموِدِه َعَلی اْلَبْذِل  َلِة َو ِعْنَد ُصُدوِدِه َعَلی اللَّ »ِاْحِمْل َنْفَسَک ِمْن َاخیَک ِعْنَد َصْرِمِه َعَلی الصِّ
ُه ُذو ِنْعَمة َعَلْیَک  َک َلُه َعْبٌد َو َکَانَّ ِتِه َعَلی الّلیِن َو ِعْنَد ُجْرِمِه َعَلی اْلُعْذِر َحّتی َکَانَّ ُنوِّ َو ِعْنَد ِشدَّ َو ِعْنَد َتباُعِدِه َعَلی الدُّ
ِخَذنَّ َعُدوَّ َصدیِقَک َصدیقًا َفُتعاِدَى َصدیَقَک َو  َو ِاّیاَک َاْن َتَضَع ذِلَک فی َغْیِر َمْوِضِعِه َاْو َاْن َتْفَعَلُه ِبَغْیِر َاْهِلِه الَتتَّ
ًة َو ِلْن  ِع اْلَغْیَظ َفِاّنی َلْم َاَرُجْرَعًة َاْحلی ِمْنها عاِقَبًة َو ال َاَلذَّ َمَغبَّ صیَحَة َحَسَنًة کاَنْت َاْو َقبیَحًة َو َتَجرَّ اْمَحْض َاخاَک النَّ
ُه ُیوِشُک َاْن َیلیَن َلَک«. در روساخت این سخن، شاهد قطب هاى دوگانه اى که در یک طرف  ِلَمْن غاَلَظَک َفِانَّ
 آن رفتارهاى پسندیده و مثبتی چون پیوند دوستی، مهربانی، بخشندگی، نزدیک شدن،  آسانگیرى، پذیرش عذر و 
به نرمی رفتار و در طرف دیگر رفتارهاى ناپسند و منفی از قبیل جدایی، روى گردانی، ُبخل، دورى، سختگیرى، 
گناه و درشتی با برادر و دوست هستیم که در روساخت  آن، این رفتارهاى مثبت در تعارض رفتارهاى منفی قرار 

گرفته که هیچ گاه بارى معنایی خود را از دست نخواهند داد. 
َلِة )پیوند- وصال(  َصْرِمِه )جدایی( الصِّ

َطِف َو اْلُمقاَرَبِة )لطافت و مهربانی( ُصُدوِدِه )روى گردانی(  اللَّ
ُجُموِدِه )بخل( اْلَبْذِل )بخشش(
ُنوِّ )نزدیكی( َتباُعِده )دورى( الدُّ

ِتِه )سخت گرفتن( الّلیِن ) آسان گرفتن(  ِشدَّ
ُجْرِمِه )جرم و گناه( اْلُعْذر )پذیرش عذر(

غاَلَظَک )درشتی کردن( ُیوِشُک )نرمی کردن(
در نگاه کلی بر روساخت این بخش از توصیه هاى تربیتی حضرت، با تأمل بر واژگان و برداشت واژگانی 
می توان گفت که در نگاه حضرت »رفتار و برخورد نیكو« در تقابل با »رفتار ناپسندیده ى دوست و برادر« 

مرکزیت زبانی و بار مثبت تقابل هاى دوگانه را شكل می دهد. 
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نتیجهگیری:
 در پژوهش حاضر عناصر تقابل هاى دوگانه و شیوه ى کاربرد  آن در نامه سی و یكم نهج البالغه به ترتیب ناظر 
بر ساحت ارتباط انسان با خدا و ارتباط او با خود و دیگران، مورد بررسی  قرار گرفت و ذیل هر یک از  آن ها، 
ضمن بازنویسی  آن قسمت از توصیه هاى تربیتی امیرالمؤمنین )ع(، تبیین مفاهیم متقابل، پس از تشریح عناصر 
سازنده تقابل هاى دوگانه به یكسرى شاخصه هاى کاربردى  آن مبتنی بر مفاهیم تربیتی- تقابلی مذکور، مشخص 

گردید که:
1- از تقابل مفاهیم متعددى چون )مرگ/ زندگی(، )خلقت/ میراندن(، )نابودى با مرگ/ حیات پس از 
مرگ( و )بیمارى/ شفاء( و ایجاد تعارض میان این قطب هاى دوگانه در سطح روساخت، خالقیت، ربوبیت، 
مالكیت و حاکمیت خداوند اثبات گردید. براساس این امر، خداوند خالق مطلق است و همه چیز در این جهان 
به خواست و اراده ى او صورت می گیرد، از این رو انسان باید در برابر مقدرات او سر تسلیم فرو  آورد، چرا که 

حتما در  آن ها حكمتی نهفته است که بشر نسبت به  آن جاهل بوده و همواره از فهم  آن عاجز می باشد. 
2- براساس قرار گرفتن  آزمایش هاى سخت الهی در دنیا در برابر جزاء الهی در  آخرت، هنگامی که انسان 
به این باور رسد که در هر آنچه که ازسوى پروردگار صورت می گیرد، حكمتی نهفته است و به واسطه ى پذیرش 
این باور، در برابر  آزمایش هاى سختی چون ابتالء به بیمارى ها در دنیا با هدف نزدیكی به خدا و کسب پاداش و 
جزاى او در  آخرت صبر پیشه کند، شالوده شكنی رخ خواهد داد که به سبب  آن  آزمایش هاى سخت الهی در 
نگاه عرفی بار منفی خود را از دست داده و بار مثبتی به خود می گیرند، چرا که این  آزمایش ها منجر به رسیدن 

انسان به کمال و غایت نهایی اش، یعنی قرب الی الله، شده است. 
3- در اثر قرار گرفتن انسان  گمراهی که به سبب برگزیدن کارهایی که او را به شک وتردید انداخته و منجر 
به گمراهی وى گشته است در مقابل طالبان دینی که هیچ گاه دچار خطا نمی شوند، مشخص گردید در صورتی 
که انسان گمراه  آن کار را ترک نموده و همانند طالبان دین رفتار کند، شالوده شكنی در سطح ژرف ساخت 

رخ می  دهد که به واسطه ى  آن انسان گمراه بار منفی خود را از دست داده و به قطب مثبت تبدیل می گردد. 
4- از تقابل دنیا و  آخرت و ایجاد تعارض میان این دو قطب دوگانه در سطح روساخت، ضمن  آشكار نمودن 
ارزش و جایگاه ویژه ى تقوا پیشگی در دنیا، اعمالی چون گناه کردن، نافرمانی از خدا و غفلت از یاد او به سبب 
وابستگی به دنیا و منافع  آن، قبیح شمرده شده و به انسان توصیه می گردد که هیچ گاه به واسطه ى انجام چنین 

اعمالی،  آخرت خود را بر دنیایش نفروشد. 
5- در نگاه ساختارگرایانه، همیشه گناه به عنوان قطب منفی در مقابل توبه به عنوان یكی از جلوه هاى رحمت 
الهی در حكم قطب مثبت قرار می گیرد اما هنگامی که انسان گناهكار از خطا و اشتباه خود پشیمان شده و به 
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وسیله ى توبه از  آن دست کشد و دیگر مرتكب  آن گناه نگردد، شالوده شكنی صورت می گیرد که به واسطه ى 
 آن گناه بار منفی خود را از دست داده و به این خاطر که انسان گناهكار به وسیله ى  آن مورد رحمت الهی قرار 

خواهد گرفت، بار مثبتی به خود می گیرد. 
6- روى  آوردن به شبهات و کمک گرفتن از دشمنی ها، پر حرفی و بیان  آنچه که فرد نمی داند، در نگاه 
ساختارگرایانه زشت و ناپسند بوده و در مقابل  آن انسان ضمن دورى از چنین اعمالی، باید به سراغ درخواست هاى 
گاهانه و بیان  آنچه می داند، هرچند کم رود. این امر از تقابل اعمال ناپسند و پسندیده اى که ذکر  واندیشیدن  آ

شد، مشخص گردیده است. 
7- از قرار گرفتن علم و سخن سودمند در مقابل علم و سخن بی فایده، مشخص گردید که با وجود ارزش 
و اهمیت فراوان دانش اندوزى، هر علمی شایستگی و ارزش کسب کردن را نداشته و انسان تنها باید در جهت 

فراگیرى  آن دسته از علوم و سخنانی قدم بر دارد که همواره به او سود می رسانند. 
۸- از تقابل میان شغل هایی که همراه با پاکدامنی هستند و ثروت فراوانی که با گناه به دست  آمده است و 
پس از  آن، از قرار گرفتن  آنچه خدا به انسان می دهد، هر چند کم، در مقابل طمع ورزى و مال فراوانی که از 
غیر او دریافت می گردد، ضمن گرامی داشتن اعمالی چون اشتغال همراه با پاکدامنی و قانع بودن به نعمت و 
مال اندکی که از سوى خداوند و راه صحیح به دست می  آید، به انسان توصیه می گردد که هموارد در زندگی 

خود  آن ها را انجام دهند. 
9- عبرت  آموزى و الگوگیرى از تجربه هاى خوب و موفقیت  آمیز گذشتگان و عدم تكرار خطاهایی که 
موجب زیان و شكست  آنان گردیده است، یكی از روش هاى مهم تعلیم و تربیت اسالمی است که از قرار گرفتن 
قسمت هاى روشن، دوران سودمند و گزیدن چیزهاى مهم، ارزشمند، زیبا و شیرین زندگی گذشتگان در مقابل 

قسمت هاى تیره ، دوران زیانبار زندگی  آن ها و دورى از مجهوالت زندگیشان، به دست می  آید. 
10- از جمله توصیه هاى تربیتی امیرمؤمنان در نامه سی و یكم می توان به انجام رفتارهاى مثبتی چون پیوند 
دوستی، مهربانی، بخشندگی، نزدیک شدن،  آسانگیرى، پذیرش عذر و به نرمی رفتار، به ترتیب در برابر رفتارهاى 
ناپسند و منفی از قبیل جدایی، روى گردانی، ُبخل، دورى، سختگیرى، گناه و درشتی، که از سوى دوست یا 

برادر انسان نسبت به او صورت می گیرد، اشاره نمود. 



مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 432

فهرستمراجع:
- قر آن کریم
- نهج البالغه

-  آملی، جوادى )1391(. مفاتیح الحیاه. قم: انتشارات مرکز نشر اسراء. 
-  آشورى،  داریوش )13۸5(. عرفان و رندى در شعر حافظ.  تهران:  انتشارات مرکز. 

- امینی، ابراهیم )1392(. اسالم و تعلیم وتربیت. قم: مؤسسه ى بوستان کتاب. 
- باقرى، خسرو )13۸۸(. نگاهی دوباره به تربیت اسالمی. تهران: انتشارات مدرسه. 

فرد.  عابدینی  مصطفی  ترجمه ى  ادبی،  نقد  روش هاى  و  نظریه ها  بر  در آمدى   .)13۸6( چالز  برسلر،   -
تهران:انتشارات نیلوفر. 

- پاینده، ابو القاسم  ) 13۸2 (. نهج الفصاحة )مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلی الله علیه و  آله(. 
تهران : انتشارات دنیاى دانش. 

گه.  - تودوروف، تزوتان )1379(. بوطیقاى ساختارگرا. ترجمه محمد نبوى، تهران: انشارات  آ
تهران:  تربیت[.  و  تعلیم  ]فلسفه  اسالمی  تربیت  و  تعلیم  بر  در آمدى   .)13۸4( نویسندگان،  از  - جمعی 

انتشارات سمت. 
- داودى، محمد )13۸7(. سیره ى تربیتی پیامبر)ص( و اهل بیت)ع() تربیت اخالقی(. قم: مؤسسه ى چاپ 

زیتون. 
- دبیرخانه طرح مطالعاتی بینش مطهر، )1391(. تهران: انتشارات بینش مطهر. 

- راغب اصفهانی، حسین بن محمد )1412(. مفردات ألفاظ القر آن . بیروت- دمشق : انتشارات دار القلم- 
الدار الشامیة. 

- سلدن، رامان )13۸4(. راهنماى نظریه ادبی معاصر. ترجمه ى عباس مخبر، تهران: نشر طرح نو. 
- شریعتمدارى، علی )1366(. اصول و فلسفه ى تعلیم و تربیت. تهران: انتشارات امیرکبیر. 

-.............. ، )1372(. تعلیم و تربیت اسالمی. تهران: انتشارات امیرکبیر. 
- صفوى، کوروش )13۸0(. گفتارهاى در زبانشناسی. تهران: انتشارات هرمس. 

- - فالر،  راجر و دیگران )13۸1(. زبانشناسی و نقد ادبی،   ترجمه ى مریم خوران و حسین پاینده. تهران: 
انتشارات نی. 

- فرهادیان، رضا )137۸(، مبانی تعلیم و تربیت در قر آن و احادیث. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی. 
- کراجكی، محمد بن علی ) 1427  (. الرسالة العلوّیة فی فضل أمیر المؤمنین علیه السالم علی سائر البریة. قم : 
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انتشارات دلیل ما. 
-......  ، )1410  (. کنز الفوائد. قم : انتشارات دارالذخائر. 

- کرامت، محمدعلی )1395(. اصول و روش هاى تربیت اسالمی. تهران: سازمان بسیج دانشجویی ]معاونت 
تعلیم و تربیت[. 

- مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی  )1403 ( . بحار النوار. بیروت : انتشارات دار إحیاء التراث العربی. 
- مقدادى،  بهرام )13۸7(.  فرهنگ اصطالحات نقد ادبی از افالطون تا عصر حاضر. تهران: انتشارات فكر 

روز. 
- مكارم شیرازى، ناصر )1392(. پیام امام. قم: انشارات امام علی بن ابی طالب )ع(. 

- مهدوى کنی، محمد رضا )13۸6(. اخالق عملی. قم:انتشارات مسجد مقدس جمكران. 
- نورى، حسین بن محمد تقی  )140۸ ( . مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل . قم : مؤسسة  آل البیت علیهم 

السالم. 
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ابعادسالمتمعنویدرمعارفعلوی

منیژهکر،مصطفیمنتظری2
1 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ انقالب اسالمی دانشگاه گلستان

2 استاد یار گروه حقوق و الهیات دانشگاه گلستان

چکیده
یكی از راه هاى رسیدن جوامع به مفهوم اصلی سالمت، برخوردارى از سالمت معنوى است. سالمت معنوى 
جامعه علوى به مفهوم ارتباط سالم انسان با عالم معنا و حرکت او در مسیر قرب الهی با ابزار توحید و معاد باورى، 
وارستگی و بندگی خداوند است. امیرالمؤمنین )علیه السالم( تمدنی متعالی پایه ریزى کرد که هدف  آن نجات انسان 
در تمامی عرصه هاى مادى و معنوى، بود. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، بررسی  ابعاد سالمت معنوى 
در معارف علوى با استفاده از روش توصیفی بوده است. نتایج یافته هاى تحقیق نشان داد، تمدن علوى که در 
حقیقت استمرار تمدن نبوى است جلوه اى کامل از تمدن عظیم قر آنی می باشد. و تا کنون بدیل و جایگزینی 
نداشته است. ، چرا که پدیده اى الهی است که با مهندسی نظام هستی هماهنگ است و امیرالمومنین علی )علی 
السالم(  آن را در یک فرایند، نظام سازى و دولت سازى عملیاتی نموده است. از دیدگاه امام علی علیه السالم تقوا و 
خویشتندارى عامل مهم سالمت معنوى افراد است. همچنین ایشان عفو و گذشت و پرهیز از کینه توزى از مردم 

را وسیله اى براى حفظ سالمتی معنوى می دانند. 

واژگان کلیدی: امام علی)ع(، سالمت معنوی، اسالم، سالمت. 
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مقدمه
سالمت معنوى جزئی پایه اى در چهارچوب ابعاد سالمت محسوب می شود، همانند ابعاد دیگر سالمتی نظیر 
سالمت جسمی، ذهنی و اجتماعی؛ سالمت معنوى عاملی تعیین کننده و اثرگذار است. سالمت معنوى به عنوان 
فاکتورى حفاظتی در ارتقاء سالمت و پیشگیرى از بیمارى ها محسوب می شود، ضمن  آنكه می توان از سالمت 
معنوى به عنوان راهبردى موفق و کمک کننده به زندگی انسان در همه ى مراحل و حوزه هاى زندگی، شامل 
موقعیت هاى پر از استرس و بیمارى ها و حتی مرگ یاد کرد. بر اساس مطالعات انجام شده، سالمت معنوى 

)2002,AH & Fitchet( .عامل درمانی مهمی در فر آیند معالجه بیماران محسوب می شود
بر اساس مطالعات در حوزه سالمت معنوى، ارتباط با خود، دیگران و مقدسات موجب تعالی و قدرت گرفتن 
روحی شخص می شود. در این میان حمایت هاى روحی افراد و توجه به فعالیت هاى معنوى بسیار کمک کننده 
است. )Ralph M,2010(. در همین راستا شواهد فراوانی از وجود رابطه قوى بین مذهب و سالمتی وجود 

دارد که نشان دهنده اهمیت سالمت معنوى است. 
ضرورت وجود معنویت در انسان، مانند ضرورت وجود دم و بازدم براى زنده بودن جسم است. معنویت 
براى همه ى انسان ها در تمامی جوامع و سرتاسر جهان قابل شناسایی است. معنویت از اصول حیات بخش هستی 
انسان است و براى بسیارى از مذاهب، فرهنگ ها و سنت ها در سراسر جهان پذیرفته شده است، از طرفی هنوز 
عقایدى وجود دارد که معنویت را از همان بدو تولد به شكل درونی و در حالتی ساکن می داند و اینكه معنویت 
با کسب تجربه هاى زندگی، فرد را رو به جلو خواهد برد. معنویت راهی است براى تجربه احساس متعالی اتصال 

به نیرویی فراتر از خود که هم راهنماى زندگی است و هم معنابخش مرگ )جان ام، 2007(. 
معنویت ارزشی انسانی، مثبت، هستی بخش و وابسته به هستی شناسی ابعاد انسان است که با ایجاد میل به 
زندگی براى جست وجو در معنا و اهداف زندگی - و فراتر از زندگی - نقش مهمی بازى می کند. معنویت 
فر آیندى درونی، پویا و تكاملی است که تأثیر  آن در شخص و در همه ى مراحل و حوزه هاى زندگی و حتی روش 
زندگی  آشكار می شود. معنویت به تجربه درونی و هم یک اتصال به قدرت متعالی و هم واقعیتی براى افزایش 
هوشیارى و ارتباط با خود و دیگران و یک واقعیت بزرگ تر قلمداد می شود )استایمن، 200۸(. معنویت پدیده اى 
جهانی است که همه ى انسان ها براى جست وجوى معنا و پذیرش زندگی خود از طریق ارتباط با خودشان با 

دیگران و مقدسات به  آن نیازمند هستند )جان ام، 2007(. 
است.  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  ابعاد سالمت  از  هر یک  دانستن  معنی سالمت،  جهت درک کامل 
گوداستات، سیمپسون و لوانگر )19۸7( با یک مرور مطالعاتی گسترده ابعاد سالمتی را اینگونه توصیف کردند: 
 آنان سالمت جسمانی را فقدان بیمارى و ناتوانی و عملكرد مناسب جسمی و فیزیولوژیک بیان کردند. همچنین 
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سالمت روانی را سالمت روان شناسانه نامیدند که شامل عواطف و منبعی براى قابلیت هاى عقالنی و درک 
ذهنی است. همچنین سالمت اجتماعی را توانایی تعامل مؤثر با افراد دیگر و محیط اجتماعی، رضایتمندى از 
روابط بین فردى و ایفاى نقش می دانند.  آنان بعد سالمت روحی یا سالمت معنوى را سالمت شخصی می نامند 
و  آن را با مفهوم تعالی نفس مرتبط می دانند که منعكس کننده سیستم ارزشی فرد است و ممكن است مربوط به 
عقیده اى در مورد پدیده اى ماورایی یا طبیعی باشد و یا قانون عملی و منبع مذهبی. البته برخی سالمت عاطفی 
را هم به این ابعاد می افزایند، هرچند که در تعریف سازمان جهانی بهداشت نیامده است )صفارى و شجاعی 

زاده، 13۸7(. 

سالمتمعنوی
سالمت معنوى جزئی پایه اى در چهارچوب ابعاد سالمت محسوب می شود، همانند ابعاد دیگر سالمتی 
نظیر سالمت جسمی، ذهنی و اجتماعی؛ سالمت معنوى عاملی تعیین کننده و اثرگذار است. سالمت معنوى 
به عنوان فاکتورى حفاظتی در ارتقاء سالمت و پیشگیرى از بیمارى ها محسوب می شود، ضمن  آنكه می توان از 
سالمت معنوى به عنوان راهبردى موفق و کمک کننده به زندگی انسان در همه ى مراحل و حوزه هاى زندگی، 
شامل موقعیت هاى پر از استرس و بیمارى ها و حتی مرگ یاد کرد. بر اساس مطالعات انجام شده، سالمت 
معنوى عامل درمانی مهمی در فر آیند معالجه بیماران محسوب می شود )استایمن، 200۸(. بر اساس مطالعات در 
حوزه سالمت معنوى، ارتباط با خود، دیگران و مقدسات موجب تعالی و قدرت گرفتن روحی شخص می شود. 
در این میان حمایت هاى روحی افراد و توجه به فعالیت هاى معنوى بسیار کمک کننده است )جان ام، 2007(. 
در همین راستا شواهد فراوانی از وجود رابطه قوى بین مذهب و سالمتی وجود دارد که نشان دهنده اهمیت 

سالمت معنوى است )جورج و همكاران، 2000(. 
بر اساس تعریف هاى صورت گرفته از معنویت - در متون سالمت عمومی و معنوى در سراسر جهان - به 
ابعاد زیر توجه بیشترى شده است. در تعاریف مربوط به کشورهاى منطقه ى شرقی و جنوبی  آسیا، ارزش هاى 
مذهبی و معنوى به عنوان مفهومی کلی و فراگیر مدنظر قرار گرفته است. در متون بهداشت عمومی اروپایی، 
اساس معنوى و مذهبی را مهم شمرده اند. همچنین در متون بهداشت عمومی امریكا به ترکیبی از معنویت با 
مذهب و رفاه اشاره شده است، هرچند در تعریفی سازمان جهانی بهداشت از سالمت، اشاره به بعد سالمت 
معنوى مورد غفلت قرار گرفته است )رالف، 2010(. اما با این حال تعریفی بنیادى و کاربردى بدست نیامده است 

که بتواند راهگشاى بسیارى از محققین و توسعه علمی باشد )جورج و همكاران، 2000(. 
برخی تعاریف که تالش کرده اند به دو بعدى بودن سالمت معنوى بپردازند، تعاریف قابل درنگی هستند. 
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هانگلمان و همكارانش سالمت معنوى را به عنوان حسی از ارتباط داشتن، هماهنگی بین خود، دیگران، طبیعت 
و وجود متعالی از طریق فر آیندى پویا، منسجم و دست یافتنی می دانند که منجر به شناخت از هدف نهایی و 
معناى زندگی می شود )هنگلمن و دیگران، 19۸5(. همچنین هاکز و همكارانش، سالمت معنوى را حسی از 
ارتباط داشتن با دیگران، داشتن معنی و هدف در زندگی و داشتن اعتقاد و ارتباط با یک قدرت متعالی تعریف 

کردند )هاوکس و دیگران، 1995(. 
گومز و فیشر سالمت معنوى را به حالتی از بودن، احساس هاى مثبت، شناخت ارتباط فرد با خود، دیگران و 
یک نیروى ماورایی و نیز فطرت تعریف کرده اند که در صورت دارا بودن  آن - سالمت معنوى - فرد احساس 
هویت، کمال، رضایتمندى، عشق، احترام، نگرش مثبت،  آرامش، توازن درونی می کند و زندگی اش هدفمند 

می شود )گومز و فیشر، 2003(. 
با توجه به تحقیقات صورت گرفته می توان گفت که سالمت معنوى به برخوردارى از حس پذیرش، احساس 
مثبت، اخالق و حس ارتباط متقابل با یک قدرت حاکم و برتر قدسی، دیگران و خود اطالق می شود که طی 
فر آیندى پویا و هماهنگ شناختی، عاطفی، کنشی و پیامدهاى شخصی حاصل می  آید. همچنین از مؤلفه هاى 
اصلی سالمت معنوى می توان به شناخت معنوى، عواطف معنوى، کنش هاى معنوى و ثمرات معنوى اشاره کرد 

)عباسی و دیگران، 1391(. 

خصوصیاتافرادبرخوردارازسالمتمعنوی
1. دعا کردن، 2. تعمق و تحلیل رؤیاها، باورها و ارزش هاى معنوى و دینی؛ 3. شناخت و مهارت در فهم 
و تفسیر مفاهیم مقدس؛ 4. توانایی داشتن حاالت فراروندگی )رقیب و نجفی، 13۸۸، 1235(؛ 5. درستی و 
صراحت؛ 6. تمامیت، تواضع، مهربانی، سخاوت و تحمل؛ 7. مقاومت و پایدارى؛ ۸. تمایل به برطرف کردن 
نیازهاى دیگران )نازل، 2004، 52(؛ 10. توانایی تفكر انتقادى؛ توانایی َخْلِق هدف براى زندگی؛ 12. برخوردار 
بودن از حس انعطاف پذیرى باال )ویلكس ورث، 2004، 102(؛ 13. ظرفیت تعالی؛ 14. فراگذشتن از دنیاى 
جسمانی، مادى و متعالی کردن  آن 15. توانایی ورود به حالت هاى معنوى از هوشیارى؛ 16. توانایی  آراستن 
با احساس تقدس؛ 16. توانایی استفاده از منابع معنوى در جهت  فعالیت ها، حوادث و روابط زندگی روزانه 
حل مسائل زندگی؛ 17. ظرفیت درگیرى در رفتار فضیلت مابانه؛ 1۸. تشخیص کرامت و ارزش فردى )جامی، 
13۸1، 352(؛ 19. تنظیم رفتار معنوى مبتنی بر الگوى معنوى )جامی، 13۸1، 362(؛ 20. احساس تعهد، اتحاد 
گاهی باال؛ 23. درس گرفتن از  و یک پارچگی؛ 21. قدرت مقابله با سختی ها، دردها و شكست ها؛ 22. خود آ

تجربیات و شكست ها؛ 24. توانمندبودن در خوددارى و کنترل خویش. 
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شاخصههایسالمتمعنویدرمعارفعلوی
تقوا

است؛)  پیامبر)ص(  سنت  نكردن  و ضایع  به خدا  نورزیدن  نامه 23، شرک  و  در خطبه 149  امیرالمؤمنین)ع( 
نهج البالغه، صبحی صالح، خطبه 149(. در واقع تأکید بر یكتاپرستی و ایمان به پیامبر)ص( و دستوراتشان می باشد و 
)نهج البالغه، نامه 23(؛ این دو  در ادامه می فرماید: »أقیموا هَذین الَعموَدین و أْوِقُدوا هَذین الِمْصباَحین و َخالکم َذمٌّ
ستون را استوار بر پا دارید و این دو چراغ را روشن نگه دارید و دیگر از هیچ مذمتی نترسید«. یكتاپرستی و شرک 
نورزیدن به خدا و ایمان به پیامبر)ص( و سنتش، دو سیره غیر قابل انكار امیرالمؤمنین)ع( است که نسبت به  آن اهتمام 
ویژه اى داشت؛ از این رو در وصیت خویش نیز مردم را به  آن سفارش می کند. این دو توصیه امیرالمؤمنین)ع( تأثیر 
اجتماعی دارد. شخصی که این دو مهم را سر لوحه امور خود قرار دهد، به یقین در روابط اجتماعی اش تجلی 
می کند. اما اولین توصیه حضرت در نامه 47 »تقوا« می باشد. حضرت یک بار حسنین)عع( را و بار دیگر جمیع 
مردم را به تقوا و پرهیزکارى دعوت کرده است. این تكرار بیانگر تأکید و اهمیت این مسئله می باشد. تقوا، یعنی 
احساس مسئولیت درونی در برابر فرمان هاى الهی که خمیر مایه تمام برنامه  هاى انبیا و اولیاست و بدون  آن کسی از 
وسوسه هاى شیطان و هواى نفس رهایی نمی یابد. تقوا، کلید در بهشت و مرکب راهوار براى قرب الی الله است. اگر 
چه پرهیزکارى صفتی شخصی است، ولی تأثیر  آن بر اجتماع بسیار زیاد است؛ چنان چه تعداد افراد پرهیزکار و متقی 
در جامعه اى فزونی یابد، فضاى عمومی جامعه نیز به  آن سو رفته و باعث می شود دیگران نیز بكوشند خود را به این 
صفت متصف کنند. در نتیجه جامعه به سوى تعالی پیش می رود و مشكالت جامعه کاهش می یابد. کالم الهی نیز 
مؤید این مطلب است،  آنجا که گشایش در کارها و روزى بی حساب را نتیجه تقوا و در  آیه دیگرى کرامت و ارزش 
انسان را نزد پروردگار به درجه تقوا دانسته است. ) حجرات )49(: 1( امیرالمؤمنین)ع( نیز بارها مردم را به پرهیزکارى 

دعوت کرده و خود عامل به  آن و اسوه تقوا و پرهیزکارى بودند. 

پرهیزازدنیا
دو سفارش دیگر امیرالمؤمنین)ع( در رابطه با بی توجهی به دنیاست. حضرت مكرر در مذمت دنیا سخن گفته 
است. شاید بیش از 270 بار در کالمشان لفظ دنیا و دهر را با صیغه هاى مختلف به کار گرفته و عمومًا به عدم 
وابستگی به دنیا و زرق و برق  آن سفارش کرده است)معجم المفهرس اللفاظ نهج البالغه، باب دال، ص 162 
159( به نظر می رسد بی ارزش دانستن دنیا با تقوا مرتبط باشد. هر اندازه شخص متقی تر باشد، دنیا در نظرش 
خوارتر خواهد بود. دنیا و مقامات دنیایی تا  آنجا براى امیرالمؤمنین)ع( بی ارزش بود که فرمود به اندازه کفش 
وصله کرده هم برایش ارزش ندارد و در جاى دیگر به مردم سفارش می کند که دنیا در نظرتان بی ارزش تر از 
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اضافه هاى پشم قیچی شده گوسفندان باشد)نهج البالغه، خطبه 32(. وقتی انسان این دنیا را اصل نداند، به طریق 
اولی هدفش نیز رسیدن به ارزش هاى دنیوى نخواهد بود؛ حتی اگر متنعم به انواع نعم باشد و از دست دادن  آن 
مایه تأسف و ناراحتی وى نخواهد شد. چنانچه افراد جامعه سعی کنند در این سیره تا اندازه اى از امیرالمؤمنین)ع( 

پیروى کنند، یقینًا بسیارى از فسادهاى مالی و بیمارى هاى روحی روانی از جامعه رخت بر می بندد. 

سخنحقواخالصدرعمل
وقتی انسان کارهایش را با نیت خالص و بدون چشم داشت به اجر و مزد از مردم انجام دهد، می تواند از 
پاداش الهی برخوردار شود. یكی از پیامدهاى خلوص نیت و چشم دوختن به پاداش الهی، گفتن سخن حق 
است؛ زیرا به خوشایند مردم کارى ندارد و هر جا که الزم باشد، حق را می گوید؛ حتی اگر به ضرر خودش 
باشد. طرفدارى از حق همان چیزى است که در  آیات متعددى از قر آن به  آن تصریح شده و حتی در سوره 
»عصر« بر توصیه کردن یكدیگر به بیان حق سفارش شده است:َو َتواَصْوا ِباْلَحّق)پیام امیرالمؤمنین)ع(، همان، ص 
261( امیرالمؤمنین)ع( در جاى دیگرى حق و باطل را چنین معرفی می کند: »الباطُل أن َتقوَل سمعُت و الحقُّ أن 

تقول رأیُت)نهج البالغه، خطبه 141(؛ باطل  آن است که بگویی شنیدم و حق  آن است که بگویی دیدم«. 
مراد از این کالم حضرت، عدم اعتماد به شنیده ها و استدالل به  آن است، اما به راستی و با وجود دانستن حق، 
چه چیزى مانع گفتن حق می شود؟ امیرالمؤمنین)ع( در خطبه ۸4 جواب این سؤال را در رابطه با »عمرو بن عاص» 
چنین داده است: »َلیَمنُعُه ِمْن َقوِل الَحقِّ ِنْسیاُن أالِخَره؛  آرى فراموش کردن  آخرت مانع گفتن حق می شود، و لو 

به قیمت نابود کردن و ریخته شدن خون بی گناهان باشد«. 
یكی از مصادیق سخن حق، دفاع و یارى مظلوم در برابر ظالم است. کسی که مزین به زیور پرهیزکارى و 
دنیا در نظرش بی ارزش باشد، در عمل خلوص نیت داشته و از گفتن حق و طرفدارى از حق واهمه اى نداشته 
باشد، در صورت نیاز، به دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالمی بر می خیزد؛ حتی حاضر می شود در این راه جان خود 
را از دست بدهد. امیرالمؤمنین)ع( برترین عدالت را یارى مظلوم دانسته و در جاى دیگرى درباره ظالم می فرماید: 
ه)نهج البالغه، حكمت 1۸6(؛ ستمگرى که ابتدا به ظلم می کند، فرداى قیامت  ه َعضَّ »ِللّظاِلِم اْلَباِدى َغدًا ِبكفِّ

دستش را از پشیمانی به دندان می گیرد«. 

نماز
»نماز ستون دین است«؛ این جمله اى است که در روایات معصومین)ع( بسیار به چشم می خورد. اگر نماز 
مقبول درگاه ایزدى قرار گیرد، اعمال دیگر نیز مورد قبول واقع می شوند. امیرالمؤمنین)ع( بارها در مورد اهمیت 
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اَله)همان، خطبه 199(؛ نماز را به پا دارید«. در  نماز سخن گفته و در جایی فرموده است: »َتَعاَهدُوا أْمَر الصَّ
جاى دیگرى نیز فرموده است: »َو اعَلم أنَّ کلَّ َشیٍء ِمْن َعَمِلک َتَبٌع ِلَصاَلِتک)همان، نامه 27(؛ و بدان که تمام 
اعمالت تابع نمازت است«. اگر چه نماز عبادتی است فردى، ولی اسالم با تشویق به برگزارى نماز به صورت 
جماعت،  آن را به عبادتی جمعی تبدیل کرده است. از سوى دیگر بازدارى از ارتكاب منكر و فحشا، نتیجه نماز 
است؛ یعنی کسی که نماز می خواند دیگر مرتكب کارهاى ناپسند در جامعه نمی شود و در نتیجه جامعه اى که 

مردم  آن اهل نماز باشند، از سالمت بیشترى برخوردار خواهد بود. 
حج

حج نیز عبادتی است که  آثار اجتماعی بسیارى دارد؛ از جمله ارتباط ملل مختلف اسالمی با یكدیگر و اطالع 
یافتن از اوضاع، احوال و نیازهاى شان. حج و زیارت خانه خدا، محلی براى اطالع رسانی به مسلمانان جهان 
است؛ چنانچه پیامبر)ص( نیز از چنین فرصتی براى ابالغ خبر جانشینی به مسلمین بهره بردند. امیرالمؤمنین)ع( در 
ْنَب)همان، خطبه 110(؛  هما یْنِفیاِن اْلَفْقَر َو یْرَحَضاِن الذَّ باب اهمیت حج فرموده است: »َو َحجُّ اْلَبیِت َو اْعِتماُرُه َفإنَّ

حج و عمره خانه خدا، نابود کننده فقر و شست وشو کننده گناه است«. 

جهاد
یكی دیگر از توصیه هاى امیرالمؤمنین)ع( که با لفظ »الله«  آغاز شده، توصیه به جهاد است؛ جهاد با مال، جان 
و زبان در راه خدا. منظور از جهاد با انفس، همان حضور در میدان هاى جنگ براى حفظ اسالم و کشورهاى 
اسالمی در مقابل دشمنان است. جهاد به اموال نیز کمک هاى مالی است که در گذشته براى بسیج لشكر اسالم 
می شد و امروز هم تمام کمک هایی که در مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادى براى حفظ اسالم و 
مسلمانان می شود، مشمول  آن است. جهاد به زبان نیز همان دفاع هاى منطقی و تبلیغات مستمر براى پیشرفت 
اسالم است و امروز استفاده از تمام رسانه هاى ارتباط جمعی را در بر می گیرد. جهاد، قانونی عمومی در عالم 
 آفرینش است؛ زیرا تمام موجودات زنده اعم از گیاهان، انواع حیوانات و جانداران به وسیله جهاد موانع را از سر 
راه خود بر می دارند تا بتوانند به حیات مطلوب ادامه دهند. در حدیث دیگرى از امیرالمؤمنین)ع(  آمده است: »و 

الله ما َصُلَحت دنیا و ال دین اال به بالجهاد؛ هیچ دنیا و دینی جز با جهاد اصالح نشد«. 

تواصل،تباذر،تدابر،تقاطع
تواصل به معناى هر پیوند معنوى، مادى و عاطفی می باشد، ولی تباذل اغلب به معناى کمک هاى مالی و به 
منظور توجه دادن به پیوند مادى افراد جامعه و بذل کمک هاى مادى به نیازمندان جامعه است. یكی از موارد 
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ارتباط، صله ارحام است که اسالم بسیار به  آن سفارش کرده است. امیرالمؤمنین)ع( که خود عامل به  آن بود، پس 
ه ِفی الَجل؛ 

َ
ها َمْثَرأه ِفی الَماِل َو َمْنَسأ ِحم َفِإنَّ از سفارش به صله رحم، اثر  آن را چنین بیان کرده است: »َو ِصَله الرَّ

و صله رحم باعث فزونی مال و طول عمر است«. احادیث بسیارى نیز در مذمت قطع ارتباط به خصوص قطع 
رحم از معصومین)ع( نقل شده است. امیرالمؤمنین)ع( در بخشی از خطبه اى که به صفات متقین پرداخته، فرموده 
ْن َظَلمُه َو یْعِطی َمْن َحَرَمُه ُو یِصُل َمْن َقَطَعه؛ متقی کسی است که... به  آن محرومش ساخته،  است: »یعُفو َعمَّ

عطا می کند؛ با  آن کس که پیوندش را قطع کرده، می پیوندد«. 
امربهمعروفونهیازمنکر

کید بر  آن، اصالح جامعه و تعالی  آن  امر به معروف و نهی از منكر، مسئله اى کاماًل اجتماعی و هدف از تأ
است. اسالم تا  آنجا بر این مسئله تأکید کرده که تارک  آن را مستحق کیفرى برابر کیفر دیگر گنهكاران دانسته 
است؛ حتی اگر مرتكب هیچ معصیتی جز ترک امر به معروف و نهی از منكر نشده باشد. امیرالمؤمنین)ع( مسلط 
شدن اشرار بر حاکمیت جامعه و مستجاب نشدن دعاى مردم را دو أثر سوء ترک این مهم دانسته و در نامه اى نیز 
که هنگام بازگشت از صفین به امام حسن)ع( نوشته، فرموده است: »َو أُمر ِباْلَمعرُوِف َتكن ِمْن أْهِلِه و أنكِر اْلُمنكَر 
ِبیدِک َو ِلَساِنک َو َبایْن َمْن َفَعَلُه ِبُجهدِک)همان، نامه 31(؛ امر به معروف کن تا خود اهل معروف باشی، با دست 

و زبانت منكرات را انكار نما و از کسی که عمل بد انجام می دهد، به سختی دورى گزین«. 

انواعابعادسالمت)جسمانی،اجتماعی،هیجانی،عقالنی،معنوی،روانی(
ابعاد سالمت دانشمندان معتقدند که سالمت داراى ابعادى به شرح زیر است:

1 سالمت جسمانی: عبارت است از سالمت بدن که این سالمت از طریق خوردن و  آشامیدن صحیح، 
گاهی یافتن و احساس مسئولیت در قبال سالمت و تندرستی، به دنبال  ورزش منظم، اجتناب از عادات مضر،  آ
مراقبت هاى پزشكی مورد نیاز و شرکت دادن در فعالیت هایی که به پیشگیرى از بیمارى کمک می کند، محقق 

می شود)ادلین و همكاران، 1999(. 
سالمت جسمانی به منزله ادراک و انتظار مثبت از وضعیت جسمانی مناسب است. این یک واقعیت است 
بینی  پیش  را توصیف و  مثبت  به ویژه سالمت  بطور کامل سالمت  بتوانیم  ابزارهایی هستیم که  فاقد  ما  که 

کنیم)ادلین و همكاران، 1999(. 
2 سالمت اجتماعی: یعنی توانایی انجام موثر و کار آمد نقش هاى اجتماعی بدون  آسیب رساندن به دیگران. 
سالمت اجتماعی در واقع همان ارزیابی شرایط و کار فرد در جامعه است. این بعد از سالمتی بطور مشترک 

توسط روانشناسان و جامعه شناسان مورد توجه قرار گرفته است )ادلین و همكاران، 1999(. 
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3 سالمت هیجانی: این بعد از سالمت به فهم هیجانها و شیوه صحیح مقابله با مشكالتی که در زندگی 
روزمره پدید می  آید و چگونه تحمل کردن تنیدگی، اشاره می کند)ادلین و همكاران، 1999(. 

4 سالمت عقالنی: سالمت عقالنی یعنی داشتن ذهن باز به عقاید و مفاهیم جدید. به عبارت دیگر سالمت 
عقالنی عبارتست از فهم این نكته که شخص باطنًا داراى انرژى الزم و مناسب براى انجام فعالیت هاى عقالنی 
می باشد. محققان معتقدند که فعالیت هاى بسیار زیاد یا بسیار کم، تاثیر منفی بر سالمت می گذارد. مقدار 

متوسطی از فعالیت عقالنی در حد بهینه بوده و مناسب است)نایدو، 2000(. 
5 سالمت معنوى: در مورد سالمت معنوى تعاریف متعددى ارائه شده است. براى مثال به نظر ادلین و 
همكاران )1999(سالمت معنوى یعنی »حالت تعادل و نظم فرد با خود و دیگران و توانایی موازنه ساختن بین 
نیازهاى درونی با خواسته ها و تقاضاهاى بقیه دنیا«. الیسون )1986( سالمت معنوى را »نیروى یكپارچه بیت 
ذهن و بدن« و گرین برگ )19۸6(  آنرا »عقیده به یک نیروى وحدت بخش« و برخی از مولفان دیگر سالمت 

معنوى را«ادراک مثبت از معنی و هدف زندگی« می دانند)باباپور، 13۸1(. 
6 سالمت روانی: مولفان مختلف تعاریف متفاوتی از سالمت روان ارائه داده اند. این تنوع در تعاریف 
به مولفه هاى  اعتقاد متفاوت مولفان نسبت  از تفاوت رویكردهاى مختلف در روان شناسی و  می تواند ناشی 
مختلفی که در ارتباط با سالمت روان وجود دارد و در برخی مواقع بواسطه نتایجی که از پاره اى از بررسی  هاى 
بدست می  آید، باشد. پیش از پرداختن به تعریف سالمتی روانی الزم است به یک نكته اشاره نماییم. سه واژه 
»بهداشت روانی« و »سالمت روانی« و »بهزیستی روانی« گرچه داراى معانی متفاوتی هستند، ولی در مواردى 

به جاى یكدیگر به کار می روند)هرشن سن، 19۸۸، ترجمه منشی طوسی، 1374: 53(. 
بوسیله  روان  سالمت  ایجاد  هدف  آن  و  است  روانپزشكی  محدوده  در  تخصصی  زمینه  روانی  بهداشت 
زودرس  تشخیص  روانی،  بیمارى هاى  بروز  در  موثر  عوامل  کنترل  روانی،  بیمارى هاى  به  ابتال  از  پیشگیرى 
بیمارى هاى روانی، پیشگیرى از عوارض ناشی از برگشت بیمارى هاى روانی و ایجاد محیط سالم براى برقرارى 
روابط صحیح انسانی است، پس بهداشت روانی علمی است براى بهزیستی، رفاه اجتماعی و سازش منطقی با 

پیش  آمدهاى زندگی )هرشن سن، 19۸۸، ترجمه منشی طوسی، 1374: 53(. 

زندگیسالمدرسیرهامامعلی
امام علی )ع( شخصیت بزرگوارى است که به عنوان یک شخصیت دینی و مذهبی ریشه در فرهنگ ایرانی 
ما نیز دارد. در همین جا شایسته یاد آورى است که یكی از مصادیق نبوغ ایرانی انتخاب و تقویت شیعه به عنوان 

مذهب می باشد و امام علی )ع( چهره درخشان این مكتب است. 
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امام علی )ع( چهره شاخصی است که عالوه بر بعد الهی و  آسمانی خود از زاویه هاى زندگی روزمره نیز مورد 
توجه دوست و دشمن بوده است. کتاب هایی نظیر امام علی )ع(  از دیدگاه دشمنان، امام علی )ع( از دیدگاه دوستان 
و… نمونه هاى بارز این مسأله هستند. عالوه بر ا ینها احترام و باور مردم شیعه ایران به امام علی )ع(. می تواند موتور 

محرکه قوى در بهره گیرى از سیره امام علی )ع( در شیوه زندگی سالم باشد. 
امام علی )ع( داراى ابعاد شخصیتی بسیار گسترده ایست که انسان در هر موقعیت علمی، اجتماعی، مذهبی 
مییُز َبیَن  و…  می تواند به عنوان الگو از سیره  آن بزرگوار استفاده کند. امام علی)ع( می فرمایند: َرأُس الِعلِم التَّ
االخالِق َو ِاظهاُر َمحموِدها َو َقمُع َمذموِمها. باالترین درجه دانایی، تشخیص اخالق از یكدیگر و  آشكار کردن 

اخالق پسندیده و سرکوب اخالق ناپسند است. 
در اینجا می توان با توجه به سیره امام علی )ع( به عنوان یک ترازوى صحیح مالک رفتارهاى خوب و بد را 
میزان کرد و بر اساس  آنها شیوه زندگی خود را اصالح نمود و این مهمترین احترام به امام علی )ع( می باشد. حتی 
از  بعضی متون اسالمی این گونه استنتاج می شود که شفاعت امیر مؤمنان از شیعیان خود یعنی همین اصالح 

شیوه زندگی با بهره گیرى از سیره امام علی )ع(. 
در زیر به بعضی از روایات و احادیثی از امام علی )ع(  که می تواند مالک رفتار خوب و بد در شیوه زندگی 

کید بر بعد اجتماعی سالمت باشد اشاره  می شود.  مخصوصًا با تأ
َالُمؤِمُن َبشُرُه فی َوِجِهِه َوُحزُنُه فی َقلِبِه

شادى مومن در رخسار او و اندوهش در دل است  نهج البالغه، کلمات قصار، شماره325
َرّ ِمن َصدِر َغیرِک ِبَقلِعِه ِمن َصدرِک  قلب خود را از کینه دیگران پاک کن، تا قلب  آنها از کینه  ُاحُصِد الَشّ

تو پاک شود. )االمالی، ج2، ص 174(. 
ه. کسی که به تو گمان نیكی برد، گمانش را )عماًل( تصدیق کن. )نهج البالغه  َمن َظنَّ ِبَک  َخیَرًا َفَصِدق َظنَّ

نامه 31(
َخاُه َفَقد َفارَقُه.   به خشم در آوردن و شرمنده ساختن دوست، مقدمه جدایی از اوست. 

َ
ِإَذا خَتَشَم الُموِمن أ

محاضرات ج2 ص2۸
ال ِغَنی کالَعقِل، و ال َفقَر کالَجهِل، و ال میراَث کااَلَدب و ال َظهیَر کالُمشاَوَره

هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقرى چون جهل و هیچ میراثی چون ادب و هیچ پشتیبانی چون مشورت 
نخواهد بود. تحف العقول ص۸9

خالطوا الناس مخالطه ان متم معها بكوا علیكم، و ان عشتم حنوا الیكم
با مردم  آنچنان معاشرت کنید که اگر بمیرید بر مرگ شما اشک ریزند و اگر زنده بمانید به شما عشق ورزند. 
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نهج البالغه
فُق. بهترین خوبی ها رفق است)مهربانی و لطف با مردم. غررالحكم( َخیُر الَخالئق الِرّ

َخیُر الناِس َمن َنَفَع الّناس. بهترین مردم کسی است که نفع رساننده مردم باشد. غررالحكم
ِمَن الُخرِق المعاَجَلُة َقبَل اإلمكاِن و ااَلناٌة بعَد الُفرصِة

شتاب کردن در کارى پیش از بدست  آوردن توانایی و سستی کردن بعد از به دست  آوردن فرصت از نادانی 
است. جهادالنفس، ح۸29

ال یكون الصدیق صدیقا حتی یحفظ اخاه فی ثالث:فی نكبته و غیبته و وفاته. 
دوست اگر در سه مورد دوستش را حمایت نكند دوست نیست: در شدت و گرفتارى او، در غیبت وى و 

پس از مرگش. نهج البالغه
حَمَة ن ُتضِمَر ِلَجمیِع الّناِس الرَّ

َ
حَمَة أ بَلُغ ماَتسَتِدرُّ ِبِه الرَّ

َ
أ

مؤّثرترین وسیله جلب رحمت خدا این است که خیرخواه همه مردم باشی. غررالحكم، ح 3353
و َإیاک… َان َتِعَدُهم َفُتتِبَع َموِعَدک ِبُخلِفک… َفِانَّ الُخلَف یوجُب الَمقَت ِعنَد الله َو الّناس. 
بپرهیز از خلف وعده که  آن موجب نفرت خدا و مردم از تو می  شود. نهج البالغه، نامه 53

ٌم ِبَاَدِبک، َفَز ینُه ِبالِحلم ِ  ِانَّک ُمَقوَّ
ارزش تو به ادب توست، پس  آن را با بردبارى  آراسته کن. غررالحكم، ج 3، ص 57، ح 3۸13

َفِه َعَلیک، َفِغظُه ِبُحسِن الِحلِم َعنُه َمن غاَظک ِبُقبِح السَّ
هر کس با زشتِی سبكسرى تو را خشمگین کرد تو با زیبایی بردبارى او را به خشم  آور. 

غررالحكم، ج 5، ص333، 
راُح الكَلِف َاهَنی الَعیِش اطِّ

گواراترین زندگی، رها کردن تكّلف ها )تجّمالت( است. غررالحكم، ح 2472
ُه َاهُلُه َمن ساَء ُخلُقُه، َملَّ

هر کس بد اخالق باشد، خانواده  اش از او دلتنگ و خسته می  شوند. تحف العقول، ص 214
ِة َو ال یسُتُر الَعوَرَة لَّ َشرُّ الّناِس َمن ال یعفو َعِن الزَّ

بدترین مردم کسی است که خطا را نمی  بخشد و عیب )دیگران( را نمی  پوشاند
غررالحكم، ج4، ص175، ح 5734

فی َسَعِة ااَلخالِق کنوُز ااَلرزاِق
گنج هاى روزى در وسعت اخالق نهفته است. کافی، ج ۸، ص 23
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َمُط ااَلوَسُط ِة النَّ َخیُر هِذِه ااُلمَّ
بهترین این امت، میانه  روها هستند. بحارالنوار، ج 4، ص 41، ح 1۸

نَّ َحِدیَثنا ُیحِیی الُقُلوَب
به راستی که حدیث ما )اهل بیت( دلها را زنده می کند. بحارالنوار، ج 2، ص 144

فاَز َمن أصَلَح َعَمَل یوِمِه َو اسَتدَرک َفواِرَط أمِسِه
رستگار شد  آن که کار امروزش را سامان داد و کوتاهی  هاى دیروزش را جبران کرد. 

)مستدرک الوسائل، ج 12، ص 151(
الَمِة ال ِلباَس أجَمُل ِمَن السَّ

هیچ لباسی زیباتر از سالمتی نیست. عیون الحكم والمواعظ، ح 9۸91
َمن َلم یصِلح َنفَسُه َلم یصِلح َغیَرُه؛

هر کس خودش را اصالح نكند، نمی تواند دیگران را اصالح نماید. غرر الحكم، ح ۸990
ی َعنُه َعَقَر.  َساُن َسُبٌع ِإن ُخلِّ للِّ

زبان تربیت نشده، درنده اى است که اگر رهایش کنی می گزد. نهج البالغه، حكمت60
ِاقَبل ُعذَر أخیَک و إْن َلم یُكن َلُه ُعذٌر، َفاْلَتِمس َلُه ُعذرًا

عذر برادرت را بپذیر و اگر عذرى نداشت، عذرى برایش بتراش. بحار النوار، ج 74، ص 165
َه َو لَینَصح َولَیجَتِهِد ِق اللَّ َب َفلَیتَّ َمن َتَطبَّ

هر که طبابت می  کند باید از خدا بترسد و خیرخواه باشد و سعی خود را به کاربرد
دعائم االسالم، ج 2، ص 144
َدا اإلحساِن لَمَطُل َو الَمنُّ ُمَنكِّ

تعّلل ورزیدن و مّنت نهادن، از ]ارزش [ احسان می  کاهد. غررالحكم و دررالكلم، ح 1595
واُب ِمن شَیِم ُاوِلی ااَللباب نُّ الصَّ َالظَّ

خوش گمانی، از اخالق عاقالن است. غررالحكم، ح 13۸6
ِاذا عاَتبَت الَحَدَث َفاتُرک َلُه َموِضعا ِمن َذ نِبِه ِلَئاّل َیحِمَلُه االخراُج َعَلی الُمكاَبَرِة

هرگاه جوان را توبیخ کردى، برخی خطاهاى او را نادیده بگیر، تا توبیخ تو، او را به مقابله وادار نسازد. شرح 
نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج 20، ص 333، ح 819

لساِن َخیٌر ِمن صیاِم الَبطن.  لسان َو صوُم الِّ صوُم الَقلِب َخیٌر ِمن صیاِم الِّ
روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شكم است. )غرر الحكم، ج 1، ص 417، ح ۸0(
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قصیُر َعِن االسِتحقاِق ِعیٌّ َاو َحَسٌد ناُء ِبَاکَثَر ِمَن االسِتحقاِق َمَلٌق َو التَّ لثَّ
تعریف بیش از استحقاق، چاپلوسی و کمتر از استحقاق، از ناتوانی در سخن و یا حسد است. 

نهج البالغه، حكمت 347
راهکارهاییبرایداشتنسالمتروانی

	داشتنهدفواقعیدرزندگی
افرادى که نمی دانند براى چه زندگی می کنند و به دنبال هدف خاصی نبوده و زندگی پوچی  و بی مفهومی 
دارند دچار تزلزل روحی  می شوند. امام علی علیه السالم بر معنادار بودن زندگی تاکید کرده و می فرمایند: »چون 
مردمی باشید که بر  آنها بانگ زدند و بیدار شدند، و دانستند دنیا خانه جاویدان نیست و  آن را با  آخرت مبادله 
کردند. خداى سبحان شما را بیهوده نیافرید« )نهج البالغه، خطبه63(. خداوند در قر آن کریم، انسان را خلیفه 
و جانشین خود معرفی می نماید، یعنی انسان کامل را انسانی می داند که بتواند تا  آنجا پیش برود که بین او و 
خدایش، کسی واسطه نباشد. بنابراین انسانی داراى روان سالم است که من باشد و من کسی است که اگر 
روانش گهگاهی دچار اختالل شود با یاد خدا و درک حضور او در زندگی اش و انجام فرامین الهی به ترمیم 

روان خویش اقدام نماید. 
توکل به معنی واگذار کردن امور به خداوند در کنار کار و تالش, وسیله اى جهت کسب  آرامش روحی و 
سالمت روانی است. توجه به این مطلب الزم است که اگر  آموزه هاى دینی به درستی شناخته و اجرا نشوند نه 

تنها تاثیر مثبت نداشته بلكه تاثیر منفی خواهد داشت 
دل با یاد خدا  آرام می گیرد. حضرت علی )علیه السالم( در حكمت 13۸ نهج البالغه می فرمایند: » و ادفعوا امواج 

البالء بالدعاء« امواج بال و مشكالت و سختی ها را با دعا از خود دور می کنید. 
راز و نیاز عالوه بر این که غم و اندوه را زایل می کند، باعث اطمینان قلب و قدرت روحی می شود. کسی که 
خدا را بهتر بشناسد و تعهد او نسبت به دستورات خدا بیشتر باشد از سالمت روحی و روانی بیشترى برخوردار است. 
پس هر وقت انسان خدا را فراموش کرد، جهت خود را در نظام هستی گم کرده و وقتی بندگی و عبادت خدا را 
فراموش کرد، حتمًا به بندگی و عبادت غیر خدا افتاده و از اینجاست که اضطراب و تشویش ها به سراغش می  آید. 

	توکل
توکل به معنی واگذار کردن امور به خداوند در کنار کار و تالش, وسیله اى جهت کسب  آرامش روحی و 
سالمت روانی است. توجه به این مطلب الزم است که اگر  آموزه هاى دینی به درستی شناخته و اجرا نشوند نه 
تنها تاثیر مثبت نداشته بلكه تاثیر منفی خواهد داشت. به عنوان مثال اگر توکل را به معنی واگذار کردن مطلق 
امور به خداوند بدانیم و معتقد باشیم خود انسان هیچ وظیفه اى ندارد؛ این حالت توکل نیست؛ بلكه تن پرورى و 
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تن  آسایی است، بنابراین همانطور که اشاره شد توکل باید همراه با کار و تالش باشد. یعنی  آن که انسان تالش و 
کوشش خود را انجام دهد و به وظیفه خود عمل کند و پس از  آن حصول نتیجه را به خدا واگذار نماید. مسلمًا 
اگر این صفت در انسان باشد؛  آرامش روانی نیز در کنار  آن ایجاد می شود؛ زیرا او می داند که باید سعی و تالش 

خود را انجام دهد و در حصول نتیجه بر خدا توکل کند. 
اکثر نارسایی هاى روحی و روانی که بشر به  آن مبتال است در اثر اضطراب ها و نگرانی هایی است که او براى 
کسب نتیجه از اقدامات خود دارد. اما انسانی که بر خدا توکل کرده است می داند که نتیجه با اراده خداوند 
ایجاد می گردد و بنابراین از این جهت, روح و روان او داراى  آرامش است. چنانكه امام خمینی نیز در جمله 

معروف خود می فرمایند: ما مامور به وظیفه ایم نه مامور به نتیجه. 
این چنین است که حضرت امیر می فرمایند: من اراده اصالح به مقدارى که در توان دارم نمودم و توفیق من 

تنها از ناحیه خداست و به او اعتماد می کنم و بسوى او روى انابت می  آورم. )نهج البالغه,نامه 2۸(
	صلهرحمواظهارمحبتبهمومنان

اظهار محبت مسلمانان به یكدیگر و گردهمایی و اتحاد صفوف از یک سو، موجب رشد عاطفه نوع دوستی 
در نفس و ترغیب انسان ها به ایثار و رعایت منافع مردم و به طور کلی، جامعه می شود و از سوى دیگر، موجبات 
تضعیف حالت هاى انفعالی نفرت و کینه توزى و انگیزه هاى ظلم و تجاوز و حب ذات و خودخواهی را فراهم 
می  آورد؛ علت اصلی برخی از  آسیب هاى روانی, سوءظن و بدگمانی، حسد و کینه توزى و یأس و ناامیدى ها 
است و همه این علل با برقرارى روابط متقابل و محبت  آمیز از بین رفته و روح و جان  آدمی از مالل و اندوه و 

 آسیب روانی نجات می یابد 
امام علی)علیه السالم( می فرماید: با همسایگان خود خوش رفتارى کنید؛ چرا که  آنان مورد توصیه و سفارش پیامبر 
شما هستند. پیامبر)صلی الله علیه و آله( همواره نسبت به همسایگان سفارش می فرمود، تا  آنجا که ما گمان بردیم 

به زودى سهمیه اى از ارث براى  آنان مقّرر خواهد شد)نهج البالغه، نامه 47(. 
مجالست با خویشاوندان, امنیت روانی و مادى فرد را تأمین می کند و احساس نیاز به محبت ورزیدن و مورد 
محبت واقع شدن را تأمین می نماید. امام پرهیزگاران فرمودند: »اّیها الناُس، ِاّنه الیستغنی الرجل و ان کان ذا مال 
عن عترته )عشیرته(،....«؛ اى مردم! انسان هر قدر هم ثروتمند باشد، از خویشاوندان خود بی نیاز نیست که از او 
با زبان و دست دفاع کنند. خویشاوندان انسان، بزرگ ترین گروهی هستند که از او حمایت می کنند و اضطراب 
و ناراحتی او را می زدایند؛ و در هنگام مصیبت ها نسبت به او، پرعاطفه ترین مردم می باشند. )نهج البالغه، 
ترجمه محمد دشتی، ص 69(. و نیز در جاى دیگر می فرمایند: نیكی کردن به همسایگان، روزى فرد را افزایش 
می دهد. و ساکنان تا چهل خانه از هر طرف، همسایه یكدیگر محسوب می شوند. اگر کسی با شكم سیر بخوابد 
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و همسایه اش گرسنه باشد، م?من نیست. از سوى دیگر صله رحم موجب سالمت جسمانی و در نتیجه، طول 
عمر می شود. حضرت علی)علیه السالم( در خطبه 110 نهج البالغه می فرمایند: ارتباط با خویشاوندان مرگ را به تاخیر 
می اندازد و عمر را طوالنی می کند. راز و نیاز عالوه بر این که غم و اندوه را زایل می کند، باعث اطمینان قلب 
و قدرت روحی می شود. کسی که خدا را بهتر بشناسد و تعهد او نسبت به دستورات خدا بیشتر باشد از سالمت 

روحی و روانی بیشترى برخوردار است 
	دلنبستنبهدنیاوپرهیزازتکلفدرزندگی

یكی از راه هاى کسب  آرامش و رسیدن به سالمت جسمی و روحی دل نسپردن به این دنیاى فانی است. 
امیرمومنان علی )علیه الّسالم( فرمود: اى مردم زندگی دنیا گیاه خشک شده و درهم کوبیده است که تولید وبا 
می کند. بنابراین از چراگاه  آن دورى جویید، زیرا دل کندن از  آن راحت تر است از اینكه در  آن اقامت کنید و 
در  آن  آرامش یابید. روزى اندک  آن پاکیزه تر از ثروت زیاد و جمع شده  آن است. کسی که ثروت دنیا را جمع 
می کند گرفتار فقر و ندارى می شود و کسی که از دنیا احساس بی نیازى می کند به  آسایش می رسد؛ و هر که 
مقهور زینت و زیبایی دنیا شود از دیدن واقعیت ها کور و نابینا می گردد؛ و  آن که حرص شدید به دنیا را شعار 
خویش قرار دهد، دنیا دلش را از غم و غّصه ُپر کند؛ و  آن غم و غّصه ها همواره در مرکز اصلی قلبش در انقالب 
و اضطراب است، گرفتار فكرى که او را سرگرم می کند و فكرى که او را اندوهناک می سازد و این ادامه دارد 
تا  آنجایی که راه نفس کشیدن او گرفته شود و در خانه قبر جاى گیرد. این در حالی است که رگ هایش بریده 
شده و فانی شدنش براى پروردگار  آسان و وارد کردن او در قبر براى برادران و دوستانش نیز  آسان است.  آرى 

مرد م?من به دنیا با دیده عبرت نگاه می کند... )نهج البالغه، حكمت 367(
انسان داراى معنویت با تكیه بر قدرت پروردگار و حكمت او، به  آسانی دشواریها، عوامل اندوه، نگرانی و 

اضطراب را کنترل می کند و در نتیجه از روان و جسمی سالم تر برخوردار است. 

نتیجهگیری
سالمت معنوى قادر است فرد را در برابر بسیارى از بیمارى ها و مشكالت روانی مصون نگه داشته و امنیت 
و  آرامش روحی و روانی را به وى اعطا کند و در نهایت جامعه را سالم نگه دارد. در دنیاى امروز علیرغم 
به وضوح  انسان ها  اجتماعی  و  فردى  زندگی  در  معنویت  به  نیاز  روزافزون  آن،  و سرعت  پیشرفت هاى علمی 
احساس می شود. واضح است که هدف ما به  آن بخش از معنویت مدرن سكوالر که متأسفانه در برخی از جوامع 
امروز به چشم می خورد و در قالب عرفان و مفاهیم دیگر به مردم تزریق می شود، نیست؛ بلكه منظور  آن معنویت 
حقیقی منطبق با مبانی دین اسالم و برگرفته از تعالیم روح بخش قر آن و عترت است که به زندگی انسان ها شور، 
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عشق و معنا می بخشد. از دیدگاهی دیگر سالمت فرد و جامعه از گذشته هاى دور در ابعاد مختلف جسمانی، 
روانی و اجتماعی قابل بررسی  بوده و امروزه با توجه به ضرورت برطرف ساختن نیازها و احتیاجات بشر از طریق 

دین، سالمت معنوى نیز به ابعاد فوق اضافه شده است. 
می توان گفت، سالمت انسان مقوله پیچیده اى است و تنها به تشخیص بیمارى ها و امراض جسمی و سالمت 
بدن خالصه نمی شود و ابعاد مختلف دیگرى، از جمله سالمت بعد معنوى انسان را دربرمی گیرد. سالمت 
معنوى، از نیم قرن پیش به عنوان یكی از ابعاد چهارگانه سالمت، مورد توجه و عنایت پزشكان، اندیشمندان 
و روانشناسان قرار گرفته است. این مفهوم، نخستین بار در سال 1971 میالدى توسط موبرگ و تحت عنوان 
»بهزیستی معنوى« مطرح شد. سالمت معنوى از دیدگاه اسالم، در واقع ارتباط و اتصال معنوى انسان با خالق 
است، همان زمینه ساز  آرامش قلبی است که انسان را از اضطراب ها، دلنگرانی ها و تشویش ها رها می کند و به 
امنیت روانی می رساند و در قر آن و روایات ائمه اطهار علیهم السالم با عباراتی چون سكینه و اطمینان قلبی بیان 
گردیده است. بر اساس معارف علوى، در حوزه اعتقادى: ایمان، تقوا، توکل بر خدا و معاد باورى و در حوزه 
عملی: ذکر، اقامه نماز، تالوت قر آن، دعا، توسل و ازدواج، از راه هاى دستیابی و تقویت سالمت معنوى در 

انسان هستند. 
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مبانیتربیتمعنویدرمعارفعلوی

منیژهکر1،مصطفیمنتظری2
1- دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ انقالب اسالمی، دانشگاه گلستان، ایران

 2- استادیار گروه حقوق و الهیات دانشگاه گلستان

چکیده
تربیتی مناسب در راستاى وصول به سعادت و کمال ابدى براى خود و دیگران،  به  انسان براى دستیابی 
به روش هاى تربیتی همگام با زمان، مكان و موقعّیت موجود نیاز دارد. وى می تواند با بهره بردارى از تجربة 
گذشتگان و منابع دینی و علمی به این روش ها دست یابد. در منابع روانشناسی و علوم تربیتی، از این روش ها 
بسیار سخن به میان  آمده است. به نظر می رسد شرایط کنونی جامعة ما بیشتر به شرایط امام علی شباهت دارد و 
براى توسعة اخالق در جامعة ایران و جمهورى اسالمی الزم است با درک عمیق مبانی توسعة اخالق در سیرة 
کید بیشتر بر راهبردهاى علوى براى توسعة اخالق سیاست گذارى و برنامه  ریزى کنیم و به سوى  نبوى و تأ
طراحی مدلی کار آمد براى توسعة اخالق قدم برداریم. بنابراین هدف از انجام این تحقیق، بررسی  مبانی تربیت 
معنوى در معارف علوى با استفاده از روش توصیفی و مقاالت معتبر علمی و پژوهشی بوده است. نتایج یافته ها 
نشان داد، انسان ها ارزش فوق العاده اى در منظر امام علی )علیه السالم( داشته اند و ایشان تمامی تالش خویش را 
در جهت بهبود هر چه بهتر زندگی مادى و اخروى انسان ها به کار می گرفتند و تالش می کردند با استفاده از 
روش هاى مختلف مردم را تربیت کرده و راه خوب زیستن را به  آن ها  آموزش دهند. بهره گیرى از شیوه هاى 

تربیتی این امام همام می تواند ما را در ساختن اجتماعی بهتر یارى رساند. 

واژگان کلیدی: امام علی )علیه السالم(، تربیت، تربیت معنوی، معارف علوی. 
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مقدمه
اسالم مكتبی است الهی که هدف نهایی  آن هدایت انسان به سوى خدا و  آراستن وى به صفات و اخالق 
الهی است بدان سان که به جز خدا همه قدرت هاى طاغوتی نفی شود و انسان با عبادت پروردگار بر تقرب هرچه 
گاهی و  بیشتر به ذات ذوالجالل او بیفزاید. در این مكتب، مهم ترین ابزار تحقق  آرمان هاى اسالمی، ایجاد  آ
شناخت در انسان ها و مقدم داشتن  آن بر هر نوع اعمال خشونت و زور معرفی شده است؛ زیرا اسالم بر  آن است 
که عقل و اندیشه و همه نیروهاى خالق و سازنده  آدمی را از قیود جهل و خرافه، موهوم پرستی و دیگر زنجیرها 

 آزاد کند و راه تكامل و سعادت را بر  آنان هموار سازد )حسینی، 1379: 6(. 
ْکَرُم؛  َک ااْلَ  َو َربُّ

ْ
تعلیم و تربیت در اسالم با نزول اولین  آیات وحی بر پیامبر اکرم )ص(  آغاز و با خطاب »ِاْقَرأ

َم ااِلْنساَن ماَلْم َیْعَلْم«)قر آن، 5/96 3(، منشأ و مشّیت الهی به خود گرفت؛ که در این  آیات  َم ِباْلَقَلِم؛ َعلَّ ذى َعلَّ الَّ
اولیه بر دو عنصر بنیادین تعلیم و تربیت، یعنی کسب علم و دانش از یک سو و تعالی روح و کمال انسانی از 

سوى دیگر تأکید می شود. )حسینی، 1379: 3(
در واقع، منظور از تربیت در مكتب اسالم، تربیت عمدى است، نه غیرعمدى؛ و هدف از تربیت انسان، 
رساندن او به کماالتی است که استعداد به دست  آوردن  آن را دارد، انسانی کامل و سعادتمند، انسانی حق طلب 
و عدالت جو و متكی بر خالق خویش وخالصه انسانی  آرمان خواه و دادگر، مؤمن و بافضیلت  آن گونه که 
واقعا اشرف مخلوقات و در خورتكریم  آفریدگار جهان باشد  آن چنان که در  آیه 70 از سوره اسراء  آمده است: 
به حقیقت که ما فرزندان  آدم را عزت و کرامت عطا کردیم و در خشكی و دریا  آنها را نیرومند ساختیم و از 
نعمت هاى پاکیزه بهره مندشان کردیم و بر بسیارى از  آنان که  آفریدیم، برتریشان دادیم، برترى و فضیلتی عالی و 

شایسته. )ادیب، 1362: 10(
بدین سان، در نظام تربیتی اسالم از فرد خواسته می شود همت خود را به قدر معین در راه خودسازى و تغییر 
نفس خود مصروف دارد و در این راه هم ازجهت عقلی و هم ازلحاظ عملی و اخالقی، در تغییر محیط خویش 
و ساختن و شكل دادن  آن مطابق خواسته هاى خود اهتمام ورزد. به همین جهت، از انسان خواسته شده است که 
طبیعت بی شعور را به یک اصل و عاملی تغییر دهد که او را در شئون زندگیش کمک کند و مشكالت دنیایش 

را  آسان سازد )همان، ص 112(. 
علی)ع( نمونه کامل انسان الهی، الگوى تربیتی اسالم و تبلور عینی تفكر توحیدى است. انسان واالیی که از 
کودکی در محضر پیامبر اکرم)ص( رشد کرد، در مكتب او پرورش یافت و در پرتو ابعاد روحی و مكارم اخالقی 
واالى ایشان و در سایه فرهنگ قر آنی شخصیتش شكل گرفت. او که حافظ قر آن، قر آن ناطق و مفسر راستین  آن 
است، احاطه اش به معارف الهی چنان است که تنها او می تواند بگوید: »َلْو ُکِشَف الغطاُء ما ازددُت یقینا؛ حتی 
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اگر همه پرده ها کنار رود، ذره اى به یقین من افزوده نمی شود«. )جوادى  آملی، 1376، ص107(. 
در نهج البالغه و در کالم امام علی)ع( که همه چیز رنگ و بوى الهی دارد، طبعا روش ها، ابزارها، مواد، 
مراحل، عوامل و اهداف تربیت نیز خداگونه و به منظور تكامل انسان، تصفیه روح، رهایی از بندگی غیرخدا 
و مبارزه با نفس اّماره است. در این مكتب بدترین دشمن انسان نفس هواخواه و سرکش وى است که او را 

وَک َنْفُسَک الّتی َبین َجْنِبْیک...« )رزمجو، 1369، ص 1۸5(.  به تباهی و نافرمانی فرا می خواند: »َاْعدى َعدُّ
از نظر  آن حضرت، دنیا محل تربیت و گذرگاه تكامل است: »َیاْبَن  آَدَم َخَلْقُت ااَلْشیاَء الْجِلَک َو َخَلْقُتَک 
اَلْجِلی... ؛ همه چیز براى انسان  آفریده شده است و انسان براى خدا« )مطهرى، 1375، ص276(، چنانكه 
َمواِت َو ااَلْرِض َو َما َبْیَنُهَما َو ِاَلْیِه اْلَمِصیُر...« )مائده،  آیه 1۸(.  بازگشت او نیز به سوى خداست: »َوِلّلِه ُمْلُک السَّ
در نظام تربیتی نهج البالغه دست یابی به سعادت و خوشبختی، تنها در سایه شناخت خداوند، فرمانبردارى از 
دستورهاى او و پیمودن راه انبیاى الهی ممكن است. در این دیدگاه، انسان عضوى فعال، مستقل، مفید و محترم 
از پیكره اجتماع بشرى است که باید شریک غم ها و شادى هاى جامعه باشد. پیامبر اکرم)ص( فرموده است: »َمَثُل 
َهِر َو  ِهْم َو َتراُحِمِهْم َو َتَعاُطِفِهْم، ِمْثَل الَجَسِد ِاَذا اْشَتكی َعْنُه ُعْضٌو َتداعی َلُه ساِئُر اْلَجَسِد ِبالسَّ الُمؤِمِنیَن ِفی َتوادِّ

الُحّمی« )السیوطی، 1321، ج2، ص145(. 
الزمه  تربیت  تنها  نه  است.  بشر  زندگی  نیازهاى  اساسی ترین  و  ابتدایی ترین  از  تربیت  گفت،  توان  می 
جدایی ناپذیر زندگی است، بلكه انسان در پرتو تربیت صحیح می تواند موجودى هدفمند و اندیشه ورز بوده به 
اهداف و  آرمان هاى خود دست یازیده و قله رفیع سعادت را فتح کند. انسان مسلمان براى پیمودن راه سعادت 
و بندگی نیازمند الگوهاى مطمئن در عرصه عمل است. تنها معصومین )ع( هستند که از هر گوهر عصمت و 
مصونیت برخوردار و از خطا و اشتباه به دورند.  آنان بهترین و مطمئن ترین الگوهاى تربیتی اند و ارائه دیدگاه هایشان 
ضرورتی انكارناپذیر براى پویندگان عرصه تعلیم و تربیت است. در این میان الگوى تربیتی امام علی )ع(جایگاه 
ویژه اى دارد.  آشنا ساختن فرزندان با علوم اهل بیت )ع( از جمله عناصر مهم تربیت دینی در فرهنگ شیعی و 
علوى است. باید بكوشیم تا فرزندانمان را با معارف غنی، متقن و روشنگر اهل بیت )ع(  آشناسازیم و  آنان را با 
تعلیم معارف و محاسن دانش ناب اهل بیت )ع( در حریم امن عقیده و عمل قرار دهیم و در برابر هجوم عقاید 
و اندیشه هاى ناپاک سدى محكم ایجاد کنیم. همان گونه که حضرت علی )ع( می فرماید: »به کودکان خود  آن 
مقدار از دانش ما را که به حال  آنان مفیداست تعلیم دهید تا اندیشه مخالفان و مرجئه بر  آنان غالب نشود« از این 

رو  آن چه در این تحقیق در پی  آن هستیم بررسی  برخی از روش هاى تربیت از منظر امام علی )ع( است، 
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تعریفتربیت
و  مربیان  بر  تعالی  آن دو  و  تمدن و رشد  تربیت در تحقق فرهنگ و  انحصارى  اهمیت و نقش  با  آنكه 
اندیشه وران بزرگ پوشیده نبوده است، از همین رو، غزالی تربیت را پس از پیامبرى، شریف ترین کار  آدمی 
خوانده )غزالی، 135۸:31(. و کانت  آن را بزرگ ترین و دشوارترین مسئله  آدمی دانسته )کانت، 1367:76( و 

افالطون بر  آن بوده است که فنی عالی تر و مقدس تر از تربیت نیست. )کاظم زاده ایرانشهر، 1357(. 
با این همه جاى شگفتی دارد که تا کنون بر تعریف یگانه و یا همگون از تربیت، توافق نشده است. علت این 
ناهمگونی را از یک سو چنان که اشاره شد در محدوده و گستردگی تربیت و از دیگر سو، در گوناگونی رویكرد 
تعریف گران تربیت به هستی، خدا، جهان، انسان، معرفت و جامعه شناختی می باید سراغ گرفت. به دیگر سخن، 
هر کس از تربیت  آن گونه که مایل به فهم  آن بوده و گرایش هاى علمی و فكرى وى ایجاب می کرده، دفاع 
کرده و تعریف ارائه داده است. از این رو، عده اى از تربیت پژوهان بزرگ، از یافتن تعریف شفاف و یگانه که 

پسندیده همگان افتد، نا امید گشته و تالش در این راه را بیهوده انگاشته اند. 
به هر روى و گذشته از اینكه دست یازیدن به تعریف جامع و مانع براى تربیت میسر می گردد و یا خیر، نباید 
پنداشت که اگر چنان تعریفی فراهم نیاید، باب تالش و گفتگو باید بسته شود و هیچ تعریفی براى  آن یاد نگردد؛ 
زیرا بر همان تعریف هاى ناهمسو از تربیت نیز  آثار و منافع افزون می توان جست. یكی از بهره هاى بسیار کار آمد 
تعریف تربیت  آن است که هر تعریفی به نوبه خود، تجلی گاه مكتب هاى تربیتی است، وانگهی، مرزهاى تربیتی 
در نگاه هاى مختلف را روشن می کند و از اینكه در ترسیم تربیت از منظر دیانت اسالمی و قر آنی ره به ناکجا 
 آباد بسپریم مانع می شود، چنان که در سطح اندیشه و نظر، نمی گذارد وسیله را هدف انگاریم و یا در نیمه راه، 

خویشتن را رسیده به مقصد پنداریم. 

مسئلهتربیت
مباحث تربیتی یكی از بنیادى ترین مباحث، علوم انسانی، و یكی از ارزنده ترین مباحث اجتماعی، سیاسی 
است. که با بسیارى از مباحث دیگر رشته هاى علوم ضرورى، ارتباط تنگاتنگ دارد، و در اخالق سازندگی، 
خود سازى و جامعه سازى، گاهی به عنوان پایه هاى اساسی، و زمانی به عنوان نتیجه و ره  آوردها، این قبیل از 
مباحث ارزشمند انسانی، اجتماعی مورد ارزیابی قرار می گیرد. و بدیهی است که؛سعادت فرد و جامعه، تكامل 
و ترقی انسان ها و خانواده ها، پیشرفت یا عقب ماندگی جوامع بشرى، سالمت جسم و جان بشریت تشنه  آزادى، 
همه و همه به »مباحث تربیتی« و »مسئله تربیت« مربوط می شود. اگر انسان ها، مباحث تربیتی را بدرستی 
بشناسند، و هدفدارى  آن را بدانند، و با روش هاى صحیح تربیت  آشنائی پیدا کنند و سپس خود را و خانواده خود 
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او و جامعه را تربیت کنند، اصالح نمایند و به سوى خوبی ها و ارزش هاى اخالقی سوق دهند، همواره به سوى 
تكامل و ترقی و استقالل در حرکتند و عقب ماندگی و شكست و ذّلت و خوارى و مفاسد اخالقی و اجتماعی 
دامنگیرشان نخواهد شد که از نظر قر آن کریم و نهج البالغه، هدف اساسی همه انبیاء و پیامبران الهی تحقق این 
 آرمان ارزنده الهی، بشرى است. و می دانیم که: مكتب اسالم کاملترین مكتب تربیتی است. و دستورات و 
قواعد و روش هاى تربیتی  آن از چشمه سار همیشه جارى وحی الهی گرفته شده و با رهنمودهاى مداوم امامان 

معصوم )ع( در تئورى و عمل لباس حقیقت پوشیده است. 
اّول- امكان تربیت: از دیدگاه نهج البالغه، تربیت ممكن، و روش هاى تربیتی مشخص و روشن است و 
بهترین روش هاى مقابله با موانع و  آفات تربیت نیز بدرستی مورد ارزیابی قرار گرفته است، که فرمود: َفَنفَسَک 
ُموُرَک، زنهار! زنهار! در تربیت و سازندگی خویشتن 

ُ
َن اللُه َلَک َسِبیَلَک، َوَحیُث َتَناَهت ِبَک أ َنَفَسک! َفَقد َبیَّ

تالش کن زیرا که خداوند، راهی را که باید بروى، براى تو روشن ساخته است و  آینده رفتن تو را مشخص 
و تبیین فرموده است(. سپس امیدوارى می دهد که اگر از راه روشن الهی بروید و در تربیت خود و دیگران 
ِریَق الَواِضَح َوَرَد الماَء  اُس، َمن َسَلَک الطَّ بكوشید حتمًا پیروز شده و به سرچشمه سعادت خواهید رسید. أُیَها النَّ
یِه! »اى مردم،  آن کس که از راه  آشكار و جاده حق ره سپارد به  آب می رسد و کسی را  َو َمن َخاَلَف َوَقَع ِفی التَّ

مخالفت کند در حیرت و سرگردانی قرار خواهد گرفت«. 
وا ِمن أنُفِسُكم َتأِدیبَهَا، َواعِدُلوا ِبَها  اُس َتَولَّ َها النَّ و  آنگاه به ضرورت تربیت و خودسازى اشاره می کند که: أیُّ
َعن َضَراَوِه َعاَداِتَها. » اى مردم، خودتان عهده دار تربیت نفس خویش باشید و نفس را از کشیده شدن به طرف 

هوس ها و عادت ناروا باز دارید.« )شرح نهج البالغه ج 16، ص 6(. 
دوم- تربیت پذیرى انسان: تربیت یكی از ارزشمندترین واقعیت نظام هستی است که در همه چیز قابل پیاده 
شدن و ثمره دادن می باشد. نه تنها انسان را می شود تربیت کرد و در خودسازى و جامعه سازى موفق شد، بلكه 
حیوانات و نباتات را نیز می شود تربیت کرده و با روش هاى تربیتی به سوى ارزش ها سوق داد. گرچه موجودات 
حیاتی همه تربیت پذیرند، اما تربیت پذیرى انسان از ویژگی هاى خاصی برخوردار است، انسان با برخوردارى 
)ع(  از عقل و تدبیر و عواطف انسانی، تربیت پذیرتر از دیگر موجودات نظام  آفرینش می باشد که امام علی 
ِعُظ  ِعُظ ِبال آَداِب، و الَبَهاِئَم اَل َتتَّ ن اَلَتَنفُعُه الِعَظُه إالَّ إَذا َباَلغَت ِفی إیاَلِمِه َفانَّ الَعاِقَل َیتَّ می فرماید: و التكوننَّ ِممَّ
رِب. » از کسانی مباش که پند و اندرز به  آنها سودى نمی بخشد مگر  آنكه سخت در توبیخ  آنها مبالغه  إالَّ ِبالضَّ
شود، زیرا انسان هاى عاقل با برخوردارى از عقل با اندرز و  آداب پند بپذیرند، اما چهار پایان با زدن«. )شرح ابن 

میثم ج 4، ص 44۸(. 
سوم - ارزش تربیت: پس از  آنكه دانستیم تربیت ممكن است، و انسان تربیت پذیر می باشد. و در امور 
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تربیتی باید عجله و شتاب کرد، حال، توجه به ارزش هاى تربیت و خودسازى ضرورى است، که امام علی )ع( 
فرمود:العلُم وراثُه کریمُه و االداُب حلُل مجددُه والفكُر مر آُه صافَیُه. »علم، میراث گران بهائی است و تربیت 
و  آداب ارزشمند اخالقی، لباس فاخر و زینتی است.« و در کالمی نورانی، جلوه ارزشمند دیگرى از تربیت 
را اینگونه مطرح می فرماید که: ال غنی َکالَعقل؛ و ال فقَر َکالَجهِل و ال میراَث کاالدِب وال ظهیَر کالمشاَوَرِه. » 
هیچ ثروتی چون عقل نیست و هیچ فقرى چون جهل نمی باشد و هیچ میراثی چون ادب و تربیت نخواهد بود.«

چهارم - هدفدارى تربیت: امكان تربیت و ضرورت خودسازى و باز پرورى جامعه را بسیارى از مكتب ها 
پذیرفته اند و مباحث پیرامون  آن را قبول داشته و با اسالم و دیگر مكاتب تربیتی، الهی، اعالن هماهنگی می کنند. 
 آنچه که اسالم را در برابر مكاتب تربیتی ممتاز جلوه می دهد »هدفدارى انسان« و »هدفدارى تربیت« است. 

پنجم- شناخت عوامل تربیت: پس از  آشنائی با مباحث مقدماتی مسئله تربیت، باید عوامل تربیتی را شناخت 
و  آنها را تقویت و به سوى  آنها جذب شد، که نقش تعیین کننده در تربیت و سازندگی فرد و جامعه دارد

روشهایتربیتمعنویدرمعارفعلوی
1- محاسبهنفس

از جمله روش هایی که در تربیت انسان بسیار مؤثر است، پاسبانِی از خویش و محاسبه نفس یا به عبارت دیگر 
»ارزیابی اعمال و انگیزه هاى پنهانی  آن« است )باقرى، 136۸، ص9۸(. در نظام تربیتی اسالم »ُحسِن عمل« 
ُكم َاْحَسُن َعَماًل«)ملک،  آیه  مورد نظر است نه کثرت  آن؛ چنانكه امام صادق)ع( در تفسیر  آیه شریفه: »ِلَیْبُلَوُکْم َایُّ
َیُة الّصاِدَقُة؛ منظور این  َما ااِلصاَبُة َخْشَیُة الّلِه و النِّ 2( می فرماید: »َلیَس َیْعنی َاْکَثُر َعَماًل َولِكْن َاْصَوَبُكْم َعَماًل و ِانَّ
نیست که چه کسی بیشتر عمل می کند، بلكه مراد  آن است که چه کس بهتر عمل می کند و صحت عمل  آنها 
ناشی از خشیت الهی و نّیت صادقانه است« )حكیمی، 1409، ج1، ص272(. باید پذیرفت که هرگاه عمل با 
تقوا همراه باشد دیگر نمی توان  آن را اندک شمرد؛ زیرا ارزش در اینجا به عدد نیست، بلكه به خلوص است، از 

ْقوى« )حكیمی، الحیاة، ج1، ص273(.  این رو موالى متقیان می فرماید: »الَیِقلُّ َعَمٌل َمَع التَّ
امام علی)ع( درباره این روش مؤثر تربیتی، خطاب به فرزندانش و همه مسلمانان می فرماید: »ِعباَدالّلِه! ِزُنوا َاْنُفَسُكْم 
ن ُتحاِسُبوا؛ اى بندگان خدا! خود را بسنجید قبل از  آنكه شما را بسنجند و از 

َ
ِمْن َقْبِل َاْن ُتوَزُنوا و حاِسُبوا ِمْن َقْبِل أ

خویشتن حسابرسی کنید پیش از  آنكه به حسابتان برسند« )نهج البالغه، خطبه90(. هم چنین فرمود: »َاْصِلُحوا 
ُكْم َتُموُتوَن َغَدا« )پاینده، ترجمه نهج البالغه، ص62(. و نیز فرمود: »ُطوبی ِلَمن َذَکَر  نَّ

َ
ُدنیاُکْم َو اْعَمُلوا اِلِخَرِتُكْم َکأ

اْلَمعاَد َو َعِمَل ِلْلِحساِب و َقِنَع باْلِكفاِف َو َرِضَی َعِن الّلِه؛ خوشا به حال کسی که به یاد معاد باشد و براى روز حساب 
عمل کند و به مقدار کفایت قناعت نماید و از خدا راضی باشد.« )نهج البالغه، حكمت 44(. 
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امام خطاب به یكی دیگر از فرماندارانش که به بیت المال تعّدى و از  آن سوءاستفاده کرده بود می فرماید:
ِذى  َفُسْبحاَن الّله! أَما ُتؤِمُن ِباْلَمعاِد؟ أْو ما َتخاُف ِنقاَش اْلِحساِب... َوالّلِه َلْو َانَّ اْلَحَسَن َو اْلُحَسْیَن َفَعال ِمْثَل الَّ

ی ِبِاراَدٍة َحّتی  آُخَذ اْلَحقَّ ِمْنُهَما....  َفَعلَت َما کاَنْت َلُهَما ِعْنِدى َهواَدٌة َوالَظِفرا ِمنِّ
 آیا تو به معاد ایمان ندارى؟ از بررسی  دقیق و سخت گیرى حساب در روز قیامت نمی ترسی؟ به خدا سوگند 
اگر حسن و حسین این کار را کرده بودند هیچ پشتیبانی و هواخواهی از ناحیه من دریافت نمی کردند و در اراده 

من اثر نمی گذاردند تا  آنگاه که حق را از  آنها بستانم. )نهج البالغه، نامه 41(. 
محاسبه و بازبینی  آنچه در روز انجام می دهد، انسان را از غفلت محفوظ می دارد، و مصون ماندن از غفلت، 

گاهی سوق می دهد.  در تربیت و تزکیه مؤثر و کارساز است و انسان را به تكامل معنوى و تقویت خود آ

2. زهدورزیواعراضازدنیاگرایی
تأثیرگذارى در دیگران، روشی که مطلوب و مؤثر است زهدورزى و  براى خودسازى و تهذیب نفس و 

پارسایی است. 
در مكتب تربیتی امام علی)ع( دل بستن به زخارف دنیوى نظیر مال و جاه،  آرزوهاى طوالنی، پیروى از هواهاى 
نفسانی و... مذموم است. به تعبیر  آن بزرگوار این امور، خرد  آدمی را ضایع می کند و او را به اشتباه کارى وامی 
ُه ُغُروٌر َو َصاِحُبُه  ْکَر َفاْکِذُبوا الاَلَل َفِانَّ دارد و از یاد خدا دور می سازد: »َواْعَلُموا َانَّ ااْلَءَمَل ُیْسِهی اْلَعْقَل َو ُیْنِسی الذِّ
َمْغُروٌر؛ بدانید  آرزوها موجب اشتباه کارى و فراموشی از یاد خدا می گردد، پس  آن را دروغ انگارید؛ زیرا  آرزو 

فریب دهنده و  آرزومند فریب خورده است« )نهج البالغه، خطبه ۸6(. 
شاگردان مكتب علوى، ضمن  آنكه تحت تأثیر امور فریبنده جهان مادى قرار نمی گیرند و به  آنچه وفا و بقایی 
نیا...«) قصص،  آیه  ندارد دل نمی بندند، در عین حال، با نظر به فرمان هاى الهی: ».. َواَلَتْنَس َنصیَبَک ِمَن الدُّ
ْزِق...« )اعراف،  آیه 32( هیچگاه دست از کار  باِت ِمَن الرِّ یِّ َم زیَنَة الّلِه اّلِتی َاْخَرَج ِلِعباِدِه َو الطَّ 77( و »ُقْل َمْن َحرَّ
و کوشش نمی کشند و وظایف فردى و اجتماعی خویش را همواره به نحو احسن انجام می دهند؛ هم از طیبات 

رزق دنیوى برخوردار می شوند و هم از لّذات روحانی و معنوى و بندگی خداوند بهره می برند. 
َسْوا َعلی مافاَتُكْم َو الَتْفَرُحوا ِبما  آتاُکْم...« )حدید، 

ْ
امیرمؤمنان، علی)ع( در تفسیر و تبیین  آیه شریفه: »ِلَكْیال َتأ

 آیه 23(، مفهوم واقعی زهد را چنین بیان فرموده است:
ُسوا َعلی مافاَتُكْم َو الَتْفَرُحوا ِبما  آتاُکْم... َو َمْن َلْم َیأَس َعَلی 

ْ
ُه َبْیَن َکِلَمتیِن ِمَن اْلُقر آِن: ِلَكْیال َتأ ْهُد ُکلُّ َالزُّ

ْهَد ِبَطَرَفْیِه.  اْلماِضی َو َلْم َیْفَرْح ِبااْلءِتی، َفَقْد أَخَذ الزُّ
تمام زهد و پارسایی در این دو جمله از قر آن است: هرگز بر  آنچه از دستتان رفته است دلتنگ نشوید و به 
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 آنچه به شما می رسد، شادمان نگردید و کسی که بر گذشته افسوس نخورد و به  آینده شادمان نشود، پس زهد را 
از دو سوى  آن بی اعتنایی به گذشته و  آینده دریافته است« )نهج البالغه، حكمت 439(. 

با توجه به  آنچه از ترسیم سیماى زاهدان در سخنان  آن بزرگوار گذشت، سزاوار است نمونه هاى دیگرى از 
سخنان ایشان را در این باره مالحظه کنیم و بیندیشیم که تا چه حد در سازندگی و اصالح انسان تأثیرگذار است:
ُد ُحْزُنُهْم َو ِاْن َفِرُحوا َو َیْكُثُر َمْقُتُهم َاْنُفَسُهم ِاِن اْغَتَبُطوا  ْنیا َتْبِكی ُقُلوُبُهْم َو ِاْن َضِحُكوا وَیشتَّ ِانَّ الّزاِهِدیَن ِفی الدُّ

ِبما ُرِزُقوا. 
همانا زاهدان در دنیا دل هایشان از ترس خدا می گرید، اگر چه به ظاهر خندانند و اندوهشان از عذاب الهی 
سخت است، اگرچه در نظرها شادمانند و به جهت تقصیر در بندگی، خشم ایشان بر خویشتن بسیار است هر 
چند به سبب  آنچه به  آنان روزى داده شده است، نیكویی حالشان مورد غبطه دیگران است )نهج البالغه، خطبه 

113(. و در جاى دیگر فرمود:
ْنیا َو َلْیُسوا ِمْن َاْهِلها َفكاُنوا ِفیها َکَمْن َلْیَس ِفیَها.  هاِد، کاُنوا َقْوما ِمْن َاْهِل الدُّ ِفی ِصَفِة الزُّ

پارسایان گروهی هستند که ظاهرا اهل دنیایند، اما به واقع اهل  آن نیستند. در دنیا زندگی می کنند مانند کسی 
که در  آن نیست، زیرا به  آن دل نبسته اند و سراى عاریتش پنداشته اند )نهج البالغه، خطبه 230(. 

 آن امام پارسایان در این خصوص در توصیف خود می فرماید:
َخْرُت ِمْن َغناِئِمَها َوْفرا َو الَاْعَدْدُت ِلُیباِلی َثْوبی ِطْمرا و الَحْزُت ِمْن َاْرِضَها  َفَوالّلِه َما َکَنْزُت ِمْن ُدْنیاُکْم ِتْبرا واَل ادَّ

ِشْبرا و الَاَخْذُت ِمْنُه ِااّل َکُقوِت َاتاٍن َدَبرٍة و َلِهَی ِفی َعْینی َاْدهی َو َاْهَوُن ِمْن َعْفَصٍة َمَقَرٍة. 
به خدا سوگند از دنیاى شما طال و نقره اى نیندوخته ام و از غنائم و ثروت هاى  آن، ماِل فراوان ذخیره نكرده 
ام و براى این لباس کهنه، بدلی مهّیا نساخته ام و از زمین  آن حتی یک وجب در اختیار نگرفته ام و از دنیا بیش 
از خوراک مختصر و ناچیزى برنگرفته ام و این دنیا در چشم من بی ارزشتر و خوارتر از دانه تلخی است که بر 

شاخه درخت بلوطی بروید )نهج البالغه، نامه 45(. 

3. معاشرتباصالحان
معاشرت و ارتباط با انسان هاى صالح و پرهیزکار روشی مؤثر و مطلوب در تربیت انسان هاست، چنانكه 
معاشرت با افراد ناصالح و داراى اخالق غیراسالمی،  آثار سوءتربیتی دنیوى و اخروى به دنبال دارد. مصادیق این 

حقیقت را با نگاه به گذشته و همچنین بررسی  و دقت در زمان کنونی، فراوان می توان یافت. 
در قر آن کریم و سیره معصومین)ع( مكرر به ارتباط داشتن با انسان هاى صالح و پرهیزگار، توصیه گردیده 

است. 
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از دیدگاه امام علی)ع( باید کسانی را براى دوستی و معاشرت برگزید که راستگو، درستكار، امین، بیداردل، 
گاه، باایمان و متدین باشند و از  آنها خواست که حاالت و اخالق ناپسندمان را تذکر دهند و مراقب رفتار و   آ
گاهمان کنند. حسن معاشرت، خوش خلقی و انسان  گفتار ما باشند و از عیوب  آشكار و پنهانی که داریم  آ
دوستی، از  آموزه هاى اساسی دین اسالم و روش هاى مطلوب تربیتی است و از منظر فردى، مایه تعالی روح، 
کرامت نفس و راه نیل به مقام عالی انسانی است و از نظر اجتماعی باعث محبوبیت و بهبود زندگی. تذکرات و 
یاد آورى هاى دوستان الیق و متعهد، باعث شناخت بیمارى هاى فكرى و روحی و عیوب و رذائل اخالقی و در 
گاه، باایمان و داراى اخالق اسالمی  نتیجه اصالح  آنها خواهد بود و در یک جمله، معاشرت با افراد اندیشمند،  آ
زمینه ساز سعادت و خوشبختی است. از نظر امام علی)ع( بدترین دوست کسی است که از ُخلق بد رفیق خویش، 

گاه است ولی  آن را نادیده می گیرد و به عنوان مدارا، از تذکر دادن به او خوددارى می کند:  آ
َشرُّ ِاْخواِنَک َمْن داَهَنَک ِفی َنْفِسَک َو ساَتَرَک َعْیَبَک. 

بدترین برادرانت کسانی هستند که با تو در صفات نفسانیت مدارا می کنند و عیوب اخالقیت را از تو پنهان 
می دارند )غررالحكم، ص446(. 

سكوت بی مورد و چشم پوشی نابجا درباره عیوب معنوى دوستان و برادران به منزله امضاى سیئات اخالقی 
 آنان است و این عمل نه تنها منافی با صداقت است بلكه می توان  آن را نوعی بدخواهی و دشمنِی ناخواسته با 

دوستان به حساب  آورد. علی)ع( می فرماید:
؛ دشمن را از  آن جهت دشمن  ُه َیْعُدو َعَلْیَک َفَمْن داَهَنَک ِفی َمَعاِیِبَک َفُهَو اْلَعَدوُّ ، َعُدّوا اَلنَّ َی اْلَعَدوُّ َما ُسمِّ »ِانَّ
می گویند که به تو تعدى و تجاوز می کند. پس دوستی که عیوبت را نادیده انگارد دشمن توست« )غررالحكم، 

ص2۸7(، چه او با این عمل به تو ستم رواداشته است. 
علی)ع( در نامه اى که به حارث همدانی نوشته سفارش کرده است: از مصاحبت و مجالست با گناهكاران 
َتْكِسُب  ااَلْشراِر  بار می  آورد. همچنین فرموده است: »ُصْحَبُة  به  َبد سرانجام، شر و بدى  پیوند  بپرهیز؛ چون 
َر... ؛ نتیجه همنشینی با اشرار و خطاکاران، جذب به بدى و شرارت است« )غررالحكم، ص196(، مانند  الشَّ
ْنیا َفِفی ذِلَک  باد که چون از گذرگاه متعفن عبور می کند بوى تعفن به خود می گیرد. »ِاّیاُکْم َو ُمجاِلَسُة َاْبَناِء الدُّ

ُبُكْم ِنفاَقا و ذِلَک داٌء َرِدىٌّ الَشَفاَء َلُه«. )مستدرک الوسائل، ج2، ص64(.  َذهاُب ِدیِنُكْم َو ُیَعقِّ

تشویق
یكی از تمایالت و نیازهاى فطرى بشر براى پیمودن راه تعالی و کمال  آن است که دیگران به شخصیت و 
ارزش وجودى او پی ببرند و از او قدرشناسی نمایند. در نامه امیر المۆمنین )علیه السالم( به مالک اشتر چنین  آمده 
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است: »پس  آرزوى سپاهیان را بر آور و همواره از  آنان ستایش کن و کارهاى مهمی که انجام داده اند برشمار. 
زیرا یاد آورى کارهاى ارزشمند  آنان، شجاعان را برمی انگیزاند و ترسوها  را به تالش وامی دارد«. 

تنبیه
امام علی )علیه السالم( تنبیه را به عنوان  آخرین راهكار در مورد افرادى که فاسد و بدکارند و سایر روش ها مانند پند 
گاه باشید! خداوند مرا  و نصیحت، ترک معاشرت و...  آن ها را به راه نیاورد جائز دانسته است و می فرمایند: » آ

به جنگ با سرکشان تجاوزکار، پیمان شكنان و فسادکنندگان در زمین فرمان داده است«. 
بشارت

بشارتی که حضرت علی )علیه السالم( از  آن بهره جسته اند دامنه گسترده اى دارد و تنها در خور انسان هاى برجسته 
گاهی دادن از نتایج و ثمرات کارهاى  نیست، بلكه نفوس ضعیف را نیز مخاطب ساخته است. این روش با  آ

خوب به شخص متربی، او را براى انجام عمل مشتاق و پر انگیزه می سازد. 

عادتدادنبهکارهاینیک
حضرت علی )علیه السالم( فرمودند که پیامبر اکرم )صلی الله علیه و  آله(، هر روز بخشی از اخالق خود را به من 

یاد می داد و به من امر می کرد که از  آن پیروى کنم. 

روشگذشتهنگریوعبرتگیری
امیرالمومنین )علیه السالم( می فرمایند: »ارزش نظریه شخص به اندازه میزان تجربه و شناخت و استفاده از تاریخ 
گذشتگان است«. تأمل و تدبر در حوادث و رویدادها و تاریخ گذشتگان یكی از روش هایی است که باعث 

گاهی، بصیرت و بینا شدن انسان می شود و در واقع یک نوع حرکت و تحول است.   آ

همنشینیبادانشمندان
حضرت علی )علیه السالم( می فرمایند: »بدانید که هم نشینی عالم دین و پیروى از اوست که خدا به  آن پاداش 
می دهد. اطاعت از عالم حسنات را بیفزاید و سیئات و گناهان را محو سازد و براى مومنان یک ذخیره است، 

علم براى مومن در زندگی سربلندى و پس از مرگ نیک نامی است«. 

ویژگیهایحاکمبراصولتربیتمعنوی
نگاهی کلی به اصول معنوى از دیدگاه امام علی)ع( بیانگر وجود مجموعه اى از ویژگی ها و عناصر مشترک در 
میان اصول گوناگون است. این ویژگی هاى مشترک که به نحوى بر اصول مزبور حاکمیت دارد و نحوه ارتباط 

درونی  آنها با یكدیگر و همچنین ارتباط  آنها با خدا و انسان را مشخص می کند عبارتند از:
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• ویژگیتعارضمداری	
در فضاى دینی هر اقدامی متضّمن یک پاسخ مثبت فعال و یک پاسخ منفی فعال است. انجام هر عملی ما 
را ملزم به خوددارى از بسیارى اعمال دیگر می کند. هرگز نمی توان بین خدا و شیطان، حق و باطل و صدق و 
کذب  آشتی برقرار کرد. هر گزینشی مستلزم یک وازنش است. بنابراین نه تنها میل به خدا و تعالی فعاالنه است، 

بلكه رهایی از شیطان و گمراهی نیز جّدى و فعاالنه صورت می پذیرد1. 
یكی از موانع مهم در تربیت دینی، روحیه سازش پذیرى و مداهنه با باطل و تالش براى جمع بین حق و باطل 
و ایجاد  آشتی میان  آن دو است. ویژگی تعارض مدارى در تربیت دینی متكّفل پرورش روحیه اى است که در 
مقام نظر همواره در صدد شفاف سازى جریان حق و انفكاک  آن از بیراهه هاى باطل است و در مقام عمل و 
رفتار نیز ضمن فاصله گیرى و انزجار عملی از باطل در صدد تقّرب به جریان حق و قرار گرفتن در قلمرو  آن 
است. بنابراین، می توان اصول تربیت را بر اساس تعارض میان حق و باطل و شفافّیت این تقابل در حوزه نظر و 
رفتار تبیین کرد. تربیت دینی دو بال دارد؛ اقدام به انجام امر مثبت و مقاومت و مبارزه در برابر امر منفی. کلیه 

اصول استنتاج شده از دیدگاه هاى تربیتی امام علی)ع( داراى این ویژگی یعنی داشتن دو لبه متعارض است. 
• ویژگیخدامحوری	

یكی از عامترین ویژگی هاى حاکم بر اصول تربیت مشخصه خدامحورى است. این ویژگی جوهره اساسی 
رفتار و منش فرد دیندار را تشكیل می دهد و به عنوان مهمترین عامل در ایجاد تمایز تربیت دینی از دیگر حوزه هاى 
تربیتی مطرح می گردد. به طور مشّخص، مفهوم خدامحورى عبارت است از »جهت گیرى کلیه اعمال و 
رفتارهاى انسان به سوى مالکها و معیارهاى الهی«. انعكاس این امر در فضاى تربیت بیانگر ویژگی خدامحورى 
است. سریان ویژگی خدامحورى در اصول تربیت سبب جهت گیرى اصول به سوى تعالی می شود. نگاه به 
انسان از هر روزنه اى غیر از روزنه الهی، حتی خرد و عقل، پیام  آور نوعی مواجهه با او در زوایاى محدود به جهان 

مادى و راهبرى وى به گستره اى کاماًل متفاوت از خاستگاه الهی و ابدى است. 
 ویژگی زندگی مداریدین ناظر به کلیه جوانب زندگی انسان است و با نگرشی فراتر از رفع نیازهاى موضعی 
و مادى، جهت دهنده بسیارى از خواستهاى انسان در روند زندگی از حیث گزینش و نحوه عمل و مسیر  آن 
می باشد. تربیت بر اساس چنین نگرشی مستلزم عدم انفكاک از متن زندگی است. بنابراین باید در جریان تربیت 
از اصول و معیارهایی استفاده شود که قابلیت انطباق بر مسیر عادى زندگی را داشته باشند و از قلمرو  آن خارج 
نشوند. اصول تربیت هرگز سبب بروز فعالیتی در عرض فعالیت مرسوم در زندگی نمی شود، بلكه نشو و نما و 

انعكاس خود را از رهگذر زوایاى مختلف زندگی عملی می ساز. 

1-.  فقْل لی عملی ولكْم عملكْم أْنتْم بریئون مّما أْعمل وأنا برى ٌء مّما تْعملون؛ بگو: عمل من براى من، و عمل شما براى شماست شما از  آنچه من انجام 
می دهم بیزارید و من از  آنچه شما انجام می دهید بیزارم )یونس، 41(
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هدفهایتربیتمعنوی
از دیدگاه نهج البالغه هدف هاى تربیتی زیر، براى تحقق  آرمان هاى متعالی انسانی، استنباط می شوند:

الف-تعلیمحکمت
باطنش حكمت است.  و  قر آن کریم است که ظاهرش علم  نهج البالغه،  به استناد  تعلیم حكمت  مبناى 
حكمت، روشنایی بخش عقل و خرد انسان است. انسان می تواند با پیروى از شخص مطلع و با فراگیرى دانش و 
تجربه از شخص حكیم، به اصول حكمت مسلط شود. درواقع، حكمت به همراه دانش، حیات قلب هاى مرده 
محسوب می شود که با ارائه براهینی منطقی، بینایی را براى چشم هاى نابینا و شنوایی را براى گوش هاى ناشنوا 
فراهم می سازد. حكمت و دانش را باید به هر وسیله و با تكیه بر هر منبعی  آموخت؛ زیرا گفتار حكیمانه، گمشده 
مؤمن است. حكمت بدان جهت سخن منطقی است که می تواند با سخن ضد خود از جهت تعیین صحت 
به استناد احكام منطق مقابله کند. فرد می تواند با تكیه بر فراگیرى حكمت، به »یقین« دست یابد؛ چرا که رسیدن 
به دقایق حكمت و پند گرفتن از حكمت ها به وسیله شخص هوشیار و بینا موجب می شود شخص بتواند از مآخذ 

گذشتگان عبرت بگیرد و تجربیات الزم را در تحقق »یقین« کسب کند. 
کید بر اهمیت  آموزش حكمت به عنوان یک هدف تربیتی، باید زمینه مساعد را براى تحقق  آموزش  در تأ

حكمت فراهم کرد؛ چرا که تحقق هدف مزبور در شرایط نامساعد ممكن نخواهد بود. 
ب-اشاعهتقوا

در  که  است  اسالم  معنوى  اجتماعی،  اخالقی،  ارزش هاى  مهم ترین  از  اخالق«،  »رئیس  به عنوان  تقوا 
نهج البالغه مطرح شده است )حكمت 410(. 

پرورش و تربیت انسانی »متقی« موردنظر است که با ترس از خداوند و ایثار و فداکارى در راه اطاعتش و 
متابعت از  آنچه در کتاب خدا قر آن به  آن امر شده است، عمل کند. 

انسانی که با متابعت از اوامر الهی در قر آن و پیروى از فرایض و اجراى  آنها و انجام واجبات و سنت هایی 
که هیچ کس جز با پیروى  آنها روى سعادت را نمی بینید، باید توشه خود را با عنوان »تقوا« از این دنیا برگیرد تا 
به مشیت خداوند راه یابد. و تقوا )پرهیزکارى( بهترین زاد و توشه سفر  آخرت ذکر شده است )حكمت 130(. 

زیرا درمقابل  بی شریک حرکت می کند،  و  یكتا  راه خداوند  در  فقط  احساس مسئولیت،  با  متقی  انسان 
او جوابگو خواهد بود. تقوا و ترس از خدا، داروى بیمارى هاى قلب ها، بینایی دل ها، شفاى  آالم جسمانی، 
صالح و مرهم زخم هاى جان ها، پاکیزه کننده  آلودگی ارواح، جالى نابینایی چشم ها، امنیت دربرابر ناارادى ها و 
اضطراب ها است. انسان متقی می تواند شرایط و سختی ها را به خوبی تحمل کند. خداوند انسان را به تقوا سفارش 

کرده و  آن را منتهاى رضا و خواست خویش از بندگان قرار داده است. 
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در این باره در خطبه 191  آمده است:
اى بندگان خدا! شما را به تقوا و پرهیزکارى سفارش می کنم؛ زیرا که  آن حق خداوند به شما است که خود 
موجب حق شما بر خداوند خواهد بود )که در پرتو  آن استحقاق پاداش خواهید یافت(. براى رسیدن به تقوا، از 

خداوند یارى بجویید!... 
ضمن این تصویر از انسان »متقی« و  آنچه براى پرورش و تربیت خصوصیات اخالقی اى که تقوا را اشاعه 

می دهند، در نهج البالغه چنین می خوانیم:
پرهیزکاران در دنیا داراى این صفات برجسته اند: در دین نیرومند، نرمخو و دوراندیش، با ایمانی مملو از 
یقین، در کسب دانش حریص و داراى علم توأم با حلم، در غنا میانه رو، در عبادت خاشع، در تهیدستی  آراسته، 
در شداید بردبار، طالب حالل، در راه هدایت بانشاط، از طمع دور، عملش نیک، فكر او یاد خدا، بی عالقگی و 
زهد نسبت به زندگی دنیوى، گفتار و کردار هماهنگ، مسلط بر عواطف و شهواتش، همگان به خیرش امیدوار 
گاه به رفتار و ارتباط صحیح با دیگران، در پوشش میانه رو، گریزان از  و از شّرش درامان، گفتارش راست،  آ

محیط باطل و عابر دایره حق... 
بر این مبنا، در باب »تقوا« و اشاعه  آن به عنوان یک هدف تربیتی در مجموع می توان چنین گفت: تقوا قلب 
بدن است و موجب احتراز از فساد اخالقی و انحرافات عقیدتی است. تقوا مهم ترین عامل ایجاد بزرگوارى و 
تواضع در فرد است؛ چنان که عملی که توأم با تقوا باشد، کم ارزش تلقی نمی شود هرچند به نظر ناچیز  آید زیرا 
این عمل مقبول درگاه خداست. تقوا عامل تسلط انسان به بروز اعمال، رفتار، گفتار و اندیشه هاى اوست تا پیوسته 

در مسیر حق گام بردارد. 
تقوا عاملی در مقابل بدکارى و گنهكارى است که با  آن می توان زهر گناهان را ازبین برد و با یقین به برترین 
درجه مقصود رسید؛ زیرا تقوا موجب رستگارى فرد و نجات ابدى است و تنها با تكیه بر تقوا، امكان تعقل 
اندیشه، کنترل عواطف و غرایز، و پرهیز از گفتارهاى نابه جا و باطل فراهم می شود. تقوا و اشاعه  آن، به عنوان اهم 

اهداف تربیتی در نهج البالغه ذکر شده است. 
ج-پرستشخدا)ایمان(

یكی از واالترین و مهم ترین اهداف تربیتی در نهج البالغه، پرستش خدا با تكیه بر شناخت اوصاف او و 
اعتقاد به توحید و وحدانیت و عدالت اوست؛ چنان که در خطبه اول  آمده است:

سر آغاز دین معرفت اوست؛ کمال معرفتش، تصدیق ذات او؛ کمال تصدیق ذاتش، توحید و شهادت بر 
یگانگی او؛ کمال توحید و شهادت بر یگانگی اش، اخالص؛ و کمال اخالصش  آن است که وى را از صفات 

ممكنات پیراسته دارند. 
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اعتقاد الهی به یكتایی وجود او و ستایش توأم با یقین و ایمان، متكی بر »شناخت« وجود اوست. امام )علیه السالم(
در باب ستایش خداوند، با اتكا به اصول عقیدتی  آیین اسالم، چنین می فرمایند:

ستایش می کنم خداوند را به خاطر اتمام نعمتش و تسلیم دربرابر عزتش و حفظ و نگهدارى از معصیتش. 
در نیازها از او استعانت می جویم؛ چه،  آن کس را که خدا هدایت کند، هیچ گاه گمراه نمی شود و  آن کس که 
خداوند او را دشمن دارد، هرگز نجات نمی یابد و هر کس که خداوند او را کفایت کند، نیازمند نخواهد شد... 
گواهی می دهم که جز خداوند یكتاى بی شریک، معبودى نیست... و گواهی می دهم که محمد )ص(، بنده و 
فرستاده اوست؛ که او را با دینی  آشكار و با نشانه و  آیینی راستین و کتابی نوشته شده فرستاد تا شبهات را ازبین 
ببرد و با دالیل روشن دربرابر همگان استدالل کند؛ با  آیات، مردم را از مخالفت خدا برحذر دارد و با کیفرها 

 آنها را بترساند. )خطبه 2(
ایمان به عنوان اهم خصوصیات عقیدتی یک فرد مسلمان در نهج البالغه مطرح می شود. ایمان روشن ترین 
راه و نورانی ترین چراغ مسیر زندگی فرد است. انسان در پرتو ایمان راه اعمال صالح را می یابد و با اعمال شایسته 
مؤمن می شود. با ایمان، کاخ علم و دانش  آباد خواهد شد و با علم، هراس از مرگ )و مسئولیت هاى پس از 
 آن( حاصل می شود. این ایمان با برگزیدن دین اسالم، فرد را به محكم ترین ریسمان متوسل می کند؛ زیرا قر آن، 

معدن ایمان است و مرکز  آن. 
ایمان بر چهارپایه استوار است: صبر، یقین، عدالت و جهاد. از این میان، امام )علیه السالم(در حكمت ۸2 در 
نهج البالغه در ارتباط با رکن »صبر« می فرمایند: »صبر و استقامت را در هر کار پیشه کنید! که صبر به ایمان، 

همچون سر است در مقابل تن؛ تن بی سر فایده ندارد و صبر بی ایمان نیز بی نتیجه است«. 
امام )علیه السالم(در تفسیر ایمان می فرمایند: »ایمان شناخت با قلب )عقل(، اقرار به زبان و عمل با اعضا و جوارح 

است« )حكمت 227( و »خداوند ایمان را براى تطهیر دل از شرک واجب فرمود« )حكمت 252(. 
درباره خصایص »مومن« نیز چنین  آمده است:

مؤمن کسی است که هرگاه بخواهد سخنی بگوید، نخست می اندیشد؛ اگر نیک بود، اظهار می کند و 
چنانچه ناپسند بود، پنهانش می دارد. به دیگر سخن، زبان مؤمن، پشت قلب اوست. 

مؤمن کسی است که  آنچه از ابتدا )از زمان پیامبر( حالل بوده است، هم اکنون نیز حالل بشمرد و  آنچه در 
 آغاز حرام بوده است، االن هم حرام بداند.  آنچه مردم به

بدعت )حالل می شمردند( اما بر شما حرام بوده است، این بدعت ذره اى از  آنها را بر شما حالل نمی کند.... 
مؤمن کسی است که در راه خدا از هیچ مالمتی نمی ترسد؛ سیمایش سیماى صدیقان و سخنانش سخنان نیكان 
است؛ شب زنده دار است و روشنی بخش روز؛ به دامن قر آن تمسک می جوید و احیاکننده سنت هاى خدا و 
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رسولش است؛ تكبر نمی ورزد و علو برترى را پیشه خود نمی سازد؛ نه خیانت می کند و نه فساد به راه می اندازد؛ 
دل و قلبش در بهشت و بدن و پیكرش درحال انجام وظیفه و عمل است. 

احكام دین بر مؤمن واجب شناخته شده است. ایمان مؤمن، بازدارنده او از شرک است. مؤمن راستگویی 
را حتی در مواردى که به زیان اوست بر دروغگویی در جایی که منفت او در  آن است ترجیح می دهد؛ عمل او 

بیش از گفتار اوست؛ و در بیان خویش درمورد دیگران با ترس از خدا رفتار می کند. 
مؤمن صبح و شام به خویش بدگمان است؛ همواره از خود عیب می گیرد و طالب تكامل و افزایش کار نیک 
از خویش است. بنابراین از تجربیات دیگران عبرت می گیرد و به طور کلی مؤمِن ایثارگر در راه دین، پاى بند به 

گاه و هوشیار به امر واعظ و پنددهنده خود پیامبر )ص(، پروردگار خویش را مخلصانه می پرستد.  احكام دین،  آ
د-پرورشروحعدالتخواهی

»عدل« از اصول پنج گانه دین اسالم است که در متن نهج البالغه، معادِل ضد ظلم و جور و اقامه حق و 
رهگشاى جاده هدایت بندگان خدا براى زندگی در این جهان و کسب جایگاه واال در قیامت و  آخرت گرفته 
شده است. »عدل« از زمره خصایص ویژه خداوند است؛ چنان که در خطبه 214  آمده است: »گواهی می دهم 
که خداوند عادل است و دادگر و حاکمی است جداکننده حق از باطل«. همچنین امام )علیه السالم(در تفسیر  آیه 
»ان الّله یأمر بالعدل واالحسان« می فرمایند: »عدالت، حق مردم را دادن و احسان و بخشش بیشتر است« و 
گاه باشید که هر خونی، خونخواهی و هر حقی صاحب و طالبی دارد! انتقام گیرنده خون هاى ما همانند  » آ

کسی است که براى خود
داورى می کند )و بر استیفاد حق خود کاماًل مسلط باشد( و او خداوندى است که از گرفتن حق کسی ناتوان 

نشود و کسی از پنجه عدالتش فرار نتواند کرد« )خطبه 105(. 
»عدل« در نهج البالغه به عنوان عاملی درمقابل رفع ظلم و جور توضیح داده می شود: »عدالت گشایش 

می  آورد و  آن کس که عدالت بر او گران  آید، تحمل ظلم و ستم بر او گران تر خواهد بود« )خطبه 15(. 
قر آن، منبع عدالت است؛ که در  آن، به ستایش خداوندى که درباره مخلوقاتش به عدل و داد رفتار می کند و 
در اجراى احكام به عدالت حكم می کند، توصیه شده است. عدالت برتر از همه اعمال نیک و حتی جهاد در 

راه خدا و امر به معروف و نهی از منكر تبیین می شود؛ زیرا عاملی دربرابر اشاعه ظلم است. 
به طور کلی عدالت چهار رکن اساسی دارد: دقت در فهم، غور در علم و دانش، قضاوت صحیح، حلم و 
گاهی یابد و به عمق علم برسد،  بردبارى ثابت و پابرجا. بنابراین،  آن کس که خوب بفهمد و به اعماق دانش  آ
سیراب از سرچشمه احكام بازمی گردد و  آن کس که حلم و بردبارى داشته باشد، در کار خود تفریط و کوتاهی 

نمی کند و درمیان مردم با  آبرومندى و ستودگی زندگی خواهد کرد. 
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بنابراین، با اشاعه روح عدالت خواهی، خصوصیات یک بنده عادل چنین توصیف می شود:
برترین  به عدالت عمل می کند چنان که  فرمان می دهد و  به عدالت  به یاد خدا است،  پیوسته  بنده عادل 
بندگان در نزد خدا پیشواى عادلی است که خود هدایت می یابد و دیگران را هدایت می کند، سنت معلومی 
را بر پا می دارد... نخستین مرحله اقامه عدل براى بنده این است که قادر باشد خویشتِن خویش را در محكمه 
خویش محاکمه کند. و بالخره، محبوب ترین بندگان نزد خداوند کسی است که »خود را به عدالت ملزم کند 
و نخستین مرحله عدالتش این است که خواسته هاى دل را بیرون براند. او حق می گوید و به حق عمل می کند؛ 
هیچ کار خیرى نیست جز  آنكه براى انجامش به پا می خیزد و در هیچ جا گمان نیكی نمی برد جز اینكه به سوى 

 آن به راه می افتد«. 
ه-ایجادروحبرادری

یكی از مفاهیم ارزشمند که در دین اسالم بر  آن تأکید شده، »برادرى« است؛ که اساس و پایه یک جامعه 
متحد و مملو از همكارى را با تكیه بر روابط سالم اجتماعی بین افراد تشكیل می دهد. »برادرى« در مفهوم 
همراهی، همدردى، و همكارى خالصه می شود؛ چنان که امام )علیه السالم(می فرمایند: »دوست انسان دوست او 
نخواهد بود مگر اینكه برادرش را در سه حالت فراموش نكند: به هنگامی که دنیا به او پشت کرده، به هنگامی 
که غایب است و پس از مرگش«. اساس برادرى و روابط دوستانه که باید در تربیت اجتماعی فرد مدنظر قرار 
گیرد، بر ُانس، محبت، نیكی، بخشش، احسان و اعتقاد پایه گذارى شده است که باید در تعلیم و تربیت به عنوان 

یک هدف مطرح شود. 

نتیجهگیری
با توجه به این که حكومت ایران یک حكومت اسالمی است، الزم است که همواره به  آرمان هاى بلند اسالم 
نظرداشته و براى تحقق  آنها بیاندیشیم و به یقین بهترین راه تحقق  آن  آرمان ها سیرة معصومان است که باید به 
طور اجتهادى و با مالحظة مسائل زمان و مكان بازسازى شود و در قالب مدل هاى نوین و کار آمد به اجرا در آید. 
امروز نیز توسعة اخالق به عنوان  آرمان بلند اسالم باید در صدر اهداف نظام قرار گیرد و برنامه  هاى اقتصادى 
و سیاسی در راستاى  آن طراحی و تفسیر شود. و در این بین سیرة امام علی می تواند محورهاى کار آمدى را 

پیش نهد. 
در سیره ى امام، هدف از تربیت،  آشنا ساختن مردم به وظایف و مسئولیت هایشان و همچنین ایجاد یكپارچگی 
و همدلی بین مردم و دورى از تفرقه و تصحیح کاستی ها و رسیدن افراد و جامعه به کمال مطلوب و نهایی یعنی 

جامعه ى اسالمی و الهی بود. 
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درحالی که اسالم انتشار می یافت و پرچم  آن در سرزمین ها و شهرهاى  آن روز افراشته می شد، علی بن ابی طالب 
)علیه السالم(کوشش خویش را در تربیت و جهت دادن فعالیت نژاد عرب صرف می کرد و می کوشید که  آن را در 

مسیر علمی رشد و نمو دهد؛ به همین منظور، با پسر عمویش عبدالّله بن عباس در مسجد جامع به القاى مباحثات 
تدریس  فقه  و  پرداخت.  آنجا مرکز همه علوم شمرده می شد و حدیث و بالغت  فلسفه  و  هفتگی در علم 
می گردید... )ادیب، 1362: ۸0( و بر این مبناست که ادیب، امام علی )علیه السالم(را همان راهبر بزرگ تربیتی اى 
می داند که اندیشه هاى عالی اسالمی او را ساخت تا او بتواند از امت هایی که در انزوا و فراموشی و اهمال 

مانده اند، تمدنی شگرف و افتخار آمیز و بی نظیر بسازد )همان، ص ۸1(. 
از مهم ترین سیاست علوى تعلیم و تربیت مردم است که در این باره می فرماید: شما را بر من حقی است؛ 
از جمله اینكه شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید و تربیت تان نمایم تا بدانید. ) نهج البالغه، خ34(. به این ترتیب 
 آن حضرت  آموزش همگانی و رشد اخالق و فضایل اخالقی را از اهداف سیاست و حكومت خود معرفی 
می نماید. »بر امام است که بر اهل والیت خویش حدود اسالم و ایمان را تعلیم دهد.«) شرح غرر الحكم و درر 
الكلم، ج 4، ص 31۸( و درباره خود می فرماید: ایمان را میان شما پابرجا کردم و مرزهاى حالل و حرام را برایتان 
جدا و از عدالت خود لباس عافیت بر تن شما کردم، و با گفتار و کردار خویش معروف را میان شما گستردم و 

با اخالق خود به شما نشان دادم که اخالق برگزیده چیست؟
با توجه به  آنچه بیان شد به دست می  آید که انسان ها ارزش فوق العاده اى در منظر امام علی )علیه السالم( داشته اند 
و ایشان تمامی تالش خویش را در جهت بهبود هر چه بهتر زندگی مادى و اخروى انسان ها به کار می گرفتند و 
تالش می کردند با استفاده از روش هاى مختلف مردم را تربیت کرده و راه خوب زیستن را به  آن ها  آموزش دهند. 

بهره گیرى از شیوه هاى تربیتی این امام همام می تواند ما را در ساختن اجتماعی بهتر یارى رساند. 
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خانوادهازدیدگاهامامعلی)علیهالسالم(

نرگسسادین1،مصطفیمنتظری2
1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 استادیار گروه حقوق و الهیات دانشگاه گلستان

چکیده:
در این پژوهش به این پرسش اصلی پاسخ می دهیم که مهم ترین عوامل استحكام بخش خانواده از دیدگاه 
امام علی)علیه السالم( چیست؟ خانواده اولین و مهم ترین نهادى است که زن و مرد با هم فكرى و تفاهم همراه با مهر 
و محبت  آن را تشكیل می دهند و در منابع اسالمی اعم از  آیات و روایات صادر شده از ائمه معصومین)علیهم 
السالم( خانواده از جایگاه واال و ارزشمندى برخوردار است با توجه به گستره زوایا و رویكردهاى مختلف 
خانواده و مباحث  آن. در این مقاله سعی شده است به جایگاه خانواده اسالمی که  شامل )پاکدامنی، خوش 
خلقی، انتظارات نامعقول و تربیت صحیح فرزندان( و عوامل تحكیم بخش خانواده )تعاون و همكارى، صبر و 
تحمل، پایبندى به تعهدات اخالقی، پوشاندن عیوب یكدیگر، سازگارى وگفتگوى صمیمی( که با تمسک به 
کلمات و سلوک امام علی)علیه السالم( مورد بحث و بررسی  قرار گرفته است و روش تحقیق به صورت کتابخانه اى 

است. به این صورت که کتاب ها و مقاالت نوشته شده در این زمینه مورد مطالعه قرار گرفته است. 

واژگان کلیدی: خانواده، زن، مرد، تحکیم، اسالم، امام علی ع. 
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مقدمه
خانواده از بهترین و مقدس ترین بنیادهاى بشرى است. که قر آن در  آیات بسیارى به این امر مهم توجه داشته 
و حتی خداوند وعده گشایش و فراخی رزق به زوج هاى جوان داده و ترس از فقر را دلیلی براى عدم تشكیل 
خانواده نمی داند )نور، 32(. همه انسان ها در خانواده به دنیا می  آیند و بیشترین دوران کودکی خود را در  آن 
سپرى می کنند، انسان ها همزمان با رشد و بلوغ جنسی ازدواج می کنند که منجر به تشكیل خانواده می شود. افراد 

در خانواده به عنوان همسر، پدر، مادر دوران جدیدى را در زندگی خود  آغاز می کنند. 
نهاد خانواده همواره از اول زندگی بشر تا کنون وجود داشته و هیچ وقت خالی از خانواده نبوده است. امروزه 
نظام خانواده همچنان استوار است و چگونگی شكل گیرى خانواده در میان اقوام مختلف متفاوت است. لذا 
اگر کسی قصد تشكیل خانواده را دارد باید به تناسب و هم شأنی زن و مرد توّجه ویژه اى داشته باشد. خانواده 
موفق و مذهبی یكی از نیازهاى واقعی است که جامعه اسالمی به  آن نیاز دارد و بر این اساس بهترین الگو براى 
افراد در زمینه موفق و برتر سیره ائمه معصومین )علیهم السالم( به ویژه امام علی )علیه السالم(است، که ایشان در نامۀ 
)2۸( نهج البالغه می فرمایند: »فانا صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا«، مسلمًا ما دست پرورده پروردگارمان هستیم 
و مردم پس از  آن تربیت شده ما هستند. از این رو نمونه کامل یک خانواده برتر و مطلوب اسالمی را می توان در 

زندگی امام علی)علیه السالم(جستجو کرد. 

اهمیتخانوادهازدیدگاهامامعلی)علیهالسالم(
امام علی)علیه السالم(در نهج البالغه خانواده را به عنوان یک نهاد تاثیرگذار که باورها، نگرش ها و ارزش هاى 
افراد را شكل می دهد، مورد توجه قرار گرفته است. از نگاه ایشان زندگی و تشكیل خانواده همه اش دردسر 
است و دردسر باالتر اینكه گریزى هم از این سختی نیست)حكمت، 236(. البته رسیدن به پاره اى از کماالت 
و خواسته ها ممكن نیست مگر با ازدواج و تشكیل خانواده و اینكه این سختی ها خود شیرین و دوست داشتنی 
هستند)حكمت، 60(. ایشان کانون خانواده را تا بدان جا محترم می شمردند که در نامه اى به رفاعه نوشت: 
»مبادا درباره طالق سخن بگویی«. هر چه را که باعث گرمی این نهاد شود، را تشویق می کرد تا بدان حد که 

دانشمندان اسالمی غذا خوردن مرد را با همسرش مستحب می شمارند. 
اما  آنچه در تشكیل خانواده مهم است بدانیم اینكه با دیدى باز و نگاهی عقالنی، نه چون عاشقی که با 
چشمی بیمار و گوش ناشنوا از پی حوادث می رود نهایتًا به پشیمانی می رسد دست به انتخاب بزنیم)حكمت 
109(. البته این کالم امام علی)علیه السالم( هرگز به این معنا نیست که معیار در انتخاب منهاى دوست داشتن باشد، 

بلكه  آنچه مورد نهی حضرت است انتخاب کورکورانه است. 
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خانوادۀاسالمیازدیدگاهامامعلی)علیهالسالم(
خانوادۀ اسالمی را باید در جامعه اسالمی و افراد و اجزاى  آن مورد بررسی  قرار داد. امام علی)علیه السالم( همواره 
به  آن تاکید دارد. ایشان توصیه هاى شنیدنی بسیارى به زنان و همسرانشان براى تداوم شیرین زندگی دارد که به 

گوشه اى از این توصیه ها اشاره می کنیم:
1. پاکدامنی: حضرت زنان پاکدامن را فرشته اى از فرشتگان الهی می داند و پاکی  آنان را از مجاهدت در 
راه خدا و شهادت هم باالتر می داند)حكمت474( و پایبندى به اصول خانوادگی و عدم اجازۀ ورود نامحرم به 
حریم زندگی را از صفات کمالی زن می داند)حكمت234(. همچنین امام علی )علیه السالم( به مردان می گوید:» 
در پوشش همسرانتان و روابطشان دقت داشته باشند، که این کار بهترین امور براى حفظ پاکی و سالمت زن 
است«) نامۀ31(، اما این بدان معنا نیست که مرد غیرت و تعصب و سختگیرى بیخود داشته باشد)حكمت360( 
چون همانطور که حضرت زهرا)سالم الله علیها( می فرمایند: »غیرت بی مورد درستكار را بیمار دل و پاکدامن 

را به بدگمانی می اندازد)نامه31(. 
2. خوشخلقی:گرامی ترین و بارزترین فضیلتی که در رأس تمام امور خانواده قرار دارد، اخالق نیكوست 
و سعی در رفع نیازهاى یكدیگر است)حكمت 3۸(. حضرت در بیانی می فرمایند: » اگر اندوهی از اعضاى 
خانواده بزداییم، و دل  آنها را شاد کنیم، خداوند این شادى را لطفی قرار می دهد که هنگام غم روزگار چون 
 آب زاللی باریدن می گیرد و اندوه و غم هایمان را می شوید)حكمت 275(. ایشان جهاد زن را نیكو شوهردارى 
دانسته )حكمت 136( و به مردان توصیه می کند: »هرگز با پرخاشگرى با زنانتان سخن مگویید و هیچگاه با 
چوب و سنگ  آنها را میازارید، که این برخورد حتی در جاهلیت هم جایگاهی نداشت و چنین شخصی مورد 

مذمت بوده و هست«)نامه14(. 
3. عدمانتظاراتنامعقول:حضرت در وصیتی به امام حسن)علیه السالم(می فرمایند: پسرم! زنان چون گلهاى 
بهارى هستند نه پهلوانان سختكوش، پس هرگز کارى برتر از توانایی  آنها انتظار نداشته باش )نامه31( و هرگز با 
 آزار دادن تحریک مكن، که  آنها در نیروى بدنی و روانی کم توانند )نامه11(. با تمام سفارشاتی که حضرت در 
مورد احترام به زن و خانواده دارند و تالش براى مهیاکردن شرایط بهتر براى زن چون جهاد می دانند، اّما هرگز 

با نگاهی فمینیستی موافق نیستند و با صراحت در مواردى نگاه هاى زن ساالرى را محكوم و اشتباه می دانند. 
4. تربیتصحیحفرزندان:امام علی)علیه السالم( پدر و مادر را در مقابل فرزندان مسئول می دانند و می فرمایند: 
»همانگونه که فرزندان در قبال پدر و مادر مسئولیت دارند، پدر و مادر نیز در قبال  آنها وظایفی دارند و مهمترین 
وظیفه  آنها شتاب و تالش در تربیت فرزندان است«. ایشان در سخنی به امام حسن )علیه السالم( می فرمایند: »وظیفه 

دارم تا تو را با اخالق و  آداب اسالمی  آشنا سازم و به بهترین شكل تربیت کنم«. 
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عواملتحکیمبخشخانوادهازدیدگاهامامعلی)علیهالسالم(
خانواده خمیرمایه و سنگ بناى جامعه بزرگ انسانی است. حكمت الهی بنابر فطرت و  آفرینش انسان ها 
فطرتی نظام مند  آفریده شده که براى رشد و شكوفایی و رسیدن به  آرامش و امنیت روانی نیاز به تشكیل خانواده 
است. در رابطه با زندگی امام علی)علیه السالم( و برترى بانوى دوعالم حضرت زهرا)سالم الله علیها( که برترین اسوه 
و الگو مردمان در همه اعصار می باشد، خانواده اهمیت و جایگاه ممتازى را به خود اختصاص داده است. از 

این رو به تبیین عوامل تحكیم خانواده می پردازیم:
1. تعاون،همکاریوتقسیمکار:ضرورى ترین عامل در استوارى هر کانون انسانی تقسیم کار است. در 
تعیین چگونگی و تقسیم کار پیش از هر چیزى می باید به استعدادهاى مرد و زن توجه کرد که امام علی)علیه السالم( 
در خانه با همسرش همكارى می کرد. کار خانه را حضرت زهرا)سالم الله علیها( خودش انتخاب کرده و امام 
علی)علیه السالم( به او تحمیل نمی کرد، در عین حال امام علی)علیه السالم( می خواهد فشارى بر همسرش وارد نیاید در 

کارها به او کمک می کرد)قریشی، 1377(. 
2. ابرازواظهارعالقهدرخانواده:در سیره و رفتار امام علی)علیه السالم( طبق تاریخ و روایات در دست، حتی 
یک مورد هم سراغ نداریم که رفتارها و برخوردها از مدار محبت و عالقه خارج شود. وجود حضرت زهرا)سالم 
الله علیها( به قدرى براى امام علی)علیه السالم( مایۀ  آرامش و خشنودى بود که ایشان در این باره می فرمایند: »ولقد 
کنت انظر الیها فتنكشف علی الهموم واالحزان«: من به چهرۀ زهرا نگاه می کردم همین نگاه هر گونه غم و 

اندوه را از من برطرف می نمود)مجلسی، 1374(. 
3. دینداریوپایبندیبهتعهداتاخالقیواعتقادی:براى یک زندگی سالم و با  آرامش رعایت تناسب از 
نظر ارزش هاى اخالقی و اعتقادى امر مسلم است. چنانكه تقریبًا اکثر افراد با انتخاب لباس خاّص با توجه به  آیه: 
»هن لباس لكم وانتم لباس لهن«)بقره، 1۸7(، در واقع نوع بینش و طرز تفكر خود را بروز و  آشكار می سازد. در 
صورت عدم تناسب احساس نامطلوب و مشكالت فراوانی را با خود به همراه خواهد داشت. امام علی)علیه السالم( 
در این زمینه می فرمایند : »علیكم بالصفیق من التباب فانه من رق توجه رق دینه«: برشما باد لباس هاى ضخیم، 
زیرا کسی که خانه اش تاریک باشد دینش نازک شود)کمره اى، 1376(. از این رو عدم تناسب بین زن و مرد 
همچون لباس دائمی است و مشكالت روانی و انحراف فكرى و اعتقادى را به دنبال خواهد داشت که پیشوایان 

دینی کفویت زن و مرد را مطرح کرده اند. 
4. پوشاندنعیوبیکدیگر:انسان ها براى محفوظ ماندن از سردى و گرمی هوا نیاز به لباس دارند. همچنین 
براى در امان ماندن از  آسیب هاى روحی و جسمی زن و مرد به همدیگر عنوان پوشش عایق در برابر  آسیب ها 
نیازمند هستند. امام علی)علیه السالم( می فرمایند: »استرو عورة احتک لما تعلمه فیک«: گناه و لغزش برادرت را 



473مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

بپوشان چون  آن را در خودت نیز سراغ دارى )مجلسی، همان(. 
5. هنرگوشدادن:براى یک زندگی موفق امرى حیاتی است که، زن و مرد به حرفه اى همدیگر گوش 
دهند. در واقع با گوش دادن به حرف همدیگر اهمیت و ضرورت طرف مقابل را در زندگی گوشزد می نماید. 
امام علی)علیه السالم( در این زمینه می فرمایند: »عوذ اذنک حسن االستماع وال تضغ الی ما ال یزید فی ضالحک 
استماعه«، گوش خود را به شنیدن عادت بده و به سخنانی که به اصالح و پاکی تو چیزى نمی افزاید گوش فرا 

مده. )غررالحكم، 215(
با رفاقت و همدلی  با کم و زیاد هم از حیث هاى گوناگون بسازند،  اینكه  سازگارى یعنی  سازگاری:  .6
کمبودهاى یكدیگر را برطرف کنند. زن و مرد باید مصلحت زندگی شان را بر منفعت شخصی ترجیح دهند، 
و از  آن باالتر مصلحت زندگی خودشان را به خاطر دخالت اطرافیان پایمال نكنند. امام علی)علیه السالم( در مورد 
سازگارى زن و مرد می فرمایند: »الزوجه المرافقه احدى الراجیتن«، زن سازگار یكی از درهاى  آسایش است. 

)غررالحكم، 405(
7. توجهبهظرایفوروحیاتهمسر:زن و مرد در خانواده با درک روحیات یكدیگر می توانند، مسیر 
پرپیچ وخم زندگی را با  آرامش پشت سر بگذرانند که در این مسیر روحیات ظریف زن از جایگاه ویژه اى 
برخوردار است. امام علی)علیه السالم( در شأن حضرت زهرا)سالم الله علیها( و رضایت از او می فرمایند: »فوالله ما 
اعصبثها وال اکرهتها علی امر حتی قبضها الله عزوجل وال اغصبتنی وال عصت لی امر«، سوگند به خدا من زهرا 
را تا هنگامی که خداوند او را به سمت خود برد خشمگین نكردم و هیچ کارى موجب ناخشنودى او نشد، او 

نیز مرا خشمگین نكرد و هیچگاه مرا نافرمانی نكرد. )مجلسی، همان(
۸. گفتگویصمیمی:در خانواده باید زمینۀ گفتگوى شاد و جذاب فراهم باشد، زیرا ارتباط کالمی باعث 
ارتباط نزدیک افراد و تبادل افكار و حل مشكالت می شود. صحبت کردن با چهره بشاش موجب می شود تا فضا 
و محیط خانه به دوستی تبدیل شود. امام علی)علیه السالم( می فرمایند: »اجملوا فی الخطاب تسمعو اجمیل الجواب«، 

زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید. )غررالحكم، ح، 256۸(

نتیحهگیری
از دیدگاه اسالم، بنیان خانواده نه بر مردساالرى و نه بر زن ساالرى و نه فرزندساالرى استوار است. بلكه بر 
محور منطق و اعتدال و نیز عدالت، ایثار و صمیمیت بنا گردیده است. معیار و مالک خانواده سالم منطبق 
بودن با ارزش هاست، نه مسائل زودگذر دنیایی مثل پول، ثروت و تجمالت.  آنچه می تواند روشنی بخش حقیقی 
زندگی ها در عصر کنونی باشد، پیروى و الگو قراردادن زندگی اهل بیت)علیهم السالم( است و این نسخه 
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بی بدیل و نایاب براى همه اعصار جهت  آرامش زندگی طی سلوک معنوى و ساده زیستی همراه با عفت، عزت 
و تبعیت نمودن از خانواده امام علی)علیه السالم(است. 

راهکارها
1. تقویت دیندارى زوجین در استحكام بنیان خانواده موثر است و زوج ها سعی کنند به تقویت دیندارى 

تربیت دینی خود بپردازند. 
منابع
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کرامتانسانیوعواملحفظآنازدیدگاهنهجالبالغه

سارهتنافرد1،دکترزهراقاسمنژاد2
1- دانشگاه شیراز دانشجوی دکتری علوم قر آن و حدیث

2- دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه شیراز

چکیده
خداوند نوع انسان را گرامی داشته و در  آموزه هاى اسالمی براى او کرامت و حرمت قائل شده است. حفظ 
این کرامت، هم از نیازهاى درونی انسان بوده و هم مورد توصیه دین است و از جمله مسائلی است که امروزه 
در جوامع مختلف انسانی مورد توجه بسیار قرار گرفته است. به هدف دست یافتن به دیدگاه امام علی)ع( پیرامون 
کرامت انسانی و چگونگی حفظ  آن، با روش توصیفی_تحلیلی به واکاوى سخنان پیشواى نخستین شیعیان در 
نهج البالغه، پرداختیم. مهمترین یافته هاى حاصل از پژوهش بیان می دارد، کرامت انسانی از منظر امام اهمیت 
ویژه اى داشته و امام در ارتباطات فردى و اجتماعی افراد، با محور قرار دادن اصل کرامت ذاتی انسان که به سبب 
انسان بودنش  آن را داراست با ارائه راهكارهایی عملی و نظرى چگونگی حفظ کرامت انسانی را بیان نموده و 

حد و مرز حفظ کرامت را تعیین نموده اند. 

کلمات کلیدی: کرامت انسانی، نهج البالغه، حرمت انسانی، امام علی)ع(، حفظ کرامت
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 مقدمه	
کرامت و ارزش و جایگاه واالى انسانی اصلی انكار ناپذیر در تمام جوامع انسانی است.  آنچه امروزه از  آن 
به حقوق بشر یاد می شود همه اصولی است که به منظور حفظ حرمت انسان و تثبیت ارزشمندى جایگاه او 
تعیین می شود. اهمیت دادن به مردم و تعالی جایگاه کرامت انسانی را می توان از مهمترین مؤلفه هاى توسعه در 
کشورهاى جهان دانست. لذا قوانین جهانی و داخلی کشورها این موضوع را مورد توجه قرار داده اند. در ششمین 
بند از دومین اصل قانون اساسی جمهورى اسالمی ایران، اعتقاد به کرامت و ارزش واالى انسان به وضوح بیان 
شده است. همچنین اعالمیه حقوق بشر به صراحت انسان ها را داراى حرمت ذاتی دانسته و همگان را در حرمت 
و حقوق برابر می داند. اما توجه به این نكته ضرورى است که بر خالف جوامع غربی که تنها در سده هاى اخیر 
به بیان این مفاهیم پرداخته اند، بارى تعالی به عنوان خالق بشر، بیش از یک هزار و چهارصد سال پیش به این 
واقعیت اذعان نموده و در قر آن و به تبع  آن در  آموزه ها و سیره عملی ائمه معصومین به ویژه کتاب شریف 

نهج البالغه، به کرات از کرامت انسان سخن به میان  آمده است. 
نیاز به گرامی داشته و محترم شمرده شدن از ویژگی هاى ذاتی انسان است؛ لذا بشر فطرتا خواهان یافتن 

راه هایی به منظور حفظ حرمت خویش است. و بهترین راهنما در مسیر تحقق این خواسته، تعالیم الهی است. 
چگونه می توان کرامت انسانی را پاس داشت؟ 

چه عواملی سبب خدشه دار شدن حرمت انسان خواهد شد؟
 آیا حفظ این کرامت محدوده اى ندارد و به هر بهایی و در هر شرایطی موظف به حفظ عزت همه افراد هستیم 

یا در این اصل نیز مانند بسیارى امور دیگر مبنا بر اعتدال و میانه روى است؟
چنانچه حفظ کرامت انسان را نامحدود بدانیم پس  آنگاه که حقوق افراد در تقابل با یكدیگر قرار گرفته و 

حفظ حرمت یكی علت خدشه دار شدن کرامت دیگرى خواهد بود تكلیف چیست؟
بدیهی است تا کنون در کتب و مقاالت متعددى موضوع کرامت انسانی مورد مطالعه قرار گرفته است از 
جمله سلیمی زارع و قاضی زاده که در مقاله اى با عنوان "کرامت انسانی در پرتو قر آن و روایات")1( به شرح و 
تبیین دو نوع کرامت عامه و کرامت اکتسابی پرداخته اند. و یا طباطبائی در مقاله "کرامت انسان در سخن و سیرۀ 
امام علی )ع("، )2( به گوشه اى محدود از موارد یاد شده در سخن امیر مؤمنان)ع( در موضوع کرامت پرداخته است. 
اما ما در نوشتار پیش رو بر  آن شدیم تا با تمرکز بر نامه ها و حكمت هاى کتاب شریف و وزین نهج البالغه، 
به دنبال راه یابی به پاسخ هاى سواالت فوق از منظر امیر مؤمنان)ع( باشیم. لذا نخست به تبیین جایگاه انسان و 
تبیین ارزش وجودى او در کالم حضرت علی)ع( پرداخته، سپس سعی نمودیم تا با استخراج شاخص هایی از میان 

گفته هاى ایشان، عوامل حفظ کننده و از بین برنده کرامت انسانی را تبیین نماییم. 
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 مفهومکرامت:	
"کرامت" از ریشه "کرم"، اسم است براى »اکرام« مانند طاعت که اسم است براى مصدر »اطاعت«. )3( و 
به معناى شرافت ذاتی و یا در برداشتن اخالق نیكو است. )4( جوهرى »کریم« را ضد »لئیم« دانسته است. )5( 
ُه همچنین این واژه را می توان در مقابل لفظ »هوان« و »لؤم« به معناى پستی و ذلت قرار داد. )6( "َوَمْنُیِهْناللَّ

َفَماَلُهِمْنُمْکِرٍم" )7( و هر کس را خدا خوار کند، کسی او را گرامی نخواهد داشت!
کرامت را پاک بودن از  آلودگی ها، و نیز عزت و شرف و کمال مخصوص به انسان دانسته اند. )۸( راغب 
با اشاره به کاربرد دوگانة این واژه، نوشته است: »هرگاه خداوند با این واژه وصف گردد، اسم براى احسان و 
بخشش خداوند متعال است، و هرگاه انسان با این واژه وصف گردد، مقصود از  آن اسم براى اخالق و افعال 
پسندیده است«. )9( باید دقت نمود که مفهوم کریم متفاوت از کبیر و عظیم است و روح بزرگوار و منزه از هر 

پستی است که کریم نامیده می شود. لذا کرامت، نزاهت از پستی و فرومایگی است. )10(
ْمَناَبِنیآَدَم" )11(  شاخص ترین  آیه پیرامون رویكرد قر آن به مسئله کرامت انسانی را می توان  آیه "َوَلَقْدَکَرّ
دانست. "و محققا ما فرزندان  آدم را بسیار گرامی داشتیم. " که در  آن سخن از  آفرینش انسان و برترى او نسبت 
دادن  به عنایت وشرافت  دادن  اختصاص  را  تكریم  از  میان  آمده است. عالمه مقصود  به  به سایر مخلوقات 
به خصوصیتی که در دیگران نباشد دانسته، و نیز مراد این  آیه را بیان حال جنس بشر می داند؛ صرف نظر از 
کرامتهاى خاص وفضائل روحی و معنوى عده اى خاص. لذا نظر ایشان چنین است که این  آیه حتی مشرکین 

وکفار وفاسقین را نیز در نظردارد. )12(
 خداوند انسان را بالذات، کریم  آفریده و گرامی داشته است؛ اما او می تواند در کنار این کرامت ذاتی که 
همگان از  آن برخوردارند، با به کار گیرى نیروهاى درونی خود و پیروى از ارزش هاى واالى انسانی، به کرامت 
اکتسابی نیز دست یافته و بر ارزشمندى خویش بیفزاید. )13( تا جایی که از خانه خدا، بیت الله الحرام، محترم 

ْعَظُم ُحْرَمًة ِمَن َاْلَكْعَبِة. )14(
َ
تر شمرده شود. َاْلُمْؤِمُن أ

تقرب عندالله می داند و  اکتسابی است عامل اکرمیت و  تقوا را که یک کرامت  مثال خداوند  به عنوان 
ْتَقاُکْم" )15( نقل است که 

َ
ِهأ ْکَرَمُکْمِعْنَدالَلّ

َ
أ می فرماید: گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. "ِإَنّ

شخصی از حضرت عیسی بن مریم )ع( پرسید: کدام انسان برتر است؟ حضرت دو کف خاک از روى زمین 
برداشته و فرمود: "کدامیک از این دو کف خاک برتر است؟ مردم از خاک  آفریده شده اند هر کدام که با 
تقواتر باشند برتر خواهند بود. ")16( امام خمینی )ره( نیز در بیان این  آیه متذکر می شود که تمام قومیت ها و تمام 
مقام ها و مسؤلیت هاى دنیوى در پیشگاه خداوند علی السویه بوده و تنها مالک برترى کرامت  آنان نزد خداوند، 

داشتن تقواست. )17(
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 اهمیتکرامت وعواملحفظآنازمنظرنهجالبالغه	
اعتقاد به کرامت انسان سنگ بناى حقوق فرد در فرهنگ علوى است. بشر از  آنجا که اشرف مخلوقات و 
جانشین خداوند متعال در زمین است، شرافت ذاتی دارد و همین اصل سبب حكم به تساوى همه  آدمیان شده 
است. )1۸( حضرت علی )ع( در نامه اى خطاب به مالک اشتر به عنوان فرماندار مصر، در باب مساوى بودن همه 
َعَلْیِهْمَسُبعًاَضاِریًا ْطَفِبِهْم،َواَلَتُکوَننَّ َةَلُهْمَواللُّ ِةَواْلَمَحبَّ ِعیَّ ْحَمَةِللرَّ ْشِعْرَقْلَبَکالرَّ

َ
انسان ها فرموده است: "َوأ

اَنِظیٌرَلَکِفیاْلَخْلِق" )19( )و قلب خویش را کانون  یِنَوِإمَّ ٌخَلَکِفیالدِّ
َ
اأ ُهْمِصْنَفاِن:ِإمَّ ْکَلُهْم،َفِإنَّ

َ
َتْغَتِنُمأ

رحمت و محّبت و لطف به رعیت قرار ده و در مورد  آنان همچون درنده اى مباش که خوردنشان را غنیمت 
شمارى، زیرا  آنها دو گروهند یا برادر دینی تواند و یا انسان هایی که در  آفرینش شبیه تو هستند. (

 اعتقاد به کرامت ذاتی از منظر ایشان حتی در دین و  آیین افراد نیز محدود نمی شود و انسان ها حتی اگر 
مسلمان نیز نباشند، چون مخلوق و مصنوع خدایند و در  آفرینش شبیه به یكدیگرند، همگی از یک جایگاه 
برخوردار و در کرامت و شرافت انسانی برابرند. لذا مقامات دنیوى و حكومت یكی بر دیگرى نمی تواند دلیلی 
بر هتک حرمت افراد و پایمال کردن حقوق  آنها باشد. ایشان همچنین در نامه اى دیگر به فرماندار اصفهان درباره 
َیْجَبَهُهْمَواَلَیْعَضَهُهْمَواَلَیْرَغَبَعْنُهْم الَّ

َ
َمَرُهأ

َ
برابرى انسان ها و لزوم رعایت حقوق  آنها یاد آور شده است: َوأ

ْعَواُنَعَلیاْسِتْخَراِجاْلُحُقوِق.)20( )و به او سفارش می 
َ
یِنَواأْل ْخَواُنِفیالدِّ ُهُماإْلِ

َماَرِةَعَلْیِهْم،َفِإنَّ اًلِباإْلِ
َتَفضُّ

کنم با مردم تند خو نباشد، و به  آنها دروغ نگوید، و با مردم به جهت اینكه بر  آنها حكومت دارد بی اعتنایی نكند، 
چه اینكه مردم برادران دینی، و یارى دهندگان در استخراج حقوق الهی می باشند. (

ایشان همچنین عالوه بر ذکر برابرى انسان ها در برخوردارى از کرامت ذاتی، در موارد متعددى به میزان ارزش 
وجودى انسان اشاره فرموده و فرامینی به جهت حفظ  آن بیان نموده است. گوهر ناب وجودى انسان هماهنگ با 
فطرت الهی، و عمرش سرمایه اى گران بهاست که از سوى ایزد منان در اختیار او نهاده شده است. روح حق در 
او دمیده شده و جمیع نعمات و مخلوقات الهی به تسخیر او در آمده تا راه شناخت و بندگی خدا را طی نماید. 
َةَفاَلَتِبیُعوَها اْلَجنَّ ْنُفِسُکْمَثَمٌنِإالَّ

َ
ُهَلْیَسأِل حضرت علی)ع( در کالمی در بهاى این گوهر ذاتی می فرماید: "ِإنَّ

ِبَها" )21( )بدانید وجود شما بهایی جز بهشت ندارد، پس به کمتر از  آن نفروشید. ( ِإالَّ
این جمله را می توان یک نسخه ى جامع و کامل در حفظ کرامت انسان دانست. از دیدگاه امام علی)ع( انسان 
می بایست با تمام توان در حفظ و حراست این موهبت الهی کوشیده و از هر عملی که موجب استخفاف و پستی 
نفس می گردد، اجتناب نماید. از منظر این امام همام هیچ دستاوردى با  آبرو و کرامت انسان برابرى نمی کند و هر 
معامله اى که یک سر  آن از دست رفتن شرافت انسانی باشد زیان خالص خواهد بود. ایشان در نامه خود خظاب 
َکَلْن َغاِئب،َفِإنَّ ٍةَوِإْنَساَقْتَکِإَلیالرَّ َدِنیَّ ْکِرْمَنْفَسَکَعْنُکلِّ

َ
به فرزندشان او را چنین نصیحت می کند که: "َوأ
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ُهُحّرًا" )22( )بزرگوارتر از  آن باش که  ُلِمْنَنْفسَکِعَوضًا؛َواَلَتُکْنَعْبَدَغْیِرَکَوَقْدَجَعَلَکاللَّ
ُ
َتْعَتاَضبَماَتْبذ

به هر پستی تن دهی؛ هر چند که تو را به اهدافت برساند؛ زیرا نمی توانی به اندازه  آبرویی که از دست می دهی، 
بهایی به دست  آورى. و بنده هیچ کس مباش؛ زیرا خداوند تو را  آزاد  آفریده است. (

حال که اسالم براى  آدمی تا این اندازه کرامت در نظر گرفته است، شایسته است که انسان خود نیز قدر و 
منزلت خویش را بشناسد و اجازه ندهد عواملی بیرونی یا درونی بر  آن خدشه وارد نماید. افراد هرچقدر براى 
مقوله اى ارزش و اهمیت بیشترى در نظر بگیرند از او بیشتر محافظت خواهند نمود و امور بی ارزش همواره در 
معرض بی توجهی و نابودى اند. موالى متقیان با اشاره به همین مطلب فرموده است: "َهَلَکاْمُرٌؤَلْمَیْعِرْفَقْدَرُه

" )23( ) نابود شد کسی که ارزش خود را ندانست. (
 انسانی که براى خویش ارزش قائل نباشد در توجه به  آن کوتاهی کرده، براى حفظ و رشد  آن تالشی نخواهد 

کرد و یا چه بسا که از حّد خود تجاوز کرده و در نتیجه هر دو حالت، چیزى جز هالکت نخواهد بود. 
کسی که براى خود ارزش قائل نیست نه تنها به دیگران اجازه حرمت شكنی از نفس خویش را می دهد، بلكه 
از چنین شخصی که در حق خود چنین کوتاهی می کند نمی توان انتظار داشت که براى دیگران قدر و منزلتی 
قائل شده و احترام و کرامت  آنان را حفظ نماید! همانطور که حضرت امیر)ع( نیز در نامه خود به مالک اشتر به 
ْجَهَل" )24( )هر کس از شناخت قدر 

َ
اْلَجاِهَلِبَقْدِرَنْفِسِهَیُکوُنِبَقْدِرَغْیِرِهأ این نكته اشاره می فرماید که:"َفِإنَّ

خویش عاجز باشد در شناخت قدر دیگران جاهل تر است. (
حال این انسان ارزشمند باید بداند که بیهوده  آفریده نشده تا به بازى بپردازد و به حال خود واگذاشته نشده 
تا خود را سرگرم کارهاى بی ارزش نماید؛ چنانچه حضرت علی)ع( فرموده است:"َفَماُخِلَقاْمُرٌؤَعَبثًاَفَیْلُهَو،َو
اَلُتِرَکُسًدیَفَیْلُغَو" )25( و به همان اندازه که ارزش و قدر او باالست، می بایست عمر خود و سرمایه وجودى 
خویش را نیز صرف امور با ارزش نموده و در راه کسب تقوا و خشنودى باریتعالی تالش نماید و هیچ عزتی 

ْقَوی" )26( ِمَنالتَّ َعزُّ
َ
أ گرامی تر از تقوا نیست. "َواَلِعزَّ

تأثیر عمل فرد در حفظ کرامت او تا جایی است که حضرت امیر)ع( توجه را به سوى کردار افراد برده و 
برخالف تصور برخی جوامع که اصل و نسب را مایه ى کرامت شخص و عزت و احترام او می دانند، می فرماید: 
ْخَری:َمْنَفاَتُهَحَسُبَنْفِسِه،َلْمَیْنَفْعُهَحَسُبآَباِئه")27( ) آن 

ُ
ِبِهَعَمُلُهَلْمُیْسِرْعِبِهَنَسُبُه"َوِفیِرَواَیٍةأ

َ
ْبَطأ

َ
"َمْنأ

کس که کردارش او را به جایی نرساند بزرگی خاندانش او را به پیش نخواهد برد. (
همان گونه که پیش تر نیز اشاره شد انسان می بایست به کرامت ذاتی خود بسنده نكرده و با رعایت تقوا، بر 
کرامت اکتسابی خویش بیفزاید و به سمت تعالی و تكامل پیش رود. رسیدن به تقوا نیازمند مبارزه با هواپرستی 
است. گناه، اوج تجلی تحقیر روح بلند انسانی است. از دیدگاه موالى متقیان علی)ع(، شخصیت و کرامت انسانی 
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انسان، می طلبد که او پایبند به اصول اخالقی بوده و از هر گونه امور پست و حقیر و ناپسند دورى نماید. کسی 
که وجود خود را گرامی داشته، شخصیت خویش را واالتر از  آن می شمرد که تن به اعمال شنیع و پست دهد. 
)2۸( همانطور که امام علی)ع( نیز فرموده است: "َمْنَکُرَمْتَعَلْیِهَنْفُسُه،َهاَنْتَعَلْیِهَشَهَواُتُه" )29( )کسی که 
خود را گرامی داشته و براى نفس خویش حرمت قائل است، هوا و هوس را خوار شمرده به  آن تن نخواهد داد. (
اما هر اندازه که انسان خود را از ارتكاب معاصی حفظ کند، گاهی ناخواسته در ارتباط با سایر افراد، بسیار 
پیش می  آید که با افرادى مواجه شود که در رابطه با دوستانشان سهوا یا عمدا مرتكب خطا یا لغزش هایی می شوند؛ 
و یا داراى عیوب پنهان و  آشكارى باشند. به توصیه موالى متقیان)ع( در چنین مواردى فرد باید به منظور حفظ 
کرامت خود، عیوب پنهانی افراد را نادیده گرفته و از لغزش دوستان چشم بپوشد و هرگز به رخ  آنها نكشد تا با این 
کار هم  آبروى مسلمان محفوظ مانده و هم از جسور شدن فرد خطاکار یا صاحب عیب جلوگیرى شود. )30( 
اَیْعَلم" )31( )یكی از بهترین کارهاى کریمان تغافل )خود را به بی خبرى  ْعَماِلاْلَکِریِم،َغْفَلُتُهَعمَّ

َ
ْشَرِفأ

َ
"ِمْنأ

گاهند. ( نمایاندن و چشم پوشی( از چیزهایی است که از  آن  آ
گاهی به منظور حفظ کرامت انسان ها نیاز است برخی خطاها نادیده انگار شود؛ لذا تغافل و وانمود کردن 
به ندانستن و نفهمیدن، مورد توصیه دین است و از جمله ویژگی هاى کریمان، را می توان چشم پوشی و نادیده 

انگاشتن اشتباهات دیگران دانست. 
 آنگاه که حضرت وظیفه افراد را در رابطه با خطاهاى خود و سایرین گوشزد می نماید، به سراغ شاخص ترین 

عوامل حفظ کرامت انسانی رفته و مردم را توصیه به داشتن احساس غنا و بی نیازى از دیگران می نماید. 
قطع وابستگی و چشم داشت به مال و دارایی افراد از جمله عوامل عزت و کرامت انسان است. این واقعیت قابل 
چشم پوشی نیست که هر اندازه انسان به امكانات و دارایی ها و مقامات دیگران چشم داشت داشته باشد، به همان 
میزان کوچک و موهون خواهد شد؛ خواه از  آنها درخواستی کند و خواه این حالت در او به طریق دیگرى نمایان 
شود. و تا زمانی که نتواند نسبت به دارایی دیگران بی اعتنا شود حقیقت غنا و بی نیازى را درک نخواهد کرد، حتی 
اگر ثروتمند ترین افراد باشد. بی نیازى حقیقی داشتن پول و ثروت فراوان نیست بلكه طبق گفته امیرمؤمنان)ع( برترین 
اِس" )32(  ْیِدیالنَّ

َ
اِفیأ ُسَعمَّ

ْ
بی نیازى و دارایی، نومیدى است از  آنچه در دست مردم است. "اْلِغَنیااَلْکَبُراْلَیأ

چون انسان از  آنچه در دست مردم است احساس بی نیازى کرد، به دنبال  آن احساس غنا و دارایی و مكنت در او 
پدیدار شده، سبب افزایش عزت نفس شخص و حفظ جایگاه کرامت انسانی او خواهد شد. 

از منظر امام )ع( فرد نه تنها باید چشم از مال دیگران برگیرد بلكه در نقطه مقابل، تا جایی که می تواند بایستی 
بخشنده بوده و دست گشاده داشته باشد؛ ایشان همان گونه که انسان را از چشم داشت به مال دیگران نهی می کند 

ْعَراِض")33( )بخشندگی نگاه دارنده  آبرو است. (
َ
متقابال امر به بخشندگی کرده می فرماید: "اْلُجوُدَحاِرُساأْل
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»جود« و »سخاوت« از فضایل مهم اخالقی اند و به همان اندازه که »بخل« نشانه پستی و حقارت و ضعف 
ایمان و فقدان شخصیت در فرد است؛ »جود« و »سخاوت« نیز نشانه ایمان و شخصیت واالى انسان خواهد بود. 
)34( بخشندگی و انفاق در راه خدا به هر شكل و صورتی که باشد، پسندیده است و موجب می شود حسودان و 
تنگ نظرانی که مدام در پی عیب جویی از مردمند تا به بهانه هاى واهی  آبروى  آنها را خدشه دار کنند، در برابر 

انسان سخی و بخشنده خاموش گردند. 
حال که اهمیت کرامت و مهمترین عوامل حفظ  آن را مورد بحث و بررسی  قرار دادیم، شایسته است در این 

مجال به عوامل از بین برنده کرامت از منظر امیرالمؤمنین)ع( بپردازیم که در ادامه خواهد  آمد. 
 عواملازبینبرندهکرامتانسانی ازدیدگاهنهجالبالغه	

گاه بود تا بتوان به بهترین نحو ممكن به  براى حفظ هر ویژگی باید از مخاطرات و  آفات تهدید کننده  آن  آ
حفاظت از  آن پرداخت. حضرت علی)ع( در  آموزه هاى گفتارى و عملی خود همواره نسبت به عوامل از بین برنده 
کرامت انسانی هشدار داده و انسان را از  آنها بر حذر داشته اند. پس از رابطه محكم انسان با خدا، و رعایت تقوا 
و بندگی، در مرحله بعد نوبت به ارتباط انسان با انسان در سایه خدا محورى است. انسان موجودى اجتماعی 
است و باید براى گذران زندگی خود در محیطی اجتماعی و در ارتباط با سایر مخلوقات خداوند باشد. انسانی 
که نیازمند است تا در چنین محیطی از حق ذاتی خود براى محترم شمرده شدن بهره مند شود، می بایست مراقبت 
کند تا به دست خویش زمینه از بین رفتن کرامت خود را فراهم ننماید. در این راستا از جمله توصیه هایی که امام 
علی)ع( دارند در شروع روابط و انتخاب افراد براى ادامه ارتباطات دوستانه است. ایشان به نكته اى روانشناسانه در 
َنْفٍس" )35( )گرایش تو به  آن کس که تو را  این زمینه توجه فرموده و می فرماید: "َوَرْغَبُتَکِفیَزاِهٍدِفیَک،ُذلُّ
نخواهد سبب خوارى توخواهد بود ( پسندیده است که در شكل گیرى روابط میان افراد میزان محبت و عالقه 
طرفین به یكدیگر، داراى مساوات باشد. برهم خوردن این توازن از هر سو می تواند  آفت هایی به دنبال داشته باشد. 
از جمله خوارى و ذلت فردى که عالقه در او ایجاد شده است. لذا حضرت در نامه خود به فرزند خویش توصیه 

ِفیَمْنَزِهَدَعْنَک" )36( )به کسی که به تو عالقه اى ندارد دل مبند. (  فرموده است: "َواَلَتْرَغَبنَّ
تا مبادا در این رابطه دوستی یک طرفه، به کرامت او لطمه اى وارد شود. 

اما عالوه بر نهی از شكل گیرى چنین روابطی، در مورد سایر روابط شكل یافته میان افراد نیز توصیه هایی 
مطرح نموده و از موارد  آسیب نهی فرموده اند. مهمترین ابزار ارتباطی میان افراد زبان است. قدرت تكلم از 
بزرگترین نعمات الهی است که اگر در استفاده از  آن دقت نشود به برترین ابزار شیطان تبدیل شده، می تواند 
فتنه هاى بسیارى را ترتیب داده و عزت و شخصیت افراد را به مخاطره اندازد. سخن گفتن بیش از حد و نا به 
هنگام، هم موجب پایین  آمدن منزلت شخص نزد دیگران شده و هم زمینه بروز خطاهاى کالمی بسیارى را 
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َرَعَلْیَهاِلَساَنُه")37( )  آن که زبان را بر  مَّ
َ
فراهم می  آورد. حضرت امیر)ع( می فرماید: "َوَهاَنْتَعَلْیِهَنْفُسُهَمْنأ

خود حاکم کند خود را بی ارزش کرده است. ( امیر شدن زبان به این معنی است که زبان از کنترل عقل و فكر 
خارج شده به جاى  آنكه از مغز فرمان گیرد هرچه بر زبانش  آمد بگوید. حضرت علی )ع( می فرماید هرچه انسان 
ْهَجَر" )3۸( و خطاهایش بسیار خواهد بود. َمْنَکُثَرَکاَلُمُهَکُثَر

َ
ْکَثَرأ

َ
پرحرف تر باشد به یاوه گویی افتاده "َمْنأ

َخَطُؤُه )39( و خطاکردن فرد، مجددا عامل تازه اى براى برهم خوردن کرامت انسانی خواهد شد؛ چرا که فرد 
را در موقعیتی قرار می دهد که ناچار به عذرخواهی خواهد بود و این در حالی است که از منظر حضرت علی)ع( 
بسیار نیكوتر است که انسان مرتكب خطایی نشود تا ناچار به عذرخواهی نشده و همواره در برابر دیگران 
ْدِقِبِه" )40( )بی نیازى  ِمَنالصِّ َعزُّ

َ
ِر،أ

ْ
عزیز و سربلند باشد. ایشان در این باره فرموده است: "ااِلْسِتْغَناُءَعِناْلُعذ

از عذر خواهی، گرامی تر از عذر صادقانه و مقبول است. (
َعَمٍلُیْعَمُل ْرُکلَّ

َ
ایشان همچنین در نامه خویش به حارث همدانی او را چنین توصیه کرده اند که: "َواْحذ

َرِمْنُه.َواَل
َ
ْواْعَتذ

َ
ْنَکَرُه]َو[أ

َ
َعَمٍلِإَذاُسِئَلَعْنُهَصاِحُبُهأ ْرُکلَّ

َ
َوُیْسَتَحیِمْنُهِفیاْلَعاَلِنَیِة؛َواْحذ رِّ ِبِهِفیالسِّ

َتْجَعْلِعْرَضَکَغَرضًاِلِنَباِل]اْلَقْوِم[اْلَقْوِل" )41( )از هر کار پنهانی که در  آشكار شدنش شرم دارى پرهیز کن، 
از هر کارى که از کننده  آن پرسش کنند، نپذیرد یا عذر خواهی کند، دورى کن،  آبروى خود را  آماج تیر گفتار 

دیگران قرار نده. (
در  آموزه هاى امیرالمؤمنین)ع( بهترین راه براى مقابله با  آفت بزرگ پرگویی، سكوت دانسته شده است؛  آنجا که 
ْیَسُرِمْنِإْدَراِکَکَماَفاَتِمْنَمْنِطِقَک،َوِحْفُظَماِفی

َ
حضرت فرموده است: "َوَتاَلِفیَکَماَفَرَطِمْنَصْمِتَکأ

اْلِوَکاِء")42( )جبران  آنچه بر اثر سكوت خود از دست داده اى  آسان تر از جبران  آن است که بر اثر  اْلِوَعاِءِبَشدِّ
سخن گفتن از دست می رود، چرا که نگهدارى  آنچه در مشک است با محكم بستن دهانه  آن امكان پذیر است. (

یكی دیگر از مصادیق عدم کنترل زبان، که موجب از بین رفتن کرامت انسانی خواهد بود، بازگویی مشكالت 
ِلَمنَکَشَفَعن

ُّ
شخصی و شكوه کردن نزد مردم است. امیر مؤمنان )ع( در این باره فرموده اند: "َرِضَیِبالذ

ِه" )43( ) آن کس که از سختی ها و گرفتارى هاى خود پرده بردارد به ذلت و خوارى خویش راضی شده  ُضرِّ
است. ( کرامت انسانی اقتضا می کند که شخص سفره دل خویش را براى دیگران نگشاید و با این کار به دست 
خویش جایگاه رفیع و منزلت خود را در ذهن اشخاص تنزل ندهد. چرا که گاه همین مسأله سبب تغییر نگرش 

افراد نسبت به او شده و قضاوتهاى متفاوتی را در پی خواهد داشت. 
گرفتارى هایی که براى انسان پیش می  آید یا به خواست خداوند است که جزع و بی تابی در برابر  آن، خالف 
رسم بندگی است؛ و یا از جمله مشكالتی است که خود شخص، عامل وقوع  آن است که باز هم می بایست 
انسان با صبر و استقامت  آن ها را از سر بگذراند و براى رسیدن به عافیت تالش نماید نه اینكه با افشاى مسائل و 
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 آشكارسازى خطا یا ناتوانی خود در تحمل مشكالت، موجبات مالمت وسرزنش دوست و دشمن را براى خود 
فراهم سازد که خود نوعی ذلت و خوارى است. 

کسی که دنیا در نظرش پوچ و بی ارزش بوده و  آن را گذرا بداند، بسیار راحت تر می تواند به تحمل مشكالت 
بپردازد؛ و بالعكس کسی که دنیاى فانی در نظرش بزرگ و مهم جلوه کند، نه تنها در عبور از مشكالت به 
سختی خواهد افتاد بلكه این بزرگ شمردن خود عامل دیگرى در فراهم  آمدن موجبات خوارى او خواهد بود. 
َهاَنُه")44( ) کسی که روزگار فانی را بزرگ بشمارد، 

َ
ْعَظَمُهأ

َ
همان گونه که امام علی)ع( فرموده است: "َوَمْنأ

او را خوار خواهد کرد. ( چرا که  آن کس که دنیا در نظرش مهم باشد، براى به چنگ  آوردن  آن تن به هر کارى 
می دهد؛ و به یقین چنین کسی خوار و بی مقدار، و در نظرها موهون خواهد شد. 

گاهی ریشه بسیارى از گرفتارى ها طمع انسان است. از جمله عواملی که در سخنان متعددى از امیر مؤمنان)ع( 
به عنوان عامل مخرب کرامت انسانی یاد شده است، طمع است. طمع را می توان به معناى عالقه شدید به چیزى 
دانست که بیش از استحقاق فرد بوده و اغلب در دست دیگران است. شخص طمع کار براى حصول به  آنچه 
می خواهد دست به هر کارى می یازد و سیرى ندارد؛ او می بایست طوق ذلت به گردن خویش نهاده در مقابل این 
و  آن خضوع کند تا شاید به خواسته خود برسد یا خیر. )45( امام علی )ع( طمع را عامل زبونی و خوارى فرد طمع 
ِل" )46( )طمع کار همواره زبون و خوار است. ( »َوثاق«:  ُّ

اِمُعِفیِوَثاِقالذ کار دانسته و فرموده است: "الطَّ
بند، طناب و غیره )47( به معناى بند و زنجیرى است که اسیر و یا حیوانی را با  آن می بندند گویی طمع کار در 

بند ذلت گرفتار است. 
طمع را همچون ریسمانی نامرئی دانسته اند که یک سر  آن بر گردن طمعكار و سر دیگر به دست کسی است 
که از او طمع دارد و می تواند همچون برده یا حیوانی در اختیار، با او رفتار کند. )4۸( امام علی)ع( نیز طمع کارى 
ٌد )49( گویی که طمعكار برده طمع و نفس خویش است  ُمَؤبَّ َمُعِرقٌّ را به بردگی همیشگی تشبیه کرده اند. الطَّ

و عزت برده کجا و عزت انسان  آزاده کجا. 
َمَع" )50( )هر کس طمع را  ْزَریِبَنْفِسِهَمِناْسَتْشَعَرالطَّ

َ
ایشان همچنین در کالمی دیگر فرموده است: " أ

َمَعُموِرٌدَغْیُرُمْصِدٍرَوَضاِمٌن الطَّ پیشه کند خود را حقیر کرده است. ( و نیز در دیگر سخن فرموده اند: "ِإنَّ
ِه")51( )طمع، )انسان را( به سرچشمه  آب وارد می کند و او را تشنه  َماَشِرَقَشاِرُباْلَماِءَقْبَلِریِّ ؛َوُربَّ َغْیُرَوِفیٍّ
بازمی گرداند و ضامنی است که هرگز وفا نمی کند و بسیار می شود که نوشنده  آب پیش از  آنكه سیراب شود 

گلوگیرش شده )و هالک می گردد( (
طمع انسان را به درخواست هاى نابجا می کشاند.از جمله مواضع تهدید عزت نفس و کرامت انسان، هنگامی 
است که فرد نیاز خود را نزد دیگران  آشكار می کند. درخواست کردن از دیگران می تواند موجب خدشه دارشدن 
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 آبرو و عزت افراد شود. امیرمؤمنان علی)ع(  آبروى مؤمن را به یخی جامد تشبیه نموده اند که درخواست، سبب 
قطره قطره  آب شدن  آن می شود؛ لذا می فرماید توجه نمایید که  آن را نزد چه کسی فرو خواهید ریخت "َماُء
َؤاُل؛َفاْنُظْرِعْنَدَمْنُتْقِطُرُه" )52( از منظر ایشان درخواست از نا اهل به حدى ناپسند  َوْجِهَکَجاِمٌد،ُیْقِطُرُهالسُّ
ْهَوُن

َ
و نامیمون است که از دست دادن حاجت را بهتر از درخواست کردن از نا اهل دانسته اند. "َفْوُتاْلَحاَجِة،أ

ْهِلَها" )53( هنگامی که انسان به سوى نا اهل دست طلب بگشاید، نخست خود را حقیر 
َ
ِمْنَطَلِبَهاِإَلیَغْیِرأ

می کند و در ادامه ممكن است با دو برخورد متفاوت مواجه شود؛ یا فرد تنگ نظر امتناع خواهد کرد و یا خواسته 
اش را برطرف کرده اما تا مدت ها بر او منت گذاشته و صدمات روحی و معنوى بر او وارد خواهد کرد. حتی 
گاهی به منت نهادن نیز اکتفا نكرده بر او خرده می گیرند که وى ضعیف و ناتوان و حقیر بوده که به ما نیازمند 
شده است. )54( امیر مؤمنان علی )ع( نه تنها درخواست از فرد نا اهل، بلكه اصل در خواست از کسی را شایسته 
نمی دانند و در سخنی دیگر یاد آور شده است که تلخی نا امیدى بهتر از درخواست از مردم است. "مرارةالیأس

خیٌرمنالّطلبالیالّناس" )55(
 الَّ
َ
ایشان همچنین در نامه 31 نهج البالغه خطاب به فرزند خویش به او توصیه می نماید که: "ِإِناْسَتَطْعَتأ

ْعَظُم
َ
ِهُسْبَحاَنُهأ اْلَیِسیَرِمَناللَّ َسْهَمَکَوِإنَّ

ٌ
َکُمْدِرٌکَقْسَمَکَوآِخذ ِهُذوِنْعَمٍةَفاْفَعْلَفِإنَّ َیُکوَنَبْیَنَکَوَبْیَناللَّ

ِمْنُه" )56( )تا  آنجا که در توان توست نگذار میان تو و خدا صاحب  ْکَرُمِمَناْلَکِثیِرِمْنَخْلِقِهَوِإْنَکاَنُکلٌّ
َ
َوأ

نعمتی قرار گیرد چرا که تو روزى خود را دریافت خواهی کرد و سهم خود را خواهی داشت و بی شک  آن مقدار 
اندکی که مستقیما از خداوند دریافت کنی بزرگتر و گرامی تر از مال بسیارى است که به واسطه بندگان به تو 
خواهد رسید. ( و در دیگر سخن مرگ را بهتر از تن به ذلت دادن و به اندک ساختن را بهتر از دست نیاز به سوى 

ُل")57(  َوسُّ ُلَواَلالتَّ َقلُّ ُة،َوالتَّ ِنیَّ ُةَواَلالدَّ مردم داشتن دانسته است. "اْلَمِنیَّ
چنین تفكرى که میان مرگ و ذلت، گزینه نخست را برگزیده و حاضر است جان خود را بدهد اما کرامت 
خویش را نه؛ قطعا در برابر دشمن نیز از هر گونه جهادى کوتاهی نخواهد کرد. چه اینكه شكست از دشمن و 
تحت سیطره ظالم قرار گرفتن خود می تواند موجبات خوارى و از بین رفتن کرامت انسانی را فراهم  آورد. لذا 
حضرت هشدار می دهد که اگر از کوچ براى جهاد با دشمن روى گردان شده و در خانه هاى خود بمانید به 
ُه ستم گرفتار و به خوارى دچار خواهید شد و بهره زندگی شما از همه پست تر خواهد بود. اْنِفُرواَرِحَمُکُماللَّ

َخسَّ )5۸(
َ
َوَیُکوَنَنِصیُبُکُماأْل لِّ

ُّ
واباْلَخْسِفَوَتُبوُءوابالذ ْرِض،َفُتِقرُّ

َ
اَقُلواِإَلیاأْل ُکْمَواَلَتثَّ ِإَلیِقَتاِلَعُدوِّ

با توجه به عوامل یاد شده، ذکر این نكته خالی از لطف نیست که بدانیم اگر جامعه صاحب انسان هاى با 
کرامت از دیدگاه امام علی)ع( شود، گنج هایی دارد که منبع برکت، خیر و امیدند و جامعه را به سمت تعالی و 

رشد به پیش خواهند برد. )59(
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 حدرعایتکرامتانسانی	
حضرت علی )ع( در نامه اى که به مالک اشتر به عنوان فرماندار مصر نوشته است او را به مهربانی با مردم 
سفارش می کند و چنین استدالل می نماید که مردم دو دسته اند، دسته اى در دین با تو برادرند و دسته دیگر در 
خلقت شبیه تواند؛ یعنی حتی اگر مسلمان نیز نباشند چون مخلوق خدایند از کرامت و شرافت انسانی برخور 
دارند؛ و مالک را بر حذر می دارند از اینكه نسبت به  آنان چون حیوانی شكارى باشد که خوردنشان را غنیمت 
ْکَلُهْم،

َ
َعَلْیِهْمَسُبعًاَضاِریًاَتْغَتِنُمأ ْطَفِبِهْم،َواَلَتُکوَننَّ َةَلُهْمَواللُّ ِةَواْلَمَحبَّ ِعیَّ ْحَمَةِللرَّ ْشِعْرَقْلَبَکالرَّ

َ
داند. "َوأ

اَنِظیٌرَلَکِفیاْلَخْلِق")60( یِنَوِإمَّ ٌخَلَکِفیالدِّ
َ
اأ ُهْمِصْنَفاِن:ِإمَّ َفِإنَّ

اما حضرت در همین نامه پس از بیان توصیه هاى الزم در انتخاب و انتصاب کارگزاران دولتی به مالک، چنین 
می افزایند که اگر یكی از همكاران نزدیكت دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان گمارده شده نیز  آن خیانت 
را تأیید نمود، به همین مقدار گواهی قناعت نموده و او را به تازیانه کیفر کن و  آنچه از اموال در اختیار دارد از 
او باز پس گیر. و به همین مقدار بسنده نفرموده و علی رغم اهمیت ارزش کرامت انسانی و حرمت  آن، در این 

مقام امر می نماید که چنین شخصی را خوار کن، خیانت کار بشمر، و طوق بدنامی به گردنش بیفكن!
ِلَکَشاِهدًا،

َ
ْخَباُرُعُیوِنَک،اْکَتَفْیَتِبذ

َ
َعَلْیِهِعْنَدَکأ ِبَها َیَدُهِإَلیِخَیاَنةاْجَتَمَعْت َحٌدِمْنُهْمَبَسَط

َ
"َفِإْنأ

ْدَتُه ِة،َوَوَسْمَتُهِباْلِخَیاَنِة،َوَقلَّ لَّ
َ
َنَصْبَتُهِبَمَقاِماْلَمذ َصاَبِمْنَعَمِلِه،ُثمَّ

َ
َتُهِبَماأ

ْ
َخذ

َ
َفَبَسْطَتَعَلْیِهاْلُعُقوَبَةِفیَبَدِنِه،َوأ

َهَمِة." )61( َعاَرالتُّ
ایشان خود نیز در رابطه با منذر بن جارود عبدى که در فرماندارى خود مرتكب خیانتی شده بود مشابه این 
رفتار را نشان داده و در نامه اى خطاب به او ضمن فراخواندنش براى  آشكارشدن حقیقت، چنین می نویسند که 
به من خبر داده اند در هواپرستی چیزى فروگذار نكرده و توشه اى براى  آخرت خود باقی نگذاشته اى و در ادامه 
چنین می فرمایند که اگر  آنچه به من گزارش رسیده درست باشد، شتر خانه ات و بند کفش تو از تو با ارزش تر 

است. و تا این حد ارزش و کرامت انسانی او را تنزل می دهند. 
َعْنَکاَلَتَدُعِلَهَواَکاْنِقَیادًاَواَلُتْبِقیِلآِخَرِتَکَعَتادًا...َوَلِئْنَکاَنَماَبَلَغِنیَعْنَک َیِإَلیَّ ْنَتِفیَماُرقِّ

َ
 "َفِإَذاأ

ْهِلَکَوِشْسُعَنْعِلَکَخْیٌرِمْنَک")62(
َ
َحّقًا،َلَجَمُلأ

پس حفظ کرامت انسانی یک نسخه دائمی نیست که بتوان به بهانه  آن بر خطاها و خیانت هاى انسان سرپوش 
نهاد. بلكه انسان تا جایی محترم است که با ارتكاب جنایت و دست یازى به خیانت، کرامت خویش را زایل 

نكند. و چون چنین کرد، هتک حرمت او جایز بلكه وجب است. 
از جمله مواضع دیگرى که حضرت به تكریم نابجا توجه می دهند، پیرامون افرادى است که گرامی داشتن 
ْناَلُتْبِطُرُهاْلَکَراَمُة" )63( چنین افرادى شایسته تكریم نیستند و   آنها سبب طغیان و سرکشی شان می شود. "ِممَّ
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از  آنجایی که حضرت قصد داشتند به مالک بیاموزند که تو باید نویسندگان خود را تكریم کنی چنین یاد آور 
می شوند که نویسندگانت را از میان افراد صالحی برگزین که گرامی داشتن او را به سرکشی و تجاوز نكشاند. 
چون کاتب را می بایست گرامی داشت اما فردى که جنبه تكریم را نداشته و در اثر گرامی داشتن به سرکشی و 
تجاوز کشیده می شود را نباید تكریم کرد؛ لذا نباید انتخاب شود چون شایسته نیست کسی را که چنین است 

تكریم کرد. 

نتیجه
انسان اشرف مخلوقات خداوند و به تصریح  آیات قر آن موجودى کریم و داراى ارزشمندى است. امام 
علی)ع( که قر آن ناطق و از جمله برترین مفسران قر آن کریم است در سخنان خود همواره به این واقعیت اشاره 
داشته و ارزش هیچ بهایی را قابل معاوضه با  آبرو و کرامت انسان نمی داند. ایشان با محور قرار دادن اصل کرامت 
ذاتی انسان، چگونگی تعامالت فردى و اجتماعی افراد را توصیف می کنند. از منظر ایشان عواملی چون بی نیازى 
از دیگران، تغافل، بخشندگی و مبارزه با هواى نفس از جمله مواردى است که موجب حفظ کرامت شده، و در 
مقابل، برخی عوامل چون دوستی هاى یک جانبه، پرگویی و عدم کنترل زبان،  آشكار کردن سختی ها، بزرگ 
شمردن دنیا، طمع، درخواست از دیگران، و دورى از جهاد از بین برنده کرامت هستند. ایشان همچنین براى 
حفظ کرامت حد و مرز قائل شده و می فرمایند فرد خیانتكار و کسی که گرامی داشتن، او را به سرکشی کشاند 
نباید تكریم شوند. رعایت این اصول توسط انسان ها، جامعه  آرمانی را به وجود خواهد  آورد که اخالق و معنویت 

بر تمام روابط و تعامالت درون دینی و برون دینی حاکم است. 
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