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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. 
می باشد.  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 
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و شایسته ترین الگوهاى زندگی انسان ها در هر زمان و مكان برنامه و راهكار دارد. نهج البالغه گنجینه اى بس 
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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نهاد ها و کارکردهای حکمرانی مطلوب بر اساس نامه امام علی )ع( به مالک اشتر
فرج الله علی قنبری1

چکیده
حكومت و سیاست و مبانی آن یكی از موضوعات مهم در اندیشه سیاسی در اسالم است و کتاب نهج البالغه 
امیرالمومنین علی ابن ابی طالب )ع( بعد از قرآن از منابع مهم در این موضوع می باشد و امام علی در بخشهاى 
مختلفی از نامه ها و خطبه ها ى خود به این موضوع اختصاص داده اند. البته در این آثار، نامه امام همام خطاب 
به مالک اشتر نخعی در حوزه مطالعات نهج البالغه و همچنین مبانی حكومت در اسالم جایگاه ویژه اى دارد. 
این مطالعه، ابتدا به بررسی نظریه تداوم الگوى ایرانشهرى در عصر اسالمی پرداخته و سپس الگوى ساختارى – 
کارگرد گرایی که عموما در علوم سیاسی – سیاست مقایسه اى بكار گرفته می شود را توضیح می دهد. این نوشته 
در قالب الگوى ساختارى – کارگرد گرایی به بررسی ابعاد مهم حكومت اسالمی در نهج البالغه می پردازد. و 
با در نظر گرفتن ابعاد روحی، معنوى و تعالی انسان در جامعه بعنوان هدف اصلی حكومت، نهاد ها و سازمانها 
حكومتی را تشریح و سپس وظایف و کارکردهاى هر یک از واحد هاى اجتماعی را براى تحقق تعالی انسان در 

جامعه اسالمی تبین خواهد کرد. 

واژگان کلیدی: حکوت، امام علی )ع(، نهج البالغه، ساختاری- کارکرد گرایی

1  - عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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مقدمه
حكومت و سیاست و مبانی آن یكی از موضوعات مهم در اندیشه سیاسی در اسالم است و کتاب نهج البالغه 
امام علی در بخشهاى  این موضوع می باشد که  از منابع مهم در  از قرآن  ابیطالب بعد  ابن  امیرالمومنین علی 
مختلفی از نامه ها و خطبه ها ى در این کتاب خود را به این موضوع اختصاص داده اند و نامه امام خطاب به 
مالک اشتر نخعی در حوزه مطالعات نهج البالغه و همچنین مبانی حكومت در اسالم جایگاه ویژه اى دارد. با 
نگرشی جامعه شناسی سیاسی و استفاده از الگوى ساختارى- کارکرد گرایی به بررسی مفاهیم، اصول سیاست و 
حكومت از نظر امام در نامه مشهور به مالک اشتر می پردازیم. در این نوشته با اشاره به الگوى سیاسی ایرانشهرى 
مبنی بر اینكه نهاد ها و کارکردهاى نظام هاى رایج در دوره تمدن اسالمی بویژه عباسیان صرفا شكل اسالمی شده 
نظام سیاسی ساسانیان و مفاهیم و مبانی دینی زرتشتی می باشد. اما مرورى بر نامه امام همام )ع( به مالک اشتر 
بیانگر این حقیقت است ک سیاست و چارچوب آن بعنوان یک ضرورت دینی – اجتماعی از آغاز اسالم در 

سرزمین مدینه توسط پیامبر اسالم و بعد از توسط خلفا تداوم داشته است. 
 در یک بررسی تحلیلی ضمن مرورى بر شیوه ها و الگوهاى مختلف در ارتباط دیدگاه اسالم در خصوص 
نسبت مردم با حكومت ویا نسبت دولت با جامعه، به نقد نظریه تداوم الگوى ایرانشهرى در عصر اسالمی 
پرداخته و سپس ضمن توضیح جنبه هاى انسانی و دینی حكومت در اسالم به بررسی ابعاد مهم حكومت اسالمی 
در نهج البالغه در قالب الگوى ساختارى – کارگرد گرایی که عموما در علوم سیاسی – سیاست مقایسه اى بكار 
گرفته می شود می پردازد. بر اساس این مطالعه با توجه به در نظر گرفتن ابعاد روحی و معنوى انسان و تعالی انسان 
در جامعه بعموان هدف صلی حكومت به تبین نهاد ها و سازمانه و تشكیالت حكومتی پرداخته و سپس وظایف 
و کارکردهاى هر یک از واحد هاى اجتماعی را براى تحقق اهداف انسانی - اسالمی جامعه اسالمی حكومی 
را توضیح خواهد داد. و در اینجا وقتی از ساختار حكومت بحث می شود منظور ترسیم ساختار و کارکردها و 
وظایف کلیه نهادها و سازمان هاى موجود در نظام سیااسی علوى می باشد که امام علی )ع( ولی امر مسلمین اجزاى 

آنرا تبیین فرموده اند. 
روش و الگوی مطالعه

 نظریه ها و الگو هاى مختلفی را میتوان به عنوان قالب نظرى در مطالعه منشور حكومتی امام علی )ع( بكار 
گرفت. براى مثال یكی از مباحث مهم در علم سیاست موضوع قدرت و مشروعیت می باشد. )رایش، میكل، 
1377، 48 ( پژوهشگران این حوزه مطالعاتی بحث می کنند که منشا قدرت چیست؟ قدرت را چه کسی اعمال 
می کند ؟ در پاسخ به این پرسش ها نظریات مختلفی از سوى اندیشمندان علوم اجتماعی مطرح می گردد. در این 
مورد می توان به سه نظریه مهم یعنی نظریه نخبگان، نظریه لیبرال ها و نظریه مارکسیست ها اشاره کرد. طرفداران 



13مجموعهمقاالتاولینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

نظریه نخبگان مانند پاردو، میلز و موسكا معتقد هستند قدرت در اختیار نخبگان می باشد و این نخبگان هستند 
که قدرت را در جامعه اعمال می کنند. شایان ذکر است که علیرغم این توافق کلی، حامیان این نظریه در مورد 
چگونگی کسب قدرت، توزیع قدرت و انتقال قدرت اختالف نظر دارند. اما دراین موضوع که جامعه انسانی 
متشكل از یک گروه اقلیت حاکم )و کم و بیش بسته( ودر مقابل یک گروه اکثریت که بر اینها حكم و قدرت 
اعمال می شود اتفاق نظر وجود دارد. و گروه دیگرى از نظریه پردازان )مانند رابرت دال، السون و جیمز مدیسون) 
از بنیانگزاران و نویسندگان قانون اساسی آمریكا(که تحت عناوین مختلفی مانند نظریه لیبرالی، تكثر گرایی 
)پلورالیستی( شناخته می شوند و معتقد هستند که جامعه متشكل از گروه هاى مختلف می باشد و اعضاى جامعه 
داراى خواسته هاى متفاوتی هستند بنابراین به ایجاد تشكل ها و سازمانهاى مختلفی اقدام می کنند تا از این طزیق 

منافع خود را تعقیب و تامین نماید. 
بنابراین این خواسته هاى متفاوت و تنوع منفعت باعث ایجاد تعدد مراکز قدرت می گردد لیبرال ها و تكثر گرا ها 
تاکید می کنند که این تشكل ها هستند که قدرت در دست دارند و بدین ترتیب ثبات و اعتالل را در جامعه تثبیت 
می نمایند. اما اینها تنوع درگروه هاى تصمیم گیرى دارند. به عبارت دیگر نظریه لیبرالی و تكثر گرایی که معتقد 
هستند که قدرت در میان گروهاى مختلف اجتماعی توزیع کردیده است و این تكثر مراکز قدرت باعث انسجام 
و اعتدال و ثبات در جامعه می شود. و زمینه را براى ورود افراد جدید شایسته و عالقمند را در سیستم سیاسی 
فراهم می آورد.. نظریه سوم، مارکسیست ها هستند که معتقد هستند که قدرت در دست افرادى است که مالک 
ابزار و منابع تولید می باشند. قدرت در دست آنها است و اگر هم دولتی وجود دارد آن هم بعنوان ابزارى بدست 
مالكان و سرمایه داران می باشد در دست اصحاب ابزار کار و سرمایه. به زعم این گروه از نظریه پردازان جامعه 
اتوپیایی با از بین رفتن دولت و ثبیت دیكتاتورى پرولتاریا تشكیل خواهد شد. و ثبات، امنیت، عدالت در جامعه 
مستولی خواهد شد. )رایش، میكل، 1377، 49 (. با عنایت به تقسیمات اجتماعی مطرح شده از سوى امام، یكی 
از مباحث جالب بررسی وجوه اشتراک و یا افتراق بین تقسیم طبقات اجتماعی بر اساس منشور امام با الگو هاى 

مترادف در علوم اجتماعی می باشد. 
یكی دیگر از مباحث مهم در حوزه اندیشه سیاسی بحث در باره چگونگی اعمال قدرت می باشد. پژوهشگران 
جامعه شناسی سیاسی به ابزارمختلفی مانند تزویر، ثروت، منزلت، دانش کاریزماى رهبر و... اشاره می کنند که هر 
یک می تواند زمینه الزم را براى مشروعیت، تثبیت حكومت ویا اطاعت از حاکم را فراهم نماید. منشور حكومتی 
امام علی )ع( همچنین از منظر جامعه شناسی سیاسی یعنی نسبت دولت و جامعه و ارزیابی قدرت دولت و نیروهاى 
اجتماعی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دارد و جایگاه حكمرانان و چگونگی تعامل آنها را با مردم تبین نماید. 
ویژگی هاى حكومت علوى، حقوق متقابل حكمران و مردم و باالخره عدالت در نظام علوى از مباحث عمده اى 
است که توسط نویسنگان و پزوهشگران مورد مطالعه قرار گرفته است )جعفرى، محمد تقی، 1387، 393-404 (. 
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اما یكی از موضوعات مهم در اندیشه سیاسی مسلمانان نظریه اندیشه سیاسی ایرانشهرى می باشد مستشرقین 
و نویسنگان غربی در مطالعه تاریخ تحول ااندیشه سیاسی مسلمانان در صدد اثبات و ترویج این نظریه می باشند 
که نظام حكومتی مسلمانان از الگوى حكومتی جوامع به تصرف در آمده اقتباس شده است. این اصول، مرام 
و آیین حكومتی از سوى نویسندگان و صاحبنظران تازه مسلمان در طی سالهاى متمادى به دستگاه خالفت 
معرفی گردیده و مورد قبول حكمرانان واقع گردیده و بكارگرفته شده است. یكی از نویسنگان مهم در این 
حوزه هامیلتون گیب )مستشرق انگلیس که حوزه مطالعات وى تاریخ تمدن اسالمی می باشد( و یكی از دانش 
آموختگان وى، ایراشناس انگلیسی وى خانم ان لمبتون می باشد که ضمن تاکید بر نظریات گیب معتقد است 
درارائه یک ساختار  اسالم  براى رفع ضعف  الملک کوششی  نظام  نامه  مانند سیاست  ایرانی  نویسنگان  آثار 
حكومتی منسجم می باشد. لمبتون معتقد است که نویسندگان ادبیات سیاسی مانند اندرزنامه هاى سیاسی اقتباس 
مستقیمی است از اندیشه سیاسی ایرانشهرى )مرکب از نظام حكومتی ساسانیان با آیین زردشت( و توسط افرادى 
مانند ابن مقفع که با ترجمه کتاب کلیله و دمنه این سبک ادبی اندرزنامه و حكمت عملی سیاسی را تدوین 
کرده اند. نویسنگان غربی تاکید می کنند که بیان الگوى عملی حكومت به همراه مفاهیم و عبارات اسالمی از 
ابتكارات نویسندگانی مانند ابن مقفع می باشد که مبانی حكومتی ایرانی- زرتشتی را در قالب واژگان، عبارات 
و مفاهیم اسالمی ترویج کرده اند تا به این وسیله نقص اسالم و پیامبر اعظم )ص( را در ارائه ساختار وظایف یک 

حكومت مطلوب اسالمی را مرتفع نمایند )گیب، 1955، 126 (. 
نظریات این مستشرقین مورد استقبال برخی از نویسندگان ایرانی نیز قرار گرفته شده است و تحت عنوان تداوم 
نظریه ایرانشهرى در دوران اسالمی در ترویج این تفكر به عنوان یک حقیقت و واقعیت تاریخی سعی و اهتمام 
فراوان نموده اند. به اعتقاد این نویسنگان، یكی از ویژگی هاى این اندیشه سیاسی ایرانشهرى معرفی ساختار و 
کارکرد نظام شاهنشاهی ایرانی به دستگاه خالفت و تاسیس الگوى حكومتی ساسانیان در دوران اسالمی است. 

طرفداران نظریه اندیشه سیاسی ایرانشهرى تاکید می کنند که:
اولین اساس نظریه اندیشه سیاسی ایرانشهرى برگرفته از اندیشه سیاسی آئین زردشتی می باشد و بر همبستگی 
دین و دولت تاکید می شود. این تفكر دینی زردشتی، فرهنگ سیاسی ساسانی عینا در قالب مفاهیم اسالمی 
به دوران اسالمی منتتقل شده است که در غالب فرهنگ سیاسی اعتقاد به یگانگی و همبستگی دین و دولت 

)خلیفه - پادشاه( شناخته می شود )طباطبایی، سید جواد، 1383، 117 (. 
دومین اصل نظریه اندیشه سیاسی ایرانشهرى تاکید بر برجستگی و ساختار سیاسی ویژه نظام پادشاهی ایرانیان 
یک  اسالم  می کنند  ادعا  ایرانشهرى  سیاسی  اندیشه  نظریه  طرفداران  می باشد.  ساسانیان(  دوران  )مخصوصا 
ساختار الزم براى تاسیس یک حكومت و مدیریت مطلوب را ارائه نداده است و مسلمانان نسبت به تشكیل و 
اداره یک حكومت و امپراطورى بزرگ بیگانه بوده اند و براى تاسیس یک ساختار حكومتی مطلوب نیازمند 
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یارى افرادى بوده اند که آشنایی با نظامهاى سیاسی گذشته را داشته باشند. و این مهم توسط ایرانی ها مانند ابن 
مقفع مترجم کتاب کلیله و دمنه که قبال از زبان اصلی )هندى( به زبان افارسی ترجمه شده بوده و به عربی 
برگردانیده و یا حضور افرادى مانند خاندان برامكه )که اصال بودایی بوده اند( در پست وزارت زمینه این اقتباس 
و الگو بردارى را تسهیل کرده اند. در آخرین تحلیل در اثبات نظریه خود این نویسندگان ادعا می کنند که مفاهیم 
و عباراتی مانند وزیر، دبیر، دیوان، و... جملگی عباراتی فارسی می باشند که در سایه نهضت ترجمه این مفاهیم 
و کارکرد هاى مربوطه در عصر خلفا مخصوصا دوران خلفاى عباسی اقتباس و بكار گرفته شده اند )طباطبایی، 

سید جواد، 1383، 119 (. 
در پاسخ به اولین ادعا الزم است که به این مهم توجه داشت که فراز آغازین منشور امام علی بیانگر و 
تبیین کننده خداشناسی، هستی شناسی و انسان شناسی امام علی )ع( می باشد که کامال بر گرفته از کالم وحی 
می باشد. لذا کل چارچوب این منشور امام علی)ع( که راهنماى عملی یک فرمانده و حكمران اسالمی است 

منطبق با خدامحورى باشد و جنانجه امام می فرمایند:
»هذا ما َاَمَر ِبِه َعْبُدالّلِه َعِلیٌّ َامیُر اْلُمْؤِمنیَن، ماِلَك ْبَن اْلحاِرِث ااْلَْشَتَر فی َعْهِدِه ِاَلْیِه حیَن َواّلُه ِمْصَر، ِجباَیَة 
باِع ما َاَمَر ِبِه فی  ها، َو اْسِتْصالَح َاْهِلها، َو ِعماَرَة ِبالِدها. َاَمَرُه ِبَتْقَوى الّلِه، َو ایثاِر طاَعِتِه، َو اتِّ َخراِجها، َو ِجهاَدَعُدوِّ
باِعها، َو الَیْشقیِااّل َمَع ُجُحوِدها َو ِاضاَعِتها؛ َو َاْن َیْنُصَر الّلَه ُسْبحاَنُه  تی الَیْسَعُد َاَحٌد ِااّل ِباتِّ ِکتاِبِه:ِمْن فراِئِضِه َوُسَنِنِه الَّ
ُه « )نامه 53 از نهج البالغه، امام  َل ِبَنْصِر َمْن َنَصَرُه، َو ِاْعزاِز َمْن َاَعزَّ ُه َجلَّ اْسُمُه َقْد َتَكفَّ ِبَقْلِبِه َو َیِدِه َو ِلساِنِه، َفِانَّ

علی )ع(، فراز 4-1(. 
امام نامه خود را با یاد و نام خداى تبارک و تعالی آغاز و سپس با این بیان سخنان خود را ادامه می دهد که: 

»این فرمانی است از بنده خدا علی امیرالمومنین به مالک بن حارث االشتر در زمانی که او را به فرمانروایی 
مصر منصوب کرد با او پیمان می بندد، تا مراتب زیر را رعایت کند: 1( خراج آنجا را جمع نماید، 2( با دشمنان 
پیكار کند 3) کار مردم را اصالح نماید، 4( شهرهاى را آباد سازد، 5( ترس از خدا 6(ا طاعت از فرمان او 6( و 
پیروى قوانین و موازینی که در کتاب خدا به آنها اشاره شده را سفارش می فرماید. تا بدینوسیله موفقیت و سعادت 
انسانها تضمین و از بدبختی و شقاوت آنها جلوگیرى و ممانعت بعمل آید. سپس امام به عزیز داشتن و کمک 
نمودن خداوندتبارک و تعالی را با قلب، ایمان کامل و زبان سفارش می کند تا موجب رحمت و حمایت حضرت 

باریتعالی قرار گیرد. و با عنایت و لطف پروردگار از سرکشی نفس و شهوات خانمان سوز نجات پیدا نماید. 
 که این فرمانی است از بنده خد ا و سپس در آن به نكات مهم زیر اشاره می نمایند: 

شفارش به حاکم مبنی بر ترس از خدا و مسئولیت خطیر وى در مقابل خدا. 	 
مسئولیت در قبال بندگان خدا دارد و موظف است به رعایت حقوق هر یک ازآاحاد جامعه دارد 	 
مسئولیتی که آن فرد و فرمانده نسبت به خودش دارد و بایستی که زمام نفس خویش را در مقابل شهوتها 	 
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نگه دارد. 
وجوه افتراق منشور حكومتی امام با آئین حكمرانی متداول در پیش از اسالم از یک سو و تاثیر جهان بینی 
اسالمی در ادبیات سیاسی اندرزنامه هاى ایرانی بعد از اسالم یكی از مباحث مهم و قابل تامل می باشد که از 
سوى نظریه پردازان غربی مورد غقلت قرار گرفته شده است. و این خود بیانگرریشه هاى اعتقادات اسالمی و 

ابتكار عمل و استقالل فكرى نویسندگان مسلمان در حوزه ادبیات سیاسی اندرزنامه نویسی است. 
اما در تجزیه و تحلیل ادعاى دوم این نویسندگان مبنی بر عدم وجود راهكار عملی و یا فقدان الگویی براى 
چارچوب و ساختار حكومتی در منابع اولیه اسالمی )یعنی قرآن و سنت پیامبر( الزم است ابتدا الگوى ساختارى- 
کارکردى را که از سوى اندیشمندان علوم اجتماعی مخصوصا تالكوت پاسونز جامعه شناس آمریكایی که از 
سوى دانشمندان علوم سیاسی نیز مورد استقبال و بكار گرفته شده مرور نماییم و سپس با دانش و اطالعات 
ارائه شده به ارزیابی بخش دوم ادعاى طرفداران نظریه اندیشه سیاسی ایرانشهرى بپردازیم. شایان ذکر است این 
مفهوم که هر نهاد و ساختارى بنا به ضرورت و براى انجام وظایفی ایجاد گردیده و یا هر نهادى موظف به انجام 
امورى از جامعه بشرى است پدیده اى جدید و یافته قرن بیستم نیست زیرا بنا به دالیل مختلف مثال براى رفع نیاز 
و احتیاجات خود، انساتها از بدو زندگی اجتماعی، نسبت به تحول در نهاد هاى موجود خود و یا ایجاد سازمانی 

جدید اقدام و براى آن وظایفی را تعریف کرده اند. 
نظریه ساختاری-کارکردی 

تالكوت پاسونز که از بنیان گزاران این نظریه می باشد معتقد است که در طول تاریخ حیات اجتماعی انسانها، 
کلیه اجزاى جامعه همانند یک موجود زنده می باشند که در تعادل و هماهنگی به حیات خود ادامه می دهند. 
بنابراین، هر گونه تغییر در یک جزء با واکنش هاى الزم سایر اجزا از هرگونه اختالل، بی نظمی و اعوجاج در کل 
نظام جلوگیرى بعمل می آید و ثبات و تعادل مجددا در جامعه برقرار می گردد. یكی دیگر از ویژگی هاى مهم مورد 
نظریه ساختارى-کارکردى تاکید برتقسیم کار اجتماعی می باشد که براى بقاى جامعه یک ضرورت می باشد 
در نظریه ساختارى-کارکردى تداوم و پایدارى یک نظام سیاسی و اجتماعی بستگی مستقیم با ساختار هایی 
موجود در آن جامعه و وظایف و کارکرد هاى ویژه اى که براى ساختار تعبیه شده است دارد. اما اعضاى جامعه 
بایستی این تقسیم کار و وظایف را که به همراه امتیازات اقتصادى و همچنین قدرت و منزلت سیاسی و اجتماعی 
می باشد را بپذیرند. به عبارت دیگر، ثبات، امنیت و برقرارى عدالت مرهون این ساختار و امور محوله به هر یک 
از اجزاى این ساختار در جامعه می باشد. پارسونز تاکید می نماید که در صورت عدم پذیرش این تقسیم کار و 
نابرابرى در جامعه رقابت، منازعه و در نهایت بی ثباتی را به وجود خواهد آورد. از سوى دیگر پارسونز تداوم ثبات 
در جامعه و اهداف از پیش تعیین شده را مستلزم تحقق چهار کارکرد می داند که عبارتند از: 1( جامعه پذیرى، 2( 
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هماهنگی با محیط، 3( برنامه ریزى و تالش براى ایجاد تفاهم و تحقق اهداف و 4( ایجاد وحدت و یكپارچگی 
) آلموند سیاست، 1368، 5(. 

اگر چه نظریه ساختارى-کارکردى و مبانی خدا شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی آن با حكمت و 
حكومت علوى در تعارض می باشد و صرفا به ابعاد مادى زندگی انسان توجه دارد و تعالی انسان و جامعه انسانی 
را نادیده می گیرد اما این اصل نظریه را که انسانها بنا به ضرورت از جمله؛ ناتوانی در تامین نیاز ها به تنهایی، 
نیازهاى متفاوت آنها و مهارت و استعداد هاى متفاوت انسانها یک نظریه مورد قبول غالب جامعه شناسان و 
اندیشمندان مسلملن نیز می باشد. لذا بر خالف نظریه تداوم اندیشه سیاسی ایرانشهرى در دوران اسالمی، کلیه 
جوامع براى تداوم بقاى خود ساختار مورد نیاز را تعبیه و براى هر یک از اجزا وظایف و کارکردى را تعریف کرده 
اند. و این اصل بر کلیه تمدنها و جوامع بشرى از دوران باستان و از جمله در ایران باستان و سایر اقوام و ملل رواج 
داشته است. و جالب اینكه در منشور امام علی نیز عینا به بقایاى ساختارحاکم در مصر و وظایف و ویزگی هاى 

هر یک از اجزا را به تفصیل تشریح می نمایند. 
تبار شناسی ادبیات سیاسی اندرز نامه 

نویسندگان غربی در حوزه اندیشه سیاسی مسلمان در تبار شناسی سبک ادبی ) genre ( اندرزنامه نویسی 
سیاسی )The Mirrors for Princes ( پیشینه تاریخی و نظرى این شیوه نگارش را درنظام و ساختار سیاسی 
تفكر مذهب زرتشتی جستجو می کنند. واین  پادشاهان ساسانیان( و  باستان )مخصوصاساختار سیاسی  ایران 
نگرش تحت عنوان اندیشه سیاسی ایرانشهرى از سوى برخی از نویسندگان ایرانی ترویج و در دروس دانشگاهی 
تدریس گردید. در بحث هاى گذشته به نقد فرازهایی از این ادعا پرداخته شد و در این قسمت به تبارشناسی 

سبک اندرزنامه نویسی ها می پردازیم. )لمبتون، 19803، 442 (. 
 در حوزه اندیشه سیاسی دراسالم، نویسنگان غربی در مطالعه آراء و نظریات اندیشمندانی مانند غزالی 
)نویسنده کتاب نصیحت الملوک (، خواجه نظام الملک )نویسنده کتاب سیاست نامه ( و کیكاوس بن وشمگیر 
)نویسنده کتاب قابوس نامه ( و... به موضوع ادبیات سیاسی اندرزنامه اشاره می نمایند که انگلیسی تحت عنوان 
The Mirrors for Princes مشهور می باشد. این نویسندگان براى اثبات منشا ایرانی بودن این نوشته ها درصدد 
یافتن عناصر و آثار فرهنگ ایرانی در آنها می باشند. اما براى تبار شناسی و ریشه یابی این عبارت به دایره المعارف 
اسالمیكا )Islamica Encyclopedia( که توسط انتشارات بریل در هلند چاپ و منتشر گردیده رجوع می شود. 
در انجا چند صفحه به توضیح این مفهوم اختصاص داده است. نویسنه مقاله در این دائره المعارف معتقد است 
که این عبارت انگلیسی و ریشه در زبان التین دارد که در قرون وسطی استفاده می گردیده است. اما مطالعه 
دقیقتر این ادعاى نویسنده نقض می گردد. چراکه، این عبارت در زبان عربی مرآت الملوک و در زبان فارسی 
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آیینه ى پادشاهان می باشد و در طول تاریخ تمدن اسالمی شاهد نگارش آثار زیادى به زبانهاى مختلف از جمله 
عربی، فارسی، ترکی، و.. در این حوزه ادبی می باشیم. لذا اندرزنامه نویسی صرفا یک ادبیات ایران شهرى و 

سیاست نامه و نصیحت نامه فقط اقتباس از اندیشه سیاسی ایرانشهرى نمی باشد. 
از سوى دیگر از نظر یک محقق آشنا به متون اسالمی مانند قرآن و سایر کتب آسمانی اندرزنامه هایی می باشند 
که از زبان وحی راه و رسم زندگی، اصول و موازین سیاسی، شیوه حكومت کردن و حقوق متقابل دولت و 
مردم را تبین کرده اند. و نامه امام علی)ع( به مالک اشتر یک منشور و آئین حكومتی منسجمی می باشد که اصول 
حكومت مطلوب را تبین فرموده اند. پس اندرزنامه نویسی ریشه در کالم وحی و اسالم دارد و این ادعا که این 
شیوه ى نگارش متاثر از ادبیات فارسی و ایرانی بدانیم صحیح نمی باشد. زیرا در کلیه کتب آسمانی و مذاهب 
حاوى پند و اندرز در مورد آیین زندگی و تعامل با سایر افراد جامعه می باشند. و لذا کلیه کتاب هاى مقدس ادیان 
الهی از جمله انجیل، تورات و بویژه قرآن مجید به عنوان نمونه هایی عالی از اندرزنامه و راه زندگی محسوب 

می شوند. که در سنت پیامبر و ائمه اطهار در قالب تقریرات، گفتار و کردار تبلور یافته است. 
نظریه اشاعه نظام و ساختار حکومتی ساسانیان به دوران اسالمی خلفای عباسی

در مورد ادعاى دیگر حامیان نظریه اندیشه سیاسی ایرانشهرى و تداوم نظام و ساختار حكومتی ساسانیان 
به دوران خالفت اسالمی نیز باید به ساختار حكومت وکارکرد نهادها ى مطرح در منشور علوى اشاره کرد که 
بی پایگی نظریه ایرنشهرى را می باشد. امام علی )ع( در نامه خود به مالک اشتر، ساختار حكومت مطلوب را در 
سه محور اساسی بطور مبسوط تبین می نمایند که شامل: 1( ساختار حكومت و اصناف و حرفه هاى مختلف 
در جامعه، 2( ویژگی هاى الزم براى هر یک از ارباب مشاغل و 3( وظایف و مسئولیت هاى هریک ازاصناف و 
طبقات اجتماعی می باشد. شایان ذکر است که کارکردها با توجه به مسئولیت ها ى فرد در سه محور؛ 1( انسان با 

خدا، 2( انسان با همنوع خود و 3( انسان با خود تعریف شده اند. 
 امام در نامه ی خود به مالک اشتر این طور می گوید:

 »واعلم ان الرعیه طبقات ال یصلح بعضها اال ببعض و ال غنی ببعضها عن بعض فمنها جنودالله و منها کتاب 
العامه و الخاصه و منها قضاه العدل و منها عمال االنصاف و الرفق و منها اهل الجزیه و الخراج من اهل الذمه و 
مسلمه الناس و منها التجار اهل الصناعات و منها الطبقه السفلی من ذوى الحاجه والمسكنه و کل قد تسمی الله 
له سهمه و وضع علی حده فریضه فی کتابه او سنه نبیه صل الله علی و آله و سلم عهدا منه عندنا محفوظا« )نامه 

53 از نهج البالغه، امام علی )ع(، فراز 25 (. 
موضوع قابل توجه که امام بر آن تاکید می نمایند این است که در خطاب به مالک می فرمایند که کل جامعه 
اى که تو می خواهی درآن فرمانروایی کنی افراد مختلفی درآن زندگی می کنند امام دراینجا واژه طبقات را استفاده 
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می کند. اما از این مفهوم طبقات نباید یک برداشت مارکسیستی از آن تلقی کرد زیرا با توضیحی که امام در مورد 
ویژگی ها، مسئولیت ها، و جایگاه این افراد در نظام اجتماعی ارایه می دهند مشخص می گردد که منظور آن 
حضرت وجود اقشار، اصناف و تخصص هاى مختلف در جامعه می باشد که بنا به قابلیتها و توانائی هاى موجود 
در هر فرد از اعضاى جامعه، این افراد در پست هاى مختلفی مشغول به کار هستند. البته بدون اینكه براى آنها 
منزلت اجتماعی ایجاد نماید.. لذا شیوه تقسیم بندى در نهج البالغه، هیچ گاه با سایر تقسیم بندى ها قابل تطبیق با 
سایر نظریه هاى رایج در جامعه شناسی سیاسی مانند نظریه نخبگان، نظریه گروه ها ویا نظریه طبقاتی مارکسیستها 
نیست. و این تقسیم و آرایش اعضاى جامعه که بفرض یكی گروه یا طبقه باال و دیگرى پایین، یكی فرمانده و 
دیگرى فرمانبردار و.... نمی باشد. بلكه آنچه این تقسیم بندى را از سایر الگوهاى متداول متمایز می کند کالم 
وحی می باشد که عزیز ترین افراد با تقوا ترین فرد می باشد. و بر این اساس ایمان انسان ها میزان ارزیابی ها قرار 
می گیرد. بنابراین، منظور امام از بكار بردن طبقه به این مفهوم نیست که امام معتقد به وجود طبقات در جامعه 

است. 
نكته مهم دراینجا که امام علی 0ع( به ان اشاره می کنند وابستگی و تنیدگی این گروه ها و حرفه ها با هم است. 
همه با هم وابسته هستند، چانكه به مالک هشدار می دهند که: "واعلم ان الرعیه طبقات ال یصلح بعضها اال 
ببعض. " وضعیت و پیشرفت و بهبودى یک گروه تحقق نمی یابد مگر به حضور یک قشر و کارکرد دیگر، یعنی 
یک وابستگی متقابل بین اعضا جامعه وجود دارد. امام می فرمایند که "و ال غنی ببعضها عن بعض. " یا به عبارت 
دیگر، مستغنی شدن یک گروه ضرورتًا به معنی عدم وابستگی به کروه دیگر نیست بلكه مستغنی بودن یک 
قشر وابستگی به قشر دیگر است. در فراز بعد، امام به گروه ها و کارکرد هاى مختلف آن ها را تشریح می نمایند. 
طبقه و قشر نظامیان : در تحلیل قشرها و طبقات اجتماعی، امام به اولین گروه یعنی جنود الله اشاره می کنند. 
در معرفی این قشر امام همام عبارت "سربازان خدا" را بكار می برند و بدینوسیله امام از آغاز نامه با توجه به مبانی 

معرفتی و هستی شناسی توحیدى خود منشور حكومت مطلوب علوى را تبیین می نمایند. 
شایان ذکر است که در حوزه هاى حكومت مقایسه اى که از شاخه هاى علم سیاست می باشند به مطالعه رابطه 
ارتش و حكومت، نیروهاى نظامی و نقش سیاسی آنها، و دیكتاتورى ارتش که کشور توسط آنها اداره می شود 
به استبداد، خشونت و دیكتاتورى  تاریخی  بر اساس شواهد  به ویژگی هاى این حكومت ها که  می پردازند و 
روى می شوند می پردازند که نمونه بارز آن ها را در عراق در دوران صدام، مصر در زمان جمال عبدالناصر یا در 
کشورهاى امریكاى التین می توان مشاهده کرد. بر اساس الگوى حكومتی نظامی گرى متداول، اصل بر این 
می باشد ارتش براى تثبیت قدرت و تسلط خود بر جامعه از نیروى قهریه استفاده می کند و هر گونه اعتراض و 
انتقاد را به شدت سرکوب می کند. در این سیستم سیاسی دقیقا مرز مشخصی بین نیروى نظامی حاکم و کسانی 

که قدرت وو حكومت بر آنها اعمال می شود می باشد. 
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اند و می فرمایند :  تبیین فرموده  نیروى نظامی را در جامعه  امام جایگاه  الگوى حكومت علوى،  اما در 
"فمنها جنودالله". اولین قشر و طبقه نظامی ها هستند ولی اینها چه نظامی هایی هستند با ویژگی خاص. ویژگی 
آنها خدامحورى آنها می باشد. لذا رهبرى و اعمال قدرت آنها در قالب خدا محورى براى خدا و در راه خدا 
و تحقق اهداف خدایی می باشد. بنابراین، آنها به اذن خدا جنگ می کنند، براى خدا می جنگند، و براى خدا 
زندگی می کنند. و با توجه به این جهان بینی و هستی شناسی الهی، امام وظایف ارتش دولت اسالمی را تشریح 
می نمایند. چنانكه در این نامه امام می فرمایند: "فالجنود باذن الله حصون الرعیه و زین الواله و عزالدین و سبل 

االمن و لیس تقوم الرعیه االبهم. " )نامه 53 از نهج البالغه، امام علی )ع(، فراز 26 (. 
 امام علی )ع( از این رو تاکید می کنند که این ارتش و سپاه به اذن خداست که پاسدار مردم است امام دراینجا 
هم ساختار و ویژگی هاى آن قشر را به نحو احسن توضیح می دهد و هم با ظرافت خاصی مسئولیت و وظیفه 
آن ها را تشریح می نمایند. ا این افراد )نیروى انتظامی و ارتش( به اذن الهی دژهاى استوارى هستند که باعث 
افتخار رهبرى و حكومت هستند و عزت بخش می باشند و در سایه چنین ارتشی است که قلمرو اسالمی با ثبات، 

آسایش مردم حتمی، امنیت راه ها تامین و امور مملكت بدرستی مدیریت می شود. 
در عین حال، امام علی)ع( براى انتخاب افرادى که وارد این نهاد می گردند شرایط و ویژگی هاى خاصی را 
اعالم می کنند که شامل ئ 1(خیرخواهی و خیراندیشی، پاکدامنی 3( بردبارى و ظرفیت 4( داراى روحیه ترحم 
و بردبارى، 5( مقاومت در زمان ناتوانی 6( حسب و شرف و تربیت در خانواده هاى صالح، 7( حسن سابقه، 8( 

داشتن شخصیت واال و با عظمت و 9( سخاوت می باشد
صنف و قشر کتاب: سپس امام به گروه و حرفه و تخصص دیگر اشاره می کنند: " منها کّتاب العامه و 
الخاصه" )نامه 53 از نهج البالغه، امام علی )ع(، فراز 28 (. این گروه دوم، اصحاب قلم، دبیران و نویسندگان 
دیوانساالران دستگاه  عنوان  به  افراد که  این  مهم  امام جایگاه  اینجا  در  اینكه  توجه  حكومتی هستند. جالب 

حكومت به کار اشتغال دارند اشاره نموده و نقش کلیدى آنها را تشریح می نمایند. 
 در اینجا الزم است که مجددا آثار مستشرقین و به نظریه تداوم ایرانشهرى سیاسی توجه گردد. زیرا جایگاه 
کّتاب و نویسنگان و اصحاب قلم در منشور علوى از اهمیت ویژه اى برخودار است که مورد غفلت نویسندگان 
غربی و نظریه پردازان اندیشه سیاسی ایرانشهرى قرار گرفته است. همانطورى که در ابتدا اشاره گردید، مستشرقین 
در رابطه با نویسندگان نصیحت نامه ها ادعا می نمایند که جایگاه و حرفه دبیرى و نویسندگی و آثارى مانند مراه 
الملوک ها ریشه ى ایرانی دارند که در زمان حكومت عباسیان و مخصوصا در دوران نهضت ترجمه )یعنی چند 
قرن بعد از اینكه امام اشاره به این دیوان ساالرى می کنند( از سوى ایرانی ها به مسلمانان معرفی شده است. حتی 
بعضی پژوهشگران سعی می نمایند که از نظر لغت شناسی ریشه این مفاهیم را در زبان فارسی جستجو کنند و 
می گویند که عباراتی مانند وزیر، دیوان و دبیرى از واژه هاى فارسی هستند و در عصر خلفاى عباسی وارد ادبیات 
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سیاسی اسالم شده است و قبل از اسالم اینچنین مناصب و وظایفی وجود نداشته است. حال آنكه این عبارت 
امام " و منها کتاب العامه و الخاصه" در حقیقت اشاره به همان نویسندگان و دیوان ساالران دارند که بایستی 
جامعه مسلمانان با این مفاهیم آشنائی داشته باشند. و امام به تفصیل ویژگی ها، وظایف آنها را تشریح می نمایند. 
امام علی )ع( در تشریح وظایف کّتاب می فرمایند : "ثم انظر فی حال کّتابک". از نظر امام، وظایفی که این 
گروه دارد همان گروه دیوان ساالر است که در نظام سیاسی تمدن هاى باستان وجود داشته اند و آنها عالوه بر 
اینكه مبتكر و خالق درنامه نوشتن می باشند مسئولیت تنظیم و ثبت کلیه دستورهایی را که از طرف رهبر صادر 
می شود را نیز بر عهده دارد و رتق و فتق کلیه امور را این فرد کاتب بر عهده دارند. و لذا امام خیلی در گزینش 
این افراد سفارش می کنند و می فرمایند که حاکم بایستی درانتخاب خود به سابقه و تجربیات عملی آنها توجه 
نماید. و با عنایت به اینكه در زمانهاى گذشته این افراد چه نقشی داشتند و چه آثارى بر جاى گذاشتند مالکی 
براى گزینش آنها باشد. امام تاکید می فرمایند که در وضع منشی ها و کارمندان خود دقت الزم را بنماید و 
کارهاى مهم را به بهترین آنها محول کنید و نامه هاى سرى و نقشه ها و طرح هاى مخفی خود را دراختیار فردى 
قرار دهید که داراى برترین اصول و موازین اخالقی باشد. و در این خصوص، امام به مالک سفارش اکید 
می نمایند از کسانی که موقعیت و مقام آنها را مست و مغرور می سازد و یا درحضور بزرگان و سران مردم نسبت به 
تو مخالفت و گستاخی می نمایند برحذر باشد. عالوه بر بعد شخصیتی و اخالقی، امام تجربه عملی فرد منتخب 
را نیز مورد توجه قرار می دهند. لذا کاتب نبایستی در رساندن نامه هاى کارمندان به حاکم و یا گرفتن جواب هاى 
صحیح از حاکم و انتقال آن به پرسشگر کوتاهی و غفلت نمایند )نامه 53 از نهج البالغه، امام علی )ع(، فراز 52 (. 
یكی دیگر از وظایف کاتب، تنظیم قراردادها بین حاکم با سایر افراد، اشخاص، نهادها، و حكومتها می باشد. 
این افراد بایستی در تنظیم قراردادها دقت، مهارت و شایستگی الزم را بكار ببرند به نحوى که قراردادهاى تنظیم 
شده بنحوى متقن باشد که از هرگونه سستی و آسیب پذیرى در امان باشد. امام علی )ع( به مالک تاکید می نمایند 
کسی را مسئول امر کتابت نماید که سلسله مراتب امور را درک و تبحر کافی را در این حوزه داشته باشد و در 
صورت درج مفادى زیان آور براى جامعه اسالمی در متن قرارداد توانایی رفع این خطر و قابلیت تغییر متن و مفاد 
قرارداد را داشته باشد. به عبارت دیگر، کاتب عالمی است که با کلیه جنبه هاى حكومتی آشنا می باشد. با این 
توضیح، یک کاتب عالوه بر مسئولیت هاى متفاوت، او متصدى کل قراردادهایی است که یک حاکم اسالمی 

با سایر افراد، دول و دیگر کشور ها تنظیم می نماید )نامه 53 از نهج البالغه، امام علی )ع(، فراز 53 (. 
عالوه براین، امام به مالک توصیه می نمایند که در انتخاب شخص کاتب نسبت به تیزهوشی خود مغرور، 
خوشبین، و یا ظاهر بین نباشد. بنا به استدالل امام، مردم خیلی کّیاس هستند و خیلی راحت می توانند در هر 
رژیمی خود را به موافق نظام حاکم معرفی نمایند. مردان زرنگ طریقه ى جلب نظر و خوش بینی زمامداران را 
با ظاهرسازى و تظاهر به خوش خدمتی خوب می دانند درحالی که در وراى این ظاهر جذاب هیچ گونه امانت 
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دارى و خیرخواهی وجود ندارد. و بدین ترتیب امام بر ویژگی هاى کاتب تاکید می کنند و می فرمایند که کاتب 
بایستی خیرخواه مردم و حكومت و همچنین امانت دار حاکم باشد. و لذا پیشینه قبلی کاتب که چه کارها و چه 
اثرهایی از قبل بر جا گذاشته است مهم می باشد. که در اینجا بایستی بر فردى اعتماد شود که درمیان مردم خوش 
سابقه تر و درامانت دارى مشهور تر باشند. که جملگی حكایت بر خیر خواهی حاکم نسبت به خدا و بندگان 

خدا دارد )نامه 53 از نهج البالغه، امام علی )ع(، فراز 53(. 
منصب وزارت: از نكات دیگر قابل توجه در این منشور منصب وزارت می باشد و امام در نامه خود به منصب 
وزیر اشاره می کنند و به مالک دستور می دهند تا یک وزیر با ویژگی هاى الزم را براى خود انتخاب نماید. 
این وزیر نباید در رژیم سابق فعال و از حامیان حكومت جور و ستم باشد. نكته قابل توجه در مبحث منصب 
وزارت اینكه حامیان تداوم اندیشه سیاسی ایرانشهرى در اندیشه سیاسی در اسالم ادعا می نمایند که وزیر یک 
واژه فارسی است و منصب وزارت در زمان ساسانیان مورد استفاده می گردیده اما در عصر خلفاى عباسی مورد 
اقتباس قرار گرفته است. در حالی که دراندیشه سیاسی بر اساس متون اسالمی و همچنین منشور امام علی)ع( 
واژه وزیر و منصب وزارت با همان اهمیت و وظایف مهم بكار گرفته شده است )نامه 53 از نهج البالغه، امام 

علی )ع(، فراز 17(. 
امام در فراز هاى آخر این منشور به مالک سفارش می فرمایند در تقسیم وظایف براى هر بخش یک رئیس 
انتخاب نماید. یعنی در تقسیمات داخلی قشرها، سلسله مراتب لحاظ و افرادى به عنوان رئیس در نظر گرفته 
شوند تا اجرا، کنترل و نظارت امور در مقابل سختی ها، نامالیمات، پریشان حالی، خستگی و کثرت کارها بنحو 
مطلوب انجام گردد. و از سوى دیگر، نسبت به ضعف، ناکارآمدى، سستی و سوء مدیریت هر یک از افراد 
گاهی الزم و اشراف کامل داشته باشند. زیرا در منشور حكومت علوى، شخص حاکم مسئول هر گونه عیب  آ

و کاستی در دستگاه حكومتی و نظام ادارى می باشد. 
منصب و قشر نظامیان : از ویژگی هاى مهم در تبین ساختار و کارکرد نهادهاى مسئول در منشور حكومت 
علوى در هم تنیدگی و وابستگی متقابل بین اجزا و عزت و سربلندى یک وابسته به حمایت دیگرنهاد می باشد. 

لذا امام علی )ع( در تبین گروه و طبقه دیگر اجتماعی می فرمایند:
 "ثم ال قوام للجنود اال بما یخرج الله لهم من الخراج الذى یقوون به علی جهاد عدوهم و یعتمدون علیه فیما 

یصلحهم و یكون من وراء حاجتهم. " )نامه 53 از نهج البالغه، امام علی )ع(، فراز 26(. 
امام در اینجا می فرمایند مسئولیت و وظایف ارتش بدون حمایت مالی سایر اعضاى جامعه و دست اندرکاران 
این بخش یعنی مسئولین اخذ خراج امكان پذیر نمی باشد. در این منشور تاکید می گردد که ارتش براى انجام 
امور محوله، پاسدارى از قلمرو اسالمی، شرکت و حضور فعال در جبهه جنگ و جهاد در راه خدا نبایستی هیچ 
گونه دغدغه مالی داشته باشد. ارتش باید پشتیبانی مالی و معنوى مردم را داشته باشد تا با دلگرمی کامل امنیت 



23مجموعهمقاالتاولینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

کشور و حامعه اسالمی را فراهم آورد. لذا امام می فرماید کار لشكر سامان پیدا نمی کند مگر آنكه خراجی را 
که خداى تبارک و تعالی مشخص کرده تامین و آسایش خاطر پاسداران مرزهاى اسالمی را تامین گردد. و با 
تحقق این امر، نیروهاى تامین کننده ثبات و امنیت دل نگرانی از مشكالت مالی و یا حمایت معنوى از خانواده 
خود ندارد. و در جنگ با دشمن دلگرم و تا پاى جان مجاهدت می نماید و در غلبه بر دشمن نیروى مضاعف 
می گیرد. حاکم اسالمی بلیستی در سامان آوردن کارهاى سربازان و جهادگران اهتمام الزم را بنماید و نیازهاى 

مادى آنها را برآورده نماید. 
منصب قضاوت: سومین گروه مورد توجه امام قضات می باشند چنانكه امام می فرمایند: "بعد و منها قضاه 
العدل. " یعنی افرادى که در منصب قضاوت و متصدى رتق و فتق امور در قوه قضائیه هستند. امام می فرمایند:

 "ثم ال قوام لهذین الصفین اال بالصنف الثالث من القضاه والعمال و الكتاب لما یحكمون من المعاقد و 
یجمعون من المعاقد و یجمعون من المنافع و یوتمنون علیه من خواص االمور و عوامها. " )نامه 53 از نهج البالغه، 

امام علی )ع(، فراز 28(. 
 امام به تفصیل صنف اول و دوم را تشریح کردند و قوام ان ها را را منوط به حمایت و پشتیبانی دیگر قشر ها 
نمودند. و ادامه در خصوص دیگر اصناف تاکید می نمایند که صنف سوم هم قوام پایدارى ندارد مگر اینكه 
اصناف و گروه هاى دیگر به آنها کمک الزم را بنمایند. قاضیان، کارگزاران و دبیران، کّتاب جملگی تشكیل 
دهنده اجزاى پیوسته و در هم تندیده سیستم سیاسی حكومت علوى را تشكیل می دهند.. اما امام در ارتباط 
افراد بی کفایت در  از نفوذ  امنیت مردم و براى جلوگیرى  تامین رفاه، آسایش و  با وظایف خطیر قضات در 
این جایگاه شرایط و ویژگی و صفات مهمی را براى قاضی عنوان می کنند که شامل این موارد می باشند ؛. 
1( برخوردارى از اخالق، تقوى و ایمان بسیار باال، 2( در تنگنا قرار نگرفتن در امور قضاوت، 3( عدم لجات 
در مقابل حكم و تقاضا و ادعاى مردم، 4( عدم سماجت در برابر حكم اشتباه، 5( دشوارى نداشتن در مقابل 
تشخیص حق خود، 6( عدم حرص و آز، 7( کوشش و تالش براى رسیدن به فهم صائب، 8( توقف در هنگام و 
موارد شبهه، 9( صبورى و توانایی جسمی و روحی، 10( قاطعیت در تصمیم و حكم، و 11( بی توجهی به مداحی 

و ستایشگرى ها. 
صنف و طبقه کارگزاران حكومتی: چهارمین گروه از طبقات اجتماعی مورد نظر امام کارگزاران و عمال 
حكومتی می باشند چنانكه امام می فرمایند: "و منها عمال االنصاف و الرفق. " )نامه 53 از نهج البالغه، امام علی 
)ع(، فراز 28(. و از دیگر طبقات اجتماعی در این نظام سیاسی، کارگزاران حكومتی می باشند که با رعایت عدل و 

مدارا با شهروندان و به کارهاى مردم رسیدگی می نمایند. از ویژگی هاى مهم که امام در خصوص مسئولین ادارى 
و مدیریت امور عمومی مردم اشاره می فرمایند اعتدال، رعایت حقوق مردم و رفتاردلسوزانه و تواضع در تعامل با 
مردم است به نحوى که بدون تعدى و یا تعرض به حقوق سایر اقشار مردم و حكومت اسالمی و همچنین رعایت 



مجموعهمقاالتاولینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 24

موازین اسالمی در رفع مشكالت جامعه سعی و اهتمام نماید. امام علی )ع( براى تحقق این منظور ویژگی هاى 
زیر را براى گزینش کارگزاران مطرح می کنند از جمله انتخاب کارگزاران بر اساس ضوابط و نه روابط مالک 
انتخاب قرار گیرد. و قدرت روانی، اراده و تصمیم و موقع شناسی و تجربه و همچنین بینش تجربی در موفقیت 
کارگزار نقش بسزایی دارند و با حیاء، مسن و از خاندانهاى صالح باشند و باالخره کارگزار بدون مالحظه و 

روابط اختصاصی تا عدم طمع در مقابل اموالی که دراختیار دارند. 
مسئولین و وصول کنندگان خراج و جزیه : پنجمین گروه از طبقات اجتماعی مورد نظر امام متصدیان اخذ 
جزیه، خراج و مالیات می باشند. چنانكه امام می فرمایند: "و منها اهل الجزیه والخراج من اهل الذمه و مسلمه 

الناس" )نامه 53 از نهج البالغه، امام علی )ع(، فراز 25(. 
از نظر امام علی )ع(هدف از گرفتن مالیات اصالح معیشت و رفاه حال پرداخت کنندگان و بهبود اقتصاد 
جامعه می باشد. تا بدینوسیله زمین ها براى تولید و توسعه مهیا گردد. کوشش براى آموزش و تربیت جامعه و 
ارتقاى دانش اجتماعی. اما در اخذ مالیات باید نهایت عدالت و انصاف مراعات شود. براى مثال در هنگام 

سختی ها، بروز حوادث مانند خشكسالی و آفات احتمالی آنها را رعایت نماید. 
صنف تجار و بازرگانان : امام در تبین ساختار، وظایف و کارکردهاى اجتماعی، به قشر و طبقه دیگرى اشاره 
می نمایند و آن طبقه تجار و بازرگانان هستند که با قبول مخاطرات متعدد جانی و مالی بازطریق سوداگرى و 
تجارت در تامین احتیاجات مردم کوشش می کنند. چنانچه می فرمایند: ششمین گروه از طبقات اجتماعی مورد 

نظر امام آن تجار و صنعتگران می باشند. 
 و منها التجار و اهل الصناعات.... و بعد و ال قوام لهم جمیعا اال بالتجار و ذوى الصناعات فیما یجتمعون علیه 
من مرافقهم و یقیمونه من اسواقهم و یكفونهم من الترفق بایدیهم ما ال یبلغه رفق غیرهم )نامه 53 از نهج البالغه، 

امام علی )ع(، فراز 25(. 
 از نظر امام علی )ع( حاکم اسالمی با برقرارى امنیت در راه هاى تجارى و حمایت هاى الزم موظف به تامین 
آسایش خاطر این افراد براى انجام امورى تجارى می باشند. از سوى دیگر، صنعتگران حامعه با بكار گیرى 
استعداد، مهارت و استعداد هاى هاى خود به تهیه وسایلی مورد نیاز مردم می پردازند که سایر افراد قابلیت، مهارت 
و توانائی الزم براى ساختن آنها را ندارند. با حمایت حكومت اسالمی و امور سازو کار الزم و محیط مساعد 
براى فعالیت این قشر فعال و زحمت کش فراهم می گردد. و به این طریق رتق و فتق سازمان دولت و حكومت 

سامان پیدا می کند.. 
در ساختار نظام حكوت امام علی، قشر در این بازرگانان و صنعتگران نقش بسزایی در توسعه و پیشرفت 
جامعه دارند لذا موفقیت و اعتالى جامعه اسالمی منوط به رضایتمندى و رونق کسب و کار آنها دارد. لذا 
زمامدار و عمال حكومتی بایستی با آنها با خیر و صالح رفتار نمایند و در مورد خطرات احتمالی ضمن پیش بینی 
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و جلوگیرى از وقوع چنین مشكالتی، و تامین امنیت جانی و مالى براى آنها و انجام امور بویژه هنگام سختی ها 
به آنها کمک کنند. اما به اصولی را در امر تجارت اشاره می کنند که زمامدار بایستی نسبت به آنها مراقبت نماید 
و زمامدار بایستی از احتكار جلوگیرى، مراقبت در انجام معامله با کرامت نفس و عدالت و در رعایت و تنظیم 

قیمت کاالها و خدمات کوشا باشد. 
قشر مستمندان و ناتوان ها: اما در این تقسیم اجتماعی گروه دیگرى وجود دارند که از نظر موقعیت و توانایی 

ضعیف ترى برخوردار می باشند و آن گروه شامل افراد مسكین و نیازمند می باشد. امام می فرمایند:
 "و منها الطبقه السفلی من ذوى الحاجه و المسكنه الذین یحق رفدهم و معونتهم.... و کل قد سمی الله 
له سهمه و وضع علی حده فریضه فی کتابه او سنه نبیه صل الله علیه و آله و سلم عهدا منه عندنا محفوضا.... 
وفی الله لكل سعه و لكل علی الوالی حق بقدر ما یصلحه و لیس یخرج الوالی من حقیقه ماالزمه الله من ذلک 
اال باالهتمام و االستعانه بالله و توطین نفسه علی لزوم الحق و الصبر علی فیما خف علیه او ثقل)نامه 53 از 

نهج البالغه، امام علی )ع(، فراز 26(. 
اما آخرین قشر ما مسكینان هستند که بعد امام توضیح می دهند که با پیام الله الله سفارش می کند به مالک 
اشتر مواظب این گروه باشد آنها مسكین اند و حق دارند و مالک اشتر موظف است که به آنها برسد، رسیدگی 
کند و درخاتمه می فرماید که و در اینجا تاکید بر مسئولیت سنگین حاکم اسالمی در قبال این افراد میباشد که 
هر یک از این افراد از سوى خداى تبارک و تعالی سهمی قرارداده شده است و حاکم موظف به تامین نیازهاى 
این افراد به عنوان یک وظیفه دینی و قانونی و مقررات حكومتی می باشد. و سپس امام می فرمایند: براى هر یک 
از این افراد، خداوند تبارک و تعالی سهمی معین کرده و میزان آن درکتاب خود و سنت پیامبرش صل الله علیه و 
آله و سلم بیان فرموده و دستور داده که در نزد ما نگهدارى شود. که اینها هر کدام سهم و حقوقی که از سوى 

خدامشخص گردیده بر حاکم اسالمی مقرر و مالک به عنوان زمامدار موظف به رعایت این حقوق می باشد. 
در آخرین فراز از توضیح ساختار و کارکرد ها، امام تاکید می نمایند که براى هر کدام از این اصناف گشایشی 
و هر کدام از آنها حقی بر عهده حاکم اسالمی دارند و حاکم موظف به رسیدگی از آنها می باشد بنحوى که 
بهبودى، صالح و سالمت هر یک از آحاد جامعه را تامین نماید. اما هستی شناسی، جهان بینی و انسانشناسی 
در این منشور بر اساس خدا محورى تنظیم گردیده در آخرین بخش تجلی می نماید و امام می فرمایند: والی از 
عهده آنچه خدا بر او مقرر داشته بر نیاید مگر به کوشش و یارى خواستن از خدا و ملزم ساختن خویش به اجراى 

حق و شكیبایی ورزیدن درکارها که بر او دشوار آید و... 
و باالخره از نظر امام، توکل بر خداى تبارک و تعالی و یارى ازاو در سختی ها رمز موفقیت و پیروزى حاکم 

اسالمی در امر خطیر حكومت و والیت در جامعه می باشد. درهر کجا که هست از خدا کمک بطلبد
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 نتیجه گیری 
با مرورى بر نظریات مختلف در حوزه علم سیاست بویژه نظریات رایج در سیاست مقایسه اى و جامعه 
شناسی سیااسی، الگوهاى مختلفی که در مطالعه منشور علوى بكار گرفته شده است را بررسی و سپس به 
ارزیابی و نقد نظریه مستشرقین در تبار شناسی ادبیات سیاسی اندرزنامه نویسی در دوران اسالمی و همچنین 
تداوم اندیشه سیاسی ایرانشهرى در دوران اسالمی پرداخته شد. بر اساس نظریه تداوم اندیشه سیاسی ایرانشهرى 
در دوران اسالمی عدم وجود راهنماى الزم در مورد ساختار و کارکرد هاى مربوطه در متون اسالمی، خلفا و 
زمامداران با اقتباس الگوهاى حكومتی ایرانیان دوره ساسانی در صدد رفع این نیاز حیاتی شده اند. اما بررسی 
گاهی جامع خالق این منشور و قابلیت، کارآئی و جامعیت  دقیق مفاد منشور علوى حكایت از تبحر، دانش آ
موازین مندرج در این منشور را دارد و جملگی در نظریه مستشرقین تشكیک و نظریه تداوم اندیشه سیاسی 
ایرانشهرى را مردود و ادعاى طرفداران آنها را بی اساس می داند. به عالوه تمایز منشور حكومت علوى با سایر 
قوانین رایج حكومتی در این است که در این منشور هستی شناسی، انسان شناسی وبر اساس خدا محورى 
می باشد محور در هر جا و هر چیز خدا می باشد. سنت و قوانین و مقررات توسط خدا وضع و حاکم در اجراى 

دستورات الهی مسئولیت مدیریت و رهبرى جامعه را بر عهده گرفته است. 
در منشور حكومت علوى، منشا قدرت خداوند تبارک و تعالی و اقتدار متعلق به ذات بارى تعالی تعلق 
دارد. و افراد فقط کارگزارانی هستند که مسئول تامین رفاه، امنیت و آسایش مردم و فراهم نمودن زمینه هایی 
الزم براى تعالی جامعه انسانی می باشد. در این الگو کارگزاران حكومتی درانجام این وظایف در مقابل خدا 
مسئول و پاسخگو هستند. نامه امام علی)ع(، عالوه بر ارائه الگو حكومت مطلوب، مصادیق و نمونه هاى عملی 
و راهكارهاى اجرایی موثر و کارآمدى را براى تحقق حكومت اسالمی ارائه کرده است. و درنتیجه منشور 
حكومتی امام علی)ع( بیانگر ساختار و سازمان حكومتی یک جامعه ى مطلوب اسالمی از جمله نسبت جامعه و 

سیاست و وظایف کلیه اجزاى مختلف آن را بطور مبسوط تبیین کرده است. 
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معیارهای  تربیت  از منظر امام علی  )ع(
یداهللا رفیعی1 و رمضان رضایی2 

چکیده
اهمیت  امر تربیت  اگرچه  بدیهی  است  ولی  در مقاطع  زمانی  خاصی از تشّخص  ویژه اى  برخوردار شده است  و 
دوران ما هم  یكی  از این  مقاطع  حساس است . این  بدان جهت  می باشد که  تحوالت فرهنگی  و دگرگونی  سیستم  
ارزش ها، نیاز به  یک  نظام تربیتی  منطبق  با این  تغییر و تحوالت را هر چه  بیشتر آشكار ساخته  است  و چون نظام 
تربیتی  موجود پاسخگوى  احتیاجات پدیده آمده نیست ، بایستی  تغییرات و اصالحات الزم در آن صورت گیرد 
تا به  شكلی  مطلوب و معقول، هماهنگی  الزم بوجود آید. از این  رو جایگزین  شدن سیستم  موجود به  یک  نظام 
تربیتی  اسالمی  از ضروریات مسلم  است . از طرفی  نشر و گسترش فرهنگ  اسالمی  مبتنی  و متكی  بر اعمال 
و اجراى  تربیت  اسالمی  است  و آشنائی  با منابع  اصیل  فرهنگ  اسالمی  و استفاده از آن ها، تحقق  نظام تربیتی  
اسالمی  را ممكن  می  سازد. حال سوال اصلی  این  است  که  اصول تربیت  دینی  و اخالقی  در نهج البالغه  چگونه  
منعكس  شده است ؟ اساس اعتقادى  نگارندگان و یافته هاى  این  پژوهش  بیانگر آن است  که  بسیارى  از مفاهیم  
مورد نظر روانشناسان و متخصصان علوم تربیتی  از قبیل  شیوه تربیت ، یادآورى ، تذکر، عبرت، خطابه ، موعظه ، 
امر به  معروف و نهی  از منكر، معاتبه ، محاسبه ، مراقبه ، مشارطه  و غیره در نهج البالغه  که  بعد از قرآن بهترین  و 
مهمترین  منبع  تربیتی  اسالم است ، تجلی  یافته  است . در این  تحقیق  سعی  شده است  که  مسائل  و موضوعات 

اساسی  تربیت  از دیدگاه نهج البالغه  با تكیه  بر روش تحلیلی  توصیفی  تبیین  شود. 

واژگان کلیدی: امام علی )ع(، نهج البالغه ، تربیت ، خودسازی . 

1  - نویسنده مسئول؛ عضو هیأت علمی  پژوهشگاه علوم انسانی  و مطالعات فرهنگی 
2  عضو هیأت علمی  پژوهشگاه علوم انسانی  و مطالعات فرهنگی 
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مقدمه 
از آنجا که  تربیت  در شكل گیرى  شخصیت  یک  انسان در تمام مراحل  زندگی اش نقش  دارد، و تمام رفتار و 
کردار یک  انسان در خانه  و جامعه  نشأت گرفته  از تربیت  اوست ، نگارندگان بر آن شدند که  به  این  مسأله  مهم  
بپردازند. هر چند تربیت  از مفاهیم  گستردهاى  است  که  در حد یک  مقاله  نیست  و باید درباره آن کتابها نوشت  
ولی  می توان به  اصول و مبانی  آن اشاره کرد و آنها را مورد بررسی  قرار داد. در این  مقاله  قرآن و نهج البالغه  و 
شروح مختلف  آن به  عنوان منبع  در نظر گرفته  شده است  زیرا تربیت  مورد نظر ما تربیت  اسالمی  است  و براى  این  
منظور ما باید از قرآن و احادیث  کمک  بگیریم  و بر اساس قول خداوند متعال که  می فرماید »لقد کان لكم فیه 
أسوة حسنة« پیامبر اکرم )ص( و ائمه  اطهار سالم اهللا علیهم  اجمعین  براى  ما باید الگو باشند. ولی  متأسفانه  درعصر 
ما بیشتر کتب  تربیتی ، یا ترجمه  کتب  نویسندگان غربی  است  و یا برگرفته  از کتب  ایشان، در حالی که  باید برعكس  
باشد یعنی  بیشتر مقاالت و کتب  تربیتی  باید برگرفته  از منابع  اسالمی  باشد، چون بسیارى  از اصول تربیتی  که  
نویسندگان غربی  به  آن پرداخته اند با فرهنگ  ما سازگار نیست  و چه  بسا براى  ما نتیجه  منفی  داشته  باشد. ولی  از 
آنجایی  که  فرهنگ  ما اسالمی  است  کتابهایی  که  از منابع  اسالمی  گرفته  شده باشد می تواند براى  ما راهگشا باشد 
و موجب  صالح و رستگارى  ما گردد و در میان منابع  اسالمی  نهج البالغه  کتابی  است  کامل  که  به  گفته  بزرگان 
«سخنانی  است  ما دون سخن  خالق  و مافوق سخن  مخلوق» این  کتاب توسط  سید رضی  تألیف  شده مؤلف  آن 

را نهج البالغه  نام نهاده و در مقدمه  کتاب به  علت  انتخاب این  نام اشاره می کند. 
معنای  لغوی  تزکیه  و تربیت 

ابن  منظور در لسان العرب تزکیه  را از ماده »زَکو« گرفته  است . که  به  معناى  رشد و نمودادن و پاك و مطهر 
کردن است . تزکیه  در تربیت  پاك کردن نفس  از آلودگی هاست ، همچنانكه  در مورد مال هم  به  معناى  پاك کردن 
مال است . تربیت  از ماده رب »َرَبَو« گرفته  شده است  که  به  معناى  زیادت و افزونی  در مال است  و به  همین  سبب  
واژه «ربا» به  معناى  سودى  است  که  نصیب  رباخوار می شود. ولی  همین  ماده در باب تفعیل  به  معناى  پرورش 

دادن چیزى  است  که  قابل  رشد و نمو باشد، مانند: انسان، حیوان، گیاه و غیره. 
تزکیه  و تربیت  در قرآن

در قرآن کریم  به  کرات به  طور مستقیم  به  تزکیه  و تربیت  اشاره شده است ، که  به  عنوان نمونه  به  چند مورد 
اشاره می شود. »کما أرسلنا فیكم رسوال منكم یتلوا علیكم آیاِتنا َو ُیزکیكم«2 همانگونه  که  )با تغییر قبله ، نعمت  
خود را بر شما کامل  کردیم ( رسولی  در میان شما از نوع خودتان فرستادیم  تا آیات ما را بر شما بخواند و شما را 

تزکیه  کند. 
تزکیه  در اینجا به  معناى  افزودن و نمو دادن است ، یعنی  پیامبر اکرم )ص( با کمک  گرفتن  از آیات خدا بر 
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کماالت معنوى  و مادى  شما بیفزاید و روحتان را نمو دهد و از سوى  دیگر ممكن  است  تزکیه  به  معناى  پاك کردن 
روح از آلودگی ها باشد، زیرا مادام که  نهاد آدمی  از آلودگی ها پاك نشود ممكن  نیست  که  آماده تعلیم  کتاب الهی  
و حكمت  و دانش  واقعی  شود، همانطور که  اگر لوحی  را از نقوش زشت  پاك نكنی  هرگز آماده پذیرش نقوش 
زیبا نخواهد شد. »قد أفلَح َمن تزکی«3 مسلما کسی  رستگار می شود که  خود را تزکیه  کند. به  این  ترتیب  یكی  
از عوامل  فالح و رستگارى  تزکیه  است  و منظور از تزکیه  بر اساس آنچه  در تفاسیر آمده است ، پاکسازى  روح 
از شرك است  یا پاکسازى  دل از رذائل  اخالقی  و انجام اعمال صالح  است . البته  تزکیه  یک  معناى  وسیع  دارد و 
عالوه بر موارد فوق شامل  پاکسازى  عمل  از محرمات و هرگونه  ریا و هم  پاکسازى  مال و جان به  وسیله  دادن 
زکات در راه خدا می شود. »یا بنی أقم الصاله و امر بالمعروف و انه عن المنكر و اصبر علی ما أصابك إن ذلك 
من عزم االمور و ال تصعر خدك للناس و التمِش فی االرض مرحا إن الله ال یحب کل مختار فخور و اقصد فی 
مشیك و اغضض من صوتك إن أنكر االصوات لصوت الحمیر« ٤ پسرم! نماز را بر پا دار ، و امر به  معروف و نهی  
از منكر کن  و در برابر مصاءبی  که  به  تو می رسد با استقامت  و شكیبا باش که  این  از کارهاى  مهم  و اساسی  است . 
پسرم ! با بی اعتنایی  از مردم روى  مگردان و مغرورانه  بر زمین  راه مرو که  خداوند هیچ  متكبر مغرورى  را دوست  
ندارد. پسرم! در راه رفتن  اعتدال را رعایت  کن ، از صداى  خود بكاه )هرگز فریاد مزن( که  زشت  ترین صداها 
صداى  خران است . خداوند متعال در این  آیات به  چند نكته  تربیتی  از زبان لقمان اشاره می فرماید که  عبارتند از:

•  نماز، چون مهم ترین  پیوند انسان با خدا نماز است . 	
•  امر به  معروف و نهی  از منكر، دعوت مردم به  نیكی ها و بازداشتن  آنها از بدى ها ، مهمترین  دستور اجتماعی  	

است . 
•  صبر و استقامت  در برابر مشكالت، که  این  از وظایف  حتمی  و کارهاى  اساسی  هر انسانی  است . 	
•  تواضع  و فروتنی  و خوشرویی ، که  در برابر آن غرور و نخوت و تكبر قرار دارد. 	
•  اعتدال در عمل  و در سخن ، که  این  خود از اخالق پسندیده است . 	

و اینک  به  مواردى  درباره تزکیه  و تربیت  که  در قرآن به  تصریح  بیان شده است  اشاره می شود:
١ رستگاری  بدون تهذیب  نفس  ممکن  نیست . 

خداوند متعال در سوره مبارکه  »شمس « پس  از سوگندهاى  متعدد که  دلیل  بر تاکید مطلب  است  فرماید: 
فَلَح َمْن زکاها 5 مسلما هر کس  نفس  خود را تزکیه  کند، رستگار می شود، پس  این  آیه  دلیل  بر این  است  که  

َ
َقْد أ

تهذیب  نفس  عامل  اصلی  رستگارى  است ، چون بعد از آن می فرماید: »و َقدخاَب من دساها« و آن کس  که  
نفس  خویش  را با معصیت  و گناه آلوده ساخته، نومید و محروم گشته  است . 
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٢ تزکیه  بر یاد خدا و نماز مقدم است . 
خداوند متعال در سورة مبارکه  »أعلی « می فرماید: »قد أفلح  من  تزکی  و ذکر اسم  ربه  فصلی «6 مسلما کسی  

رستگار می شود که  خود را تزکیه  کند و نام پروردگارش را به  یاد آورد و نماز بخواند. 
٣ تقدم تربیت  بر تعلیم 

در چهار مورد از قرآن کریم  که  مسأله  تعلیم  و تربیت  به  عنوان هدف انبیاء با هم  ذکر شده است ، در سه  مورد 
تربیت  بر تعلیم  مقدم شمرده است ، که  عبارتاند از: 1 سوره بقره آیه  151؛ 2 سوره آل عمران آیه  1٦٤؛ 3 سوره 
جمعه  آیه  2. و تنها در یک  مورد در سوره بقره آیه  129 تعلیم  بر تربیت  مقدم شمرده شده است . البته  پر واضح  
است  که  تا تعلیمی  نباشد تربیتی  صورت نمی گیرد ولی  تقدم تربیت  بر تعلیم  اشاره به  مسأله  هدف بودن آن دارد، 

چرا که  هدف اصلی  تربیت  است  و بقیه  همه  مقدمه  آن است . 
شاخص های  تزکیه  و تربیت  در نهج البالغه 

1 اهمیت  تربیت  به  خصوص در مورد فرزندان و نقش  پدر و مادر در تربیت  آنان
امام علی  )ع( در وصیت  خود به  امام حسن  )ع( می فرماید: »وجدتک  بعضی  بل  وجدتک  کلی  حتی  کأن شیئا 

لو أصابک  أصابنی«7 ترا پاره تن  خود یافتم ، چنانكه  اگر به  تو آسیبی  رسد مرا رسیده است . 
در اینجا امام )ع( مسؤولیت  پدر و مادر را در قبال تربیت  فرزندان مشخص  می کنند و موقعیت  پدر و مادر و 
فرزندان را بیان می کنند و می فرمایند که  پدر و مادر تجربه هایی  را پشت  سرگذرانده اند و به  نیمه  راه و گاه به  
انتهاى  راه رسیدهاند ولی  فرزندان در آغاز راه هستند و بر پدر و مادر است  که  تجربه هاى  خود را به  فرزندان منتقل  
نمایند و در جایی  دیگر از این  وصیت ، اهمیت  تربیت  را متذکر می شوند و می فرمایند: »ثم  أشفقت  أن یلتبس  
علیک  ما اختلف  الناس من  أهوائهم  و آرائهم  مثل  الذى  التبس  علیهم ، فكان إحكام ذلک  علی  ما کرهت  من  
تنبیهک  له  أحب  إلی  من  إسالمک  إلی  أمر الآمن  علیک  به  الهلكه «8 سپس  از آن ترسیدم که  مبادا رأى  و هوایی  
که  مردم را دچار اختالف گردانید تا کار بر آنان مشتبه  گردید ، بتازد و بر تو نیز کار مشتبه  سازد، پس  هر چند 
گاه ساختنت  را از آن خوش نداشتم  ، استوار داشتنش  را پسندیده تر داشتم  تا آنكه  تو را به  حال خود واگذارم.  آ
گاهی  آنها نسبت  به  امور جامعه  زمان خود به  حدى  است  که  اگر گاهی  ناخوشایند  اهمیت  تربیت  فرزندان و آ
گاهی  کافی  نداشته  باشند چه   هم  باشد ولی  ضرورى  است ، چرا که  اگر فرزندان در جامعه  نسبت  به  این  امور آ
بسا ممكن  است  فریب  بخورند و ناخواسته  به  فساد و تباهی  گرفتار شوند. »إنما قلب  الحدث کاالرض الخالیه  ما 

ألقی  فیها من  شی ء قبلته «9 قلب  جوان به  مانند زمین  ناکشته  است ، هر آنچه  در آن افكنند بپذیرد. 
از منظر امام )ع( تربیت  زمان خاصی  دارد که  اگر زمان آن بگذرد مربی  با مشكل  مواجه  می شود، لذا قبل  از 
آنكه  فرزند گمراه شود و خواهشهاى  نفسانی  بر او غالب  گردد و فریفته  فریبندگیهاى  دنیا شود و در دام شیاطین  
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و بدخواهان گرفتار آید، باید توسط  پدر و مادر تربیت  صحیحی  یابد مانند زمین  قابل  کشت  که  قبل  از روئیدن 
علفهاى  هرز، باید بذر مرغوب در آن پاشیده شود و گرنه  بعد از روئیدن علفهاى  هرز، رشد و نمو گیاه مفید 
بسیار مشكل  خواهد بود. »فإنی أوصیك بتقوى اهلل أى ُبَنی و لزوم أمره و عمارة قلبك بذکره و االعتصام بحبله« 
10 ترا سفارش می کنم  به  ترس از خدا و پیوسته  در فرمان او بودن و دلت  را به  یاد او آبادان نمودن، و به  ریسمان 

اطاعتش  چنگ  در زدن. 
بر اساس فرمایشات امام )ع( در تربیت  اسالمی  امورى  در اولویت اند و آن امور عبارت اند از:

1 ترس از خدا و اطاعت  از او و همواره به  یاد خدا بودن و اعتماد و توکل  به  او. پس  تربیت ، ابتدا از توحید و 
خداشناسی  شروع می شود، چون این  آغاز راه است  و این  ممكن  نیست  مگر با اعتقاد قلبی . 

2 اعتقاد به  معاد و آخرت و پاداش و کیفر اعمال. چون قبل  از حرکت  در هر راهی  باید مقصد و هدف 
مشخص  شود و هدف انسان در این  دنیا رسیدن به  آخرت است ، آخرتی  که  نتیجه  زندگی  در این  دنیا و اعمال 

انسان در آن است . 
3 آموزش کتاب خدا و تأویل  و تفسیر آن. »و أن أبتدئک  بتعلیم  کتاب اهللا و تأویله  و شرائع  االسالم و أحكامه  
و حالله  و حرامه«11 و اینكه  نخست  تو را کتاب خدا بیاموزم، و تأویل  آنرا به  تو تعلیم  دهم ، و شریعت  اسالم و 
احكام آن را از حالل و حرام بر تو آشكار سازم. چون بعد از اعتقاد به  توحید و معاد ، انسان باید بداند که  چه  
بكند و چه  نكند و به  عبارت دیگر اعمال خوب و بد را بشناسد و این  مسأله  تنها از طریق  آشنایی  با قرآن و سخنان 
بزرگان دین  میسر است . پس  بر پدر و مادر الزم است  که  به  فرزندان قرآن بیاموزند، البته  فقط  به  آموختن  قراءت 
قرآن اکتفا نكنند بلكه  باید آنان را با موضوعات قرآن و احكام خدا و حالل و حرام شریعت  مقدس آشنا کنند. 

٤ تفكر و اندیشیدن درباره زندگی  گذشتگان و به  عبارت دیگر مطالعه  تاریخ  جهت  عبرت گرفتن  از شیوة 
زندگی  آنان. »واالخذ بما مضی  علیه  االولون من  آبائک  ، و الصالحون من  أهل  بیتک«12

و رفتن  به  راهی  که  پدرانت  پیمودند و پارسیان خاندانت  بر آن راه بودند. 
5 مبارزه با نفس  اماره. »فان أبت  نفسک  أن تقبل  ذلک  دون أن تعلم  کما علموا، فلیكن  طلبک  ذلک  بتفهم  
و تعلم«13 و اگر نفس  تو پذیرفتن  چنین  نتواند ، و خواهد چنانكه  آنان دانستند بداند، پس  بكوش تا جستجوى  تو 

از روى  دریافتن  و دانستن  باشد. 
چون نفس  اماره نه  تنها انسان را در کارهاى  خوب همراهی  نمی کند بلكه  سعی  در گمراه کردن انسان و 
گاهی  بكوشد قبل  از آنكه  فریب   مشتبه  ساختن  امور بر او را دارد، لذا انسان باید در رسیدن به  حقیقت  و یقین  و آ

نفس  اماره را بخورد. 
٦ درباره تربیت  فرزندان شرایط  زمانی  را در نظر بگیریم . »ال تقسروا أوالدکم  علی  آدابكم ، فإنهم  مخلوقون 
لزمان غیر زمانكم «14 فرزندان خود را مجبور نكنید که  چون شما تربیت  شوند چون آنها بر زمانی  خلق  شدهاند 
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که  خاص خود آنها است . برخی  از پدران از فرزندان خود توقع  دارند که  مانند خودشان رفتار کنند و رفتار 
فرزندانشان را با رفتار خودشان در زمان جوانی  و نوجوانی  مقایسه  می کنند و به اختالف زمان توجهی  ندارند و 

حال آنكه  امام )ع( آنها را از این  امر نهی  می کنند. 
2 عوامل  تزکیه  و تربیت 

1 تقویت  اراده
اراده یک  نیروى  درونی  است  که  وابسته  به  عقل  انسان است . انسان با اراده، خودش را از تأثیر نیروهاى  
بیرونی ، خارج و مستقل  می کند. اراده هر اندازه که  قویتر باشد، بر اختیار انسان افزوده می شود و انسان بیشتر 
مالک  خود و کار خود و سرنوشت  خود می گردد. تقویت  اراده با تسلط  بر نفس  امكان پذیر است  »أال و أن 

الخطایا خیل  شمس ، حمل  علیها أهلها و إن التقوى  مطایا ذلل  حمل  علیها اهلها«15
مثل  گناهان، مثل  اسب هاى  چموش است  که  اختیار را از کف  سوار می گیرند ولی  مثل  تقوى  مثل  مرکبهاى  
رام است  که  اختیار مرکب  دست  سوار است  نه  اختیار سوار دست  مرکب . گناه از آنجا پیدا می شود که  انسان 
تحت  تأثیر شهوات و میلهاى  نفسانی  خودش بر خالف آنچه  که  عقل  و ایمانش  حكم  می کند، عملی  را انجام 
می دهد. یعنی  حالت  گناه، حالت  از دست  دادن انسان مالكیت  نفس  خود را است  ولی  در مورد تقوى  برعكس  
است ، انسان بر نفس  خود مسلط  است  یعنی  او فرمان می دهد و این  عمل  می کند، لجامش  را به  هر طرف متمایل  

کند، به  همان سو می رود بدون آنكه  لگد پرانی  و چموشی  کند. 
البته  ایمان ضامن  تقویت  اراده است ، همان چیزى  که  هم  قادر است  تا حدود زیادى  مانع  انسان از منفعت  
پرستی  باشد و هم  براى  انسان مطلوبها و خواستهاى  ماوراء منافع  فردى  و مادى  عرضه  کند. پس  اگر انسان 

بخواهد کودکی  را تربیت  کند باید کارى  بكند که  اراده در وجود او تقویت  شود. 
٢ عبادت

یكی  دیگر از امورى  که  از استعدادهاى  خاص انسانی  شمرده می شود، مسأله  نیایش  و پرستش  است . البته  
همه  می دانیم  عبادت از نظر اسالم درجات و مراتبی  دارد. یک  درجه اش عبادت به  خاطر طمع  به  بهشت  است  
و یک  درجه  آن عبادت به  سبب  ترس از جهنم  است ، و باالتر از این  دو، عبادتی  است  که  هدف آن نه  بهشت  

است  نه  جهنم . 
«إن قوما عبدوا اهللا رغبه  فتلک  عباده التجار، و إن قوما عبدوا اهللا رهبه  فتلک  عباده العبید، و أن قوما عبدوا 
اهللا شكرا فتلک  عباده االحرار» 1٦ گروهی  از مردم خدا را عبادت می کنند براى  طمع  در بهشت ، این  عبادت، از 
نوع تجارت است ، تجارت پیشگی  و معامله گرى  است ، در اینجا کار می کند براى  اینكه  در آنجا سودى  ببرد. 
و گروهی  از ترس جهنم  عبادت می کنند، اینها بیشتر کارشان کار بردگان است  که  از ترس شالق ارباب کار 
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می کنند. و قوم دیگر عبادت می کنند نه  به  خاطر بهشت  و نه  به  خاطر ترس از جهنم ، بلكه  سپاسگزارند، صاحب  
چنین  عبادتی  خداى  خودش را می شناسد، خدا را که  شناخت ، آنچه  دارد همه  را از او می بیند و چون همه  چیز 
را از خدا می بیند حس  سپاسگزارى  او را به  عبادت وادار می کند. یعنی  اگر نه  بهشتی  باشد نه  جهنمی ، همان 
شناختش  نسبت  به  خداوند و حس  سپاسگزاریش  در برابر خداوند او را به  عبادت وادار می کند و این  عبادت 
احرار یعنی  آزادگان است . اولی  بنده طمع  خودش است ، دومی  بنده ترس خودش و سومی  از قید طمع  و ترس 
آزاد است  و فقط  بنده خداست . پس  اگر انسان می خواهد خودش و فرزندانش  و یا افراد دیگرى  را اسالمی  

تربیت  بكند، باید به  مسأله  نیایش ، دعا و عبادت اهمیت  بدهد. 
٣ محبت 

از جمله  مسائلی  که  در مورد تعلیم  و تربیت  اسالمی  مطرح است  مسأله  محبت  است  و نقطه  مقابل  آن خشونت  
است . البته  نقطه  مقابل  محبت  معموال بغض  است  ولی  اثر محبت ، احسان و نرمی  است  و اثر بغض  خشونت  و 
سختگیرى  است . البته  محبت  مورد نظر ما، محبت  عاقالنه  و منطقی  است ، به  عبارت دیگر خیرخواهی  و سعادت 
فرزند را خواستن  محبت  مورد نظر ماست ، نه  آن نوع محبت  معمول که  می گوید کودك هر چه  را بخواهد در 
اختیار او قرار بده هر چند که  براى  او بد باشد، چون او را دوست  دارى  به  او محبت  دارى  هر چه  می خواهد به  او 
بده. این  نوع محبت  از عوامل  تربیت  به  شمار نمی آید. محبت  باید مقرون به  منطق  باشد، یعنی  محبت  باید موافق  
با صالح حال و آینده باشد ، آن محبتی  که  واقعا احسان و خیرخواهی  است  که  البته  ممكن  است  خوشایند بچه  
باشد و ممكن  است  خوشایند او نباشد. ولی  آنچه  مهم  است  اینكه  در آموزش این  محبت  باید جنبه  عملی  داشته  

باشد، به  گونه  اى  که  پدر و مادر باید عمال محبت  را به  فرزندان بیاموزند، زیرا امام علی  )ع( می فرمایند:
سبب   پدران  دوستی   القرابه «17  الی   المودة  من   أحوج  المودة  الی   القرابه   و  االبناء  بین   قرابه   اآلباء  »مودة 
خویشاوندى  میان فرزندان است  و خویشاوندى  را به  مودت بیشتر نیاز است  تا مودت را به  خویشاوندى . محبت  
باید دو طرفه  باشد یعنی  یک  ارتباط دو جانبه  است  و اگر محبت  فقط  از یک  طرف باشد مصداق این  سخن  امام 
)ع( است  که  می فرماید: »زهفی  راغب  فیک  نقصاُن حظ  و رغبُتک  فی  زاهد فیک  ذُلّ نفس«18 دورى  تو از کسی  

که  تو را خواهان است  در بهره اى - که  تو را از اوست  نقصان است  و گرایش ات بدان که  تو را نخواهد خوار 
ساختن  گوهر جان است . همچنانكه  قبال ذکر شد محبت  همراه با نرمی  و احسان است  چون امام می فرماید: 
»من  تلن  حاشیته ، یستدم من  قومه  الموده«19 آنكه  با اطرافیان طریق  نرمی  گزیند پیوسته  از کسان خویش  مودت 

بیند. 
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٣ حق  پدر بر فرزند و حق  فرزند بر پدر 
»إن للولد علی  الوالد حقا و إن للوالد علی  الولد حقا فحق  الوالد علی  الولد أن یطیعه  فی  کل  شی ء إال فی  
معصیته  اهللا سبحانه  و حق  الولد علی  الوالد أن یحسن  اسمه  و یحسن  ادبه  و یعلمه  القرآن«20 فرزند را بر پدر حقی  
است  و پدر را بر فرزند حقی ، حق  پدر بر فرزند آن است  که  فرزند در هر چیز، جز در نافرمانی  به  خداى  سبحان 

او را فرمان برد و حق  فرزند بر پدر آن است  که  او را نام نیک  نهد و به  او قرآن تعلیم  دهد. 
یكی  دیگر از وظایف  پدر این  است  که  از فرزند خود موجود کاملی  به  وجود آورد. یكی  از عوامل  درونی  
رشد یا بسط  شخصیت ، اعتماد به  نفس  است . پدر باید کودك را متكی  به  شخصیت  خود بار آورد، از طفیلی  بار 
آمدن و انگل  شدن او جلوگیرى  کند. اعتماد به  نفس ، یكی  از عوامل  مهمی  است  که  به  رشد شخصیت  طفل ، 
کمک  می کند. افرادى  که  براى  خود ارزش و شخصیت  قائل  اند و بر خویشتن  تكیه  دارند، کمتر دستخوش 
هوا و هوس می شوند. علی  )ع( فرمود: »من  کرمت  علیه  نفسه هانت  علیه  شهواته «21 کسی  که  روحش  بزرگ باشد 

شهوت و تمایالت در نظر او خوار است . 
پیشواى  عالیقدر اسالم، در زمینه  تربیت  کودکان مسأله  اى  را مطرح می فرمایند که  شایسته  است  به  عنوان 
ارزنده ترین برنامه  تربیتی  مورد توجه  و استفاده قرار گیرد «الولد سید سبع  سنین  و عبد سبع  سنین  و وزیر سبع  سنین  
فإن رضیت  خالئقه  إلحدى  و عشرین  و إال فاضرب علی  جنبه  فقد أعذرت إلی  اهللا» 22 منظور پیامبر ما )ص( 
این  است  که  کودك در هفت  سال اول زندگی  سرور پدر و مادر است  و آنها ناگزیرند خواسته هاى  او را چنانچه  
ضررى  متوجه  او نشود صمیمانه  اجرا کنند، در هفت  سال دوم زندگی ، فرزند باید همچون بنده اى  مجرى  اوامر 
پدر و مادر باشد و از خود هیچ  مخالفتی  ابراز ندارد و این  خود مستلزم داشتن  برنامه هاى  صحیح  تربیتی  است ، 
در هفت  سال سوم نه  سرور است  نه  بنده. او دیگر به  مرحله  تكامل  رسیده و از نظر عقل  و احساسات، در آستانه  
استقالل زندگی  قرار گرفته  است ، از این  رو باید در خانواده همچون وزیر مشاور باشد و در حكومت  خانواده در 
مسائل  خانوادگی  و اجتماعی  و فردى ، از فكر و نظر او مدد بگیرد، از آراى  صائب  او استفاده کند و اشتباهات 
و خطاهاى  او را دوستانه  گوشزد نماید ، هنگامی  که  به  بیست  و یک  سالگی  می رسد، در صورتی  که  اخالق 
او درست  و مقبول باشد مربی  به  هدف مقدس خود نائل  آمده است  و لذتی  که  از این  می برد برایش  بزرگترین  
پاداش محسوب می شود. جوانی  که  در چنین  سنی  واجد صالحیت  اخالقی  و اجتماعی  باشد، شایسته  تشویق  
است . رضایت  خاطر پدر از رفتار پسندیده جوان، ارزنده ترین تشویق  و پاداشی  است  که  به  او تقدیم  می شود. اگر 
اخالق وى  در آستانه  جوانی  و کسب  استقالل مورد قبول نباشد ، می توان دست  به  دامن  تنبیه  شد و در صورت 
لزوم، شدیدترین  نوع تنبیه  را که  همان تنبیه  بدنی  است  درباره او به  کار بست  ، این  جاست  که  پدر در پیشگاه 
خداوند معذور است . البته  در عین  حال پدر به  عنوان یک  مربی  نباید بگذارد که  عفریت  خشم  و افراط، او را 
تحت  تأثیر قرار دهد و از جاده احتیاط خارج شود علی  )ع( فرمود: «رب ملوم ال ذنب  له » 23 گاهی  اشخاصی  که  
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مورد سرزنش  قرار می گیرند، گناهی  ندارند. 
4- تربیت  خود قبل  از دیگران

بدون شک  یک  مربی  تربیتی  چنانچه  بخواهد برنامه هاى  تربیتی  اش خوب پاسخ  بدهد باید اول خودش 
را اصالح کند. علی  )ع( در این  باره می فرماید: »عباد اهللا زنوا أنفسكم  قبل  أن توزنوا و حاسبوها من  قبل  أن 
تحاسبوا«24 بندگان خدا کردار و گفتار خود را بسنجید، پیش  از آنكه  آنرا بسنجند، و حساب نفس  خود را برسید 
پیش  از آنكه  به  حسابتان برسند و در جایی  دیگر حضرت می فرمایند: »لیس  منا من  لم  یحاسب  نفسه  فی  کل  

یوم«25 هر کسی  که  هر شبانه  روز یک  بار به  حساب خودش نرسد، از ما نیست . 
از نظر اسالم اگر کسی  بخواهد خودش را تربیت  کند اولین  شرطش  مراقبه  نفس  است ، ولی  می گویند: قبل  
از مراقبه  و محاسبه  یک  چیز هست  و بعد از مراقبه  و محاسبه  نیز یک  چیز دیگر. قبل  از مراقبه  مشارطه  است  یعنی  
اول انسان باید با خودش قرارداد امضاء کند، که  شروط و قراردادها را اغلب  روى  کاغذ می آورند. روى  کاغذ با 
خودش شرط می کند و پیمان می بندد که  این گونه  باشم  چون اگرانسان با خودش قرارداد نبندد و مشارطه  انجام 
نشود یعنی  اگر موارد را مشخص  نكند و براى  خودش برنامه  قرار ندهد نمی داند چگونه  از خودش مراقبت  کند 
بعد از آنكه  مشخص  کرد و براى  خود برنامه  اى  را تعیین  کرد و به  آن موارد و برنامه ها عمل  کرد باید سجده شكر 

بجا آورد ولی  اگر عمل  نكرده بود مسأله  معاتبه  در کار می آید یعنی  خود را مورد مالمت  قرارمی دهد. 
٥ - رابطه  تربیت  با آداب و معاشرت و راه ورسم  زندگی 

یكی  دیگر از عواملی  که  براى  اصالح و تربیت  به  آن توجه  شده است  معاشرت با صالحان و نیكان است  ما در 
متون اسالمی  بابی  داریم  تحت  عنوان مجالست  و تاثیر آن، هم  در جهت  مثبت  و هم  در جهت  منفی  که  مجالست  
صالحان ، اثر نیک  فوق العاده و مجالست  بدان، آثار سوء فوق العاده دارد و این  امرى  است  که  اجتناب ناپذیر 
است ، یعنی  انسان هر چه  قدر بخواهد در هنگام معاشرت با کسی  تحت  تأثیر او قرار نگیرد باز هم  کم  و بیش  تاثیر 
می پذیرد پیامبر اکرم )ص( فرمود: «المرء علی  دین  خلیله » 2٦ هر کسی  به  دین  دوستش  است  مقصود این  است  که  

اگر شما کسی  را دوست  و خلیل  بگیرید یعنی  با کسی  دوست  شوید، دین  او را هم  پذیرفته اید. 
امام علی  )ع( می فرماید: «مجالسه  أهل  الهوى  منساة لالیمان» 27 نشست  و برخاست  کردن با مردم هوا پرست  
و غافل  از خدا، فراموشی  ایمان است ، یا اگر منساه را اسم  مكان بگیریم  فراموشخانه  ایمان است ، یعنی  انسان آنجا 
که  برود اصاًل ایمان را فراموش می کند و در وصیتش  به  امام حسن  )ع( می فرماید: «قارن اهل  البر تكن  منهم  و باین  
اهل  الشر تبن  عنهم »28 با نیكان بنشین  تا از آنان به  حساب آیی  و از بدان دورى  کن  تا در شمار آنان قرار نگیرى . 
بنابر این  معاشرت نقش  بسزایی  در تربیت  افراد دارد و انسان باید در انتخاب دوست  و کسانی  که  با آنها معاشرت 
می کند نهایت  سعی  خود را بكند و افراد صالح  را براى  خود برگزیند. البته  معاشرت همیشه  بصورت ظاهرى  و 
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حضورى  نیست ، گاهی  جنبه  فكرى  دارد، مثاًل از طریق  خواندن یک  کتاب با نویسنده آن ارتباط فكرى  برقرار 
می کنیم  و یا با مطالعه  رفتار و گفتار افرادى  که  در گذشته هاى  دور از ما می زیسته اند به  گونه اى  می توانیم  با آنها 
آشنا شویم  که  گویا در کنار آنها زیسته  ایم ، لذا می توانیم  رفتار خوب آنان را تقلید کنیم  و از سرنوشت  آنان عبرت 
بگیریم . امام علی  )ع( در این  زمینه  می فرماید: «انی  و ان لم  اکن  عمرت عمر من  کان قبلی  فقد نظرت فی  اعمالهم  
و فكرت فی  افكارهم  و سرت فی  آثارهم  حتی  عدت کاحدهم . بل  کانی  بما انتهی  الی  من  امورهم  قد عمرت مع  
اولهم  الی  آخرهم »، 29 هرچند من  به  اندازه همه  آنان که  پیش  از من  بودهاند نزیسته  ام، اما در کارشان نگریسته ام 
و در سرگذشته هاشان اندیشیده و در آنچه  از آنان مانده، رفته  و دیده ام تا چون یكی  از ایشان گردیده ام، بلكه  با 
گاهی  که  از کارهاشان بدست  آورده ام گویی  چنان است  که  با نخستین  تا پسینشان به  سر برده ام و به  این  رو  آ
است  که  به  ما در باره محبت  اهل  بیت  و مطالعه  رفتار و گفتار آنان بسیار سفارش شده است ، چون آنها انسانهایی  
کاملی  هستند و با الگو قراردادن آنها و مطالعه  سیره آن بزرگان و پیروى  از آنان، انسان بسیارى  از مراحل  تربیتی  

را به  راحتی  و با موفقیت  می گذراند. 
امام علی  )ع( میزان معاشرت با دیگران را خود شخص  می دانند و در وصیت  به  امام حسن  )ع( می فرماید: »یا 
بنی  اجعل  نفسک  میزانا فیما بینک  و بین  غیرك فأحبب  لغیرك ما تحب  لنفسک ، و اکره له  ما تكره لها، و التظلم  
کما التحب  أن تظلم  و أحسن  کما تحب  آن یحسن  إلیک  و استقبح  من  نفسک  ما تستقبح  من  غیرك، و ارض من  
الناس بما ترضاه لهم  من  نفسک  و التقل  ما ال تحب  أن یقال لک«30 پسرکم  خود را میان خویش  و دیگرى  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 
و آنچه  از جز خود زشت  می دارى  براى  خود زشت  بدان و از مردم براى  خود آن را بپسند که  از خود می پسندى  
در حق  آنان و مگوى  با دیگران آنچه  را دوست  ندارى  به  تو بگویند. البته  در باب معاشرت در نهج البالغه  سخن  

بسیار است  که  در این  مقال نمی گنجد و خود مقاله  اى  می طلبد و اینجا به  همین  اکتفا می شود. 
٦ به  آنچه  می گویید عمل  کنید

نگارنده این  مقاله  بر این  عقیده است  که  این  اصل  از مهمترین  اصول تربیتی  است  ، چون اگر یک  پدر یا 
مادر و معلم  و مربی  تربیتی  که  تربیت  افرادى  را بر عهده دارد، خود بدانچه  می گوید عمل  نكند ، بدون تردید 
در افراد تحت  تربیت  خود اثر سوء خواهد داشت . پزشكی  که  ساعتها در مضرات سیگار سخن  بگوید و دالیل  
علمی  و عقلی  بیان کند، چنانچه  بعد از پایان جلسه  سیگار استعمال کند، تمام آنچه  را گفته  است  بر باد داده 
است ، پدرى  یا معلمی  که  فرزندان خود را به  راست  گفتن  و فوائد آن تشویق  و ترغیب  نماید، چنانچه  خود دروغ 
بگوید مسلم  است  که  یا تأثیرى  ندارد و یا اگر هم  داشته  باشد بسیار کم  خواهد بود و این  پدر یا معلم  مصداق 
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این  آیه  شریفه  خواهند بود که  می فرمایند: «أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم » 31 آیا دیگران را به  نیكی  دعوت 
می کنید و خودتان را فراموش می  کنید. چون کسی  که  فقط  دیگران را موعظه  می کند و خود بدانچه  می گوید 
عمل  نمی کند، مخاطب  در سخنان او و اعتقادش شک  می برد. امام علی  )ع( در این  مورد می فرمایند: «إن العامل  
بغیر علمه  کالجاهل  الحائر الذى  الیستفیق  من  جهله  بل  الحجه  علیه  أعظم ، و الحسرة له  ألزم و هو عند اهللا ألوم» 
33 عالم  که  علم  خود را به  کار نبندد، چون نادانی  است  سرگردان که  از بیمارى  نادانی  نرهد بلكه  حجت  بر او 

قویتر است  و حسرت او را الزمتر و نزد خدا سرزنشش  از همه  بیشتر. سعدى  در باب هشتم  گلستان می گوید: 
«علم  سالح جنگ  شیطان است  و خداوند سالح را چون به  اسیرى  برند، شرمسارى  بیش  برد. » 3٤ و قال علی  
)ع( لجابربن  عبداهللا االنصارى : «یا جابر قوام الدین  و الدنیا بأربعه : عالم  مستعمل  علمه  ، و جاهل  الیستنكف  أن 

یتعلم  ، و جواد الیبخل  بمعروفه ، و فقیر الیبیع  آخرته  بدنیاه ، فإذا ضیع  العالم  علمه  استتنكف  الجاهل  أن یتعلم  ، 
و إذا بخل  الغنی  بمعروفه  باع الفقیر آخرته  بدنیاه»35. اى  جابر! دنیا به  چهار چیز برپاست : دانایی  که  دانش  خود 
را به  کار برد، و نادانی  که  از آموختن  سر باز نزند و بخشنده اى  که  در بخشش  خود بخل  نكند، و درویشی  که  
آخرت خویش  را به  دنیاى  خود نفروشد. پس  اگر دانشمند دانش  خود را تباه سازد، نادان به  آموختن  نپردازد و 

اگر توانگر در بخشش  خویش  بخل  ورزد، درویش  آخرتش  را به  دنیا در بازد. 
نتیجه  گیری 

تربیت  در معناى  وسیع  شامل  پرورش روح و جسم ، فرد و جامعه  در ابعاد گوناگون است  و یكی  از ابعاد 
تربیت  که  تأثیر شگرف و قابل  توجهی  بر سایر ابعاد دارد، حیطه  اجتماعی  آن است ؛ از سوى  دیگر، بخش  اعظم  
موفقیت  یک  نظام تربیت  اجتماعی  کارآمد در گرو شیوه هایی  است  که  براى  رسیدن به  اهداف تربیتی  اتخاذ و 

به کار گرفته  می شود. 
از آنجا که  اصول اجتماعی  شدن در سنین  اولیه  زندگی  پی ریزى  می شود، نقش  اولیاء و مربیان خانه  و مدرسه  
در زمینه  پرورش اجتماعی  کودکان و نوجوانان فوقالعاده مهم  خواهد بود؛ از این روست  که  با نصب  العین  قرار 
دادن دیدگاه ها و سیره عملی  الگوهاى  مطمئنی  همچون امیرمؤمنان علی  )ع( می توان به  تربیت  اجتماعی  فرزندان 
همت  گماشت  تا در پرتو تربیت  صحیح  اسالمی  افرادى  بشردوست ، خدمتگزار براى  انسانیت  و برخوردار از 

خصلت هاى  پسندیده اجتماعی  پرورش یابند. 
حاصل  تربیت  افراد بر اساس اصول تربیتی  امام، انسانهاى  خواهند شد که  در حفظ  وحدت و یكپارچگی  
جامعه  تالش می کنند و در قبال مسائل  و مشكالت هم نوعان خود احساس مسئولیت  نمایند و در رعایت  حقوق 
دیگران پایبند عدالت  هستند و به  مشارکت  و همكارى  در امور جمعی  همت  می گمارند و در برقرارى  ارتباط 
اجتماعی  محبت  و مودت را سرلوحه  کار خویش  قرار دهند. هر یک  از روشهاى  مذکور در اصول تربیت  
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اسالمی  براى  هر فردى  تعریف  و جایگاه خاصی  می یابد که  پیامبر )ص( و ائمه  هدى )ع( همه  این  روشها و راه ها را 
در مقام بیان و عمل  به  ما نشان داده اند. چگونگی  تطبیق  شرایط  و مقتضیات افراد به  تناسب  شاخصه هاى  مذکور 
و نیازمند درك ظرفیت ها در افراد است  و فهم  این  امر بر عهده مربیان از جمله  پدر، مادر و معلم  است  که  بر اساس 
توانایی  و درایت  خاص، با شناخت  توانایی هاى  افراد و متناسب  با محورهاى  عملی  راه کارهاى  بیان شده، وارد 
عرصه  عمل  می شوند. در کاربرد روشها در مسیر تربیت  اسالمی ، حتمًا باید به  مسئله  کرامت  و شخصیت  انسانها 

توجه  و تعدیل  در برخوردها اعمال شود. 
پی  نوشت ها؛

1- ألحزاب 21 2 بقره 151 3 أعلی  1٤
٤- لقمان 17 تا 19

5- شمس  9
٦- أعلی  1٤ و 15

7- نهج البالغه  ، ترجمه  شهیدى  ، نامه  31 ص 9٦2 
8- همان کتاب ، ص 298
9- همان کتاب ، ص 297 

10- همان کتاب ، ص 29٦ 
11- همان کتاب ، ص 298

12- همان کتاب ، ص 298 
13- همان کتاب ، ص 298

1٤- شرح ابن  ابی  الحدید ، ج 20، ص 2٦7
15- نهج البالغه  ، ترجمه  شهیدى  ، خطبه  1٦ ص 17 

16- همان کتاب ، حكمت  237 ، ص ٤00 
17- همان کتاب ، حكمت  308 ، ص ٤17

18- همان کتاب ، حكمت  ٤51 ، ص ٤٤1 
19- همان کتاب ، خطبه  23 ، ص 2٤ 

20- همان کتاب ، حكمت  399 ، ص ٤33
21- همان کتاب ، حكمت  ٤٤9 ، ص ٤٤1

22- بحارالنوار ، ج 71 ، ص 9
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23- نهج البالغه  ، ترجمه  و شرح فیض  االسالم ، نامه  28 ص 19
2٤- نهج البالغه  ، ترجمه  شهیدى  ، خطبه  9 ، ص 37

25- کافی  ، جلد 3 ، ص ٤53
2٦- بحار االنوار ، ج 71 ، ص 323

27 نهج البالغه  ، ترجمه  شهیدى  ، خطبه 8٦ ، ص 8٦ 
28- همان کتاب ، نامه  31 ، ص 305 
29- همان کتاب ، نامه  31 ، ص 297
30- همان کتاب ، نامه  31 ، ص 301

31- سوره بقره ، آیه  ٤٤
32- دیوان حافظ  ، تصحیح  قزوینی  ، ص 132

33- نهج البالغه  ، ترجمه  شهیدى  ، خطبه  1 ، 10ص 71
3٤ کلیات سعدى  ، نسخه  فروغی  ، باب هشتم  گلستان ، ص 193

35- نهج البالغه  ، ترجمه  شهیدى  ، حكمت  723 ص 27٤

منابع  و مآخذ
1. قرآن مجید 2. المیزان فی  تفسیر القرآن ، عالمه  طباطبایی 

3. تربیت  کودك در جهان امروز ، احمد بهشتی  ، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی  ، چاپ سوم ، 3771 ٤ 4. 
تصنیف  نهج البالغه  ، لبیب  بیضون ، مكتب  االعالم االسالمی  ، چاپ سوم ، 1٤17 ق

5. تعلیم  و تربیت  در اسالم ، مرتضی  مطهرى  ، انتشارات صدرا ، چاپ شانزدهم ، تابستان 13٦8
٦. تفسیر نمونه 

7. دیوان حافظ  ، محمد قزوینی  ، نشر محمد ، چاپ سوم ، زمستان 1371 
8. سیرى  در نهج البالغه  ، مرتضی  مطهرى  ، انتشارات صدرا

9. کلیات سعدى  ، محمد علی  فروغی  ، انتشارات فروغی  ، چاپ چهارم ، 
10. لسان العرب ، ابن  منظور ، درالفكر، چاپ اول ، 1٤10 ق

11. نهج البالغه  ، ترجمه  جعفر شهیدى ، سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی ، چاپ اول ، 3٦881 12. 
نهج البالغه ، ترجمه  و شرح فتح  اهللا کاشانی ، تصحیح  منصور پهلوان، انتشارات میقاته  

13. نهج البالغه ، شرح ابن  میثم  بحرانی  ، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی 
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طرح رویکردهای  حلی  در خالل مطالعه  موردی 
پوران میرزائی1 و محسن  خاتمی2 

چکیده
وجود اصطالحات و مجازها اعم  از استعارات، کنایات، تشبیهات و... در متون، هر چند الزمه  هر کالم 
رسا و شیوایی  است ، اما گاه موجب  دشوارى  در فهم  مراد جدى  و معناى  دقیق  آنها می گردد. متون روایی  نیز 
از این  آسیب  در امان نمانده اند، به  طورى  که  در پاره اى  از موارد، ترجمه  چنین  عباراتی ، شبهاتی  را پیرامون 
کالم معصومین )ع( به  وجود آورده است ؛ لذا براى  دستیابی  به  مقصود اصلی  و مفاهیم  صحیح  این  عبارات، در 
نظر گرفتن  فضا و سبب  صدور احادیث  و سیاق عبارات، امرى  الزم و غیر قابل  اغماض است . عبارت کنایی  
«ال أبا َلک » از جمله  این  اصطالحات است  که  عدم توجه  به  فضاى  صدور و سیاق کالم، موجب  القاى  شبهه  
«وجود الفاظ دشنام گونه  در کالم معصومین )ع(» به  اذهان خواهد شد. اهتمام این  پژوهش ، زدایش  هرگونه  شبهه  
و ابهام از فحواى  این  روایات است  و با روش کتابخانه اى  در گردآورى  مطالب  و مقایسه  تحلیلی  داده ها، سعی  
دارد مفاهیم  ِصحیح ِ امروزى ِ عبارت «ال أبا َلک » را با مراجعه  به  دیدگاه لغت شناسان و شارحان کتب  حدیثی ، 
همچنین  یافتن  مؤیداتی  از متون کهن  و اصیل  عرب، درنظر گرفتن  سیاق کالم و گردآورى  روایات مشتمل  بر 
این  عبارت، بطور دقیق  واکاوى  و معادل امروزى  آن را تبیین  نماید و مفهوم این  عبارت را به  معنایی  حمل  کند 
که  هماهنگ  با کالم معصومین )ع( باشد. ثمرة این  واکاوى ، دستیابی  به  این  نتایج  است  که  فراتر از مفهوم ذمی ، 
که  نگاهی  رایج  است ، مفهوم مدحی  و تعجبی  نیز براى  این  عبارت متصور است . عالوه بر آن، مفهوم ذمی  نیز 

داراى  وجوه معنایی  متعدد است  و همواره معناى  دشنام و ناسزا نخواهد داشت . 

واژگان کلیدی: ال أبا َلک ، احادیث  مشکل ، اصطالحات روایی ، کنایات روایی ، فضای  صدور، سیاق

)gmail. com@mirzaee785( 1  - استادیار دانشگاه قرآن و حدیث  تهران
2  - دانشجوی  کارشناسی  دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ، دانشکدة علوم و فنون قرآن تهران



مجموعهمقاالتاولینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 42

1. طرح مسئله 
گاه کتب  متقدم عباراتی  را گزارش می کنند که  مخاطبان امروزى  در فهم  صحیح  آنها با مشكل  روبرو هستند. 
وجود اصطالحات و مجازها اعم  از استعارات، کنایات، تشبیهات و... در متون، هر چند سبب  زیبایی  سخن  
می شود اما در پاره اى  از موارد، فهم  دقیق  آن ها، ظرافت هاى  عمیقی  را در بردارد. گاه برخی  از این  اصطالحات، 
تنها در بره هاى  از زمان، کاربرد داشته اند، از این  رو درتنها بستِر فرهنگی ِ زماِن خویش  نیز معنا می گردند. حس  
دستیابی  به  مفاهیم  صحیح  این  عبارات، مخاطبان را وا می دارد تا به  فرهنگ  و فضاى  صدورى  آن عبارات، 
توجهی  دوچندان داشته  باشند. از جمله  این  عبارت، عبارت کنایی  «ال أبا لک » است ، که  در شمار صنایع  ادبی  
و مستعمل  عرِب سده هاى  نخستین  اسالم قرار می گیرد و در کالم عرب اعم  از شعر یا نثر، استعمال فراوانی  
داشته است  )ازهرى ، 1٤21ق، 15: ٤32(. مواردى  از به  کارگیرى  این  عبارت در متون حدیثی  شیعه  و سنی  نیز 
به  چشم  می خورد. این  عبارت در معناى  امروزى ، غالبًا به  الفاظ مذمومی  همچون: «بی  پدر، بی پدر شوى ، 
پدرى  براى  تو مباد و... » ترجمه  می شود که  در ادبیات امروزى ، در دایرة الفاظی  که  بار معنایی ِ ناسزا دارند، 
خواهد گنجید. پژوهشگران نیز عمدتًا در معنایابی  این  عبارات روایی ، از همین  معادل هاى  معنایی  بهره جسته اند 
و مخاطب  را با این  سوال رها کردهاند که  چرا باید معصوم)ع( در پاسخ  سوال یک  راوى  چنین  مفاهیمی  را به  کار 
گیرد؟! حتی  گاه فرهنگ نامه هاى  معاصر نیز صرفَا عباراتی  همچون «اى  بی پدر، بی پدر شوى » براى  مفهوم سازى  
این  کنایات، معادل سازى  کرده  اند. 1 حال سوال اینجاست  باتوجه  به  کاربرد این  عبارت در کالم معصومین )ع(، 
چگونه  ممكن  است  لفظی  دشنام گونه  از جانب  ایشان صادر شود، حال آن که ، ساحت  ایشان از هرگونه دشنام 
دادن مبّرا است ؟! بنابراین  الزم است  که  مفهوم کنایی «ال أبا َلک » در معنایی  حمل  گردد که  با عّفت  کالم 

معصومین )ع( هماهنگ  باشد. 
شیوة  با  َلک »،  أبا  کنایی« ال  عبارت  معناى   تحلیل   به   دارد  شبهه ، سعی   این   زدودن  مقام  در  پژوهش   این  
کتابخانه اى  و مراجعه  به  سه  حوزة کتب  لغت ، روایات و دیدگاه عالمان و شارحان کتب  حدیثی  بپردازد، تا مفهوم 
مستعمل  روایی  این  عبارت را با مقایسه  کاربرد عبارت در این  سه  حوزه به  طور دقیق  واکاود و مفهوم صحیح  و 
معادل امروزى  این  عبارت را تبیین  نماید. بدین  منظور این  پژوهش  در سه  بخش  طرح بحث  نموده است : بخش  
اول، تحلیل  مفهوم شناسی  لغوى ، که  در بردارندة آراء لغت شناسان در تبیین  وجه  معنایی  محتمل  این  عبارت و 
راستی  آزمایی  دیدگاه لغت شناسان، توسط  کاربرد و معناى  این  اصطالح، در متوِن متقدِم عرب، به  عنوان شواهد 
متنی  اصیل  است . بخش  دوم، تحلیل  مفهوم شناسی  اصطالحی  روایی ، که  در ضمن  بررسی  مفهوم شناسی  

1  - به  عنوان نمونه ، در کتاب فرهنگ  تطبیقی  کنایات عربی  - فارسی ، اثر عباس اقبالی ، ص٩٥؛ عبارت »ال أبا لک ؛ 
ای بی پدر، بی پدر شوی)شگفتا(« ترجمه  شده است ، که  عالوه بر ذکر نشدن سایر وجوه معنایی ، منظور از »شگفتا« نیز 

مشخص  نیست  و با دو عبارت قبل  از خود، بی ارتباط است . 
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مستعمل  روایی  که  مشتمل  بر ده روایت  است  به  بررسی  دیدگاه عالمان و شارحان کتب  حدیثی  پرداخته  می شود. 
شایان ذکر است  که  مبناى  این  پژوهش  در گزینش  روایات، تنها روایات مسند که  سند آنها به  معصوم)ع( مختوم یا 
دربردارندة سیرة زندگانی  معصومان)ع( است ، می باشد و روایات موقوف و مقطوع که  منقول از صحابه  یا تابعان 
است  در آمار تحلیلی  این  پژوهش  نگنجیده اند، اما به  عنوان مؤیداتی  از متون کهن  و اصیل  عرب، مورد استفاده 

قرار گرفته اند. بخش  سوم نیز به  تحلیل  چگونگی  انطباق مفهوم لغوى  با مفهوم اصطالحی  می پردازد. 
٢. مفهوم شناسی  لغوی 

براى  کشف  مراد جّدى  عرب زبانان از به  کارگیرى  عبارت «ال أبا لک » در کالم خویش ، الزم است  به  دو 
حوزة پرکاربرد این  عبارت، یعنی  کتب  لغت  و متون متقدم عرب اعم  از شعر یا نثر مراجعه  شود. باتوجه  به  این  که  
کتب  لغت  منبعی  مناسب ، جهت  دستیابی  به  نگرش لغت شناسان به  عنوان متخصصان این  فن  است ، لذا در این  
بخش  سعی  شده است  با مراجعه  به  کتب  لغت  و اقوال لغویان، دیدگاه هاى  لغت شناسان در مورد عبارت «ال أبا 
لک » در قالب  سه  دسته ، تقسیم بندى  و سپس  در ذیل  هر دسته  با مراجعه  به  متون متقدم عرب، کاربرد معنایی  آن 
نیز در کالم مستعمل  عرب راستی  آزمایی  شود. این  سه  دسته  چنین  است  که  گاه عبارت مذکور در مفهوم ذم، 

گاه مفهوم مدح و گاهی  نیز در مفهوم تعجب  یا تبعید به  کار می رفته  است 1. 
٢-١. مفهوم ذم

گاهی  متكلم  از به  کارگیرى  عبارتال «أبا َلک » ارادة ذم مخاطب  می نموده است . نفرین ، دشنام، نكوهش  و 
هشدار از بی ثمر بودن عمل ، چهار وجه  معنایی  متصور براى  مفهوم مذموم این  عبارت است . پرواضح  است  که  با 
تفاوت قائل  شدن میان این  چهار وجه  معنایی ، معادلهاى  فارسی  آنها نیز مختلف  خواهد بود. معادل هایی  که  براى  
هریک  از این  وجوه چهارگانه  وجود دارد، چنین  است : عبارات «به  داغ پدر بنشینی ، بی حامی  بمانی » براى  وجه  
معنایی  نفرین ،«بی اصل  و نسب ، بی پدر» براى  دشنام،«اى  غافالن! ، هشیار باشید، از خواب غفلت  برخیزید» 

براى  نكوهش  و «بی حامی ، بی یاور» براى  هشدار از بی ثمر بودن عمل . 
براى  دستیابی  به  هریک  از این  وجوه معنایی  در نظر گرفتن  سیاق عبارات و شناسایی  جایگاه طرفین  گفت وگو 
نسبت  به  یكدیگر الزم است . لغت  شناسان نیز به  مفهوم ذمی  این  عبارت اشاره نموده اند، اما به  هیچ  یک  از 
وجوه معنایی  که  ذکر شد، توجه  نكرده اند و این  وجوه چهارگانه  از نظر آنها مغفول مانده است . زمخشرى )م538 
ق(، ابن  اثیر)م٦0٦ ق(، طریحی )م1085 ق( و زبیدى )م 1205 ق( کاربرد این  عبارت را در مفهوم ذم محتمل  
اثیر، 13٦7ش، 1: 19 ؛ طریحی ، 1375ش، 1: 17 ؛ زبیدى ،  ابن   دانسته اند )زمخشرى ، 1٤17ق، 3: 217 ؛ 
1٤1٤ق، 19: 131(. حال به  چند نمونه  از کاربرد این  عبارت در متون متقدم شعر عرب اعم  از شعر و نثر اشاره 

1  - شایان ذکر است  که  گاه یک  لغت شناس چندین  وجه  معنایی  متفاوت را برای عبارت »ال أبا لک « ارائه  کرده است . 
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می شود که  براى  دستیابی  به  وجوه معنایی  آنها به  سیاق کالم توجه  شده است :
1- ابن عباس پس  از شهادت امام حسین )ع( و اصحاب ایشان، در نامه اى  به  یزید نوشت : »ال ابا َلک ، أَترانی  
ِلِب؟! ، بی اصل  و نسب ! مرا چنان می بینی که کار تو، یعنی  أنسی َقتَلَک ُحَسینا علیه السالم وِفتیاَن َبنی َعبِد الُمطَّ
کشتن حسین )ع( و جوانان بنی عبد المّطلب فراموش می کنم؟!« و در ادامه  نامه  چنین  می گوید: »... َفِعش ال 
أبًا َلک، َفَقد َوالّلِه أرداَك ِعنَد الّلِه َما اقَتَرفت«1:بی  اصل  و نسب ! پس  زندگی  کن  که  به  سوگند، دستاوردت، تو را 
نزد خدا، فرو کشیده و پست کرده است.« )یعقوبی، بی تا، 2: 248 – 250 ؛ طبرانی، 1406 ق، 10: 214 – 243(. 
چنانكه  گذشت  در متن  فوق ابن  عباس، یزید را با عبارت« ال أَبا َلک» مخاطب  خود قرار داده است . براى  
دستیابی  به  معناى  این  عبارت، به  تحلیل  وجوه معنایی  پرداخته  شده است : با درنظر گرفتن  سیاق کالم، معناى 
 این  عبارت در مفهوم مدح یا تعجب  صحیح  نخواهد بود؛ زیرا یزید با به  شهادت رساندن امام حسین )ع(، بی شک  
سزاوار مذمت  از سوى  ابن  عباس نیز خواهد بود. بنابراین  عبارت« ال أَبا َلک» در این جا در یكی  از چهار وجه  
معنایی ِ مفهوم ذم به  کار رفته  است . این  عبارت نمی تواند در معناى  نفرین )به  داغ پدر بنشینی ( به  کار رفته  باشد، 
زیرا در زمان این  مكاتبه ، پدر یزید، یعنی  معاویه  از دنیا رفته  است . همچنین  در معناى  نكوهش  )غفلت  زدایی ( نیز 
گاهانه  آن جنایات را مرتكب  شده و وى  کسی  نبود که  غافالنه  عمل   نمی تواند استعمال شده باشد، زیرا یزید، آ
کند. همچنین  در معناى  هشدار از بی ثمر بودن عمل  و منع  از آن کار نیز استعمال نشده است ، زیرا ابن  عباس 
در مقامی  نبود که  بخواهد یزید را از عملش  منع  کند. از این  رو تنها وجه  معنایی  مورد پذیرش براى  عبارت« ال 
أَبا َلک» در متن  فوق، معناى  دشنام است ؛ یعنی  منظور ابن  عباس از به  کارگیرى  این  عبارت درمورد یزید، چنین  
است : تو بی اصل  و نسب  و بی اصالتی ؛ در اسالم شرافت  نسبی  ندارى ، زیرا جد تو، ابوسفیان، کسی  بوده که  تا 

سالها در مقابل  اسالم ایستادگی  کرده است . 
2( شعرى  از کعب  بن  زهیر)م 2٦ق( که  بخشی  از آن چنین  است :

»فُقلت َخّلوا َسِبیِلی ال أَبا َلُكم *** فكل ما َقَدر الَرحَمن َمفعول«
»به داغ پدر بنشینید، مرا رها کنید، هر چه خداى رحمان مقدر کرده باشد، انجام می شود« )طبرانی، 1406 

ق، 19: 178(
3( شعرى  از جریر بن  عطیه  )م 11٤ق( که  بخشی  از آن چنین  است :

»أعبدًا َحلَّ ِفی ُشَعَبی َغریبًا*** ألؤمًا ال أَبا َلَک و ِاغترابًا؟« 
اى انسان حقیر و ذلیلی که در این مكان غریب مستقر شده و عشیره اى ندارى و از وطن دورى، خیر نبینی 

بی کس و کار، باز آیا )با این حال بر ما( فخر فروشی می کنی؟

1  - َفال َیسَتِقرُّ ِبَک الَجَذُل وال ُیمِهُلَک الّلُه َبعَد َقتِلَک ِعتَرَة َرسوِل الّلِه إاّل َقلیاًل، َحّتی َیأُخَذَك أخذا ألیما، َفُیخِرَجَک الّلُه 
نیا َذمیما أثیما، َفِعش ال أبًا َلک، َفَقد َوالّلِه أرداَك ِعنَد الّلِه َما اقَتَرفَت« أرداَك ِعنَد الّلِه َما اقَتَرفَت ِمَن الدُّ
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ابن هشام در شرح این  بیت  می گوید: «ال أبا لک » در این  بیت  باتوجه  به  اسلوب و سیاقش  کاربرد ذم دارد 
)ابن  هشام، 1٤29ق، 2: 195(. صبان نیز در شرح این  بیت  «ال أبا لک » را در مقام نفرین  برمخاطب  می داند 

)صبان، 1٤25ق، 2: 182(. 
٢-٢. مفهوم مدح

برخی  از لغت شناسان، عبارت «ال أبا لک » را مفهومی  مدحی  دانسته اند؛ یعنی  عرب هنگام به کارگیرى  این  
عبارت، ارادة مدح مخاطب  می نموده است . گاهی  این  مدح، صرفًا داللت  بر مطلق  مدح مخاطب  دارد. اما 
گاهی  مفهوم این  عبارت، مدحی  جهت دار می باشد و سبب  به کارگیرى  این  عبارت، مشخص  است . در ادامه  به  

تشریح  این  موارد پرداخته می شود:
٢-٢-١. مدح مطلق 

لغت شناسانی  که  عبارت «ال أبا لک » را در این  زمره دانسته اند، به  بیان علت  به کارگیرى  این  عبارت در کالم 
عرب نمی پردازند و تنها، وجه  معنایی  آن را در مفهوم مدح دانسته اند. فراهیدى )م175 ق(، ازهرى )م370 ق(، 

جوهرى )م393 ق(، ابن  اثیر)م٦0٦ ق( و طریحی )م 1085 ق( این  دیدگاه را مطرح نمودهاند. )فراهیدى ، 
1٤09ق، 8: ٤19 ؛ ازهرى ، 1٤21ق، 15: ٤59 ؛ جوهرى ، 137٦ق، ٦: 22٦1 ؛ ابن  اثیر، 13٦7ش، 1: 19 
؛ طریحی ، 1375ش، 1: 17(. حتی  ابن  اثیر معناى  مدحی  این  عبارت را پرکاربردتر از سایر وجوه دانسته  است  
و مفهوم آن را چنین  می داند: «ال کافی  لک  غیر نفسک ( »ابن  اثیر، 13٦7ش، 1: 19(، که  معادل فارسی  آن، 

مفهومی  همسان با عبارات «خودت یک  تنه  کافی  هستی ، منحصر به  فرد و بی نظیرى » خواهد بود. 
٢-٢-٢. مدح ترغیبی 

وجه  معنایی  دیگرى  که  در مفهوم مدحی  عبارت «ال أبا لک  »وجود دارد، مدح ترغیبی  است ؛ منظور از این  
وجه  معنایی  این  است  که  متكّلم  با به  کارگیرى  این  عبارت، قصد ایجاد ترغیب  در مخاطب  خویش  را داشته  

است ؛ خواه ایجاد ترغیب  براى  جدیت  داشتن  در کار، خواه ایجاد ترغیب  در برآورده کردن خواسته  متكّلم . 
٢-٢-٢-١ترغیب . مخاطب  برای  عزم و جدیت  درکار

گاهی  فرد، مخاطب  خود را براى  جدیت  داشتن  در امور و عزیمت  براى  انجام آنها، با به  کارگیرى  عبارت «ال 
أبا لک « تشویق  می نماید و ارادة وى  از به  کارگیرى  این  عبارت، مدحی  جهت دار است  که  سبب  بیان آن، ایجاد 
حس  جدیت  در طرف مقابل  است . ابن  اثیر این  دیدگاه را مطرح نموده است ، به  دلیل  این  که ، اگر کسی  پدر و 
سرپرستی  داشته باشد می تواند بر او تكیه  و اعتماد کند)همان(، زبیدى  نیز این  وجه  معنایی  را براى عبارت «ال أبا 
لک « مستعمل  دانسته  است  )زبیدى ، 1٤1٤ق، 19: 131(؛ بنابراین  می توان چنین  گفت  که  شخص  درصورت 
فقدان چنین  نعمتی ، تكیه گاهی  ندارد و نیاز است  که  خود در انجام امور جدیت  داشته  باشد و تنها برخود مّتكی  
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باشد. درنتیجه  معادل امروزى  این  وجه  معنایی  عباراتی  همچون «بشتاب، جدیت  داشته  باش!» خواهد بود. 
حال به  چند نمونه  از کاربرد این  عبارت در کالم عرب اشاره می شود:

1( محمود بن  َلبید گوید: وقتی  پیامبر)ص( به  سوى  احد می رفت  حسیل  بن  جابر و ثابت  بن  وقش  را که  هردو 
َبا َلک!« بشتاب و 

َ
پیر بودند، در قلعه ها با زنان و کودکان به  جاى  گذاشت ؛ یكی  از آنان به  دیگرى  گفت  «: ال أ

جدیت  داشته باش! به  خدا از عمر ما اندکی  مانده است ، و به  زودى  می میریم ، بیا شمشیر برداریم  و به  پیامبر خدا 
ملحق  شویم  شاید خدا شهادتی  در کنار رسول خدا)ص( نصیب  ما کند.«1 )طبرى ، بی تا، 2: 208 ؛ ابن  اثیر)علی  

بن  محمد(، بی تا، 2: 1٦ ؛ و نیز ابن  حجر عسقالنی ، 1٤15ق، 1: 51٤(. 
َبا َلک« در معناى  مدح است . این  گفت وگو سرشار از 

َ
أ این  متن  به  خوبی  نمایانگر استعمال عبارت »ال 

کلمات انگیزشی  و ترغیبی  است  که  دو تن  از صحابی  پیامبر)ص(، جهت  خیرخواهی  و ایجاد انگیزة شهادت 
َبا َلک« در این  متن  یک  مدح ترغیبی  است . 

َ
دریكدیگر این  عبارت را به  کار بردند. در نتیجه عبارت »ال أ

2( روزى َسعد بن ُمعاذ به َاسید بن َحضیر گفت:
»ال أَبا َلک انَطلق إَلی َهَذیِن الَرجلیِن اللذین َقد أَتیا َداَرنا لیسفها ُضَعفاءنا فازجرهما وانههما أن َیأِتیا داَرنا«

بشتاب و به جّد برو این دو مرد را که سوى محلهء ما آمده اند که ضعفاى ما را بفریبند از این کار بازدار و 
بگو به محلهء ما نیایند )طبرى ، بی تا، 2: 88(. 

3( از مغیرة بن  حارث بن  عبد المطلب  ابیاتی  به  عنوان موعظه  نقل  شده است  :
وصی  پیامبر خدا در میان شما، و رهبر شماست  و خاندان او که  ناشران قرآنند در میان شما هستند2. و

ْقَوى ِلَمْن َصَبَرا« جدیت  داشته  باشید  یُن َو التَّ َبا َلُكم *** َسُیْحَفُظ الدِّ
َ
سپس  گوید: »َو اَل َتَخاُفوا َضاَلاًل ال أ

و از عده اى  گمراه نترسید که  دین  راستین  حفظ  می شود و تقوى  براى  کسی  است  که  پایدارى  کند )نصر بن  
مزاحم ، 1٤0٤ق، 385(. 

٤( حمزة بن  عبدالمطلب  نیز در شعرى  ضمن  معرفی  محمد)ص( به  عنوان پیامبر و نزول کتاب آسمانی  بر وى ، 
می گوید: »َفآمُنوا ِبَنِبی  ال ابا َلُكم « بشتابید، با جدیت  به  پیامبر)ص( ایمان بیاورید )نک : ابن  شهرآشوب، 1379ق، 

1: 57؛ مجلسی ، 1٤03ق، 18: 20٤(. 
چنانكه  مشاهده می شود دیدگاه لغت  شناسان با مراجعه  به  متون متقدم عرب به  عنوان شواهد متنی  اصیل  
راستی  آزمایی  گردید و نتیجه اى  که  در چهار متن  فوق حاصل  گشت  چنین  است : غرض متكّلم  از استعمال این  

عبارت ایجاد حس  جدیت  در مخاطب  خود است . 

1  - فقاَل أحُدهما ِلصاِحِبه ال أَبا َلَک َما َتنتظر َفَواللِه إن بقی لواحد ِمّنا من ُعمِره إاّل ظم ء حمار إّنما َنحُن هامة الیوِم أو 
غد أفال نأخذ أسیافنا ثم نلحق برسول الله صلی الله علیه وسلم لعل الله عز وجل یرزقنا شهادة مع رسول الله صلی الله علیه وسلم

ِه َقْد ُنِشرا ْهُلُه َو ِکَتاُب اللَّ
َ
ِه َقاِئُدُکم *** َو أ 2  - ِفیُکْم َوِصیُّ َرُسوِل اللَّ
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٢-٢-٢-٢. ترغیب  مخاطب  در برآورده کردن خواسته  متکّلم 
َبا َلک« را به  کار می برد، نسبت  به  مخاطب  خویش ، جایگاه دانی  نسبت  

َ
گاه جایگاه فردى  که  عبارت »ال أ

به  عالی  یا مربوب نسبت  به  ارباب است ، بنابراین  ارادة وى  از به کارگیرى  این  عبارت، مدحی  جهت دار و نوعی  
خواهش  و التماس از مخاطب  خود به  منظور برآورده نمودن خواسته اش می باشد، که  براى  معادل فارسی  آن، 
می توان از عباراتی  همچون «عاجزانه ، ملتمسانه  و... » استفاده نمود که  دراینصورت این  عبارات، بار معنایی  
خواهش  و تمّنا را دربرخواهند داشت . مبّرد)م28٦ ق( این  دیدگاه را مطرح نموده است  و براى  دیدگاه خویش  

عبارت زیر را به  عنوان مؤید می آورد:
»فیقول القائل لألمیر و الخلیفۀ: أنظر فی أمر رعّیتک ال أَبا َلک «، وقتی فرد، امیر یا خلیفه مورد خطاب قرار 
می دهد و به وى می گوید: عاجزانه درخواست دارم که در کار رعّیت خویش نظر و توجه کنی )مبرد، 1409ق، 
2: 178(. موردى  دیگرى  که  دربردارندة مفهوم التماس و درخواست  عاجزانه  مربوب از ارباب جهت  برآورده 

نمودن خواسته اش است ، متن  زیر می باشد:
گویند که  یک  اعرابی  گوسفندانی  داشت  که  آنان را خود به  چرا می برد. در یكی  از سالها خشكسالی  شد و 
زندگی  بر اعرابی  سخت  گردید. پس  رو به  خدا کرد و این  شعر را خواند: »قد کنَت تسقینا َفما َبدا َلكا *** أنِزل 
َعَلینا الَغیث ال أَبا َلكا« پیش از این براى ما باران می فرستادى؛ حاال تو را چه شده است؟! عاجزانه درخواست 

دارم برایمان باران بفرست )مغنیه ، 2791م، 2: 991(. 
٢-٣ مفهوم تعجب  یا تبعید

َبا َلک»، به  کارگیرى  آن در مفهوم تعجب  یا تبعید است . هنگامی  که  
َ
از دیگر وجوه معنایی  عبارت کنایی »ال أ

فرد سخن  دور از ذهنی  را بشنود یا با مسئله  و مطلبی  کاماًل عجیب  روبه رو شود، براى  اظهار تعجب  خود یا استبعاد 
ب« ا َلک » را به  کار می برد. این  وجه  معنایی ، دیدگاهی  است  که  ابن  

َ
و دور از ذهن  دانستن  آن مطلب ، عبارتالأ

اثیر)م٦0٦ ق(، طریحی )م1085 ق( و زبیدى )م1205 ق( آن را مطرح نموده اند )ابن  اثیر، 13٦7ش، 1: 19؛ 
طریحی ، 1375ش، 1: 17؛ زبیدى ، 1٤1٤ق، 19: 131(. معادل فارسی  آن نیز همسان با عباراتی  همچون«شگفتا 
از این  رفتار یا گفتار تو، عمل  یا سخن  تو بسیار تعجب  آور است . » حال به  چند نمونه  از موقوفات و مقطوعاتی  

که  مشتمل  بر این  عبارت و منقول از صحابه  و یا تابعان است ، اشاره می شود:
1( از حسن  بصرى  سؤال شد که  آیا مؤمن  به  برادرش حسادت می کند؟ وى  در پاسخ  گفت : »ال أَبا َلَک 
أَنسیَت إخوة یوسف ؟!»، شگفتا از این  پرسش ! آیا برادران یوسف )ع( را فراموش کرده اى ؟! )ابن  قتیبه  دینورى ، 
1٤2٤ق، 2: 12 ؛ ابن  عبد البر، 1387ق، ٦: 12٦(. در این  متن ، سائل  یک  سؤال اخالقی  از حسن  بصرى ، به  
عنوان یک  عالم  دینی ، می پرسد، و با پاسخ  »ال أَبا َلَک...« حسن  بصرى  مواجه  می شود. پر واضح  است  که  



مجموعهمقاالتاولینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 48

مخاطب  بابت  یک  سؤال سادة اخالقی  از عالم  دینی ، نمی تواند مورد نفرین ، دشنام یا نكوهش  وى  قرار گیرد؛ 
بلكه  ارادة متكلم  )حسن  بصرى ( از استعمال این  عبارت، اظهار تعجب  خویش  از این  پرسش  است ، یعنی  این  

پرسش  از بدیهیات است  چراکه  با یادآورى  داستان یوسف )ع( این  پرسش  به  سادگی  قابل  پاسخ  خواهد بود. 
2( مردى  از عایشه  از میراث رسول خدا)ص( سؤال کرد. عایشه  در پاسخ  به  سوال وى  گفت : »أَعن میراِث 
رسول الله تسألنی ال أَبا َلک واللِه ما َوَرَث رسوُل اللِه دینارًا وال درهمًا وال عبدًا« شگفتا! آیا از میراث رسول خدا 
از من سؤال می کنی! به خدا قسم میراث او داشتن دینار و درهم و بنده نیست )فارسی ، 1٤1٤ق، 1٤: 283 ؛ ابن  
عساکر، 1٤15ق، ٤: 107(. مفاد این  متن  نیز همانند پرسش ِ سائل  از حسن  بصرى  است . در این  متن  نیز سائل  
سؤالی  ساده را از عایشه  به  عنوان همسر پیامبر که  چندى  را با ایشان زندگی  کرده است ، می پرسد؛ از این  رو دور از 
ذهن  است  که  مخاطب  با این  سؤال خویش ، مورد نفرین ، دشنام یا نكوهش  قرار گیرد، بلكه  ارادة متكلم  )عایشه ( 

از استعمال این  عبارت، اظهار تعجب  خویش  از این  پرسش  است . 
3( روزى  معاویه  به  عمرو بن  عاص گفت : «به  نظرم رسید که  نامه اى  به  علی  بنویسم  و درمورد حاکمیت  شام 
در دلش  تردید، ایجاد کنم . » عمرو عاص خندید و گفت :«اى  معاویه ! تو را چه  به  گول زدن علی ؟!. » حضرت 
علی )ع( نیز در جواب معاویه  نامه اى  به  وى  فرستاد. معاویه  پس  از مدتی  نامه  را براى  عمرو خواند، از این  رو عمرو 
شروع به  نكوهش  و سرزنش  معاویه  کرد. عمرو بن  عاص، در بین  کنایه هایی  که  [با شعر] به  معاویه  می زد، گفت : 
َبا َلک ِفی َعِلی *** َو َقْد َقَرَع اْلَحِدیَدَعَلی اْلَحِدیِد« شگفتا! آیا تو درباره علی  طمع  می کنی ؟، در حالی  

َ
 َتْطَمُع ال أ

َ
»أ

که  آهن  بر آهن  کوبیده شده است !! )نک : هاللی ، 1٤05ق، 2: 808-810 ؛ نصر بن  مزاحم ، 1٤0٤ق، ٤70-٤72(
4( از حذیفه  روایت  است  که  گفت : ما نزد ُعَمربن خّطاب  نشسته  بودیم  که  عمر خطاب به  ما گفت : کدام 
یک  از شما سخن  پیامبر خدا را دربارة فتنه اى  که  مانند موج دریا برمیخیزد به  خاطر دارد؟ حذیفه  گفت : همه  
ساکت  شدند. من  گفتم : از رسول خدا شنیدم که  فرمود: «فتنه ها بر دل ها عرضه  میگردد، و اثر آن بر دل نمایان 
می شود؛ همان گونه  که  اثر شیارهاى  حصیر بر پهلوهاى  فرد خوابیده بر آن نمایان میگردد. » حذیفه  گفت : به  وى  
گفتم : »اّن بینَک وبینها بابًا مغلقَا یوشک َان یكسر« بین  تو و آن فتنه  درى  بسته  وجود دارد و نزدیک  است  که  آن 
کسرًا ال أَبا َلک؟ َفَلو اّنه َفتح َلَعّله کاَن یعاد«؛ شگفتا! آیا شكسته  می شود؟ و اگر گشوده  بشكند. عمر گفت : »أ
می شد، امیدى  بود که  دوباره بسته  شود. گفتم : خیر، آن شكسته  میشود )مسلم  بن  حجاج، بی تا، 1: 90-89(. 

5( روایت  است  که  عمر بن  خطاب، در گفت وگویی  به  غالم آزاد شدة خوده، ُهَنی، گفت :... اگر صاحبان 
شتران اندك و گوسفندان اندك، حیوانات خویش  را از دست  بدهند، فرزندان خود را نزد من  می آورند[کمک  
هِب والورِق«  َبا َلک فالماء والكالء أیسر علی ِمَن الذَّ

َ
َنا ال أ

َ
 َفَتارُِکُهْم أ

َ
می طلبند] و می گویند: اى  امیر المؤمنین ؟! »أ

شگفتا از این درخواست! آیا آنها را به همان حالت واگذارم؟!، همانا دادن آب و چراگاه، آسانتر است  بر من  از 
زر و سیم  )بخارى ، 1٤01ق، ٤: 33(. 
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٦( میان ِحّبان بن َعطیۀ و ابوعبدالرحمن ُسّلمی درمورد علی(ع) گفت وگویی شد. ابوعبدالرحمن  روى  به  
حبان کرد و گفت : می دانم  که  چه  چیزى  سرورت )علی ( را به  خون ریختن  دلیر کرد. حبان گفت : » َقاَل: َما 
َبا َلک؟« گفت: شگفتا! آن دلیل چیست؟ ابوعبدالرحمن گفت: شنیده ایم که پیامبر )ص( به اصحاب 

َ
ُهَو؟ ال أ

بدر گفت: هر چه خواهید بكنید، خدا شما را آمرزیده است. یا سخنی به همین مضمون )همان، 8: 55-5٤(. 
7( روایت  شده که  عمرو بن  عاص به  عائشه  گفت : آرزو داشتم  که  تو در جنگ  جمل  مرده بودى ! عایشه  
َبا َلَک؟« شگفتا! براى چه؟! گفت: تو بخاطر هدف خود کشته شده و به بهشت می رفتی و 

َ
گفت : »َو ِلَم ال أ

من  مرگ تو را بزرگترین  رسوائی  و سرزنش  علیه  علی  قرار می دادم )طبرسی ، 1٤03ق، 1: 1٦5 ؛ ابن  ابی  الحدید، 
1٤0٤ق، ٦: 322(. عمرو بن  عاص و عایشه  چون در متن  فوق درمورد دشمن  مشترك یعنی  علی )ع( گفت وگو 
می کنند، از سیاق کالم چنین  برداشت  می شود که  در این  گزارش بایكدیگر در صلح  هستند؛ لذا وجه  معنایی  

محتمل  براى  عبارت »ال أَبا َلک« در این  نقل ، مفهومی  تعجبی  دارد1. 
تمامی ِ متون این  بخش ، تا پیش  از قرن دوم و منقول از صحابه  یا تابعان می باشد که  درآنها گفت وگویی  میان 
دو شخص  صورت گرفته است ، و مقصود متكّلم  از به  کارگیرى  عبارت »ال أَبا َلک« نیز اظهار تعجب  از گفتار، 

پرسش  یا عمل  مخاطب  بودهاست . 
٣. مفهوم شناسی  اصطالحی  روایی 

نوشتار حاضر جهت  دستیابی  به  مفهوم صحیح  و معادل امروزى  عبارت کنایی »ال أَبا َلک« که  در متون روایی  
به  کار رفته اند، عالوه بر مراجعه  به  کتب  حدیثی  و تاریخی  شیعه  و سنی ، اقوال عالمان و شارحان این  احادیث  را 
نیز کشف  و مورد تحلیل  و بررسی  قرار داده است . نتیجه  مراجعه  به  این  کتب ، نشانگر وجود ده روایت  مشتمل  
بر این  عبارت است . مبناى  این  پژوهش  در گزینش  روایات، تنها روایات مسند که  سند آنها به  معصوم)ع( مختوم 
یا دربردارندة سیرة زندگانی  معصومان)ع( است ، می باشد و روایات موقوف و مقطوع که  منقول از صحابه  یا تابعان 
است  در آمار تحلیلی  این  پژوهش  نگنجیده اند و همانگونه  که  پیش تر اشاره شد، روایات موقوف و مقطوع به  
عنوان مؤیداتی  از متون کهن  و اصیل  عرب، مورد استفاده قرار گرفته اند، که  در بخش  پیشین ، به  تعدادى  از آنها 
به  عنوان شواهدى  براى  وجوه معنایی  یاد شده، استناد گشت . از این  ده روایت  که  عبارت »ال أَبا َلک« در آنها به  
کار رفته  است  ُنه ، روایت  در کتب  شیعه  و یک  روایت  در کتب  اهل  سّنت  می باشد. مجموعًا در هشت  روایت  
معصوم)ع( متكّلم  است  و در دو روایت  دیگر، این  عبارت در متن  حدیث  به  کار رفته است  که  نقل  قول دیگرى  
است  و معصوم)ع( در آنها متكّلم  نیست . با بررسی  و تحلیل  مفهوم عبارت کنایی »ال أَبا َلک« و در نظر گرفتن  
سیاق کالم در این  روایات، سه  وجه  معنایی ِ ذم، مدح و تعجب  براى  این  عبارت متصور و محتمل  است  که  در 
1  - وجه معنایی محتمل برای عبارت »اَل أبا َلک« در این متن، بیش از یک مورد به نظر می رسد. عالوه بر مفهوم تعجب، 

مفهوم ذمی نیز برای آن متصور است، اما با توجه به مطالبی که بیان شد، وجه تعجبی بر مفهوم ذمی ترجیح دارد. 
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ادامه  به  تبیین  و تشریح  آنها پرداخته  می شود:
٣-١. ذم

گاهی  ارادة متكلم  از به  کارگیرى  عبارت »ال أَبا َلک« مفهومی  ذمی  است ، که  در این  حالت  یكی  از این  
چهار وجه  معنایی  براى  این  عبارت متصور خواهد بود: نفرین ، دشنام، نكوهش  و هشدار از بی ثمر بودن عمل . 
براى  دستیابی  به  هریک  از این  وجوه معنایی  در نظر گرفتن  سیاق عبارات و شناسایی  جایگاه طرفین  گفت وگو 
نسبت  به  یكدیگر الزم است . در ادامه  با تقسیم  بندى  مفهوم ذمی  این  عبارت به  چهار وجه  معنایی ، روایات هر 
یک  در ذیل  آنها ذکر و معادل صحیح  امروزى  هر بخش  بطور دقیق  تبیین  خواهد شد. شارحان نیز به  مفهوم 
ذمی  این  عبارت که  باورى  عمومی  و نگاهی  رایج  است  اشاره و در برخی  موارد نیز، غرض متكّلم  از به  کارگیرى  
این  عبارت را ذکر نموده اند و گاهی  نیز تنها به  ذکر مذموم بودن این  عبارت اشاره نموده و درمورد معناى  آن 
سكوت نموده اند. به  عنوان نمونه  بیهقی  )م 5٤8 ق( صاحب  کتاب »معارج نهج البالغه « و بیهقی  نیشابورى  )م 
قرن٦( صاحب  کتاب »حدائق  الحقائق« یكی  از وجوه معنایی  عبارت »ال أَبا َلک« را در مفهوم ذم، به  این  معنا 
دانسته اند: کسی  که  پدر وى  شناخته  شده نیست  یا شخص  از طریق  نامشروعی  متولد شده باشد )نک : بیهقی  
)علی  بن  زید(، 13٦7ش، 127 و 219 ؛ بیهقی  نیشابورى ، 1375ش، 1: 271 و 583(. یعنی  غرض متكّلم  از به  
کارگیرى  این  عبارت ذکر نامشروع بودن تولد مخاطب  است . شایان ذکر است  که  تنها این  افراد، مفهوم عبارت 
»ال أَبا َلک« را به  این  معنا دانسته اند. باید توجه  داشت  که  این  معنا کاماًل مردود و قابل  مناقشه  است ؛ زیرا با بررسی  
ساده می توان دریافت ، تمام مخاطبان این  عبارت جملگی  صاحب  پدر بوده از جمله  حضرت علی )ع(، ابن عباس 
که  مخاطبان این  عبارت قرار گرفته اند؛ از این  رو بیان این  وجه  معنایی  که  مخاطب  این  عبارت، تولدى  نامشروع 

داشته است ، ثابت  نمی باشد. 
برخی  نیز همانند محمد باقر مجلسی ، یكی  از وجوه معنایی ِ محتمل  براى  این  عبارت را کاربردى  مذموم 
دانسته  است ، اما مفهومی  براى  این  عبارت مذموم ذکر نمی کند و درمورد معناى  آن سكوت می کند )مجلسی ، 
1٤03ق، 33: 358(. دو دیدگاه فوق در هیچ  یک  از تقسیم  بندى هاى  چهارگانه  وجوه معنایی ِ مفهوم ذم جاى  
نمی گیرد، به  همین  دلیل  در این  بخش  به  بررسی  آنها پرداخته  شد، اما دیدگاه سایر شارحان در تقسیم  بندى  زیر 

که  تقسیم  بندى  وجوه معنایی  مفهوم ذمی  عبارت »ال أَبا َلک« است ، ارائه  خواهد شد:
٣-١-١. نفرین 

یكی  از وجوه معنایی ِ مفهوم ذم که  براى  عبارت »ال أَبا َلک« متصور است ، استعمال این  عبارت در معناى  
»نفرین « است . از شارحان نیز تنها محمد تقی  مجلسی  به  این  وجه  معنایی  اشاره نموده است ؛ وى  معتقد است ، 
»ال أَبا َلک« عبارتی  بوده که  در معناى  لعن  و نفرین  کاربرد داشته  است  )مجلسی )محمدتقی (، 1٤0٦ق، ٦: 
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٤00(. معادل امروزى  که  می توان براى  این  عبارت در این  وجه  معنایی  ذکر کرد، عباراتی  همچون »به  داغ پدر 
بنشینی ، بی یاور بمانی ، بی حامی  بمانی « می باشد. حال به  تنها روایتی  که  در این  وجه  معنایی  در متون حدیثی  به  

کار رفته  است ، اشاره می شود:
در جنگ  جمل ، علی )ع( به  زبیر فرمود: »واى  بر تو اى  زبیر! چه  چیزى  تو را به  قیام وا داشت ؟.« زبیر گفت : 
خون عثمان. حضرت فرمود: »آیا آن روز را به  یاد نمی آورى  که  به  پیامبر خدا )ص( گفتی :علی  تكبرش را کنار 
نمی گذارد پیامبر)ص(. به  تو فرمود: علی  تكبر ندارد. اى  زبیر! آیا او را دوست  دارى؟ و تو گفتی : به  خدا سوگند، 
او را دوست  دارم. آن گاه به  تو فرمود: به  راستی  که  تو به  زودى  با او پیكار می کنی ، درحالی  که  نسبت  به  او 
ستمگرى ؟. »زبیر گفت : استغفر الّله ! به  خدا سوگند، اگر آن را به  یاد می آوردم، قیام نمی کردم. حضرت به  وى  
فرمود: »اى  زبیر! با ننگ  برگرد، پیش  از آن که  ننگ  و آتش  با هم  جمع  شوند.« زبیر )از نزد حضرت( بازگشت . 
فرزند زبیر گفت : کجا می روى ؟ ما را تنها می گذارى ؟ گفت : فرزندم! ابو الحسن )ع(، مطلبی  را به  یادم آورد که  
آن را از یاد برده بودم. فرزند زبیر گفت : نه  به  خدا! تو از شمشیرهاى  فرزندان عبد المّطلب  فرار کردى . زبیر 
ُرنی ال  هُر، َفاخَترُت العاَر َعَلی الّناِر، أِبالُجبِن ُتَعیِّ خطاب به فرزندش گفت: » ال َوالّلِه، ولِكّنی َذَکرُت ما أنسانیِه الدَّ
أَبا َلک؟« نه ، به  خدا سوگند، چیزى  را به  یاد آوردم که  روزگار از یادم برده بود و من ، ننگ  را بر آتش  برگزیدم. 

به  داغ پدر بنشینی  مرا به  ترس، سرزنش  می کنی ؟ )نک : مسعودى ، 1٤0٤ق، 2: 2٦3-2٦2(. 
در این  روایت  امام متكّلم  عبارت »ال أَبا َلک«، نیست ، بلكه  فرزند زبیر با نسبت  دادن ویژگی  ترس و فرار به  
پدر خویش ، موجب  برانگیختن  خشم  زبیر گردید و زبیر به  منظور بیان عدم ترس خویش  از شمشیرهاى  فرزندان 
عبد المّطلب ، این  عبارت کنایی  را در پاسخ  به  فرزندش اظهار نمود. درنتیجه  وجه  معنایی  نفرین  هیچ گاه از لسان 

معصوم)ع(، خطاب به  مخاطب  خویش  به  کار نرفته  است . 
٣-١-٢. دشنام

وجه  معنایی ِ »دشنام« از دیگر وجوه معنایی  متصور براى  عبارت »ال أَبا َلک« در مفهوم ذم است . این  معنا 
هنگامی  کاربرد دارد که  متكّلم  به  شدت از عمل  یا گفتار مخاطب  خویش  خشمگین  شود و بجاى  کظم  غیظ ، 
چاره  اى  را جز به  کارگیرى  این  عبارت براى  اظهار خشم  خویش  نیابد. هیچ  یک  از شارحان در کتب  خویش  به  
این  وجه  معنایی  توجه  نكرده اند، حال آن که  این  وجه  معنایی  در متون حدیثی  مستعمل  بوده است . معادل امروزى  
که  می توان براى  این  وجه  معنایی  ذکر کرد، عباراتی  همچون »بی  اصل  و نسب ، بی پدر« می باشد. وجه  معنایی  

دشنام، تنها یک  روایت  در متون حدیثی  به  کار رفته  است ، که  در ذیل  به  آن اشاره می شود:
از امام صادق)ع( روایت  شده است : بالل، از بیعت  با ابوبكر امتناع کرد، عمر یقه  ى او را گرفت  و گفت : آیا 
جزاى  ابو بكر این  است  که  تو را آزاد کند و تو با او بیعت  نكنی ؟! بالل در جواب گفت : اگر ابو بكر براى  خدا 
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آزاد کرده، مرا براى  خدا بحال خود بگذارد و اگر براى  غیر خدا کرده است  من  همینم  که  هستم . و اما بیعت ، من  
با کسی  که  پیامبر خدا )ص( او را جانشین  نساخته  است  بیعت  نمی کنم  و بیعت  آن کسی  که  پیامبر)ص( او را جانشین  
ساخته  است  بر گردن ماست  تا روز قیامت . عمر به  او گفت : » ال أَبا َلَک ال َتُقم َمَعنا«؛ بی اصل  و نسب  در مدینه  
با ما مباش، پس  بالل به  شام رفت  و در دمشق  در باب الصغیر وفات یافت  )مجلسی ، محمدتقی ، 1٤0٦ق، 1٤: 

٦9 ؛ قمی ، 1٤1٤ق، 1: 389(. 
در این  روایت  امام متكّلم  عبارت »ال أَبا َلک«، نیست ، بلكه  به  عنوان یک  راوى ، داستان امتناع بالل از 
بیعت  و خشمگین  شدن عمر را روایت  نموده است ، که  علت  به  کارگیرى  عبارت »ال أَبا َلک« در این  روایت ، 
برانگیخته  شدن خشم  عمر بوده است . بنابراین  باید چنین  نتیجه  گرفت  که  معصوم)ع( وجه  معنایی  دشنام را درمورد 

مخاطب  خویش  به  کار نبرده است . 
٣-١-٣. نکوهش 

یكی  از دیگر وجوه معنایی  محتمل  و متصور براى  عبارت »ال أَبا َلک«، وجه  معنایی »نكوهش « است . این  
وجه  معنایی  نیز همانند وجه  معنایی  »دشنام« از نگاه شارحان مغفول مانده و در استعمال عبارت »ال أَبا َلک« در 
گاهی  مخاطب ، هشیار کردن آنها و  این  معنا توجه  نكرده اند، حال آن که  این  وجه  معنایی  که  نوعی  طعنه  به  نا آ
غفلت  زدایی  از آنان است  در متون حدیثی  مستعمل  بوده است . معادل امروزى  این  وجه  معنایی  که  می توان براى  
این  عبارت باتوجه  به  مفهوم غفلت  زدایی  آن، در نظر گرفت ، عباراتی  همچون »اى  غافالن! ، هشیار باشید، از 

خواب غفلت  برخیزید«، می باشد. 
دو روایت  از حضرت علی )ع( در این  وجه  معنایی  منقول است :

ْثَناِء َهَذا 
َ
ْن ُتْصِبُحوا َصْرَعی ِبأ

َ
َنا َنِذیٌر َلُكْم أ

َ
1( حضرت علی )ع( در خطبه اى خطاب به خوارج چنین می فرماید: » َفأ

اُر َو اْحَتَبَلُكُم اْلِمْقَداُر َو  َحت ِبُكُم الدَّ ُكْم َو اَل ُسْلَطاٍن ُمِبیٍن َمَعُكْم َقْد َطوَّ َنۀٍ ِمْن َربِّ ْهَضام َهَذا اْلَغاِئِط َعَلی َغْیِر َبیِّ
َ
َهِر َو ِبأ النَّ

اُء اْلَهام  ِخفَّ
َ
ْنُتْم َمَعاِشُر أ

َ
ِیی ِإَلی َهَواُکْم َو أ

ْ
ی َصَرْفُت َرأ َبْیُتْم َعَلیَّ ِإَباَء اْلُمَناِبِذیَن َحتَّ

َ
َقْد ُکْنُت َنَهْیُتُكْم َعْن َهِذِه اْلُحُكوَمۀِ َفأ

َرْدُت َلُكْم ُضّرا«؛ شما را از آن می ترسانم  که  کشته  در اطراف این  رود 
َ
َبا َلُكم ُبْجرًا َو اَل أ

َ
ْحاَلم َو َلْم آِت ال أ

َ
ُسَفَهاُء اْل

)نهروان( و زمین هاى  پست  و بلند آن افتاده باشید، نه  برهانی  روشن  از پروردگار داشته  باشید، و نه  حجتی  آشكار، 
از خانه ها آواره گشته  و به  دام قضا گرفتار شده باشید. شما را از کار حكمیت  نهی  کردم، ولی  سرباز زدید. با من  
در افتادید و مخالفت  ورزیدید. چندان که  از راى  خود در کار هواى  شما صرف نظر کردم. شما اى  سبكسران، اى  
بی خردان، اى  غافالن، من  بالیی  را براى  شما نیاوردم، و هرگز زیان شما را نخواستم ( »نهج البالغه ، خطبه  3٦(. وجه  
معنایی  عبارت »ال أَبا َلک« در این  روایت ، حامل  مفهومی  ذمی  است . امام خطاب به  خوارج، بر این  نكته  تأکید 
دارند که  موجب  گمراهی  و زیان شما من  نبوده ام و قصد آوردن بالیی  براى  شما را ننموده ام. حضرت علی )ع( با 
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اشاره به  این  نكته ، عبارت »ال أَبا َلک«، را براى  غفلت  زدایی  از این  گروه به  کاربرده اند. 
2( حضرت علی )ع( در خطبه اى  می فرماید:

َعار َفاْقُتُلوُه  اَل َمْن َدَعا ِإَلی َهَذا الشِّ
َ
ْئب أ اذَّ ِمَن اْلَغَنِم ِللذِّ نَّ الشَّ

َ
ْیَطاِن َکَما أ اِس ِللشَّ اذَّ ِمَن النَّ اُکْم َو اْلُفْرَقۀَ َفِإنَّ الشَّ » ِإیَّ

َماَت اْلُقْرآُن َو ِإْحَیاُؤُه ااِلْجِتَماُع 
َ
ْحَیا اْلُقْرآُن َو ُیِمیَتا َما أ

َ
َم اْلَحَكَماِن ِلُیْحِیَیا َما أ َما ُحكِّ َو َلْو َکاَن َتْحَت ِعَماَمِتی َهِذِه َفِإنَّ

َبا َلُكم ُبْجرًا َو اَل 
َ
َبُعوَنا َفَلْم آِت ال أ ُهْم ِإَلْیَنا اتَّ َبْعَناُهْم َو ِإْن َجرَّ َنا اْلُقْرآُن ِإَلْیِهُم اتَّ َعَلْیِه َو ِإَماَتُتُه ااِلْفِتَراُق َعْنُه َفِإْن َجرَّ

َیا اْلُقْرآَن َفَتاَها  الَّ َیَتَعدَّ
َ
َخْذَنا َعَلْیِهَما أ

َ
ُى َمَلِئُكْم َعَلی اْخِتَیاِر َرُجَلْیِن أ

ْ
َما اْجَتَمَع َرأ ْسُتُه َعَلْیُكْم ِإنَّ ْمرُِکْم َو اَل َلبَّ

َ
َخَتْلُتُكم َعْن أ

َعْنُه َو َتَرَکا اْلَحقَّ َو ُهَما ُیْبِصَراِنِه َو َکاَن اْلَجْوُر َهَواُهَما َفَمَضَیا َعَلْیِه َو َقْد َسَبَق اْسِتْثَناُؤَنا َعَلْیِهَما ِفی اْلُحُكوَمۀِ ِباْلَعْدِل 
ِیِهَما َو َجْوَر ُحْكِمِهَما«؛ از تفرقه  بپرهیزید، که  انساِن تنها، بهرة شیطان است ، آن گونه  که  

ْ
ْمِد ِلْلَحقِّ ُسوَء َرأ َو الصَّ

گاه باشید، هر که  مردم را به  این  شعار-یعنی  تفرقه  و جدایی - دعوت کند  گوسفند تنها، طعمه  گرگ است . آ
او را بكشید، هرچند زیر عمامه  من  باشد. اگر به  آن دو نفر )ابو موسی  و عمرو عاص( رأى  به  داورى  داده شد، 
تنها براى  این  بود که  آنچه  را قرآن زنده کرد زنده گردانند، و آنچه  را قرآن مرده خواند، بمیرانند، زنده کردن قرآن 
این  است  که  دست  وحدت به  هم  دهند و به  آن عمل  نمایند، و میراندن، از بین  بردن پراکندگی  و جدایی  است . 
پس  اگر قرآن ما را به  سوى  آنان بكشاند آنان را پیروى  می کنیم ، و اگر آنان را به  سوى  ما سوق داد باید اطاعت  
کنند. اى  غافالن من ! شّرى  به  راه نیانداخته ، و شما را نسبت  به  سرنوشت  شما نفریفته ، و چیزى  را بر شما مشتبه  
نساخته ام، همانا رأى  گروهی  از شما بر این  قرار گرفت  که  دو نفر را براى  داورى  انتخاب کنند، ما هم  از آنها 
پیمان گرفتیم  که  از قرآن تجاوز نكنند، ام ا افسوس که  آنها عقل  خویش  را از دست  دادند، حق  را ترك کردند در 
حالی  که  آن را به  خوبی  می دیدند، چون ستمگرى  با هوا پرستی  آنها سازگار بود با ستم  همراه شدند، ما پیش  از 
داورى  ظالمانه شان با آنها شرط کردیم  که به  عدالت  داورى  کنند و بر أساس حق  حكم  نمایند، ام ا به  آن پاى  بند 
نماندند )نهج البالغه ، خطبه  127(. وجه  معنایی  عبارت »ال أَبا َلک«، در این  روایت ، حامل  مفهومی  ذمی  است . 
گروهی  امام را به  فریفتن  آنان متهم  کردهبودند و معتقد بودند که  علی )ع( موجب  برپانمودن شّر شده است ، امام 
َبا َلكم«، را به  کار بردند. بنابراین  چنین  نتیجه  

َ
نیز درپی  زدودن این  شبهه  که  در اذهان نقش  بسته بود، عبارت » ال أ

گاهی  مخاطب ، هشیار کردن آنها و غفلت  زدایی  از آنان است   می شود که  سبب  استعمال این  عبارت طعنه  به  ناآ
و ناسزا و توهین  به  مخاطب  نیست . 

٣-١-٤. هشدار از بی ثمر بودن عمل 
آخرین  وجه  معنایی  متصور براى  عبارت »ال أَبا َلک«، در هنگامی  کاربرد دارد که  متكّلم  به  مخاطب  خود بی  ثمر 
بودن عملش  را هشدار دهد و وى  را از انجام آن کار منع  نماید؛ یعنی ، بی حامی  بودن مخاطب  نكته اى  است  که  
متكّلم  از به  کارگیرى  این  عبارت اراده به  بازگویی  آن نموده است . از شارحان نیز سرخسی  )م قرن ٦( صاحب  کتاب 
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»أعالم نهج البالغه « این  عبارت را در مقام ذم، به  این  معنا دانسته  است : در انجاِم کار، کسی  نباشد که  او را یارى  
دهد و کفایتش  کند )بی حامی ( )سرخسی ، 1373ش، 12٤(. معادل امروزى  که  می توان براى  این  وجه  معنایی  ذکر 

کرد، عباراتی  همچون »بی حامی ، بی یاور« می باشد. این  وجه  معنایی  نیز تنها یک  روایت  را شامل  می گردد:
هنگامی  که  حضرت علی )ع( و قافله  در راه مكه  به  یثرب بودند، قریش  براى  اخذ و ارجاع آن قافله ، به  آنها 
رسیدند، حضرت به  أیمن  و أبو واقد گفت : شتران را بخوابانید. خود أمیر المؤمنین )ع( جلو آمد و زنان را پیاده کرد، 
در این  حال این  جماعت  جنگجویان قریش  نزدیک  شده بودند. امیر المؤمنین )ع( با شمشیر کشیده به سویشان 
َبا َلَک«؛ »اى  غّدار! تو می پندارى  که  می توانی  

َ
ْسَوۀِ! اْرِجْع ال أ َک َیا ُغَدُر َناٍج ِبالنِّ نَّ

َ
 َظَنْنَت أ

َ
شتافت. آنها گفتند: »أ

بواسطه  این  زنان نجات یابی ؟ اى  بی یاور به  مكه برگرد! حضرت گفت : اگر برنگردم چه  می کنید؟! گفتند: یا با 
ذّلت  تو را برمی گردانیم ، و یا سرت را با خود می بریم  و بطور خّفت  بارى  تو را می کشیم ! )طوسی 1٤1٤ق، ٤70(. 
باتوجه  به  وصفی  که  از کاروان و جنگجویان قریش  شده است ، می توان دریافت  که  تعداد مردان جنگجوى  
قریش  قابل  مقایسه  با قافله  کوچک  امام نبوده است ، لذا جنگجویان قریش  با به  کارگیرى  عبارت »ال أَبا َلک«، 

خطاب به  علی )ع( ارادة ذم نموده و حضرت را بی یاور و بی حامی  خواندند. 
حاصل  سخن  آن که ، مفهوم »مذموم« این  عبارت، شامل  پنج  روایت  است ، در دو روایت  متكّلم ، غیر معصوم 
است  و در دو روایت  متكّلم  معصوم)ع( است  و در یک  حدیث  نیز معصوم)ع( تنها گزارشگر و راوى  داستان است ؛ 

از این  رو در مفهوم ذم، تنها وجه  معنایی  نكوهش  است  که  از جانب  امام معصوم)ع( اراده شده است . 
٣-٢. مدح

گاهی  متكّلم  از به کارگیرى  عبارت »ال أَبا َلک«، ارادة مدح مخاطب  می نموده و باتوجه  به  مواضع  خاص این  
عبارت را در ستایش  مخاطب  خویش  به  کار می بردهاست . با بررسی  و تتبع  در اقوال شارحان، می توان در مفهوم 

مدحی  این  عبارت، دو وجوه معنایی  را در نظر گرفت : مدح مطلق  و مدح ترغیبی . 
٣-٢-١. مدح مطلق 

گاه مقصود از استعمال این  عبارت ممدوح، ستایش  و تمجید از مخاطب  بوده است . معادل امروزى  که  
می توان براى  این  عبارت در این  وجه  معنایی  ذکر کرد، عباراتی  همچون »خودت یک  تنه  کافی  هستی ، منحصر 
به  فردى  و بی نظیرى« می باشد؛ اما روایتی  که  در این  وجه  معنایی  به  کار رفته  باشد، در میان این  ده روایت  
یافت  نشد. برخی  از شارحان این  وجه  معنایی  را براى  این  عبارت محتمل  دانسته اند. اما به  نظر می رسد، این  
وجه  معنایی  به  تنهایی  براى  این  عبارت کاربرد نداشته  باشد بلكه  ممكن  است ، توأم با سایر وجوه مدحی  یعنی  
مدح ترغیبی ، در جمالت و روایات به  کار رفته  باشد. بیهقی ، علی  بن  زید)م 5٤8 ق( صاحب  کتاب »معارج 
نهج البالغه «، سرخسی  )م قرن ٦( صاحب  کتاب »أعالم نهج البالغه « و بیهقی  نیشابورى  )م قرن ٦( صاحب  
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کتاب »حدائق الحقائق « یكی  دیگر از وجوه معنایی  عبارت »ال أَبا َلک«، در خطب  نهج البالغه  را در مقام 
مدح، به  این  معنا دانسته اند: در این  کار تو منحصر به  فردى ، نظیر ندارى  و پدر و مادرى  همچون تو را نزاده اند 
)بیهقی )علی  بن  زید(، 13٦7ش، 127 ؛ سرخسی ، 1373ش، ٦8 و 12٤ ؛ بیهقی  نیشابورى ، 1375ش، 1: 583(. 
همچنین  عالمه  محمدباقر مجلسی  نیز یكی  دیگر از وجوه معنایی  عبارت »ال أَبا َلک« را در مقام مدح دانسته 
 است  و معناى  آن را نیز، همان معنایی  که  ابن  اثیر مطرح کرده است  )ابن  اثیر، 13٦7ش، 1: 19(، یعنی : »ال کافی  

لک  غیر نفسک «، دانسته  است )مجلسی ، 1٤03ق، ٤2: 183(. 
٣-٢-٢. مدح ترغیبی 

وجه  معنایی  دیگرى  که  براى  مفهوم مدحی  عبارت »ال أَبا َلک«، وجود دارد، مدح ترغیبی  است ؛ ترغیب  
مخاطب  براى  عزم و جد یت  درکار. به  این  معنا که  متكّلم ، مخاطب  خود را براى  جدیت  داشتن  در امور و 
عزیمت  براى  انجام آنها، با به  کارگیرى  این  عبارت، تشویق  می نماید و ارادة وى  از به  کارگیرى  این  عبارت، 
مدحی  جهت دار است  که  سبب  بیان آن، ایجاد حس  جدیت  در طرف مقابل  است . معادل امروزى  این  وجه  
معنایی  عباراتی  همچون »بشتاب، جدیت  داشته باش« می باشد. از ده روایت  مشتمل  بر این  عبارت، سه  روایت  به  

این  وجه  معنایی  تعلق  دارند که  در ادامه  به  آنها اشاره خواهد شد. 
شارحان نیز به  این  بار معنایی  توجه  نموده اند و این  وجه  معنایی  از نگاه آنها مغفول نمانده ا  ست . مالصالح  
مازندرانی  درمورد کاربرد عبارت »ال أَبا َلک«، چنین  می گوید: این  عبارت براى  تشویق  بر انجام کار یعنی  
جدیت  داشتن  در انجام آن به  کار می رود، مثل  جدیت  کسی  که  پدر و سرپرستی  ندارد تا به  او کمک  کند 
)مازندرانی ، 1382ق، 12: 395(. نووى ، شارح صحیح  مسلم  و ابن  حجر عسقالنی ، شارح صحیح  بخارى  نیز 
درمورد کاربرد عبارت »ال أَبا َلک«، تعبیر یكسانی  را مطرح نموده اند، که  داللت  بر تشویق  مخاطب  بر انجام کار 
و جدیت  داشتن  در آن، دارد؛ زیرا کسی  که  پدر و سرپرستی  داشته  باشد او را در هنگام سختی ها و مشكالت 
یارى  می رساند و با وجود پدر، دیگر نیازى  به  داشتن  جدیت  تمام در رفع  مشكالت و انجام کارها نیست ، اما 
هنگامی  که  این  نعمت  از او فوت شد، نیاز است  که  در کارها جدى  و براى  انجام آنها آماده باشد )نووى ، 

1٤07ق، 2: 17٤ ؛ ابن  حجر عسقالنی ، بی تا، 12: 272(. 
از ده روایت  مشتمل  بر این  عبارت، سه  روایت  در این  وجه  معنایی  به  کار رفته  است :

1( راوى  گوید: روزى  با علی  )ع( می رفتیم . امام برگشت  و جویریه  را در پشت  سرش دید. پس  ندا داد: »َیا 
َک؛ اى  جویریه ، شتابان خود را به  من  برسان. مگر نمی دانی   ِحبُّ

ُ
ْهَواَك َو أ

َ
ی أ نِّ

َ
 اَل َتْعَلُم أ

َ
َبا َلک أ

َ
ُجَوْیِرَیۀُ! اْلَحْق ِبی ال أ

که  من  مشتاق و دوستدار تو هستم ؟!.« جویریه  نیز به  سوى  حضرت دوید )ابن  ابی  الحدید، 1٤0٤ق، 
2: 290 ؛ مجلسی ، 1٤03ق، 3٤: 301(. در این  روایت  حضرت علی )ع(، صحابی  خویش  را با به  کار بردن 
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عبارت »ال أَبا َلک«، مورد خطاب قرار داده و وى  را به  جدیت  داشتن  و اهتمام درمورد هم نشینی  با امام تشویق  
می نمایند. این  روایت  یكی  از بارزترین  روایاتی  است  که  عبارت »ال أَبا َلک« در معناى  ممدوح، یعنی  مدح 

ترغیبی  به  کار رفته  است . 
2( شخصی  به  نام مبّشر )میّسر( گوید: بر جلوى  در خانه  امام باقر)ع( حاضر شدم و خادم امام خارج شد، از 
َبا َلَک«؛ 

َ
وى  خواستم  که  حضورم را به  امام خبر دهد. در این  هنگام حضرت خطاب به  من  نداد داد: » اْدُخْل ال أ

بشتاب، و به  جد داخل  شو )ابن  شهر آشوب، 1379ق، ٤: 182 ؛ مجلسی ، 1٤03ق، ٤٦: 258(. در این  روایت  
امام باقر)ع(، مخاطب  خویش  را با عبارت »ال أَبا َلک«، مورد خطاب قرار داده و به  وى ، اذن ورود می دهد و به  
عزیمت  در هم نشینی  با امام تشویق  می نماید. مفاد این  روایت  نیز همانند روایت  قبل ، داللت  بر مدح ترغیبی  دارد. 
3( نزد امیرالمؤمنین )ع(، میان دو نفر از اصحاب وى  نزاع به  وجود آمد و نسبت  به  قوم خویش  تفاخر نمودند، 
حضرت علی )ع( نیز در خطاب به  همه  آنان موعظه اى  خیرخواهانه  نمود: اى  مردم خاموش باشید، باید که  اسالم 
شما را از ستم  بر یكدیگر و از ناسزا گویی  بازدارد و شما را هم داستان و متحد سازد. همراه دین  خدا باشید که  
جز آن از هیچ  کس  پذیرفته  نیست . سپس  حضرت، درضمن  یادآورى  پیشینه  آنان اعم  از اندك و مشرك بودن، 
َبا َلُكم ُتْفِلُحوا َتْنَجُحوا«؛ از آن حمیتی  

َ
َیاِطیِن َفاْنَتُهوا َعْنَها ال أ َها ِمْن ُخُطَواِت الشَّ ۀُ َفِإنَّ ا ِتْلَک اْلَحِمیَّ مَّ

َ
می فرماید: »َفأ

که  از وسوسه هاى  شیاطین  است ، با جدیت  بپرهیزید تا رستگار و پیروز شوید )ثقفی ، 1395ق، 2: 39٤-39٦ ؛ 
مجلسی ، 1٤03ق، 3٤: 3٦(. در این  روایت ، امام)ع( مخاطبان خویش  را به  اجتناب از حمیت  تشویق  نموده و راه 

رستگارى  و سعادت را پرهیز با جدیت  از آن دانسته  است . 
٣-٣. تعجب 

گاهی  متكّلم ، این  عبارت را براى  بروز تعجب  خویش  از رفتار یا گفتار مخاطب  اظهار می کند؛ هنگامی  که  
فرد سخن  دور از ذهنی  را بشنود یا با مسئله  و مطلبی  عجیب  روبه رو شود، براى  اظهار تعجب  خود یا استبعاد و 
دور از ذهن  دانستن ِ آن مطلب ، عبارت »ال أَبا َلک« را به  کار می برد. معادل فارسی  امروزى  این  وجه  معنایی  نیز 
همسان با عباراتی  همچون »شگفتا از این  رفتار یا گفتار تو، عمل  یا سخن  تو بسیار تعجب  آور است « می باشد. 
از ده روایت  مشتمل  بر این  عبارت، دو روایت  به  این  وجه  معنایی  تعلق  دارند. شارحان نیز این  وجه  معنایی  را براى  
این  عبارت محتمل  دانسته اند. ابن  حجر عسقالنی  به  این  نكته  اشاره می کند که  استعمال این  عبارت در موضعی  
است  که  سخن  یا رفتار مخاطبی  را بعید بشمارى1 )ابن  حجر عسقالنی ، بی تا، 12: 272(. عالمه  محمدباقر 
مجلسی  نیز یكی  از کاربردهاى  عبارت »ال أَبا َلک« را در مقام تعجب  می داند. مجلسی ، 1٤03ق، 33: 358(. 

این  وجه  معنایی  در دو روایت  استعمال شده است :
1  - این دیدگاه را ابن حجر در ذیل سخنانی که میان حبان بن عطیة و ابوعبدالرحمن صورت گرفته و در کتاب صحیح 

بخاری )بخاری، 1401 ق، 8: 54 – 55( نقل شده است، مطرح می کند. 
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1( هنگامی  که  عبد الّله  بن  عباس، اموال بیت المال را برداشت ، حضرت علی )ع( به  او نوشت :« من  تو را در 
امانتم  شریک  کرده بودم و در نظرم هیچ یک  از خاندانم  در همكارى  و همیارى  با من  همچون تو مورد اعتماد 
نبود. اما تو همین  که  دیدى  روزگار بر پسر عمویت  یورش برده و دشمن  به  پیكار او برآمده است ، رنگ  عوض 
کردى  و با پسر عمویت  به  گونه  دیگرى  شدى  و همراه جدایی خواهان، راه جدایی  پیمودى . گویی  کوششت  
براى  خدا نبود و گویی  تنها هدفت ، نیرنگ زدن به  امت محمد) ص( بود تا دنیایشان را به  چنگ  آورى  و آنان 
ِبیَک َو 

َ
ْهِلَک ُتَراَثَک ِمْن أ

َ
َما َجَرْرَت ِإَلی أ َبا َلک ِإنَّ

َ
َک ال أ نَّ

َ
را بفریبی ! حضرت در ادامه نیز چنین می فرماید: » َکأ

 َو َما َتَخاُف ِمْن ُسوِء اْلِحَساِب«؛ شگفتا از این عمل تو! گویی ارث پدر و 
َ
 َما ُتْؤِمُن ِباْلَمَعاِد أ

َ
ِه! أ َک، ُسْبَحاَن اللَّ مِّ

ُ
أ

مادرت را به سوى خانواده ات می فرستی. سبحان الّله! آیا معاد را باور ندارى؟ آیا از سختی حساب، بیم ندارى؟! 
)نک: طوسی ، 1390ق، ٦0-٦1(. باتوجه  به  سیاق کالم در این  روایت ، که  حضرت می فرمایند:« آیا معاد را باور 
ندارى ؟ »... ، مشخص  است  که  امام سخنان خویش  را در قالب  استفهام انكارى  بیان می نمایند و ابن  عباس 
ه« در مقام اظهار تعجب  به   با وجود ایمان به  معاد، در امانت  خیانت  نموده است . همچنین  عبارت » ُسْبَحاَن اللَّ
کار رفته  است . این  شواهد، دلیلی  است  بر این  که  عبارت « ال أَبا َلک »در این  روایت  در معناى  تعجب همراه با 

سرزنش  استعمال شده است . 
2( حضرت علی )ع( در خطبه اى  به  اهل  کوفه  چنین  می فرماید:

ِدیٌن  َما   
َ
أ ُكْم؟  َربَّ ِبَنْصرُِکْم  َتْنَتِظُروَن  َما  َلُكْم!  َبا 

َ
أ َدَعْوُت. ال  ِإَذا  ُیِجیُب  اَل  َو  َمْرت 

َ
أ ِإَذا  ُیِطیُع  اَل  ِبَمْن  ُمِنیُت   «

ثًا َفاَل َتْسَمُعوَن ِلی َقْواًل َو اَل ُتِطیُعوَن  َناِدیُكْم ُمَتَغوِّ
ُ
أ ُقوُم ِفیُكْم ُمْسَتْصِرخًا َو 

َ
ُتْحِمُشُكم ؟! أ ۀَ  َیْجَمُعُكْم؟ َو اَل َحِمیَّ

ْمرًا«؛ گرفتار کسانی شده ام که چون امر می کنم فرمان نمی برند، و چون آن ها را می خوانم پاسخ نمی 
َ
ِلی أ

دهند. شگفتا از رفتار شما! در یارى پروردگارتان براى چه در انتظارید؟ آیا دینی ندارید که شما را گرد آورد؟ 
و یا غیرتی که شما را به غضب آرد؟ در میان شما به پاخاسته و فریاد می کشم و یارى می جویم، اما به سخنم 
گوش نمی سپارید و فرمان مرا اطاعت نمی کنید )نهج البالغۀ، خطبۀ 3(. به  کارگیرى  عبارت »ال أَبا َلک« این  
روایت ، باتوجه  به  پرسش هایی  را که  حضرت مطرح می نمایند، داللت  بر تعجب  ایشان از اعمال اهل  کوفه  دارد؛ 
همانند جمله  »آیا دینی  ندارید که  شما را گرد آورد؟ و یا غیرتی  که  شما را به  غضب  آرد؟. » شایان ذکر است  
که  در این  خطبه ، برخی  از مترجمان نهج البالغه ، عبارت »ال أَبا َلک« را به  معناى  دشنام ترجمه  نموده اند؛ برخی  

از این  ترجمه ها عبارتند از:
الف ( اى  مردمی  که  اصالت  ندارید )جعفرى  تبریزى ، 1380ش، 139(. 

ب( اى  ناکسان )شهیدى ، بی تا، 38(. 
ج( اى  بی اصل ها )مكارم شیرازى ، 138٦ش، 2: ٤17(. 

د( اى  بی اصل ها )انصارى ، بی تا، 1: 120(. 



مجموعهمقاالتاولینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 58

ه( اى  مردم بی اصل  و ریشه  )دشتی ، 1379ش، ٤٦7(. 
اما این  ترجمه ها صحیح  به  نظر نمی رسد؛ زیرا در میان اهل  کوفه ، افرادى  نیز وجود داشته  که  با اصالت  بوده و 
شرافت  نسبی  در اسالم داشته  است ، اما بنابه  دالیلی ، مقدارى  سهل  انگارى  نموده و راه نافرمانی  را در پیش  گرفته  
است . لذا استعمال این  عبارت، داللت  بر تعجب  حضرت علی )ع( نسبت  به  عمل  آنها، همراه با سرزنش  است ، نه  

دشنام و ناسزا به  افرادى  که  در سایه  والیت  او زندگی  می کرده اند. 
٤. مقایسه  تحلیلی  تفاوت ها و شباهت های  مفهوم لغوی  و اصطالحی 

در یک  نگاه کلی ، مجموع وجوه معنایی  محتمل  براى  عبارت کنایی»ال أَبا َلک« در چهار حوزة مورد بحث  در 
این  پژوهش ، یعنی : دیدگاه لغت  شناسان پیرامون این  عبارت، کاربرد این  عبارت در گفت وگوى  میان عرب )مستعمل  
عرب(، کاربرد آن در احادیث  و آراى  عالمان و شارحان کتب  حدیثی  پیرامون آن، در جدول زیر نمایان شده است :

کاربرد
وجهه معنایی

عالمان واحادیثمستعمل عربلغت شناسان
شارحان

++++ذم
++++تعجب یا تبعید

+--+مدح مطلق
ترغیب مخاطب براى عزم و 

جّدیت درکار
++++

ترغیب مخاطب در برآورده کردن 
خواستۀ متكّلم

++--

تحلیل :
وجه  معنایی  «مدح مطلق » براى  عبارت «ال أبا َلک »، تنها از جانب  لغت  شناسان و عالمان و شارحان مطرح 
گردیده است ؛ از این  رو ممكن  است  توأم با سایر وجوه مدحی ، در جمالت به  کار رفته  باشد. وجه  معنایی  
از دیدگاه هاى  محتمل  لغت  شناسان است  که  در  برآوردهكردن خواسته  متكّلم » یكی   «ترغیب  مخاطب  در 
گفت وگوى  میان عربها نیز این  وجه  معنایی  کاربرد داشته  است . اما این  وجه  معنایی  از جانب  عالمان و شارحان 

مطرح نگردیده است  و در احادیث  نیز کاربردى  ندارد. 
سایر وجوه معنایی ، یعنی  مفهوم «ذم»، ترغیب  «مخاطب  براى  عزم و جد یت  درکار» و «تعجب  یا تبعید» در 
هر چهار حوزه، کاربرد داشته  است  و انحصارى  به  حوزهاى  خاص ندارد. این  پژوهش  پس  ازاحصاى  روایات 
مشتمل  بر عبارت « ال أبا َلک »، به  دسته  بندى  وجوه معنایی  آنها پرداخت ؛ این  روایات که  تعداد آنها ده مورد 
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است ، از وجوه معنایی  محتمل ، تنها در همین  سه  مفهوم کاربرد داشته اند. 
در مفهوم ذمی  این  عبارت نیز همانگونه  که  پیش تر بیان شد، تنها وجه  معنایی  نكوهش )غفلت  زدایی ( است  
که  از جانب  امام معصوم)ع( اراده شده است . در مفهوم تعجب  نیز دو روایت  کاربرد داشته  است  که  هردو روایت  

از لسان معصوم)ع( صادر شده است  و مفهوم آن «اظهار شگفتی  و تعجب  از گفتار یا کردار مخاطب » است . 
در مفهوم مدح ترغیبی  که  مفاد عبارت داللت  بر «ترغیب  مخاطب  برعزم و جدیت  درکار» است ، سه  روایت  
کاربرد داشته  است  که  هرسه  روایت  از لسان معصوم )ع( صادر شده است  )دو مورد از حضرت علی )ع( و یک  

مورد از امام باقر)ع((. 
کالم  و  روایات  در  َلک »  أبا  «ال  عبارت  براى   که   مفاهیمی   و  معادلها  به   باتوجه   که ،  آن  سخن   حاصل  
معصومین )ع( بیان شد، می توان دریافت  که  استعمال این  عبارت، منافاتی  با عفت  کالم معصومین )ع( نداشته  و 

همواره ساحت  ایشان از هرگونه  الفاظی  دشنام گونه  مبّراست . 
5. نتیجه 

کاوش در متون مشتمل  بر عبارت «ال أبا َلک » نشان می دهد:
1. فراتر از مفهوم ذمی  عبارت «ال أبا َلک »، که  نگاهی  رایج  و باورى  عمومی  است ، مفهوم مدحی  و تعجبی  

نیز براى  این  عبارت وجود دارد. 
2. مفهوم ذمی  این  عبارت نیز داراى  چهار وجه  معنایی  است : نفرین ، دشنام، نكوهش  و هشدار از بی ثمر 
بودن عمل . از این  رو با تفاوت قائل  شدن میان این  چهار وجه  معنایی ، معادل هاى  فارسی  آنها نیز مختلف  خواهد 

بود. 
3. در مجموع براى  این  عبارت، پنج  وجه  معنایی  محتمل  است ، که  وجه  معنایی  «مطلق  مدح» به  تنهایی  در 
کالم مستعمل  عرب و احادیث  کاربردى  نداشته  است  و ممكن  است  توأم با سایر وجوه معنایی ِ ممدوح همچون: 

ترغیب  «مخاطب  براى  عزم و جدیت  درکار»، با توجه  به  سیاق عبارات در جمالت به  کار رفته  باشد. 
٤. ده روایت ، مشتمل  بر این  عبارت است ، که  این  روایات از پنج  وجه  محتمل ، تنها در سه  وجه  معنایی  کاربرد 

دارند. 
5. شبه هاى  که  ممكن  است  مخاطب  پیرامون مفهوم این  عبارت، به  آن دچار شود، مربوط به  وجه  معنایی ِ 
این  عبارت، شامل  پنج  روایت  است ؛ دو روایت ، معصوم)ع(  این  عبارت است ؛ وجه  معنایی  «مذموم»  مذموم 
متكّلم ، یک  روایت ، معصوم)ع( راوى  سخن  و گزارشگر داستان است  و دو مورد دیگر این  عبارت از جانب  غیر 
معصوم به  کار رفته  است . تنها وجه  معنایی  نكوهش )غفلت  زدایی ( است  که  ازجانب  امام معصوم)ع( اراده شده 

است . 
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الهجرة، چاپ: دوم،  الجوهر، قم ، منشورات دار  الذهب  ومعادن  36. مسعودى ، علی  بن  حسین ، مروج 
1٤0٤ق. 

37. مسلم  بن  حجاج، صحیح  مسلم ، بیروت، دارالفكر، بی تا ٤1. مغنیه ، محمدجواد، فی  ظالل نهج البالغه ، 
بیروت، دارالعلم  للمالیین ، 1972م. 

38. مكارم شیرازى ، ناصر، پیام امام امیرالمومنین  علیه  السالم، تهران، دارالكتب  االسالمیه ، 138٦ش. ٤3. 
نصر بن  مزاحم ، وقعه  صفین ، تحقیق : عبد السالم محمد هارون، قم ، مكتبه  آیه  اهللا المرعشی  النجفی ، چاپ: 

دوم، 1٤0٤ ق. 
39. نووى ، یحیی  بن  شرف، شرح صحیح  مسلم ، بیروت، دار الكتاب العربی ، 1٤07ق

40. هاللی ، سلیم  بن  قیس ، کتاب سلیم  بن  قیس  الهاللی ، تحقیق : محمد انصارى  زنجانی  خوئینی ، قم ، 
الهادى ، 1٤05ق

45. یعقوبی ، احمد بن  اسحاق ، تاریخ  الیعقوبی ، بیروت، دار صادر، بی تا
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دنیا شناسی  و شیوه درست  برخورد با دنیا از دیدگاه نهج البالغه 
عبدالحمید فرزانه 1 و محمدعلی  کوثری 2

چکیده
موضوع دنیا و نحوه ارتباط با آن از مهم ترین  مسائل  زندگی  انسان است  و حتی  زندگی  آخرت انسان بدون 
عبور از دنیا امكان پذیر نخواهد بود و سعادت و شقاوت بستگی  به  نحوه زندگی  دنیوى  دارد و به  همین  دلیل  این  
موضوع مطالعات بسیارى  می طلبد. در این  تحقیق  که  با روش توصیفی  - تحلیلی  و با تكیه  بر منابع  کهن  و معاصر 
انجام شده با توجه  معارف قرآن کریم  و با تاکید بر سخنان نورانی  امام علی  )ع( در نهج البالغه ، دو نگاه متفاوت 
در مورد دنیا تبیین  می شود. یک  نگاه، دنیا را شایسته  توجه  می داند و معتقد است  اهل  تقوا از دنیا بهره می برند 
و از مواهب  حالل آن جهت  رشد و سعادت حقیقی  خود و دیگران استفاده می کنند؛ و آن را وسیله  تعالی  قرار 
می دهند که  این  همان دنیاى  مقبول است . در مقابل  نگاه دیگرى  مطرح می شود که  دنیاى  مذموم را به  انسان 
معرفی  می نماید. زندگی  در دنیا اگر به  دنیا پرستی  تبدیل  شود انسان را اسیر خود کرده او را به  پستی  و خوارى  
می کشاند و موجب  می شود تا انسان سعادت حقیقی  را از دست  دهد. اگر دنیا به  عنوان مقصد در نظر گرفته  
شود به  انسان آسیب  می رساند؛ زیرا دنیا پایان پذیر است  و کسی  که  به  آن مشغول شود از خدا غافل  می گردد. 
در نتیجه  دنیا نه  آن قدر بد است  که  ترك شود و نه  آن قدر لیاقت  دارد که  پرستیده شود باید به  دنیا به  عنوان وسیله  

نگاه کرد و از آن بهره جست . 

واژگان کلیدی: دنیاشناسی ، امام علی )ع(، نهج البالغه ، دنیای  مقبول، دنیای  مطرود

)gmail. com@farzaneh2139( 1  - استادیار گروه فقه  وحقوق اسالمی ، دانشگاه آزاد اسالمی  - شیراز
2  - مدرس گروه معارف اسالمی ، دانشگاه آزاد اسالمی  - شیراز
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مقدمه 
از موضوعات مهم  در حوزه انسان شناسی  نگاه صحیح  به  دنیا است ، زیرا انسان ناگزیر از زندگی  در دنیا 
می باشد وبراى  ورود به  آخرت نیز باید از دنیا عبور کرد. از این  رو دنیاشناسی  و چگونگی  زیست  دنیوى  هرکس  
و میزان برخورد صحیح  او با امور این  جهانی  تاثیر مستقیمی  در سعادت و خوشبختی  اخروى  وى  خواهد داشت . 
به  همین  دلیل  یكی  از برنامه هاى  مهم  هدایتی  پیامبران و امامان)ع( آشنا ساختن  مردم با چگونگی  برخورد با دنیا و 
مسایل  دنیایی  بوده است . چرا که  در طول تاریخ  همواره انسانها در باب دنیا دچار افراط یا تفریط  شده اند و برخی  
به  نام زهد، رهبانیت  و دنیاگریزى  را پیشه  کرده اند وجمعی  تمام همت  خود را دنیا و زندگی  دنیاى  قرار داده و از 
آخرت و سعادت اخروى  خود غافل  مانده اند. با توجه  به  همین  مساله  دراین  جستار تالش شده تا دیدگاه هاى  امیر 
مؤمنان )ع( در نهج البالغه  شریف  به  مقوله  دنیا مورد توجه  قرار گیرد. امید است  با عنایت  خداوند بزرگ بتوانیم  راه 

صحیح  برخورد با دنیا را فرا گیریم  و شیوه امام)ع( را سرلوحه  زندگی  خود قرار دهیم . 
البته  پیش  از این ، پژوهش هاى  متفاوتی  در این  مورد صورت گرفته  و هر کدام با نگاه ویژه خود بخش  هایی از 
جمالت موالى  متقیان) ع(را در باب دنیا مورد تجزیع  وتحلیل  قرار داده اند. کتاب »دنیا در نهج البالغه « از شیخ  
مهدى  شمس  الدین ، مقاله  »دنیا در مكتب  موعظه  اى  امام علی )ع(« از علیرضا میرزا محمد، مقاله  »جایگاه دنیا 
در جهان بینی  امام علی )ع(« از محمد شفیعی  و مقاله  »مقایسه  دنیا از منظر علی  )ع( در نهج البالغه  و دیدگاه موالنا 
در مثنوى « از حبیب  جدید اسالمی  ازجمله  آثارى  است  که  مباحث  ارزشمندى  را در این  زمینه  ارایه  نموده اند. 
لكن  همانطور که  پیش  از این  نیز اشاره شد در پژوهش  پیش  رو سعی  بر آن است  تا با نگاهی  فراگیر و همه  جانبه  
ضمن  توجه  به  پژوهش  هاى پیشین ، موضوع دنیا وکیفیت  برخورد درست  با آن براساس تعالیم  و سیره امام علی )ع( 
در نهج البالغه  را مورد بررسی  وتبیین  قرار داده و بستر ارتباط صحیح  و استفاده درست  از مادیات و امور دنیایی  

براى  طالبان حق  و دوست  داران رشد وتعالی  را مهیا سازد. 
مفهوم شناسی  واژه دنیا

« یعنی  نزدیكی  است  که  یا بالّذات و جسمانی  است  یا با حكم  و علم . این  واژه  ُنوُّ دنیا در لغت  از ریشه  »دُّ
براى  نزدیكی  مكانی  و زمانی  و منزلت  و مقام نیز به  کار می رود. )راغب  اصفهانی ، 137٤: ج1، ص: ٦88 و 
فراهیدى ، 1٤09: ج8، ص75(. به  طور خالصه ، دنیا مؤّنث  ادنی  است  و اگر آنرا از ریشه  دنی ء و دناءت بگیریم  
بمعنی  پست  تر و اگر از دنو بحساب آوریم  بمعنی  نزدیكتر است  و آن پیوسته  وصف  است  و احتیاج به  موصوف 
دارد مثل  حیات دنیا، عذاب دنیا، سعادت دنیا. و زندگی  دنیا را دنیا می گوئیم  یا از این  جهت  که  نسبت  به  زندگی  
آخرت پست تر و ناچیزتر است  و یا از این  حیث  که  این  زندگی  از زندگی  آخرت به  ما نزدیک  تر است . از آیات 
شریفه  استفاده می شود که  آن به معناى دّوم است و اصل آن دنّو می باشد زیرا که در آیات زیادى با آخرت مقابل 
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ْنیا َحَسَنًة َو ِفی اآلِْخَرِة  نا آِتنا ِفی الدُّ ْنیا ِباآلِْخَرِة« )بقره، 86(، »َربَّ ِذیَن اْشَتَرُوا اْلَحیاَة الدُّ ولِئَك الَّ
ُ
افتاده است مثل »أ

َحَسَنًة« )بقره، 201( )قرشی  بنایی ، 1٤12:ج2، 3٦2( کلمه  دنیا طبق  »المعجم المفهرس« صد و پانزده بار در 
قرآن مجید تكرار شده است  و در تمام آنها صفت  زندگی  کنونی  است  مگر در چهار محل  که  صفت  آسمان و 

کنار بیابان آمده است . )انفال، ٤2، صافات، ٦ فصdلت ، 12 و ملک ، 5(. 
دنیاشناسی  از منظرنهج البالغه 

از آنجا که  شناخت  صحیح  وکامل  دنیا از سوى  انسان نقش  به  سزایی  در ساماندهی  ارتباط درست  او با جهان 
مادى  وبه  تبع  آن سعادتمندى  اخروى  او دارد در این  بخش  ازجستار با بهره گیرى  از سخنان امام علی )ع( به  
دنیاشناسی  در نهج البالغه  پرداخته  و اقسام دنیا را از منظر آن حضرت معرفی  می نماییم . توجه  به  انواع صفات و 
ویژگی هاى  گوناگونی  که  موالى  متقیان)ع( به  مناسبت  هاى مختلف  براى  دنیا بیان فرموده است  نكات مهمی  در 

باب دنیا شناسی  از دیدگاه نهج البالغه  قابل  برداشت  می باشد:
ارتباط نیک  یا بد بودن دنیا با نوع برخورد با آن

امام علی  علیه  السالم شنید مردى  در محضرش دنیا را نكوهش  می کند )در حالی  که  از غافالن بود( به  او 
فرمود: »اى  کسی  که  دنیا را نكوهش  می کنی  )و دنیا را به  خدعه  و نیرنگ  و فریبندگی  متهم  می سازى ( تو 
خودت تن  به  غرور دنیا دادهاى  و به  باطل هاى  آن فریفته  شدهاى  )عیب  از توست  نه  از دنیا( تو خود فریفته  دنیا 
شدهاى  سپس  دنیا را مذمت  می کنی  )و گناه را به  گردن آن می افكنی ؟( تو ادعا می کنی  که  دنیا بر تو جرمی  روا 
داشته  یا دنیا چنین  ادعایی  بر تو دارد؟ چه  زمانی  دنیا تو را به  خود مشغول ساخت ، یا کی  تو را فریب  داد؟ آیا به  
محلی  که  پدرانت  به  خاك افتادند و پوسیدند تو را فریب  داده؟ یا به  خوابگاه مادرانت  در زیر خاك؟... دنیا با این  
نمونه ها )که  براى  تو گفتم ( وضع  تو را نیز مجسم  ساخته  و با قربانگاه هاى  او )براى  دیگران(، قربانگاه تو را نشان 

داده است .« )نهج البالغه ، حكمت 131(
برهمین  اساس، امام)ع( در ادامه  فرمایش  خود به  ویژگی هاى  ارزشمند دنیا اشاره فرموده ونشان می دهد بیشتر از 
آن که  دنیا ذاتا خوب یا بد وممدوح یا مذموم باشد به  نوع نگاه افراد وشیوه تعامل  آنها با دنیا بستگی  دارد. حضرت 
می فرماید: »دنیا سراى  صدق و راستی  است  براى  آن کس  که  به  راستی  با آن رفتار کند، و جایگاه عافیت  است  
براى  کسی  که  از آن چیزى  بفهمد، و سراى  بی نیازى  است  براى  آن کس  که  ازآن توشه  برگیرد، و محل ّ موعظه  و 
اندرز است  براى  کسی  که  از آن اندرز گیرد )همان(. ابن  ابی  الحدید می گوید: این  سخن  که  تمام آن در ستایش  
دنیاست ، نشان دهنده قدرت امام علی  علیه  السالم در بیان معانی  مورد نظر خویش  است  زیرا سخن  آن حضرت 
همه  در نكوهش  دنیاست  و اینک  آن را می ستاید  و در این  مورد هم  درست  فرموده است . از پیامبر صّلی  الّله  
علیه  و آله  و سّلم  هم  سخنی  نقل  شده است  که  ستایش  دنیا یا شبیه  به  ستایش  است  و آن این  گفتار آن حضرت 
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است  که  »دنیا شیرین  و سر سبز است  هر کس  آن را آن چنان که  شایسته  است  بگیرد براى  او در آن برکت  داده 
می شود.« و از سخنان منسوب به  امیر المؤمنین  علیه  السالم یكی  هم  این  است  که  مردم فرزندان دنیایند و نباید 

شخص  را در دوستی  مادرش نكوهش  کرد. )ابن  ابی  الحدید، 1375، ج 7، ص351. (
دنیا سکه  دو رو

بررسی  سخنان موالى  متقیان)ع( در مورد دنیا که  گاه در بردارنده مدح و ستایش  این  جهان است  و گاه در 
بردارنده سرزنش  و نكوهش  آن می باشد و هر دو دیدگاه نیز به  حق  و کامال صحیح  است  ثابت  می کند این  سكه  
دو رو دارد و هرکس  با نوع برخورد خود با یكی  از این  دو روى  مثبت  یا منفی  روبه رو خواهد شد. در همین  راستا 
امام علی )ع( در نامه  بیست  و هفتم  در مقام توصیف  پرهیزگاران به  اهمیت  نوع برخورد اشخاص با دنیا و مادیات 
اشاره کرده و می فرمایند: »اى  بندگان خدا، بدانید اهل  تقوا هم  از دنیاى  گذرا و هم  از آخرتی  که  می آید سود 
بردند، با اهل  دنیا در دنیایشان شریک  شدند و اهل  دنیا در آخرت آنان شریک  نگشتند. در دنیا از راه حالل در 
بهترین  مسكن  ساکن  شدند و بهترین  خوراکی  را نوش جان نمودند، از دنیا بهره بردند آن چنان که  خوشگذرانان 
بهره بردند و از آن کام گرفتند بدان گونه  که  سرکشان گردن فراز از آن کام گرفتند، سپس  با توشه اى  رساننده 
به  سر منزل نجات از دنیا گذشتند و با تجارتی  پر سود به  آخرت سفر کردند. در دنیایشان به  لذت بی رغبتی  به  
دنیا رسیدند و یقین  کردند که  در آخرت همسایگان حّقند. دعایشان بی جواب نماند و نصیبشان از لذت دنیا 

کاستی  نیابد.«
یكی  از شارحان »غررالكلم  و دررالكلم « در توضیح  این  نگاه مولی )ع( به  چگونگی  تعامل  و بهره مندى  متقین  
از دنیا چنین  می نویسد: مراد به  »بردن ایشان دنیا را« این  است  که  بهره از آن نیز دارند هر چند کم  باشد بلكه  در 
اکثر پرهیزگاران در توسعه  و رفاهیت اند بحسب  دنیا، و حق  تعالی  ایشان راروزى  دهد از ممّرى  چند که  گمان 
آن را نداشته  باشند و بر تقدیرى  که  در وجوه معاش قدرى  تنگی  کشند، فراغت  و راحتی  که  دارند بسبب  ترك 
عالقه  به  دنیا و اشتغال به  زحمت  هاى تحصیل  آن و اطمینان و آرامشی  که  به  خاطر عدم دلبستگی  به  دنیابراى  
آن ها حاصل  است ، از سایر نعمتهاى  دنیوى  که  آمیخته  به  صد تعب  و زحمت  می باشد، برتر است . )خوانسارى ، 

13٤8: ج 2، ص589. (
روی  نیک  سکه  دنیا

همانگونه  که  بیان شد آموزه هاى  نهج البالغه  نشان می دهد شیوه برخورد آدمیان و نوع بهره بردارى  آنها از 
دنیااست  که  خوب یا بد بودن دنیا را به  نمایش  می گذارد. برهمین  اساس در اینجا ابتدا روى  نیک  این  سكه  را 

مورد بررسی  قرار می دهیم  و سپس  روى  دیگر آن راتبیین  می نماییم . 
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دنیا محل  تأمین  سعادت اخروی 
بر اساس برخی  از سخنان مولی  الموحدین  )ع( در نهج البالغه  آمده است ، از دنیا تعبیر »َمْتَجر اولیاءالله« 
گاهی (... شده است،  )تجارتخانه  دوستان خداوند( و گاه »دار موعظه « )سراى  اندرز و محل  فراگیرى  علم  و آ
ْولیاِء اللِه؛ دنیا جایگاه 

َ
َعَظ ِبها... و َمْتَجُر أ ْنیا داُر ِصْدق ِلَمْن َصَدَقها... َو داُر َمْوِعَظة ِلَمِن اتَّ مثال می فرماید: »ِإنَّ الدُّ

صدق و راستی  است ، براى  آن کس  که  با آن به  درستی  رفتار کند... سراى  اندرز است ، براى  آن کس  که  از آن 
پند گیرد و... تجارتخانه  اولیاء حق ّ است .« )نهج البالغه ، حكمت 131( همچنین در حكمت 435 نهج البالغه 
ْنَیا ُخِلَقْت ِلَغْیِرَها َو َلْم ُتْخَلْق ِلَنْفِسَها؛ دنیا براى  دیگرى  آفریده شده است  نه  براى  خود.«  امام )ع( بیان می کنند: » الدُّ
تمام این  تعبیرات، نشان می دهد که  هرچند نباید به  دنیا، به  عنوان یک  هدف نهایی  نگاه کرد؛ ولی  تردیدى  نیست  
که  این  جهان، ابزار و وسیله  اى  است  براى  اندوختن  سرمایه  عمل  صالح  و تحصیل  معارف الهی  و بهره بردن از 
آن براى  عبادت و بندگی  خداوند که  عالوه بر سالمتی  زیست  این  جهانی  بندگان، آرامش  ابدى  وسعادت اخروى  
و تقرب به  پروردگار عالمیان را نیز درپی  خواهد داشت . ممكن  است  این  مطلب  در نظر بعضی  ساده باشد، ولی  
در واقع  سرنوشت  سازترین  مسأله  در زندگی  انسانها، این  است  که  به  مواهب  مادى  دنیا و امكاناتی  که  در اختیار او 
است ، به  کدام دیده نگاه می کند؛ دیده ابزار و وسیله  یا دیده هدف نهایی  و مطلوب واقعی  - و به  اصطالح غرض 
غایی . )ر. ك:مكارم، 1375:ج 2، ص185( به  همین  دلیل  پیامبر اکرم )ص( درتعبیرى  زیبا اى  عالم  را به  کشتزار 
تشبیه  کرده و می فرماید: »دنیا مزرعه  آخرت می باشد.« )ارشاد القلوب دیلمی  ج 1 ص 89( همانطورکه  مالحظه  
شد از نظر معصومین  )علیم  السالم( دنیا پیش  درآمد آخرت است  و این  دو هرگز از هم  جدایی  ندارند؛ تا در دنیا 
نكوشیم  و تالش شایسته  نكنیم  در سراى  دیگر سودى  و سعادتی  نخواهیم  داشت . دنیا سراى  آزمایش  است  و 
سكوى  پرواز به  اوج کمال. دنیا نردبان معراج به  پاکی  ها و آسایش  و آرامش  است . بازارى  است  که  سوداگران با 
ایمان با پرداخت  بهترین  نیرو و توان خود در شكل  عمل  صالح  به  واالترین  مقامات انسانی  ارتقا می یابند. )جدید 

اسالمی ، 1390:ص55( 
دنیا مسجد و عبادتگاه دوستان خدا وفرشتگان

در جهان بینی  امیرالمؤمنین )ع(، دنیا می تواند سجده گاه دوستان پروردگار عالم  و نمازگاه مالیک  وفرشتگان و 
محل  نزول وحی  باشد و قداست  و حرمت  چنین  مكان هایی در نظر خداوند و ادیان آسمانی  برهیچ  کس  پوشیده 
ِحّباِء 

َ
ْنیا... َمْسِجُد أ نیست . در این  راستا امام )ع( دربخش  دیگرى  از حكمت  131 در این  مورد می فرماید: »  ِإنَّ الدُّ

اللِه َو ُمَصّلی َمألِئَكِة اللِه َو َمْهِبُط َوْحِی الله... ؛ به راستی دنیا... مسجد دوستان خدا و نمازگاه فرشتگان پروردگار 
و محل نزول وحی الهی.... است.«
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دنیا محل  تأمین  تقوا
تقوا و پرهیزگارى  که  در قرآن کریم  از آن به  بهترین  لباس تعبیر شده است  )اعراف:2٦( حالتی  در انسان است  
که  با خودسازى  و رشد شخصیت  ایجاد می شود و همچون پوششی  پوالدین  مانع  گناه و پلیدى  در او می گردد و 
این  همان چیزى  است  که  در این  جهان رخ می دهد و میدان تحقق  و اثربخشی  آن دنیا است . به  همین  سبب  امیر 
حكیم  سخن  در نهج البالغه  فرموده است : » فتزّودوا من الّدنیا ما تحررون به أنفسكم غدا؛ از دنیا توشه اى  برگیرید 
که  در فرداى  قیامت  شما را حفظ  و نگهدارى  کند.« و آشكار است  که  در هر چه  غیر از تقوا و پرهیزگارى  
است  جنبه  زاد و توشه  اخروى  نخواهد داشت  )ر. ك:بحرانی ، 1375:ج3، ص170تا 180(. بر همین  مبنا امام 
)ع( در خطبه  111 به  موضوع اهمیت  تقوى  به  عنوان زاد و توشه  آخرت و از طرفی  تنها خیر و ثمره دنیا پرداخته  و 

قوى؛ یعنی جز تقوا هیچ  خیر و فایدهاى  در زاد و توشه  دنیا نیست .  می فرمایند: »ال خیر فی  شی ء من أزوادها إاّل التَّ
چنانكه  مالحظه  می شود آن حضرت چیزى  را استثنا فرموده که  غرض اصلی  در آفرینش  جهان بوده و در همین  
دنیا موجود است ، و آن تقوایی  است  که  انسان را به  مرتبه  قرب پروردگار برساند و این  که  تقوا را از جمله  زاد و 
توشه  دنیا شمرده براى  این  است  که  آن را جز در دنیا نمی توان به  دست  آورد. همچنین  امام )ع( در خطبه  ى 223 
می فرماید: »هر کس  از دنیا خشنود نباشد و آن را موطن  اصلی  خود قرار ندهد از عبرت هاى  آن پند می گیرد و 

تقوا را توشه ى  خود می گیرد و همان پرهیزکارانند که  به  وسیله  تقوا خوشبخت  شده اند.«
روی  بد سکه  دنیا

همانگونه  که  پیشتر گفته  شد از نظر امیرالمؤمنین  )ع( نوع نگاه هرکس  به  دنیا و شیوه برخود او با این  جهان 
باعث  می شود تا با یكی  از دو روى  خوب یابد این  سكه  روبرو شود: »مردم در دنیا به  دو گونه  عمل  می کنند: 
یک  دسته  براى  دنیا کار می کنند، که  آنان را دنیا به  خود مشغول ساخته  و از آخرت بازداشته  است ، می ترسند 
فرزندانشان دچار تنگدستی  شوند، ولی  خود را از تنگدستی  در آخرت، ایمن  می دانند. پس  عمر خود را در 
راه تأمین  سود دیگران می گذرانند. و دسته ى  دیگر در دنیا براى  آخرت کار می کنند و بدون این  که  براى  دنیا 
کار کنند آنچه  از دنیا روزى  آنان است  می رسد، پس  هر دو فایده را با هم  جمع  کرده و هر دو عالم  را صاحب  
شدهاند و نزد خدا آبرو دارند و هر حاجتی  از او بخواهند، روا می سازد.« )نهج البالغه ، حكمت  2٦9( براین  
اساس در اینجا چهره دیگرى  از دنیا را ازمنظر موالى  متقیان)ع( را به  نمایش  می گذاریم  که  رهروان حق  وحقیقت  

باید خودرا از غلطیدن در آن حفظ  نمایند. 
فریبندگی  ودلربایی  دنیا در عین  محنت 

دنیا ظاهرى  فریبنده دارد، ولی  درونش  رنج  و محنت  است ، خداوند درباره ى  ماهیت  زندگی  دنیا می فرماید: 
»بدانید که  زندگی  دنیا بازیچه  و لهو و زینت  و تفاخر بین  شما و تكاثر در اموال و اوالد است . مثل  آن بارانی  
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است  که  کافران از روییدن گیاهانش  به  شگفت  درآیند و گیاهان به  منتهاى  درجه  رشد برسند. در آن هنگام به  
زودى  خشک  می شوند. دنیاى  کافران نیز چنین  است . البته  در آخرت هم  عذاب شدید و هم  مغفرت و رضوانی  
از ناحیه ى  خداست  و زندگی  دنیا چیزى  جز امرى  فریبنده نیست .« )حدید، 20( حضرت علی  )ع( نیز در سخنان 
پر بار نگاه خود به  این  روى  سكه  دنیا را چنین  بیان می نمایند: »اى  دنیا، اى  دنیا، از من  دور شو آیا خود را به  من  
می نمایانی  یا به  من  مشتاق شده اى  هنگام فریبت  نزدیک  مباد. هیهات، دیگرى  را بفریب ، مرا به  تو نیازى  نیست . 
تو را سه  طالق گفته ام که  دیگر در آن بازگشتی  نباشد. زندگیت  کوتاه است  و آرزویت  حقیر است . آه، از اندك 
بودن راه توشه  و درازى  راه و دورى  سفر و سختی  منزلگاه.« )نهج البالغه ، حكمت  72(. امام )ع( درجاى  دیگر 
می فرماید: »دنیا همانند مار است . چون بر آن دست  کشند، نرم آید، ولی  در درون آن زهر کشنده است . مردم 
فریب  خورده و نادان بدان میل  کنند و خردمند عاقل  از آن دورى  جوید.« توضیح  آن که  دنیا در نظر بیننده، 
طعمه اى  لذیذ و دسترسی  بدان سهل  است ، در حالی  که  دلبستگی  بدان و دستیازى  بر آن باعث  بدبختی  اخروى  
گاه از  گاه از سرانجام بد آن به  طرف آن می رود و شخص  خردمند آ و عذاب دردناك است ، بنابراین  شخص  ناآ
حال دنیا از آن دورى  می کند، از آنجا که  دست  مالیدن بر مار مالیم  و جلوه آن نیكوست ، نادان آن را النگویی  از 
گاهی  از زهر درون مار، به  سمت  او می رود، ولی  آن که  مار را می شناسد  طال و نقره تصور می کند و به  دلیل  نا آ
از آن دورى  می جوید. )بحرانی ، 1375:ج5، ص515( وى  در سخنی  دیگر می فرماید: »چگونه  خانه  دنیا را 
توصیف  کنم  که  ابتداى  آن سختی  و مشّقت ، و پایان آن نابودى  است  در حالل دنیا حساب، و در حرام آن عذاب 
است . کسی  که  ثروتمند گردد فریب  می خورد، و آن کس  که  نیازمند باشد اندوهناك است ، و تالش کننده دنیا 
گاهی  بخشد، و آن  به  آن نرسد، و به  رها کننده آن، روى  آورد. کسی  که  با چشم  بصیرت به  آن بنگرد او را آ

کس  که  چشم  به  دنیا دوزد کور دلش  می کند.« )نهج البالغه ، خطبه  82(
سختی  درعین  فانی  بودن

آغاز زندگی  دنیا رنج  است ، اشاره به  این  حقیقت  است  که  انسان از بدو توّلد گرفتار رنج  و مشقت  می شود و 
تا پایان عمر در رنج  وسختی  قراردارد. پایان زندگی  نیز با مرگ و نیستی  همراه است  پس  حیاتی  که  پایانش  مبتال 
ِصُف 

َ
شدن به  فراق اهل  و عیال و دوستان، و گرفتار شدن به  سختیهاى  بزرگ و مشكل  باشد ارزشی ندارد. » َما أ

ُلَها َعَناٌء َو آِخُرَها َفَناٌء« نهج البالغه ، خطبه  ى 82( آن که  با دید محبت  به  دنیا بنگرد نابینا می شود؛ یعنی   وَّ
َ
ِمْن َداٍر أ

کسی  که  دنیا چشمش  را خیره کند، و با دیده محبت  دل و عشق  شوق به  دنیا بنگرد، دنیا چشم  بصیرت او را، 
ْعَمْتُه« )نهج البالغه ، خطبه  

َ
ْبَصَر ِإَلْیَها أ

َ
از درك انوار الهی  و چگونگی  پیمودن راه هدایت  کور می کند. » َو َمْن أ

نَّ  ى 82( بدین  دلیل  است  که  خداوند تعالی  از دوست  داشتن  عالیق  دنیوى  بر حذر داشته می فرماید: » َو ال َتُمدَّ
ْنیا ِلَنْفِتَنُهْم ِفیِه« )طه ، 131(.    ْزواجًا ِمْنُهْم َزْهَرَة اْلَحیاِة الدُّ

َ
ْعنا ِبِه أ َعْیَنْیَك ِإلی ما َمتَّ
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عامل  حرص واندوه دایمی 
ْنَیا اْلَتاَط َقْلُبُه ِمْنَها ِبَثاَلٍث  امام علی  )ع( نتایج  دلبستگی  به دنیا را چنین بیان می فرماید: »َو َمْن َلِهَج َقْلُبُه ِبُحبِّ الدُّ
َمٍل اَل ُیْدرُِکُه« )نهج البالغه ، حكمت 228. ( و هر که  دلش  شیفته  دنیاست ، 

َ
ُه، َو ِحْرٍص اَل َیْتُرُکُه، َو أ : َهمِّ اَل ُیِغبُّ

سه  چیز بر قلبش  چیرگی  دارد اندوهی  که  از او دست  بر ندارد و حرصی  که  رهایش  نكند و آرزویی  که  به  او 
نرسد. هر که  دل به  دنیا ببندد، دلش  در بند سه  چیز گرفتار شده است . دلیل  رابطه  با آن سه  چیز به  خاطر حرص 
و آزمندى  به  دنیاست ، چون حب  دنیا باعث  کوشش  و تالش در طلب  دنیا و جمع آورى  مال دنیا می گردد و 
از طرفی  به  دست  آمدن دنیا مشروط به  وسایل  مقدور و غیر مقدور براى  بندگان خداست  و اسباب مقدور هم  
گاهی  غیر مقدور می شوند، با این  که  وجود دارند اما به  دلیل  این  که  مربوط به  عوامل  زیاد و یا دشوارى  هستند، 
خود دشوار و غیر ممكن  می گردند، ناگزیر بیشتر اوقات باعث  فراهم  آوردن غم  و اندوه می گردد، روزى  هست  
و روزى  نیست  به  عالوه نگهدارى  دنیا، بیم  از دست  رفتنش  و حرص به  دست  آوردن آن از راه هاى  مختلف  و 
آرزوى  زیاد در راه کسب  سود و داد و ستد و عمران و آبادى اش همه  اینها باعث  اندوه است . امام )ع( با عبارت: 

»یدرکه« هم  به  طول این  اندوه اشاره فرموده و هم  از آن برحذر داشته  است . )بحرانی ، 1375:ج5، ص٦07(
جایگاه معصیت  وگناه

حضرت در حكمت  385 نهج البالغه  می فرماید: »من  هوان الدنیا علی  الله  أن ال یعصی  االفیها.« از خوارى  
دنیاست  بر خدا این  که  عصیان کرده نمی شود خدا مگر در آن، یعنی  این  معنی  از جمله  خوارى  هاى دنیاست  نزد 
خدا و از اسباب آن است ، یا این  که  از عالمات خوارى  و بی اعتبارى  دنیا نزد خدا این  است  که  عصیان کرده 
نمی شود خدا مگر در آن، پس  اگر آنرا عّزت و اعتبارى  می بود عاصیان را در آن جا نمی داد و ایشان را از آن بهره 
نبود، مانند بهشت  چنان که  در بعضی  احادیث  وارد شده که : اگر دنیا را اعتبار پر پشه  می بود نزد حق  تعالی  از آن 

شربت  آبی  به  کافران نمی داد. )خوانسارى ، 13٤8:ج ٦، ص 31. (
رابطه  انسان با دنیا

نگاه صحیح  به  دنیا و آخرت مسأله اى  است  که  سعادت و شقاوت انسان با آن پیوند خورده است . اگر انسان 
در دنیا زاهدانه  زندگی  کند، هم  از لذایذ دنیا بهره مند خواهد شد و هم  از سعادت اخروى  در جنه الماوى  بهرمند 
می گردد. ولی  اگر دنیا پرستی  را پیشه  کرد خسارت و شقاوت اخروى  وى  قطعی  است ، گر چه  بسیارى  اوقات 
افراط در لذایذ دنیوى  موجب  خسران در این  دنیا نیز می شود. امام علی  )ع( به  دلیل  اهمیت  به  آن این  موضوع توجه  
ویژه نموده اند و می فرماید: »روزگار بدنها را فرسوده سازد و آرزوها را تازه گرداند و مرگ را نزدیک  و امیدها 
را دور کند. هر که  بر آن ظفر یابد به  رنج  افتد و هر که  از دستش  بدهد، سختی  کشد.« فرسوده کردن بدن ها، 
همان آماده ساختن  آن است  براى  فتور و تباهی . با گذشت  زمان، و در اثر آنچه  از گرما و سرما و دشوارى  هاى 
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مربوط به  زمان که  به  وسیله ى  ایام و فصول بر تن  آدمی  وارد می شود و این  که  روزگار آرزوها را تازه می گرداند 
در اثر فریبی  است  که  از زنده بودن و تندرستی  انسان حاصل  می شود، و بیشتر اشخاص سالخورده در معرض آن 
می باشند، چرا که  طول عمر و تجربه هایی  که  از نیازمندى  و بی چیزى  دارند آنان را می فریبد و آنها را بر جمع  مال 
حریص  می کند و سبب  آرزوهاى  دراز آنها براى  تحصیل  دنیا می گردد. و نزدیک  ساختن  مرگ، نظر به  فرسودن 
بدن ها و دور و دراز کردن آرزوها با توج ه  به  نزدیک  ساختن  مرگ است  و هر که  بر زمانه  چیره گشت ، یعنی  
با تباه کردن عمر و به  کار بردن آن در راه متاع دنیا، به  رنج  می افتد و با جمع آورى  و اندوختن  مال دنیا دچار 
بدبختی  می گردد، و هر کس  روزگار را از دست  داد، در راه به  دست  آوردن دنیا رنج  برد ولی  با از بین  رفتن  آن 
گرفتار بدبختی  شد. )بحرانی ، 1375:ج5ص٤٦5( نگاه صحیح  به  دنیا این  است  که ، باید دنیا در چشم  شما کم  
ارزشتر از تفاله  برگهایی  باشد که  با آن دباغی  می کنند )که  بسیار بد بو و متعّفن  و بی ارزش است ( »فلتكن  الدنیا 
فی  أعینكم  أصغر من  حثاله« یا بی ارزشتر از بقایاى  قیچی  شده پشم  حیوانات باشد )که  بر زمین  می ریزد و کسی  به  
آن اعتنایی  ندارد(، »القرظ و قراضه  الجلم .« بدیهی  است  که  منظور از دنیا در تمام این  کلمات، همان دنیازدگی  
و دنیاپرستی  وفراموشی  آخرت است ، وهمان مواهب  مادى  است  که  در مسیر خودکامگی  و عصیان و طغیان و 
ظلم  و بیدادگرى  و هوسرانی  و بی بند و بارى  به  کار گرفته  می شود، نه  آن مال و ثروت و مقامی  که  ابزارى  است  

براى  وصول به  اهداف معنوى  و اسبابی  که  براى  اطاعت  و بندگی  خدا است . )مكارم، 1375:ج 2، ص 50٦(
چه  باید کرد؟

از آنجا که  زرق و برق دنیا، سبب  دلبستگی  بیش  از حد می شود و این  دلبستگی ها غالبا سرچشمه  ى گناهان 
بزرگ و انحراف از صراط مستقیم  و سقوط در پرتگاه شقاوت است ، رهبران بزرگ الهی  همیشه  پیروان خود را 
در این  زمینه  هشدار می دادند و بخش  مهمی  از »نهج البالغه « و خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار آن را، همین  
هشدارها تشكیل  می دهد. خطبه ى  ٦2 یكی  از این  هشدارهاى  نافذ و مؤّثر است  که  در آن، امام علیه  السالم به  

شش  نكته  اشاره می فرماید که  هر کدام مطلب  مهمی  را در بردارد. 
1- رسیدن به  سعادت فقط  در گرو استفاده صحیح  از دنیا می باشد: »بدانید دنیا سرایی  است  که  جز در 
خودش )و از طریق  بهره گیرى  صحیح  ازآن( سالم  نتوان ماند »أالإّنو الد نیا دار ال یسلم  منها إال فیها« دلیل  آن 
روشن  است ، زیرا مهم  ترین اسباب سالمت ، کسب  فضایل  اخالقی  و ارزش هاى معنوى  و اطاعت  و عبادت 
پروردگار است  و هیچ  یک  از این  امور را نمی توان در جهان دیگر به  دست  آورد، تنها در این  دنیا است  که  انسان 
فرصت  پرداختن  به  این  امور را دارد، بنابراین  همان گونه  که  امام علیه  السالم در جمله  کوتاه باال فرموده: »باید 

سالمت  را در خود دنیا جستجو کرد.«
2-اعمال وحرکات انسان به  قصد دنیا نباشد: »و با امورى  که  مخصوص دنیا است  از آن نجات نتوان یافت « 
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)و ال ینجی  بشی ء کان لها( اشاره به  اینكه : اگر انگیزه انسان و هدف نهایی  او در حرکات و سكنات و اعمالش  
دنیا باشد و حّتی  اعمال و عبادات خود را نیز به  قصد دنیا انجام دهد و جنبه  ریاکارى  داشته  باشد، به  یقین  سبب  

نجات نخواهد بود، بلكه  از اسباب قطعی  هالکت  او است . 
3- دنیا وسیله  آزمایش  وامتحان الهی  است : »وانسان ها به  وسیله  دنیا آزمایش  می شوند« )ابتلی  الّناس بها فتنه ( 
چرا که  دنیا مملو از نعمت ها و مشكالت و مصایب  است ، نعمت ها به  گونه اى  وسیله ى  آزمایش  است  و مصایب  
به  گونه ى  دیگر، آیا انسان ها به  هنگام شمول نعمت  طغیان می کنند، یا به  یاد خدا هستند و شكر نعمت  را با زبان 
و عمل  انجام می دهند؟ آیا در چنگال مصایب  مأیوس می شوند و زبان به  گالیه  و ناسپاسی  می گشایند، یا صبر 
و شكیبایی  و شكر پیشه  می کنند؟. ولی  مهم  این  جا است  که  انسان در تمام عمر خود، هر شب  و روز با نوعی  
از این  آزمونها رو به  رو است  و این  یک  قانون جاودان از آغاز خلقت  آدم، تا پایان جهان خواهد بود. قرآن مجید 
می فرماید: »أحسب  الّناس أن یترکوا أن یقولوا آمّنا و هم  ال یفتنون. و لقد فتّنا اّلذین  من  قبلهم  فلیعلمن ّ الّله  اّلذین  
صدقوا و لیعلمن ّ الكاذبین » )عنكبوت، 3( آیا مردم گمان کردند همین  که  بگویند ایمان آوردیم  به  حال خود رها 
می شوند و آزمایش  نخواهند شد. ما کسانی  را که  پیش  از آنان بودند آزمودیم ، باید علم  خداوند درباره آنان که  

راست  می گویند و آنان که  دروغ می گویند تحّقق  یابد )و این  دو گروه از هم  جدا شوند(. 
٤- حساب کشیدن از زندگی  در دنیا »آنچه  از دنیا را به  خاطر دنیا به  دست  آورند، از آن جدا می شوند و 

حساب آن را باید پس  بدهند« )فما أخذوه منها لها أخرجوا منه  و حوسبوا علیه (. 
5- برخورد صحیح  دنیا وسیله  رسیدن به  سعادت »و آنچه  را که  از دنیا براى  غیر این  جهان به  دست  آورند، به  
آن خواهند رسید و در آن خواهند ماند« )و ما أخذوه منها لغیرها قدموا علیه ، و أقاموا فیه (. این  اشاره به  همان دو 
دیدگاه معروفی  است  که  در «نهج البالغه » کرارا روى  آن تكیه  شده است : دیدگاه ابزارى  جهان و دیدگاه هدفی  
آن، اگر امكانات این  جهان، مالها و ثروتها و مقامها و نعمت ها، وسیله اى  براى  وصول به  سعادت جاویدان و 
زندگی  شایسته  سراى  آخرت باشد چیزى  از آن بهتر نیست  و اگر همانند بتی  گردد که  انسان در برابر آن سجده 
کند، چیزى  از آن بدتر نیست . دیدگاه نخست ، انسانها را به  پاکی  و تقوا و آزادگی  و عّزت فرا می خواند و دیدگاه 

دوم، به  حرص و آز و ظلم  وبیدادگرى  و ذّلت . 
٦-دنیا سراى  موقتی  است . درادامه  امام )ع( پرده از حقیقت  دنیا، بر می دارد و آن را به  سایه اى  تشبیه  می کند 
که  هنوز انسان در آن نیارمیده، از کنار او می گذرد، می فرماید: »دنیا در نظر خردمندان همچون سایه  بعد از 
زوال است  در حالی  که  آن را گسترده می بینی  ناگهان جمع  می شود و در حالی  که  فزونی  می یابد، )با فرا رسیدن 
شب ( نقصان می پذیرد.« )فإّنها عند ذوى العقول کفی ء الّظّل، بینا تراه سابغا( گویی  امیرمؤمنان علی  علیه  السالم 
از این  تعبیر اشاره به  این  نكته  لطیف  دارد که  دنیاپرستان روز به  روز اموال و امكانات بیشترى  را جمع  می کنند و 
هر قدر به  پایان عمرشان نزدیک  تر می شوند این  امكانات فزونی  می گیرد، ولی  با غروب آفتاب عمر، همه  چیز 
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محو و نابود می گردد و ظلمت  مرگ به  تمام امكانات آنها خاتمه  می دهدامام. علیه  السالم مكّرر در خطبه هاى  
»نهج البالغه « نسبت  به  پیامدهاى  سوء دلبستگی  به  دنیا هشدار می دهد و مردم را از فریب  دنیا برحذر می دارد و 

ناپایدارى  آن را با مثال هاى گوناگون برمال می سازد، این  به  خاطر آن است  که :
گاه باید پیروان  اوال: همیشه  عشق  به  دنیا و زرق و برق آن، سرچشمه ى  گناهان بوده و هست ، و یک  پیشواى  آ

خود را در مقاطع  مختلف  از این  خطر بر حذر دارد. 
ثانیا: در عصر امام علیه  الس الم به  خاطر فتوحات اسالمی ، اموال و غنایم  فراوانی ، سرازیر شهرهایی  همچون 
مّكه  و مدینه  و کوفه  شده بود و گروهی  براى  تصاحب  آنها با هم  مسابقه  می دادند و همین  امر سرچشمه  اختالفات 
و درگیرى ها و انحراف از اصل  »ساده زیستی  اسالمی « بود و سبب  می شد که  مردم به  تجمل پرستی  روى  آورند 
و به  ناز و نعمت  عادت کنند و در برابر دشمن  از جهاد باز مانند، به  همین  دلیل  امام علیه  السالم از هر فرصتی  
براى  بیدار ساختن  مردم بهره می گرفت ، عالوه بر آنكه  زندگانی  خود او نیز سرمشق  روشنی  بر این  امر بود. )نک : 
مكارم، 1375:ج3، صفحه ى  33-37( با این  توصیفاتی  که  حضرت علی  )ع( براى  دنیا آورده اند، به  فانی  بودن دنیا 

اشاره کرده اند، و سپس  درك این  حقیقت  را به  دو دلیل  به  خردمندان اختصاص داده اند:
1- چون خردمندان از دیدگاه هوى  و هوس به  امور نگاه نمی کنند، بلكه  نظر آنها با سنجش  عقل  همراه است . 
2- وقتی  که  بگویی  خردمندان چنین  نظرى  دارند، شنوندگان به  دقت  در موضوع تمایل  پیدا می کنند. چون 
منظور حضرت از بیان این  عبارت، متوجه  ساختن  شنوندگان، به  زوال و از بین  رفتن  سریع  دنیاست ، که  درست  
بنگرند و عاقبت  دنیا را در نظر بگیرند، این  امر را به  خردمندان نسبت  داده است ، تا شنوندگان از عقال پیروى  

کنند. )بحرانی ، 1375:ج2، ص 3٤8. (
از این  رو رهروان این  راه، به  نقش  و نگارهاى  منزلگاه هاى  وسط  راه نباید دل خوش  کنند و فریب  زرق و برق 
این  کشتی  را بخورند، بلكه  باید به  سر منزل مقصود و ساحل  نجات فكر کنند و ببینند در آنجا چه  چیزى  به  کار 
می آید. )مكارم، 1375:ج 2، ص 192( بدون شک  هشدارهاى  این  چنینی  امام )ع( به  خاطر آن است  که  حضرتش  
از نزدیک  و بارها شاهد لغزش هاى فراوان افرادى  بوده است  که  پیشانی هاى  آن ها به  سبب  نمازهاى  طوالنی  پینه  
بسته  و یا در کنار پیامبر در غزوات مختلف  تا پاى  جان شمشیر زده اند، اما جاه و مقام دنیا و زخارف آن سخت  

آنان را لغزانده است  )جدید اسالمی ، 1390:ص5٦(
جمع  بندی  و نتیجه  گیری 

برایند پژوهش  در سخنان امام علی  علیه  السالم در موضوع دنیا گرایی  و دنیا گریزى  که  با مراجعه  و بررسی  
جمالت حضرت در نهج البالغه  صورت گرفت  نكاتی  بسیار آموزنده است  که  می توان خالصه  آنها را به  شكل  

زیر بیان نمود:
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1- دنیا به  خودى  خود نه  چنان بد است  که  رها شود و انسان با رهبانیت  و یا ریاضت  درآن زندگی  کند و 
مواهب  مادى  را برخود حرام کند و با ترك دنیا خود را از لذایذ مادى  محروم نماید که  دراین  صورت نیز خاسر 
َباِت  یِّ ْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّ

َ
ِتی أ ِه الَّ َم ِزیَنَة اللَّ و زیانكار است  چنان که  قران درآیه  32 اعراف می فرماید: » ُقْل َمْن َحرَّ

ُل اآلَْیاِت ِلَقْوٍم َیْعَل؛ بگو چه  کسی   ْنَیا َخاِلَصًة َیْوَم اْلِقَیاَمِة َکَذِلَك ُنَفصِّ ِذیَن آَمُنوا ِفی اْلَحَیاِة الدُّ ْزِق ُقْل ِهَی ِللَّ ِمَن الرِّ
زینت  هاى الهی  را که  براى  بندگان خود آفریده و روزیهاى  پاکیزه را حرام کرده است ؟ بگو اینها در زندگی  دنیا 
براى  کسانی  است  که  ایمان آورده اند )اگر چه  دیگران نیز با آنها مشارکت  دارند( ولی  در قیامت  خالص  )براى  مؤ 
گاهند شرح می دهیم(؛ ونه  دنیا چنان الیق  و شایسته   منان ( خواهد بود اینچنین  آیات )خود( را براى  کسانی  که  آ
است  که  انسان تمام عمر خود را صرف جمع  آورى  مادیات و بهره مندى  بی حد وحساب از دنیا کند؛ بلكه  انسان 

زاهد کسی  است  که  دنیا را به  عنوان وسیله  می بیند و از آن بهره می برد ولی  به  آن دل نمی بندد. 
2- دنیا دو نوع است : دنیاى  مورد قبول و دنیاى  مذموم و مورد نكوهش . نباید به  دنیا به  عنوان هدف نگاه 
کرد، بلكه  باید نگاه ابزارى  به  دنیا داشت . چون دنیا فانی  است ، ارزش دل بستن  ندارد. بعضی  انسان ها براى  دنیا 
کار می کنند و برخی  انسان ها در دنیا براى  آخرت کار می کنند. انسان باید در دنیا تالش کند تا آخرت درآسایش  

وآرامش  قرار بگیرد. 
3- برخی  از ویژگی  هاى منفی  دنیا مانند: فانی  بودن، فریبندگی  و مقصود دنیا دوستان بودن است . انسان با 
تقوا پیشگی  در دنیا می تواند ضمن  استفاده از دنیا به  سعادت اخروى  دست  یابد. نتیجه  دلبستگی  به  دنیا، اندوه، 

حرص و آرزوهاى  طوالنی  است .  
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پارادایم  های اخالق اجتماعی  در نهج البالغه 
مریم  هاشمی 1

چکیده 
با مشكالت روحی  و روانی   به  رغم  پیشرفت هاى  روزافزوِن تكنولوژى ، انسان معاصر هنوز نتوانسته  است  
خویش  مقابله  کند؛ زیرا از مبانی ِ اخالِق ناِب اجتماعی  که  یكی  از آموزه هاى  اصلی  دین  مبین  اسالم است  
و در جاى جاى  زندگی  دنیوى  و اخروى  اش، اهمیت  فراوان دارد، دور شده است . جستاِر علمی ِ پیشرو در 
راستاى  واکاوى ِ مبانی  اخالق اجتماعی که  بازنمود ادبیات اخالقی  نهج البالغه  است ، از جمله  مقاله هایی  است  
که  می تواند در این  مورد تأثیرگذار باشد. بدین  روى ، نویسنده، به  چگونگی  نمود اخالق اجتماعی  و مؤلفه هاى  
از روش توصیفی  تحلیلی  و هدف واکاوى ِ مبانی  اخالق  با استفاده  کاربردى  آن در نهج البالغه ، پرداخته  و 
اجتماعی ، جهت  مقابله  انسان معاصر با مشكالت روحی  و روانی  در سطح  جامعه  و زندگی  جمعی ، به  تحلیل  و 

تبیین  می پردازد. 

واژگان کلیدی: پارادایم  اخالقی ، اخالق، اخالق اجتماعی ، ادبیات نهج البالغه . 

1  - استادیار و هیأت علمی  پژوهشگاه علوم انسانی  و مطالعات فرهنگی ، مرکز تحقیقات امام علی  )ع( 
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١. بیان مسئله 
مقوله  اخالق اجتماعی  از مهمترین  مقوله هاى  اخالق اسالمی  است . به  این  دلیل  که  انسان ضرورتًا 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 تأملی  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  از صفات نیكو و ثواب ها و فضیلت ها از همین  بخش  است . برخی  از شاخه ها و زیرشاخه هاى  مباحث  

اخالق اجتماعی  به  صورت زیر می باشد. )شیروانی ، 13٦9: 51(
فهرست  مباحث  اخالق اجتماعی 

- اجتماعی  زیستن  انسان
1. اختیارى  بودن اجتماعی  زیستن  انسان؛ 

2. عوامل  رویكرد به  حیات اجتماعی  )عواطف  انسان، خرد انسان(؛ 
3. ارزشهاى  اخالقی  در حیات اجتماعی ؛

٤. اصول حاکم  بر ارزشهاى  اجتماعی : )عدل و قسط ، احسان( 
5. تقدم مصالح  معنوى  بر منافع  مادى 

زیرمجموعه  اخالق اجتماعی 
1. اخالق خانواده

- رابطه  زن و شوهر
- رابطه  فرزند و پدر و مادر

- رابطه ى  فرزندان با یكدیگر
- رابطه  خویشاوندى ؛

- رابطه  با دوستان؛
- رابطه  با همسایگان؛

- رابطه  با مومنان؛
- رابطه  با امام و ولی  امر؛

- رابطه  با دیگر انسانها؛
با توجه  به  ضیق  مجال در جستار پیش  رو، به  مقوله  اخالق اجتماعی  زیستن  انسان در نهج البالغه  مبادرت 
می شود: این  نوع اخالقی  از دغدغه هاى  همیشگی  جوامع  بوده است . نگرانی  از افت  وخیز اخالق و میزان پایبندى  
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به  اصول اخالقی  و نتایج  ناگوار آن، سبب  شده است  حجم  عظیمی  از گفتارها و مكتوبات متفاوت، درباره 
این  مؤلفه  بنیادین  انسانی  شكل  بگیرد. عالمان اخالق، فالسفه ، روانشناسان، جامعه شناسان وسایر اندیشمندان 
حوزه هاى  دیگر، فراخور رویكرد مورد نظرشان، اخالق اجتماعی  را داراى  رویكرد خاصی  مطرح کرده اند. 
برخی  به  مبادى  اخالق و بنیان هاى  نظرى  و مفاهیم  اخالق پرداخته اند. برخی  دیگر به  پیامدها و آثار فردى  و 
اجتماعی  عدم رعایت  موازین  اخالق اجتماعی  توجه  کرده اند. هم  چنین  گروهی  اخالق را در سطح  فردى  آن و 
گروه دیگردر سطح  جمع  و اجتماع مد نظر قرار داده اند؛ اما امام علی  )ع( در رأس جمله  عالمان اخالق و فالسفه ، 

مقوله  اخالق اجتماعی  را هم  در سطح  فردى  و هم  در سطح  اجتماعی  مورد توجه  قرار داده است . 
روش پژوهش 

این  مقاله  بر پایه  منابع  کتابخانه  اى  در زمینه  اخالق اجتماعی  تدوین  و با استفاده از روش اسنادى  و سپس  
توصیفی  تحلیلی  انجام شده است . 

پرسش  و فرضیه  پژوهش 
آنچه  مقرر است  در این  پژوهش  بررسی  شود، زاویه اى  متفاوت و پنهان برگرفته  از پرسشی  است  که  محّلی  از 

طرح دارد و عبارت است  از یک  پرسش  اصلی :
از منظر امام علی  )ع( مبانی ِ ناِب اخالق اجتماعی  کدامند؟

فرضیه  پژوهش 
پیام امام علی  )ع( در مبانی  ناب اخالق اجتماعی ، دعوت به  درون بینا و تحذیر از ظاهرپرستی ، و هدف 
او جست وجوى  راه حق  و فراهم  کردن زمینه هاى  تحول اجتماعی  در انسان است  که  با شناخت  آلودگی ها و 

بیمارى ها در سطح  جامعه  و از بین  بردن آنها، انوار الهی  در وجود انسان تجّلی  یابد. 
اهداف پژوهش 

هر پژوهشی  به  دنبال دستیابی  به  اهداف مشخصی  است  که  دراین  پژوهش ، به  شرح زیر اهداف اصلی  و فرعی  
تبیین  شده اند:

هدف اصلی 
بررسی  ویژگی  هاى اخالق اجتماعی  در نهج البالغه . 

هدف فرعی 
بررسی  میزان ارتقاى  انسان ها در زندگی  اجتماعی  در سایه  رعایت  اصول اخالق اجتماعی  در نظام حكومت  

علوى . 
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تعریف  اخالق
اخالق در لغت  جمع  واژة »ُخلق « است . ُخلق ، صفتی  را گویند که  در نفس  انسان رسوخ دارد و موجب  آن 
می شود که  افعالی  متناسب  با آن، بدون نیاز به  تفكر و تأمل  از او صادر شودُخلق . همان ملكه  است  که  در مقابل  
حال قرار دارد. حال بر خالف ملكه ، کیفیت  نفسانی  سریع  الزوالی  است  که  می تواند پس  از ممارست  و تمرین ، 
ملكه  انسان گردد )طوسی ، 13٦9: 101(. ابن  مسكویه  می گوید: ُخلق « همان حالت  نفسانی  است  که  انسان را 
به  انجام کارهایی  دعوت می کند؛ بی آنكه  نیاز به  تفكر و اندیشه  داشته  باشد» )ابن  مسكویه ، 1381: 15(. به  تعبیر 
مرحوم نراقی ، اخالق عبارت است  از: دانش  صفات مهلكه  و منجیه  و چگونگی  متصف  شدن و گرویدن به  

صفات نجات بخش  و رها شدن از صفات هالك کننده. )مصباح، 1381: 18(
ارسطو نیز معتقد بود که  انسان به  طور طبیعی  واجد خلق  و خوى هاى  خاصی  نیست ؛ هرچند طبیعت  او با 
هیچ  خلق  و خویی  هم  ناسازگار نیست ، بلكه  می تواند بنا به  خواست  خود و با مداومت  و تمرین ، ملكات خاصی  
را درخود پرورش دهد و نیز معتقد است ، اشرار به  تأدیب  و تعلیم  اخیار می شوند و تكرار موعظه  و نصیحت  تأثیر 
دارد )طوسی ، 138٦: 10٤(. همچنین  ابن  منظور می گوید: »الخلق ، بضم  الالم وسكونها: هو الدین  و الطبع  
والسجیه  و حقیقته  أنه  لصوره اإنسان الباطنه  وهی  نفسه  وأوصافها ومعانیها المختصه  بها بمنزله  الخلق  لصورته  
الظاهره وأوصافها ومعانیها. ولهما أوصاف حسنه  وقبیحه  والثواب والعقاب یتعلقان بأوصاف الصوره الباطنه .« )ابن  
منظور، 52٦/٤( خلق  همان دین  و سرشت  و صفات است  که  حقیقتش ، صورت باطنی  انسان است ؛ اخالق 
همان نفس  انسان است  به  همراهی  اوصاف و معانی  آن؛ همانند َخلق  که  صورت ظاهرى  انسان با ویژگی هایش  

می باشد. 
علم  اخالق

و  بوده است   بشر  از گذشته هاى  دور دغدغه   و  بشرى  است   دیرینه ترین  دانش هاى   از جمله   علم  اخالق 
در قدیمی ترین  متونی  که  از فرهنگ هاى  مختلف  باقی  مانده با آموزه هاى  اخالقی  مواجه  می شویم ، توصیه ها 
و دستورات فراوانی  که  از حكما و فرزانگان درباره رفتارهاى  درست  و نادرست  و خصلت هاى  خوب و بد 
رسیده همه  گویاى  سابقه  دیرین  این  دانش  است . فیض  کاشانی  صاحب  کتاب »المحجه  البیضاء« معتقد است  
اخالق علمی  است  که  از ملكات و صفات خوب و بد و ریشه ها و آثار آن سخن  می گوید و به  تعبیر دیگر، 
سرچشمه هاى  اکتساب این  صفات نیک  و راه مبارزه با صفات بد و آثار هر یک  را در فرد و جامعه  مورد بررسی  
قرار می دهد.« )فیض  کاشانی 13٦٤:31( در تعریفی  خالصه  و ساده مطهرى  گفته اند: علم  اخالق عبارت است  

از علم  زیستن  یا علم  چگونه  باید زیست . )مطهرى ، 1371 :55(
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مفهوم شناسی  رابطه  دین  و اخالق اجتماعی  در زندگی  گروهی 
اخالق مظهر یک  نوع فشار و عقدة روحی  است  که  تحمل  آن براى  اکثر مردم دشوار می باشد. اصواًل هیچ  
یک  از افراد بشر به  استثناى  عدة اندکی  حاضر نیست  در صورتی  که  پاى  کوچک  ترین استفاده و لّذتی  براى  او 
در میان باشد، اخالق به  خرج دهد و فقط  به  خاطر خیرخواهی  براى  دیگران از آن چشم  بپوشد. بنابراین  باید یک  
امر معنوى  نیرومندى  در میان تودة بشر حكومت  کند تا ایشان را به  سوى  اخالق و به  پیروى  از اصول عالیه  آن 
وادار نماید و آن امر معنوى  فقط  دین  و مذهب  است ، زیرا به  تجربه  و از نظر بحث  هاى روانی  ثابت  شده است  که  
هر کس  اصول اخالقی  را زمانی  می پذیرد که  یک  پایه  ایمان صحیح  داشته  باشد. )کیا، رابطه  دین  و اخالق، 3٤(

مادى   مواهب   تمام  از  ملتی   بسیار می شود  تشكیل  می دهد؛  را  اساس یک  زندگی  صحیح   و اخالق  دین  
برخوردار است ، نیروى  او به حد کافی ، هوش و استعداد فراوان، منابع  زیرزمینی  زیاد، موقعیت  جغرافیایی  بسیار 
مناسب ، اما بر اثر زیرپا گذاشتن  اصول اخالقی  در مدت کوتاهی  فساد و دزدى ، خیانت  و تقلب ، بدبینی  و سوء 
ظن ، اجحاف و تجاوز، و یا تنبلی  و بی حالی ، سستی  و وادادگی ، شیرازة زندگی  او را از هم  پاره می کند. قسمت  
عمدة ناراحتی ها وگرفتارى هاى  اجتماعی ، معلول همین  طرزفكِر بی اعتنایی  به  اصول اخالقی  و آن را در ردیف  

مسائل  درجه  سوم و چهارم زندگی  قرار دادن است . )ناشناس، 3(
اهمیت  اخالق اجتماعی 

نقش  و اهمیت  مكارم اخالق اجتماعی  در تعالی  معنوى  انسانها بر هیچ کس  پوشیده نیست ؛ هم  چنانكه  رسول 
َتِمَم َمكاِرم اآلخالق«  گرامی  اسالم نیز هدف از بعثت  خویش  را تتمیم  مكارم اخالق معرفی  می نماید: »ِاّنما ُبِعثُت اِلُ
من  مبعوث شده ام که  اخالق حسنه  را به  اتمام رسانم . اولیاى  گرامی  اسالم نیز براى  آنكه  پیروان خویش  را به  راه 
خودسازى  و تزکیه  نفس  سوق دهند، آنان را به  آموختن  علم  اخالق موظف  نموده و فرا گرفتن  این  علم  را که  از 
پایه هاى  اساسی  سعادت اجتماع است  بر سایر علوم مقدم داشته اند )فیض  کاشانی ، 13٦5: 1(. بی تردید اخالق 
اجتماعی  در اسالم داراى  اهمیت  فراوانی  است  و عالوه بر آنكه  از ارکان اسالم و در ردیف  عقاید و احكام به  شمار 
می آید، عامل  پیوند انسان به  پروردگارش نیز می باشد و همانا این  پیوند مقصود اصلی  در ایجاد انسان است . آیین  
مقدس اسالم در تمام زمینه ها جز با شیوة اخالقی ، تمام و کامل  نمی گردد و این  از دانش هایی  است  که  به  انسان و 
حاالت گوناگون او اهتمام می ورزد. از فضیلت ها و مكارم انسانی  چگونگی  به  دست  آوردن آن و نحوة آراستن  نفس  
به  آن صفات نیک ، از رذیلت ها و صفات ناپسند و چگونگی  دورى  جستن  از آنها و بازداشتن  نفس  از آلوده شدن 
و نیز آثار گوناگون اجتماعی ، اقتصادى ، فرهنگی  و سیاسی  آن بحث  و گفت وگو می کند )مظاهرى ، 1388: 12(. 

در اهمیت  علم  اخالق می توان گفت  که  وجود انسان به  گونه اى  ضعیف  و ناقص  آفریده شده است ؛ که  
باید خود، ابعاد هستی  خویش  را شكل  دهد و به  کمک  قدرت اندیشه  و ارادة خویش  استعدادهاى  مختلفش  را 
شكوفا سازد و به  کمال الیق  خود برسد. اخالق، استعدادى  است  که  در وجود انسان نهفته  است  و براى  آنكه  
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انسان به  کمال الیق  خود برسد، باید این  جنبه  از وجودش را نیز شكوفا سازد )امید، 1381، 1٦٦(. 
اخالق اجتماعی  در اسالم و نهج البالغه 

گرایش  به  اجتماع یكی  از ویژگی هاى  انسان است  که  به  اعتقاد بعضی  ریشه  در آفرینش  دارد در این  مورد 
فلسفه هاى  مختلفی  وجود دارد که  از حوصله ى  بحث  این  مقاله  خارج است  ولی  از آیات قرآن این  گونه  برمی آید 
که  اجتماعی  بودن انسان در متن  خلقت  آفرینش  او پی  ریزى  شده است  )حجرات13( و از طرفی  گرایش  به  
فضایل  اخالقی  نیز از فطرت بشر سرچشمه  گرفته  و در جان و روان او ریشه  دارد و شكوفایی  آن نیازمند تربیت  

است  که  این  مهم  در اجتماع و در تأسی  به  پیشوایان دینی  امكان پذیر خواهد بود. 
تعریف  اخالق اجتماعی  در حوزه اسالمی  عبارت است  از آن دسته  از بایدها و نبایدهاى  غیر الزامی  که  اعم  
از صفات نفسانی  و افعال هستند. چنین  اخالقی  اگر مربوط به  روابط  گروهی  و جمعی  باشد اخالق اجتماعی  
گفته  می شود. هم  چنین  تعریف  اخالق اجتماعی  غربی  این  است  که  برخی  از اندیشمندان غربی  معتقدند به  
دلیل  فرهنگ هاى  مختلف  و اعتقادات متفاوت تعریف  اخالق اجتماعی  به  عنوان امرى  مطلق  کار مشكلی  است  
و اخالق اجتماعی  از تجربه  جمعی  مردم و فرهنگ ها در طول زندگی  به  دست  آمده است . )حق  شناس138٦(

از دیدگاه نهج البالغه ، چون انسانها زندگی  اجتماعی  را امرى  متناسب  با طبیعت  عقالنی  خویشتن  می دانند، 
آن را برمی گزینند و این  گزینش ، به  خاطر جبر یا از روى  درماندگی  نیست ، بلكه  از سر شعور و درك است . از این  
روى ، در خطبه ى  23 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  ى  خود را از بستگانش  
بازدارد، تنها یک  دست  را از آنها گرفته ، اما دست هاى  فراوانی  را ازخویش  دور کرده است ، وکسی که  پر و بال 

محبت  خویش  را بگستراند، دوستی  خویشاوندانش  تداوم خواهد یافت .« )ابن  ابی  الحدید المعتزلی ، 5/25٤(
اخالق اجتماعی  از منظر امام علی  )ع( شامل  تعلیمات اخالقی ، دعوت به  کار نیک ، اندرزها و رهنمودهایی  
براى  داشتن  یک  روش صحیح  در زندگی  جمعی  است . این  مقوله  در جاى  جاى  نهج البالغه  نمود دارد که  نقش  
کید بر، برحذرداشتن  وجدان انسانی  از خوابآلودگی  و متقاعد کردن آن است  به  اینكه  راحتی  و  اصلی  اش، تأ
آرامش  واقعی  در جامعه  در سایه  سار رعایت  این  نوع از اخالق امكان پذیر است . اخالق اجتماعی  آن چنان در 
نهج البالغه  از اهمیت  شایانی  برخوردار است  که  در این  جستار به  برخی  از مؤلفه هایی که  به  عنوان بستر اخالق 

اجتماعی  بیان شده است ، اشاره می کنیم :
در نگرش امام علی  )ع( انسانها هستند که  تاریخ  را می سازند. انسانها تحت  سیطره و سنت هاى  الهی  داراى  
اختیار و آزادى  در طول اراده الهی  هستند و می توانند با اختیار و جهانبینی  و اخالقیات نیک  و بد مسیر حرکت  
ْنُفِسِهْم؛ خدا حال هیچ  

َ
ُروا َما ِبأ ی ُیَغیِّ ُر َما ِبَقْوٍم حتَّ َه ال ُیَغیِّ تاریخ  را دگرگون سازد. خداوند در قرآن م فرماید: »ِإنَّ اللَّ
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قومی  را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی  که  خود آن قوم حالش  را تغییر دهند« ) الرعد، آیه  11(. 
ُب  َحدًا ِمَن اْلَعاَلِمیَن َى َتَعَصّ

َ
امام علی )ع( نیز در نهج البالغه  در این  باره می فرمایند: »َلَقْد َنَظْرُت َفَما َوَجْدُت أ

َفَهاِء؛ نیک  نگریسته ، هیچ  یک  از مردم  ٍة َتِلیُط ِبُعُقوِل الُسّ ْو ُحَجّ
َ
ٍة َتْحَتِمُل َتْمِویَه اْلُجَهاَلِء أ َعْن ِعَلّ ِلَشْی ٍء ِمَن اَلْشَیاِء ِإَلّ

جهان را نیافته  آن که  براى  چیزى  تعصب  ورزد مگر بدان انگیزه که  آریه  فریب  نادانان را در بر دارد، یا داراى  
دلیلی  بوده است  که  به  خردهاى  سبک  مغزان جز شما می چسبد« )ابن  ابی  الحدید المعتزلی ، ٦/305(

به  خوبی  محرز است  که  همیشه  مهم ترین  مسائل  ملل  مختلف  در اخالق اجتماعی  آنها مطرح می شود. اخالق 
اجتماعی  یكی  از جلوه هاى  قابل  لمس  فرهنگ  است . از مشخصات بارز دین  اسالمی  که  از لحاظ اندیشه  و احساس 
و مشرب مسلمانان درآن وجود دارد، ارزشهاى  اخالقی  و انسانی  است  که  جان و دل فضیلت جویان را از فروغ معنوى  
خود روشنی  بخشیده و در طول حیات خود راهنماى  نسل  ها و پرورش دهندة قرایح  و استعدادهایی  بسیار بوده است . 
با نظرى  گذرا به  درونمایه  اخالق اجتماعی  در نهج البالغه  آشكار می شود که  در این  قلمرو وسیع ، اندیشه  انسانی ، 
هرچه  مقدس و محترم و واال، ستایش  شده و از تمامی  ناشایست ها و رذایل  و آنچه  موجب  سقوط اخالق اجتماعی  
انسان می شود، نكوهش  و تقبیح  به  عمل  آمده است . )رزمجو، 1382: 2٦1(. تجّلی  روح انساندوستی ، اعتقاد به  
خداوند و مقدسات مذهبی  و گرایش  به  نیكی ها و سجایاى  حمیدهاى  نظیر آزادگی ، عدالت خواهی ، ظلم ستیزى ، 
جوانمردى ، مناعت  طبع ، راستی  و واقع بینی ، احترام به  حقوق همنوع، دانش آموزى ، ایثار و بخشندگی ، شكیبایی ، 

شجاعت ، همه  آرمانهاى  بلند بشرى ، از ویژگی هاى  اخالق اجتماعی  در نهج البالغه  آن به  شمار می رود. 
مقتضیات اخالق اجتماعی  و حال و هوایی  که  باید از لحاظ هنر وجودى  اصوِل، آن در جامعه  اخالقی  
به   انگیزة شور و احساس  براى  آن فراهم  سازد و  را  تا جاذبیت   باشد  مطرح در نهج البالغه ، جارى  و حاکم  
مردمان آن جامعه  عطا کند این  است  که  شایسته  است ، اندیشه هاى  اخالق اجتماعی  به  وسیله  انسانی  که  به  
مرحله  اوج اخالقی  رسیده وبه  صفات پسندیده مّتصف  شده، جامه  عمل  پوشانیده شود. لذا در کالبد شكافی  
ابعاد شخصیت  چنین  انسانی  بررسی  جهانبینی  و ُخلقیات آنها، که  درواقع  چیزى  جز بازتابی  از طرز تفكر و 
پایبندى هاى  اخالقی  و عالئق  مذهبی  بیدار دل وى  نیست ، به  مجموعه اى  هماهنگ  از ارزشهاى  معنوى  برخورد 

می کنیم  که  عناصر آن را صفات و روحیات اخالق اجتماعی  ذیل  تشكیل  می دهد:
آزادى  از تعّلقات دنیوى ، اعتقاد به  کیفر الهی  و رستاخیز، امیدوارى  به  خداوند، بخشندگی ، بردبارى  ومدارا، 
بی آزارى ، بی رشكی ، بی طمعی ، پاکرأیی ، پاکی  گوهر، پرهیزکارى ، پندپذیرى ، خاموشی  و کم گویی ، خدمت  
نیرومندى ، دین دارى  و  و  دلیرى   دانایی  و دانش اندوزى ،  فریادرسی  مظلوم، خردمندى ، دادگرى ،  به  خلق  و 
راستی ، رضا و خرسندى ، سپاسگزارى ، شرم و آزرم، صلح  دوستی  فروتنی ، فروخوردن خشم  و کظم  غیظ ، تالش 
و کوشش ، گفتار نیک ، مردمی  و مروت، مردى  و مردانگی ، نفس  کشی  و ترك هوا، نیک نامی ، وطن دوستی ، 
هنرورى  و صفات پسندیدة دیگرى  چون پاکدامنی ، دوراندیشی ، رازدارى ، وفا به  عهد، وقت شناسی  و سایر 
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ارزشهاى  معنوى ؛ و به  یقین  پروردگار چنین  انسان آرمانی  را تمجید می نماید. عناصرى  که  بر ضرورت اخالق 
اجتماعی  پایدار است  و بدون رعایت  آن، جامعه  در سراشیبی  سقوط قرار می گیرد. )قزوینی ، 172(

پس  ایمان به  اخالق اجتماعی  در مراتب  باال کنش  و واکنش هایی  را موجب  می شود که  در سطح  پایین تر 
آن را به  دنبال ندارد. اما تشویق  به  همین  کارهاى  ساده در کالم و سخن  امام علی  )ع( بارها تكرار می شود؛ زیرا 
تربیت  اخالقی  و تغییر سلوك و رفتار آدمی  فرآیندى ، است  و نمی توان به  سرعت ، تغییرات زیاد و شتابان ایجاد 
کرد. از همین  رو در تربیت  و تغییر رفتار افراد از آسانترین ، کم ترین  و ساده ترین  شروع می شود تا پس  از آمادگی ، 
مرتبه  باالتر را به  او یادآور شده و بدان تشویق  کنند. اگر مؤمنان می بایست  در چنان اوجی  باشند که  به  یكدیگر 
احسان و ایثار کنند و جان و مال خویش  را فداى  هم  سازند، گفتن  سالم قولی ، گام نخست  خواهد بود؛ چرا 
که  سالم مؤمن  در مراتب  باال جان فشانی  براى  کسب  سالمت  جاودانه  مؤمن  دیگر است . پس  امام براى  تشویق  
مردم به  کارهاى  خوب در گام نخست  می فرماید: چون مؤمن  با مؤمنی  دست  دهد، پاك و بی گناه از یكدیگر 

جدا می شوند. )بحاراالنوار، 20/75(
تاکید بر آثارى  چون پاکی  و بی گناهی  به  عنوان آثار دست  دادن براى  آن است  که  مومنان عادت کنند که  به  
یكدیگر احترام بگذارند تا این  سلوك در نهایت  به  جایی  برسد که  جانفشانی  کنند و سالمت  یكدیگر را با دفاع از 
مومن  در عمل  نشان دهند و بخواهند پس . مؤمن ِ واقعی  همواره یک  گام برتر از دیگران است  و در کارهاى  نیک  
نه  تنها پیشگام و شتابان است  بلكه  بر خالف قاعده مقابله  به  مثل  در حوزه اخالق فردى  و مسائل  شخصی ، اهل  
احسان، ایثار و عفو است  و فراتر از عدالت  عمل  می کند و آن چنان است  که  امام )ع( در این  سخن  می فرماید: 
»سه  چیز از خصلتهاى  نیک  دنیا و آخرت است : از کسی  که  به  تو ستم  کرده است  گذشت  کنی ، با کسی  که  از 
تو بریده است  ارتباط برقرار کنی  وهنگامی  که  با تو به  نادانی  رفتار شود، بردبارى  کنی .« )بحاراالنوار، 75، 173(

امام )ع( براى  اینكه  مومنان همواره در فكر هم  باشند، می فرماید: »دعاى  انسان پشت  سر برادر دینی اش، 
نزدیک ترین  و سریع ترین  دعا به  اجابت  است .« )کلینی ، 1385: 2/ 507( این  سخن  در حقیقت  براى  آن است  
که  مومن  پیوسته  در فكر مومنان باشد تا هم  خودش از آن سود برد و هم  برادر ایمانی  اش بهره مند شود. انسان باید 
در رفتار خویش  یک  قاعده طالیی  را همواره در نظر داشته  باشد: آنچه  را براى  خود می پسندد براى  دیگران هم  
بپسند و آنچه  براى  خود نمی پسندد براى  دیگران نیز نپسندد. امام باقر)ع( در این  زمینه  می فرماید: »بهترین  چیزى  

را که  دوست  دارید درباره شما بگویند، درباره مردم بگویید.« )مجلسی ، 13٤1: ٦5/152(
بی گمان بهره  مندى  از آموزه هایی  که  می تواند سیرت و منش  انسان را متحول سازد و انسان را به  اوج اخالق اجتماعی  

در زندگی  جمعی  و گروهی  برساند، تنها در شاخه  سار ایمان تجلی  می یابد و عقل  محاسبه گر را به  آن راهی  نیست . 
پیام امام علی  )ع( در مفهوم اخالق اجتماعی ، جست وجوى  راه حق  است  و نشان دادن آن به  کسانی  که  راه 
را گم  کرده اند. هدف اصلی  اخالق اجتماعی  در نهج البالغه ، فراهم  کردن زمینه هاى  تحول اجتماعی  انسان 
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است  که  با شناخت  آلودگی ها و بیمارى ها در سطح  جامعه  و از بین  بردن آنها، انوار الهی  در وجود انسان تجلی  
یابد. چنین  تربیت  اخالقی ، ساده و سطحی  نیست  و تمامی  جنبه هاى  وجود انسان را در برمی گیرد و به  حرکت  
و تحولی  همه جانبه  نیاز دارد. بنابراین ، در اخالق اجتماعی  مطرح در نهج البالغه  بر رفتارهاى  ظاهرى ، باطن  و 

زوایاى  پنهان آن نیز توجه  می شود. )احمدیان، 1387: 15(. 
پی نوشت 

)1( به  راستی  ما فرزندان آدم را به  موهبت  عقل  و خرد گرامی  داشته  و آنان را در دریا بر کشتی ها و در خشكی  
بر مرکب  ها سوار نموده و از خوراکی  هاى مطبوع به  آنان روزى  داده و آنان را بر بسیارى  از کسانی  که  آفریده ایم 

چنان که  باید برترى  بخشیده ایم . )اسراء/70( 
ْخَبَرنا أبو محّمد بن یوُسف االصَبهان، أنبأ أبو سعید بن العراب، ثنا أبو بكر محّمد بن ُعَبید الَمْرَوّروذّى، 

َ
)2( أ

ثنا سعید بن منصور، ثنا عبد العزیز بن محّمد، أخبرن محّمد بن َعْجالن، عنالَقْعقاع بن یكیم، عن أب صالح، عن 
ْخالِق« )بیهقی ، 10/ 323(  

َ
َم َمكاِرَم اْل َتمِّ

ُ
ما ُبِعْثُت ِل أب ُهَرْیَرة، قال: قال رسول الله )ص(: »ِإنَّ

نتیجه  گیری 
با بررسی  آن چه  آمد می توان گفت ، نتیجه  گیرى هاى  روشنی  که  از این  پژوهش ، حاصل  شده، عبارت است  از:
1( در خوانش  سیر اندیشه هاى اخالق اجتماعی  امام علی  )ع( یكی  از مهم  ترین مسائلی  که  همواره مطرح بوده 
است  چگونگی  روابط  سیاسی  طبقه  حاکمان با مردم است . مسئوالن هر جامعه اى ، در نهادینه  کردن گزینه هاى  
اخالقی ، تأثیرات شگرفی  دارند؛ همچنانكه  می توانند سرچشمه ى  پدید آمدن بیمارى هاى  اخالقی  فراوانی  در 

جامعه  باشند. 
2( نظام و تكامل  هر فرد و اجتماعی  به  یک  سلسله  وسائل  مادى  از قبیل : علوم، صنایع  و حرفه ها ارتباط و 
بستگی  کامل  دارد. در این  میان آن چه  ضرورتی  تر و حساس تر به  شمار می آید و موقعیت  فوق العاده و تأثیر 

بیشترى  درنظام و تكامل  زندگی  دارد وسائل  معنوى  است  که  اصول اخالقی  اجتماعی  را تشكیل  می دهد. 
3( اخالق اجتماعی  در صورتی  در اجتماع محفوظ می ماند که  به  یک  ایدئولوژى  مذهبی  یعنی  فرمان خدا 
و اعتقاد به  پاداش اخروى  متكی  باشد؛ ولی  چنان چه  بر آن مبتنی  نباشد ممكن  نیست  در اجتماع باقی  بماند و 

انحطاط اخالقی  در دنیاى  کنونی  که  داراى  تعالیم  محكم  دینی  نیست ، بهترین  شاهد این  مدعا است . 
٤( اخالق اجتماعی  یكی  از ضرورى  ترین پایه هاى  زندگی  است  و علم  و تمدن و شكوه زندگی  مادى  بدون 
آن قادر به  تأمین  سعادت بشر نبوده، بلكه  بالعكس  خطرناك و نابودکننده می باشد؛ چه  بسا ملت هایی  که  داراى  
قدرت و زندگی  عالی  بودند ولی  در اثر پیروى  نكردن از اصول اخالق اجتماعی ، گور نابودى  خود را با دست  

خود، کنده و در آن سقوط کرده اند. 
5( اجراى  اصول اخالق اجتماعی  امام علی  )ع( براى  کسانی  ممكن  است  که  منزلت  خود را در پیشگاه خالق  
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خود به  درستی  درك کنند؛ زیرا هر آنكه  ذره اى  از شأن بندگی  فاصله  بگیرد و خود را چیزى  اضافه  بر آن درك 
کند، هرگز نمی تواند به  چنین  اصولی  پاى  بند بماند. 
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تحلیلی  بر کارکردهای  نظم  اجتماعی  از منظر امام علی  )ع( درنهج البالغه 
سیدمهدی  سلطانی  رنانی 1

چکیده
نظم  اجتماعی  از جمله  مولفه هاى  مطلوب اخالق اجتماعی  در جامعه  اسالمی  است ، که  براساس نیازهاى  
مادى  و معنوى  انسان در زندگی  اجتماعی  وى  اهمیت  می یابد و به  گونه اى  صحیح  ضرورت قوانین  اجتماعی  
و نیازمندى  اجتماع به  قانون و مقررات را نشان می دهد. در حقیقت ، ضابطه  مند بودن روابط  اجتماعی  انسانها 
با تحقق  معاشرت هاى  انضباط یافته  از جمله  ضمانت هاى  عملی  نظم  در جامعه  اسالمی  از دیدگاه امام علی  )ع( 
با توجه  به  آموزه هاى  آن حضرت در نهج البالغه  است  که  این  مقوله  را در مسیر الهی  قرار می دهد و اخالق 
اجتماعی  انسانها را تنظیم  می نماید. ایجاد و گسترش اعتماد و همبستگی  اجتماعی ، ارتقاء اخالق اجتماعی  در 
حوزه انضباط کارى ، گسترش قانون گرایی  در جامعه ، اتقان در عمل  و مداومت  در به  سرانجام رساندن امور 
از مهم  ترین کارکردهاى  نظم  اجتماعی  جامعه  اسالمی  در بیان امام علی  )ع( در نهج البالغه  است . بررسی  مفهوم 
نظم  اجتماعی  و تحلیل  کارکردهاى  آن از منظر امام علی )ع( با تاکید بر نهج البالغه ، سیر و هدف پژوهشی  این  

مقاله  است . 

واژگان کلیدی: امام علی  )ع(، نظم  اجتماعی ، همبستگی  اجتماعی ، انضباط کاری 

1  - دکترای  علوم قرآن و حدیث  و مدرس معارف اسالمی ، دانشگاه اصفهان
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طرح مساله 
از آن جا که  انسان موجودى  اجتماعی  است  که  نوعَا به  صورت اجتماعی  زیسته  است  و در نهاد و سرشت  او، 
نوعی  کمال گرایی  و آرزوى  صعود اجتماعی  وجود دارد و براساس همین  جاذبه  فطرى ، پیشرفت  در زمینه هاى 
مادى  و معنوى  را براى  خود رقم  می زند و همواره در پی  آن است  که  زندگی  اجتماعی  مطلوب و ایده آلی  را 
همراه با آسایش  و آرامش  فراهم  نماید تا موجب  سعادت و رستگارى  خود و همنوعانش  گردد، الزم است  به  
نظمی  پایدار و فراگیر دست  یابد و با تمسک  به  قرآن و سیره اهل  بیت  علیهم  السالم، که  باعث  نظم  و ساماندهی  
انسان ها و زندگی  اجتماعی  آن ها می باشد، جامعه  و زندگی  خویش  را از آشوب و هرج و مرج دور سازد. بر این  
اساس در مكتب  علوى  و آموزه هاى  نهج البالغه  از نظم  اجتماعی  به  عنوان یكی  از مولفه هاى  اخالق اجتماعی  در 
جامعه  اسالمی  یاد شده و توجه  و پاى  بندى  به  قوانین  و مقررات اسالمی  از مبانی  مهم  آن به  شمار می آید و ایجاد 
و گسترش اعتماد و همبستگی  اجتماعی ، ارتقاء اخالق اجتماعی  در حوزه انضباط کارى ، گسترش قانون گرایی  
در جامعه ، اتقان در عمل  و مداومت  در به  سرانجام رساندن امور از مهم  ترین کارکردهاى  آن محسوب می شود. 
در این  مقاله  به  روش بنیادى  و به  شیوه توصیفی  - تحلیلی ، به  بررسی  کارکردهاى  نظم  اجتماعی  در جامعه  اسالمی  
از دیدگاه امام علی  )ع( بر اساس نهج البالغه  پرداخته  و اطالعات الزم براى  آن را با مطالعات کتابخانه اى  جمع  

آورى  نموده و تجزیه  و تحلیل  کرده ایم . مهم  ترین سواالت بنیادى  در این  مقاله  عبارت است  از :
1( مفهوم نظم  اجتماعی  در جامعه  اسالمی  چیست ؟

2( کارکردهاى  نظم  اجتماعی  در جامعه  اسالمی  از دیدگاه امام علی  )ع( وآموزه هاى آن حضرت در نهج البالغه  
کدامند؟

• تبیین  مفاهیم  محورى 	
• کارکرد	

کارکرد که  می توان معادل التینی  آن را »function« دانست ، به  معناى  انجام یک  وظیفه  است  و در فارسی  
معادل هایی  چون نقش ، خدمت  و شغل  دارد. در علوم اجتماعی  نقشی  را می رساند که  یک  عضو یا جزئی  از کل  
به  عهده گرفته  و به  انجام می رساند و نیز به  معناى  اثرى  است  که  هر پدیده در زنجیره پدیده هایی  که  با آن مرتبط  

است  باقی  می گذارد )ساروخانی ، 1370: 303-30٤(. 
نظم 

واژه شناسان، نظم  را به  معناى  هماهنگی ، پیوستگی ، به  رشته  درآوردن، آراستن ، ترتیب  زمانی  یا عددى  یا 
مكانی ، میزان کردن، سازمان دادن، اصالح کردن، قاعده، قانون و... دانسته  اند )ابن  منظور، 1٤05: 578/12؛ 
آذرنوش، 138٤: ٦99؛ مشیرى ، بی تا: 100-99(. هم  ردیف  کردن چیزى  با چیز دیگر و سامان یافتن  ُامور را در 
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تعریف  این  واژه نیز ذکر کرده اند )فراهیدى ، 1٤09: 1٦5/8(. نیز، به  معناى  آرایش ، ترتیب  و توالی  آمده است  
)چلبی ، 1375:31(. مفهوم نظم ، مفهومی  انتزاعی  است  که  بر هر چیزى  که  داراى  ویژگی  ها و شرایط  خاصی  
باشد، اطالق می شود. منظور از آن، همیشه  توصیف  وضعیتی  از امور است  که  در آن، عناصر متعددى  از انواع 
متفاوت در چنان ارتباطی  با یكدیگر هستند که  می توانیم  با شناخت  برخی  از عناصر زمانی  یا مكانی  تشكیل  
دهنده مجموعه ، پیش  بینی  هاى صحیحی  درباره بقیه  ارائه  بدهیم . در نتیجه ، هر شی ء منظم  باید داراى  سه  ویژگی  
باشد: اواًل مرکب  از اجزا باشد؛ ثانیًا اجزا با هم  ارتباط داشته  باشند؛ ثالثًا تعامل  و ارتباط اجزا در راستاى  هدف 
واحدى  باشد )بیرو، 1375: 3٦8(. همچنین  در مفهوم آن آمده: به  ُامورى  اطالق می شود که  در راستاى  برنامه اى  
پایدار و منسجم  سامان یافته  و به  انجام برسد و اگر کسی  در راستاى  ُامور خویش  استوار نباشد؛ گفته  می شود: 

ُامورش نظام ندارد )همان؛ دهخدا، 13٦٦: ذیل  واژه نظم (. 
نظم  اجتماعی 

از جامعه  اطالق  به  حالتی  خاص  انتزاعی  است  که   در اصطالح جامعه  شناسی ، نظم  اجتماعی  مفهومی  
می شود و به  معناى  اطاعت  تمامی  اعضاى  یک  جامعه  از هنجارها، ارزش ها و قوانینی  است  که  اساس قوام جامعه  
را تشكیل  می دهند. بدین  ترتیب ، این  اصطالح را می توان به  منظور مشخص  کردن مجموع نهادهاى  اجتماعی  
از این  نظر که  در جهت  عملكرد مطلوب حیات اجتماعی  و مناسبات اجتماعی  به  خوبی  تنظیم  شده اند، به  
کار برد. عالوه براین ، مفهوم نظم  اجتماعی  می تواند به  طور مستقیم  هماهنگی ، تعادل و انسجام روابط  اجتماعی  
را برساند که  مجموع افراد جامعه  را از طریق  فعل  و انفعال ساز و کارهاى  اقتصادى  و سیاسی  به  سوى  زندگی  
مشترك جلب  کند و خواست  گذران حیات در جمع  را پدید آورند )فیض  االسالم، 13٦٦: خطبه  1٦8(. در واقع  
نظم  اجتماعی ، بیشتر به  نظم  رایجی  اطالق می شود که  اطاعت  همگان را از یک  نظم  ارزشی  جا افتاده و رایج  
به  منظور مرجع  داشتن  طبقات و قشرهاى  ممتاز، اولویت  می بخشد )بیرو، همان؛ گولدنر، 1383: 279؛ یوسف  
زاده، 1390: 38-3٦( و در حقیقت ، نتیجه  نفوذ متقابل  مجموعه هاى  مشترك آرمانی  و هنجارى  با شبكه هاى  
فرصتی  و تعاملی  کنشگران فردى  و جمعی  است . همچنین ، نظم  و ترتیب  بین  گروه هاى  مختلف  جامعه  و افراد 
آن را نیز نظم  اجتماعی  می گویند که  گستره آن در زوایاى  ارزشهایی  چون عدل، وفاى  به  عهد، نماز جماعت  و 
قابل  جست  و جو و پی  گیرى  است . در حقیقت ، عمل  مطابق  آموزه هاى  اعتقادى ، فقهی  و اخالقی  دین  اسالم 
در جامعه ، جلوهاى  پایدار و اصیل  از نظم  اجتماعی  است  و هرگونه  انحراف از آموزه هاى  مذکور گونه اى  از 

بی نظمی  است  )چلبی ، 1375: 37-31؛ جالئیان اکبرنیا، 138٦: ٦8(. 
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کارکردهای  نظم  اجتماعی  در جامعه  اسالمی 
در منشور نهج البالغه  و مكتب  علوى  رعایت  و گسترش صحیح  نظم  اجتماعی  در جامعه  اسالمی  و تاثیر 
مطلوب آن در اخالق اجتماعی  انسان ها داراى  کارکردهاى  فراوانی  است  که  در ادامه  این  مقاله  به  بحث  و بررسی  

درباره مهم  ترین آن ها می پردازیم :
ایجاد و گسترش اعتماد و همبستگی  اجتماعی 

اعتماد و همبستگی  اجتماعی ، مهم ترین  مساله  نظم  اجتماعی  است  )چلبی ، همان، 12(. همبستگی  اقوام، 
نژادها و ملیت هاى  مختلف  یک  جامعه  پرتوى  از همبستگی  و بستر گسترش اخالق اجتماعی  است ، ولی  قوم 
گرایی  و قبیله  گرایی  باعث  پراکندگی  و سرچشمه  اختالفات بسیار است  و باعث  می شود که  شهروندان به  جاى  
پیمودن راه هاى سعادت و کمال، به  نزاع و کشمكش  بپردازند. امام علی  )ع( در فرازى  از خطبه  72 نهج البالغه  
یادآور می شوند: »به  خدا سوگند، هرگز با قومی  در میان خانه  اش جنگ  نشده است ، مگر آن که  ذلیل  و مغلوب 
گشته  اند. پس  شما وظیفه  خود را به  یكدیگر حواله  دادید و همدیگر را سست  گردانیدید تا این  که  اموال شما از 
هر طرف به  غارت رفت  و سرزمین  هاى شما از تصرفتان خارج گردید« )دشتی ، 1379، خطبه  3٤:87 (. از سوى  
دیگر، افراد متعصب ، پیوسته  بازیچه  استعمارگران واقع  می شوند؛ چنان که  امام علی  )ع( در خطبه  ٤32 به  این  نكته  
اشاره می فرماید: »به  تحقیق  نگریستم  و هیچ  یک  از جهانیان را نیافتم  که  نسبت  به  چیزى  تعصب  ورزد، مگر به  
خاطر علتی  که  نادانان را بفریبد و یا به  دلیلی  که  در عقل  هاى سفیهان زیبا جلوه کند؛ در حالی  که  شما تعصب  
می ورزید براى  چیزى  که  نه  سبب  شناخته  شده اى  دارد و در علت  دانسته اى « )نهج البالغه ، 1351:خطبه  ٤32(. 
در خطبه  1٦8 نهج البالغه  نیز دستورالعمل  صبر و بردبارى  براى  حفظ  ریسمان اتحاد و اتفاق و همبستگی  
در میان مسلمانان و آحاد جامعه  از سوى  زمامداران بیان شده است . آن جا که  می فرماید: »به  تحقیق  طلحه  و 
زبیر براثر راضی  نبودن خالفت  من  نه  خون خواهی  عثمان، گردهم  آمده و یكدیگر را کمک  می کنند و من  بر 
یاغی  شدنشان صبر می  کنم ، مادامی  که  بر جمعیت  شما نترسیده باشم  و بیم  نداشته  باشم  از این  که  اختالف 
در دین  شما رخ داده و پراکنده شوید. زیرا اگر این  اندیشه  نادرست  را که  پیش  گرفته  اند به  اتمام رسانند، نظم  
و ترتیب  امر دین  و دنیاى  مسلمانان به  هم  خواهد خورد.« همچنین  در این  خطبه  اشاره شده که  صبر در جایی  
که  همبستگی  و اتحاد امت  و نظم  اجتماعی  را مختل  کند و موجب  ضعف  و زبونی  امت  شود و جمعیت  را به  
تشتت  و پراکندگی  بكشاند روا نیست  و قیام به  حق  از وظایف  زمامداران است  تا نظم  و ترتیب  امر دین  و دنیاى  
مسلمانان به  جاى  خود برگردد )فیض  االسالم، 13٦٦، بند 550:٦(. بنابراین ، امام علی  )ع( ایجاد و گسترش اعتماد 

و همبستگی  اجتماعی  را از کارکردهاى  مطلوب نظم  اجتماعی  در جامعه  اسالمی  می داند؛ زیرا :
1( از قوم گرایی  و تعصبات قبیله  اى  که  موجب  اختالف و پراکندگی  انسان ها در جامعه  اسالمی  است  می کاهد؛
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2( زمینه  انسجام مطلوب در برنامه ها و انجام وظایف  اجتماعی  از سوى  انسان هاى مسلمان و مؤمن  در جامعه  
فراهم  می گردد؛

3( سستی  در انجام وظایف ، کشمكش  و نزاع، تعصب  و خودخواهی  و طغیان گرى  که  از اسباب اختالف 
و تشتت  امت  اسالمی  و نیز از عوامل  کاهش  اخالق اجتماعی  مطلوب در جامعه  می باشند را از بین  برده و راه را 

براى  تحقق  معاشرت هاى انضباط یافته  و ضابطه  مندى  روابط  اجتماعی  میان انسان ها هموار می سازد؛
٤( موجب  گسترش عمل  به  قانون و مقررات در جامعه  و بقاى  جوامع  با عمل  اکثریت  انسانها بدان می گردد و 
دین  دارى  و احساس مسؤولیت  در زندگی  و جامعه  انسانی  را افزون می سازد )دشتی ، 1379: ترجمه  و شرح خطبه  

٤32؛ شهیدى ، 13٦8:19٤؛ مصدقیان، 1387: 1٤-٦ (. 
ارتقاء اخالق اجتماعی  در حوزه انضباط کاری 

نظم  اجتماعی  زمینه  ساز افزایش  کیفیت  و بهره ورى  کارى  در جامعه  و زندگی  انسانی  است ، هرچه  انسان با 
هماهنگی  فطرت و در سایه  سار توجه  به  معنویت  و اخالق اجتماعی  مطلوب، کارها را منظم  تر و با انضباط و 
برنامه  اى  منسجم  انجام دهد و به  جاى  تكیه  بر گستردگی  حجم  کار، به  جامع  بودن، منضبط  بودن و بهبود کیفی  
آن بیندیشد، هم  سستی  در کار پیش  نمی آید و هم  بهره ها تباه نمی گردد. از سوى  دیگر حاکمیت  قانون اسالم و 
عمل  مطابق  موازین  اسالمی  در انجام کارها قطعی  خواهد بود )طباطبایی ، ٦8٦/138٤:1(. از دیدگاه امام علی  
)ع( تحقق  انضباط کارى  در سایه  سار نظم  اجتماعی  برخوردار از شاخصه هایی  است  که  توجه  بدان ها زمینه  را براى  

ارتقاء اخالق اجتماعی  فراهم  می نماید و »وقت  شناسی ، تقسیم  کار، برنامه  ریزى  مطلوب، شایسته  ساالرى  و 
مراعات انصاف در حق  یكدیگر« از آن جمله  است . 

1( وقت  شناسی : توجه  به  این  مقوله  موجی  آراستگی  در تنظیم  صحیح  امور و عدم به  هم  ریختگی  آن هاست . 
امام علی )ع( در این  باره می فرماید: »بپرهیزید از شتاب در کارهایی  که  انجام آن ها نرسیده و یا سستی  در آن چون 
انجامش  ممكن  گردیده. یا ستیزیدن در کارهایی  که  راه راست  در آن ناپدیدار است  و یا سستی  ورزیدن آن گاه 
که  آشكار است . پس  هر چیزى  را در جاى  آن بدار و هر کارى  را به  هنگام آن بگذار« )نهج البالغه ، 1351، نامه  
53(. حضرت علی  )ع( با هشدار از شتاب زدگی  در امور به  اهمیت  نظم  و جایگاه آن در تحقق  انضباط کارى  و 
ارتقاء اخالق اجتماعی  اشاره می نماید و وقت  شناسی  را نوعی  تدبیر صحیح  در به  انجام رساندن امور و مسؤولیت  

شناسی  اجتماعی  دانسته  که  از بی نظمی  و به  هم  ریختگی  جلوگیرى  می کند. 
2( تقسیم  کار: از شاخصه هاى دیگر انضباط کارى  است  که  اخالق اجتماعی  را ارتقاء بخشیده و تضمین  
می کند. تقسیم  کار بهترین  نظریه  براى  انجام امور و حاکمیت  مدیریت  تدبیرى  مطلوب است  تا هر کسی  با 
مسؤولیتی  که  پذیرفته  به  نحو احسن  وظایفش  را عمل  کند و کارى  بر زمین  نماند )کریمی  جهرمی ، 2٦0:138٤(. 
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نیز، زمینه  براى  تقویت  انگیزه هاى  دینی  و عمل  به  تعهدات فراهم  آید؛ زیرا اسالم آیین  زندگی  است  و براى  همه  
عرصه هاى  اجتماعی  انسان برنامه  دارد و مسؤولیت  پذیرى  در برابر دیگران و مراعات حقوق و وظایف  با تقسیم  
کار مطلوب، بسترساز نظم  اجتماعی  و عمل  به  برنامه هاى  مورد نظر اسالم است  و چون خداوند می خواهد انسان 
را موجودى  منظم  تربیت  کند، تكالیفی  به  عهده او نهاده و با تقویت  انگیزه هاى نشأت گرفته  از ایمان و دیانت ، 
گاه و به  دور از تقلید کورکورانه  دانسته  و به  مسیر حق  هدایت  نموده است  )طباطبائی ، 138٤:  وى  را موجودى  آ

 .)3٦٤/2
امام علی  )ع( در نهج البالغه  به  اهمیت  این  شاخص  در گسترش اخالق اجتماعی  و انضباط کارى  تاکید نموده 
و می فرماید: »هر یک  از خدمت  کارانت  را کارى  به  عهده بگذار و آن را به  آن کار بگمار تا هریک  وظیفه  
خویش  بگذارد و کار را به  عهده دیگرى  نگذارد« و »اگر کارى  که  به  آن ها واگذار نمودى  و آن ها انجام ندادند، 

آن ها را به  همان کار مؤاخذه و بازپرسی  کن« )فیض  االسالم، 9٤0:13٦٦(. 
با نگاهی  عمیق  به  فرمایشات امام علی  )ع( درباره تقسیم  کار در می یابیم  که  ایشان بیش  از هزار سال پیش  
به  کارکرد این  مفهوم محورى  در انضباط کارى  و گسترش نظم  اجتماعی  اشاره کرده اند و بادرنظر گرفتن  
توانمندى  هاى افراد در واگذارى  کارها و رفع  نیازها از یک  سو و ایجاد همبستگی  و الفت  در درون خانواده و 

اجتماع از سوى  دیگر این  شاخص  ) تقسیم  کار( را از ضروریات جامعه  بشرى  برشمرده اند. 
3( برنامه  ریزى  مطلوب: برنامه ریزى  درست  و مطلوب جایگاه و موفقیت  مدیر را در اداره امور تضمین  
می کند و این  امر از مفاهیم  محورى  در مدیریت  ایده آل و تدبیرى  صحیح  است  )عالقه  بند، 1372:1٦2(. بدین  
جهت  امام علی  )ع( موقعیت  خود را در رهبرى  همانند قطب  وسط  آسیاب دانسته  و می فرماید: »بهترین  دلیل  
بر کمال عقل ، خوب برنامه ریزى  کردن است  و رهبر و فرمانده موقعیتی  چون نخ  تسبیح  دارد که  دانه ها را به  
هم  پیوند می دهد، وقتی  رشته  پاره شد، دانه ها پراکنده می شوند و بدون نتیجه  خواهند ماند و هیچ  گاه در کنار 
یكدیگر جمع  نخواهند شد« )نهج البالغه ، خطبه  3 ؛ آمدى ، 13٦٦:35٤(. بنابراین ، هدایت  صحیح  امور نیاز 

به  برنامه  ریزى  مطلوب دارد که  از شاخصه هاى انضباط کارى  و تقویت  کننده نظم  و اخالق اجتماعی  است . 
٤( شایسته  ساالرى : تكیه  اساسی  در صالحیت  افراد در به  کارگیرى  آنها در مناصب  و مسؤولیت  ها و دیگر 
حوزه هاى  زندگی ، شایسته  ساالرى  است  که  یكی  از اصول مورد توجه  اسالم و به  ویژه در سیره امام علی  )ع( است . 
امام علی  )ع( براى  پیاده کردن این  اصل  در جامعه  ابتدا از خود شروع می کند، و به  بیان این  مساله  می پردازد که  
آیا لیاقت  و شایستگی  رهبرى  جامعه  اسالمی  را دارد و یا اینكه  افراد شایسته  تر از ایشان براى  این  امر وجود دارند؟ 
)خطیبی  و امین  ناجی ، 1393: 8٤-83(. به  اعتقاد آن حضرت، اصل  شایسته  ساالرى  که  از عدالت  سرچشمه  
می گیرد، نباید به  هیچ  قیمتی  خدشه  دار شود. ایشان تاوان سه  جنگ  تحمیلی  جمل ، صفین  و نهروان را بر دوش 
کشید ولی  حاضر نشد حتی  براى  یک  لحظه  نا اهالن را بر مصدر امور بنشاند. از نظر آن امام همام ابقاء نا اهالنی  
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چون معاویه  به  معناى  نفی  اسالم و سازش با کفر است . امام واگذارى  مسؤولیت ها را به  افراد ناشایست  و براساس 
عطاى  بخشش  و از روى  هوا و هوس، ظلم  و خیانت  به  اسالم و مسلمین  می داند ) نهج البالغه ، 1351، نامه  53 
: 1038-988؛ دشتی ، 1379، نامه  53: 5٦7 و 575-573 (. تقوا، تعهد، حسن  سابقه  و تخصص ، صالحیت  
اخالقی ، عدالت  گرایی  و مسؤولیت  شناسی  از جمله  معیارهایی  است  که  امام براى  انتخاب و انتصاب کارگزاران 
نظام برمی  شمرد و ثمرات گزینش  کارگزاران با این  معیارها را جلب  اعتماد عمومی ، اصالح مفاسد، سر و سامان 

یافتن  امور و برقرارى  نظم  اجتماعی  با تحقق  انضباط کارى  مطلوب می داند ) دشتی ، 1379:ج99-101/7(. 
انسانی  در همه  عرصه هاى  زندگی  اجتماعی ، الزم می داند که   انصاف در حق  یكدیگر: هر  5( مراعات 
استحقاق هاى  او توسط  دیگران مراعات شده و از تضییع  حقوقش  گریزان و ناراضی  است . پس  خود می تواند 
ترازوى  عدل بوده و به  حكم  فطرت، اهل  انصاف باشد؛ یعنی  اداى  حقوق دیگران را، که  به  عنوان تكلیف  
برعهده اوست ، امرى  ضرورى  و پسندیده دانسته ، حق  مدارى  و رعایت  استحقاق ها بر او گران نیاید و از آن روى  
برنتابد. امام علی  )ع( می فرماید: »حق  برادرت را به  اعتماد رفاقتی  که  با او دارى  ضایع  مكن ؛ زیرا آن کس  که  
حقش  را ضایع  کرده اى ، برادر تو نیست « )نهج البالغه ، نامه  31(. پس  مفهوم این  عبارت »العدل االنصاف« این  
است  که  انسان عادل در تمام اعمال و رفتار خود حق  محور، و تعامالت او بر مسیر اعتدال است  که  هیچ  انحراف 
و اعوجاجی  در آن نیست  )طبرسی ، 1388: ج ٤٦7/3(. پس  عاقل  ترین مردم کسی  است  که  آن چه  را براى  خود 
می پسندد، براى  مردم نیز بپسندد و آن چه  براى  خود روا نمی دارد، براى  مردم نیز روا ندارد )نهج  الفصاحه ، باب 
عدل: 3٤0(. نیز، خود را میان آن چه  نزد خود او و دیگران است ، میزان قرار دهد و آن چه  را براى  خود دوست  
دارد، براى  دیگران هم  دوست  بدارد و آن چه  بر خود نمی پسندد، براى  آنان هم  مپسندد )نهج البالغه ، 1351 : 

نامه  31(. در حقیقت ، مراعات انصاف در حق  یكدیگر موجب  می شود:
یابند  تكامل   خود  خدادادى   استعدادهاى   حد  در  جامعه   در  موجود  امكانات  از  استفاده  با  انسان ها   )1

نهج البالغه ، نامه  2٦؛ مطهرى ، 1380:5٦(. 
 : طباطبائی ، 1٤17  ؛  و 59  نامه  53  نهج البالغه ،   ( برقرار می گردد  و  برپا  امور  بین   موازنه   و  مساوات   )2

 .)253/12
3( با افراد جامعه  طورى  رفتار شود که  مستحق  آن هستند و در جایی  جاى  داده شوند که  سزاوار آن می باشند. 
در نتیجه ، هم  مجتمع  انسانی  و زندگی  او اصالح می شود و هم  نظم  رفتارى  و هنجارى  در اجتماع انسانی  ایجاد 

گردیده و گسترش می یابد ) طباطبائی ، 1٤17: ٤79/12(. 
به   است  که   اجتماعی  مطلوب  انضباط  نوعی   ایجاد  تقویت  شود که  خود  اجتماع  در  نظارتی   ٤( سیستم  
پاسدارى  از آزادى  و سعادت جامعه  و ارتقاء مستمر اخالق اجتماعی  و معرفت  الهی  منتهی  می شود و نشانه  عشق  
به  مكتب  و مردم، عالقه  به  سالمت  جامعه ، غیرت دینی ، ارتباط دوستانه  بین  مردم و نشانه  فطرت بیدار و عدالت  



مجموعهمقاالتاولینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 94

گراى  عمومی  است  و تحقق  عملی  آن بیان گر این  نكته  است  که  هر کس  باید به  حق  خویش  دست  یابد و کارها 
باید از راه مثبت  و به  شیوه اى  عادالنه  پی  گیرى  شود. ) طباطبائی ، 1381: ٤55/10 ؛ حجتی ، 13٦1 : 183؛ 

قرائتی ، 1379 : ٦٤-٦2(. 
گسترش قانون گرایی  در جامعه 

در نظام امامت  عدل، توجه  به  قوانین  برگرفته  از تعالیم  الهی ، وظیفه  دینی  تلقی  می شود و حقوق و تكالیف  مردم 
و دولت  در برابر قانون تعریف  می گردد. نحوه برخورد امام علی  )ع( با برادرش عقیل  در مورد زیاده خواهی  از بیت  
المال، نشان دهنده پاى  بندى  ایشان به  قداست  و حرمت  قانون الهی  است . او به  کارگزاران خود نامه  می نوشت  
و تاکید می کرد که  با ناقذان قانون به  شدت برخورد شود و زمینه  سوء استفاده خواص و نزدیكان هیات حاکمه  
را از بین  ببرند. )به  عنوان نمونه  ر. ك : نهج البالغه ، نامه  53(. امام حتی  خود را با اقلیت هاى  مذهبی  در برابر 
قانون یكسان می شمرد. وقتی  زره اش را در دست  مرد یهودى  دید، آن مرد ادعاى  مالكیت  زره را کرد و امام از 
او شكایت  کرد و با هم  براى  اداى  حق  و اجراى  حكم  به  دادگاه رفتند. وقتی  قاضی  از امام شاهد خواست  و امام 
)ع( حسن  و حسین  و قنبر را معرفی  کرد و قاضی  به  دلیل  نسبت  آن ها با حضرت نپذیرفت  و امام شاهد دیگرى  

نداشت ، در برابر حكم  قاضی  که  نفع  مرد یهودى  بود، تسلیم  شد. مرد یهودى  که  جریان را دید، اعتراف کرد 
که  زره از آن حضرت است  )مجلسی ، 1٤0٤: 5٦-٤1(. بنابراین  قانونی  که  برگرفته  از حق  و عدالت  است  نباید 
زیر پا گذاشته  شود تا نظم  اجتماعی  در جامعه  اسالمی  برقرار باشد و اگر چنین  نشود، زمینه  تبعیض  و نابرابرى  
و عدم مساوات و اختالل در نظم  و انضباط اجتماعی  پدید می آید. بنابراین ، گسترش قانون گرایی  در جامعه  از 

کارکردهاى  مطلوب نظم  اجتماعی  است ؛ زیرا: 
1( به  برقرارى  و حاکمیت  برنامه  ریزى  منسجم  و ایده آل در زندگی  و اجتماع انسانی  می انجامد؛ 

2( وفاق اجتماعی  را گسترش می دهد و انسان هاى مسلمان را از تنش ها و تعارض هاى  اجتماعی  حاصل  از 
بی نظمی  و بی قانونی  بازمی دارد و آن ها را در مسیر انسانیت ؛ که  از شفافیت ، مهربانی  و ادب در سخن  بهره مند 
بوده و تمرکز ایشان بر اهداف و مقاصد عالیه  معنوى  می باشد، قرار می دهد و در حقیقت ، وجود آنان را الهی  
گردانیده و امامشان در تصمیم  گیرى  ها و انجام امور، عقل  و فطرت ایشان می باشد، نه  غریزه و طبیعت  آنان )ر. 

ك : نهج البالغه ، نامه  53 ؛ جوادى  آملی ، 138٦: 92(. 
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اتقان در عمل 
با رعایت  نظم ، آشفتگی  و درهم  ریختگی  بر چیده می شود و در نتیجه  اتقان در عمل  و استحكام امور باال 
می رود و ساخت  زندگی  اجتماعی  با استحكام و برنامه  مطلوب و ایده آل صورت پذیرفته  و توسعه  می یابد. در 
نتیجه ، دست یابی  به  اهداف سریع تر شده و از اوقات زندگی  بهترین  استفاده ها می شود. امام علی  )ع( به  پیروى  از 
سیره نبوى  )ص( می کوشید کار به  صورت متقن  و محكم  و بدون خلل  صورت گیرد. از دیدگاه امام )ع( کارى  که  
با کیفیت  انجام شود بالنده است  و رشد می کند. )دلشاد تهرانی ، 1385 : 103( و برعكس  انجام کار به  صورت 
نیمه  تمام، نامنظم  و بدون کیغیت  نه  تنها درصد ضایعات آن زیاد است  بلكه  جز هزینه  و زمان چیز دیگرى  بر 
کارفرما ندارد )خطیبی  و امین  ناجی ، 1393: 85 (. در اندیشه  امام علی  )ع( اتقان در عمل  از کارکردهاى  مطلوب 
نظم  اجتماعی  در جامعه  اسالمی  است ؛ زیرا با تحقق  آن از کارها و برنامه هاى اجتماعی  با حاکمیت  هماهنگی  و 
روابط  دوستانه  در انجام وظایف ، نتیجه هاى بهتر گرفته  می شود و از اختالف و تشتت  در امور جلوگیرى  می شود 
و به  حقوق و آزادى  هاى اجتماعی  آسیبی  نمی رسد و اصول عملی  و قوانین  اجتماعی  مورد توجه  قرار گرفته  و 

مطابق  موازین  اسالمی  به  اجرا در می آیند )جعفرى ، 1372 : ٦3/22-٦2(. 
مداومت  در به  سرانجام رساندن امور

مداومت  در عمل  زمینه  را براى  مقاومت  در برابر سختی ها و موانع  فراهم  نموده و اندك امید به  نتیجه  را همراه 
خود دارد. امام علی  )ع( در این  باره می فرماید: »کار اندکی  که  بر آن مداومت  کنی ، امیدبخش  تر از کار بسیارى  
است  که  با احساس خستگی  بریده و رهایش  کنی » )نهج البالغه ، حكمت  287(. مداومت  در انجام عمل  و 
به  سرانجام رساندن آنها خود بیانگر نوعی  استقامت  معقول و منحرف نشدن از راه حق  و میانه  روى  و مقابله  با 
انحراف از مسیر وسط  و مستقیم  است  و موجب  می شود: اوال از امور نتایج  و بهره ورى هاى  مطلوب و منطقی  
صورت گیرد؛ ثانیَا زمینه  براى  اجراى  عدالت  و اداى  حقوق دیگران فراهم  شود؛ ثالثا جلوى  بسیارى  از انحرافات 
و ناحق  گرایی ها در جامعه  گرفته  شود و از ضایعات امور و هزینه  پردازى  هاى بسیار و بیهوده کاسته  گردد؛ رابعَا 
نوعی  انضباط کارى  و انسجام اجتماعی  که  از پایه هاى نظم  فراگیر در جامعه  اسالمی  است  به  وجود آمده و در 

عرصه  امور تقویت  گردند. 
نتیجه  گیری 

مطالبی  که  در این  مقاله ، به  عنوان نتیجه ، قابل  تبیین  است ، عبارتند از :
اخالق  مطلوب  مؤلفه هاى  از  اسالمی   در جامعه   اجتماعی   نظم   برقرارى   )ع(،  علی   امام  بیان  و  نظر  در   )1

اجتماعی  است ، که  براساس نیازهاى  مادى  و معنوى  انسان در زندگی  اجتماعی  وى  اهمیت  می یابد. 
2( ضابطه  مند بودن روابط  اجتماعی  انسان ها با تحقق  معاشرت هاى انضباط یافته  از جمله  ضمانت  هاى عملی  
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مهم  برقرارى  نظم  در جامعه  اسالمی  است  که  آن را در مسیر الهی  قرار داده و اخالق اجتماعی  انسان ها را تنظیم  
می کند. 

3( ایجاد و گسترش اعتماد و همبستگی  اجتماعی ، ارتقاء اخالق اجتماعی  در حوزه انضباط کارى ، گسترش 
قانون گرایی  در جامعه ، اتقان در عمل  و مداومت  در به  سرانجام رساندن امور از مهم  ترین کارکردهاى  نظم  

اجتماعی  در جامعه  اسالمی  از دیدگاه امام علی  )ع( است . 
٤( وقت  شناسی ، تقسیم  کار، برنامه  ریزى  مطلوب، شایسته  ساالرى  و مراعات انصاف در حق  یكدیگر از 
شاخصه هاى مهم  انضباط کارى  در برقرارى  نظم  اجتماعی  و به  تبع  آن ارتقاء اخالق اجتماعی  در زندگی  و جامعه  

انسانی  و اسالمی  است . 
5( در اندیشه  امام علی  )ع( اتقان در عمل  از کارکردهاى  مطلوب نظم  اجتماعی  در جامعه  اسالمی  است ؛ زیرا 
با تحقق  آن از کارها و برنامه هاى اجتماعی  با حاکمیت  هماهنگی  و روابط  دوستانه  در انجام وظایف ، نتیجه هاى 
بهتر گرفته  می شود و از اختالف و تشتت  در امور جلوگیرى  می شود و به  حقوق و آزادى  هاى اجتماعی  آسیبی  

نمی رسد. 
٦( مداومت  در انجام عمل  و به  سرانجام رساندن آن ها خود بیانگر نوعی  استقامت  معقول و منحرف نشدن 

از راه حق  و میانه روى  و مقابله  با انحراف از مسیر وسط  و مستقیم  است.  
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1٤. دلشاد تهرانی ، مصطفی )1385(، ماه مهرپرور، تهران، نشر دریا، چاپ سوم. 
15. دهخدا، علی  اکبر )133٦(، لغت  نامه ، تهران، دانشگاه تهران، سازمان لغت  نامه . 

1٦. ساروخانی ، باقر )1370(، دایره المعارف علوم اجتماعی ، تهران، سازمان انتشارات کیهان. 
17. شهیدى ، سید جعفر )13٦8(، ترجمه  نهج البالغه ، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی . 
18. طباطبائی ، سیدمحمدحسین  )1٤17(، المیزان فی  تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه  االعلمی  للمطبوعات. 

19. )1381(، ترجمه  المیزان فی  تفسیر القرآن، ترجمه  سیدمحمدباقر موسوى  همدانی ، قم ، دفتر انتشارات 
اسالمی ، چاپ پانزدهم . 

20. )138٤(، مباحث  علمی  در تفسیر المیزان، قم ، دفتر انتشارات اسالمی . 
21. طبرسی ، فضل  بن  حسن )1388(، مجمع  البیان فی  تفسیر القرآن، قم ، نور وحی . 
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22. عالقه  بند، علی )1372(، مقدمات مدیریت  آموزشی ، تهران، انتشارات بعثت ، چاپ سوم. 
23. فراهیدى ، خلیل  بن  احمد )1٤09(، العین ، تحقیق  مهدى  مخزومی  و ابراهیم  سامرائی ، چاپ دوم، مؤسسه  

دارالهجره. 
24. فیض  االسالم، سیدعلی  نقی )13٦٦(، ترجمه  و شرح نهج البالغه ، مجلد ٦-1، تهران، بی نا. 

25. قرائتی ، محسن  )1379(، امر به  معروف و نهی  از منكر، تهران، مرکز فرهنگی  درسهایی  از قرآن، چاپ 
دهم . 

2٦. کریمی  جهرمی ، علی )138٤(، به  سوى  مدینه  فاضله : شرح نامه  حیات بخش  امام علی  علیه  السالم به  
امام حسن  مجتبی  علیه  السالم، ویراستار احمد کریمی ، نشر راسخون. 

27. گولدنر، آلوین  )13٦8(، بحران جامعه  شناسی  غرب، ترجمه  فریده ممتاز، تهران، شرکت  سهامی  انتشار. 
28. مجلسی ، محمدباقر)1٤0٤(، بحاراالنوار، بیروت، موسسه  الوفا. 

29. مشیرى ، مهشید )بی تا(، فرهنگ  زبان فارسی ، تهران، نشر کتابچی . 
 30. مصدقیان، حسین  علی )1387(، بسترهاى  اخالق اجتماعی  از دیدگاه نهج البالغه ، فصلنامه  اخالق، 

شماره 12، صص  21-٦. 
31. مطهرى ، مرتضی  )1380(، عدل الهی ، تهران، انتشارات صدرا، چاپ نهم . 32. نهج البالغه )1351(، قم ، 

انتشارات اسماعیلیان. 
و  هنر  فرهنگ ،  پژوهشگاه  تهران،  اجتماعی ،  انضباط  و  نظم   اسالم،   ،)1390( حسن   زاده،  یوسف    .33

ارتباطات، چاپ اول. 
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لوازم تخصصی ، اجتماعی  و نسبی  مدیران در عهد نامه  مالک  اشتر )نامه  ٥ نهج البالغه (
رقیه  سلطان بیگی  چورسی1 و فاطمه  حاجی  قاسملو2

چکیده
براى  گزینش  یک  مدیر الیق  در یک  جامعه  باید تمامی  زوایاى  آن را در نظر گرفت ، به  طورى  که  فرد انتخابی  
باید ویژگی ها و لوازم مورد نیاز را در پست  در نظر گرفته  شده، دارا باشد. به  گونه  اى  دیگر باید درك صحیح  و 
روشنی  از ماهیت  مقام هایی  که  باید تصدى  شود را در دست  داشته  باشد. از این  رو باید لوازم تخصصی  و لوازم 
اجتماعی  و صالحیت  اجتماعی  و خانوادگی  با توجه  به  جامعه  و شرایط  حاکم  بر آن را دارا باشد. مسأله  اصلی  در 
این  تحقیق ، بررسی  ویژگی هاى  مدیر موفق ، در جامعه  است . در تنظیم  و تدوین  این  مقاله، با روش کتابخانه اى  از 
قرآن و نهج البالغه  و سایر متون مرتبط  بهره جسته  شده است  و نقطه  نظرات ایشان در این  موارد بحث  و بررسی  
شده است . علم  و دانش ، تجربه  و سابقه کارى ، هماهنگی ، حسن  تدبیر، سعه  صدر و ساده زیستی  از مواردى  
است  که  از لوازم تخصصی  مدیران بر شمرده شده است  و همچنین  حسن  سابقه ، عدالت ، صداقت ، آشنایی  با 

مشكالت زیردستان و رفق  مدارا و داشتن  صالحیت  خانودگی  از لوازم اجتماعی  یک  مدیر می  باشد. 

واژگان کلیدی: نهج البالغه ، امام علی )ع(، جامعه ، مدیر

1  - دانشجوی  دکتری  تاریخ  و تمدن ملل  اسالمی ، دانشگاه آزاد اسالمی  واحد تاکستان
2  - دانشجوی  دکتری  زبان و ادبیات فارسی ، مدرس مؤسسه  غیر انتفاعی  شمس  تبریزی  خوی 
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مقدمه 
ویژگی هاى  حاکم ، مهم  ترین مسأله  در حكومت  دینی ، از دیدگاه امام علی  علیه  السالم می  باشد. با تفحص  
و تعمق  در سیره عملی  و نظرى  ایشان چنین  برداشت  می شود که  مهم ترین  عامل  رشد وتوسعه  همه  جانبه  و تأمین  
امنیت  و رفاه یک  جامعه  را ایشان، در نقش  حاکم  و زمامداران آن تلقی  می  نمایند. بدین  صورت که  حاکم  را 
نمونه  کامل  یک  مسلمان و انسان تلقی  نموده است . یک  مدیر خوب از دیدگاه امام علی  علیه  السالم باید به  
بهترین  وجه ، ضرورت هاى  اجتماعی  اقتصادى  مردم را برآورده نموده، به  عمران شهرها و زمین  بپردازد و در 
رسیدن به  این  هدف بهترین ها را براى  مشاوره، مدیریت ، معاونت ، قضاوت وکارمندى  برگزیند و در امر جمع  

آورى  مالیات به  بهترین  صورت ممكن  عمل  نماید. 
پیشینه  تحقیق 

براى  تحقیق  در هر موضوعی  محقق  نیازمند استفاده از منابع  گذشته  و حال صاحب نظران و محققان دیگر 
در زمینه  تحقیق  خود است . بررسی هاى  بعمل  آمده نشان می دهد که  تاکنون تحقیقی  جامع  و کامل  در این  باره 
صورت نگرفته  است، از این رو، این  پژوهش  در صدد است  به صورت جامع  و کامل  لوازم مدیران حكومت  دینی  
را با توجه  به  نامه  53 نهج البالغه  را بررسی  نماید. از جمله  منابعی  که  در ان به  بررسی  لوازم مدیران حكومت  دینی  
پرداخته  است ، عبارتند از: سیماى  کارگزاران نوشته  ى  علی  اکبر ذاکرى ، فرمان حكومتی  پیرامون مدیریت  تالیف  

محمود قوچانی ، منشور مملكت  دارى  در نامه  امام علی  )ع( به  مالک  اشتر، اثر زین  العابدین  قربانی . 
سوال تحقیق 

امام علی  )ع( لوازم تخصصی ، اجتماعی  و نسبی  مدیران در عهد نامه  مالک  اشتر به  چه  شكلی  مطرح کرده 
است ؟

- لوازم تخصصی  مدیران
یک  مدیر باید براى  عهده دار شدن یک  پست  و مقام از تخصص  و مهارت برخوردار باشد که  آن را می  توان 

درعناوین  زیر خالصه  کرد؛
مهارت فنی ، مهارت انسانی ، مهارت ادارى  و مهارت طراحی؛ )کونتز و دیگران، 1389: 25(. 

گاهی ، اطالعات و معلومات است . داشتن  دانش  مدیریت  عمومی   نیز مدیر موفق ، نیازمند کسب  پاره اى  آ
قدرت  داراى   باید  مدیر الیق   است . یک   اداره ى  صحیح  یک  جامعه  ضرورى   در  مدیریت  خاص  دانش   و 
سازماندهی  باشد. از مهمترین  مسائل  در سازماندهی  و تجدید سازمان، گزینش  و به  کارگیرى  افراد درستكار و 

شایسته  در سازمان است . 
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١-١ تقوا
آنچه  در سیره سیاسی  علی  )ع( مسّلم  است  این  که  در اندیشه  سیاسی  آن حضرت، دانش  و تقوا و تلفیق  این  
گاه و بی  تقوا جامعه  را به   دو در عمل ، از شروط الزم براى  مدیریت  و زمام دارى  است ؛ چرا که  مدیر و حاکم  ناآ
گمراهی  و فساد می کشاند. تقوا نیرویی  درونی  که  انسان را از ارتكاب گناه و لغزش باز می دارد و برهواى  نفس  
مسلط  می نماید. ایمان و تقوا با قدرت بازدارندگی  باال، در مدیریت  به  عنوان نیروى  نظامی  درونی  در کنار نظارت 
بیرونی  اهمیت  به  سزایی  دارد. امام علی  )ع( بهترین  فرمانروایان را کسی  می داند که  بر نفس  خویش  فرمان براند ) 

آمدى ، 13٦٦: ٤79/2(. 
١-٢ علم  و دانش 

از ویژگی  هاى  مهم  براى  زمامدارى  در هر مرتبه  اى  علم  و دانش  الزم آن مرتبه  است . در اندیشه  سیاسی  امام 
گاه سپرده شود، جامعه  به  گمراهی  کشیده می  شود چنان که  می فرماید:  علی  علیه  السالم اگر کار به  شخص  نا آ
»و شما خوب می               دانید که  نه  جایز است  بخیل  بر ناموس و جان و غنیمت  ها و احكام مسلمانان والیت  یابد 
و امانت  آنان را عهده دار شود تا در مال هاى  آن ها حریص  گردد و نه  نادان تا به  نادانی  خویش  مسلمانان را به  
گمراهی  برد.« )نهج البالغه  ، حكمت  131( بنابراین  اگر حاکم  علم  کافی  براى  اداره حكومت  نداشته  باشد باعث  

انحراف و نابودى  جامعه  می گردد. 
علم  و دانش  در احادیث  اسالمی  همواره تأکید شده است  که  در انتخاب افراد به  صالحیت  علمی  و توانایی  
گاهی هاى  الزم را ندارند بر  آنها دقت  و توجه  بیشترى  شود و هرگز کسانی  را که  از نظر علمی  ضعیفند و آ
کارى  نگمارند زیرا که  چنین  کارى  بزرگترین  خیانت  به  جامعه  اسالمی  است . حضرت علی )ع( در خطبه  172 
نهج البالغه  می  فرمایند: »اى  مردم سزاوارترین  کس  به  خالفت  قوى  ترین مردم نسبت  به  آن است  و داناترین  آنها 
به  فرمانهاى  خدا، پس  اگر آشوبگرى  به  فتنه  انگیزى  برخیزد، از او خواسته  می شود که  به  حق  باز گردد و اگر 

امتناع ورزد با او به  نبرد باید پرداخت « )نهج البالغه  ، خطبه  172(. 
١-٣ تقسیم  کار

در تئورى  حضرت علی  )ع( تقسیم  کار یكی  از مبانی  و اصول مدیریت  است  زیرا مدیر به  وسیله  تقسیم  کار 
می  تواند به  اصل  کنترل و نظارت مبادرت کند. از دیدگاه امام علی  علیه  السالم انسان موجودى  اجتماعی  است  
و براى  حیات و استمرار و ثبات جامعه  الزم است  که  هر فرد متناسب  با استعداد و توانایی  و مهارت خویش  به  
کارى  مشغول باشد؛ زیرا بسیارى  از احتیاجات و نیازهاى  مردم از طریق  تقسیم  کار و کار جمعی  و گروهی  بهتر 

و سهل  تر برطرف می گردد. 
امام علی  علیه  السالم فرمود: »یرجع اصحاب المهن الی مهنتهم، فینتفع الناس بهم کرجوع البناء الی بنائه، 
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و النساج الی منسجه، و الخباز الی مخبزه« )نهج البالغه  ، حكمت  2(. صاحبان کسب  و کار و پیشه  وران به  
کارهاى  خود باز می گردند و مردم از تالش آنان سود می  برند؛ بنا به  ساختن  ساختمان و بافنده به  بافندگی  و نانوا 
به  نانوایی  روى  می آورد. از منظر امیرالمؤمنین  علی  علیه  السالم تقسیم  کار آثار مفید و مناسبی  در جامعه  ایجاد 

می    کند که  به  شرح ذیل  است :
1- تقسیم  کار سبب  می شود که  بسیارى  از احتیاجات و ضروریات زندگی  افراد تامین  گردد ) همان(. 

2- با تخصصی  شدن کارها و تقسیم  کار زمینه  براى  موفقیت  و شكوفایی  افراد و جامعه  فراهم  می گردد؛ در 
صورتی  که  اگر افراد به  کارهاى  گوناگون بپردازند، ممكن  است  نه  تنها موفقیتی  کسب  نكنند؛ بلكه  ضمن  اتالف 
منابع  و امكانات و به  هدر دادن وقت  از کارایی  الزم برخوردار نگردند. امام علی  علیه  السالم فرمود: »من  اوما 
الی  متفاوت خذلته  الحیل « )نهج البالغه ، حكمت  ٤03(. کسی  که  به  کارهاى  گوناگون بپردازد، خوار شده و 

پیروز نمی شود. 
3- حضرت علی  علیه  السالم در زمینه  ى  تقسیم  کار به  تفكیک  کار بین  زن و مرد توجه  داشته ، امور خانه  را 
به  عهده ى  زن و کارهاى  خارج از منزل را به  عهده ى  مرد می داند. همچنین  معتقد است  که  باید کارهایی  به  زنان 
واگذار شود که  با روحیه  و جسم  آنها انطباق و سازگارى  داشته  باشد. امام علی  علیه  السالم فرمود: »التملک  
المراة من  امرها ما جاوز نفسها، فان المراة ریحانه  و لیست  بقهرمانه « )نهج البالغه ، نامه  118(. کارى  را که  برتر از 

توانایی  زن است ، به  او وا مگذار، که  زن گل  بهارى  است ، نه  پهلوانی  سخت  کوش. 
٤-یكی  از آثار تقسیم  کار جلوگیرى  از اتالف وقت  و منابع  و انجام امور براساس مدیریت  و برنامه  ریزى  
است . تقسیم  کار به  سرعت  در فعالیت  ها و افزایش  کارایی  می انجامد. در این  مورد علی  علیه  السالم طی  نامه  اى  
فانه  احرى   به ،  تاخذه  انسان من  خدمک  عمال  السالم می  فرماید: »اجعل  لكل   امام حسن  علیه   به  حضرت 
االیتوالكوا فی  خدمتک« )نهج البالغه ، نامه  119(. کار هر کدام از خدمت  کارانت  را معین  کن  که  او را در 
برابر آن کار مسئول بدانی ؛ تقسیم  درست  کار سبب  می شود کارها را به  یكدیگر وانگذارند و در خدمت  سستی  

نكنند. 
١-٤ تجربه  و سابقه  کاری 

یكی  از مؤثرترین  عوامل  موفقیت  کارگزار و مدیر در تشكیالت و سازمان، تجربه  و سابقه  کارى  وى  می  باشد. 
بالعكس  مدیر و مسئول  و  را سامان می   دهد  نابسامانی  هاى  سازمان خود  از  بسیارى   باتجربه ،  مدیر و مسئول 
بی  تجربه  و بدون سابقه ، تشكیالت سازمان یافته  را متالشی  و پراکنده خواهد نمود. امام علی )ع( در نامه  به  مالک  
اشتر می  فرمایند: »افراد با تجربه  را به  عنوان کارگزار انتخاب نما« )قوچانی ، بی تا: 82(. یكی  از بزرگترین  عوامل  
موفقیت  حاکم  و کارگزاران او، تجربه  و سابقه  کارى  آن هاست . حاکم  با استفاده از این  اندوخته  می تواند بسیارى  
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از نابسامانی هاى  ادارى  اجتماعی  خود را حل  و فصل  نماید و به  عكس  در صورت فقدان تجربه ، باعث  پراکندگی  
و متالشی  شدن سازمان ادارى  جامعه  می گردد. امام علی  علیه  السالم در این  زمینه  می فرماید: »نتیجه  تجربه ، 
نیكویی  اختیار است« )خوانسارى ، 1387: 327/3 (، و نیز می فرماید: »هر که  تجربه اش بسیار باشد فریب  
خوردن او اندك می شود« )همان ، 21٤/5( و باز می فرماید: »رأى  و اندیشه  انسان به  قدر تجربه  اوست « )همان ، 
95/٤(، و در جواب نامه  ابوموسی  اشعرى  می  فرماید: »همانا تیره روز کسی  است  که  از عقل  و تجربه  اى  که  
نصیب  او شده محروم ماند.« )نهج البالغه  ، نامه  78(. بنابراین  دارا بودن تجربه  و استفاده از آن یكی  از ویژگی  هاى  

الزم براى  حاکم  می  باشد که  در صورت فقدان آن، در اداره جامعه  با مشكالت روبرو خواهد شد. 
5-1 هماهنگی  و هم  سویی 

از چنان اهمیتی  برخوردار است  که   از سویی  دیگر در مدیریت ، هماهنگی  و همسویی  در یک  سازمان 
هرگاه در مجموعه اى  وجود نداشته  باشد آن مجموعه ، مجموعه  نخواهد بود و مدیرى  که  قادر به  ایجاد وحدت 
و هماهنگی  در سطح  سازمان خود نباشد، مدیر نیست ؛ زیرا در امامت ، سازمان امت  را از طریق  آموزش هاى  

گوناگون فكرى  و عملی  با پیوندهاى  مختلف  به  یكدیگر مرتبط  می  سازد )تقوى ، 1378:91 -92(. 

١-٦ حسن  تدبیر
حسن  تدبیر معیارى  ضرورى  براى  زمامداران و مدیران می باشد. هیچ  مدیریتی  نمی  تواند بدون تدبیر درست  
راه به  جایی  ببرد و هر جا که  نابسامانی  و تباهی  مشاهده می شود باید در جستجوى  نوعی  بی  تدبیرى  در آنجا برآمد 
و اساسًا از مهمترین  عوامل  فروپاشی  سازمان ها و دولت  ها سوءتدبیر است  )دلشاد تهرانی  ، 1377: 255-25٦(. 

١- ٧سعه  صدر
سعه  ى  صدر به  معناى  با حوصلگی ، گشادگی  نظر و همت  بلند به  کار می رود از صفات ضرورى  کارگزاران 
است . چنانكه  در قرآن درباره رسول اکرم )ص( می خوانیم : »الم  نشرح لک  صدرك« )انشراح، 1(. علی  )ع( خطاب 
به  مالک  اشتر در خصوص رعایت  سعه  صدر در نامه  53 به  مالک  اشتر فرمودند: »ثم  احتمل  اخترق منهم  و الغی  
و نحن  ضیق  االنف« )آنگاه از مردم خشونت  و ناتوانی  در سخن  را تحمل  کن  و کم  حوصلگی  و بی اعتنایی  را 

واگذار(. 
از ویژگی  هاى  مهم  مسئوالن و مدیران سعه  صدر است ، کسی  داراى  سعه  صدر است  که  از گشادگی  روح 
و همتی  عالی  و اندیشه  اى  بلند برخوردار باشد. سعه  صدر موجب  دوراندیشی  و واقع  نگرى  مسئوالن و مدیران 
می شود و اگر دولتمردان فاقد این  خصلت  باشند از عهده بسیارى  از مشكالت و نارسایی  ها برنخواهند آمد. 
یک  مدیر اسالمی  باید بداند که  در مصدر امور با فراز و نشیب  هاى  گوناگونی  مواجه  بوده و براى  دستیابی  به  
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اهداف تشكیالت، سختی  هاى  فراوان در پیش  دارد و اگر حوصله ، بردبارى  و بلندهمتی  را سالح خود نسازد در 
اثر فشارهاى  جانبی  و پیشامدهاى  ناگوار حرکات غیرمترقبه  اى  از خود نشان می  دهد که بعضًا اعتبار مدیریت  و 
مسئولیت  او را زیر سئوال می      برد. سعه  صدر آنقدر مهم  است  که  حضرت علی )ع( آن را ابزار حكومت  می دانند 

»آله الرئاسه ِسَعُه الَصدر« )احمدخانی ، 1379 :127-132(. 
١-٨فاصله  نگرفتن  از مردم

حضرت علی  )ع( در عهدنامه  خود به  مالک  اشتر می فرماید: »مبادا به  طور طوالنی  خود را از دید مردم پنهان 
گاهی  در کارها می کند و این  رو  کنی  که  رو نشان ندادن زمامداران حكایت  از نامهربانی  و تنگ  نظرى  و ناآ
نشان ندادن زمامداران باعث  می  شود که  ایشان از آنچه  بر مردم می گذرد بی  اطالع بمانند. در نتیجه  کار بزرگ 
نزدشان کم  اهمیت  و کوچک  و کار کوچک  برایشان بزرگ جلوه کند و همچنین  خوبی  به  شكل  بدى  و بدى  به  
صورت خوبی  درآید و حق  به  باطل  و غلط  آمیخته  گردد« )نهج البالغه  ، نامه  53(. حاکم  با فاصله  گرفتن  از مردم 
گاه  خود، درد واقعی  و مشكل  حقیقی  آنان را تشخیص  نمی دهد و حاکم  از وضعیت  واقعی  جامعه  و مردم ناآ

می  شود و نمی تواند تصمیم  درست  را اتخاذ نماید و مردم جامعه  خود را با مشكالت زیادى  روبه  رو می   کند. 
١-٩آینده نگری  و دور اندیشی 

آینده نگرى  و دور اندیشی  یكی  از شرایط  مدیریت  خردمندانه  و منطقی  است  و مدیریت  بدون توجه  به  این  
نكته  مهم  نمی تواند سازمان را به  سر منزل مقصود برساند. قبل  از اقدام به  هر کار باید جوانب  و زوایاى  مختلف  
آن مورد بررسی  قرار گرفته  و پیامدهاى  احتمالی  آن پیش  بینی  شود. مدیرانی  که  قبل  از اقدام هاى  عملی ، با آینده 
نگرى  زوایاى  مختلف  مسئله  را بررسی  کرده و امكانات و مقدمات الزم را پیش  بینی  می کنند، تصمیم  هاى  

استوارترى  می گیرند و میزان موفقیت  و اثر بخشی  خود را افزایش  می   دهند ) خدمتی ، 1381: 30(. 
١-١٠ همت  و قدرت تصمیم گیری 

به  جرات می توان گفت  که  مهمترین  وظیفه  یک  مدیر، تصمیم گیرى  است . تصمیم گیرى  سه  رکن  اساسی  
دارد که  اگر هر سه  در اتخاذ یک  تصمیم  مدنظر قرار گیرد، آن تصمیم  بهینه  و به  نتیجه  مطلوب خواهد انجامید:

• گاهی  از شرایط  موجود و جمع  آورى  اطالعات« است . امام علی  )ع( در 	 رکن  اول تصمیم  گیرى  »آ
این  خصوص می فرمایند: »داناترین  مردم کسی  است  که  آینده را بهتر ببیند.«

• رکن  دوم تصمیم  گیرى  »استفاده از تجارت گذشته « است . امام علی  )ع( در این  زمینه  می فرمایند: 	
»هر کس  که  از وقایع  گذشتگان عبرت بگیرد، بصیرت پیدا می  کند و کسی  که  بصیرت و بینایی  یابد قدرت 

تحلیل  و فهم  آن را نیز پیدا می کند و آن کسی  که  فهمید عالم  می  شود.«
• به  مالک  می فرمایند: »اى  مالک ، در 	 امام  نیز »مشورت کردن« است .  رکن  سوم تصمیم  گیرى  



105مجموعهمقاالتاولینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

گاهان را جمع  کن  و با آنان به  بحث  و اقناع بپرداز، آنگاه  امورى  که  واقعیت  آنها بر تو روشن  نیست  دانایان و آ
نظرى  که  مورد اتفاق دانایان مسلمین  است  را به  مرحله  اجرا درآور« )نهج البالغه  ، نامه 53(. 

هر چه  انسان از همت  واالترى  برخوردار باشد، فعالیت  و کارهاى  بیشتر و چشمگیرترى  انجام می دهد و 
کارگزار بلند همت  در کارها و مسئولیت هایی  که  بر عهده گرفته  است ، بسیار موفقتر از دون همّتان می باشد 
و اصواًل ارزش انسان بسته  به  همت  اوست . حضرت علی  )ع( در نامه  53 نهج البالغه  خطاب به  مالک  اشتر 

می فرمایند: »با بلند همتان بپیوند« )قوچانی  ، بی تا ، 137(. 
از لوازم دیگر در مدیریت ، قدرت تصمیم  گیرى  است . امام علی  )ع( راى  افراد عاقل  را موجب  نجات آنان 
اندیشه  اوست.  میزان عقل  مرد،  َعقُلُه«؛  میزاَن  الَرُجِل  نیز می فرماید: »َرایش  و  َینجی«  العاِقُل  می  داند »َراَى 

)خوانسارى ، 1387: 55(. 
١-١١ساده زیستی  و توجه  خاص به  طبقه  محروم جامعه 

یكی  دیگر از وظایف  حاکمان در قبال مردم، ساده زیستی  و توجه  خاص به  طبقه  محروم جامعه  است ؛ 
حضرت علی  )ع( در نامه اى  به  والی  بصره که  در مهمانی  شرکت  کرده بود که  نیازمندان در آن مهمانی  جایی  
نداشتند، او را از این  کار برحذر داشته  و به  ساده زیستی  دعوت می کند. آن حضرت همچنین  در عهدنامه  خود 
به  مالک  اشتر چنین  توصیه  می کند: »به  کارهاى  افرادى  از طبقه  محروم که  به  تو دسترسی  ندارند رسیدگی  کن ، 
همانها که  دیده ها آنان را کوچک  می شمارد و مردان و اطرافیانت  آنها را حقیر و کوچک  به  حساب می آورند. 
بنابراین  براى  بررسی  اوضاع و احوال این  قشر از جامعه  کسی  را انتخاب کن  که  متواضع  و خداترس باشد تا 
چنین  شخصی  کارها و احتیاجات ایشان را به  تو گزارش کند... همچنین  به  حال یتیمان و سالخوردگان توجه  
کن ؛ همانهایی  که  راه چاره اى  در زندگی  ندارند و اهل  سئوال و تكدى  نمی  باشند … مقدارى  از وقت  خود را 
به  کسانی  که  نیازمندند و تظلمی  دارند اختصاص بده که  خود را براى  کار آنان فارغ ساخته  باشی  و در مجلسی  
عمومی  بنشین  و براى  رضاى  پروردگار تواضع  را انتخاب کن  و به  سپاهیان و دربانان و نگهبانان خود سفارش 
کن  که  مانع  ورود آنها نشوند تا سخنگوى  ایشان بدون لكنت  زبان و ترس حرفش  را بزند که  من  از رسول خدا 
)ص( بارها شنیدم که  می فرمود: مردمی  که  ضعیفشان نتواند بدون ترس و لكنت  زبان حقش  را از قوى  بگیرد روى  

سعادت و پاکیزگی  را به  خود نخواهد دید« )نهج البالغه  ، نامه  53(. 
 ١-١٢مهربانی 

مهم ترین  رکن  سیاست ، مهربانی  است . امام علی )ع( در عهدنامه  مالک  اشتر بر این  نكته  تأکید فراوان دارند 
که : مهربانی  با مردم را پوشش  دل خویش  قرار ده و با همه  دوست  و مهربان باش )نهج البالغه  ، نامه  53(. 
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١-١٣ داشتن  تخصص 
گاهی  الزم از مسائل  مربوط به  مسؤلیت  او است  که  شرط کامیابی  او نیز  از ویژگی هاى  مهم  مدیر کارآمد، آ
گاهی  ومهارت الزم، ضامن  پیشرفت  سازمان به  سمت  و سوى  اهداف مورد نظر است .  به  شمار می رود. داشتن  آ
امیر)ع( در طی  نامه  خود به  مالک  اشتر داشتن  تخصص  را براى  مدیران ذکر کرده است : »و مِنُهم اهَل التجرَبِه و 
الَصیاء من َاهل الُبُیوتاِت الصاِلَحه و الَقدَم«؛ و از میان آنها افرادى  را که  با تجربه  تر و پاکتر و پیشگاه تر در اسالمند 
برگزین . در واقع  یک  مدیر می تواند با الگو گرفتن  از امام علی  )ع( و پیروى  از سفارشات ایشان به  عنوان یک  مدیر 

الیق ، کارآمد و متخصص  در جامعه  خود به  خدمتگزارى  بپردازد. 
٢-لوازم اجتماعی 

از دیدگاه اسالم یک  مدیر الیق  و شایسته  باید داراى  شرایط  و لوازم اجتماعی  خاصی  باشد که  از آن ها می توان 
حسن  سابقه ، امانت  دارى ، اعتماد به  نفس ، صبر و بردبارى ، قضاوت عادالنه  و موارد بسیار دیگر از این  قبیل  را 

بیان کرد. امام علی  )ع( در نامه  خود به  مالک  اشتر لوازم الزم را ذکر کرده است . 
٢-١حسن  سابقه 

یک  مدیر الیق  باید داراى  حسن  سابقه  و گذشته  اى  درخشان در طول زندگی  اجتماعی  باشد. در سوره ى  
شورى  آیه  ى 43  » َلَمن َصَبَر َو َغَفَر ِانَّ ذِلَک َلِمن َعزِم ااُلموِر«؛ و آنكه  صبر کند و از خطا در گذرد این  کار از 

کارهاى  پسندیده است. 
٢-٢امانت  داری 

»َو ُحسِن ِخدمِتِهم، َو َلیَس َوَراَء َذلک من النصیَحِه و ااَلمَانِه شیٌء، ولكن اختبرُهم بما ولوا للصالحین قبَلَک«؛ 
در حالیكه  در ماوراء این  ظاهر جالب  هیچگونه  امانت  دارى  و خیرخواهی  وجود ندارد، بلكه  آنها را از طریق  
پست هاى  که  براى  حكومتهاى  صالح  بیش  از تو دانسته  اند بیازمایی. )بدترین  وزرا کسانی  هستند که  وزیر 
زمامداران بد و اشرار پیش  از تو بوده اند، کسی  که  با آن گناهكاران در کارها شرکت  داشته  نباید جز و صاحبان 
سِرّ تو باشد آنها همكاران گناهكاران و برادران ستمكارانند، در حالیكه  تو بهترین  جانشین  را از میان مردم به  جاى  
آنها خواهی  یافت  از کسانی  که  از نظر فكر نفوذ اجتماعی  کمتر از آنها نیستند و در مقابل  بار گناهان آنها را بر 

دوش ندارند، از کسانی  هستند که  با ستمگران در ستمشان همكارى  نكرده و در گناه شریک  آنان نبوده اند(
٢-٣ عدالت 

امام علی  )ع( به  داشتن  عدل و عدالت  شهره بود. ایشان می فرماید: »آن که  به  عدالت  رفتار کند، خداوند از 
دولتش  پاسدارى  می کند« )آمدى ، 8722 :13٦٦(. ایشان ستمگرى  را یكی  از اسباب زوال دولت ها دانسته  اند و 
می فرمایند: بدترین  حكمرانان کسانی  هستند که  بر شهروندان خود، ستم  روا دارند )همان ، 5717(. این  صفت  
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از ویژگی هاى  اساسی  یک  حاکم  است  زیرا بدون آن مردم به  زمامداران اعتماد نمی  کنند. در اندیشه  سیاسی  امام 
علی  علیه  السالم ویژگی  عدالت  اگر در حاکم  نباشد یا ضعیف  باشد او به  هیچ  وجه  نمی  تواند به  تعهدات خود 
عمل  نماید یا پایدار بماند و بدون شک  به  ستم  و بی انصافی  و تبعیض  و باندبازى  و تمامیت  خواهی  و استبداد رأى  
و بیدادگرى  کشانده می  شود در این  مورد امام می  فرماید: »سه  ویژگی  است  که  در هر پیشوایی  وجود داشته  باشد 
می توان پذیرفت  که  به  امانت  خود وفادار مانده است ؛ در حكمش  عدالت  روا دارد، خود را از مردم نپوشاند و 
قوانین  الهی  را درباره اشخاص دور و نزدیک  یكسان برپا دارد« )دلشاد تهرانی  ، 1377: 10٦(. مبناى  اشارات امام 
علیه  السالم عدالت  محور بودن حاکم  در اداره امور کشور می  باشد. مدیر الیق  باید در مسائل  و اختالفات بین  
کارکنان خود، قضاوت عادالنه  داشته  باشد خداوند می فرمایند: »َو ِاذا َحَكمُتم َبیَن الّناِس َان َتحُكموا ِبالَعدِل«؛ 
چون در میان مردم به  داورى  نشینید به  عدل داورى  کنید. )خداوند به شما فرمان داده که  به  هنگامی  که  میان 
مردم قضاوت و حكومت  می  کنید، از روى  عدالت  حكم  کنید( )نجفی  خمینی  ، 1389: 211/3(. همچنین  از 
عمومیت  کلمه  »َبیَن الّناِس َان َتحُكموا ِبالَعدِل« اینطور به  دست  می آید که  باید بین  کلیه  افراد بشر به  عدالت  

داورى  نمود خواه غیر مسلمان باشند )بهرامپور، 1390: 110(. 
٢-٤صداقت 

مدیر موفق  و مورد اعتماد در بین  مردم و کارکنان کسی  است  که  بر اساس گفته  و قول خود عمل  کند و 
در رفتار و کردارش صداقت  داشته  باشد. صداقت  در مدیر از بهترین  عوامل  موفقیت  در کار و حافظ  آبرو و 
برآورنده وجاهت  اجتماعی  است . چنانچه  مدیر در محیط  کار و صحنه هاى  اجتماعی  از صداقت  الزم برخوردار 
باشد موفقیت  او حتمی  است  و در غیر اینصورت حتی  اگرفرضًا در ابتداى  کار و با اغفال دیگران رسوا نگردد، اما 
سرانجام روزى  با دریده شدن پرده ها، دروغگویی  او آشكار می گردد. به  غیر از صداقت  روش دیگرى  نمی  تواند 
ضامن  موفقیت  باشد و یک  مدیر باید اهل  صدق باشد. امام علی  )ع( در نامه  به  مالک  اشتر به  او می  فرماید که  »با 

اهل  صدق بپیوندد و مسئولیت  هاى  کلیدى  را به  آنان بدهد« )قوچانی ، بی تا: 13٤(. 
یكی  از ویژگی هاى  امام علی  )ع( صداقت  و راستگویی  بود، که  برگرفته  از تربیت  در دامان پیامبر )ص( بود. در 
اندیشه  و شیوه امام علی  )ع( صداقت  و راستگویی  از اصول اساسی  است  و داراى  جنبه  ابزارى  و تاکتیكی  نیست  
امام علی  )ع( در شوراى  ٦ نفره خلیفه  دوم با قاطعیت  و صراحت  بیان داشت  که  من  به  قرآن و سنت  پیامبر )ص( 
و اجتهاد خود عمل  خواهم  کرد )طبرى ، بی تا: 2081/5(. حتی  در زمان بیعت  مردم با ایشان نیز با صراحت  
بیان داشت  که  براى  رسیدن به  خالفت ، دروغ نخواهم  گفت  و از صراط حق  منحرف نخواهم  گشت  )مقدسی ، 
بی تا:٦ /8٦٤(. امام علی  )ع( با شجاعت  تمام، همه  امورى  را که  به  قطع ، مخالفت  هاى  بسیارى  را برمی  انگیخت ، 
در همان آغاز بیعت  مردم با خود، بیان داشت  و براى  رسیدن به  خالفت  و به  دست  آوردن دل مخالفان خویش ، 

دروغ نگفت . 
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٢-٥ قدرت جذب
مدیر یا رهبر باید بتواند افراد زیادى  را جذب کند و در هنگام لزوم افرادى  را از گرد خود و از سازمان طرد 
نماید. آنچه  مسلم  است ، قوه جاذبه  مدیر باید از نیروى  دافعه  او بیشتر باشد. کسانی  که  به  دالیل  مختلف  مثل  
سردى  و تندى  رفتار، عدم سازش و ناتوانی  مهار احساسات خود، باعث  دلسردى  و پراکندگی  انسان ها می شوند، 
مدیران و رهبران خوبی  نیستند در حالی  که  جذب افراد باید با سهولت  بیشتر انجام گیرد و نباید افراد را به  سادگی  
از دست  داد. از سوى  دیگر مدیر باید دافعه  داشته  باشد زیرا که  مظاهر شرك و نفاق و فسق  و گناه را باید از 
اطراف خود و محیط  کار و کاًل از جامعه  طرد نماید. اگر شخص  مسئول با عناصر یاد شده همنشین  و هم  کاسه  
باشد آن چنان در آنها حل  می  شود که  دیگر قدرت موضع  گیرى  نخواهد داشت . طبیعی  است  که  سازشكارى  
با همه  گروه ها موجب  می شود که  رابطه  دوستان واقعی  با انسان ضعیف  شود و دشمنان دوست  نما هم، جهت  
سودجویی  و دست  یابی  به  مقاصد پلید خود، انسان را همراهی  نمایند و هنگامی  که  احساس کنند دیگر به  آنها 
فایده اى  نمی  رسد یا در معرض خطر قرار گرفته اند بالفاصله  انسان را رها می  کنند و به  سراغ دیگرى  می روند 
امیرالمؤمنین )ع( در نامه  به  مالک  اشتر می  نویسد: »باید دورترین  و مبغوض ترین آنها نزد تو کسانی  باشند که  
زشتی  هاى  مردم را جستجو می  کنند« در این  سخن  حضرت یک  معیار براى  رفع  و حذف نیروها بیان می کنند و 

بر لزوم دافعه  داشتن  مدیر تأکید می نماید )احمد خانی ، 1379: 13٤(. 
٢-٦ آشنایی  با مشکالت زیردستان

از خصوصیات بارز مدیران و مسئوالن این  است  که  از مشكالت و معضالت شخصی  و روحی  کارکنان خود 
غافل  نمانند. در نامه  53 به  مالک  اشتر فرمودند: »آنگاه به  حد وافی  نیازمندى هاى  آنان را تأمین  کن  که  این  خود 
امكان می دهد که  در اصالح خویش  بكوشند و از تصرف در اموالی  که  در اختیارشان می باشد بی  نیاز گردند، 
حجت  را بر آنان تمام می  کند که  عذرى  براى  مخالفت  با امر تو یا خیانت  به  امانت  رحمت  بر رعیت  و محبت  
و لطف  به  آنان را به  قلبت  قابل  دریافت  ساز و هرگز درنده خون آشام بر آنان مباش که  خوردن آنان را غنیمت  

بشمارى« )نهج البالغه  ، نامه  35(. 
٢-٧رفق  و مدارا

هیچ  عاملی  مثل  رفق  و مدارا نمی تواند پیوندى  عمیق  و اصیل  میان مدیران و زیردستان ایجاد کند و همراهی  
آنان را تضمین  نماید. مدیران جز با نرمی  و مالیمت  نمی توانند فاصله هاى  میان خود و کارکنان را بردارند، در 
اعماق دل آنها نفوذ کرده، آنان را با خود همراه نمایند. امیرالمؤمنین  )ع( به  کارگزاران خود توصیه  می فرمود که  
در ادراه امور جامعه  و تعامل  با مردم، اصل  رفق  و مدارا و مهربانی  را مالك قرار دهند و حتی  االمكان از برخورد 
شدید و تند بپرهیزند. ایشان در نامه  ٤٦ به  یكی  از کارگزاران خود می فرماید: »آنجا که  مدارا کردن بهتر است  



109مجموعهمقاالتاولینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

مدارا کن ، اما آنجا که  جز با شدت عمل  کارها پیش  نمی رود. شدت عمل  به  خرج ده و پر و بال خود را براى  
مردم بگستر و با چهره گشاده با آنان رو به  رو شو. ضرورت و جایگاه ویژه مدارا و مهربانی  در نگاه مدیریتی  امام 
علی  )ع( تا آنجاست  که  آن حضرت توجه  به  مدارا و رفق  را حتی  هنگامی  که  برخوردهاى  شدید اقتضاء می کند 
ضرورى  می داند و سفارش می  کند که  هنگام شدت و سختگیرى  نیز نباید از مهربانی  و عطوفت  غفلت  کرد. 
ایشان به  همان کارگزار سفارش می کند: »سخت گیرى  را با کمی  نرمش  و مدارا درهم  آمیز« )خدمتی ، 1381: 

 .)35-3٤
٣-صالحیت  خانوادگی  

مدیریت  امانتی  الهی  می باشد که  بر عهده مدیر گذارده می شود. یک  مدیر الیق  باید داراى  اصالت  خانوادگی  
و اخالقی  باشد از این  رو پاکدامنی  و پرهیز از گناه، توکل  و توسل  و... داشته  باشد تا بتواند جامعه  را به  سوى  
هدف الهی  سوق دهد. امام علی  )ع( در نامه  ى  خود به  مالک  اشتر توجه  به  اصالت  خانوادگی  را تاکید کرده است  
واِبِق ِالَحَسنِه، ُثمَّ اهِل النجَدَه واشجاَعِه؛  » ُثمَّ الَصق ِبَذِوى الُمُر َراِت واالُحسَاِب، وأهِل الُبیوَتاِت الصاِلَحِه، والسَّ
هُم جماع«؛سپس  روابط  خود را با افراد با شخصیت  و اصیل  و خاندانهاى  صالح  و  َخاِء و المسماَحِه، فإنَّ والسَّ
خوش سابقه  برقرار سازد! و پس  از آن با مردمان شجاع و سخاوتمند و افراد بزرگوار؛ چرا که  آنها کانون گرم و 

مراکز نیكی  هستند. 
٣-١اهلیت  و شایستگی 

اهلیت  و شایستگی  از شرایط  مدیریت  در جامعه  اسالمی  می باشد به  طورى  که  خداوند می فرماید: »ِانَّ الله 
یاُمُرکم أن ُتَوّدا اال مانت الی اهلها...« ؛خداوند به  شما فرمان می  دهد که  امانت ها را به  صاحبانشان بدهید.... نگاه 
علی  )ع( به  سیاست ، نگاهی  توحیدى  و الهی  است . از دیدگاه امام علی  )ع(، والیت  و حكومت، تنها حق  کسانی  
است  که  ویژگی  ها و شایستگی  هاى  به  دست  آوردن آن را داشته  باشند. در خطبه ى  شقشقیه ، گالیه  و اعتراض 
گاهی  از جایگاه واالى  علی  )ع( و صالحیت  و شایستگی  هاى  برتر  امام علی )ع( متوجه  کسانی  است  که  در عین  آ

آن حضرت، لباس خالفت  را بر تن  کردند و این  مسئولیت  خطیر را عهده دار شدند. 
امام علی  )ع( در سیره حكومتی  خویش  بسیار مراقب  بودند تا افراد صالح  و شایسته  را براى  اداره امور انتخاب 
کنند و کسانی  را که  لیاقت، شایستگی  و برترى  بیشترى  نسبت  به  سایرین  دارند، براى  انجام مسئولیت  برگزینند 
ایشان هرگز اجازه نمی دادند والیان ناشایست  بر مردم حكومت  کنند؛ چنان که  همه  افرادى  را که  عثمان بر سرکار 
آورده بود، از کار برکنار نمودند و افراد شایسته  را منصوب نمودند و افرادى  را که  پست  و مقام خود را به  سبب  
اشرافیت  و یا بازى  هاى  سیاسی  به  دست  آورده بودند عزل نمودند. امام علی  )ع( حتی  خود معاویه  را که  از سران 

قبیله  قریش  بود عزل نمودند )یعقوبی ، 1378: 178/2(. 
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٣-٢ امانت  داری 
امانت  معناى  وسیعی  دارد و هر گونه  سرمایه  مادى  و معنوى  را شامل  می شود و هر مسلمانی  طبق  صریح  این  
آیه  وظیفه  دارد که  به  هیچ  امانتی  و به  هیچ  کسی  خیانت  نكند )مكارم شیرازى ، 137٤:، ٤7٦/3(. مدیریت  نیز به  
عنوان امانت  الهی  است  که  برعهده افراد گذارده می شود؛ بنابراین  باید در حفظ  آن کوشا بوده و خیانت  نكنند. 

نتیجه  گیری 
بنابراین  باید گفت  کالم و سیره معصومین  )ع(، درس زندگی  سعادتمند در این  دنیا و رستگارى  آخرت براى  
انسان است . همان طور که  در معیارهاى  استخراج شده از نهج البالغه  مشاهده شد، معارف اهل  بیت  فقط  به  
یک  بعد انسان نمی پردازد و انسان را در تمام ابعاد وجودى  رشد می دهد. براین  اساس می توان چنین  نتیجه  گیرى  
نمود که  در رویكرد اسالمی ، نظامی  جامع  و همه  جانبه  در مقام تعریف  ویژگی  هاى  مدیران مد نظر است  که  
ابعاد درونی  ساختارى ، رفتارى  را بصورت همزمان پوشش  می دهد از آن جا که  رهبر نمی تواند همه  کارهاى  
حكومت  را شخصا انجام دهد به  افراد مورد اعتماد، که  به  عنوان واسطه  کارها را انجام دهند نیاز دارد و او باید 
بر آن ها نظارت مستمر داشته  باشد. این  افراد باید مؤمن  و متقی  کامل  و داراى  خصوصیات تخصصی  اجرایی  نیز 
باشند. هم  چنین  اهمیت  وظایف  حاکمان در برابر مردم و کارگزاران حكومتی ، موجب  شده تا تأکید بیش  ترى  
در تعالیم  دینی  به  صفات و شرایط  حاکم  اسالمی  اعمال گردد، زیرا الزام و التزام حاکمان به  انجام وظایف  مهم  

خود تنها در صورتی  تحقق  می یابد که  صفات و شرایط  مورد نظر شارع در انتخاب حاکم  رعایت  شده باشد. 
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* مكارم شیرازى  ، ناصر، 137٤، تفسیر نمونه  ، چاپ اول ، تهران، دارالكتب  االسالمیه . *نجفی  خمینی ، محمد 
جواد، 1389، تفسیر آسان، چاپ اول، تهران ، انتشارات اسالمیه . 
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تشعشع  عرفان علوی  در افق  دعای  صباح
احمد جعفری1 ، محمد جواد سلمان پور2 و محسن  زارعی  جلیانی 3

چکیده
سیر و سلوك در طریق  حقیقت  را باید از سالكان به  حق  راه حقیقت  آموخت  که  در این  مسیر به  کمال رسیده 
و در ذات الهی  به  فنا واصل  گردیده اند و چه  کسی  افضل  از علی  )ع( بعد از نبی  )ص(. درس گفتار آن امام همام 
در دعا و نیایش  حضرتش  به  وفور دیده می شود از جمله  دعاى  شریف  صباح که  عرفان عملی  و نظرى  در آن 
موج می زند و سالكان حقیقت  را در این  بحر معرفت ، محو وبه  ساحل  صحو می  رساند. در این  نگاشته  که  به  
روش کتابخانه اى  نوشته  شده، نگارنده با گزینش  برخی  از فرازهاى  این  دعاى  عالیه  المضامین ، عرفان عملی  در 
سیره علوى  را با نگاه به  آیات و روایات در حدى  که  در این  مقال بگنجد شرح می دهد. وجه  نوآورى  و متمایز 
این  نوشته  با دیگر نوشته هاى  متناظر خود، این  است  که  بنا به  اقتضاى  روز و نیاز جامعه  امروزى  به  شرح فرازهایی  
از دعاى  مذکور می  پردازد تا جرعه اى  از این  اقیانوس چشیده شود. هدف این  است  که  آموزه هاى  عرفانی  علوى  

را در این  وادى  عاصف  زده از عرفان هاى  سلفی  و انحرافی ، نصب  العین  قرار گیرد. 

واژگان کلیدی: دعای  صباح، عرفان عملی ، سیره علوی ، سیروسلوك، سالک ، عارف، جامعه  امروزی 

)ahmadj55d@gmail. com( 1  - استاد دانشکده مطالعات تطبیقی  قرآن کریم  شیراز
2  - عضو هیأت علمی  و دانشیار دانشگاه شیراز 

3  - عضو هیأت علمی  دانشگاه آزاد کازرون
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مقدمه 
در تعریف  عرفان آمده است  »راه و روشی  که  طالبان حق  براى  نیل  به  مطلوب و شناسایی  حق  بر می  گزینند.« 
عرفان خود بر دو نوع است : عرفان عملی  یعنی  سیر و سلوك، وصول و فنا، دیگرى  عرفان نظرى  یعنی  بیان ضوابط  
و روش هاى  کشف  و شهود )فرهنگ  اصطالحات عرفانی ، ص 10( به  عبارتی  دیگر، عرفان عملی ، راه و روش 
پرورش انسان را نشان می دهد و عرفان نظرى ، یافته هاى  سالک  از خداوند، جهان هستی  و انسان را بیان می کند. 
البته  این  تقسیم بندى  از زمان ابن  عربی  شروع شد و به  تدریج  وارد فلسفه  از جمله  حكمت  متعالیه  گشت  ولی  در 
نزد اهل  بیت  اطهار، عرفان عملی  از نظرى  جدا نیست  زیرا کردار آن شوامخ  با گفتار شریفشان یكسان و آنچه  
را از شناخت  حقایق  به  آن واصل  شده و کشف  و شهود نموده اند در قالب  سخنان حكیمانه  به  مردم آموخته اند. 
از جمله  آنها، دعاى  شریف  صباح است  که  دریایی  از عرفان عملی  و نظرى  در آن موج می زند. حق  است  که  
عرفان را از نیابیع ِحَكم  که  به  سرچشمه  فیض  متصل  هستند، آموخت  نه  از امثال ابن  عربی ها. امام عارفان، امیر 
مؤمنان )ع( می فرماید: »نحن شجره النبوه و محط الرساله و مختلف المالئكه و معادن العلم و ینابیع الِحكم...« 

)نهج البالغه ، خ108(. 
اهمیت  این  موضوع، دریافت  یافته هاى  مولی الموحدین  و امام العارفین  از سیر و سلوك و اخالق اجتماعی  
یافته  و  را در دعاى  شریف  صباح  این  مقصود  نگارنده،  به  عرفان هاى  کاذب است  که   از گرایش   بازدارنده 
فرازهایی  از این  دعاى  شریف  بنا به  نیاز عصر حاضر و بنا به  وسع  قاصر، شرح می دهد. عصرى  که  طوفان هاى  
عرفان کاذب، قلوب مردم را در نوردیده و افكار و اندیشه هاى شان از درك معناى  حقیقت ، پریشان کرده است . 
هر کس  از راه رسیده، ادعاى  کشف  و شهود کرده و اذکار و اورادى  را زمزمه  لب  غافالن ولی  تشنگان راه 
گم کرده، می نماید و دکانی  براى  خود راه می اندازد غافل  از اینكه  مولی المتقین  می فرماید: »عارف راستین  کسی  
است  که  عقل  خویش  را احیاء کند..« )نهج البالغه ، خ 210(. احیاء عقل ، شاه کلیدى  است  که  می توان به  وسیله  

آن زنجیرهاى  جهل  را گشود و تارهاى  عنكبوت شیطان را زدود و در پرتو آن، شاهراه توحید را پیمود. 
در این  مقال محدود و با بضاعت  مقصور، سعی  در بیان مقصود می رود فلذا مقدمه اى  کوتاه در سند دعا، 

آنگاه فرازهاى  منتخب  بیان گردیده و به  شرح آن پرداخته  می شود. 
پیشینه 

شرح دعاى  شریف  صباح توسط  عالمان فرهیخته  و عارفان ستوده، بسیار است  از جمله  شرح عالمه  مجلسی ، 
مازندرانی ، مدنی  کاشانی ، محقق  خراسانی ، نجفی  خوانسارى ، مال هادى  سبزوارى ، مال مصطفی   خواجوى  
خویی ، حكیم  الهی ، کوه بنانی  و دیگر شروح خطی  و چاپی  که  فراوان است  ولی  جنبه  نوآورى  در این  مقاله ، 
شرح فرازهایی  از عرفان عملی  موجود در این  دعا که  مطابق  نیاز جامعه  امروزى  الزم است  الگو پذیرى  شودو نقد 
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مسالک  و بعضًا لقطات ناصواب در حوزه مزبور در عصر حاضر می باشد. 
نشأتین   رستگارى   باعث   هر صباح،  در  آن  ترتیل   در  که   دعایی   بهترین   شریف  صباح  دعاى   شرافت   در 
می گردد، مملو از ثناى  کبریایی  است  که  در هر صباح از تشعشع  نور عالم  فروزش، رواق گنبد گیتی  در تأجج  و 
اشباح بشرى  به  وشاح )گردنبند جواهرنشان( ارواح ملكی  متجلی  و تعلقات ناسوتی  با کسب  اوصاف حمیده و 
دفع  اخالق ذمیمه ، به  جناحین  علم  و عمل  در عالم  الهوتی  به  طیران آمده و از فیض  باده معرفتش  مست  حق  و در 
پی  استفاضه  از فیوضات جاللش  می باشند از جمله  فضایل  این  دعاى  مبارك، صرف نظر از اشتمال آن بر مضامین  
عالی  عرفان و فصاحت  و بالغت ، غایت  اسرار وثاقت  و رشاقت  )لطافت ( و تتبل  و ابتهال و مناجات و تضرع 
منادى  به  درگاه والی  بی نیاز است  که  چنین  امور مذکوره ممكن الصدور نیست  مگر از ناحیه  خاندان عصمت  و 
طهارت زیرا احدى  را بر انشاى  این  نوع محاورات و اظهار حاجات قادر نیست  و نخواهد بود مگر آنكه  مؤید به  
تأییدات خاصه  متعال تعالی  شأنه  باشد، مظهر عجایب  و اسداهللا الغالب  باشد، افصح  الفصحاء و فخرالعرفاء باشد. 
و او کسی  نیست  جز وجود ذى  جود ابواالئمه  الهدى ، علی  المرتضی  علیه  آالف التحیه  و الثنا. در این  دعاى  
شریف  پس  از حمد خداى  اعلی ، بر دلیل  طریقت  و شارع شریعت  و اهل  بیت  عصمت  و طهارت علیهم  آالف 
التحیه  و الثنا درود می فرستد، آنگاه از ینبوع معرفت  و حكمت ، میاه گواراى  علم  و عمل  بر لسان شناخت  و 
اخالق جارى  کرده و کام تشنگان حقیقت  را از آن سیراب نموده و در نهایت  با قلبی  محجوب و نفسی  معیوب 

و عقلی  مغلوب و زبانی  معترف به  ذنوب، دست  دعا به  درگاه بارى تعالی  بر می دارد. 
بحثی  در سند دعای  شریف  صباح

1-عالمه  مجلسی  در بحاراالنوار آورده است  که  دعاى  صباح به  خط  کوفی  بر روى  پوستی  بلند به  امضاى  
حضرت امیرالمؤمنین  علی  )ع( دیده شده که  حضرتش  مرقوم فرموده »هذا دعاء عّلمنی  رسول اهللا صلی  اهللا علیه  

و آله « )بحاراالنوار، ج 8٤، ص 339(
2-قدیمی  ترین کتابی  که  دعاى  صباح در آن دیده شده، کتاب اختیار المصباح تألیف  سال ٦53 از سید علی  
بن  حسین  بن  حسان بن  باقی  قرشی  از معاصرین  محقق حّلی  و سید بن  طاووس است  )بحاراالنوار، ج 1، ص 38(
3-مال فیض  کاشانی ، این  دعا را در آخر کتاب ذریعه  آورده است  )نسخه  خطی  کتابخانه  آیت اهللا مرعشی ، 

ش 28٤0(
هر چند که  تمامی  این  اسناد در اصطالح علم  روایت  و درایت  ظنی  الصدور است  ولی  مضامین  عالیه  آن، 
فصاحت  و بالغت ، استعارات تخییلیه  ترشیحیه ، کنایات و تشبیهات و تجریدات، آن را قطعی  الصدور می نماید. 

فرازهای  عرفان عملی  دعای  شریف  صباح
از این  دعاى  عظیم  با مضامین  عالیه  عرفانی ، فقره هایی  برگزیده شده که  به  نظر نگارنده سیره عملی  مولی  
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الموحدین  در عرفان را بیان می نماید. 
ْحَمِة َو اْلَفالِح« َباِح ِبَمَفاِتیِح الرَّ ُهمَّ َلَنا َمَصاِریَع الصَّ 1- »َو اْفَتِح اللَّ

به  نظر نگارنده، در این  فراز، داعی  از مدعو، توفیق  خواندن قرآن و عمل  به  آن را می طلبد زیرا اولین  گام 
عارف، بیدارى  و یقظه  است  که  از این  طریق  حاصل ، و واصل  را به  موصول و طالب  را به  مطلوب می رساند. 

ُهمَّ ِبَعَظَمِتَک ِفی ِشْرِب َجَناِنی َیَناِبیَع اْلُخُشوِع« 2- »َو اْغِرِس اللَّ
در این  فقره، از خداوند جهان آفرین ، توفیق  انابه  و توبه  شده تا عارف بتواند به  سبب  آن به  تخلیه  رذایل  و 

تحلیه  فضایل  بپردازد. 
ُموِع« ُهمَّ ِلَهْیَبِتَک ِمْن آَماِقی َزَفَراِت الدُّ ْجِر اللَّ

َ
3- »َو أ

توقیف  بكاء از خوف خدا، راه سالک  طریقت  حقیقت  را براى  ورود به  مرحله  اخالص هموار می سازد. 
ِة اْلُقُنوع« زمَّ

َ
ی ِبأ ُهمَّ َنَزَق اْلُخْرِق ِمنِّ ِب اللَّ دِّ

َ
4- »َو أ

تذلل  و فروتنی  مانع  از انحراف در مسیر عارف می گردد و دل عارف را جایگاه خدا می سازد و حمایت  در 
این  امر مذکور، هواى  نفس  را سرکوب نموده و امر بر او مشتبه  نمی گردد. 

5- »ِإَلِهی َقَرْعُت َباَب َرْحَمِتَک ِبَیِد َرَجاِئی«
امید به  رحمت  خدا و خوف از غضب  خدا مانع  بروز انحرافها و عامل  هدایت  به  یقین  است  که  عالی ترین  

منزل عارفین  آنجاست . 
در هر کدام از این  فقرات، ابتدا به  بیان لغات پرداخته  می شود، سپس  شرح مختصرى  از دعا و در آخر، 
مصائب  جامعه  امروزى  که  فراز مربوطه  راه درمان آن است ، مختصرًا نقل  می گردد. با توجه  به  این  نكته  که  ائمه  
هدى  )ع( به  مقتضاى  زمان، ابزارهاى  فرهنگی  خاصی  را اصالح و هدایت  جامعه  به  کار می گرفتند )زبان دعا در 
صحیفه  سجادیه ، ص 9(. ظهور امام العارفین  و بیان سیره علمی  و عملی  در عرفان براى  جلوگیرى  از سقوط در 
عرفان هاى  کاذب است  که  پیروى  از آنها، چراغ هدایت  ما در تشخیص  حق  از باطل  و در عرفانهاى  نوظهور است  

که  در این  مقال به  برخی  از موارد این  پدیده شوم اشاره می گردد. 
شرح فرازهای  عرفان عملی  دعای  شریف  صباح

ْحَمِة َو اْلَفالِح«؛ بگشاى  اى  خدا از براى  انتفاع ما درهاى   َباِح ِبَمَفاِتیِح الرَّ ُهمَّ َلَنا َمَصاِریَع الصَّ 1- »َو اْفَتِح اللَّ
بسته  صبح  را به  کلیدهاى  رحمت  و رستگار. 

مصاریع  جمع  مصراع و مصراع به  معناى  لنگه  درب است  و استعاره مصاریع  الصباح، استعاره مكنیه  تخییلیه  
ترشیحیه  می باشد )شرح دعاى  صباح، مال مصطفی  خویی ، ص 1٦0(. زیرا صباح تشبیه  به  خانه اى  شده که  در 
آن خیر و خوبی  نهفته  است  و کلید خیر و خوبی ، رحمت  و رستگارى  است  و از این  جهت  مصاریع  و مفاتیح  
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به  صورت جمع  آمده زیرا اسباب رحمت  و فالح براى  گشایش  انواع خیر و خوبی ها، متعدد است  و داعی  همه  
این  اسباب را براى  همه  آن انواع، خواهان است . 

سؤال مطروحه  این  است  که  چه  رمز و رازى  در صبح  وجود دارد که  امام عارفین  آن را به  خانه  خیر و خوبی  
تشبیه  کرده که  کلید درب آن، رحمت  و فالح است ؟ چه  اسرارى  صبح  دارد که  در دو آیه  قرآن کریم ، خداوند 
ْسَفر( )مدثر، 3٤( و در جاى  دیگرى  می فرماید 

َ
ْبح ِإذا أ عظیم  به  آن قسم  خورده است . در جایی  می فرماید: )َو الصُّ

س( )تكویر، 18(، امام سجاد، زین العابدین  و العارفین  می فرماید: » و یهتدى بضوء صباحه و  ْبح ِإذا َتَنفَّ )َو الصُّ
یقتدى تبلج اسفاره و یستصبح بالمصباحه و...« )صحیفه  سجادیه ، دعاى ٤2 ختم  قرآن، ص 17٦( ”و به  روشنی  
بامدادش راه می یابند، چنانكه  به  روشنی  صبح ، چیزهاى  پوشیده به  تاریكی  شب  آشكار می شود و به  درخشیدن 
و روشنایی  آن اقتدا می کنند و از چراغ آن چراغ می افروزند” )ترجمه  صحیفیه  سجادیه ، فیض االسالم، ص 2٦7 
و 2٦8(. بنابراین  صبح  از دیدگاه قرآن و ورایات سه  خصلت  دارد: آیینه  روشنایی  است ، زداینده تاریكی  و ظلمت  
گاهی ست  زیرا علم  زداینده جهل  است ، صبح  آشكارکننده است  یعنی  نماد حق  است   است ، صبح ، نماد علم  و آ

و رحمت  و رستگارى  در سایه  حق  هویدا می گردد. 
از طرفی  چون بعد از این  فراز، داعی  از مدعو می خواهد لباس هدایت  بر تن  او بپوشاند، اگر فراز بعدى  را 
عطف  این  فراز دانست ، می شود نتیجه  گرفت  چون قرآن، لباس هدایت  را بر تن  متقین  می کند )َذاِلَک اْلِكَتُب 
ِقیَن( )بقره، 2(، قرآن، نماد حق  است  و در واقع  میزان و شاقول حق  است  و رحمت  و  ْلُمتَّ اَل َرْیَب ِفیِه ُهًدى لِّ
رستگارى  از آن تراوش می کند. مخلص  کالم، از خدا خواسته  شده دربهاى  قرآن را با کلیدهاى  رحمت  و فالح 
بر ما گشوده نماید و این  یعنی  فهم  قرآن و غور در معانی  و الفاظ کتاب هدایت  براى  دورى  از ضاللت  و این  امر 
میسر نگردد مگر با عمل  به  قرآن. قرآن یكی  از عوامل  یقظه  و بیدارى  است  که  اولین  گام سالک  در مسیر حقیقت  

است  )دانش  و روش بندگی ، ص 69(. 
صبح  خیزى  و سالمت  طلبی  چون حافظ  هرچه  کردم همه  از دولت  قرآن کردم

عمل  به  قرآن و بندگی  قرآن کردن، براى  انسان دولت  و مكنت  می آورد، عزت و احترام می آورد. صحت  و 
امنیت  می آورد و مهم تر از همه ، دیو جهالت  را دور می سازد. 

انس  با قرآن کریم  هم  باعث  دفع  غفلت  و هم  باعث  پیشگیرى  از غفلت  می گردد به  گونه اى  که  اگر از روى  
گاهی بخشی  به  او، او را یارى  می دهد. عالمه  جوادى  آملی  داستانی   غفلت ، مرتكب  گناهی  گردد، قرآن در آ
در این  مورد نقل  می کند که  زائرى  آب میوه فروش به  وى  گفته  بود، حجم  زیادى  از لیوان مشتریان را با یخ  پر 
گاه به  یاد  می کردم. روزى  هنگام انتقال قالب  یخ  به  مغازه، دیدم زبانه هاى  آتش  از قالب  یخ  بیرون می زد و ناخودآ
آیه  )َلَترُونَّ الجحیم( )تكاثر، ٦( افتادم و از آن به  بعد، از این  کار دست  برداشتم  )حیات حقیقی  انسان و قرآن، ص 
200(. آرى  انس  با قرآن، انسان را از ورطه  سقوط باز می دارد و این  است  خاصیت  بازدارندگی  قرآن که  در عصر 
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حاضر، بسیار به  آن احساس نیاز می شود تا موجب  فالح و رستگارى  شود و بیان روشن  آن، انسان را از غضب  
خداوند دور و وارد رحمتش  کند. مكاتب  منحرفه  و نحله هاى  فكرى  تابعه  همواره سعی  بر آن دارند که  مختصات 
روشنگرى  و بازدارندگی  قرآن را از بین  ببرند. به  عنوان مثال، فدرَرق صوفیه ، قطب  از نماز خواندن معاف است  
زیرا محتاج به  آن نیست  )نفحات االنس ، ص ٤18(. حال اگر قرآن را شاقول و میزان قرار دهیم ، می بینیم  خداوند 

َلوِة َو اْصَطبِر َعَلیْها... ( )طه ، 132( ْهَلَک ِبالصَّ
َ
ُمْر أ

ْ
رحیم  به  پیغمبر کریم  خود دستور می دهد )َو أ

چگونه  حبیب  خدا از خواندن نماز معاف نیست  ولی  قطب  صوفیه  معاف. اینجاست  که  امام رضا )ع( به  شدت 
صوفیه  را می کوبد و می فرماید: »َمن ذکر عنده الصوفیه و لم ینكرهم بلسانه و قلبه، فلیس مّنا» )سفینه  البحار، ج 
2، ص 57(. این  بازدارندگی  قرآن موجب  فالح و رستگارى  می شود. نتیجه  سخن  اینكه ، مختصات روشنگرى  
قرآن موجب  رحمت  و مختصات بازدارندگی اش موجب  فالح و رستگارى  می شود، دربهاى  خیر و سعادت دنیا 
و آخرت را به  روى  داعی  می گشاید. آنچه  که  داعی  از مدعو در این  فراز از دعاى  شریف  صباح می خواهد، 

حقیقت  عظیمی  است  که  به  آن اشارت رفت . 
ُهمَّ ِبَعَظَمِتَک ِفی ِشْرِب َجَناِنی َیَناِبیَع اْلُخُشوع«؛ اى  خداوند از روى  بزرگواریت  در درون من   » َو اْغِرِس اللَّ
چشمه هاى  فروتنی  را بنشان. اغراس به  معناى  نشاندن درخت  است  و با ینابیع  به  معناى  چشمه ها، مناسبتی  ندارد 
بنابراین  محتمل  است  مفعول آن حذف گردیده و مجازًا استعمال گردد آن هم  مجاز عقلی  به  قرینه  معنوى  مثل 
)َیْوًما یَجَعُل اْلِوْلَداَن ِشیًبا( )مزمل ، 17(. بنابراین  مفعول اغرس، بر مغروس می تواند باشد ولی  با توجه  به  جمله ، 
مغروسی  که  خشوع به  بار آورد. َشرب به  فتح  سین  به  معناى  آشامنده است  )منجد الطالب، ص 277( وج نان به  
فتح  جیم  به  معناى  دل، جان، درون یا وسط  هر چیزى  است  و ینابیع  به  مناسبت  نصب  آن می تواند بدل از شرب 
جنانی  باشد و صفت  ان الخشوع. بنا بر آنچه  گفته  شد، سرچشمه هاى  خشوع، آشامنده جان هستند و داعی  
می خواهد مدعو نهال مغروس را در سرچشمه هاى  خشوع بنشاند تا از خشوع سیراب گردند. چندین  سؤال در 

اینجا مطرح است 
1-نهال مغروس چه  نهالی  است  که  باید از خشوع سیراب گردد؟

2-آشامنده جان یا شرب جنان چه  ظرفی  است  که  مظروف آن سرچشمه هاى  خشوع می باشد؟
3-چرا خشوع به  ینابیع  تشبیه  شده است ؟

در جواب اشاره می شود به  فرمایش  گهربار امام به  حق  ناطق ، جعفر بن  محمد الصادق که  مراتب  رعایت  و 
تأدیب  نفس  را متوقف  به  خضوع و خشوع پروردگار متعال دانسته  و کلید آن را توبه  کردن و بازگشت  به  سوى  
خدا معرفی  فرموده است  )مصباح الشریعه  و مفتاح الحقیقه ، ص 15 و 1٦(. بنابراین  تخلیه  و تحلیه  که  گام دوم 
سیر و سلوك الی  اهللا است  )دانش  و روش بندگی ، ص 93( باید با خشوع و تواضع  باشد و این  خشوع و خضوع، 
نهال توبه  را سیراب می کند و رشد می دهد و بالنده می کند. منشأ این  خشوع یا به  عبارتی  شرب جنان ینابع  
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خشوع، فكر سالک  است  زیرا فرموده: «الدنیا ساعة فجعلها طاعة و باب ذلک مالزمة الخلوة بمداومة الفكر»؛ 
)مصباح الشریعه  و مفتاح الحقیقه ، ص 15( جایی  که  خاستگاه ذکر خداست  و در جواب سؤال آخر، به  کالم 
حق  استناد می شود چرا که  خشوع انواعی  دارد و هر کدام خود چشمه اى  است  که  از جمع  آنها به  عنوان ینابیع  یاد 
ًعا  ِه... ( )حدید، 1٦(. خشوع چشم  )ُخشَّ ن تَخَشَع ُقُلوبُهْم ِلِذْکِر اللَّ

َ
ِذیَن َءاَمُنوْا أ ِن ِللَّ

ْ
 َلْم َیأ

َ
می شود. خشوع قلب ل )أ

ْحَماِن... ( )طه ، 108(.  ْصَواُت ِللرَّ
َ
ْبَصاُرُهْم... ( )قمر، 7( و خشوع صوت )... َلُه َو َخَشَعِت اْل

َ
أ

مخلص  کالم، سالک  از حق  می طلبد نهال توبه  را در ذهن  و فكر او نشانده و با انواع خشوع آن را سیراب 
کند و در یک  کالم توفیق  انابه  و توبه  به  او دهد. درس دوم که  از عرفان عملی  در سیره علوى  منعكس  شده در 
دعاى  شریف  صباح به  دست  می آید، محو منّیت  و کسب  توفیق  انابت  براى  رسیدن به  ساحل  سالمت  با سوار 
شدن بر کشتی  فكرت با بادبان خشعت  است . در عصر حاضر این  منّیت ها و سرکشی هاى  نفس ، کار را به  جایی  
می رساند که  شخصی  عارف می گوید »ال تأخذ نی سنة و ال نوم« )مجله  نور الصادق و الهی نامه  حسن زاده 
آملی ، چاپ اول( بعد هم  عذر بدتر از گناه می آورد و می گوید من  از جنبه  روحانی  گفتم  که  نفس  در حال 
خواب، روحش  می تواند به  مكاشفات و مشاهدات بپردازد که  البته  ادعایی  است  بس  عظیم  زیرا در روایت  است  
»اّنا المعاشر االنبیاء تنام عیوننا و ال تنام قلوبنا« )بحاراالنوار، ج 77، ص 1٤0(. یعنی  خود را در مقام و کسوت 
انبیاء دیدن. یا للعجب  از برخی  عارفان عصر حاضرکه  اگر منظورى  هم  نداشته  باشند لقطه  اى  پرانده که  از )ع( 

جب  و مایه  تعجب  است . 
نتیجه  سخن ، آفت  طریقت ، منیت  است  ومنّیت  سد راه خشوع است ، خشوعی  که  منجر به  توبه  و انابه  و بت  
درون را شكستن  می شود و راه را براى  وصال به  حق ، هموار می سازد، خشوعی  که  خاستگاه آن جایی  است  که  

ذکر و یاد خدا در آن جریان دارد و آن چیزى  جز اندیشه هاى  پاك و مأنوس با کالم خدا نیست . 
ُموع«؛ بارخدایا جارى  گردان از گوشه هاى  چشم  من ، سیل هاى   ُهمَّ ِلَهْیَبِتَک ِمْن آَماِقی َزَفَراِت الدُّ ْجِر اللَّ

َ
»َو أ

اشک  را به  سبب  هیبت  و خوف از تو؛ زفرات الدموع عبارتست  از اشک  چشم  که  با آه و ناله  و نفس  بلند همراه 
باشد و اضافه  زفرات به  دموع اضافه  بیانی  است  که  عبارتست  از گریه اى  که  در آن زفره و آه و ناله  باشد )شرح 

دعاى  صباح مال مصطفی  خویی ، ص 1٦8(. 
سؤالی  که  در ذهن  پیش  می آید این  است  که  چرا داعی  از خدا می خواهد توفیق  گریه  کردن به  او عنایت  
فرماید؟ آن هم  گریه اى  با صداى  بلند. در جواب به  حدیثی  از رسول اهللا )ص( استناد می شود »اللهم  ارزقنی  عینین  
هطالتین  تشفیان القلب  بذروف الدموع من  خشیتک«؛ خدایا مرا دو چشم  اشكبار بخش  که  دل را شفا دهد از 
ریزش اشک هایی  که  از بیم  تو می ریزد... )نهج  الفصاحه ، ص 250، ج ٤97(. ریزش اشک  از خوف خدا دل 
را شفا می بخشد. دل مؤمنی  که  از خدا می ترسد، قطعًا در باطن  قلبش  ملتزم به  ربوبیت  و الوهیت  اوست  و در 

ْشِفُقون( )مؤمنون، 57(.  م مُّ ْن َخْشَیِة َربهِّ ِذیَن ُهم مِّ ظاهر مالزم با اعمال صالح  است )ِإنَّ الَّ
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بكاء از خوف خدا باعث  رضا می شود )دانش  و روش بندگی ، ص ٦02( که  در طریقت  و سیر و سلوك راه 
ه( )بینه ، 8( و باب تغّول را به   ُه َعنْهْم َو َرُضوْا َعْنُه َذاِلَک ِلَمْن َخشی َربَّ ضی اللَّ رسیدن به  اخالص است  )... رَّ
روى  طالب  می  گشاید. وقتی  انسان خدا را مبدأ حكمت  و رحمت  بشناسد، از وجود او خائف  می گردد که  مبادا 
کارى  کند که  خالف رضاى  خداوند باشد تا خداى  حكیم  را بر اساس حكمتش  او را تأدیب  نماید بنابراین  همین  

مراقبت  و مواظبت  راه ورود به  اخالص را که  از هر چیز احمز و دشوارتر است ، هموار می سازد. 
رسیدن به  حقیقت  اخالص، ضجه  و سوز و گداز می خواهد »لضجن  الیک  بین  اهلها ضجیج  االملین ... و 
ال بكّین علیک بكاء الفاقدین« تا از سر خلوص فریاد زند: »این  کنت  یا ولی  المؤمنین « )مفاتیح  الجنان، دعاى  
کمیل ، ص 118(؛ زیرا مؤمن  سالحش  بكاء است  و »سالحه  البكاء« )همان، ص 122( و سرمایه اش امید به  
رحمت  خداست  »ارحم  من  رأس ماله  الرجاء« )همان، ص 122( در آن صورت سبكبار خواهد شد و دل او به  

ِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوب( )رعد:28( ال ِبِذْکِر اللَّ
َ
ِه أ ذیَن آَمُنوا َو َتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْکِر اللَّ یاد خدا آرام خواهد شد؛ )الَّ

هرکه  دریاهاى  اشكش  حاصل  است  گو بیا که  در خور این  منزل است 
وانكه  او را دیده خونبار نیست   گو برو کو رابِر ما کار نیست  )منطق الطیر، ص 29٦(

آرى  سالک ، براى  وصال، گریه  می کند، ضجه  می زند و معبود خویش  را صدا می زند ولی  برخی  براى  
طریقت ، به  وجد می آیند و رقص  و سماع راه می اندازند. مكاتب  انحرافی ، خود را می بینند و می خواهند نه  خدا 
را. هواى  نفس  بر روح آنها غلبه  کرده و تا اعماق وجودشان نفوذ کرده، شیطانولی  آنها شده و زشتی ها و پلیدى  ها 
را در انظارشان زیبا جلوه می دهد. نتیجه  اینكه  طلب  توفیق  بكاء از خوف خدا، راه اخالص را هموار می سازد. 

ِة اْلُقُنوع«؛ بارالها، ادب نما بی پروایی  خوى  خشن  مرا به  وسیله  مهارهاى   زمَّ
َ
ی ِبأ ُهمَّ َنَزَق اْلُخْرِق ِمنِّ ِب اللَّ دِّ

َ
»َو أ
تذلل . 

َنَزق به  معناى  بی پروایی ، سبک مغزى ، ح مق  نفس  وُخرق به  معناى  خشونت ، جهالت ، دیوانگی ، سستی  رأى  
می باشد. ازقه  یعنی  تنگ  و محكم  گرفتن  که  مصداق آن مهار است  و در نهایت  قنوع به  معناى  قناعت  کردن، 
گدایی  کردن، ذلیالنه  درخواست  کردن آمده است . در این  فراز، داعی  تذلل  و فروتنی  را مسألت  دارد. تذلل  
و فروتنی  چه  نقشی  در پیمودن راه حقیقت  دارد؟ حضرت فاطمه  زهرا )س( می فرماید: »اللهم  ذلل  نفسی  فی  
نفسی  وعّظم  شأنک  فی  نفسی ...« )اعیان الشیعه ، ج 1، ص 223( یعنی  »بارالها، ذلیل  نما نفس  مرا در درونم  و 
عظیم  کن  شأن خودت را در درونم « بنابراین  می توان فهمید اگر نفس  ذلیل  گردد، جاى  خدا در آن باز می شود 
ولی  نفسی  که  منیت  و کبر دارد جاى  خدا را اشغال کرده و غاصب  است  و حجاب خودبینی  بین  خود و خدا 

به  وجود آورده است . 
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وقتی  جای  خدا در دل باز شود؛ 
الف ( نفس ، موهوم را معقول ارائه  نمی دهد و اندیشه  مغالطه  نمی کند و عقل  حكم  صائب  می دهد 

ب( متعلق  شهوت و غضب  که  از هواى  نفس  است  به  صورت زیبا و در شكل  تولی  متجلی  نمی شود و محبت  
نَداًدا یُحبونَهْم َکُحب 

َ
ِه أ ِخُذ ِمن ُدوِن اللَّ اِس َمن َیتَّ کاذب نهادینه  نمی گردد که  جاى  محبت  صادق نشیند )َو ِمَن النَّ

ِه( )بقره، 1٦5(.  لَّ ا لِّ َشدُّ ُحبًّ
َ
ِذیَن َءاَمُنوْا أ ِه َو الَّ اللَّ

ج( فرمان آمرانه  عقل  را نسبت  به بّر و خیر دریافت  کرده و مأمور به  شر و بد نمی گردد و صاحب  خود را به  
وِء ِإالَّ َما َرِحَم َربی( )یوسف ، 53(.  اَرُة ِبالسُّ مَّ

َ
ْفَس َل معروف آمر است  نه  به  منكر مأمور )ِإنَّ النَّ

د( دل به  سمت  کمال مایل  می شود و نقص  را جانشین  آن نمی کند. 
پدیده عرفانهاى  نوظهور که  متأسفانه  چند سالی  است  در کشور، نوجوانان غافل  را جذب می کند از نزق خرق 
بهره وافرى  دارد، مثاًل در عرفان حلقه  یا عرفان کیهانی  تناسخ  یا حلول روح را به  گونه اى  تفسیر می نمایند که  عقل  
حكم  به  موهوم بودن آن می کند ولی  یا لألسف ، کسانی  که  حتی  از توحید بهرهاى  در دل ندارند، از این  راه 
می خواهند به  توحید و عرفان برسند. می گویند با عشق  نماز بخوان نه  خم  و راست  شو و از این گونه  مزخرفات 
براى  آنان زیبا جلوه می نماید. مأمور به  سوء هستند و آمر به  شهوت، محبت  کاذب را در دل می پرورانند و جاى  

خدا را غصب  کرده به  شیطان نفس  حواله  می دهند. 
خالصه  اینكه  تذلل  و فروتنی ، عقل  را احیاء و دل را صیقل  داده و آنها را از انحراف به  وجود آمده توسط  نزق 
خرق مهار نموده و شأن واحد را در نظر موحد، عظیم  می نماید و عزمش  را بر استقامت  و پرهیز از لغزش جزم 
ْسَقْیَناُهم 

َ
ِریَقِة َل ِو اْسَتَقاُموْا َعلَی الطَّ لَّ

َ
می نماید زیرا می داند استقامت  بر طریقت  نوشیدن ماء غدق در پی  دارد )َو أ

اًء َغَدًقا( )جن ، 1٦(.  مَّ
»ِإَلِهی َقَرْعُت َباَب َرْحَمِتَک ِبَیِد َرَجاِئی«

خداوندا کوبیدم در خانه  رحمت  تو را به  دست  امیدوارى  خود قرع در لغت  یعنی  کوبیدن چیزى  به  چیز 
دیگر که  در آن اثر کند )التحقیق ، ج 9، ص 2٦9( و رحمت  یعنی  رقت  قلب  و تعطف  و رجا به  معناى  امیدوارى  
است . تشبیه  رحمت  به  باب و رجا به  دست  صورت گرفته  است . از معناى  لغوى  قرع و نسبت  آن به  رجاء چنین  
بر می آید، عارف آن قدر درب رحمت  خدا را می کوبد تا پاسخ  بشنود. اگر منظور امر کالم چنین  نبود به  جاى  
امید وجود دارد و  بین  رحمت  و  این  است  که  چه  نسبتی   قرعت  ازضربت  استفاده می نمود. سؤال مطروحه  

رحمت ، درب ورود به  چه  مكانی  است ؟
امام الساجدین  زین العابدین  )ع( می فرماید: »... و رجاء لرحمتک  التی  بها فكاك رقاب الخاطئین« )صحیفه  

سجادیه ، د1٦، ب: 28، ص 82(. »و براى  امید به  رحمت  توست  که  گردن خطاکاران رهایی  می یابد«. 
امام به  حق  ناطق ، جعفر بن  محمد الصادق )ع( می فرماید: »نجوى  العارفین  تدور علی  ثالثه  اصول: الخوف 
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و الرجاء و الحب ، فالخوف فرع العلم  و الرجاء فرع الیقین  و الحب  فرع المعرفه . فدلیل  الخوف الهرب و دلیل  
قرار  اهل  عرفان روى  سه  اساس  المحبوب علی  ماسواه« »مكنونات قلب   ایثار  الحب   الطلب  و دلیل   الرجاء 
می گیرد: خوف و رجاء و محبت ، خوف فرع علم  است ، امیدوارى  فرع یقین  است  و محبت  در اثر معرفت  
حاصل  می شود و عالمت  خوف فرار است  و عالمت  رجاء، درخواست  و عالمت  محبت ، برگزیدن محبوب 

است  به  چیزهاى  دیگر« )مصباح الشریعه ، ترجمه  مصطفوى ، ص 5(. 
بنابراین  امیدوارى  به  رحمت  واسعه  الهی ، به  خاطر طمع  ورزیدن در عفو و بخشش  اوست  )اللهم اّن ذنوبی  
قد کثرت و لم  یبق  لها اال رجاء عفوك( )مفاتیح  الجنان، اعمال مقام امام سجاد در مسجد کوفه ( زیرا عارف 
سرمایه اى  جز این  ندارد )ارحم  من  رأس ماله  الرجاء( )مفاتیح  الجنان، دعاى  کمیل ( و براى  رسیدن به  منزل یقین  
ناچار از کوبیدن درب رحمت  با دست  امیدوارى  است  چون از صفات جمال او باخبر است  بنابراین  درخواست  
و طمع  در عفو می ورزد »یا من  فی  عفوه یطمع  الخاطئون«، او خود از عفو عظیمش  خبر داده )اٌن اللَه َلَعفٌو 
َغفور( )حج : ٦0( پس  چرا عارف طمع  نكند »اللهم  ان عفوك عن  ذنبی  و تجاوزك عن  خطیئتی ... اطمعنی  فی  

ان اسائک  ما ال استوجبه  منک « )مفاتیح ، دعاى  افتتاح( همین  امر باعث  تحریض  و تشویق  او می شود. 
دست  از طلب  ندارم تا کام من  برآید  یا جان رسد به  جانان یا خود ز تن  برآید )دیوان حافظ ، غزل 233(

ُه  ِه... ( )زمر، 53( زیرا )ِإنَّ ْحَمِة اللَّ حضرتش  با فرمان ال تقنطوا جاى  تردید نمی گذارد... )... اَل َتْقَنُطوْا ِمن رَّ
ِه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن( )یوسف ، 87(. نكته اى  که  حائز اهمیت  است  براى  طیران روح، یک   ْوِح اللَّ اَل َیْاْیُس ِمن رَّ
بال رجاء است  و بال دیگرى  هم  باید باشد و آن هم  خوف است . »الخوف رقیب  القلب  و الرجاء شفیع  النفس« 
)مصباح الشریعه ، ص 398(. خوف مانع  لغزش پرنده روح است  و رجاء عامل  بخشش  لغزش است . خوف پرنده 

را نگه  می دارد تا سقوط نكند و رجاء آن را در صورت سقوط، بر می گرداند. 
امیدوارى  به  رحمت  حق ، زمانی  مؤثر است  که  انسان بسیارى  از اسباب رسیدن به  محبوب را فراهم  کرده باشد 
و بی اسباب، امید مغفرت داشتن  تمنی  کاذب است  )دانش  و روش بندگی ، ص 51٤(. خداوند متعال این گونه  
ْدنی َو 

َ
ُخُذوَن َعَرَض هاَذا اْل

ْ
امیدوارى  را مذمت  کرده و می فرماید: )َفَخَلَف ِمن َبْعِدِهْم َخْلٌف َوِرُثوْا اْلِكَتاَب َیأ

َیُقوُلوَن َسُیْغَفُر َلَنا( )اعراف، 1٦9(. جاى  تعجب  است  که  برخی  گویند شیعه  علی  در آتش  نمی سوزد و خود 
مرتكب  انواع سیئه  می شوند. بله  شیعه  باید سیره علوى  داشته  باشد چون آن حضرت خیرالبریه  است  و اصحابش  و 
شیعیانش  اگر رهرو راه حضرتش  باشند، از آتش  جهنم  دورند. تمناى  کاذب درُغالت، آنان را به  انحراف کشانده 
و معتقدند با معرفت  امامان، دیگر اطاعت  خداوند و ترك معصیت  الزم نیست . در این  اندیشه ، نه  خوف است  و 
نه  رجاء، نه  ایمان است  نه  تقوا »ال یكون المؤمن مؤمنًا حتی یكون خائفًا راجیًا و ال یكون خائفًا راجیًا حتی یكون 
عاماًل ال یخاف و یرجو« )کافی ، ج 2، ص 71( )حدیث  از امام صادق )ع((. خوف و رجاء مالزم ایمان و عمل  
است  و باید در عمل ، مقام خوف و رجاء به  ظهور برسد و عملی  است  که  نشان می دهد خائف  و راجی  تا چه  
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اندازه خوف و رجاء دارند. اگر خوف و رجا نباشد و به  دست  حضرت علی  )ع( بسوزند )به  فرض صحت  روایت ( 
می گویند علی  خداست ، در آن صورت ایمان نیست  که  خوف و رجاى  الهی  بخواهد ظاهر شود. متأسفانه  این  
نوع اندیشه ، در تطور زمان، رنگ هاى  متنوعی  پیدا کرده تا جایی  که  در جامعه  امروزى  ما و در شهر شیراز، فرقه  
ذهبیه  در مجالس  و محافل  خود، رؤیاهایی  از ائمه  علیهم السالم نقل  کرده و آن را صورت فكریه  قرار می دهند. 
گذشته  از فرقه  ذهبیه ، نحله هاى  دیگر این  اندیشه  شیطانی ، یاران رسول اهللا )ص( را قطب  خویش  خواندهمثاًل 
اویسیه ، اویس  قرنی  رحمت  اهللا علیه  و خاکساریه  سلمان فارسی  رحمت  اهللا علیه  را اقطاب خویش  می دانند و 
در مورد آنها به  گزافه گویی  حكایاتی  نقل  کرده که  عقل  انسان متحیر می ماند. همه  امور مذکوره نتیجه  نداشتن  

خوف و رجاست . 
نتیجه  کالم این  است  که  امام العارفین ، علی  بن  ابیطالب  )ع( به  شیعیان و پیروانش  در خالل این  فقره از دعاى  
عالیه  المضامین  صباح می آموزد از خطر بترسید و دچار لغزش نشوید و اگر شدید، به  او پناه برده و امید به  

رحمتش  داشته  باشید تا امور شما را اصالح نماید و شما را به  طریقه  حق  بازگرداند. 
نتیجه گیری 

طایر روح عرفان در دعاى  عارفان از امیر متقیان مشهور به  دعاى  صباح به  طیران می آید و عاشقان راه طریقت  
را در چارچوب شریعت  به  کام رساند. به  جاست  و حق  است  که  عرفان را از امیر العارفین  آموخت  تا در گرداب 
حماقت  ناشی  از دریاى  ضاللت  عرفانهاى  کاذب غرق نشد. از این  دعاى  عالی ، پنج  فراز استخراج گردیده که  

سیره علوى  را در عرفان عملی  به  رهروان طریق  نشان داده تا از رحیق  مختوم، مشروب گردند. 
ْحَمِة َو اْلَفالِح« راه بیدارى  و یقظه  را با خواندن و عمل  به   َباِح ِبَمَفاِتیِح الرَّ ُهمَّ َلَنا َمَصاِریَع الصَّ الف ( »َو اْفَتِح اللَّ

قرآن می آموزد. در این  مقاله ، از این  فراز در رد صوفیه  مطالبی  به  رشته  تحریر درآمده است . 
ُهمَّ ِبَعَظَمِتَک ِفی ِشْرِب َجَناِنی َیَناِبیَع اْلُخُشوِع« تخلیه  رذایل  و تحلیه  فضایل  را با توبه  و انابه   ب( »َو اْغِرِس اللَّ
به  درگاه بارى تعالی  می آموزد و در این  راستا، لقطه اى  از لقطات منسوب به  آقاى  حسن زاده آملی  مورد نقد قرار 

گرفته  است . 
ُموِع« دروازه ورود به  اخالص را بكاء از خوف خدا معرفی  می  نماید  ُهمَّ ِلَهْیَبِتَک ِمْن آَماِقی َزَفَراِت الدُّ ْجِر اللَّ

َ
ج( »َو أ

در این  فقره، وجد و سماع مورد مذمت  قرار گرفته  که  متأسفانه  برخی  در جامعه  امروزى  مبتالى  به  آن شده اند. 
ِة اْلُقُنوِع« تذلل  و فروتنی  را مانع  انحراف از مسیر می داند. عرفان حلقه   زمَّ

َ
ی ِبأ ُهمَّ َنَزَق اْلُخْرِق ِمنِّ ِب اللَّ دِّ

َ
د( »َو أ

از عرفانهاى  نوظهور جامعه  امروزى  توسط  این  فراز دعا، مردود اعالم می شود. 
ه( »ِإَلِهی َقَرْعُت َباَب َرْحَمِتَک ِبَیِد َرَجاِئی« عامل  هدایت  به  یقین ، خوف و رجاست  که  عارفین  را به  مقصود 
نزدیک  می نماید. در این  قسمت ، ُغالت و اصحاب غالی  و نحله هاى  وابسته  نظیر ذهبیه  و غیره، به  واسطه  نداشتن  

خوف و رجا، بی ایمان معرفی  شده اند. 
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18-قمی ، عباس، 1٤1٦ ق، سفینه  البحار و مدینه  الحكم  و اآلثار، مشهد، آستان قدس رضوى  
19-قمی ، عباس، 138٤، مفاتیح  الجنان، چاپ پنجم ، تهران، صبا

20-کلینی ، محمد، 1٤07 ق، الكافی ، غفارى ، علی اکبر و آخوندى ، محمد، چاپ چهارم، تهران، دارالكتب  االسالمیه  
21-مجلسی ، محمدباقر، 1٤03ق، بحاراالنوار، چاپ دوم، بیروت، دار احیاء التراث العربی 

22-مصطفوى ، حسن ، 1٤30ق، التحقیق  فی  کلمات القرآن الكریم ، چاپ سوم، بیروت، دارالكتب  العلمیه  
23- مصطفوى ، حسن ، 13٦0، ترجمه  وشرح مصباح الشریعه  و مصباح الحقیقه ، تهران، انجمن  اسالمی  حكمت  و 

فلسفه  ایران
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سالمت  روان و شیوه های  دست یابی  به  آن از منظر نهج البالغه 
زهرا قاسم نژاد1

چکیده
انسان مختل  می شود و نمی تواند  سالمت  روان عنصر مهم  در زندگی  هر فرد است  که  بدون آن زندگی  
سعادت دنیوى  و اخروى  خود را تأمین  نماید؛ زیرا انسان فاقد سالمت  روان ادراك مثبتی  از رویدادها و شرایط  
زندگی  ندارد. مطالعه  آموزه ها و سیره عملی  حضرت علی  علیه السالم نشان می دهد، ایشان سالمت  روان فرد را 
مهمترین  مسأله  در زندگی  هر انسان و جامعه  می دانند. با توجه  به  حساسیت  موضوع، پژوهش  حاضر به  واکاوى  
نهج البالغه  پرداخته  و به  روش توصیفی  تحلیلی ، سالمت  روان را مورد بررسی  قرار داده است . یافته هاى  حاصل  
از پژوهش  نشان می دهد سالمت  روان به  معناى  معرفت ، بینش ، گرایش  و عمل  درست  است . و از نگاه امام 
شیوه دست یابی  به  سالمت  روان را باید در ارتباطات و روابط  انسانی  جستجو نمود. انسانی  از حیث  روان سالم  
است  که  مدارهاى  ارتباطی  وى  سالم  باشد. رابطه  انسان با خدا، خود، خانواده، جامعه  و طبیعت  هرگاه سالم  
باشد سالمت  روانی  فرد تأمین  می گردد. بنابراین  راه دست یابی  به  سالمت  روان داشتن  مدار ارتباطی  سالم  در همه  

محورها است . ارتباطی  که  برگرفته  از عقل  و دین  باشد. 

واژگان کلیدی: نهج البالغه ، آموزه ها، سالمت  روان، سیره عملی ، امام علی 

1  - استادیار دانشگاه شیراز، دانشکده الهیات و معارف اسالمی ، بخش  علوم قرآن و فقه 
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مقدمه 
از بدو پیدایش  انسان موضوع سالمت  مورد توجه  بوده و در طب  و علم النفس  یا روانشناسی  مسأله  سالمت  
روحی  و جسمی  انسان مهمترین  مسأله  است ؛ زیرا سالمت  سبب  توسعه  پایدار شده و توسعه  پایدار به  معناى  رشد 
و پیشرفت  همه  جانبه  است . امروزه روانشناسی  به  عنوان یكی  از علوم مهم  به  سالمت  روانی  می پردازد و این  مسأله  
اثبات شده که  بسیارى  از بیمارى هاى  جسمی  منشأ روحی  دارد و عدم سالمت  و تعادل روانی  سبب  بیمارى هاى  

جسمی  است . 
در آموزه هاى  دینی  ما نیز تندرستی  و امنیت  دو نعمتی  شمرده شده اند که  انسان تا آنها را از دست  ندهد؛ به  
ارزش آن پی  نخواهد برد. معارف دینی  ما تأکید بسیار زیادى  بر ساختن  انسان هایی  دارد که  از سالمت  روانی  
برخوردارند تا بتوانند به  اهداف خویش  دست  یابند. آنچه  در این جا مهم  است  دانستن  اهمیت  سالمت  روان 
نیست ؛ زیرا هر انسانی  خود به  اهمیت  سالمت  روحی  و روانی  واقف  است ؛ بلكه  مسأله  مهم ، فهم  چگونگی  
دست یابی  به  سالمت  روان است . معارف و آموزه هاى  دینی  راه دست یابی  به  این  مهم  را بیان نموده است . در 
معارف علوى  شیوه هاى  دست یابی  به  سالمت  روحی  به  خوبی  تبیین  شده است  که  در پژوهش  حاضر نویسنده با 
واکاوى  سخنان امیرالمؤمنین  امام علی  علیه السالم در نهج البالغه ، در صدد یافتن  راه هاى  دست یابی  به  سالمت  
روان است . از این  رو پس  از مفهوم شناسی  به  بیان مفهوم سالمت  روان از دیدگاه امام علیه السالم در نهج البالغه  
پرداخته ؛ سپس  شیوه دست یابی  به  سالمت  روان را از منظر آموزه ها و سیره آن امام بزرگوار مورد تجزیه  و تحلیل  

قرار می دهد. 
قابل  ذکر است ، در این  نوشتار ارائه  کلیه  مطالب  و راهكارها بر اساس احادیث  و روایات نهج البالغه  است . 
و سعی  نگارنده بر این  بوده تا از میان احادیث  و روایات موجود، احادیثی  گزینش  شود که  از نظر محتوا و سند 

صحیح  بوده و مفهوم آن ساده و قابل  فهم  براى  همگان باشد. 
روش پژوهش 

نوشتار حاضر با روش توصیفی  تحلیلی  با رویكرد تمدنی  به  روایات، مسأله  سالمت  روان را در نهج البالغه  
مورد مطالعه  قرار می دهد. در توضیح  رویكرد تمدنی  به  روایات و آموزه هاى  اهل البیت  علیهم السالم باید گفت : 
با وجود توجه  صاحب  نظران به  حدیث  و روایات، اندیشمندان مسلمان به  نقش  تمدنی  روایات توجه  نداشته  و 
جاى  این   موضوع در پژوهش هاى  علمی  خالی  است . نگاه غیر تمدنی  به  روایات اهل  بیت  علیهم السالم سبب  
شده است  تا فرهنگ  غیر کاربردى  خطابه اى  در میان مسلمانان نهادینه  شود و نقش  روایات در جامعه  تنها نقل  
آنها در سخنرانی ها و خطابه ها باشد. اما نگاه تمدنی  به  روایات می تواند نقش  روایات را از حوزه نقل  و انتقال 
باال برده و زمینه ساز شكوفایی  فرهنگ  و معارف اسالمی  شود. فرهنگ  اسالمی  محصول نتیجه ، کاربرد، عمل ، 
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روش و به  زبان علمی  مدل استفاده از روایات است . ما با چه  مدل و روشی  سراغ روایات برویم  تا نتیجه  آن 
شكوفایی  و توسعه  فرهنگ  اسالمی  باشد. روایات زمانی  نقش  آفرین  است  که  محتواى  روایات به  نهاد، الگو و 

مدل تبدیل  شود. 
از سوى  دیگر باید توجه  داشت  که  ضرورت نگرش تمدنی  از آن روست  که  نگرش تمدنی ، یک  نگرش 
فراگیر و جامع  است . و از طرفی  نگاه تمدنی ، نگاهی  است  که  کارآمدى  نظام هاى  اندیشه اى  از رهگذر آن رخ 
می دهد. در نگاه تمدنی  است  که  شرایط  براى  نهادینه  کردن اجتماعی  یک  فكر آن هم  در گسترهاى  وسیع  فراهم  

می گردد )کرمی  فقهی  و دیگران، 138٦ش، ص11(. 
پیشینه  پژوهش 

 www. و www. sid. ir :درباره پیشینه  موضوع باید گفت  که  پس  از مراجعه  به  پایگاه هاى  اطالعاتی  مانند
irandoc. ac. ir و شماره هاى  مختلف  مجالت علمی  و پژوهشی  هیچ  مقاله اى  که  با بحث  مورد نظر هم  خوانی  
داشته  باشد یافت  نشد. هر چند در حوزه سالمت  روان مقاالت متعددى  وجود دارد که  از روایات و آیات قرآن 
کریم  بهره گرفته اند؛ اما هیچ  یک  نگاه تمدنی  به  روایات و به  ویژه نقش  بالقوه روایات نداشتند. و مهم تر آنكه  
هیچ  مقاله اى  مسأله  را از منظر امام علی  علیه السالم مورد توجه  قرار نداده در حالی  که  پژوهش  حاضر با تكیه  بر 
معارف علوى  این  مسأله  را بررسی  و آن را محدود به  مدارهاى  ارتباطی  انسان از ابتدا تا پایان عمر دانسته  که  از 

آن گریزى  ندارد. 
مفهوم شناسی 

در تبیین  و روشن  شدن هر موضوعی  شناخت  مفهوم کلید واژگان آن از اهمیت  ویژهاى  برخوردار است . 
بدون شناخت  مفاهیم  اصلی  که  پژوهش  در صدد بیان آن است ، نمی توان فهم  صحیحی  از موضوع مورد بحث  
ارائه  داد؛ به  همین  سبب  الزم است  تا دو مفهوم سالمت  و روان که  از کلیدى ترین  واژه هاى  تحقیق  است ، تعریف  

شود. 
مفهوم سالمت 

ابن  منظور واژه »السالمه « را به  معناى  عافیت  دانسته  است  )ابن  منظور، 1٤08ق، ماده سلم (. و در برخی  
از معاجم  عارى  بودن از عیب  معنا شده است  )فراهیدى ، 1٤09ق؛ فیروز آبادى ، 1952م، ماده سلم (. راغب  
اصفهانی  در مفردات، سالمت  را به  معناى  عارى  بودن از آفات دانسته  است  )راغب  اصفهانی ، 1٤12ق، ماده 
سلم (. شرتونی  در اقرب الموارد می گوید: »سالم  کسی  است  که  از عیب  و آفت  نجات یافته  باشد« )شرتونی ، 
1385ش، ماده سلم (. فخرالدین  طریحی  در مورد واژه »دارالسالم« می نویسد: »بهشت  را دارالسالم می نامند 

چون ساکنان آن از هر آفتی  سالمند« )طریحی ، 1٤08ق، ماده سلم (. 
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بنابراین  سالمت ، در معاجم  لغوى  به  معناى  عارى  بودن از عیب  و نقص  است . و هر آنچه  را که  فاقد عیب  
باشد، سالم گویند. این  واژه در قرآن کریم  نیز به  کار رفته  است . 

مفهوم روان
کلمه  روان در عین  حال که  واژهاى  قابل  فهم  می باشد؛ اما در تعریف  آن نظرات مختلفی  بیان شده است ؛ 
زیرا این  که  روان همان روح است  یا بخش  مستقلی  است  ایجاد اختالف کرده است . رواندر لغت  ظاهرًا با روح 
نیز مترادف است  )ابن  منظور، 1٤08ق؛ جوهرى ، 1990م، ماده روح(اما. لزومًا با آن مفهوم و مصداق یكسانی  
ندارد. روان هم آمیختگی  شخصیت  انسان است  که  بیشتر در روانشناسی  موضوعیت  دارد و بر اثر تالقی  رفتارها 
و احساسات تشخص  می یابد، در حالیكه  روح موجودى  مجرد و در تحقق  مستقل  است  و منحصر به  بعد مجرد 
انسان نیست ؛ بلكه  براى  توصیف  دیگر موجودات مجرد نیز کاربرد دارد و موضوعی  دینی  و متافیزیكی  است . نیز 
گفته  شده است  از یک  دیدگاه کّلی ، انسان از سه  بخش  جسم ، روان و روح تشكیل  شده است  و روان، بخش  
واسط  جسم  و روح است  یا نتایج  تعامالت قابل  مشاهده آن دو است . به  نظر می رسد در قرآن کریم  معادل واژه 
روان در برخی  آیات نفس  یا روح است  و بیمارى  و سالمت  روان در قرآن و حدیث  غالبا به  "قلب" که  شانی  از 

شئون روح و نفس  است ، نسبت  داده می شود. مانند:
ِكیَنَة ِفی ُقُلوِب اْلُمْؤِمِنیَن﴾  نَزَل السَّ

َ
ُه ِبَقْلٍب َسِلیٍم﴾ )صافات:8٤(؛ ﴿أ َرٌض﴾ )بقره:10(؛ ﴿ِإْذ َجاء َربَّ ﴿ِفی ُقُلوِبِهم مَّ

)فتح :٤(. 
که  در فارسی  از آن به  دل تعبیر می شود. روح و بدن، هر یک  براى  خود سالمتی  و بیمارى  مخصوص به  خود 
را دارند و احیانًا بیمارى  یكی  از آنها سبب  بیمارى  بدن سالم  قرار دارد. تا جایی  که  می گویند: روح سالم  در 
بدن سالم  قرار دارد. پژوهشهاى  علمی  نشان داده که  ممكن  است  ریشه  و علت  بسیارى  از ناتوانی هاى  جسمی ، 

نابسامانی هاى  فكرى  و عاطفی  باشد. 
مفهوم سالمت  روان

واژه سالمت  روان، از واژگان و اصطالحات علم  روان شناسی  است  که  دانشمندان این  علم ، تعاریف  مختلفی  
از آن ارائه  داد ه اند. عدهاى  معتقدند: سالمت  روان حالت  سازگارى  نسبتأ خوب، احساس بهزیستی  و شكوفایی  
توان و استعدادهاى  شخص  است  )ساپینگتون، 1(. و در بیانی  دیگر چنین  تعریف  شده است : »استعداد روان براى  
هماهنگ ، خوشایند و مؤثر کار کردن، براى  موقعیت هاى  دشوار، انعطاف پذیر بودن و براى  بازیابی  خود تعادل 
داشتن.« )گنجی ، 1378ش، ص10(. سالمت  و بهداشت  روانی  در تعریف  دیگر عبارت است  از: »مجموعه  
عواملی  که  در پیشگیرى  یا جلوگیرى  از پیشرفت  رونده وخامت  اختالالت شناختی ، عاطفی  و رفتارى  در انسان 
نقش  مؤثر دارد« )شاملو، 1378ش، ص18(. در فرهنگ  پزشكی  کمپل ، »سالمت  روانی« چنین  تعریف  شده 
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است : »افراد بهنجار از نظر روانی  کسانی  هستند که  با خود و محیط  اطرافشان هماهنگ  و سازگار هستند و با 
مقتضیات فرهنگی  یا قوانین  اجتماع خود هماهنگی  پیدا می کنند. این  افراد ممكن  است  واجد انحراف طبی  یا 
بیمارى  باشند؛ ولی  تا هنگامی  که  بیمارى  مزبور، استدالل، قضاوت، توانایی  هوشی ، توانایی  سازگارى  شخصی  
و اجتماعی  آنها را مختل  نكرده است ، از نظر روانی  سالم  یا بهنجار محسوب می شوند.« )کاپالن و سادوك، 

1373ش، ص17(. 
در نوشتار حاضر از آن جهت  که  هدف پژوهش  بررسی  مسأله  سالمت  روان از منظر امام علی  علیه السالم 
است  به  منظور تعریف  سالمت  روان کلیه  آموزه ها و سیره عملی  ایشان مورد واکاوى  قرار گرفته  تا بتوان تعریف  
دقیقی  از این  واژه در معارف علوى  ارائه  داد. سالمت  روان از منظر امام علی  علیه السالم مطالعه  و بررسی  کلیه  
آموزه هاى  امام علی  علیه السالم در نهج البالغه  نشان می دهد امام سالمت  روان را در شناخت ، بینش ، گرایش  و 
رفتار صحیح  می دانند. انسانی  را می توان داراى  نفس  و روان سالم  دانست  که  بینش ، گرایش  و عمل  وى  داراى  
تعادل بوده و از هر گونه  افراط و تفریطی  به  دور باشد. البته  زمانی  بینش ، گرایش  و رفتار فرد در حد وسط  و 
میانه  قرار می گیرد که  بر مبناى  شناخت  صحیح  استوار باشد. شناخت  و معرفت  صحیح  از خود، خدا، خانواده 
و جهان پیرامون می تواند مبنا و زیربناى  سالمت  روان فرد باشد. امام علی  علیه السالم در روایتی  عمیق  شناخت  
و معرفت  انسان از خود را برترین  مرحله  عقل  و خرد، و جهل  را تنها در عدم خودشناسی  می دانند و می فرمایند:
الَّ َیْعِرَف َقْدَرُه« 

َ
ْبَدى َصْفَحَتُه ِلْلَحقِّ َهَلَک َوَکَفی ِباْلَمْرِء َجْهاًل أ

َ
َعی، َوخاَب َمِن اْفَترى، َمْن أ »َهَلَک َمِن ادَّ

)عبده، 1٤27، خطبه 1٦(؛ آن کس  که  به  ناحق  ادعایی  کند هالك می شود و آن کس  که  با دروغ و افترا مقامی  
را طلب  کند محروم می گردد و به  جایی  نمی رسد و آن کس  که  )با اد عاهاى  باطل ( به  مبارزه با حق  برخیزد و در 

برابر آن قد علم  کند هالك خواهد شد و در نادانی  انسان همین  بس  که  قدر خویش  را نشناسد.«
یا در روایتی  دیگر می فرمایند:

»کسی  که  موفق  به  خودشناسی  شود، به  بزرگترین  پیروزى  دست  یافته  است« )محمدى  رى  شهرى ، 1389، 
ج8، ص35٦7(. 

در بیان اهمیت  نقش  عقل  به  عنوان مبناى  دین دارى ، امام علی  علیه السالم در خطبه  نخست  نهج البالغه  یكی  
از اهداف بعثت  پیامبران علیهاالسالم را شكوفا کردن عقل  می دانند و می فرمایند:

»پس  خداوند فرستادگان خود را در میان مردم برانگیخت  و پیامبرانش  را یكی  پس  از دیگرى  به  سوى  آنان 
گسیل  داشت ؛ تا پیمان فطرت را از آنان مطالبه  کنند و نعمت هاى  فراموش شده او را به  ایشان یادآورى  کنند و 
با تبلیغ  احكام و معارف دین ، براى  آنان حجت  آورند و دفینه هاى  خرد را در آنها برانگیزند« )صالح ، 1٤07ق، 

ص٤3(. 
ایشان در سخنی  دیگر راه رسیدن به  سعادت را در به  کارگیرى  عقل  می دانند و می فرمایند:
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ْوَضَح لَک ُسُبَل َغّیَک ِمْن ُرشدَک« )ابن  ابی  الحدید، 1385ق، حكمت  ٤13(. 
َ
»کفاَک ِمْن َعقِلک ما أ

شناخت  صحیح ، انسان را به  بینشی  درست  و استوار رهنمون می سازد. انسانی  که  خود، خدا و جهان هستی  را 
بشناسد، نگرشی  صحیح  و سالم  به  دنیا، ماهیت  انسان، ارزش ها و معنا و مفهوم زندگی  پیدا می کند. در فرهنگ  
علوى  به  انسان و باورهایش  در محدوده وسیع ترى  نگاه می شود و برخالف سایر مكاتب  که  تنها رابطه  انسان با 
خودش و دنیاى  اطرافش  مطرح است  در آموزه هاى  علوى  رابطه  خدا با انسان محور همه  امور است  و حذف 
رابطه  انسان با خدا موجب  از خود بیگانگی  انسان می شود. از سویی  اعتقاد به  خدا و داشتن  بینش  توحیدى  سبب  
تأمین  سالمت  روان انسان می گردد. اگر انسان معتقد باشد که  سرچشمه  همه  قدرت ها خداست  و بدون اذن و 
خواست  او کمترین  تغییرى  در عالم  به  وجود نمی آید و خواست  و مشیت  الهی  در همه  جهان هستی  جریان دارد 
و خداوند براى  کفایت  امور بندگان و رعایت  مصالح  و مفاسد آنان قدرت کافی  و دانش  الزم را دارد و نسبت  
به  هر فرد از بندگان خود بی نهایت  عطوف و مهربان است  و باالتر از علم  او علمی  و باالتر از قدرت او قدرتی  
نیست  و تمام خیر و خوبی  نزد او و در دست  اوست ، در مرحله  بعد به  این  باور می رسد که  باید به  چنین  قدرتی  
اعتماد کرد و امیدوار بود )عباسی ، 1381، ص59(. همین  باور و امیدوارى  زمینه ساز سالمت  روحی  و روانی  فرد 

است  و می تواند انسان را در انجام عمل  صالح  یارى  رساند. 
از نگاه معصومانه  امام دل بستن  و عالقمند بودن به  دنیا از جمله  عواملی  هستند که  انسان را از رسیدن به  
بصیرت صحیح  ممانعت  و باز می دارد. دلبستگی  بیش  از حد به  دنیا موجب  غرق شدن او به  مادیات گشته  و این  
امر موجب  می شود چشم  انسان قدرت دیدن و گوشش  قدرت شنیدن باورهاى  درست  را نداشته  باشد از منظر 
گاهی  صحیح ، نخستین  و اولین  راه، بهره جستن  از یاد خدا  امام علی  علیه السالم براى  تصرف کردن بینش  و آ
می باشد. انسانی  که  همواره یاد حق  را در دل خود زنده نگاه دارد خداوند لوازم و راه هدایت  را در مسیر او قرار 

گاهی  می دهد تا در زندگی  سعادتمند و موفق  باشد در کالمی  زیبا از آن امام همام آمده است : داده و به  او آ
»همانا خداى  سبحان و بزرگ، یاد خود را روشنی  بخش  دل ها قرار داد، تا گوش پس  از ناشنوایی  بشنود، و 
چشم  پس  از کم  نورى  بنگرد، و انسان پس  از دشمنی  رام گردد، خداوند که  نعمت هاى  او گران قدر است ، در 
دوران هاى  مختلف  روزگار، و در دوران جدایی  از رسالت  تا آمدن پیامبرى  پس  از پیامبرى  دیگر بندگانی  داشته  
که  با آنان در گوش جانشان زمزمه  می کرد، و در درون عقلشان با آنان سخن  می  گفت . آنان چراغ هدایت  را با 
نور بیدارى  در گوش ها و دیده ها و دل ها بر می افروختند، روزهاى  خدایی  را به  یاد می آورند و مردم را از جالل 
و بزرگی  خدا می ترساندند.« )دشتی ، 1380، ص٤55(. این  روایت  امام به  خوبی  نشان می دهد اینگونه  انسان هم  

براى  خود و نیز براى  دیگران موجب  نجات و رستگارى  خواهد بود. 
انجام فضیلت هاى  اخالقی  در فرهنگ  علوى  به  منظور رفتن  به  بهشت  و دورى  از جهنم  نیست ؛ بلكه  بیشترین  
سود آن تأمین  سالمت  روحی  و روانی  انسان است . انسانی  که  داراى  شناخت ، بینش  و گرایش  سالم  باشد، به  
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سمت  عمل  درست  سوق پیدا می کند و عمل  او نیز چون بینش  و گرایشش  سالمت  روانی  او را تأمین  می نماید. 
بنا بر آن چه  بیان شد، سالمت  روان از نگاه امام علیه السالم در انسانی  یافت  می شود که  داراى  بینش ، نگرش 
و عمل  صحیح  است  و این  امور محقق  نمی شود مگر با داشتن  معرفتی  درست . معرفت  و شناخت  صحیح ، انسان 
را به  بینش ، گرایش  و رفتار صحیح  رهنمون می سازد. چنین  انسانی  داراى  اخالق و صفات پسندیده اخالقی  
است  که  سبب  بهداشت  و سالمت  روان او می شود. آنچه  در این  پژوهش  مهم  است  بررسی  این  موضوع است  

که  چگونه  می  توان به  معرفت ، بینش ، گرایش  و رفتار مناسب  رسید تا داراى  سالمت  روان بود؟
موضوعات  از  روان  علیه السالم سالمت   علی   امام  منظر  از  روان  به  سالمت   دست یابی   شیوه هاى   تحلیل  
حساسی  است  که  چگونگی  دست یابی  به  آن بسیار مهم  است . با توجه  به  آموزه ها و معارف امام علی  علیه السالم 
که  سالمت  روان را تعادل در بینش ، گرایش  و رفتار می دانند؛ پرداختن  به  این  پرسش  ضرورى  است  که  چگونه  

می توان به  این  تعادل رسید؟
در پاسخ  باید گفت : تأمین  بهداشت  و سالمت  روان افراد درون جامعه ، به  عنوان یكی  از متعالی ترین  اهداف 
سبک زندگی  اسالمی  زمانی  محقق  خواهد شد که  در ظل ّ ارزشهاى  اخالقی  و فضایل  اخالقی  قرار بگیرد. در 
حقیقت  بهداشت  و سالمت  روان، میوه اخالق و صفات پسندیده اخالقی  است . مطالعه  آموزه ها و معارف 
علوى  نشان می دهد زمانی  صفات پسندیده اخالقی  ظاهر می شود که  مسأله  ارتباط و تعامل  وجود داشته  باشد. 
به  عبارتی ، بینش ، گرایش  و عمل  صالح  خود را در تعامالت و ارتباطات نشان می دهد و زمانی  اعمال نیک  و بد 
مفهوم می یابند که  ارتباطی  وجود داشته  باشد. این  ارتباط می تواند با خود، خدا، انسان ها یا محیط  باشد. بنابراین  
براى  دست یابی  به  سالمت  روان باید ارتباطات انسانی  را به  نحو احسن  شكل  داد. امام علی  علیه السالم راه 
دست یابی  به  سالمت  روان را شكل دهی  مدارهاى  ارتباطی  سالم  می دانند. اگر مدارهاى  ارتباطی  انسان که  یک  
سیستم  را شكل  می دهد در قسمتی  از مدار دچار مشكل  یا نقصان گردد سالمت  روان انسان نیز دچار مشكل  
خواهد شد. از منظر امام علی  علیه السالم فعل  و انفعاالت انسان در قالب  پنج  مدار ارتباطی  قابل  طرح است . 
مدار ارتباطی  انسان با خود، با خدا، با خانواده، اجتماع و طبیعت  که  هر یک  از این  ارتباط ها دچار ضعف  و 
سستی  شود سالمت  انسان به  خطر می افتد. اولین  مدار ارتباطی  که  در هر انسانی  باید وجود داشته  باشد و بدون 
آن نمی تواند به  آرامش  دست  یابد، ارتباط با خود است . ارتباط با خود در متون اسالمی  تحت  عنوان خودشناسی  
مطرح می گردد. روایات متعددى  در اهمیت  خودشناسی  در متون اسالمی  و معارف دینی  ما مطرح شده است . 

امام علی  علیه السالم در سخنی  جامع  نهایت  اهمیت  خود شناسی  را مطرح می نمایند:
»َهَلَک اْمُرٌؤ َلْم َیْعِرْف َقْدَرُه )شریف  رضی ، 1378، حكمت 1٤9(؛ کسی  که  ارج خود نشناخت  جان خود 

را باخت.«
امام مهمترین  معرفت  عقالنی  را شناخت  انسان می دانند. علت  برترى  شناخت  انسان روشن  است ؛ زیرا انسان 
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با شناخت  از خود و رابطه اى  که  با درون خویش  برقرار می نماید، می تواند مدارهاى  ارتباطی  دیگر را نیز شكل  
دهد امام علی  علیه السالم می فرمایند:

ه )ابن  ابی  الحدید، 1385ق، ج20، ص292(؛ کسی  که  خود را بشناسد تحقیقًا  »َمْن َعَرَف نفَسه فقد َعَرَف رَبّ
پروردگارش را می شناسد.«

امام انسانی  را که  در رابطه  با خود مشكل  دارد انسان متعادل و سالمی  نمی دانند و به  جامعه  هشدار می دهند 
که  نمی توان از شر چنین  انسانی  در امان بود. 

»افضل  العقل  معرفه  المرء بنفسه  فمن  عرف نفس  عقل  ومن  جهلها ضل  )آمدى ، 1٤10ق، ح3220(؛ برترین  
خرد، شناسایی  آدمی  به  نفس  خود است ؛ پس  هر که  خود را شناخت  به  خود است و آن که  خود را نشناخت  

گمراه است .«
در جاى  دیگر شبیه  این  مضمون می فرماید: »من  لم  یهذب نفسه  لم  ینتفع  بالعقل  )لیثی ، 137٦، ص٤28، ح 

72٦3(؛ هر کس  خود را تزکیه  نكند، از عقل  بهره نمی برد.«
از نگاه حضرت، انسان باید در رابطه  با خود بخشی  از اوقاتش  را اختصاص به  برآورده شدن لذت هاى  مشروع 

دهد ایشان می فرمایند:
»مؤمن  باید شبانه  روز خود را به  سه  بخش  تقسیم  کند: زمانی  براى  نیایش  و عبادت پروردگار؛ زمانی  براى  
تأمین  هزینه هاى  زندگی ؛ و زمانی  براى  واداشتن  نفس  به  لذت  هایی  که  حالل و زیباست . خردمند را نشاید جز آن 
که  در پی  سه  چیز حرکت  کند: کسب  حالل براى  تأمین  زندگی ، یا گام نهادن در راه آخرت، یا به  دست  آوردن 

لذتهاى  حالل« )عبده، 1٤27، حكمت 390(. 
امام علیه السالم با توجه  به  دو بعدى  بودن انسان معتقدند انسان در رابطه  با خود بخشی  را باید به  تفكر و 
معنویت  اختصاص دهد و بخشی  را به  لذتهاى  جسمی  برگزیند. بنابر این  برخوردارى  از لذتهاى  مادى  و معنوى  
نوعی  ارتباط با خود است . تمام مدارهاى  مذکور در اسالم هنگامی  می توانند ارتباط و فعالیت  انسان را در محیط  
خویشتن  و با آن مفید گردانند و در فعل  و انفعاالت روانی  او تأثیرات مطلوبی  بر جاى  گذارند که  بر محور و 
جهت  قرب به  سوى  خداوند متعال بوده، به  گونه اى  پایه  ریزى  شوند که  به  زندگی  بشر رنگ  الهی  بدهند. به  
همین  سبب  امام علیه السالم پس  از ارتباط با خویشتن ، مهمترین  شاخصه  و راه دست یابی  به  سالمت  روان را 
تنظیم  رابطه  انسان با خدا می دانند. در فرهنگ  و معارف علوى  خودشناسی  و ارتباط با خود به  منظور رسیدن به  
شناخت  خداوند و برقرارى  ارتباط با خداست . این  رابطه  بیشترین  نقش  را در تأمین  سالمت  روانی  انسان دارد. 
محال است  انسانی  بدون این  مدار ارتباطی  داراى  نفس  و روح سالمی  باشد؛ زیرا مصائب  و سختی هاى  دنیوى  

انسان را به  وحشت  می  اندازد در حالی  که  انسان طالب  امنیت  و آرامش  است ؛ لذا امام علیه السالم می فرمایند:
اُلها )صالح ، 1٤07ق، خطبه 229(؛ دنیا سرایی   »داٌر باْلَبالِء َمْحُفوَفٌة َوِباْلَغْدِر َمْعُروَفٌة ال َتُدوُم أحواُلها َوال َتْسَلُم ِنَزّ
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است  که  بال آن را احاطه  کرده و معروف به  مكر شده است . حاالت آن، همیشگی  نبوده و در حال دگرگونی  و 
بی ثباتی  است . و فرود آمدگان در آن سالم  نمی مانند.«

پس  امام با توجه  به  این  ویژگی  دنیا از انسان می خواهند رابطه  خود با خدا را اصالح نماید:
ِه َکَفاُه  ْحَسَن ِفیَما َبْیَنُه َوَبْیَن اللَّ

َ
ْمَر ُدْنَیاُه َوَمْن أ

َ
ُه أ ُه َعاَلِنَیَتُه َوَمْن َعِمَل ِلِدیِنِه َکَفاُه اللَّ ْصَلَح اللَّ

َ
ْصَلَح َسِریَرَتُه أ

َ
»َمْن أ

اِس )صالح ، 1٤07ق، کلمات قصار٤23(؛ هرکس  نهان خود را براى  خداوند اصالح کند  ُه َما َبْیَنُه َوَبْیَن النَّ اللَّ
خداوند آشكار او را اصالح می کند. هرکس  به  امر دینش  توجه  کند خدا به  امر دنیایش  توجه  می  کند. هرکس  

بین  خود و خدایش  را نیكو کند خداوند بین  او و مردم را نیكو و احسن  می کند.«
در سخنی  دیگر امام علیه السالم در بیان اهمیت  این  مدار ارتباطی ، انسان فاقد این  مدار ارتباطی  را انسان نادان 
می دانند. سخن  امام علیه السالم اهمیت  ارتباط با خدا را نشان می دهد و هدف امام بیان این  نكته  است  که  ارتباط 
با خدا ضرورتی  است  که  عقل  نیز به  آن حكم  می نماید و بدون آن سالمت  انسان به  خطر می افتد. مدار سومی  
که  امام ترسیم  می نمایند ارتباط انسان با خانواده است . امام مدارهاى  ارتباطی  را چون یک  سیستم  به  هم  پیوسته  
می دانند. انسانی  که  داراى  ارتباط صحیحی  با خود و خداى  خود نیست  قطعا نمی تواند ارتباط خوبی  با خانواده 
خویش  برقرار نماید. به  همین  سبب  است  که  امام علیه السالم در بیان معیارها و مبانی  ازدواج، عنصر ایمان به  خدا 

و دین دارى  را مهمترین  اصل  می دانند و همسر صالح  را برترین  سعادت می دانند. امام می فرمایند:
»الزوجه الصالحه احد الكسبین )آمدى ، 1٤10ق، ص٤05(؛ همسر شایسته ، یكی  از دو چیزى  است  که  انسان 

کسب  کند.«
درسخن  دیگرى  از حضرت علی  علیه السالم به  نقل  از رسول خدا صلی  اهللا علیه  و آله  و سلم  آمده است  که  

می فرماید:
»... وزوجه  صالحه  تعینه  علی  امر الدنیا واالخره )طوسی ، 1٤1٤ق، ح1190(؛ چهار چیز است  که  وقتی  به  
آدمی  داده می شود خیر دنیا و آخرت به  او داده شده است . یكی  از آنها همسر شایسته  است  که  او را در امر دنیا 

و آخرت کمک  باشد.«
در واقع  امام می خواهند نقش  ارتباط با خدا را در زندگی  خانوادگی  نشان دهند. روایات متعددى  پیرامون 

ارتباط با خانواده و بستگان مطرح شده است . امام علیه السالم می فرمایند:
»أیها الناس إنه  ال یستغنی  الرجل  و إن کان ذا مال عن  )عشیرته( عترته  ودفاعهم  عنه  بأیدیهم  وألسنتهم  وهم  
أعظم  الناس حیطه  من  ورائه  وألمهم  لشعثه  وأعطفهم  علیه  عند نازله  إذا )إن( نزلت  به  ولسان الصدق یجعله  اهللا 
للمرء فی  الناس خیر له  من  المال )یورثه  غیره( یرثه  غیره ومنها أال ال یعدلن  أحدکم  عن  القرابه  یرى  بها الخصاصه  
أن یسدها بالذى  ال یزیده إن أمسكه  وال ینقصه  إن أهلكه  ومن  یقبض  یده عن  عشیرته  فإنما تقبض  منه  عنهم  ید 
واحدة وتقبض  منهم  عنه  أید کثیرة ومن  تلن  حاشیته  یستدم من  قومه  المودة )ابن ابی  الحدید، 1385، خطبه 23(؛ 
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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، بزرگترین  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 ترین  مردم می باشند. نام نیكی  که  خدا از شخصی  در 
گاه باشید! مبادا  میان مردم رواج دهد بهتر از میراثی  است  که  دیگرى  بردارد. )قسمت  دیگرى  از همین  خطبه ( آ
از بستگان تهیدست  خود رو برگردانید، و از آنان چیزى  را دریغ  دارید، که  نگاه داشتن  مال دنیا، زیادى  نیاورد و 
از بین  رفتنش  کمبودى  ایجاد نكند. 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  پر و بال محبت  را بگستراند، دوستی  

خویشاوندانش  تداوم خواهد داشت .«
برخی  از روایت  بیان می دارد گاهی  به  خاطر انجام صله  رحم  و رابطه  با خانواده عمر انسان را خداوند ده برابر 
می گرداند. این  موضوع مسأله اى  قانونمند است ؛ زیرا صله  رحم  و ارتباط با بستگان سالمت  روحی  و روانی  انسان 
را تأمین  می نماید. تحقیقات روانشناسی  نیز به  خوبی  گواه این  مطلب  است . آموزه ها و سیره عملی  ائمه  اطهار 
علیهم  السالم نیز نشان می دهد این  بزرگواران خانوادهاى  را مطلوب می دانند که  افراد آن داراى  روابط  قوى  و 
صمیمانه  باشند و براى  داشتن  این  نوع روابط  شاخصه هاى  خانواده مطلوب را بیان می نمایند. بارزترین  شاخصه  
خانواده مطلوب حاکمیت  اخالق است . زمانی  خانواده را می توان خانواده مطلوب دانست  که  اخالق بر همه  
امور حاکمیت  داشته  باشد. از دیدگاه امام رضا علیه السالم نیكوترین  مردم از لحاظ ایمان، خوش اخالقترین  آنها 

نسبت  به  خانواده خویش  است . ایشان می فرمایند:
ْهِلی )صدوق، بی تا، ج2، ص38(؛ نیكوترین  

َ
ْلَطُفُكْم ِبأ

َ
َنا أ

َ
ْهِلِه َوأ

َ
ْلَطُفُهْم ِبأ

َ
ْحَسُنُهْم ُخُلقًا َوأ

َ
اِس ِإیَمانًا أ ْحَسُن النَّ

َ
»أ

مردم از نظر ایمان، خوش خلق  ترین و با لطفترین  آنها نسبت  به  اهل  خویش  است  و من  با لطفترین  شما به  اهل  
خود می باشم .«

یا در روایتی  دیگر امام از مردان می خواهند روز جمعه  را براى  همسران و فرزندان خود عید گرفته  و به  آنها 
نیكی  کنند:

ْواَلَدُکْم ُجُمَعًة ِإَلی ُجُمَعة  )صدوق، بی تا، ص٤07(؛ در روزهاى  جمعه  به  همسر و فرزندان 
َ
َهاِلَیُكم َو أ

َ
وا أ »َبرُّ

خویش  نیكی  کنید.« در سایه  حاکمیت  اخالق، مودت و رحمت  بین  زن و شوهر برقرار و نیازهاى  عاطفی  دو 
طرف مورد توجه  قرار می گیرد. 

با جامعه  است . جامعه  را خانواده ها شكل   مدار چهارم که  در سیستم  ارتباطی  امام دیده می شود، ارتباط 
می دهند و به  هر میزان که  ارتباط انسانها با خود، خانواده و خدا محكم  باشد، سالمت  روان بیشترى  براى  برقراى  
ارتباط با جامعه  وجود دارد. امام علیه السالم ارتباط با جامعه  را براى  هر انسانی  چه  زن و چه  مرد ضرورى  و اجتناب 
ناپذیر می دانند. بنابراین  براى  حضور در اجتماع و نوع رابطه  دستورات متعددى  را بیان می نمایند. امام اساس 
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ارتباط در جامعه  را کرامت  انسانی  می دانند. بشر از آنجا که  مخلوق و مصنوع خداوند متعال است ، شرافت  ذاتی  
دارد و همین  اصل  حكم  به  تساوى  همه  آدمیان دارد. امام در مساوى  بودن همه  انسان ها می فرمایند:

»ِاّما اٌخ لک فی الّدین او نظیٌر لک فی الَخْلق« )ابن  ابی الحدید، 1385، نامه 53(. 
اعتقاد به  کرامت  ذاتی ، تمام تفاوتهاى  ظاهرى  مانند نژاد، جغرافیا، زبان و موارد مشابه  را نفی  نموده و هیچ  یک  

از اسباب و امور مادى  را سبب  برترى  اشخاص نمی داند امام می فرمایند:
ما انا و انتم عبیٌد مملوکون لربٍّ ال ربَّ غیره )ابن  ابی  الحدید، 1385، خطبه 21٦(؛ جز این  نیست  که  ما  »فاَنّ

و شما بندگان و مملوك پروردگاریم  و جز او پروردگارى  نیست .«
خلقت  واحد ایجاب می کند که  افراد بشر ذاتًا داراى  منزلتی  برابر باشند و تمایزاتی  از قبیل  وراثت ، نژاد، 
زبان، رنگ ، شرایط  اقلیمی  و زیستی ، ثروت و جنسیت  نمی تواند و نباید بر این  منزلت  برابر خدشه اى  وارد سازد 
و این  حق  مسّلم  انسان را از او سلب  نماید. امام علیه السالم تساوى  افراد در جامعه  را مطرح تا درهاى  ظلم  و 
ستم  و بی عدالتی  بسته  شود. در جامعه اى  که  روابط  اجتماعی  بر پایه  میزان برخوردارى  افراد از ثروت یا قدرت 
یا شهرت یا قرابت  و امتیازات موهومی  از این  دست  شكل  می گیرد آنان که  از نفوذ و اعتبار ظاهرى  بیشترى  
بهره مندند دسترسی  راحت ترى  به  مقامات دارند و براى  آنان حساب ویژهاى  باز می گردد؛ نگاه مسؤوالن به  
کاخ نشینان با نگاهشان به  کوخ نشینان متفاوت است ؛ این  نابرابرى  مؤثرترین  عامل  زمینه ساز براى  از بین  بردن 
حقوق و آزادى هاى  مردم خواهد بود. اساس و پایه  ظلم  در همین جا پی ریزى  می شود و دربی  به  نام اختناق بر 
روى  اکثریت  مردم گشوده می گردد. کارگزاران حكومتی  در گام اول کار خویش  باید به  هوش باشند که  از 
این  زاویه  آلوده نگردند. بی جهت  نیست  که  در آغاز حكم  انتصاب محمد بن  ابی  بكر به  فرماندارى  مصر چنین  

آمده است :
ی الَیْطَمَع  ْظرة حَتّ حَظِة َوالنَّ »َفاْخِفْض لهم َجناَحک َوَاِلْن َلُهم جاِنَبَک َواْبُسْط َلُهم َوْجَهَک وآِس بیَنهم فی اللَّ
عفاء من َعدلک علیهم )ابن  ابی الحدید، 1385، نامه 2٦(؛ نسبت  به  مردم  اْلُعَظماُء فی َحیِفَک َلُهم وال ییأس الَضّ
فروتن  و نرم خو باش، با گشاده رویی  با آنان برخورد کن  و برابرى  راحتی  در نگاه و اشاره به  آنان مراعات نما تا 

زورمندان در ظلم  تو طمع  نكنند و ناتوانان از عدالتت  نومید نشوند.«
ارتباط با جامعه  باید بر اساس دوستی  باشد: سخن  گرانمایه  امام در این  رابطه  بسیار قابل  تأمل  و تدبر است . 

وى  دوستی  با مردم را نشانه  خردمندى  می دانند و می فرمایند:
»دوستی  با مردم نیمی  از خردورزى  است « )ابن  ابی الحدید، 1385، حكمت 113(. 

مبناى  این  سخن  بلند امام نیز در آن است  که  دشمنی  و دشمن تراشی  موجب  آسیب هاى  گوناگونی  براى  فرد 
و جامعه  می شود و گاه خسارت هاى  جبران ناپذیرى  را بر هر دو تحمیل  می کند؛ چنانكه  هر یک  از ما در موارد 
گوناگون شاهد زیان هاى  ناشی  از این  امر در عرصه هاى  مختلف  بوده  ایم ! بنابراین  حكم  عقل  آن است  که  تا 
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بیشترین  حد ممكن  تالش  شود به  جاى  دشمنی  و درگیرى  به  دوستی  و ارتباط و برقرارى  پیوند بپردازیم . برخی  
مقصود از خرد را در این  سخن  امام علیه السالم عقل  عملی  یا عقل  معاش دانسته  و گفته اند:

»کلمه  عقل ، در اینجا به  صورت مجاز در مورد تصّرفات عقل  اطالق  شده است  از باب اطالق  نام سبب  بر 
مسبب  و ازجمله  تصّرفات عقل  در تدبیر امور، محبت  به  دیگر مردم است ؛ و چون انسان در رفع  نیاز زندگی  
محتاج به  دیگران است  و رفتارش با مردم در این  جهت  یا به  گونه اى  دوستانه  و معاشرت نیكو و خوش برخوردى  
و گذشت  و تشویق  است  و یا به  گونه  قهر و غلبه  و ترس است  که  ناگزیر دوستی  و محبت  و آنچه  الزمه  دوستی  
میثم ، 1375، ج5،  )ابن   است «  او  زندگی   امور  تدبیر  در  از تصرفات عقل   نیمی   یعنی   از خرد،  نیمی   است ، 

ص5٤0؛ ابن  میثم ، 13٦5، ص٦11(. 
در هر صورت این  دوستی  نه  تنها موجب  فراهم  آمدن برخی  آسودگی  و آسایش ها در زندگی  مادى  و معاش 
انسان می گردد که  بر طبق  آموزه هاى  دینی  موجب  کسب  ثواب و رضوان خداوند در معاد و زندگی  اخروى  نیز 
می  گردد )مغنیه ، 1358، ص113(. همچنین  ارتباط امام با طبیعت  نیز به  خوبی  در زمان حیات ایشان مشهود 
است . طبیعت  در اسالم مظهر تجلی  خداوند متعال است . سوگندهاى  خداوند به  طبیعت  در قرآن کریم  کم  
نیست . همچنین  در قرآن کریم  طبیعت  یكی  از راه هاى  خداشناسی  دانسته  شده است . در اسالم رفتن  به  سفر 
پسندیده و نیكو و بلكه  مستحب  است ؛ زیرا مایه  آرامش  روح و روان انسان می گردد. مباحث  پیرامون طبیعت  در 
نهج البالغه  نیز کم  نیست . پیامبر عظیم الشأن اسالم صلی  اهللا علیه  و آله  می فرمایند: »مسافرت کنید تا صحیح  
وسالم  بمانید« )محدث نورى ، 1٤08ق، ج2، ص22(. پیامبر اکرم صلی  اهللا علیه  و آله  در وصیتی  به  حضرت 
علی  علیه السالم مسافرت را کار انسان هاى  عاقل  در جهت  بهبود زندگی  و تهیه  زاد و توشه  اخروى  و آسایش  و 
ٍد ِلَمعاٍد؛  وَّ ٍة ِلَمعاٍش؛ او َتزِّ لذت حالل بیان می فرمایند: »یا َعلی الَینَبِغی ِللعاِقِل َان َیُكوَن ظاِعَنًا ِاال ِفی َثالٍث: َمَرمَّ
ٍم )محدث نورى ، 1٤08ق، ج11، ص3٤٤(؛ یا علی ! شایسته  نیست  کسی  سفر کند جز براى   ٍة ِفی َغیِر ُمَحرِّ َاوَلذَّ

سه  کار: تحصیل  توشه  آخرت، اصالح امور زندگی  و لذت حالل.«
امیر مؤمنان علی  علیه السالم نیز وصیت  پیامبر اکرم صلی  اهللا علیه  و آله  را به  فرزند برومندش امام حسن  مجتبی  

علیه السالم متذکر می شوند و می فرمایند:
ٍم )مجلسی ،  ٍة ِفی َغیِر ُمَحرَّ ٍة ِلَمعاٍش؛ او خطَوٍة ِلَمعاٍد؛ َاو َلذَّ »َلیَس ِللعاِقِل َان َیُكوَن شاِخصًا ِاال ِفی َثالٍث: َمَرمَّ
1992م، ج73، 222ص(؛ انسان با ایمان ساعات شبانه روز خود را به  سه  بخش  تقسیم  می کند: قسمتی  را صرف 
مناجات با پروردگارش می کند و قسمت  دیگرى  را براى  ترمیم  معاش و کسب  و کار زندگی  قرار می دهد و 
قسمت  سوم را براى  بهره گیرى  از لذات حالل و دلپسند می گذارد و سزاوار نیست  که  انسان عاقل  حرکتش  جز 

در سه  چیز باشد: مرمت  معاش، گامی  در راه معاد و لذت در غیر حرام.«
شاخص  به  معناى  جابه جایی  و انتقال از مكانی  به  مكان دیگر و از شهرى  به  شهر دیگر است  )مجلسی ، 
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1992م، 73، 222(. در این  بخش ، امام علی  علیه السالم بهره مندى  و برخوردارى  از لذت هاى  مباح و حالل را 
در گرو سیر و سفر دانسته  و آن را یكی  از بخشهاى  ضرورى  زندگی  مسلمانان شمرده است . امام علی  علیه السالم 
از انسان می  خواهند در سیر و سیاحت  خوش اخالق و خوش برخورد بوده و با مزاح پسندیده زمینه  سالمت  روح 

و روان خود و دیگران را فراهم  آورد؛ بنابراین  در حدیثی  می فرمایند:
َفُر ِمیزاُن ااَلخالق )ابن  ابی الحدید، 1385، ج2، ص29٦(؛ سفر ترازوى  اخالق است .« »َالسَّ

در این  حدیث ، سفر چونان ترازویی  است  که  خالص  را از ناخالص  تمیز می دهد و سره را از ناسره جدا 
می سازد و اندازه هر کدام را در میدان تجربه  )سفر( محک  می زند. البته  این  مدار ارتباطی  داراى  آسیب هایی  
نیز می باشد که  بر انسان است  تا هریک  از این  مدارهاى  ارتباطی  را آسیب  شناسی  نموده و خود را از آسیب هاى  
احتمالی  مصون دارد. امام علیه السالم در بیان آسیب  ارتباط با طبیعت  و خوشی ها و لذتهاى  طبیعی  و مادى  

این گونه  هشدار می دهند: 
»ولیكن  احب  االمور الیک  اوسطها فی  الحق  )عبده، 1٤27، ج2، ص18٤(؛ و کارى  که  باید بیش  از هر کار 

دوست  داشته  باشی  میانه  روى  در حق  است .«
در پرتو این  سخن ، انسان دین دار تالش می کند که  وابستگی  خود را به  مظاهر دنیا کم  کند و خود را از غرق 
شدن در مسائل  زودگذر دور سازد؛ زیرا می داند که  هر چه  وابستگی اش به  لذت هاى  گذرا بیشتر شود، باید 

افسردگی  وغم  بیشترى  پذیرا باشد. 
آنچه  بیان شد به  خوبی  نشان می دهد امام هر پنج  مدار ارتباطی  را در برنامه  زندگانی  خود داشته اند. هیچ گاه 
به  بهانه  عبادت از عرصه هاى  اجتماعی  و سیاسی  کناره نگرفتند. و یا به  بهانه  حضور و رابطه  اجتماعی  از ارتباط 

با خود و خداى  خود فاصله  نگرفتند. 
آنچه  از مدارهاى  ارتباطی  بیان شد نشان می دهد سالمت  روان که  به  معناى  سالمت  معرفت ، بینش ، گرایش  
و رفتار است  باید از ابتداى  حیات فرد در قالب  ارتباطات وى  شكل  گیرد انسان بینش ، گرایش  و عمل  درست  
را باید در ارتباط و تعامل  خود نشان دهد. بنابراین  انسانی  که  خود را بشناسد می تواند خداى  خود و هستی  را 
نیز به  خوبی  بشناسد معرفت  او را به  درك و بینش  صحیحی  نسبت  به  خود وا داشته  و این  بینش  او را براى  ارتباط 
مؤثر با خود آماده می کند بر اثر ارتباطی  که  با خویشتن  دارد نیاز و ضرورت ارتباط با خالق  هستی  را درك کرده 
و با ارتباطی  که  با خالق  هستی  برقرار می نماید می تواند بخش  عظیمی  از سالمت  روان خود را تأمین  نماید. زیرا 

خداوند متعال می فرماید:
ِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب﴾ )رعد:28(.  اَل ِبِذْکِر الَلّ

َ
﴿أ

این  ارتباط با خالق  هستی  فرد را براى  ارتباط با خانواده و بستگان آماده می نماید ارتباط با خانواده و بستگان 
فرد را در موقعیت  خوبی  از سالمت  روحی  قرار داده و او را براى  حضور در اجتماع و برقرارى  ارتباط با جامعه  
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آماده می سازد. 
باید سیستم   بینش ، گرایش  و عمل  صالح   یا همان  به  سالمت  روان  براى  دست یابی   بیان شد  آنچه   بر  بنا 
مدارهاى  ارتباطی  انسان به  طرز صحیحی  شكل  گیرد و راه شكل گیرى  صحیح  مدارهاى  ارتباطی  انسان، استفاده 
از عقل  و دین  است . بنابراین  انسانی  می تواند به  سالمت  روان برسد که  از دو منبع  عقل  و دین  بهره گیرد و این  
دو منبع  بدون دیگرى  تنها اضطراب و وحشت  را براى  انسان به  ارمغان می آورد. امام علیه السالم در علل  دورى  

از حق  و تباهی  ایمان می فرمایند:
»ضالل العقل یبعد عن الرشاد ویفسد المعاد )آمدى ، 1٤10ق، ج1، ص٤20(؛ گمراهی  خرد، انسان را از راه 

راست ، دور می سازد و آخرت را تباه می کند.«
پس  با سرمایه  عقل  است  که  دین ، شناخته  شده و تدى ن  حفظ  می گردد و با نبود جهل  است  که  دین  و آخرت 
تباه می شود. به  دلیل  اهمیت  همین  نكته ، علی  علیه السالم در وصیت  به  فرزند بزرگوارش امام حسن  علیه السالم 

می فرمایند:
»عقل  آدمی  باالترین  سرمایه  الهی  است « )ابن  ابی الحدید، 1385، حكمت 37(. 

زیرا در سایه  عقل ، شخصیت  انسان محفوظ می ماند و با فقدان و یا انحراف آن، هویت  انسانی  مخدوش 
می  گردد. 

با این  نگاه اجمالی  به  نهج البالغه  الاقل  این  نكته  بر ما روشن  می شود که  عقل  و دین  هر دو از مواهب  و 
نعمت  هاى  گرانبهاى  الهی  براى  بشریت  هستند و کرامت  آدمی  در تكریم  و تعظیم  هر دوى  آنهاست  و اقبال به  
یكی  و ادبار از دیگرى  پیامدهاى  خسارت بار و جبران ناپذیرى  را به  دنبال دارد، به  گونه اى  که  مسلمًا تكیه  بر 
عقل  صرف و پرهیز از دین ، باعث  طغیان انسان و بی مهار شدن نفس  می شود که  بی هویتی  و سرگشتگی  و بحران 
انسان معاصر نیز زائیده خردورزى  افراطی  است . بر همین  اساس برخی  از اندیشمندان مغرب زمین ، عصر حاضر 
را عصر اضطراب نامید ه اند )یوسفیان، 1390ش، ص83(. و به  قول آرتور کوستلر »انسان قرن بیستم  یک  روان 
پریش  اساسی  است  چرا که  براى  پرسش  از معناى  زندگی  هیچ  پاسخی  را نمی یابد« )یوسفیان، 1390ش، ص83(. 
از طرف دیگر، دینی  که  فارغ از عقل  باشد یا گرفتار جهالت  می شود و یا در انواع خرافه ها و تحریف ها آلوده 
می گردد و در نهایت  در چنبره جمود و تحجر و تعصب  گرفتار می شود و این  تحجر و تعصب  سیستم  مدارهاى  

ارتباطی  انسان را دچار نقص  نموده و تعادل روانی  و روحی  فرد را به  هم  می زند. 
با توجه  به  آنچه  بیان شد براى  رسیدن به  معناى  زندگی  و حقیقت  آن راهی  جز همراهی  عقل  و دین  وجود 
ندارد؛ زیرا بسیارى  از امور وجود دارد که  عقل  امكان دسترسی  به  آنها را ندارد و تنها با وحی  است  که  می توان 

برخی  موارد علمی  را اثبات نمود. 
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نتیجه گیری 
واکاوى  و تحلیل  کلیه  آموزه هاى  نهج البالغه  نشان می دهد امام سالمت  روان را در شناخت ، بینش ، گرایش  و 
رفتار صحیح  می دانند. شناخت  و معرفت  صحیح  از خود، خدا، خانواده و جهان پیرامون می تواند مبنا و زیربناى  
سالمت  روان فرد باشد. در فرهنگ  علوى  به  انسان و باورهایش  در محدوده وسیع ترى  نگاه می شود و بر خالف 
سایر مكاتب  که  تنها رابطه  انسان با خودش و دنیاى  اطرافش  مطرح است  در آموزه هاى  نهج البالغه  رابطه  خدا 
با انسان محور همه  امور است  و حذف رابطه  انسان با خدا موجب  از خود بیگانگی  انسان می شود. انسانی  که  
داراى  شناخت ، بینش  و گرایش  سالم  باشد، به  سمت  عمل  درست  سوق پیدا می کند و عمل  او نیز چون بینش  
و گرایشش  سالمت  روانی  او را تأمین  می نماید. بنابراین  سالمت  روان از نگاه امام علیه السالم در انسانی  یافت  
می شود که  داراى  بینش ، نگرش و عمل  صحیح  است  و این  امور محقق  نمی شود مگر با داشتن  معرفتی  درست . 
حضرت راه دست یابی  به  سالمت  روان را شكل دهی  مدارهاى  ارتباطی  سالم  می دانند. اگر مدارهاى  ارتباطی  
انسان که  یک  سیستم  را شكل  می دهد در قسمتی  از مدار دچار مشكل  یا نقصان گردد سالمت  روان انسان نیز 
دچار مشكل  خواهد شد. از منظر امام علیه السالم فعل  و انفعاالت انسان در قالب  پنج  مدار ارتباطی  قابل  طرح 
است . مدار ارتباطی  انسان با خود، با خدا، با خانواده، اجتماع و طبیعت  که  هر یک  از این  ارتباط  ها دچار ضعف  
و سستی  شود، سالمت  روان انسان به  خطر می افتد. و راه ایجاد مدارهاى  ارتباطی  سالم  استفاده از منبع  عقل  و 

وحی  است . هرگاه انسان از یكی  از این  منابع  غفلت  کند سالمت  روان خود را به  مخاطره می اندازد. 
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نقش  مدیریتی  در خانواده با توجه  به  جایگاه زن و مرد در قرآن و نهج البالغه 
صدیقه  ملک  لو1 

چکیده:
خانواده یكی  از نهادهاى  مهم  تأثیرگذار در پایدارى  و استحكام جامعه  است  که  مدیریت  صحیح  و کارآمد 
آن، بقاى  جامعه  و نسل  انسان را تأمین  می کند. مؤلفه هاى  صحیح  مدیریتی  براى  خانواده از نگاه نهج  البالغه  در 
پرتو قرآن از جمله ، قاطعیت ، صبروبردبارى ، رفق  و مدارا، قدرت و توانایی  و تسلط  بر خشم  تعیین  شده است  
که  لزوم مشارکت  زن و مرد با توجه  به  ویژگی هاى  جسمی  و روحی  متناسب  با هریک  را می رساند. این  مقاله  با 
بررسی  مؤلفه هاى  مذکور قائل  به  تعامل  و مدیریت  شورایی  است  که  در بطن  آن تقسیم  امور داخل  و خارج از 
خانه  به عنوان بهترین  راهكار متناسب  با ویژگی هاى  فردى  هریک  از مرد و زن براى  ایجاد امنیت  روانی  و جسمانی  

طرفین  و ممانعت  از بروز خلل  مدیریتی  قرار می گیرد. 

واژگان کلیدی: خانواده، مدیریت ، قرآن، نهج البالغه ، زن، مرد، جایگاه

1  - دکترای  علوم قرآن و حدیث ، استاد مدعو دانشگاه قرآن و حدیث  پردیس  تهران
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١( درآمد
یكی  از آیات الهی  و غنیمت هاى  اساسی  که  خداوند آن را جهت  تكامل  روح و جسم  بشر در اختیار او قرار 
داده و ستون هاى  آن را با عشق ، احساس و معرفت  مستحكم  ساخته ، خانواده است . تشكیل  خانواده زیباترین  
عمل  در همراهی  با نظام هستی  است  که  نه  تنها رضایت  الهی ، بلكه  قرب خداوند و سعادت بشر را در پی  دارد. 
خانواده جامعه اى  کوچک  است  که  به  نوبه  خود با پیوستن  به  یكدیگر، جامعه  بزرگ بشرى  را تشكیل  می دهد؛ 
از این  رو باید بر پایه اى  صحیح  و بسترى  مناسب  شكل  گیرد تا منجر به  بروز آسیبی  بزرگتر به  جامعه  اصلی  نشود؛ 
این  امر محقق  نمی شود جز با مدیریت  صحیح  و برنامه  ریزى  مناسب ؛ زیرا هرچه  مدیریت ، صحیح تر و قوى تر 
باشد، سازماندهی  و انجام کارهاى  جمعی  بهتر، کامل تر و توانایی هاى  خانواده در جهت  رشد و تكامل ، افزونتر 

می شود. 
با توجه  به  جایگاه زن و مرد و  هدف ما در این  مقاله  بر آن است  که  بررسی  کنیم ، این  جامعه  کوچک  
تفاوت هایی  که  میان آنها وجود دارد، باید تحت  سرپرستی  کدام یک  قرار بگیرد تا بتواند رسالت  خویش  را به  نحو 

احسنت  به  اتمام برساند، در حالی  که  زن و مرد هردو پایه هاى  اساسی  خانواده هستند. 
لذا در ابتدا مباحثی  پیرامون اهمیت  مدیریت ، ضرورت و نحوة اجراى  آن مباحثی  مطرح می شود. 

2( اهمیت  مدیریت  از نگاه امیر المؤمنین
هر اجتماع و گروهی  بدون رهبر و مدیر دچار هرج و مرج شده و سرانجام آن نابودى  خواهد بود. حضرت 
علی  در این  زمینه  می فرمایند: وجود والی  ستمگر چه  بسا از هرج و مرج همیشگی  بهتر است . ایشان در جاى  
دیگر می فرمایند: براى  مردم رهبرى  بد یا خوب الزم است1. مدیریت  مؤثر به  شكوفایی  و تحقق  سریع  اهداف هر 
جمع  و سازمانی  منجر خواهد شد که  در این  میان، نقش  مدیر بارزتر است . مدیر مانند محور میانی  آسیاب، در 
ادارة امور باید نقش  اساسی  داشته  باشد تا تشكیالت به  سمت  اهداف معین  خود حرکت  کند. ایشان در توصیف  
مدیریت  صحیح  می فرمایند: تدبیر و مدیریت  خوب، سرمایه  اندك را افزون می کند اما مدیریت  و تدبیر نادرست ، 
سرمایه  انبوه را نابود می سازد. امام رضا )ع( می فرمایند: »در مطالعه  احوال بشر، هیچ  گروه یا ملتی  را نمی یابیم  که  
در زندگی  موفق  و پایدار باشد مگر به  وجود مدیر و سرپرستی  که  امور مادى  و معنوى  آنان را مدیریت  کند. اگر 

خانواده را بسان یک  پیكر انسان تصور کنیم ، مدیر، نقش  مغز آن را ایفا می  کند. 
در مدیریت  مورد نظر امام علی )ع( مدیر باید بر اساس مسئولیت  و وظیفه  خود عمل  کند و همچنین  باید گفتار 
و رفتارش با هم  یكی  باشد و از سر هوى  و هوس، ادارة امور را بر عهده نگیرد. مدیریت  از دیدگاه اسالمی ، امانتی  
است  که  به  شخص  مدیر سپرده می شود؛ او باید به  شدت از آن مراقبت  کرده و آن را طبق  معیار هاى  صحیح  نگاه 

دارد. )خنیفر، بی تا: ج2، ص1(
1  - خظبۀ 04 : و إّنه ال بّد ِمن امیٍر َبرٍّ أو فاِجٍر
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٣( ضرورت وجود مدیر در خانواده
برپایی  و استوارى  نظم  در هر مجموعه اى , منوط به  وجود لیاقت  و شایستگی  الزم در بخش  مدیریت  و ریاست  
آن می باشد و بر عكس ، ضعف  در تنظیم  امور و تدبیر کارها وبی توجهی  و بی کفایتی  مسئول و غفلت  از وظایف ، 
موجب  انهدام یک  واحد اجتماعی  است . نظام خانواده نیز از این  قاعده مستثنی  نیست ، بلكه  از آن جهت  که  نهاد 
خانواده، حریم  امن  و آرامش  انسان، محل  پیوند و ارتباط روحی ، عاطفی  و اخالقی  بین  اعضاى  آن است ؛ نقش  
مدیریت  در آن حساستر و از ظرافت هاى  خاصی  برخوردار است . بدیهی  است  زندگی  اجتماعی ، ضرورتهاى  
ویژهاى  را پدید می آورد که  براى  بقاء آن، ناچار باید تن  به  محدودیت  داد و آزادى  خویش  را در چارچوب 
جامعه  و نظام، محدود ساخت . چنانكه  تشكیل  هر انجمن  و نهادى  موجب  محدودیت  و تا حدودى  سلب  آزادى  
فردى  اعضاى  تشكیل  دهندة آن می شود؛ زیرا الزمه  بقاء نهاد، صرف نظرکردن از قرار دادن بعضی  از اختیارات 
شخصی  می باشد. لذا در تمام نظامهاى  حقوقی ، قانون گذاران کوشیدهاند تا با ایجاد موانعی ، براى  طالق و تعیین  

مقامی  براى  رفع  اختالف، ثبات، استمرار و دوام خانواده را حفظ  کنند. )ترکمن  نژاد، 1382(
٤( تعریف  مدیریت 

مدیر در لغت ، به  معناى  کارگردان، گرداننده، دوردهنده، اداره کننده و کسی  که  کارى  را اداره می کند 
)مهیار، بی تا، ص800( و اداره به  معناى  کارگردانی ، قوام دادن، نظامدادن و تنظیم  کارهاست . مدیریت  نیز به  
معناى  مدیر بودن و مدیرى  است . بر مبناى  معناى  لغوى  کلمه  مدیر، مدیریت  اصطالحًا تعریف  شده است  به  
»انجام کارها بوسیله  و از طریق  دیگران. بنابراین  علم  مدیریت  عبارت است  از علمی  که  انسان را به  انجام کارها 

از طریق  دیگران هدایت  می کند.« ) محمدى  رى  شهرى ، 1385:ص11و12 (
٥( مدیریت  مطلوب

گاهی   براى  جریان مطلوب و مدیریت  در خانواده، الزم است  بر احساسات یكدیگر تمرکز کنیم  و از آن آ
گاه شدیم ، ارتباط، واضح تر رخ می دهد. مدیر در عین  اینكه  در میان جمع  خانواده  یابیم . وقتی  از احساسات آ
است ، باید با اشرافی  که  بر گفت و گوهاى  میان اعضاى  خانواده دارد، بتواند احساسی  واقع  بینانه تر در مقایسه  با 

دیگر اعضایی  که  خود در گردونه  گفت وگوهاى  آنهاست ، پیدا کند. 
با تغییر دادن الگوى  مراوده، از بوجود آمدن بعضی  از بی تفاوتی ها یا تنش ها جلوگیرى   مدیریت  خانواده 
می  کند. مدیریت  باید هماهنگی ، میان اعضا ایجاد کند تا بتواند با بحران مقابله  و همدیگر را حمایت  کنند. پس  
مدیر، جوانب  مثبت  زندگی  را یافته  و آنها را تقویت  می کند و جوانب  منفی  را شناسایی  و از میان برمی دارد. ) 

حسین  زاده، 1388: ص2٦7-2٦٤(



مجموعهمقاالتاولینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 144

٦( برخی  ویژگی  های  مدیر و مدیریت  در قرآن و نهج البالغه 
این   با  و  میسر می سازد  را  از طریق  دیگران  انجام کار  از: ویژگی هایی  که   اخالق مدیریت  عبارت است  
ویژگی  هاست  که  انسان می تواند دانش  مدیریت  را به کار بندد و به  هنر مدیریت  مّتصف  گردد. ) محمدى  رى  
شهرى ، 1385: ص12 ( با این  تعبیر، به  بخشی  از ویژگی هاى  مدیر که  به طور اشتراکی  در قرآن و نهج البالغه  

وجود دارد، اشاره می کنیم : ) براى  مطالعه  بیشتر ر. ك. قرائتی ، 1388 (
١-٦( علم  و دانش 

مدیر باید از دانش  فراوان بهرهمند باشد تا در صورت نیاز بتواند ابهامات را برطرف کرده و با بینشی  صحیح ، 
راه درست  را به  دیگر اعضا نشان دهد. همانطور که  خداوند در قرآن کریم  می فرماید:

»ِإنَّ الله اصطفاُه َعَلیُكم و زاَدُه َبسَطۀً فی  العلم؛ گفت : خداوند وى  را بر شما برگزیده و او را در دانش  فزونی  داده 
است . بقره:2٤7(«؛ »َوَلَقد آَتینا داُوَد َو ُسَلیماَن ِعلمًا؛ و به  راستی  به  داود و سلیمان دانشی  عطا کردیم .« نمل :15(

ه ُبِهَت ال َیدرى ما ُیجیُبنی  نَّ
َ
ۀ فی المأل الحاضرین هبَّ کأ حضرت علی )ع( نیز می فرمایند: »فلّما قّرعُتُه ِبالُحجَّ

ِبه؛ پس  چون در جمع  حاضران، با برهان قاطع  او را مغلوب کردم، درمانده و سرگردان شد و نمی دانست  در 
پاسخم  چه  بگوید.« )خطبه  172 نهج البالغه (

 ٢-٦( قاطعیت 
مدیر الیق  کسی  است  که  در ادارة امور، کمتر دچار حیرت و سردرگمی  می شود و در تصمیم گیرى ، ضعف  و 
سستی  از خود نشان نمی دهد؛ بلكه  سعی  می کند با بینشی  صحیح ، موانع  موجود را از سر راه بردارد. خداوند متعال 
َک َفال َتكوَننَّ ِمَن الُممَترین ؛ فرمان حقی  از جانب  پروردگار توست ،  نیز در قرآن کریم  می فرمایند: »َالَحقُّ ِمن َربِّ
َک َفال َتكوَننَّ ِمَن الُممَترین؛ به  یقین ،  مبادا که  از تردید کنندگان باشی .« )بقره:1٤7(؛ »َلَقد جاَءَک الَحقُّ ِمن َربِّ
حق  از طرف پروردگارت به  تو رسیده است، بنابراین ، هرگز از تردیدکنندگان مباش.« )یونس :9٤(؛ امیرالمومنین نیز 
قِدموا؛ علم  خود را نادانی  و یقین  خود را شک  و تردید مپندارید، 

َ
نُتم َفأ می فرمایند: »َشّكًا ِإذا َعِلمُتم َفاعَملوا َو ِإذا َتَیقَّ

پس  هرگاه دانستید عمل  کنید و چون به  یقین  رسیدید، اقدام کنید.« )حكمت  27٤ نهج البالغه (
٣-٦( صبر و بردباری 

مدیر باید گنجایش  فكرى  و روحی  خود را بیافزاید تا در مواقع  برخورد با نا مالیمات و سختی ها، عنان از کف 
ندهد و تصمیمی  درست  اتخاذ کند. خداوند در آیاتی  از قرآن به  این  موضوع اشاره شده است :

ِبع ما یوحی ِإَلیَک َو اصِبر؛ و از آنچه  بر تو وحی  می شود، پیروى  کن  و صبور باش.« )یونس :109(؛  »َواتَّ
مِرنا َلّما َصَبروا؛ از آنها پیشوایانی  گماردیم  که  به  فرمان ما هدایت  می کنند به  خاطر 

َ
ًه َیهدوَن ِبأ ِئمَّ

َ
»َوَجَعلنا ِمنُهم أ

اینكه  شكیبایی  کردند.« )سجده:24(؛ 
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رَض َو اصِبروا علَی الَبالِء؛ برجاى  خود محكم  بایستید و در برابر 
َ
لَزموا ال

َ
حضرت علی  )ع( نیز می فرمایند: »أ

بالها و مشكالت استقامت  کنید.« )خطبه  190 نهج البالغه (؛ 
ماُن؛ انسان شكیبا پیروزى  را از دست  نمی دهد، هرچند زمان آن طوالنی   َفَر َو ِإن طاَل ِبِه الزَّ بوُر الظَّ »ال َیعَدُم الصَّ

شود.« )حكمت  153 نهج البالغه (
٤-٦( رفق  و مدارا

مدیر قطعًا در مدیریت  خود با سلیقه ها، افكار و احساسات گوناگون مواجه  می شود، لذا بر اوست  تا در شرایط  
مختلف ، از خود انعطاف پذیرى  نشان داده و مسیر کمال را درست  پی ریزى  کرده و طی  کند. خداوند متعال 
می فرمایند: »َفاعُف َعنُهم َو اسَتغِفر َلُهم؛ پس  از ایشان در گذر و برایشان آمرزش بخواه.« )آل عمران:159(؛ 
رَفَق؛ در آنجا که  مدارا کردن بهتر است ، مدارا کن .« )نامه  

َ
فُق أ حضرت علی )ع( نیز فرمود: »َوارُفق ما کاَن الرِّ

٤٦ نهج البالغه ( 
٥-٦( قدرت و توانایی

مدیر باید از قواى  جسمانی  الزم برخوردار باشد، تا در طی  مسیر دشوار مدیریت  و مسئولیت هاى  طاقت  فرسا 
که  بر عهده دارد، بر اثر ضعف  و سستی  از ادامه  راه باز نماند. در آیات قرآن می خوانیم :   

»َو زاَدُه َبسَطًه فی العلِم َو الِجسِم؛ و او را در دانش  و توانایی  فزونی  داده است .« )بقره:2٤7( و در نهج ابالغه 
وِلیاِئَک َغیَر َشدیِد الَمنِكِب و ال َمهیِب الجاِنِب 

َ
عداِئَک َعلی أ

َ
راَد الغاَرَه ِمن أ

َ
آمده است: »َفَقد ِصرَت ِجسرًا ِلَمن أ

و ال سادٍّ ُثغَرًه و ال کاِسٍر ِلَعُدوٍّ َشوَکٍه؛ در آنجا پلی  شده  اى  که  دشمنان تو از آن بگذرند و بر دوستانت  تهاجم  
آورند، نه  قدرتی  دارى  که  با تو نبرد کنند و نه  هیبتی  دارى  که  از تو بترسند و بگریزند، نه  مرزى  را می توانی  حفظ  

کنی  و نه  شوکت  دشمن  را می توانی  در هم  بشكنی . ) نامه  ٦1 نهج البالغه (
٦-٦( تسلط  بر خشم 

گاهی  افراد از مدیر انتقاد کرده یا خللی  در انجام وظایفشان پدید می آید و این  مسئله  موجب  رنجش  خاطر 
مدیر می شود، لذا بر مدیر الزم است  که  خشم  خود را فرو خورده و با رهنمودهاى  عالمانه  خود، آنان را به  مسیر 
ا  بازگردانده و سعی  خود را در پیشبرد اهداف خویش ، به  کار بندد.  خداوند متعال می فرمایند: »َو َلْو ُکنَت َفظًّ
وْا ِمْن َحْوِلک؛ و اگر خشن  و سنگدل بودى ، از اطراف تو، پراکنده می شدند. )آل عمران:  َغِلیَظ اْلَقْلِب اَلنَفضُّ
ن ُیبِطُئ َعِن الَغَضِب و َیسَتریُح ِإلی الُعذِر؛  فَضُلُهم ِحلمًا ِممَّ

َ
159( و علی )ع( میفرماید: »َفَولِّ ِمن ُجنوِدَک... أ

براى  فرمانده سپاه کسی  را برگزین  که... شكیبایی  او برتر باشد، از کسانی  که  دیر به  خشم  می آید و عذرپذیرتر  
باشد.« )نامه  53 نهج البالغه(
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٧( معیار قرآن و نهج البالغه  در انتخاب مدیر
از دیدگاه نهج البالغه ، مدیریت  خانواده زیربناى  تمام مدیریت  هاست ؛ به  همین  علت  حضرت علی  )ع( به  
مدیران ارشد خود رهنمود می دهد که  مدیران کشور اسالمی  را از خانواده هاى  پاك و نیكوکار انتخاب کنند. در 

این  مدیریت ، نیروى  انسانی ، نقش  اول را در آن خواهد داشت . 
خانواده در درجه  اول، متشكل  از زن و مرد می باشد؛ چنانچه  خانواده به  صورت حوزة متشكل ، وحدت 
یافته  و منتظم  اداره شود، تصمیمات، اندیشه ها و کنش ها به  سوى  یک  کانون، جهت گیرى  می شود و مرکزیت  
مقتدر و متحدى  بوجود می آید. زن و شوهر در این  کانون در کنار یكدیگر قرار می گیرند و به  مرور زمان، قطب  
واحدى  در تصمیم گیرى  و هدایت  زندگی  شكل  می گیرد و از آن، راه خط  مشی  خانواده براى  حال و آینده 
روشن  می شود. )حسین  زاده، 1388: ص272( از این  رو انتخاب مدیرى  کاردان و الیق  براى  نیل  به  سعادت و 
کمال خانواده الزم است ؛ و از آنجایی  که  خداوند متعال در آیه  22 سورة مبارکه  انبیاء می فرماید: »لو کاَن فیِهما 
آِلَهٌه ِإاّل اللُه َلَفَسَدتا؛ اگر در آسمان و زمین ، جز الله خدایان دیگرى  بود، فاسد می شدند )و نظام جهان به  هم  

می خورد(. لذا یكی  از همسران باید به  عنوان مدیر انتخاب شود. 
اصالت  مدیریت  در خانواده، از نگاه قرآن و حضرت علی )ع( به  مرد واگذار شده است ؛ آیه  3٤ سورة مبارکه  
نَفقوا 

َ
َل اللُه َبعَضُهم َعلی َبعٍض و ِبما أ ساِء ِبما َفضَّ جاُل َقّواموَن َعلی النِّ نساء صراحتًا به این مسآله اشاره می کند: »الرِّ

مواِلِهم؛ مردان سرپرست  زنانند به  سبب  برترى هایی  که  خدا به  برخی  از آنان در برابر برخی  دیگر داده است  
َ
ِمن أ

و به  سبب  آنكه  از اموالشان براى  آنها خرج می کنند.«
عالمه  طبابائی  در تفسیر این  آیه  می نویسد: قّیم  کسی  است  که  مسئول قیام به  امِر شخصی  دیگر است  و مراد 
َل اللُه َبعَضُهم علی َبعض - آن زیادت هایی  است  که  خداى  متعال به  مردان داده، بر حسب   از جمله  - ِبما َفضَّ
طاقتی  است  که  بر اعمال دشوار و امثال آن دارند؛ چون زندگی  زنان، یک  زندگی  احساسی  و عاطفی  است  که  
نَفقوا - مهریه اى  است  که  مردان به  زنان می دهند 

َ
اساس و سرمایه اش، رقت  و لطافت  است  و مراد از جمله  - ِبما أ

و نفقه اى  است  که  همواره به  آنان می پردازند. این  مسئولیت ، قوامش  بر نیروى  تعقل  است  که  در مردان بالطبع  
بیشتر و قوى تر است  تا در زنان. )طباطبائی ، 1٤17: ج٤، ص5٤3( پیرو مسئله  تفاوت میان قوة تعقل  و ادراکی  
ساَء َنواِقُص االیماِن، َنواِقُص الُحظوِظ،  زن و مرد، حضرت علی  )ع( در نهج البالغه  می فرمایند: »معاِشَر الّناِس إنَّ النِّ
، َو أّما ُنقصاُن ُعقوِلِهنَّ َفَشهاَدُه  لوِه و الّصیاِم فی اّیامِّ َحیِضِهنَّ َنواِقُص الُعقوِل، َفأّما ُنقصاُن ایماِنِهنَّ َفُقعوُدُهنَّ َعِن الصَّ
جاِل؛ اى مردم!  ُجِل الواِحِد، َو أّما ُنقصاُن ُحظوِظِهنَّ َفَمواریُثُهنَّ َعلی االنصاِف ِمن َمواریِث الرِّ امَرأَتیِن َکَشهاَدِه الرَّ
همانا زنان در مقایسه با مردان، در ایمان، بهره ورى از اموال و عقل  متفاوتند، اما تفاوت ایمان بانوان، برکنار بودن 
از نماز و روزه در ایام عادت حیض  آنان است . اما تفاوت عقلشان با مردان بدان جهت  که  شهادت دو زن برابر 
شهادت یک  مرد است ، و علت  تفاوت در بهره ورى  از اموال، آن که  ارث بانوان نصف  ارث مردان است . )خطبه  
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80 نهج البالغه ( ظاهر این  خطبه  و کلمه  نواقص ، مخالف  آیات قرآن کریم، عقائد و فلسفه  اسالمی  است . اگر 
بگوییم  که  خدا نیمی  از انسانها )زنان( را ناقص  آفرید، تنها راه جمع ، آن است  که  در واژة نواقص  تصرف کنیم  
و معناى  آن را تفاوت و اختالف بدانیم  که  در لغت  و واژه هاى  قرآن نیز به  جاى  یكدیگر استعمال شده اند، آنگاه 

تضاد ظاهرى  این  خطبه  با قرآن کریم  و مبانی  اعتقادى  برطرف می شود. 
کلمه  نواقص  در اینجا، تفاوت معنا می شود و تفاوت در آیه  3 سورة ملک - ما َترى ِمن َتفاُوٍت - یعنی  نقص  
و کاستی . امام می خواهند بفرمایند که  زن و مرد، هر کدام روحیات و صفات مخصوص به  خود دارند و جایگاه 
هر کدام باید حفظ  گردد. )دشتی ، 1389: ص91( عالمه  جعفرى  در این  باره می گوید: »مقصود از نقص  به  
کار رفته ، کاهش  ارزش انسانی  نیست  بلكه  بیان حد زن، در برابر مرد است  که  نمایش  نقص  کمی  است  نه  نقص  

کیفی .«
عقل  در اسالم، معیار کمال انسانی  است ؛ یعنی  هرکس  که  عاقل تر است  به  کمال انسانی  نزدیک تر است  و نزد 
خدا مقربتر است ؛ و هر که  از عقل  دورتر است ، از کمال انسانی  کم  بهرهتر و از مقام قرب الهی  محرومتر است . 
اما گاهی  در اثر اشتراك لفظی  که  وجود دارد، مغالطه اى  رخ می دهد و این  چنین  استدالل می شود که  چون معیار 
تفاوت و معیار کمال انسانی  عقل  است ، و این  عقل  در مرد بیش  از زن است ، پس  مردها بیش  از زنها به  خدا 
نزدیک ترند؛ در صورتی  که  این  استدالل تمام نیست  بلكه  مغالطه اى  است  که  در اثر اشتراك لفظ  رخ می دهد. 
چون عقل  به  صورت اشتراك، بر معانی  گوناگونی  اطالق می شود، لذا باید اواًل روشن  شود کدام عقل  است  که  
معیار کمال انسانی  و قرب الهی  است  و ثانیًا کدام عقل  است  که  زن و مرد در آن با یكدیگر اختالف و تفاوت 

دارند. )جوادى  آملی ، 137٤: ص2٦9 ( از این  رو، عقل  بر دو گونه  تقسیم  می شود:
1. عقل  نظرى : فعالیت  استنتاج هدف ها یا نحوة وصول به  اهداف با انتخاب واحدها و قضایا بدون آنكه  

واقعیت  یا ارزش آن اهداف را تضمین  نماید. 
2. عقل  عملی : هماهنگ کنندة فعالیت  هریک  از نیروهاى  فعال درونی  بشر است ، طورى  که  همه  آنها را در 

وصول به  شایستگی ها بسیج  می نماید. 
تفاوت عقل  در میان زن و مرد به  عقل  نظرى  باز می گردد و محدودیت  عقل  نظرى  زن که  وسیله اى  براى  
تجرید و تعمیم  است ، نقص  ارزشی  نمی باشد. زیرا عقل  عملی  از عقل  نظرى  برتر است ، چون عقل  نظرى  
فعالیتش  راجع  به  ظواهر و عوارض یا مصلحت  اندیشی  دنیوى  است  و دربارة حقایق  و ذرات و معقوالت، جز 
حدس و احتمال، کارى  از او ساخته  نیست ؛بلكه  غالبًا دچار شک  و وسوسه  می شود، اما عقل  عملی  متوجه  
حقایق  است  و موجب  حسن  نیت  و ارادة خیر می شود و بنیاد عقلی ، دینی  و اخالقی  را استوار می سازد و منشأ 
بنابر این  عقل  نظرى  فی  نفسه  داراى  ارزش نیست . )بهزادپور، نویسندگان، 1380: ص22-27(  ایمان است . 
عالمه  معتقدند که  با وجود تفاوت میان زن و مرد و با تكیه  بر تحلیل  حكم  مدیریت  مردان در خانواده می توان 
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گفت : »ِبما َفّضَل اللُه َبعَضُهم علی بَعض« از دیدگاه قرآن، بین  زن و مرد تفاوت ادراکی  وجود دارد. از طرفی  
زن، احساس و عاطفه  قوى ترى  دارد که  اجتماع به  آن نیازمند است  و اثر احساس در نظام خلقت ، کمتر از عقل  

نیست . 
با توجه  به  محدودیت  طبیعی  زن در ارتباط با حوادث گوناگون، توانایی  دقت  و بررسی  در عوامل  و مختصات 
نتایج  در مرد بیش  از زن است  و کنجكاوى  مرد و نفوذ فكرى  او در ریشه  یابی  حوادث یک  امر طبیعی  منتج  
از برخوردهاى  اجتماعی  است . )بهزادپور، نویسندگان، 1380: ص2٤-22 ( این  موضوع در علم  روانشناسی  
نیز مورد کنكاش قرار گرفته  است  به  طورى  که  روانشناسان نتایج  فراوانی  از آن بدست  آورده اند، از جمله  یک  
روانشناس آمریكایی  به  نام کلیود السون در مجله  زن روز شمارة 101، بحثی  روانشناسانه  پیرامون این  موضوع 
مطرح کرده است  و اظهار نظر می کند که با توجه  به  نیاز روحی  زن، این  واقعیت  حاصل  می شود که  خانم ها تابع  
احساسات و آقایان، تابع  عقل  هستند. مردان همیشه  عملی  تر فكر می کنند، بهتر قضاوت می کنند، سازمان دهندة 
بهترى  هستند و بهتر هدایت  می کنند. خانم ها به  علت  اینكه  حساستر از آقایان هستند، باید این  حقیقت  را قبول 
کنند که  به  نظارت آقایان در زندگی  شان احتیاج دارند؛ زیرا کارهایی  که  به  تفكر مداوم احتیاج دارد، زن را کسل  

و خسته  می کند. )مطهرى ، 1357: ص183و18٤( 
پس  با توجه  به  آیه  قرآن و خطبه  امیرالمؤمنین  )ع(  در نهج البالغه  می توان به  این  نتیجه  رسید که  از آنجایی  که  
نقش  مدیریت  در خانواده، نیازمند اعمال و نگرش منطقی  و خردمندانه  نسبت  به  قضایا در زندگی  است ، گذاشتن  
مسئولیت  مدیریت  خانواده بر عهدة مرد، نشانه  رجحان نوع مردان در برخوردارى  از این  نگرش است ؛ پس  باید 
نوعی  تفاوت ادراکی  بین  زن و مرد قائل  شد. البته  این  تفاوت ناشی  از قوت خود مرد نیست ، بلكه  معلول صفت  
تعقل  در اوست . به  عبارت دیگر، در هر دو، قدرت تعقل  وجود دارد ولی  در مردها مانع  کمتر است  و اقتضاى  
تعقل  بیشتر است . از دیگر شاخصه هاى  مردان، در انتخاب به  عنوان مدیر، قدرت و توانایی  جسمی  اوست  که  
حضرت در نامه  ٦٦ به  آن اشاره فرمودند، از این  رو خداوند در آیه  3٤ سورة مبارکه  نساء، تأمین  نفقه  زن را به  
عهدة مرد نهاده است . چیره شدن بر مشكالت، خطرها، هموار نمودن راه زندگی ، بویژه در آنجا که  طرف 
دیگرى  انسانها باشند و مسأله  از امور اجتماعی  باشد، محتاج تدبیر، چاره اندیشی ، کنترل و گاه چشم  پوشی  از 
عواطف  و احساسات است  تا شخص  با بهره گیرى  از ابزار الزم و مناسب ، براى  تأمین  نیازمندى ها اقدام کند. 

نتیجه  آنكه  براى  تأمین  احتیاج ها، به  دو مؤلفه  نیاز است : قدرت جسمانی  و تدبیر. 
البته  هر کدام از همسران به  مقتضاى  انسان بودن و برخوردارى  از نعمت  اختیار، داراى  دو عطیه  قدرت و 
تدبیر هستند، اما ما معتقدیم  متولی  تأمین  نیازمندى هاى  اولیه  حیات به  علت  مسئولیت  مضاعف  باید از این  دو 
نعمت  ”قدرت و تدبیر” بهرة بیشترى  داشته  باشد. خدمات زن، بیشتر جنبه  روحانی  و معنوى  دارد و بر عكس ، 
خدمات مرد بیشتر داراى  جهت  جسمانی  و مادى  است . هرکسی  را بهر کارى  ساختند میل  آن را در دلش  
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انداختند مردان برعكس  زنان، ارتباط مستقیم  و تنگاتنگی  با طبیعت  خشن  و بی جان دارند. نقش  مرد در تكثیر 
نسل  بیشتر معطوف آن است  که  طبیعت  را به  زنجیر تدبیرکشیده، رام کند و در خدمت  بشر قرار دهد و از طغیان 
طبیعت  برضد انسان، پیش گیرى  نماید. کار وى  جدال با طبیعت  است  پس  باید ساختار روانی  مرد به  گونه اى  
ساخته  و پرداخته  شود که  از انجام این  مسؤلیت ، با همه  سختی اش سرنتابد و گرنه  از انجام مسؤلیت  باز خواهد 
ماند. )جمشیدى ، نویسندگان، 1385: ص15٦-150( حضرت علی  )ع(  در نامه اى  به  فرزندش می فرماید: »َفإنَّ 
الَمرأه َریحاَنه َو َلیَست ِبَقهِرمانه؛ زن گل  بهارى  است  نه  پهلوانی  سخت  کوش و خشن .« )نامه  31 نهج البالغه( 

ایشان در میان ابعاد گستردة فطرت زن، بر لطافت ، ظرافت  و زیبایی  خلقتی  زن، تأکید نموده است ؛ به  همین  
خاطر تأمین  معاش خانواده را که  از سخت ترین  و طاقت  فرساترین  امور است  را بر عهدة مرد نهاده، چون از 
قدرت جسمی  و توانایی  بدنی  باالترى  برخوردار است ، در حالی  که  ظرافت  و لطافت  زنانه  مانع  از انجام این  امر

خطیر می شود. خداوند خبیر نیز بعلت  وجود این  خصلت  مردانه  است  که  جنگ  و جهاد و دفاع از سرزمین  
و مملكت  اسالمی  را بر عهدة مردان قرار داده و واجب  نموده است  در حالی  که  این  کار از زنان سلب  شده و 
؛ جهاد زن نیكو  َبعُّ حضرت علی  )ع(  موضع  جهاد زنان را در حكمت  13٦ تبیین  می فرمایند: »َجهاُد الَمرأِه ُحسُن التَّ

شوهردارى  کردن است .«
از نگاه قرآن و نهج البالغه  اصالت  داده شده است  بحث  مشاوره و  مورد دیگرى  که  در بحث  مدیریت  
مشورت است . مرد باید در ادارة امور زندگی  با همسر خود مشورت نماید. مشورت در لغت  یعنی  جمع  آورى  
آراء و در اصطالح ضمیمه  و محكم  کردن رأى  خود با رأى  دیگران و یا گفتگو پیرامون موضوعی ، تا حق  ظاهر 
شود. )بهزادپور، نویسندگان، 1380: ص2٦٤( مشورت در زندگی  هم  مبنایی  قرآنی  دارد1هم  در روایات وارد شده 
و هم  ضرورت عقل  آن را ایجاب می نماید. )اردستانی ، 1380، ص83( حضرت علی  )ع(  در بیاناتشان می فرمایند: 
ساِء و کونوا ِمن خیاِرِهنَّ علی َحَذٍر و ال ُتطیعوُهنَّ فی الَمعروِف َحّتی ال َیطَمعَن فی الُمنَكِر؛ پس  » َفاّتقوا ِشراَر النِّ
از زنان بد بپرهیزید و مراقب  نیكانشان باشید؛ در خواسته هاى  نیكو، همواره فرمانبردارشان نباشید تا در انجام 
منكرات، طمع  نورزند.« )خطبه  80 نهج البالغه (؛ » َوال ُتطیعوُهنَّ فی الَمعروف« نهی  از عمل  به  معروف نیست ، 
بلكه  نهی  از اطاعت  کردنشان است  یعنی  چیزى  را که  آنها، شما را به  آن امر می کنند، انجام ندهید بلكه  به  خاطر 
نیكو بودن آن عمل ، آن را انجام دهید. )ابن  ابی  الحدید، بی تا: ج٦، ص21٤؛ فیض  االسالم، 1380: ج1، 
ص18( حضرت بر این  باورند که  هیچ  پشتیبانی  چون مشورت نیست ، اما بعد از انجام مشورت در گزینش  امور 
صالح، این  مدیر است  که  باید تصمیم  نهایی  را بگیرد و به  هر خواسته  از خواسته هاى  همسر و فرزند عمل  نماید. 

آیات ذیل  جایگاه مشورت با زنان را در قرآن به  خوبی  نشان می دهد:

1  - 159 /آل عمران: و شاورهم فی االمر فإذا عزمت فتوکل علی الله
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»َفإن أراَد ِفصااًل َعن َتراٍض ِمنُهما و َتشاُوٍر َفالُجناَح َعَلیِهما؛ پس  اگر پدر و مادر به  رضایت  و مشورت یكدیگر 
بخواهند کودك را قبل  از موعد از شیر باز پس گیرند، گناهی  بر آنها نیست . )بقره:233 ( مشورت مردان با زنان، 

امرى  پسندیده و مطلوب است  و موضوع این  مشورت نیز دربارة امرى  خانوادگی  است . 
»َواَتِمروا َبیَنُكم ِبَمعروف؛ به  شایستگی  میان خود به  مشورت و توافق  برسید. )طالق:٦ ( خداوند مشورت 

کردن دربارة فرزند و رسیدن به  توافق  را به  زن و مرد، امر کرده است . 
ها الَمَلُؤا أفتونی فی أمرى؛ گفت : اى  سران قوم! نظر خود را در این  امر به  من  بگویید. ملكه  صبا  »قاَلت یا أیُّ

نیز روش حكومتی  خود را بر پایه  مشورت با بزرگان و صاحب  نظران قرار داده بود.« )نمل :32(
» قاَلت إحداُهما یا أَبِت اسَتأِجره؛ یكی  از آن دو دختر گفت : اى  پدر! او را استخدام کن . شعیب  در مشورت 
با دخترش و شنیدن دالیل  منطقی  او، براى  استخدام چوپان، موسی  را به  عنوان کارگزار استخدام می کند.« 

)قصص :2٦( امام علی  )ع(  نیز در یكی  از نامه هاى  خود می فرمایند:
ساِء أاّل َمن َجَربت ِبَكماِل َعقل؛ از مشاوره با زنان بپرهیز، مگر آنان که  به  دارا بودن کمال  »أّیاَک و ُمشاَوَرِه النِّ

عقل  تجربه  شده اند. )نامه  31 نهج البالغه (
این  کالم حضرت نشان می دهد که  نقصان عقل  در مورد همه  زنان نیست  و دستور امام به  مشورت نكردن با 

زنان از دو جنبه  می باشد:
1. دستور ارشادى  است . 

2. ناظر به  قشر خاصی  از زنان است . )اردستانی ، 1380، ص83( یكی  از محققان در شرح خود می نویسد: 
این  مسأله ، نقد تفكر فمنیسم  )اصالت  دادن به  زن یا زنساالرى ( است  بلكه  باید همه  عوامل  تربیت  و نظارت را به  
کار گرفت  تا زنان جامعه  در پرتو دستورات کامل  الهی  به  آسانی ، راه کمال را بپیماید. )دشتی ، 1389، ص383( 

محققان، مدیریت  در خانواده را به  سه  گونه  تقسیم  بندى  کرده اند:
1. مستبدانه : این  نوع مدیریت ، یا پدر ساالر است  یا مادرساالر 

2. آزادانه : در این  نوع زندگی ، هر کس  کار خود را انجام می دهد؛ بدون اینكه  به  نظر دیگران اهمیتی  قائل  
باشد. 

3. خانوادگی : اساس این  زندگی ، بر پایه  مشورت است  که  تحت  نظر مدیریتی  واحد صورت می پذیرد. 
کید دارند از نوع سوم است  که  در  )حسین  زاده، 1388: ص2٦9 ( مدیریتی  که  قرآن و حضرت علی  )ع(  بر آن تأ
این  نوع از مدیریت ، مبناى  اصل  تقسیم  کار در خانواده نیز مورد توجه  قرار می گیرد. یعنی  ابتدا جایگاه هر یک  
از زن ومرد، در خانواده به  درستی  تعریف  می شود و هر کدام طبق  این  تعریف ، به  وظایف  خود عمل  می کنند؛ 

این  از عواملی  است  که  منجر به  رعایت  اعتدال در خانواده می شود. 
ُد َبیِتها؛  ُد أهِلِه و الَمرأُه َسیِّ ُجُل َسیِّ ٌد َفالرَّ همانطور که رسول اکرم )ص( می فرمایند: »ُکلُّ َنفٍس ِمن َبنی آَدم َسیِّ
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هرکسی  از بنی  آدم، ریاست  دارد؛ مرد رئیس  خانواده و زن مدیر خانه  است .« )ردایی  آملی ، 138٦: ح1917( از 
این  رو وقتی  حضرت رسول اکرم )ص( کار خانه  و بیرون از خانه  را میان حضرت علی  )ع(  و حضرت زهرا )س( 
َل  تقسیم  نمود، حضرت زهرا )س( فرمودند: »َفال َیعَلُم ما داَخَللنی ِمّنا ِلُسرور إاّل اللُه یا َکفائی رسول الله َتَحمُّ
جال؛ جز خدا کسی  نمی داند که  از این  تقسیم  کار تا چه  اندازه خوشحال شدم، زیرا رسول خدا مرا از  ِرقاِب الرِّ

انجام کارهایی  که  مربوط به  مردان است ، بازداشت .« 
تقسیم  امور منزل به  تفاوت میان جهان بینی  زنان و مردان، باز می گردد؛ زیرا آنها جهان را با عینک هاى  
متفاوتی  می نگرند. بطور کلی ، مردان دنیا را از دیدگاهی  متمرکزتر نگریسته ، در حالی  که  زنان، آن را از دیدگاه 
گسترده ترى  نگاه می کنند. البته  برداشت  و تصور هردوى  آنها، به  یک  اندازه صحیح  است  و می توان گفت  که  

مردان، درایتی  متمرکز و زنان درایتی  باز و گسترده دارند. 
گاهی  و درایت  مردانه  به  این  گونه  است  که  جزئیات شرایط  را کنار هم  قرار می دهند و به  تصویر کاملی   آ
می  رسند. یک  تصویر موقعی  کامل  است  که  یک  یک  قسمت  بر قسمت  دیگر چسبیده تا دورنمایی  کامل  
گاهی  و درایت  زنانه ، خیلی  گسترده تر و بازتر است . زن به  صورت ذاتی ، ابتدا یک  تصویر کلی  را  بوجودآید. آ
می بیند و به  تدریج ، جزء به  جزء آن را شناسایی  و مشخص  می کند که  چگونه  اجزاء یا قسمت هاى  این  تصویر 
بهم  ارتباط پیدا کرده اند. تأکید زنان روى  زمینه  تصویر، بیشتر از محتویات آن است . این  تفاوتها، به  مقدار زیاد 

روى  ارزشها، اولویت ها، عالیق  و خواسته ها تأثیر می گذارد. 
به   اما مردها  بیشترى  می دهند  بهاى   تعاون و هماهنگی ،  ارتباط، همكارى ،  به  عشق ،  به  طور طبیعی   زنها 
بیگی ،  بها می دهند. )اسماعیل   به  هدف، کسب  قدرت، رقابت ، کار، منطق  و کارایی   نتیجه ، رسیدن  تولید 
غالمرضایی ، 1390: ج1، ص25و2٦( پس  وقتی  خانواده با نظام شورایی  اداره شود، در این  نظام هیچ  تعهد و 

ظلمی  به  دو عنصر اساسی  خانواده که  زن و شوهر است ، وارد نمی آید. 
شوهر وظیفه  خود می داند که  واسطه  انتقال مزایاى  اجتماعی  به  درون خانواده باشد و زن خود را ملزم می بیند 
که  موجودیت  مرد را در خانواده با صمیمیت  بپذیرد. در این  نظام، زن خود را جزئی  از مرد و مرد خود را جزئی  
از زن می بیند؛ بنابراین ، نظام حقوقی  خانواده در اسالم نه  پدر ساالرى  است  نه  مادر ساالرى ، بلكه  انسان ساالرى  

است . )جعفرى ، 1372، ص307(
ُكُم اّلذى َخَلَقُكم ِمن َنفٍس واِحَدٍه و  قوا َربَّ ها اإلنساُن اتَّ و خداوند چه زیبا در قرآن کریم میفرماید: »یا أیُّ
َخَلَق ِمنها َزوَجها؛ اى  مردم! از پروردگارتان که  شما را از یک  تن  آفرید و همسرش را ا ز او آفرید، پروا کنید.« 
)نساء:1( از آنجایی  که  خداوند، حكیم  و مدبر است  و بر این  مسأله  تأکید می کند که  انسانها را از نفسی  واحد 
آفریده است ، یعنی  زن و مرد در کنار هم  و مكمل  یكدیگرند و این  موضوع می تواند رسانندة این  معنا باشد که  

آنها می توانند در کارهاى  مدیریتی  نیز کامل کنندة هم  باشند. 
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٨( نتیجه 
بسزایی   اهمیت   از  حیاتی   و  مهم   نهاد  این   اداره  ازاین رو  مدیریت هاست .  تمام  زیربناى   خانواده  مدیریت  
برخوردار است . آنچه  در قرون متمادى  در جوامع  مختلف  دربارة تفاوت عقلی  و جسمی  و روحی  زن و مرد گفته  
شده که  بعضًا غیرمنصفانه  و دور از واقعیت  است  باعث  شده تا جامعه ، نگاهی  مردساالرانه  در نحوة مدیریت  
خانواده و حتی  مناصب  اجتماعی  داشته  باشد. آنچه  از آموزه هاى  قرآنی  و دینی  بویژه نهج البالغه  مستفاد می شود، 
مشورت و هم فكرى  در نظام مدیریتی  خانواده است  و چون وظایف  متعدد و متكثرى  براى  به  ادارة خانواده 
و زندگی  وجود دارد که  هیچ یک  از زن و مرد به  تنهایی  قادر به  سرانجام رسیدن آنها نمی باشند، لذا بر اساس 
تفاوتهاى  جسمی  و روحی  آندو و متناسب  با توانایی هاى  هریک ، امور زندگی  بین  زن و مرد تقسیم  می شود که  
در این  تقسیم بندى ، مدیریت  امور خارج از منزل که  نیازمند توانایی  جسمی  و قدرت روحی  سخت  و خشنی  
است ، به عهدة مرد و امور داخل ، که  معطوف به  ظرافت هاى  زنانه  و احساسات و عواطف  می باشد، به  زن واگذار 
می شود. اگرچه  نباید از این  نكته  غافل  شد که  مسائل  تربیتی  و نیازمندى هاى  جسمی  و روحی  طرفین  و فرزندان 

در این  تقسیم بندى  جاى  نمی گیرد بلكه  نیازند مشارکت  هردوى  آنهاست . 
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14. _______. ، محمدى ، محمد کاظم ، 13٦9، المعجم  المفهرس اللفاظ نهج البالغه ، چاپ دوم، قم  ، 

نشر امام علی )ع( 
15. ردایی  آملی ، حسین ، 138٦، ترجمه  نهج  الفصاحه ، چاپ هشتم ، قم ، نسیم  حیات

1٦. فیض  االسالم، حاج سید علینقی ، 1380، ترجمه  و شرح نهج البالغه ، چاپ اول، بی جا، مؤسسه  چاپ 
و انتشارات فقیه 

17. قرائتی ، محسن ، 1388، سیصد نكته  در مدیریت  اسالمی  بر اساس تفسیر نور، چاپ دوم، تهران ، مرکز 
فرهنگی  درسهائی  از قرآن
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18. طباطبائی ، سید محمد حسین ، 1٤17، تفسیر المیزان، چاپ پنجم ، قم ، دفتر انتشارات اسالمی  جامعه  
مدرسین  حوزه علمیه  قم 

االسالمیه ،  البحوث  لنهج البالغه ، مشهد، مجمع   الموضوعی   المعجم   اویس  کریم ، 1٤08ه،  19. محمد، 
مؤسسه  النشر و الطبع  فی  اآل ستانه  الرضویه  المقدسه 

20. محمدى  رى  شهرى ، محمد، 1385، اخالق مدیریت ، چاپ پنجم ، قم ، دار الحدیث  
21. مطهرى ، مرتضی ، 1357، نظام حقوق زن در اسالم، چاپ هشتم ، قم ، انتشارات صدرا 

22. مهیار، رضا، بی تا، فرهنگ  ابجدى  عربی  - فارسی ، بی تا، بی نا
التعارف  دار  بیروت،  االولی ،  الطبعه   اللفاظه ،  المفهرس  المعجم   و  نهج البالغه   1990م،  و  1٤10ه   .23

للمطبوعات
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واکاوی  مفهوم مشروعیت  در علوم سیاسی  و سیاست  علوی  )با تأکید بر نهج البالغه (
صغری  لک  زاده1

چکیده
از جمله  مباحثی  که  از دیر باز براى  هر دولت  و حكومت  وجود داشته  است ، مشروعیت  آن می باشد که  
در اکثر موارد مقارن مقبولیت  نزد عامه ى  مردم قرار داده شده است . یكی  از حیطه هایی  که  در آن مرز میان 
مشروعیت  و مقبولیت  نادیده انگاشته  شده، علوم سیاسی  است . در حالی  که  حضرت امیر )ع( در نهج البالغه  این  
دو را از یكدیگر تفكیک  نموده اند. این  مقاله  بر آن است  تا نظر سیاسیون را در این  زمینه  به  چالش  کشیده و 
آن را با دیدگاه امام )ع( مقایسه  کند. با بررسی  مشخص  گردید که  »مقبولیت « و »مشروعیت « چه  در لغت  و چه  
در فرهنگ  اسالمی  از یكدیگر متمایزند. با این  بیان که  اصل  مشروعیت  از جانب  خداست  و اقبال مردمی  به  
حكومت  و پذیرش آن به  مقوله ى  مقبولیت  ارتباط می یابد. به  عبارت دیگر تا زمانی  که  مردم حكومتی  را نپذیرند، 
مشروعیت  آن به  خودى  خود نمی تواند منجر به  تشكیل  دولت  شود. در این  راستا، این  مقاله  در ابتدا به  مفهوم 
شناسی  لغوى  و اصطالحی  مشروعیت  پرداخته  و سپس  مختصرى  راجع  به  مشروعیت  حكومت  و ارکان آن از 
دیدگاه حضرت علی  )ع( توضیح  داده و در نهایت  مقایسه اى  میان مشروعیت  در علوم سیاسی  با مشروعیت  در 

مبانی  نهج البالغه  دارد. 

واژگان کلیدی: مشروعیت ، علوم سیاسی ، نهج البالغه 

1  - دانشجوی  دکتری ، الهیات - گرایش  علوم و معارف نهج البالغه ، دانشگاه کاشان
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١. طرح مسئله 
انسانها همه  در اصل  آفرینش  برابر و به  طور یكسان از حقوق فطرى  و طبیعی ، مانند آزادى  فردى  و اجتماعی ، 
آزادى  عقیده و بیان، مساوات و حق  تمّلک  برخوردارند و کسی  بر دیگرى  حق  تقدم و فضیلت  ندارد و نمی تواند 
با اعمال حاکمیت  حقوق طبیعی  او را تقیید یا سلب  کند. از سوى  دیگر، وجود حكومت  و قانون در جامعه  
امرى  ضرورى  و اجتنابناپذیر است  و با فقدان آن، جامعه  با اغتشاش و آنارشیسم  و سلطه ى  اقویا بر ضعفا مواجه  
خواهد شد. چنان که  امیر مؤمنان حضرت علی  علیه السالم فرموده است : »البد للناس من امیر فاجر او بّر.« 

)نهج البالغه / خطبه ى  ٤0(
سؤال بر این  نكته  متمرکز است  که  حق  حاکمیت  در جامعه  از آن کدام طبقه  است ؟ آیا حق  حكومت  بر عهده 
شخص  یا طبقه  خاصی  واگذار شده یا بر عهده ى  خود جامعه  است ؟ به  دیگر سخن ، در واقعیت  حكومت هاى  
موجود و همچنین  در این  که  اکثریت  مردم )حكومت  شوندگان( مجبورند از حاکمان اطاعت  کنند، تردیدى  نیست ، 
اما عقل  و عقالء بر این  نكته  تأکید می کنند که  دلیل  و مالك حاکمیت  گروه اقلیت  بر اکثریت  چیست ؟ چرا مردم 
اخالقًا و عقاًل باید در طوق اطاعت  حاکمان باشند؟ آیا حاکمان براى  ایجاد قدرت خود توجیه  و دلیل  عقالنی  و 
اخالقی  دارند؟ فالسفه ى  سیاسی  از این  بحث  با عنوان مشروعیت  )Legitimacy( به  معناى  قانونیت  و حقانیت  
بحث  کرده و بیعت  و پذیرش مردمی  را براى  آن کافی  دانسته اند. حضرت امیر مؤمنان، امام علی  )ع( نیز در فرازهاى  
مختلفی  از مشروعیت  سخن  گفته  و به  بیعت  مردمی  پس  از مشروعیت  الهی  امتیاز دادهاند. سوال اصلی  مطرح در این  

تحقیق  آن است  که  آیا دیدگاه نهج البالغه  در بارهی  مشروعیت  مانند دیدگاه علوم سیاسی  است ؟
٢. پیشینه ی  موضوع

بخشی  از آثارى  که  در زمینه ى  مشروعیت  به  نگارش درآمده اند عبارتند از :
الف . مشروعیت  حكومت  اسالمی  از منظر شهید مطهرى ، محمد حسن  قدر دان قراملكی ، مجله  نامه ى  
مفید، بهار 78، شماره 7؛ در این  اثر به  مالکهاى  مشروعیت  و مشروعیت  حكومت  اسالمی  و نقل  دیدگاه شهید 

مطهرى  پرداخته  شده است  بدون آن که  نقد و بررسی  ذیل  هر یک  صورت گیرد. 
ب. مشروعیت  از دیدگاه ماکس  وبر و هابر ماس، سید رضا موسوى ، مجله ى  کیهان فرهنگی ، دى  ماه 7٦، 

شمارهی  138؛ این  مقاله  به  تفصیل  به  بیان دیدگاه وبر و ماس پیرامون مشروعیت  پرداخته  است . 
ج. مشروعیت  حكومت  از دیدگاه اسالم و ماکس  وبر، فصلنامه  اندیشه هاى  حقوقی ، سال اول، شمارهی  ٤، 
پاییز 82؛ این  مقاله  در ابتدا دیدگاه ماکس  وبر و سپس  دیدگاه اسالم درباره ى  مشروعیت  را با تفكیک  عقاید شیعه  

و اهل  سنت  بیان نموده است . اما بررسی  تطبیقی  و مزجی  میان دو دیدگاه برقرار نكرده است . 
د. حكومت  و حقوق متقابل  مردم و زمامداران در نهج البالغه ، زین  العابدین  گل  صنم  لو و دکتر عبداهللا 
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موحدى  محب ، فصلنامه ى  مطالعات تفسیرى ، سال دوم، پاییز 1390، شمارهی  7. اگر چه  در این  نوشته ، به  
بررسی  حكومت  پرداخته  شده است  لیكن  نسبت  به  ارکان حكومت  شامل  قواى  سه  گانه  و رهبرى  اهتمامی  

صورت نگرفته  است . 
در میان مقاالت جستجو شده، به  طور کلی  معناى  مشروعیت  از دیدگاه اسالم آورده شده و هیچ  یک  به  
معناى  مشروعیت  در نهج البالغه  توجهی  نداشته اند. در این  تحقیق ، این  مسأله  در حكومت  علوى  به  تفكیک  قوا، 

بیان شده است  و بررسی  تطبیقی  میان دیدگاه سیاسیون و حضرت علی  )ع( همراه با نقد آنها داشته  است . 
٣. مفهوم شناسی 

در این  بخش  به  مفهوم شناسی  مشروعیت  در لغت  و اصطالح پرداخته  می شود. 
٣. ١. معنای  لغوی  مشروعیت 

مشروعیت  اسم  مفعول از )ش- ر- ع( به  معناى  آغاز شده، روا، جایز و مطابق  با شرع است  )دهخدا، بی تا، 
ص 2119(. کار مشروع کارى  است  که  شرع روا بداند )خلیل  جر، 13٦5، ص 190٤(. پس  در نگاه اول دایره ى  
مشروعیت  بسیار گسترده و شامل  آداب و رسوم، اخالق و اعتقادات می گردد. به  عنوان مثال گفته  می شود 
اخالق مشروع، اخالق پسندیده و اخالق نامشروع، اخالق ناپسند است  یا آداب و رسوم به  دو بخش  مشروع 
و نامشروع تقسیم  می شوند. این  واژه با حكومت  نیز به  کار می رود لذا حكومت  مشروعه  یعنی  حكومتی  که  

قوانینش  با قوانین  شرع منطبق  باشد )معین ، 13٦3، ص ٤1(. 
راغب  در مفردات می گوید کلمه ” شرع” به  معناى  رفتن  در راهی  واضح  و ایمن  از انحراف است ، سیر تطور 
این  واژه بدین  صورت بوده است  که  در ابتدا بر طریقه  و روش اطالق می شده و سپس  از باب استعاره براى  
طریقت هاى  الهیه  هم  چون مسیحیت  به  کار رفته  است . برخی  گفته اند شریعت  از باب تشبیه  به  شریعه ى  نهر به  
این  نام خوانده شده زیرا شریعه ى  نهر، طریقه  و آبشخور آن است  که  مشخص ، معین  و آشكار است  نیز از روشنی  

و ظاهر بودن خبر می دهد )راغب  اصفهانی ، 1٤12ق، ج1، ص ٤50(. 
 )Low( به  معناى  قانونLex« « یاLeg« « متشكل از » Legitimacy« مشروعیت  در انگلیسی  معادل واژه
و  تقنین(  یا  قانون  )وضع    »Legislation« و  قانون(  با  مطابق   )قانونی ،   »Legal« مانند  واژه هایی   با  و  بوده 
122؛  ص   ،1377 خمینی ،  امام  پژوهشی   آموزشی -  )مؤسسه   است   هم خانواده  )مشروع(   »Legitimate«
کواکبیان، 1378، ص 9(. اما باید توجه  داشت  که  هر نوع قانونیت  و حقانیتی  به  معناى  مقبولیت  نیست . به  عنوان 
مثال در حوزه ى  حكومت ، ممكن  است  حكومتی  از نظر مردم به  حق  و قانونی  باشد، اما از جانب  خدا مشروعیتی  
نداشته  باشد. بنابراین  با توجه  به  آن چه  بیان گردید می توان دریافت ، »مشروعیت « به  طور عام بر قانون و به  طور 

خاص بر قانون اسالم تطبیق  یافته  است . 
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٣. ٢. معنای  اصطالحی  مشروعیت 
در این  قسمت  معناى  مشروعیت  در علوم سیاسی  و نهج البالغه  مورد بررسی  قرار می گیرد. 

الف . مشروعیت  در علوم سیاسی 
این  واژه در هر نظام فكرى ، اصطالح خاص خودش را دارد و به  تلقی  برخی  اندیشمندان، مشروعیت  یک  
مشترك لفظی  است  )الریجانی ، 1381، ص 15(. ماتیه  دوگان فیلسوف فرانسوى ، باور داشتن  به  حق  صدور فرمان 
از سوى  اقتدار حاکم  بر کشور و مطاوعه ى  شهروندان از سوى  دیگر را در تعریف  آن لحاظ کرده است  )دوگان، 
137٤، ص ٤؛ ابوالحمد، 1353، ص 2٤5(. در تعریفی  دیگر، به  ارتباط نزدیک  مشروعیت  با مفهوم تعهد و التزام 
به  فرمانبردارى  توجه  شده است  )وینسنت ، 1371، ص ٦8(. این  کلمه  به  عنوان حلقه ى  وصل  قدرت و اقتدار هم  
معرفی  می شود و بر طبق  چنین  دیدگاهی  مشروعیت  صفتی  است  که  قدرت را به  اقتدار تبدیل  می کند و به  عبارت 
بهتر، اقتدار همان قدرت مشروع است  )تابش  و محسنی  دره بیدى ، 1390، ص ٤0(. اما این  گفتار قابل  نقد است  
چرا که  اقتدار همیشه  نتیجه ى  قدرت مشروع نیست . در اسالم اقتدارى  مورد امضاى  اولیاى  دین  قرار گرفته  است  
که  به  وسیله ى  آن حقوق مردم استیفا شود. این  که  حضرت علی  )ع( در نامه ى  53 نهج البالغه  از مالک  می خواهد 
که  مقتدرانه  در امور برخورد کند، منظورشان آن نیست  که  مردم را با اعمال زور سرکوب کند، بلكه  مراد ایشان 

استفاده از قدرت براى  ستاندن حقوق مردم است . 
راجرز اسكروتون متفكر سیاسی  معتقد است  که  یک  قدرت در صورتی  که  هیچ  حقی  براى  اعمال آن وجود 
نداشته  باشد غیر مشروع خواهد بود، بنابراین  مفاهیم  اساسی  در فهم  مشروعیت ، »قدرت« و »حق « می باشند 
)ابوالحمد، 1353، ص 12٦(. چنان چه  مراد اسكروتون از حق  اعمال قدرت، همان مقبولیت  مردمی  باشد، این  
سخن  را می توان پذیرفت  زیرا تا زمانی  که  یک  حكومت  مورد حمایت  عامه ى  مردم قرار نگیرد، قادر به  استیفاى  

حقوق افراد جامعه  نخواهد بود. 
توجیهی  که  هر  یعنی   اطاعت  زیردستان می داند،  توجیه  حكومت  حاکمان و  را حق   فیرحی ، مشروعیت  
جامعه اى  براى  برپایی  حكومت  خود ارائه  می دهد. او براساس دو فاکتور غایت  قدرت و منشأ قدرت، تعاریف  
ارائه  شده از مشروعیت  را به  دو نوع غائی  و فاعلی  تقسیم  می کند )فیرحی ، 1381 ، ش57(. نقد متوجه  آقاى  
فیرحی  در به  کاربردن واژهی  توجیه  است . »توجیه » مصدر باب تفعیل  زمانی  به  کار می رود که  یک  امر وجه  
درستی  نداشته  یا مثاًل با دیكتاتورى  و دلیل  تراشی  سر و سامان یافته  باشد در حالی  که  بحث  توجیه  نیست  بحث  
ارائه ى  دلیل  است . این  که  گفته  می شود حكومتی  مقبول است  یعنی  قبل  از پذیرش مردمی  دلیل  شرعی  براى  آن 

وجود داشته  است و این  مقبولیت  صرفًا جنبه ى  مؤیدى  آن مشروعیت  را دارد. 
مشهورترین  تعریف  ارائه  شده از مشروعیت  متعلق  به  ماکس  وبر است ، او می گوید: »مشروعیت ، مظهر 
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پذیرش ذهنی  درونی  قدرت حاکم  در نزد افراد جامعه  است« )وبر، 137٤، ص 22(. در این  سخن  نیز ترادف 
مشروعیت  و مقبولیت  مشهود است . بنابراین  تمامی  اشكاالت سایر تعاریف  به  آن وارد است . 

لیكن  وجه  مشترك تمامی  تعاریف  فوق آن است  که اواًل؛ »مشروعیت « در دامنه ى  حكومت  و قدرت تعریف  
شده و ثانیًا؛ در همه ى  آنها مشروعیت  و مقبولیت  یک  واقعیت  در نظر گرفته  شده اند. در حالی  که  این  دو الزم 
و ملزوم یكدیگر نیستند چه  بسا حاکمانی  مشروعیت  داشته  باشند ولی  مردم به  آنان اقبال نكرده و نهایتًا نتوانند 
حكومت  تشكیل  دهند و نیز عكس  آن، ممكن  است  حاکمانی  از مشروعیت  برخوردار نبوده ولی  غاصبانه  

حكومت  کنند و مردم به  آنان اقبال نمایند )مصباح یزدى ، 1388، ص5٤(. 
ب. مشروعیت  در نهج البالغه 

معناى  مشروعیت  در نهج البالغه  هیچ  تفاوتی  با معناى  مشروعیت  در قرآن ندارد. این  واژه در نهج البالغه  به  
صورتهاى  شرعه  )بر وزن بدعه (، ُاشرعت ، یشرع و شرع در معانی  تشریع  و قانونگذارى ، پیروى  کنندگان شریعت  
)خطبه ى  17٦(، روانه  شدن نیزه )خطبه ى  181( و باز شدن باب خانه  )نامه ى  3 خطاب به  شریح  بن  قاضی ( به  کار 
رفته  است . قدر مشترك همه ى  این  معانی  می تواند رسیدن به  هدف رسیدن باشد زیرا هدف از حرکت  تیر اصابت  
به  مقصد، هدف از باز شدن درب خانه  ورود به  آن و هدف از تشریع  و شریعت  نیز رسیدن به  کمال انسانی  است . 
منبع  و منشأ مشروعیت  در اسالم خداوند تبارك و تعالی  می باشد زیرا او به  عنوان آفریدگار جهان و انسان و 
مالک  تمام هستی ، شایسته ى  این  مقام در مقام تكوین  و تشریع  است  )انعام/ 57؛ مائده/ 55؛ شورى / 9(. از 
این  رو هیچ  کس  حق  حاکمیت  و دخل  و تصرف در امور مردم را ندارد مگر آن که  منصوب یا مأذون از سوى  

خدا باشد )احزاب/ 3٦؛ نساء 59(. 
ه اّلذى شرع اإلسالم فسّهل شرایعه لمن  در نهج البالغه  نیز به  مشروعیت  الهی  اشاره شده است : »الحمد للَّ
ورده« )خطبه ى  10٦، نیز ابتداى  نامه ى  53(. حضرت در همان ابتدا سخنش  را با مشروعیت  اسالم بیان می کند. 
در جمله  فوق، مشروعیت  صفت  قوانین  شریعت  قرار داده شده است . این  معناى  مشروعیت ، کلی  بوده و قوانین  
اسالم را اعم  از اخالق، احكام و اعتقادات اسالمی  در برمی گیرد. یعنی  خداوند شرایع  اسالم چه  حقوقی  و چه  
اخالقی ، همه  را سهل  و آسان بیان کرده و مبهم  باقی  نگذاشته  است . به  عنوان مثال زمانی  که  قرآن از معاد و سایر 
اعتقادات دینی  سخن  می گوید با اقامه ى  برهان عقلی  و ملموس و واضح  آنها را تبیین  می کند. چنان که  از قران 
یِن ِمن َحَرج« )حج / 78(. جعل  دین  و شریعت  به  خداوند نسبت  داده شده  برمی آید: »َو ما َجَعَل َعَلْیُكْم ِفی الدِّ
است . در جاى  دیگر، امام )ع( اشاره می کنند که  تنها شارع خداوند است  و تنها شریعت  کامل  و برتر شریعت  

اسالم است  )خطبه ى  198 فراز 5، نیز خطبه ى  10٦ فراز 1(. 
امیر المومنین  )ع( پس  از رحلت  پیامبر )ص( علیرغم  انتصاب از سوى  خدا و رسول به  آن خاطر که  مردم به  
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ایشان روى  نیاوردند و به  سایر صحابه  رجوع کردند، بیست  و پنج  سال یعنی  تا زمان فوت خلیفه ى  سوم خانه  
ِة ِبُوُجوِد....  نشین  شدند. چنان که  خود حضرت به  این  مسئله  اشاره می کنند: »َلْو اَل ُحُضوُر اْلَحاِضِر َو ِقَیاُم اْلُحجَّ
ِلَها« اگر آن جمعیت  زیاد حضور نمی یافتند و وجود جمعی   وَّ

َ
ِس أ

ْ
ْلَقْیُت َحْبَلَها َعَلی َغاِرِبَها َو َلَسَقْیُت آِخَرَها ِبَكأ

َ
َل

یارى  کننده نبود که  حجت  بر من  تمام گردد... هر آینه  رشته  شتر )افسار( خالفت  را بر کوهانش  می انداختم  و 
پایانش  را چون اولش  فرض می کردم و از خالفت  کناره می گرفتم )خطبه ى  3 شقشقیه (. 

این  سخن  حضرت به  خوبی  بیانگر این  مهم  است  که  مردم نیز در حكومت  ایشان نقش  مقبولیتی  داشته اند 
لذا براى  شكل  گیرى  یک  حكومت ، حضور مردم ضرورى  و غیر قابل  انكار است . بنابراین  در نهج البالغه  
مشروعیت  لزومًا به  معناى  مقبولیت  نیست . هر چند که  به  دلیل  والیت  مطلقه ى  خدا، مشروعیت  بر مقبولیت  مقدم 

بوده و مقبولیت  فرع بر مشروعیت  می باشد. 
٤. معرفی  حکومت  و دولت  در نهج البالغه 

از آن جایی  که  اساس و زیر بناى  حكومت  به  مشروعیت  آن باز می گردد. لذا در این  قسمت ، مختصرى  راجع  
به  حكومت ، ارکان و ساختار آن در نهج البالغه  و ارتباطشان با مشروعیت  پرداخته  می شود. رهبرى  و قواى  سه  
گانه  )مقننه ، مجریه  و قضائیه ( ساختار حاکمیت  دینی  و اسالمی  هستند، که  در قانون اساسی  جمهورى  اسالمی  
ایران، به  طور واضح  و روشن  و مفصاًل بیان شده اند. با اعتناى  به  منابع  دینی ، مالحظه  می گردد که  در نهج البالغه  

نیز به  اصل  این  ساختار اشاره شده است . 
حضرت علی  )ع( در خطبه ى  ٤0 نهج البالغه  آن جا که  تفكر خوارج را نكوهش  می کنند، لزوم وجود والیت  
و رهبرى  در جامعه ى  اسالمی  مانند جوامع  دیگر را با عبارت »ال بّد للناس من أمیر بّر أو فاجٍر« به  همه  گوشزد 
می کنند. این  که  حكم  و قانون از جانب  خداست  اما براى  اجراى  احكام به  یک  مجرى  انسانی  احتیاج است  پس  

جامعه  به  حكومت  نیاز دارد و در این  راستا حكومت  فاجر برتر از بی حكومتی  است . 
ائمه   پایان خطبه ى  2 آن را حق   نیز در  یادکرد ویژگی هاى  رهبر شایسته  در خطبه ى  173 فراز دوم  ضمن  
)ع(،  ائمه   از آن جایی  که   الوراثه .«  الوصیه  و  الوالیه  و فیهم   و خاندان رسالت  می دانند: »لهم  خصائص  حق  
مشروعیت  والیت  خود را از جانب  خدا دریافت  داشته اند چنان که  امام )ع( هم  به  آن تصریح  نموده اند، لذا به  
حكم  آیه ى  قرآن که  والیت  خداوند را مطلقه  قلمداد نموده والیت  آنان نیز مطلقه  می  باشد )شورى / 9؛ نساء/ 
59(. والیت  مطلقه  یعنی  والیتی  که  در رأس قواى  سه  گانه  )قضائیه ، مقننه ، مجریه ( قرار می گیرد. این  والیت  با 
اذن الهی  باالصاله  در زمان پیامبر )ص(، متعلق  به  شخص  ایشان و بعد از پیامبر در دست  امام معصوم )ع( و نایبان 

ایشان و فقهاى  جامع  الشرایط  در زمان غیبت  است . 
در نهج البالغه  از قوه قضائیه  سخن  رفته  است  آن جا که  کسانی  را که  در منصب  قضاوت نشسته اند و اهلیت  
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اِس َقاِضیًا َضاِمنًا ِلَتْخِلیِص َما اْلَتَبَس َعَلی َغْیِرِه َفِإْن َنَزَلْت ِبِه ِإْحَدى  آن را ندارند، تخطئه  می کند: »َجَلَس َبْیَن النَّ
ْم 

َ
َصاَب أ

َ
ُبَهاِت ِفی ِمْثِل َنْسِج اْلَعْنَكُبوِت اَل َیْدِرى أ ِیِه ُثمَّ َقَطَع ِبِه َفُهَو ِمْن َلْبِس الشُّ

ْ
ا ِمْن َرأ  َلَها َحْشوًا َرثًّ

َ
أ اْلُمْبَهَماِت َهیَّ

اُب  اُط َجَهاالٍت َعاٍش َرکَّ َصاَب َجاِهٌل َخبَّ
َ
ْن َیُكوَن َقْد أ

َ
 َرَجا أ

َ
ْخَطأ

َ
 َو ِإْن أ

َ
ْخَطأ

َ
ْن َیُكوَن َقْد أ

َ
َصاَب َخاَف أ

َ
ْخَطأ َفِإْن أ

َ
أ

ِه ِبِإْصَداِر  یِح اْلَهِشیَم اَل َمِلیٌّ َو اللَّ َواَیاِت [ِإْذَراَء َذْرَو الرِّ َعَشَواٍت َلْم َیَعضَّ َعَلی اْلِعْلم ِبِضْرٍس َقاِطٍع [ُیْذِرى َیْذُرو الرِّ
نَّ ِمْن َوَراِء 

َ
ْنَكَرُه َو اَل َیَرى أ

َ
ا أ َظ ِبِه [ِإَلْیِه اَل َیْحَسُب اْلِعْلَم ِفی َشی ٍء ِممَّ َض ُقرِّ ْهٌل ِلَما [ُفوِّ

َ
َما َوَرَد َعَلْیِه َو اَل [ُهَو أ

َماُء َو َتَعجُّ ِمْنُه  ْمٌر اْکَتَتَم ِبِه ِلَما َیْعَلُم ِمْن َجْهِل َنْفِسِه َتْصُرُخ ِمْن َجْوِر َقَضاِئِه الدِّ
َ
ْظَلَم َعَلْیِه أ

َ
َما َبَلَغ َمْذَهبًا ِلَغْیِرِه َو ِإْن أ

اْلَمَواِریث.« )خطبه ى  18 فراز اول(
• ُة ِبَعْیِنَها َعَلی 	 ِیِه ُثمَّ َتِرُد ِتْلَک اْلَقِضیَّ

ْ
ْحَكاِم َفَیْحُكُم ِفیَها ِبَرأ

َ
ُة ِفی ُحْكٍم ِمَن اْل َحِدِهُم اْلَقِضیَّ

َ
»َتِرُد َعَلی أ

ُب آَراَءُهْم َجِمیعًا َو  ِذى اْسَتْقَضاُهْم َفُیَصوِّ َماِم الَّ َغْیِرِه َفَیْحُكُم ِفیَها ِبِخاَلِف َقْوِلِه ُثمَّ َیْجَتِمُع اْلُقَضاُة ِبَذِلَک ِعْنَد اإْلِ
ْم َنَهاُهْم َعْنُه َفَعَصْوه.« 

َ
َطاُعوُه أ

َ
ُه [َتَعاَلی ُسْبَحاَنُه ِباالْخِتاَلِف َفأ َمَرُهُم اللَّ

َ
 َفأ

َ
ُهْم َواِحٌد َو ِکَتاُبُهْم َواِحٌد أ ِإَلُهُهْم َواِحٌد َو َنِبیُّ

)خطبهی 87 فراز اول(
• نیز آن جا که  قاضیان عدل گستر )و منها قضاة العدل( )نامه ى  53 فراز 19( و مالکهاى  گزینش  آنان 	

را به  مالک  معرفی  می کند:
ُكُه اْلُخُصوُم َو اَل  ُموُر َو اَل ُتَمحِّ

ُ
ْن اَل َتِضیُق ِبِه اْل ِتَک ِفی َنْفِسَک ِممَّ ْفَضَل َرِعیَّ

َ
اِس أ »ُثمَّ اْخَتْر ِلْلُحْكِم َبْیَن النَّ

ْدَنی َفْهٍم ُدوَن 
َ
ِة َو اَل َیْحَصُر ِمَن اْلَفی ِء ِإَلی اْلَحقِّ ِإَذا َعَرَفُه َو اَل ُتْشِرُف َنْفُسُه َعَلی َطَمٍع َو اَل َیْكَتِفی ِبأ لَّ َیَتَماَدى ِفی الزَّ

ُموِر َو 
ُ
ِف اْل ْصَبَرُهْم َعَلی َتَكشُّ

َ
مًا ِبُمَراَجَعِة اْلَخْصِم َو أ ُهْم َتَبرُّ َقلَّ

َ
ُبَهاِت َو آَخَذُهْم ِباْلُحَجِج َو أ ْوَقَفُهْم ِفی الشُّ

َ
ْقَصاُه َو أ

َ
أ

وَلِئَک َقِلیٌل« )نامه  ى 53 فراز 2٦(
ُ
ْن اَل َیْزَدِهیِه ِإْطَراٌء َو اَل َیْسَتِمیُلُه ِإْغَراٌء َو أ َضاِح اْلُحْكِم ِممَّ ْصَرَمُهْم ِعْنَد اتِّ

َ
أ

حضرت )ع( در ابتداى  نامه ى  53 با عبارت »هذا ما أمر به  عبداهللا«، امر و فرمان خود را منسوب به  خدا و با آن 
مأذون بودن خود از جانب  خدا را براى  نصب  والیان اعالم می کند. در فراز دیگرى  به  مالک  سفارش می کند که  
ِذى ُتِحبُّ َو َتْرَضی  ْعِطِهْم ِمْن َعْفوَِک َو َصْفِحَک ِمْثِل الَّ

َ
ع ِهم رانادیدهم بگیرد: »َفأ

َ
مردم را ببخشد و خطاهایشانَفأ

َک؛ پس  همان  ُه َفْوَق َمْن َوالَّ ْمِر َعَلْیَک َفْوَقَک َو اللَّ
َ
َک َفْوَقُهْم َو َواِلی اْل ُه ِمْن َعْفِوِه َو َصْفِحِه َفِإنَّ ْن ُیْعِطَیَک اللَّ

َ
أ

گونه  که  دوست  دارى  خداوند بخشش  و چشم  پوشی  ات را ارزانیت  کند، تو نیز بر مردم ببخش  و خطاهایشان 
را نادیده گیر، زیرا تو باالتر از آنان هستی ، و آن که  تو را حاکم  مصر کرده باالتر از توست ، و خداوند باالتر از 
کسی  است  که  تو را حاکم  مصر کرده است« در این  فراز، صریحًا امام، به  باالتر بودن جایگاه خود نسبت  به  
مالک  و فوقیت  خداوند نسب  به  خودشان اشاره می کنند. بنابراین  مشخص  گردید که  در فرهنگ  نهج البالغه ، 
قضاوت شعبه اى  از والیت  بوده است . و براى  کسانی  که  والی  به  آنان اجازه ى  قضاوت بدهد نیز جارى  می شود. 
)نک : ادله  نصب  الهی ؛ خطبه هاى  119، 131، 13٤، 1٤٤ و 1٤٦ نیز نامه هاى  25، ٤2( رکن  دیگر حكومت ، قوه 

مقننه  می باشد که  در نهج البالغه  با دو جهت  گیرى  دنبال شده است :
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الف . مراحل  قانون گذارى : حضرت قانونگذارى  خدا را در رأس قرار داده و سپس  این  حق  را در اختیار 
پیامبر و امام و نمایندگان و منصوبین  از طرف پیامبر وائمه  می داند )رك: فرازهاى  مختلف  نامه  53 راجع  به  احكام 
و اوامر حضرت امیر علیه  السالم(. پیامبر )ص( در طول خداوند حق  قانونگذارى  دارد، ائمه  هم  براساس آیات قرآن 
و اذن الهی  در جزئیات احكام شرعی  به  تبع  پیامبر این  مهم  را به  انجام می رسانند. در نهایت  نمایندگان و منصوبین  

از طرف ائمه  )ع( نیز براساس ادله  اربعه  حكم  و قانون را افتاء می نمایند. 
ب. نمونه هایی  از تقنین  در نهج البالغه : آن را می توان در فرازهایی  که  خداوند به  عنوان شارع قانون بیان شده 
یا هر فرازى  که  به  حوزهی  تشریع  و قانونگذارى  مرتبط  است ، جستجو نمود. به  عنوان مثال در خطبه ى  10٦ 
در فراز اول، تشریع  اسالم به  خداوند نسبت  داده شده است : »الحمد هللا الذى  شرع االسالم فسهل  شرائعه ..« 
)نک : خطبه ى  198 فراز 5 ذیل  ویژگی ها و فضیلت هاى  اسالم( در خطبه ى  10٦ نهج البالغه ، اسالم به  عنوان 
شریعت  جعل  شده از سوى  خدا اعالم شده است . )نیز نک : خطبه ى  17٦ فرازهاى  ٦، 7، 8 و 10( در خطبه ى  
199 فراز 3 زکات به  عنوان فریضه اى  از جانب  خدا قرار داده شده است : »ثم  ان الزکاة جعلت  مع  الصالة قربانًا 

لهل  االسالم.«
قوه مجریه  و نیروهاى  مسلح ، سومین  رکن  از قواى  سه  گانه  است ؛ هر نوع حكم  سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادى  
یا احكام حكومتی  که  امام )ع( در راستاى  اجراى  حدود الهی  صادر نموده اند، در زیر مجموعه ى  این  بخش  
قرار می گیرند. به  عنوان نمونه  ایشان به  منظور مقابله  با دشمنان خارجی ، دستور به  آمادگی  براى  جهاد می دهند 
)خطبه ى  2٤ نیز خطبه ى  27 فراز 2( و یا براى  رونق  اقتصادى  جامعه ، دستور پرداخت  مالیات را مقرر فرمودند 

)نامه ى  53 فراز 28(. حیطه  وظایف  قوه مجریه  از دید حضرت امیر )ع( به  شرح ذیل  می باشد:
• گزینش  کارگزاران و کارمندان )نامه  ٤: با کسی  که  مطیع  توست  از کسی  که  یاریت  نمی دهد بی نیازى  	

جو زیرا کسی  که  از پیكار ناخشنود است  نبودنش  بهتر از بودنش  و در خانه  نشستنش  بهتر از به  یارى  
برخاستنش  است (. 

• عیون و استخبارات و نیروهاى  اطالعاتی  )نامه  11: واعلموا أن المقدمه  عیونهم ؛ نامه  53: ثم  انظر فی  امور 	
عمالک  فاستعملهم  اختبارًا(

• دارائی  و خراج )نامه  53: منها اهل  الجزیه  و الخراج من  اهل  الذمه  و مسلمه  الناس/ ثم  ال قوام للجنود اال 	
بما یخرج اهللا لهم  من  الخراج الذى ... می فرماید مالیات و خراج دو گروه سپاهیان و مالیات دهندگان را 

حمایت  می کند(
• تشكیالت ادارى  )نامه  53: شاهد مثال اول بخش  قبل  می رساند که  دارایی  و خراج نیاز به  تشكیالت ادارى  	

دارد. نیز واعلم  ان الرعیه  طبقات... امام در این  بخش  نظام منسجم  ادارى  و مالی  را تبیین  می کند(
• تجارت و صنعت  )نامه  53: سپس  سفارش به  نیكی  در حق  بازرگانان و صنعتگران را پذیرا باش و در حق  	
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آنان به  کارگزارانت  به  نیكی  سفارش کن  چه  آنان که  در یكجا مقیم اند و چه  آنان که  با سرمایه  خود از این  
سو به  آن سو می روند و چه  آنان که  با دسترنج  خود چیزى  فراهم  آورند زیرا آنان مایه هاى  منافع اند و اسباب 

آسایش  جامعه  را پدید آورند... (
• رسیدگی  به  امور دولتمردان )نامه  53: کارهایی  هست  که  باید خودت به  آنها اقدام کنی ، از جمله  پاسخ  	

دادن به  کارگزارانت  در مواردى  که  دبیران تو نتوانند پاسخگویشان باشند؛ نیز این  فراز: سپس  زمامدار 
را خواص و نزدیكانی  است  که  خوى  برترى  طلبی  دارند... ( بنابراین  مشخص  گردید که  بر طبق  مبانی  
نهج البالغه  در رأس قواى  سه  گانه ، حضرت امیرالمؤمنین ، امام علی  )ع( به  عنوان مقام رهبرى  قرار گرفته  و 

ایشان مشروعیت  حكومت  خود را به  واسطه  پیامبر از مشروعیت  الهی  اخذ نموده ا  ند. 
٥. مقایسه ی  مشروعیت  در علوم سیاسی  با مبانی  نهج البالغه 

گرسیوس، مورخ و سیاستمدار رومی ، مالك مشروعیت  را برخوردارى  از قدرت و زور بیشتر می داند و بر 
این  باور است  که  حكومت  حق  و مشروع، حكومتی  است  که  از قوه قهریه  بیشترى  برخوردار باشد »الحق  لمن  

غلب « )ر. ك. ارنست  کاسیر، افسانه  دولت ، نجف  دریا بندرى ، خوارزمی ، تهران، 13٦2، ص97(. 
کاریزمایی ،  و  قانونی،  سّنتی   عقالنی -  قسم   سه   به   را  مالکهاى مشروعیت   کلی ،  تقسیم   در  وبر  ماکس  
تقسیم  کرده است . مشروعیت  عقالنی - قانونی  بر قانونی  بودن دستورات، احكام و روش هاى  اجراى  آن ها از 

سوى مجریانی  که  قانونًا برگزیده شده اند مبتنی  است  )وبر، 137٤، ص 273(. 
مالك ّنستی  به  معنی  اعتقاد متداول به  تقدس سنت هایی  است  که  از قدیم  اعتبار داشته اند و مشروعیت  کسانی  

که  این  سنت ها، آنان را مأمور و مجاز به  اعمال سیادت می کند )همان، صص  10 و 273(. 
عادى ،  غیر  فرمانبردارى   است .  حكومت   رئیس   العاده ى   خارق  ویژگی هاى   بر  مبتنی   نیز  کاریزما  مالك 
استثنائی  و ایثار در برابر چنین  شخصیتی  به  خاطر تقدس، قهرمانی  و سرمشق  بودن وى  در نظامی  که  ایجاد کرده 
یا به  شكل  وحی  بر او نازل شده از شاخصه هاى  چنین  حكومتی  است  )همان، ص 273(. در نقد دیدگاه وبر باید 
گفت  که  مشروعیت  دامنه ى  وسیعترى  از قانون دارد؛ امر مشروع باید منطبق  بر حقوق مردم و عدالت  و انصاف 
نیز باشد، مشروعیت  قدرت سیاسی  تنها به  قانونی  بودن و انطباق بر ارزشهاى  حاکم  خالصه  نمی شود، بلكه  بر 
چگونگی  ارتباط بین  حكومت  کننده و حكومت  شونده نیز تسرى  می یابد. عالوه بر این  مشروعیت  به  شرحی  

که  رفت ، برتر از مقبولیت ، مورد خواست  و رضاى  خداى  متعال بودن است . 
آنتونی  کوئینتن  براى مشروعیت  سه  قسم  عمده یعنی  نظریه  ذاتی گرا، عرضگرا و ارگانیک  را بر می شمارد که  
اولی  بر حسب  سرشت  و ذات، دومی  بر حسب  اهداف و نتایج  دولت  و سومی  بر حسب  حكومت  شوندگان ابتنا 

یافته  است  )کوئینتن ، 137٤، صص  3٤- 29(. 
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اما بیشتر فالسفه ى  سیاسی  اخیر معتقدند که  حكومت  وقتی  مشروع می شود که  حكومت  شوندگان آن را 
بپذیرند، روسو می نویسد: »تنها چیزى  که  می تواند قدرت مشروع و حكومت  حقه  را تشكیل  دهد، قراردادهایی  

است  که  به  رضایت  طرفین  بسته  باشد« )روسو، 1390ش، ص ٤1(. 
علماى  سیاسی ، مشروعیت  رامنحصرًا رضایت  مردم دانسته اند، در حالی  که  امیر مؤمنان علی  )ع( مشروعیت  را 
در انحصار رضایت  خدا قرار داده و رضایت  مردم را در صورتی  که  در طول رضاى  الهی  باشد، می پذیرند. چنان 
که  به  هنگام بیان مالك هاى  سه  گانه ى  و رهبرى ، نصب  الهی  را به  عنوان مالك اصلی  )نامه هاى  25، 27 و 28( 
و مالك بیعت  مردم )نامه  ى ٦( با خویش  را در کنار مالك قرابت  با حضرت رسول )ص( )نامه هاى  2٤ و 28( به  

عنوان مالك جدلی  معرفی  می نمایند. 
در نهج البالغه ، مشروعیت  امام در گرو مقبولیت  و پذیرش مردمان نیست . مردم براى  انتخاب جانشین  پیامبر و 
امام، داراى  حق  اولویت  نیستند. از این  رو اقبال یا ادبار مردم فقط  در فعلیت  یا عدم فعلیت  حكومت  موثر است . 

امام مشروع است  چه  مردم با وى  بیعت  کنند یا نكنند )قادرى ، 1378، صص  ٤٤-3٤(. 
٦. نتیجه 

تفاوت دیدگاه نهج البالغه  با علوم سیاسی ، در منشأ مشروعیت  است . منشأ مشروعیت  در علوم سیاسی  به  
عواملی  مانند زور، طبیعت ، مذهب ، رفاه، بیعت  مردمی ، قانونیت ، سنت ، کاریزما و غیره بازمی گردد در حالی  
که  از دید امام )ع( در نهج البالغه  منشأ مشروعیت  تنها یک  چیز بوده و آن خداست . ایشان از بیعت  مردمی  نه  به  

عنوان مالکی  مستقل  بلكه  تحت  عنوان مالك جدلی  در احتجاج با معاویه  و سایرین  بهره می گیرند. 
در علوم سیاسی  عواملی  مانند رضایت  و بیعت  مردمی  علت  تامه ى  مشروعیت  یک  دولت  تلقی  می شوند اما 
در مبانی  نهج البالغه  مشروعیت  و مقبولیت  در بسیارى  از موارد، دو واقعیت  جداى  از هم  بوده و رابطه ى  میان آنها 

عموم و خصوص من  وجه  در نظر گرفته  می شود. 
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شاخص های  سبک  زندگی  علوی  با تکیه  بر آموزه های  نهج البالغه 
صدیقه  سادات میرزاپور آلهاشم 1

چکیده
بی تردید بهترین  منبع  پس  از قرآن کریم  براى  دریافت  شاخص هاى  سبک  زندگی  دینی ، نهج البالغه  است . این  
اثر ارزشمند داراى  ویژگی هاى  منحصر به  فردى  است  که  براى  سامان بخشیدن به  ابعاد فردى  و اجتماعی  انسان 
کاربردى ترین  شاخص  ها را به  جامعه ى  بشرى  ارائه  می کند. زندگی  دنیا مقدمه اى  بر حیات جاودانه ى  انسان است  
و اگر فرد این  گذرگاه را بر اساس شاخص هاى  عقل  و دین  هموار سازد به  طور قطع  خواهد توانست  به  همه ى  
بایدها و نبایدهاى  زندگی  به  سبک  علوى  پاى  بند بوده و از ترکیب  دین  و اخالق به  تكامل  حیات بشرى  مطابق  
زندگی  و توصیه ى  الگوهاى  جاودانه  بپردازد. در این  مقاله  سعی  شده است  مالك هاى  سبک  زندگی  علوى  با تكیه  

بر آموزه هاى  نهج البالغه  به  روش توصیفی  و کتابخانه اى  جمع  آورى  و تألیف  شود. 

واژگان کلیدی: نهج البالغه ، سبک  زندگی ، انسان

1  - عضو علمی  گروه معارف اسالمی ، دانشگاه پیام نور
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مقدمه 
در طول تاریخ  بشر، همواره افراط و تفریط ها موجبات سقوط و ذّلت  جوامع  را فراهم  کرده است . از این  
رهگذر دین  اسالم براى  پویایی  و تكامل  فرد و جامعه ، توصیه  به  رعایت  اعتدال کرده است . پرهیز از افراط 
و تفریط  موجب  گشته  دین  اسالم، کامل  ترین برنامه ى  وحیانی  را براى  بشریت  به  ارمغان آورد و پیروان آن از 
بهداشت  روحی  باالترى  برخوردار باشند و شاخص  هاى سبک  زندگی  شان الگویی  قابل  توصیه  براى  جهانیان 
شود. چنان که  در قرآن کریم  می خوانیم :”و کذلک  جعلناکم  امه  وسطا لتكونوا شهداء علی  الناس” )بقره/1٤3(
متن  مقدس قرآن کریم ، سرشار از لطایف  تربیتی  و نكات و آموزه هاى سبک  زندگی  متكامل  است . به  جرأت 
می توان گفت  تنها متنی  که  پس  از قرآن کریم ، بهترین  شاخص ها و الگوهاى  سبک  زندگی  بشرى  را ترسیم  نموده 
کتاب ارزشمند و بی نظیر نهج البالغه  است . در این  گفتار، با واکاوى  فرازهایی  اندك از نهج البالغه ى  امام علی  

علیه  السالم به  شاخص هاى  سبک  زندگی  اسالمی ) علوى ( دست  یافته ایم . 
شاخص  های سبک  زندگی  اسالمی - علوی 

١-خدا محوری 
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. 
)دلشاد، 1395، ص275( امام علی  علیه  السالم در این  باره می فرماید:” من  اصلح  ما بینه  و بین  اهللا، اصلح  اهللا ما 
بینه  و بین  الناس و من  اصلح  امر آخرته ، اصلح  اهللا 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” )نهج البالغه ، 

حكمت 89(
٢-خردورزی 

خردورزى ، بنیان همه ى  پیشرفت هاى  مادى  و معنوى  بشر در طول تاریخ  است  و بر این  اساس، امور مختلف  
انسان به  دست  عقل  تدبیر می شود. بر خالف اندیشه ى  رایج  در تمدن موجود غربی  که  منبع  معرفت  و شناخت  را 
به  عقل  ابزارى  و تجربه  محدود کرده است ، در اندیشه  ى اسالمی  افزون بر آن، عقل  عملی ، عقل  نظرى  و وحی  
نیز از منابع  مهم  معرفت  به  شمار می آیند. روشن  است  که  این  نگاه می تواند پیامدهاى  متفاوتی  در تمدن اسالمی  
به  دنبال آورد؛ زیرا عقل  نظرى  از هست  هایی خارج از حوزه ى اراده ى  انسان پرده بر می دارد و وجود حقیقی  را 

از وجود غیر حقیقی  تمیز می دهد. عقل  عملی  نیز درباره ى  بایدها و نبایدها سخن  می گوید. )پارسانیا، 1381(
اندیشه  و تفّكر، آینه اى  شّفاف است  که  می تواند نمایشگرى  براى  راه بردن به  درستی ها و دست  یابی  به  
مطلوب ها باشد. تفّكر، نیروى  درك و فهم  آدمی  است  که  اگر به  دور از هوا و هوس و تقلید و پیروى  کورکورانه  
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به  کار گرفته  شود، آدمی  را به  حق ّ و راستی  راهبرى  می کند؛ چنان که  امام علی  علیه  السالم فرمودند: من  تفّكر 
أبصر؛ هر که  اندیشه  کند، بینا شود” )نهج البالغه ، نامه 31( تفّكر اساس حیات انسانی  است ، زیرا انسانیت  انسان و 
ادراك او از عالم  و آدمی  و پروردگار عالمیان و اّتصالی  که  با حق ّ برقرار می کند، به  نحوه ى  تفّكر او وابسته  است . 
با تفّكر است  که  استعدادهاى  پنهان آدمی  از قوه به  فعل  در می آید و زمینه ى  حرکت  تكاملی  او فراهم  می شود. 

)حكیمی ، 1371، ج1، ص18٤(
٣-اخالص

اخالص به  معناى  پاك کردن کار از هرگونه  آمیختنی  است . )انصارى ، 1381، ص٦2( به  دیگر سخن ، پیراستن  
و ویژه سازى  جان، به  گونه اى  که  انسان خود را نادیده انگارد و هرچه  انجام می دهد براى  خشنودى  حق  باشد، 
اخالص نامیده می شود و چنانچه  هدف دیگرى  هرچند پسندیده مانند نوع دوستی  در فعالیت  آدمی  راه یابد، 
اخالص تحّقق  نخواهد یافت . )غالمعلی ، 139٦، ص2٦3( اگرچه  اخالص بسیار طاقت  فرسا است  و نفس  
اماره نیكوکاران را رها نمی کند و از سویی  پاك کردن نیت  از اهداف ساختگی ، توفیق  بسیار می خواهد؛ ولی  
می توان ادعا کرد که  تفاوت اساسی  سفارش هاى  اخالقی  اسالم با اندرزهاى  مكاتب  بشرى ، در همین  پیراسته  
جانی  نهفته  است  و اگر خیرخواهان، کردار نیک  خویش  را با هدف کسب  محبوبیت  و مقام به  جاى  آورند هیچ  
گونه  ارزشی  نخواهد داشت . آن کس  که  سرشت  او به  مهمان نوازى  و دستگیرى  از مستمندان خو گرفته  است  
چنانچه  هدف اصلی  اش خدا نباشد کارى  براى  خشنودى  خویش  انجام داده و پاداش نیكوکارى  وى  تشویق  
خلق  است . هر چند از دیدگاه امام، یگانه  پرستی  اهمیت  بسیار دارد؛ اما یگانه  پرستی  واقعی  مقدمه  رسیدن به  
اخالص است :”کمال توحیده االخالص له ؛کمال اعتقاد به  یكتایی  و یگانگی  او پرستش  اوست ، دور از هر شائبه  
و آمیزه اى . ” )نهج البالغه ، خطبه 1( اخالص، راه دشوارى  است  که  فرایند همسانی  نهان و آشكار و مطابقت  
کردار با گفتار است . امام نتیجه  ى این  فرایند را امانت  دارى  و اخالص می داند: ”ومن  لم  یختلف  سّره و عالنیته  
و فعله  و مقالته  فقد أد ى المانه  و أخلص  العباده؛ کسی  که  نهان و آشكار و گفتار و کردارش متفاوت نباشد 
امانت  را گزارده و عبادت را خالص  به  جاى  آورده است ” )نهج البالغه ، نامه 2٦( خودآزمایی  اخالص چندان 
دشوار نیست  و هرکس  می تواند خود را در نهان بسنجد و دریابد که  در برابر کارهاى  نیک  خویش  از دیگران چه  
انتظارى  دارد؟ آیا منتظر قدردانی  و سپاس آنها است ؟ اگر چنین  است  در کرده ى  خویش  درنگ  نماید، اما اگر 
در برابر خیرخواهی هاى  بیشمارش هیچ  انتظارى  ندارد، بداند که  در راه اخالص گام نهاده است  و خرسندى  را 
در دو جهان براى  خویش  فراهم  کرده است . پیراسته  جانان در برابر ستایش  ُخرد مردمان شرمنده می شوند؛ زیرا 
براى  خدا کار کرده اند و توّقعی  از خلق  او ندارند و از این  رو در آرامش  وصف  ناپذیرى  به  سر می برند. علی  
علیه  السالم پس  از رسول خدا صّلی  اهللا علیه  و آله  و صّلم ، سرآمد پیراسته  جانان است  و درس اخالص را باید 
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در مكتب  او آموخت . 
از علی  آموز اخالص عمل    شیر حق را دان منّزه از دغل )مثنوى (

٤-تقوا
یكی  از درخشندگی هاى  نهج البالغه ، سفارش به  تقوى  است  و البّته  پرهیزکارى  تمام معناى  تقوا نیست ؛ زیرا 
تقوا فرآیند کار ایجابی  و سلبی  است ؛ یعنی  انجام دادن آن چه  خدا می پسندد و ترك گفتن  هر آن چه  ناپسند است . 
تقوا همان احساس خدا ناظرى  است  و آن که  خدا را در همه ى  حاالت، ناظر کردار خویش  ببیند به  کنترل نفس  
خود همت  می گمارد. افزون بر خطبه ى  مّتقین  که  از شاهكارهاى  کالم علوى  است  و شروح متعدد و مستقّلی  
پیرامون آن نگاشته  شده است، کم  تر خطبه  و نامه  اى  را در نهج البالغه  می توان یافت  که  در آن سخنی  از تقوا 
نباشد. تقوا سرمایه ى  پرسود دو جهان است  و در نگاه امام رعایت  آن واجب  است :”عباداهللا أوصیكم  بتقوى  اهللا 
فاّنها حق ّ اهللا علیكم  و الموجبه  علی  اهللا حّقكم  و أن تستعینوا علیها باهللا و تستعینوا بها علی  اهللا، فإّن التقوى  فی  
الیوم الحرز و الجّنه  و فی  دغ الطریق  الی  الجّنه  مسلكها واضح  و سالكها رابح  و مستودعها حافظ ؛ اى  بندگان خدا، 
شما را به  پروا از خدا سفارش می کنم  که  تقوا حق ّ خداست  بر شما و حق ّ شما را بر خدا سبب  شود. از خدا یارى  
جویید که  به  تقوایتان یارى  دهد و از تقوا مدد خواهید که  حق ّ پروردگارتان را بگزارید. چرا که  امروز تقوا براى  
شما پناهگاه است  و سپر و فردا راهی  است  که  شما را به  بهشت  می رساند. راه تقوى  راهی  روشن  است  که  هر که  
در آن راه رود سود برد و آن خداوندى  که  امانتدار تقواست  نگه  دارنده ى  تقواست . ” )نهج البالغه ، خطبه 191( 
اگر تمامی  کردارهاى  پسندیده گرد هم  آیند تقوا سرپرست  تمام آن ها خواهد بود )نهج البالغه ، حكمت ٤10( و بر 
فراز اخالق نیكو جاى  دارد. در مرام نامه  ى علوى  تقوا محک  و معیار پذیرش اعمال است  و پارسایان نیكوکار از 
ُخردى  کار نباید افسرده باشند؛ زیرا کار اندك همراه تقوا بی تردید پذیرفته  است  و چگونه  می توان آن چه  را که  خدا 
می پذیرد، کم  دانست : ” ال یقل ّ عمل  مع  التقوى  و کیف  یقل ّ ما یتقبل ؛ عملی  که  با تقوا توأم باشد اندك نیست ، 

زیرا عملی  که  به  درگاه خداوند مقبول افتاده چگونه  اندك باشد. )نهج البالغه ، حكمت 95(
٥-خودسازی 

بنیادى ترین  روش ارشاد جامعه ، روى  آوردن به  اصالح نفس  است . انسان بیش  و پیش  از دیگران باید به  
عیب هاى  خویش  بپردازد چنان که  علی  علیه  السالم فرموده است : ”طوبی  لمن  شغله  عیبه  عن  عیوب الّناس” 
)نهج البالغه ، خطبه  177( و کسی  که  فهرستی  از خطاهاى  خویش  را همیشه  در نظر داشته  باشد، فرصتی  براى  
عیب  جویی  از دیگران نمی یابد. امام، مربیان جامعه  را سفارش می کند که  همسانی  گفتار و کردار را در نظر 
گیرند: ”من  نصب  نفسه  للّناس إمامًا فلیبدأ بتعلیم  قبل  تعلیم  غیره و لیكن  تأدیبه  بسیرته  قبل  تأدیبه  بلسانه ؛ دیگران به  
ادب کردن خود پرداز و باید که  ادب کردن دیگران به  کردار باشد، نه  به  گفتار. )همان، خطبه 177( امیرمؤمنان، 
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خود سرآمد اصالح نفس  و همسانی  کردار و گفتار است . حضرت در خطبه  اى  زیبا سوگند یاد می کند که  هر 
گونه سختی  و عذاب دنیایی  را تحمل  می کند، اما حاضر نیست  در روز رستاخیز بر خدا و رسول وارد شود در 
حالی  که  چنین  باشد: ”ظالمًا لبعض  العباد و غاصبًا لشی ء من  الحطام؛ به  یكی  از بندگانش  ستمی  کرده یا پشیزى  
از مال مردم را به  غصب  گرفته  باشم . ” )نهج البالغه ، خطبه 22٤( امام پس  از این  سوگند، به  ذکر دو ماجرا که  
یكی  رد درخواست  برادرش عقیل  و دیگرى  ماجراى  برخورد با کسی  است  که  براى  امام هدیه اى  مشكوك فرستاده 
بود، می پردازد: و شگفت  آورتر از آن این  که  شب  هنگام کسی  ما را دیدار کرد و ظرفی  سرپوشیده آورد. درونش  
حلوایی  سرشته ، با روغن  و قند آغشته ، چنانش  ناخوش داشتم  که  گویی  آب دهان مار بدان آمیخته ، یا زهر مار 
بر آن ریخته . گفتم : صله  است  یا زکات، یا براى  رضاى  خداست  که  گرفتن  صدقه  بر ما نارواست ؟ گفت : نه  
این  است  و نه  آن است  بلكه  ارمغان است . گفتم : مادر بر تو بگرید! آمده اى  مرا از راه دین  خدا بگردانی  یا خرد 

آشفته اى  یا دیو گرفته ، یا به  بیهوده سخن  می رانی . ” )نهج البالغه ، خطبه 22٤(
حضرت با این  برخورد ثابت  می کند که  به  آن چه  در ابتداى  خطبه  خواندم، خود عمل  کردم؛ با نزدیک ترین  
کسانم  برخورد کردم تا به  دیگر بندگان ستمی  نرود و او را از زیاده خواهی  باز داشتم ، و در برابر هدیه اى  که  
خواسته اى  ناروا در آن نهفته  بود چنان استوار ایستادم که  آورنده را پشیمان کردم و چه  زیبا در ادامه  فرمود: ”ما 

لعّلی و لنعیم  یفنی  و لّذه ال تبقی ؛ علی  را چه  کار با نعمتی  که  نپاید و لّذتی  که  به  سرآید؟” )همان، خطبه 22٤(
٦-اعتدال

رفتار انسانی  و عملكردهاى  تربیتی  در زندگی  بشر در صورتی  راهبردى  و نتیجه  بخش  است  که  تابع  اعتدال 
باشد و از حد وسط  و مرزهاى  اعتدال دور نگردد و به  افراط و تفریط  کشیده نشود. تربیت  خردمندانه ، تربیتی  
است  مبتنی  بر حفظ  اعتدال در همه ى  امور و پرهیز از افراط در همه ى  شئون. اقتضاى  خردورزى ، اعتدال است  
و اقتضاى  نادانی ، افراط و تفریط . امام علی  علیه  السالم در این  باره سخنی  روشنگر دارد:”ال ترى  الجاهل  اال 
مفرطا او مفّرطا؛ نادان را نبینی  جز که  کارى  را از اندازه فراتر کشاند و یا بدانجا که  باید نرساند. ” )نهج البالغه ، 
حكمت 70( با پژوهشی  ژرف و عمیق  می توان دریافت  همان گونه  که  اصل  توحید در تار و پود احكام و مقّررات 
اسالم و آیات و روایات و سیره  ی  ائمه  معصومین  پیچیده شده، اصل  اعتدال نیز در تشریع  احكام لحاظ گردیده 
است . متأسفانه  بیشتر افراد و بسیارى  جوامع  در حیات خود فاقد این  اصل  بوده و هستند. از این  رو یا به  دامن  
افراط افتاده یا در تفریط  غلتیده اند و از مسیر صحیح  و طریق  کمال و هدایت  خارج شده اند. ریشه  ى بسیارى  

از انحرافات فردى  و اجتماعی  را می توان در عدم رعایت  اصل  اعتدال جست . 
اصواًل شأن عقل ، اعتدال است  و شأن جهل ، عدم اعتدال، یعنی  انسان عاقل  انسانی  متعادل است  و انسان 
جاهل ، غیر متعادل البّته . اندازه شناختن  و اندازه نگه  داشتن  در تربیت ، امرى  دشوار است  و جز با خرد ورزى  در 
تربیت  نمی توان اندازه ها را به  درستی  دریافت  و آن ها را پاس داشت . انسان به  گونه  اى  است  که  هر نوع افراط 
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و تفریط ، اعتدال او را به  هم  می زند و سیر او را به  سوى  تعالی  تربیتی  دچار اختالل می سازد. )دلشاد، 1395، 
ص299( ساختار تربیتی  اسالم، ساختارى  معتدل است  و انسان را در بستر اعتدال به  سوى  مقاصد تربیتی  سیر 
می دهد. به  بیان امام علی  علیه  السالم: ”الیمین  و الشمال مضّله ، و الطریق  الوسطی  هی  الجاده؛ راست  و چپ  
راه حق ، کوره راه گمراهی  است  و راه استوار و میانه ، همان جاده ى  کمال و سعادت است . ” )نهج البالغه ، 
خطبه 1٦( استاد قرضاوى  می گوید: بر این  باورم که  اعتدال و میانه روى  در بینش ، منش  و روش درمان تمامی  
دردها و حاّلل تمامی  نابسامانی  هاى ناشی  از پراکندگی ، عقب  افتادگی  علمی ، اقتصادى ، سیاسی  و اجتماعی  
است . براى  رویارویی  با روند رو به  رشد رویكردهاى  ناروا، کج  اندیشی هاى  کسل  کننده و برداشت هاى  خانمان 
برانداز، بر ماست  که  جبهه  و جناح معتدل، منهج  میانه  رویی  و مفاهیم  و مبانی  اعتدال را توضیح  داده و براى  
تبلیغ  و تقویتش  از تمامی  تریبون ها و رسانه ها استفاده نماییم . چرا که  موضوع بسیار حساس و حیاتی  است  و فكر 
می کنم  که  یكی  از مهم ترین   اولویت ها و مسوولیت هاى  عالمان، اندیشمندان، مبّلغان و تمامی  کسانی  که  خود 
را حامل  پیام پیامبر گرامی  اسالم به  شمار می آورند، این  است  که  براى  غبار روبی  از روى  آینه ى  اعتدال و پاك 
نمودن چهره ى  پندارهاى  پذیرفته  شده ى  قرآن و سّنت  صریح  پیامبر، از تمامی  توان و ظرفیت  خویش  بهره گیرند. 

)قرضاوى ، 1٤19، ص358(
تفریح  و خواب و  لباس، اعتدال در خوراك، اعتدال در صدا، اعتدال در حرکت ، اعتدال در  اعتدال در 
بیدارى ، اعتدال در تبلیغ  و اطالع رسانی ، اعتدال در خوش بینی ، اعتدال در اقامه ى  مستحبات، اعتدال در شوخ 
طبعی  و جدى  بودن، اعتدال در تعریف  و تمجید از دیگران، اعتدال در تغافل  و هوشیارى ، اعتدال در یأس آفرینی  
و امیدبخشی ، اعتدال در توجه  و بی اعتنایی  به  افكار عمومی ، اعتدال در دوستی  و دشمنی ، اعتدال در برخورد 
با دشمنان، اعتدال در انفاق و نگهدارى  سرمایه  ها، اعتدال بین  کار تولیدى  و ورزش و بازى ، نیاز حیاتی  امروز 

جامعه ى  ماست . 
٧-سعه  ی صدر

از مهم ترین  لوازم خویشتن  دارى  در هر مرتبه اى ، رفتار مبتنی  بر سعه ى  صدر است . تعامل  با دیگران بدون 
گشادگی  سینه ، ظرفیت  وسیع ، رهایی  از تنگ  نظرى  و کوته  بینی ، تحمل  و بردبارى  همه  جانبه ، عیب  پوشی ، 
بی کینه  بودن و بخشش  و گذشت  داشتن ، پیش  نمی رود. امیر مؤمنان علی  علیه  السالم فرموده است : ”من  ضاق 
صدره لم  یصبر علی  اداء الحق ؛ کسی  که  سینه  اش تنگ  باشد، بر گذاردن حق ّ تاب نیاورد. ” )الكراجكی ، 
1٤05، ج1، ص278( تنگی  سینه  موجب  کم  ظرفیتی ، تحجر در تصمیم  گیرى ، درماندگی  در کار و رفتار 
نادرست  و غیر اخالقی  با مردم و اداره شوندگان می شود به  طورى  که  حاصل  آن زیر پا گذاشتن  حقوق همه  چیز 

و همه  کس  است . )دلشاد، 1395، ص393(
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٨-حق  مداری 
از مهم ترین  شاخص هاى  علوى  سبک  زندگی ، پاسداشت  حق  انسانی  است . در این  راستا انسان در درجه ى  
نخست  ملزم به  رعایت  حرمت  و کرامت  نفس  خویش  به  عنوان یک  حق  الهی  است . مالحظه  و پاسداشت  
کرامت  انسان، اساس تربیت  آدمی  است ؛ زیرا چنانچه  انسان در بستر کرامت ، رشد یابد به  نزاهت  دست  می یابد 
و زمینه ى  شكوفایی  انسانیت  و اخالق و دیانت  او فراهم  می شود؛ اما اگر کرامت  انسان را نادیده بگیرند و زیر پا 
گذارند، این  زمینه  نیز به  شت آسیب  می بیند و راه نادرستی ها و تباهی  بر انسان هموار می گردد. امیر مؤمنان علی  
علیه  السالم در سفارش نامه ى  تربیتی  خود به  فرزندش حسن  علیه  السالم، کرامت  را مهم ترین  گوهر آدمی  و با 
کرم نفسک  عن  کل ّ  ارزش ترین  سرمایه ى  انسانی  معّرفی  کرده )مغنیه ، 1972م، ج3، ص51٤( فرموده است :و” أ
دنیه  و ان ساقتک  الی  الرغائب  فاّنک  لن  تعتاض بما تبذل من  نفسک  عوضا؛ بزرگوارتر از آن باش که  به  پستی  تن  
دهی  هرچند که  تو را به  مقصودت برساند زیرا نمی توانی  در برابر آن چه  از شخصیتت  در این  راه از دست  می دهی  
جایگزینی  به  دست  آورى . ” )نهج البالغه ، نامه 31( وقتی  اساس تربیت  بر کرامت  انسان قرار گیرد و همه ى  امور 
تربیتی  صورتی  از کرامت  انسانی  بیابد، میل  به  مكارم در آدمی  جوانه  می زند و به  بر و بار می نشیند. بنابراین  انسان 
کریم  خود را برتر از آن می بیند که  به  مز شكنی اى  که  پستی  آور است  میل  کند یا تن  به  شهوت هایی  دهد که  
خوار کننده است  یا با ارتكاب به  گناه و معصیت  پروردگارى  را که  از همگان کریم تر است  نافرمانی  نماید و در 
پی  آن کرامت  خود را زیر پا بگذارد. در واقع  این  کرامت  آدمی  است  که  او را به  رفتارى  انسانی  و سراسر رحمت  
و گذشت  و بزرگوارى  با مردم سوق می دهد. چنین  انسانی  از نافرمانی  و تباه کارى  پاك می شود و بستر تعالی  

خود را فراهم  می سازد. 
)دلشاد، 1379، ص380( البّته  سالمت  روابط  و مناسبات اجتماعی  نیز در گرو پاسداشت  حریم  انسان در 
عرصه ى  اجتماعی  است ؛ بدین  معنا که  روابط  و مناسبات اجتماعی  از هرگونه  پرده درى ، ستمكارى  و تجاوزگرى  
پاك باشد. زیست  مسالمت  آمیز با دیگر انسان ها از مهم ترین  جلوه هاى  پاسداشت  حقوق اجتماعی  است ؛ چنان 
که  در گفتار امام علی  علیه  السالم نیز آمده است :”فالمسلم  من  سلم  المسلمون من  لسانه  و یده. ” )دلشاد، 1391، 
ص95( مسلمان کسی  است  که  روابط  خود را با دیگر انسان ها چنین  بنا کند و حرمت  و حقوق آن ها را بر هر 
حرمتی  مقد م دارد و به  هیچ  کس  آزارى  نرساند و جز در چارچوب قوانین  روشن  الهی  برخورد با کسی  را جایز 

نشمرد. )همان، ص95(
٩- حیا و عفاف

لباس  لباس است . کارکردهاى   به  ذهن  می رسد،  از پوشش  می  شود ساده ترین  چیزى  که   هرگاه صحبت  
گسترده اند، اما وظایف  اصلی  آن، محافظت  بدن از سرما و گرما و آراستگی  و زیبایی اى  است  که  به  تن  می دهد. 
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پوشیدگی  عامل  زیبایی  است  و در مقابل ، برهنگی  با عرضه ى  زیبایی  در تعارض و تقابل  می باشد. همان گونه  
که  پوشش ، نقش  مهم  در زیبا سازى  دارد، حیا هم  خلعت  و پوشش  زیباى  انسانیت  است  و هدفش  حفظ  قامت  
رعناى  بشر از گناه است . امام علی  علیه  السالم فرمود:”حیا، لباسی  بلند و حجابی  منع  کننده و پوششی  نگه  
دارنده از بدى  هاست . آن حضرت، بهترین  لباس را حیا می داند که  به  زیبایی ، آراستگی  و جذبه ى  دین  کمک  
می کند. همان گونه  که  از حیا به  عنوان ارزش یاد می شود و پوشیدگی ، نشان وقار و حیاست ؛ بی حیایی  ضد ارزش 

و شخصیت  انسان بی حیا، دریده و عریان معّرفی  گردیده است . 
١٠-ساده زیستی 

ساده زیستی  در زندگی  پیامبران الهی ، جلوه خاصی  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. )دلشاد، 1387، ص287( امیر مؤمنان علی  علیه  السالم درباره ى  ساده زیستی  پیام آوران 
الهی  چنین  آورده است : ” و إن شئت ثّنیت بموسی کلیم الله صّلی الله علیه وسّلم إذ یقول:رّب إّنی لماانزلت 
کله لّنه کان یأکل بقله االرض و لقد کانت خضره البقل ترى من  إلّی من خیر فقیر. والله ما سأله ااّل خبزًا یأ
شفیف صفاق بطنه، لهزاله وتشّذب لحمه؛ اگر خواهی  دومین  را موساى  سخنگو با خدا - که  درود خدا بر او باد 
نمونه  آرم که  می گفت : پروردگارا! من  به  هرگونه  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. ” )نهج البالغه ، خطبه 1٦0(
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مردم و حکومت  از دیدگاه امام علی )علیهم  السالم( و نهج البالغه 
رقیه  سلطان بیگی  چورسی1 و فاطمه  حاجی  قاسملو2

چکیده
در حكومت  علوى ، مردم و حكومت  وظایف  و مسئولیت ها و حقوقی  در قبال هم  دارند. تخطی  از این  حقوق 
و مسئولیت  ها اداره ى  امور را با مشكالت جدى  مواجه  می  کند. می توان جامعه اى  را که  علی  )ع( براى  زندگی  مردم 
می سازد به  شرط تحقق  تمام اهداف و برنامه ها همان مدینه ى  فاضله  اى  متصور شد که  آرزوى  تمام ابناى  بشر بوده 
است . در جامعه  امام علی  )ع( مردم حق  آزادى  فردى  دارند و همچنین  مختارند تا حكومت  را خودشان انتخاب 
کنند. مساله  مورد بررسی  در این  تحقیق ، این  است  که  مردم و حاکمان براى  اجراى  عدالت  متقابل  و د وسویه  
ملزم به  رعایت  چه  مبانی  و قواعدى  هستند. برخوردارى  از عدالت  اجتماعی، سیاسی ، قضایی  و اقتصادى  از 
ویژگی  هاى  این  جامعه  می  باشد. در این  جستار، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی  و تطبیقی  و با به  کارگیرى  از 
روش کتابخانه اى  اواًل تعریفی  جامع  از حقوق متقابل  میان مردم و حكومت  کرده و سپس  حق  مردم بر حكومت  
را از دید امام علی  )ع( و نهج البالغه  مورد بحث  و بررسی  قرار داده ایم . در این  پژوهش  از منابع  متعدد و متنوعی  

چون، قرآن و نهج البالغه  و دیگر متون دینی  و تاریخی، استفاده شده است . 

 واژگان کلیدی: حکومت ، امام علی )ع(، جامعه ، نهج البالغه ، حقوق

1  - دانشجوی  دکتری  تاریخ  و تمدن ملل  اسالمی ، دانشگاه آزاد اسالمی  واحد تاکستان
2  - دانشجوی  دکتری  زبان و ادبیات فارسی ، مدرس مؤسسه  غیر انتفاعی  شمس  تبریزی  خوی
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مقدمه 
پیشواى  بزرگ جهان اسالم علی بن  ابی  طالب  )ع( از چهره هاى  درخشان تاریخ  اسالم است  که  نه  تنها همه  
مسلمانان اعم  از شیعه  و سنی  به  او افتخار می کنند بلكه  هر فردى  که  مختصر آشنایی  با مكتب  آن بزرگوار داشته  
باشد بی اختیار شیفته  او گشته  و از فضل  و کرامت  آن حضرت سخن  می گوید و شخصیت  خارق العاده او تحیر 
و شگفتی  همگان را برانگیخته  است . شخصیت  واالى  آن حضرت در پرتو اجراى  حكومت  کوتاه دینی  که  آن 
حضرت تدوین  و اجرا کرد بیشتر آشكار می شود. عدالت  و امنیت  در سراسر رفتار و حرکات ایشان در برخورد 

و مواجهه  با هرکسی  از نوع مردم واضح  است  و خود را می نمایاند. 
در مكتب  امام علی  )ع( همه  انسان ها در حقوق و تكالیف  بسیارى  مشترکند. احترام ذاتی، کار و فعالیت  
مناسب  و سودمند و حق  بهره بردارى  از مزایاى  مادى  و معنوى  اسالم ، مشروط به  عدم مزاحمت  با حقوق سایر 
مسلمانان و استحقاق عقوبت  در صورت تخلف  از قوانین ، از این  جمله  است . امام علی )ع( در نامه  اى  که  به  
مالک  اشتر نوشته  است ، زمامدار جامعه  ى  اسالمی  را با حقایق  اسالمی  ناب آشنا می نماید و آن ها را در سیر نهایی  
کمال خود قرار می  دهد؛ زیرا هر انسان ذى  حقی  می تواند از حقوق خود سو استفاده کرده و با توجه  به  موقعیتی  
که  اسالم در اختیار آن قرار داده است ، حقوق دیگران را ضایع  کند و موجبات اخالل در نظم  عمومی  و فساد 
اخالقی  اجتماعی  را فراهم  کند. در این  صورت، بر حاکم  اسالمی  فرض است  که  به  شدت از عمل  او جلوگیرى  
کند و هم  خود فرد و هم  جامعه  اسالمی  را از خطر سقوط نگه  دارد. با مقایسه  کالم حضرت علی )ع( در مورد 
انسان و سایر مكاتب  فكرى ، که  انسان را در همین  بعد طبیعی  خالصه  می کنند و هیچ  بعد و استعداد و رفتارى  
جز همان چه  با نمودهاى  طبیعی  و مستند به  انگیزه هاى  طبیعی  از خود بروز می دهد، قائل  نیستند، زیبایی  هاى  

مكتب  الهی  اسالم در مورد انسان بسیار چشمگیر خواهد بود )جعفرى ، 1373 :29-28 (. 
پیشینه  تحقیق 

در رابطه  با حكومت  دارى  و رفتار مردم در مقابل  در حكومت  می توان به  کتاب ، حقوق متقابل  مردم و 
حكومت  از محمد حسن  قدردان قراملكی ، اصول حكمت  سیاسی  اسالم اثر محمد تقی  جعفرى  و رهبرى  در 

اسالم اثر محمدى  رى  شهرى  اشاره کرد. 
سوال تحقیق 

مردم و حاکمان چگونه  میتوانند روابط  متقابل  توام با حفظ  شوون معنوى  را داشته  باشند؟
١-١حقوق متقابل  مردم و حکومت 

امام علی )ع( در یكی  از خطبه هاى  نهج البالغه  بحثی  کلی  در مورد حقوق می  کند و می  فرماید: »حقوق 
همواره دوطرفه  است . از جمله  حقوق الهی  حقوقی  است  که  براى  مردم بر مردم قرار داده است ، آن ها را چنان 
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وضع  کرده که  هر حقی  در برابر حقی  دیگر قرار می گیرد، هر حقی  به  نفع  یک  فرد و یا یک  جمعیت  موجب  
حقی  دیگر است  که  آنها را متعهد می  کند. هر حقی  انگاه الزام آور می  گردد که  دیگرى  هم  وظیفه  خود را در 
ْعَظُم َما ِاْفَتَرَض 

َ
مورد حقوقی  که  بر عهده دارد انجام دهد« )نهج البالغه  ، خطبه  21٦( و در ادامه  می فرماید: »َو أ

ُه ُسْبَحاَنُه ِلكل َعَلی  ِه َعَلی َاْلَواِلی َفِریَضٌه َفَرَضَها َاللَّ ِعَیِه َو َحُقّ َالَرِعیَّ ُسْبَحاَنُه ِمْن ِتْلَک َاْلُحُقوِق َحُقّ َاْلَواِلی َعَلی َالرَّ
کل َفَجَعَلَها ِنَظامًا ِلْلَفِتِهْم َو ِعزًا َالُرِعُیِه َو َحُق َالُرِعُیِه َعَلی َاْلَواِلی َفِریَضٌه َفَرَضَها َالُلُه ُسْبَحاَنُه ِلُكل َعَلی ُکل َفَجَعَلَها 
ُدْت 

َ
ْلَفِتِهْم َو ِعُزًا ِلِدیِنِهْم َفَلْیَسْت َتْصُلُح َالُرِعُیُه ِإاُل ِبَصاَلِح َاْلُواَلِه َو اَل َتْصُلُح َاْلُواَلُه ِإاُل ِباْسِتَقاَمِه َالُرِعُیِه َفِإَذا أ

ُ
ِنَظامًا ِل

ُدى َاْلَواِلی ِإَلْیَها َحُقَها َعُز َاْلَحُق َبْیَنُهْم َو َقاَمْت َمَناِهُج َالِدیِن َو ِاْعَتَدَلْت َمَعاِلُم َاْلَعْدِل َو 
َ
َالُرِعُیُه ِإَلی َاْلَواِلی َحُقُه َو أ

ْعَداِء«؛ بزرگترین  حق ، 
َ
ْذاَلِلَها َالُسَنُن َفَصَلَح ِبَذِلَک َالُزَماُن َو ُطِمَع ِفی َبَقاِء َالُدْوَلِه َو َیِئَسْت َمَطاِمُع َاْل

َ
َجَرْت َعَلی أ

حق  رهبر بر مردم و حق  مردم بر رهبر است ، حق  واجبی  که  خداى  سبحان، بر هر دو گروه الزم شمرد، و آن را 
عامل  پایدارى  پیوند مّلت  و رهبر، وعّزت دین  قرار داد. پس  رعیت  اصالح نمی شود جز آن که  زمامداران اصالح 
گردند، و زمامداران اصالح نمی شوند جز با درستكارى  رعیت . و آنگاه که  مردم حق  رهبرى  را اداء کنند، و 
زمامدار حق  مردم را بپردازد، حق  در آن جامعه  عّزت یابد، و راه هاى  دین  پدیدار و نشانه هاى  عدالت  بر قرار و 
سّنت  پیامبرصّلی الّله  علیه  و آله  وسّلم  پایدار گردد، پس  روزگار اصالح شود و مردم در تداوم حكومت  امیدوار 
و دشمن  در آرزوهایش  مأیوس می گردد؛ اما اگر مردم بر حكومت  چیره شوند، یا زمامدار بررعیت  ستم  کند، 
وحدت کلمه  از بین  می رود، نشانه هاى  ستم  آشكار، و نیرنگ  بازى  در دین  فراوان می گردد، و راه گسترده سّنت  
پیامبرصّلی الّله  علیه  و آله  و سّلم  متروك، هوا پرستی  فراوان، احكام دین  تعطیل ، و بیمارى هاى  دل فراوان شود« 

)نهج البالغه ، خطبه  21٦ (. 
»از این  جا معلوم می شود که  تنها این  که  خلیفه  و زمامدار بیدار و عادل و خیرخواه و طالب  رضاى  خدا باشد، 
قادر بر حل  مشكالت باشد، کافی  نیست ؛ عامه  مردم هم  باید هوشیار و اشنا به  حقوق و وظایف  خود باشند، باید 
از هوشیارى  و میل  به  عدالت  بهره مند باشند، باید آنها هم  خواستار حق  و عدالت  بوده باشند« )مطهرى، 1389 

:10٦(. در ذیل  حقوق متقابل  مردم و حكومت  را از منظر امام علی  )ع(مورد بررسی  قرار می دهیم . 
١-١-١حق  مردم بر حکومت 

در اندیشه  ى امام علی  )ع( مردم حقی  دارند که  دولت  نمی  تواند به  بهانه هاى  گوناگون، آن را نادیده بگیرد یا 
سلب  کند از جمله  این  حقوق عبارتند از :

١-١-٢آزادی  فردی 
در اندیشه ى  امام علی  )ع( آزادى  در عرصه هاى  گوناگون چون مالكیت ، بیان، مسكن ، شغل  و مانند آن، از 
حقوق طبیعی  انسان است  و هیچ  کس  نمی تواند آن را سلب  یا محدود کند؛ مگر اینكه  ضرورت و مصلحت  
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اقتضا کند. رعایت  اصل  مالكیت  و تجاوز نكردن از آن؛ از آموزه هاى  اصلی  اسالم است  و حكومت  دیگران 
نمی  توانند دست  رنج  مردم را مالک  شوند )نهج البالغه  ، نامه  51(. »احترام به  مالكیت  دیگران در مكتب  علوى ، 
عام است  و غیر مسلمانان ، مانند یهودیان و مسیحیان را شامل  می شود. حضرت در بخشنامه هاى  گوناگون خود، 
فرماندارانش  را به  رعایت  این  اصل  سفارش می کرد و آن بزرگوار دستور می داد مأموران حكومتی  از حریم ها 
و قلمرو مردم عبور نكنند، بی اجازه وارد خانه هایشان نشوند و بیش  از حد مشخص  از آنان مالیات نگیرند« 

)مطهرى ، 1389 :113(. 
١-٢انتخاب حکومت  و حاکم 

تعیین   در  علوى   در جامعه  ى  مردم  واقع   در  برخوردارند.  انتخاب  از حق   مردم  )ع(  علی   امام  اندیشه  ى   در 
سرنوشت  خود نقش  اصلی  را دارند. به  همین  جهت  است  که  ایشان حكومت  را براى  شخص  حاکم ، امرى  
دائمی  نمی  دانند و خطاب به  یكی  از عامالن خود می  فرمایند: »همانا حكمرانی  توطئه  نیست ، بلكه  امانتی  در 
گردن توست « )نهج البالغه  ، نامه  5(. »الزمه  حق  داشتن  مردم در حكومت  و برگزیدن حاکمان، حق  انتخاب 
حكومت  و حاکم  است . امیر مومنان علی  )ع( با اشاره به  این  حق  می  فرماید: اى  مردم ! همانا حكومت  متعلق  به  
شماست  و دیگران در ان حق  ندارند؛ مگر کسانی  که  شما حكومت  را به  آنان واگذار کنید« )ابن  اثیر ، 1385 
:3/ 193( حضرت علی  )ع( انتخاب و رضایت  مردم در مشروعیت  الهی  حكومت  معصومان را شرط اعمال 
حاکمیت  و حكومت  می دانست. بر این  اساس، اگرچه  خداوند، معصومان )ع( را به  حكومت  برگزیده، ولی  
حكومت  آنان به  وجود زمینه  و بستر مناسب  رضایت  و پذیرش مردم مشروط است . به  عبارت دیگر، خداوند به  
نقش  رضایت  و پذیرش مردم در تحقق  حكومت  الهی  معصومان )ع( توجه  داشته  است  )سبحانی  ، 1370: ٤09 (. 

١- ٣ حق  نظارت و انتقاد از حکومت 
یكی  دیگر از حقوق اساسی  مردم که  امروزه از آن دفاع می شود، حق  انتقاد از عملكرد دولت  و نقد رفتارها 
و سیاست  ها است  و فراهم  بودن زمینه  براى  آن را از عوامل  پایدارى  دولت  ها و پاسخگو بودن دولت  ها در برابر 
مردم را از نشانه هاى  دموکراسی  می دانند. امروزه اگر این  موضوع بعد از گذشت  صدها سال مبارزه و مقاومت ، 
به  صورت یک  حق  مسلم  اجتماعی  جزء اصول و مقررات در قوانین  اساسی  و بین  المللی  درآمده، ولی  قرن ها 
پیش ، امام علی )ع( سرسختانه  از آن حمایت  می کرد و آن را نشانه  ى  خیرخواهی  نقد کننده می دانست . به  خصوص 
اگر نقد از سوى  نخبگان و افراد تیزبین  و خوش فهم  صورت گیرد )گل  صنم  لو و موحدى  نسب ، 1390 :13٤-

 .)133
امام علی  )ع( در این  باره می فرماید: »اى  مردم! از گفتار حق  و مشورت عادالنه  دریغ  نكنید؛ زیرا من  از خطا 
مصون نیستم ؛ مگر اینكه  خداوند یارى  ام کند.« ) نهج البالغه  ، خطبه  207 (. حضرت در کالمی  دیگر از مردم 
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می خواهد بر اعمال حاکمان و نمایندگانش ، مانند ابن  عباس که  شخصیتی  علمی  و مفسر قرآن بود، نظارت کنند 
گاه سازند. امیر مومنان علی  )ع(، از نقد و اندرز مردم استقبال می کرد  و در صورت دیدن خالف، آن حضرت را آ
و از مردم می خواست  براى  رشد و یارى  حكومت ، راهنمایی  و نصیحت  هاى  خود را پیوسته  و اشكار و پنهان به  

گوش آن حضرت برسانند )نهج البالغه  ، خطبه  3٤ (. 
١-٤ برخورداری  از عدالت 

اندیشه   به  شمار می  رود. در  از مبانی  حكومت  مطلوب  از طبقه  ى مستضعف   ایجاد حكومت  و حمایت  
سیاسی  امام علی  )ع(، حكومت ، امین  و حافظ  منافع  و حقوق مردم است  و باید حقوق آنها را پاس دارد. حاکمان 
نیز باید بر مبناى  عدالت ، به  کشوردارى  بپردازند و با پایمال کنندگان حقوق شهروندان مقابله  کنند آن حضرت 
در این  باره می فرماید: »حق  شهروندان بر حاکم  این  است  که  بدانی  آنان که  رعیت  و زیردست  تو قرار گرفتند، 

به  علت  ضعف  آنها و قوت توست. پس  باید با آنان عادالنه  رفتار کنی .« )قدردان قراملكی  ، 1388: 53(. 
امام علی  )ع( اصل  عدالت  را از حقوق مردم می  شمارد و خود را به  توزیع  عادالنه ى  ثروت ملی  و غنائم  ملزم 
می داند و به  یكی  از فرماندارانش  چنین  دستور می دهد: »عدالت  پیشه  کن  و از کج  روى ، بی انصافی ، ستم  
و اعمال فشار بپرهیز؛ زیرا بی انصافی ، موجب  آوارگی  و ستم  و خشونت ، سبب  برخورد با شمشیر و رویارویی  

فیزیكی  حكومت  و مردم می شود( » نهج البالغه ، حكمت  3٦8(. 
از دیگر برنامه هاى  عملی  حضرت علی  )ع( در تحقق  عدالت ، جلوگیرى  از ثروت اندوزى  هاى  غیر مشروع بود. 
متاسفانه  بعد از رحلت  پیامبر )ص( برخی  از مردم و صاحبان قدرت، به  ثروت اندوزى  روى  آوردند. به  نقل  مورخان، 
روزى  که  عثمان کشته  شد، صدو پنجاه هزار دینار و یک  میلیون درهم  پول نقد داشت . قیمت  امالکش  در وادى  
القرى  و حنین  و... بالغ  برصد هزار دینار می شد و اسب  ها و شترهاى  فراونی  از او باقی  مانده بود )مطهرى ، 1389: 
153(. لذا امام علی  )ع( در روز دوم خالفت  گفت : بدانید بخششی  که  عثمان از بیت  المال داشته  است ، به  خزانه  
عمومی  مسترد خواهد شد آن گاه صحبت  خود را چنین  ادامه  داد: »به  خدا سوگند، بیت  المال تاراج رفته  را هر 
کجا بیابم  به  صاحبان اصلی  آن باز می گردانم ، گرچه  با آن ازدواج کرده یا کنیزى  خریده باشند، زیرا عدالت  
براى  گشایش  است  و آن کس  که  عدالت  بر او گران آید، تحمل  ستم  بذاى  وى  سخت  تر است .« )نهج البالغه ، 
خطبه  59/15(. بنابراین آن حضرت با ارسال نامه هاى  مختلف  به  کارگزاران و مسئوالن حكومتی ،  آنان را از ثروت 

اندوزى  و سوءاستفاده از بیت  المال منع  کرده و افزون بر آن، با متخلفان اقتصادى  برخورد نمود. 
در اصالحات اقتصادى  علی  )ع( فقرزدایی  و توجه  به  فقرا از اهمیت  ویژه اى  برخوردار است . زیرا فقر و ندارى  
باعث  به  وجود آمدن ناهنجارى  در جامعه  می شود. بنابراین  یكی  از اهداف مهم  حكومت آن حضرت مبارزه با 
فقر و نجات گرسنگان و محرومان و جدال با ثروت بادآورده بود. بدین  منظور امام )ع( در گام نخست ، فرهنگ  
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انفاق و کمک  هاى  مالی  را ترویج  نمود. از ثروت مندان درخواست  کرد فقیران را شریک  مال خود قرار داده و 
حق   آنان را ضایع  نكنند )محمدى  رى  شهرى ، 137٦: 20٤/٤(. 

امیر مؤمنان به  نقل  از پیامبراکرم )ص(، جامعه  اى  را که  در آن حق  ضعیف  به  آسانی  از ستمگر ستانده شود، 
جامعه  پاك و مقدس می خواند. آن حضرت در منشور حكومتی  اش به  مالک  اشتر، همه  مردم را داراى  حق  
می داند. آنگاه درباره مستضعفان، به  ویژه یتیمان و سال خوردگان سفارش می کند و از مالک  می خواهد بخشی  
از بیت  المال را به  آنان اختصاص دهد و نگذراد حكومت  و قدرت ف وى  را از رسیدگی  به  امورشان باز دارد 
)قدردان قراملكی ، 1388: 5٤(. از طرفی  دیگر، امام ) ع( مسئوالن حكومتی  را موظف  به  حمایت  از محرومان 
کرد. ایشان خطاب به  مالک  اشتر فرمود: »پس  خدا را! پس  خدا را! درباره طبقه  فقیران از مردم؛ آنان که  چاره 
ندارند و از نیازمندان و بینوایان و از بیمارى  برجاى  ماندگانند، که  در این  طبقه  مستمندى  است  خواهنده و مستحق  
عطایی  است  به  روى  خود نیاورنده. پس  براى  خدا پاسدار حقی  باش که  خداوند براى  این  طبقه  معین  فرموده 
است . بخشی  از بیت  المال و بخشی  از غله هاى  زمین  هاى  غنیمتی  اسالم را در هر شهرى  به  آنان واگذار....« 

)نهج البالغه ، نامه ، 583/53(. 
بنابرابن  امام علی  )ع( برنامه هاى  خود را مبارزه با فقر و تنگدستی  قرار داد و این  برنامه ها را به  کارگزاران خود هم  
ابالغ کرد. چنان که  از نامه  ٤5 نهج البالغه  ذکر شده است . زمانی  که  امام علی )ع( به  حكومت  رسید جامعه  دچار 
فقر شدیدى  بود و این  امر شكاف عمیقی  میان دو طبقه  ثروتمند و تهیدست  به  وجود آورده بود. از این  رو امام )ع( 
نهایت  تالش خود را صرف کرد تا چهره جامعه  اسالمی  را از این  ظلم  و ستم  نجات دهد تا پایه  حكومت  خود 
را بر پایه  عدل استوار سازد. از این  رو مبارزات مستمر و مداوم امام علی  )ع( در راه مبارزه با تبعیض  و بی عدالتی  
سبب  گردید نویسندگان از ایشان به  عنوان صداى  عدالت  و شهید راه عدالت  نام ببرند و شاعران وسخنوران در 

وصف  ایشان سخن  بگویند )حائرى ، 1378 :٦9-٦8(. 
١-٥ حق  امنیت 

تأمین  امنیت  از جمله  ى حقوق اجتماعی  مردم است  که  در آیات متعدد به  طور مستقیم  یا غیر مستقیم ، مطرح 
می باشد و پیامبر اکرم )ص( هنگامی  که  وارد مدینه  شد، نسبت  به  پیمان عمومی  )عدم تعرض( و پیمان خصوصی  
اقدام کرد. امنیت  موهبتی  الهی  است  که  فرد در آن می  تواند با استفاده وضعیت  امن ، زندگی  عادى  و آرام خود 
را داشته  باشد. حق  برداشتن  این  وضعیت  امن  را حق  امنیت  می گویند. مهم  ترین بهره اى  که  فرد در این  وضعیت  
می ربد، با لحاظ مالزمه  ى بین  تأمین  حق  امنیت  و استیفاى  حقوق فردى ، توانایی  او بر اجرا و استیفاى  حقوق خودش 
است . در حقیقت ، امنیت  یعنی  ایجاد فراخنا و وضعیتی  خاص براى  تحقق  حق  هاى  فردى  و مصونیت  از تهدیدهاى  
احتمالی  است  که  مشخصا از سوى  حكومت  و مأموران حكومتی  ممكن  است  بر افراد تحمیل  شود، می باشد. راهبرد 
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حكومتی  امام علی  )ع( براى  تأمین  این  حق ، عبارت است  از ایمنی  بخشی  به  مردم و القاى  این  حس  به  مردم که  هیچ  
تهدیدى  از سوى  حكومت  و مأموران او متوجه  افراد نمی شود. امام این  کار را با صدور فرمان هاى  قاطع  به  مأموران و 

هشدار، توبیخ  و مجازات آنها در صورت عدم رعایت  حال مردم انجام می دهد )کاویانی ، 1390: 103(. 
١-٥-١ امنیت  اقتصادی 

تأمین  و برقرارى  امنیت  براى  مردم و دفاع از حقوق آنها یكی  از مهم  ترین و اساسی  ترین مقوله  هر حكومتی  
است . سنگ  زیربناى  حیات فرد و جامعه  امنیت  است . حتی  هرگونه  توسعه  و رشد و رفاه و ارتقاى  مادى  و معنوى  
هر جامعه  در گرو امنیت  می باشد. یكی  از ابعاد مهم  موضوع امنیت ، بعد اقتصادى  آن است  که  با توجه  به  اهمیت  
موضوع معیشت  و اقتصاد در حیات مادى  و معنوى  انسان از اهمیت  فراوانی  برخوردار است . امنیت  اقتصادى  به  
معناى  ایجاد فضایی  است  که  در آن سرمایه  گذار، صنعتگر، کشاورز، مبتكر علمی ، جوینده کار و همه  قشرها 
در برابر انواع فشارهایی  که  خارج از کنترل آنها است  حفاظت  شوند و از صحت  و سالمت  ارتباطات بین  المللی ، 

دولتی ، ادارى ، دفاعی ، حقوقی  و سیاسی  کشور احساس اطمینان، امنیت  و آرامش  کنند )همان(. 
امنیت  عامل  مهمی در برنامه  ریزى  هاى  اقتصادى  می باشد. که  بدون آن رشد و توسعه  اقتصادى  امكان پذیر 
نخواهد بود. یكی  از دغدغه هاى  اصلی  دولتها برقرارى  امنیت  اقتصادى  در جامعه  است . که  از مهم  ترین شرایط  
اصلی  استمرار حیات اجتماعیو سالمتی  و پویایی  جامعه  است . بنابراین  یكی  از بزرگترین  دغدغه هاى  امام علی  
)ع( برقرارى  امنیت  اقتصادى  در جامعه  بود از جمله  راهكارهاى  ایشان جهت  ایجاد و حفظ  امنیت  در بخش  هاى  

مختلف ، از جمله  جنبه  اقتصادى  عبارت بودند از:
١-ثبات سیاسی 

یكی  از شاخص  ها براى  تعیین  ضریب  امنیت  اقتصادى ، ثبات سیاسی  می باشد. هنگامی  که  امام علی )ع( به  
حكومت  رسید ثبات سیاسی  در جامعه  وجود نداشت ، جامعه  به  دو گروه موافق  و مخالف  ایشان تقسیم  شده 
بود. مجموعه  سخنان ایشان در نهج البالغه  و وجود جنگ  هاى  صفین ، جمل  و نهروان همگی  بیانگر عدم ثبات 
سیاسی  در آن زمان می باشد. عالوه بر این ، آشوب هاى  مختلفی  در خراسان، مناطق  مرزى ، شهر انبار و... ثبات 
سیاسی  حكومت  را در هم  ریخت  که  این  همه  ناامنی  هاى  اقتصادى  براى  مردمان به  همراه داشت  و تالش امام )ع( 

در سامان دادن به  اوضاع، با این  امر ارتباطی  مستقیم  داشت  )جهانیان، 1387: 153-152(. 
٢-نظام اداری  سالم 

آن حضرت قبل  از رسیدن به  حكومت  نسبت  به  والیان ناشایست  که  در رأس حكومت  بودند ناراضی  بودند 
و همیشه  به  خلیفه  سوم گوشزد می کرد که  والیان ناشایست  را از حكومت  عزل کند. زمانیكه  امام علی  )ع( به  
حكومت  رسید در دستگاه هاى  حكومتی  فساد ادارى  رواج یافته  بود. در حالیكه  این  فسادها تهدیدى  جدى  براى  
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امنیت  اقتصادى  محسوب میشد. بنابراین  یكی  از برنامه هاى  اصالحی  ایشان برکنارى  والیان ناشایست  و بكارگیرى  
والیان متقی  و با کفایت  به  جاى  آنها بود. چنانچه  در نهج البالغه  در این  باره می فرمایند: »سوگند به  کسی  که  
محمد را به  حق  فرستاده است ، چون دانه  که  در غربال ریزند... روى  هم  خواهید ریخت  تا صالح  از فاسد جدا 
گردد.... پس  پست  ترین شما باالترین  شما شود و باالترین  شما پست  ترینتان« )نهج البالغه ، خطبه ، 22/1٦(. 

امام علی  )ع( نه  تنها کارگزاران ناشایست  را عزل کرد بلكه  براى  همیشه  بر کار کارگزارانشان نظارت می کردند و 
آنها را بخاطر عملكرد نادرستشان مورد بازخواست  و مواخذه قرار می دادند و توصیه هاى  الزم را می دادند چنانچه  
بیش  از سی  نامه  از هفتاد و نه  نامه  ایشان به  کارگزارانی  که  از جانب  خودشان برگزیده شده بودند، نوشته  شده است . 

٣-امنیت  اشتغال و درآمد
بزرگترین  دغدغه  امام علی )ع( در تمامی  دوران زندگی  به  ویژه دوران حكومتشان آن بود که  فقر و شكاف 
طبقاتی  بین  افراد جامعه  را از بین  ببرد و از طریق  اشتغال و سیاست  هاى  صحیح  اقتصادى  درآمدى  معقول براى  مردم 
فراهم  کند )جهانیان، 1387: 85-8٦(. آن حضرت مردم را همیشه  به  کار و فعالیت  تشویق  کرده و می فرمودند: 
»بدانیدزمینی  که  شما را بر پشت  خود حمل  می کند و آسمانی  که  بر سرتان سایه  گسترده است .... خداوند آن 
دو را فرمان داده که  به  شما سود رسانند و آن دو نیز بر پاى  ایستاده اند« )نهج البالغه ، خطبه ، 2٦3/1٤3(. چون 
آن حضرت به  خوبی  می دانستند که  فقر ناشی  از کمبود اشتغال و امكانات اشتغال سبب  کفر و ناسپاسی  در افراد 

می گردد بنابراین  از منظر امام علی )ع(وظیفه  هر دولتی  و ملتی  ایجاد اشتغال و از بین  بردن فقر است . 
١-٥-٢- امنیت  اجتماعی 

نمود دیگر امنیت  در نظر امام علی  )ع( امنیت  اجتماعی  است . در این  رابطه ، نهج البالغه  به  صورت گسترده 
کارگزاران را به  ایجاد چنین  امنیتی  براى  اجتماع سفارش نموده استو حتی  زمانی  که  بحث  امكانات و ایجاد رفاه 
براى  مردم وجود دارد، همین  امنیت  مد نظر می باشد. نهج البالغه  وقتی  دستورالعمل  نسبت  به  مؤدیان مالیات را 
بیان می کند؛ به  ایجاد امنیت  روحی  - روانی  اشاره دارد که  »ال تروعن  مسلما و ال تجازن علیه  کارهٌا و ال تخذن 
منه  اکثر من  حق  اهللا فی  ماله «؛ در سر راه، هیچ  مسلمانی  را نترسان یا با زور از زمین  او نگذر و افزون تر از حقوق 
الهی  از او مگیر« )نهج البالغه ، نامه  25( و نیز می فرماید: »اخالق اجتماعی  کارگزاران اقتصادى  با ترس از 
خدایی  که  یكتاست  و همتایی  ندارد، حرکت  کن ، در سر راه هیچ  مسلمانی  را نترسان، یا با زور از زمین  او نگذر، 
و افزون تر از حقوق الهی  از او مگیر، هرگاه به  آبادى  رسیدى ، در کنار آب فرود آى ، و وارد خانه  کسی  مشو، 
سپس  با آرامش  و وقار به  سوى  آنان حرکت  کن ، تا در میانشان قرارگیرى ، به  آنها سالم کن ، و در سالم و تعارف 
و مهربانی  کوتاهی  نكن . سپس  می گویی : )اى  بندگان خدا، مرا ولی  خدا و جانشین  او به  سوى  شما فرستاده، 
تا حق  خدا را که  در اموال شماست  تحویل  گیرم، آیا در اموال شما حقی  است  که  به  نماینده او بپردازید؟( اگر 
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کسی  گفت : نه ، دیگر به  او مراجعه  نكن ، و اگر کسی  پاسخ  داد: آرى ، همراهش  برو، بدون آنكه  او را بترسانی ، 
یا تهدید کنی ، یا به  کار مشكلی  وادار سازى ، هر چه  از طال و نقره به  تو رساند برادر، و اگر داراى  گوسفند یا شتر 
بود، بدون اجازه اش داخل  مشو، که  اکثر اموال از آن اوست . آنگاه که  داخل  شدى  مانند اشخاص سلطه  گر، 
و سختگیر رفتار نكن ، حیوانی  را رم مده، و هراسان مكن ، و دامدار را مرنجان، حیوانات را به  دو دسته  تقسیم  
کن  و صاحبش  را اجازه ده که  خود انتخاب کند، پس  از انتخاب اعتراض نكن ، سپس  باقیمانده را به  دو دسته  
تقسیم  کن  و صاحبش  را اجازه ده که  خود انتخاب کند و بر انتخاب او خرده مگیر، به  همین  گونه  رفتار کن  تا 
باقیمانده، حق  خداوند باشد. اگر دامدار از این  تقسیم  و انتخاب پشیمان است ، و از تو درخواست  گزینش  دوباره 
دارد همراهی  کن ، پس  حیوانات را درهم  کن ، و به  دو دسته  تقسیم  نما همانند آغاز کار، تا حق  خدا را از آن 
برگیرى  و در تحویل  گرفتن  حیوانات، حیوان پیر و دست  و پا شكسته ، بیمار و معیوب را به  عنوان زکات نپذیر، و 
به  فردى  که  اطمینان ندارى ، و نسبت  به  اموال مسلمین  دلسوز نیست ، مسپار. تا آن را به  پیشواى  مسلمین  رسانده، 
در میان آنها تقسیم  گردد. حمایت  از حقوق حیوانات در رساندن حیوانات آن را به  دست  چوپانی  که  خیرخواه و 
مهربان، امین  و حافظ ، که  نه  سختگیر باشد و نه  ستمكار، نه  تند براند و نه  حیوانات را خسته  کند، بسپار، سپس  
آنچه  از بیت  المال جمع  آورى  شد براى  ما بفرست ، تا در نیازهایی  که  خدا اجازه فرمود مصرف کنیم ، هرگاه 
حیوانات را به  دست  فردى  امین  سپردى ، به  او سفارش کن  تا: )بین  شتر و نوزادش جدایی  نیفكند، و شیر آن را 
ندوشد تا به  بچه  اش زیانی  وارد نشود، در سوار شدن بر شتران عدالت  را رعایت  کند، و مراعات حال شتر خسته  
یا زخمی  را که  سوارى  دادن براى  او سخت  است  بنماید، آنها را در سر راه به  درون آب ببرید، و از جاده هائی  که  
دو طرف آن علفزار است  به  جاده بی علف  نكشاند و هر چندگاه شتران را مهلت  دهد تا استراحت  کنند و هرگاه 
به  آب و علفزار رسید، فرصت  دهد تا علف  بخورند و آب بنوشند. ( تا آنگاه که  به  اذن خدا بر ما وارد شوند، فربه  
و سرحال، نه  خسته  و کوفته ، که  آنها را بر اساس رهنمود قرآن، و سنت  پیامبر )ص( تقسیم  نماییم ، عمل  به  دستورات 

یادشده مایه  بزرگی  پاداش و هدایت  تو خواهد شد. انشاءاهللا« )نهج البالغه ، نامه  25(. 
١-٥-٣- امنیت  اجتماعی  و قضایی 

امام علی )ع(، جنگ  با دشمنان و آشوبگران و پاسدارى  از آرامش  و امنیت  جامعه  را هدف حكومت  خود 
می داند و می فرماید: »اى  مالک ! فرماندهی  لشكرت را... به  انسان هایی  بسپار که  در برابر ضعیفان مهربان و در 
مقابل  ثروتمندان، سخت  گیرتر باشند« )نهج البالغه ، نامه  53(. در جامعه  مطلوب حضرت علی )ع(، مردم باید 
چنان احساس آرامش  کنند که  بی هیچ  ترس و نگرانی ، خواسته هایشان را با فرمانروایان در میان نهند. در مكتب  
آن حضرت، تأمین  امنیت  راه ها و نیز امنیت  کامل  ضعیف ، براى  ستاندن حقش  از توانگر، در شمار وظایف  

حكومت  جاى  دارد. 
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١-٦- رفتار انسانی  با مردم
از حقوق مسّلم  مردم، رفتار نیک  و گشاده رویی  حاکم  است . حضرت علی )ع( با اشاره به  حقوق مردم در نوع 
رفتار حاکم  با مردم می فرماید: »همانا از حقوق مردم در برابر حاکم  این  است  که  حاکم ، براى  همت  و فضلی  
که  بدان نایل  شده است ، رفتارش را با مردم تغییر ندهد و با افزونی  نعمت  هاى  الهی ، نزدیكی  و عطوفتش  را با 
برادران دینی  اش بیشتر کند« )همان، نامه 50(. »اى  مالک ! مهربانی ، رحمت  و محبت  به  مردم را در قلبت  جاى  
ده! مبادا براى  آنان مانند جانورى  درنده باشی  و خوردن حقوقشان را غنیمت  شمارى ؛ زیرا آنان دو دسته  اند: یا 

برادر دینی  تو هستند یا در آفرینش  همانندت به  شمار می آیند.« )همان، نامه 53(. 
از دیگر حقوق مردم آن است  که  حاکم ، امكان گفت  وگوى  مستقیم  با مردم را فراهم  کند. امیرمؤمنان علی  
)ع( در این  باره می فرماید: »در ارتباط با مردم، جز زبانت  نماینده اى  و جز چهره ات، مانع  و فاصله  اى  نداشته  

گاهی  از امور کشور، حق   باش! مبادا مانع  دیدار نیازمندى  با خود شوى ! « )همان، نامه ٦7(. در مكتب  علوى ، آ
مردم است  و روشن  ساختن  افكار عمومی  و پاسخ  به  پرسش  ها و شبهات مردم، وظیفه  حاکم  شمرده می شود. 
حكومت  و دولتمردان، همواره در معرض انواع شایعه ها و اتهام ها قرار دارند. این  آفت  در حكومت  هاى  دینی  
گاه ساختن  مردم، این  خطر را از میان  به  تهدید اصل  حكومت  و خدشه  دار ساختن  قداست  دین  می انجامد. آ
می برد و شایعه  سازان و دشمنان دین  را ناکام می سازد. امیرمؤمنان علی )ع( در این  باره می فرماید: »اگر شهروندان 
به  تو گمان ستمگرى  بردند، عذر و بی گناهی  خود را آشكار و ثابت  کن  و شایعات را با ارائه  دلیل ، روشن  و نابود 

ساز« )همان، نامه  53(. 
٢- حقوق مردم بر حکومت 

حكومت  نیز حقی  بر گردن مردم دراد که  باید زا طرف مردم رعایت  شود. اگر مردم در انجام وظایفی  که  بر 
عهده دارند، سستی  و کوتاهی  کنند، آثار کوتاهی  و سستی  را در خدمت  رسانی  به  خود خواهند دید. حقوقی  

که  بر عهده مردم است ، عبارتند از:
٢-١- وفاداری  به  عهد و پیمان

مردم براى  انتخاب حاکم  از شیوه خاص خودشان پیروى  می کنند و باید بر شیوه ى انتخابی  حاکم  پایبند 
باشند؛ چرا که  آنان با بیعت ، تعهد می کنند که  تمام امكانات خود را در اختیار حكومت  قرار دهند. قدرت 
اُس  َها النَّ یُّ

َ
حكومت ، همان پشتیبانی  مردم و تكیه  گاه آن است . امام علی  )ع( با اشاره به  این  واقعیت می فرماید: » أ

ِصیَحُة َلُكْم َو َتْوِفیُر َفْیِئُكْم َعَلْیُكْم َو َتْعِلیُمُكْم َکْیاَل َتْجَهُلوا  ُكْم َعَلیَّ َفالنَّ ا َحقُّ مَّ
َ
؛ َفأ ًا َو َلُكْم َعَلیَّ َحقٌّ ِإنَّ ِلی َعَلْیُكْم َحُقّ

ْدُعوُکْم 
َ
َجاَبُة ِحیَن أ ِصیَحُة ِفی اْلَمْشَهِد َو اْلَمِغیِب َو اإْلِ ی َعَلْیُكْم َفاْلَوَفاُء ِباْلَبْیَعِة َو النَّ ا َحقِّ مَّ

َ
ِدیُبُكْم َکْیَما َتْعَلُموا. َو أ

ْ
َو َتأ

اَعُة ِحیَن آُمُرُکْم« ) نهج البالغه ، خطبه 3٤(. اى  مردم، مرا بر شما حقی  است  و شما را بر من  حقی  است .  َو الطَّ
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حقی  که  شما به  گردن من  دارید، اندرز دادن و نیكخواهی  شماست  و غنایم  را بتمامی ، میان شما تقسیم  کردن 
و تعلیم  دادن شماست  تا جاهل  نمانید و تأدیب  شماست  تا بیاموزید. حقی  که  من  به  گردن شما دارم، باید که  
در بیعت  وفادار باشید و در رویاروى  و پشت  سر نیكخواه من  باشید و چون فرا می خوانمتان به  من  پاسخ  دهید و 

چون فرمان می دهم  فرمان برید. 
٢-٢ حق  اطاعت 

از مصادیق  مهم  اطاعت ، حضور مردم در صحنه هایی  است  که  مصالح  جامعه  ى  اسالمی  اقتضاى  آن را دارد 
و حق  حاکم  بر مردم است  که  هر گاه آنان را فرا خواند، اجابتش  کنند ؛ چرا که  این  اجابت  نوعی  نصرت خدا 
بر حكومت  و حاکم  است . مردم پس  از پیمان بستن  با حاکم ، باید تمامی برنامه  ریزى  دولت  را اجرا کرده و هیچ  
تعللی  در اجراى  اوامر حاکم ، نداشته  باشند. یكی  از اوامر حاکم ، حفظ  نظام حكومتی  و برنامه هاى  طراحی  شده 
براى  حفظ  نظام و تأمین  سعاد ت و رفاه مردم است  و نمی توان با مصلحت  اندیشی  شخصی ، از اجراى  برنامه هاى  
اعُه حیَن َامُرُکم؛ وقتی  که  به  شما  حكومت  منتخب  خود، شانه  خالی  کرد. امام در این  باره می و فرماید: »َو الُطّ

دستورى  می دهم  از آن اطاعت  کنید« )کاویانی ، 1390: 107(. 
٢-٣- خیر خواهی  برای  حکومت 

در خطبه  3٤ نهج البالغه ، وقتی  امام علی  )علیه  السالم( وظایف  حكومت  بر ملت  را بر می شمارد، اولین  
حق  و وظیفه  را خیرخواهی  می شمارد؛ آن گاه می فرماید: »ایها الناس ان لی  علیكم  حقا و لكم  علی  حق  فاما 
حقكم  علی  النصیحه  لكم « ) نهج البالغه ، 3٤(. خیرخواهی  دولت  براى  مردم، اولین  حقی  است  که  هر دولت  
و حكومتی  بر اساس آن استقرار می یابد؛ یعنی  در هر حرکتی ، حكومت  باید جنبه  دلسوزى  داشته  باشد و خیر و 
خوبی  ملت  را مدنظر بگیرد. تنظیم  برنامه ها و بودجه ها، تدوین  آیین  نامه ها و مقررات حكومت  و دولت ، انعقاد 
قراردادها و تشكیل  نهادها و سازمان ها و اجراى  طرح هاى  توسعه  و عمران، باید به  منظور اصالح امور، بر تسهیل  
کارها، مصلحت  جامعه ، آماده و متحد نگه  داشتن  مردم در مقابل  حوادث و پیش  آمدهاى  قابل  پیش  بینی  و غیر 
قابل  پیش  بینی  باشد. نصیحت  امرى  حیاتی  است ؛ آن چنان که  در کنار رسالت  پیامبر مطرح شده است : »ابلغكم  
رساالت ربی  و انا لكم  ناصح  امین؛ یام هاى  پروردگارم را به  شما می رسانم  و براى  شما خیرخواهی  امینم  )سوره 
اعراف، آیات ٦8، 79 و 93(. »... فاما حقكم  علی  فالنصیحه  لكم  و توفیر فیئكم  علیكم  و تعلیمكم  کیال تجهلوا 
و تادیبكم  کیما تعلموا...« )نهج البالغه ، خطبه  3٤(. حق  شما بر من  این  است  که  خیرخواه شما باشم  و نیاز شما 

را از خانه  ملت ، چنانكه  در خور است  برآورم، و شما را تعلیم  دهم  تا نادان نمانید و آداب آموزم تا دانا گردید. 
٢-٤- انتقاد از حکومت 

در مكتب  علوى ، نصیحت  و انتقاد سازنده از حكومت  حق ، دوجانبه  است . بر این  اساس، شهروندان حق  دارند 
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اشتباه هاى  حكومت  را به  دولتمردان گوشزد کنند. از دیگر سو، حكومت  نیز حق  دارد مردم در مسیر راهنمایی  اش 
گام بردارند. حضرت علی )ع( در این  باره فرموده است : »اما حق  من  بر شما... نصیحت  و خیرخواهی  آشكار و پنهان 
شما بر من  است«  ) نهج البالغه ، خطبه  3٤(. امام علی )ع( در این  باره می فرماید: »اى  مردم! از گفتار حق  و مشورت 
عادالنه  دریغ  نكنید؛ زیرا من  از خطا مصون نیستم ؛ مگر اینكه  خداوند یارى  ام کند« )همان، خطبه  207(. حضرت 
در کالمی  دیگر از مردم می خواهد بر اعمال حاکمان و نمایندگانش ، مانند ابن  عباس که  شخصیتی  علمی  و مفسر 
گاه سازند. امیر مؤمنان علی )ع(، از نقد و اندرز  قرآن بود، نظارت کنند و در صورت دیدن خالف، آن حضرت را آ
مردم استقبال می کرد و از مردم می خواست  براى  رشد و یارى  حكومت ، راهنمایی  و نصیحت  هاى  خود را پیوسته  و 

آشكار و پنهان به  گوش آن حضرت برسانند )همان، خطبه  3٤(. 
٣-حقوق اقلیت  ها در سیره امام علی  )ع(

در نگاه نهج البالغه ، به  جز به  معیار تقوى ، هیچ  گونه  تبعیض  و تفاوتی  نمی تواند مالك برترى  افراد باشد و 
تمایز اصولی  انسان ها بر اساس تقوا نیز معیارى  در تقسیم  وظایف  و وسیله  اى  براى  نیل  به  اهداف عالی  انسانی  
است ، نه  عامل  تبعیض  در اهداف مادى . چنان که  پیامبر اسالم )صلی  اهللا علیه  و آله  و سلم ( در منشور جاودانه  
خود، در حجه  الوداع فرمود: »ایها الناس ان ربكم  واحد و ان اباکم  واحد کلكم  الدم و آدم من  تراب، ان 
اکرمكم  عنداهللا اتقیكم  و لیس  لعربی  علی  عجمی  و ال الحمر علی  ابیض  و ال البیض  علی  احمر فضل  اال 
بالتقوى«  )مجلسی ، 1٤03ق: 73/ 3٤8( و امیرالمؤمنین  در برابر عربی  که  از تقسیم  مساوى  غنایم  و از این  که  

وى  با مردم عجمی  یكسان بهره برده، ابراز ناراحتی  نمود؛ مالك برترى  افراد را نسب  و قوم ندانستند. 
نهج البالغه  به  مأمورین  دولتی  تأکیدمی کند که  همان طورى  که  مال مسلمین  محترم است ، اموال اقلیت  ها نیز 
محترم است  و مأمورین  را از دست  اندازى  به  مال آنان بر حذر می دارد »و ال تمسن  مال احد من  الناس مصل  
و ال معاهد« )نهج البالغه ، نامه 51 ( و به  مال کسی  که  نمازگزار باشد، یا غیر مسلمانی  که  در پناه اسالم است ، 
دست  اندازى  نكنید و در جایی  دیگر فرموده: »و ال ان یقصوا و یجفوا لعهدهم«  ) نهج البالغه ، نامه 19(. اقلیت  ها 

شایسته  قساوت و سنگدلی  و بدرفتارى  نیستند؛ زیرا با ما هم  پیمانند. 
احترام به  حقوق مدنی  اقلیت  ها در سیره امیرالمؤمنین  نیز فراوان دیده می شود. در دوران خالفت  آن حضرت، 
هنگامی  که  حضرت پیرمرد از کار افتاده نابینایی  را مشاهده نمود که  از مردم تقاضاى  کمک  می کرد، بی درنگ  
از حال وى  جویا شد و یكی  از اطرافیان خود را مأمور رسیدگی  به  حال و وضح  وى  نمود. او پس  از تحقیق  
گزارش داد: می گویند که  وى  نصرانی  است  و از مردم درخواست  کمک  می نماید. با شنیدن این  سخن ، آثار 
خشم  در چهره امام آشكار گردید و فریاد برآورد: تا او جوان بود او را به  کار کشیدید و اکنون که  پیر و ناتوان 
گشته ، وى  را به  حال خود رها نموده و از احسان و کمک  خویش  محرومش  می نمایید؟ آن گاه این  فرمان 
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ماندگار را صادر نمود: انفقوا علیه  من  بیت  المال )حرعاملی ، 1٤1٤ق: ٤9/11( بدین  ترتیب ، اقلیت  هاى  دینی  در 
زمره کسانی  قرار می گیرند که  دولت  اسالمی  مكلف  است  طبق  قوانین ، از محل  درآمدهاى  عمومی  و درآمدهاى  
حاصل  از مشارکت  مردم، افراد محروم و درمانده را تحت  خدمات و حمایت  هاى  مالی  خود قرار داده، براى  
یک  یک  افراد کشور، حداقل  زندگی  را تأمین  نماید و از طریق  بیمه  و شیوه هاى  مناسب  و آبرومندانه ، زندگی  

آینده آنان را تضمین  کند. 
التزام به  رعایت  حقوق مدنی  اقلیت  ها، اهتمام به  حفظ  حقوق اجتماعی ، احترام به  اموال و حقوق اقلیت  هاى  
دینی  تا آن حد در دیدگاه امام مسؤولیت  آور بود که  با شنیدن تعدى  عمال معاویه  به  خطوط مرزى  قلمرو و 
حكومتش ، فریاد برآورد که : گفته  می شود مهاجمان و دژخیمان به  مردم حمله  ور شده و احیانًا به  زنان مسلمان 
و زنان هم  پیمانان متعرض شده اند )نهج البالغه ، خطبه  27(. جریان گم  شدن زره امام )علیه  السالم( و شیوه 
دادخواهی  آن حضرت از یک  مسیحی  که  حامل  آن زره و چگونگی  دادرسی  در حضور محكمه  و قاضی ، 
نكات بسیار مهمی  را در زمینه  حمایت  از حقوق مدنی  اقلیت  هاى  دینی  در بر دارد که  می توان دو نكته  آن را بیش  
از هر چیز دیگرى  مورد توجه  قرار داد: قاضی  به  هنگام رسیدگی ، نام امام را با تجلیل  بر زبان آورد و خصم  را به  
طور عادى  نام برد و این  تبعیض  مورد اعتراض امام قرار گرفت  که  مسیحی  بودن متهم  نمی تواند دلیل  مشروعیت  
تبعیض  در نگاه و کالم قاضی  باشد. همچنین  هنگامی  که  قاضی  از مدعی  )امام( مطالبه  دلیل  و شاهد نمود و 
امام شاهدى  به  دادگاه ارائه  ننمود، قاضی  بی درنگ  به  نفع  متهم  )مسیحی ( رأى  صادر نمود و امام را ذى  حق  
نشمرد. رعایت  این  گونه  عدالت  توسط  شخصیتی  که  می توانست  بدون مراجعه  به  محكمه ، زره خویش  را از متهم  
بستاند، فرد مسیحی  را بر آن داشت  که  به  پیدا کردن زره اعتراف نموده و آن را به  علی  )علیه  السالم( بازگرداند 

و به  اسالم بگرود )محمدى  رى  شهرى ، 1383: ٤/2٦2(. 
نتیجه  گیری 

از نقطه  نظر امام علی  )ع( همه  انسان ها در حقوق و تكالیف  بسیارى  مشترکند، احترام ذاتی ، کار و فعالیت  
مناسب  و سودمند و حق  بهره بردارى  از مزایاى  مادى  و معنوى  اسالم، مشروط به  عدم مزاحمت  با حقوق سایر 
مسلمانان را دارند. رابطه  متقابل  حكومت  و مردم از اندیشه هاى  واالى  آن حضرت می باشد که  آن در سه  بخش  
حق  مردم بر حكومت ، حق  حكومت  بر مردم و حقوق اقلیت  ها مورد بحث  و بررسی  قرار گرفته  است . مردم 
جامعه  اى  که  امام علی  )ع( زعیم  آن بود از آزادى  انتخاب، عدالت  و امنیت ، ثبات سیاسی، امانتدارى  و... بر 

خوردار بودند. 
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نهج البالغه  در سیاست  از میرزای  شیرازی  تا انقالب اسالمی 
محمود ملکی1 

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  
الهام از استادش  با  تنبیه  االمه ، نهج  البالغه  را ترویج  کرد. مدرس نهج البالغه  را  تنبیه  االمه  آشكار است .  در 
نائینی ، تدریس  می کرد. توجه  دوباره به  نهج البالغه  با طالقانی  آغاز شد و تا انقالب اسالمی  ادامه  یافت . امام 
خمینی ، آیت اهللا 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 

نهج البالغه  در اخذ اصول حكمت  سیاسی  اسالم بهره برده اند. 

واژگان کلیدی: حکمت  اصول سیاسی  اسالم، نهج البالغه ، مشروطه ، تنبیه  االمه ، میرزای  نائینی ، 
سیاست  معاصر

1  - استادیار دانشگاه قرآن و حدیث 
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مقدمه
نوگرایی  و تجدد در جهان اسالم در همه  جوانب  زندگی  مسلمانان و بویژه در سیاست  بروز کرد. از زمینه هاى  
بروز آن توجه  به  منابع  اسالمی  و نگاهی  نو به  این  منابع  است . قرآن به  عنوان کتاب آسمانی  دین  اسالم نقش  
نادیده گرفت ، چرا که  در سنت  مسلمانان، سنت   نباید نقش  دیگر منابع  را  اما  این  میان دارد؛  برجسته اى  در 
نبوى  و احادیث  امامان اعتبار خاصی  دارند. کتاب نهج البالغه  به  عنوان گردآورنده 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 گرفت . 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  اسدآبادى  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 شیوة گردآورى  اطالعات کتابخانه اى  است . بخشی  از 

منابع  این  پژوهش  از خاطرات و تحلیل هاى  سیاسی  گرفته  شده است . 
پیشینه

دربارة پیشینه  این  پژوهش  باید گفت  هیچ  نوشتارى  مرتیط  با این  موضوع یافت  نشد. تنها حسن  انصارى  در 
صفحه  شخصی  خود در حد چند سطر به  تاثیر گذارى  نهج البالغه  در مشروطه  اشاره کرده است . ) انصارى ، 

٤ تیر 139٦(
1- سید جمال زمینه  ساز ورود نهج البالغه  به  سیاست 

اواخر حكومت  قاجار آغاز دخالت هاى  عالمان دینی  در سیاست  است . شاخص ترین  چهره در ایران و جهان 
اسالم سید جمال الدین  اسدآبادى  بود. او به  صراحت  در نامه  خود به  میرزاى  شیرازى  از وى  می خواهد حكومت  
ناصر الدین  شاه قاجار را سرنگون کند. )جمالی  اسدآبادى ، 13٦0، ص. ٤٦( او در این  اندیشه  بود که  راه اصالح 
عملی  ایران واژگون کردن نظام موجود در ایران است  )الگار، 13٦9، ص. 305( آراى  او زمینه  ساز مشروطیت  در 
ایران و آزادى خواهی  در ایران شد به  گونه اى  که  آشنایی  و مالقات با سید، سند آزادى خواهی  و استحقاق وکالت  
و ریاست  به  شمار می رفت . )جمالی  اسدآبادى ، 13٦0، 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  ، 1385، 
ص. 30٦( 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 مصرى اى  است  که  سید را سبب  شناخت  
خود و عالم  می داند. عبده روح حكمت  اسدآبادى  را دلیل  احیاى  مردگان و روشنایی  دلها بر می شمرد )محمد 
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عبده، 1993م، ج1. ص. ٦25-٦2٦( 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 اسدآبادى  در پی  این  بود تا ثابت  کند که  اسالم 
توانایی  دارد که  به  صورت یک  ایدئولوژى  راهنما و تكیه گاه جامعه  اسالمی  قرار گیرد )مطهرى ، 1382، ص. 
٤0(. از جمله  منابعی  که  او در این  راه از آن بهره برد نهج البالغه  است . عبده با توجه  به  تأثیرى  که  از سید گرفته  
است ، زمینه  اى  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، بی تا:، ص. ٤(
٢- نهج البالغه  در سامرا

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 می شناسند. این  فتوا آغازى  براى  ورود عالمان به  عرصه  سیاست  بود. 
میرزاى  شیرازى  فقیه  و مرجعی  با کیاست  و زیرك در سیاست  بوده است  )شبیرى  زنجانی ، 1390، ج. 2، ص. 
3٦0 - 3٦3( میرزا نهج البالغه  را ارج می نهاد از این  رو به  شاگردش، شیخ  حسن  علی  تهرانی ، گفته  بود هر روز 
پیش  از آغاز درس قدرى  از نهج البالغه  بخواند )تهرانی ، 1٤30 ه، ج. 13، ص. ٤55( 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 ، 139٤، ص. ٤80( نائینی  تصریح  می کند که  میرزا همواره به  
مطالعه  این  فرمان و سرمشق  گرفتن  از آن توصیه  می کرده است . ) نائینی ، 1382، ص. 1٤0( اثر چنین  کارى  آن 
هم  در آغاز درس در سیاسی  شدن شاگردان وى  و حوزه علمیه  سامرا بروز کرد. شاگردان میرزا مانند آخوند 
)ابوالحسنی ، 139٤، ص. 37( و سید  نورى   اهللا  ه ، ج. 13، ص. ٦5(، شیخ  فضل   خراسانی )تهرانی ، 1٤30 
عبدالحسین  الرى  )تهرانی ، 1٤30 ه، ج. 13، ص. 10٤8( از نمونه هاى  بارز صحنه  سیاست  ایران در قرن اخیر به  
شمار می روند. برخی  از شاگردان وى  مانند میرزا محمد حسن  نجفی  مازندرانی  )م 1317 ه( ) تهرانی ، 1٤30 ه، 
ج. 13، ص. ٤21( میرزا حبیب  اهللا خویی  )م 132٤ه( ) تهرانی ، همان، 3٦2( و شیخ  جواد زنجانی  )م 1325 ه( 

) صدر حاج سید جوادى ، فانی ، خرمشاهی ، 1379، ص. 521( بر نهج البالغه  شرح نوشتند. 
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٣- نهج البالغه  در مشروطه 
 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 . 
٣-١. آخوند خراسانی  مدار مشروطه 

آخوند خراسانی  شاخص ترین  فرد اثر گذار در نهضت  مشروطه  است . او شرحی  بر خطبه  نخست  نهج البالغه  
دارد ) تهرانی ، 1٤03 ه، ج. 13، ص. 217( و بر تنبیه  االمه  نائینی  تقریظی  نوشته  است . در این  کتاب که  درباره 
آن بیش تر خواهم  گفت ، نائینی  به  آیات قرآن 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، 1387، ص. 230( هیئت  علمیه  نجف  اشرف الیحه اى  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 وظیفه  عالمان و واعظان دانست  و بر حسن  انتخاب که  وظیفه اى  مهم  و کلید سعادت 

است ، تأکید کرد. ) همان، ص. 295(
٣-٢. نهج البالغه  در تنبیه  االمه 

دربارة 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 ، 1٤30 ه، ج15، ص. 593( از این  رو حضور وى  در سیاست  متأثر از 
استادش میرزا است . مطهرى  دربارة این  کتاب نوشته  است : »انصاف این  است  که  تفسیر دقیق  از توحید عملی ، 
اجتماعی  و سیاسی  اسالم را هیچ  کس  به  خوبی  عالمه  بزرگ و مجتهد سترگ مرحوم میرزا محمد حسین  
نائینی  )قدس سره( توأم با ستداللها و استشهادهاى  متقن  از قرآن و نهج البالغه  در کتاب ذى قیمت  تنبیه  االمه  و 
تنزیه  المله  بیان نكرده است . آنچه  امثال کواکبی  می خواهند، مرحوم نائینی  به  خوبی  در آن کتاب از نظر مدارك 

اسالمی  به  اثبات رسانیده است .« ) مطهرى ، 1382، ص. ٤5(
دیگر نویسندگان نیز بر این  موضوع صحه  گذاشته اند و نهج البالغه  را از منابع  نائینی  بر شمرده اند. )حكیم ، 
1٤27 ه، ج. 7، ص. 200( نائینی  در رساله  خود در تأیید شوراى  عمومی  به  حق  مشورت به  عنوان یكی  از حقوق 
مردم بر حاکم  اشاره کرده است  )نائینی ، 1382، ص. 85-8٦( او براى  چگونگی  دخل  و خرج مملكت  به  
عهدنامه  مالک  استناد می کند )همان، 127- 128( 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( 
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نیز براى  تفكیک  قوا از عهدنامه  مالک  بهره برده است . نائینی  در اینجا دست  به  ابتكارى  زده است . او مناصب  
کنونی  حكومت  را 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 1٤0(. 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 ، 139٦(. 
٤- مدرس، نخستین  مدرس نهج البالغه 

سید حسن  مدرس )م 135٦ ه( از جمله  دانشیانی  است  که  در سیاست  حضور فعالی  داشت . او شاگرد آخوند 
خراسانی  )مزینانی ، 1393، ص. 1٤9(، پیشگام روحانیت  در نهضت  مشروطه  است . حرکت  مشروطه ، مدرس را 
به  پیروى  از استادش آخوند به  سیاست  کشاند. )تهرانی ، 1٤30، ج. 13، ص. 382( 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. 1٤٦( که  شرحی  بر نهج البالغه  دارد. )حسینی  جاللی ، 1٤21 ه، ص. 
1٦7( مدرس خود نیز نهج البالغه  را بسیار ارج می نهاد. او نهج البالغه  را منبعی  براى  اخالق، تاریخ  تحلیلی ، 
عقاید، مسائل  اجتماعی  و حكومتی  می دانست . )مزینانی ، 1393، ص. 131( وى  اصرار در حوزة علمیه  نجف  
بر تدریس  تاریخ  در دروس خارج اصرار می کرد. از نظر مدرس قرآن 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 می گفت . میرزا علی  آقا شیرازى  

درباره درس نهج البالغه  مدرس می گوید: 
او  اخالق  درس  مبناى   می گفت .  اخالق  درس  طالب  براى   شنبه   پنج   روزهاى   نجف   از  مراجعت   »در 
از بر می خواند و  ایشان رفتم ، چنان حاضر الذهن  عبارات نهج البالغه  را  به  درس  نهج البالغه  بود. یک  روز 
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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٤-١. میرزا علی  آقا ادامه  دهنده راه مدرس
میرزا علی  آقا شیرازى  از مهم ترین  شاگردان مدرس در درس نهج البالغه  به  شمار می رود. او تجسم  نهج البالغه  
بود. با نهج البالغه  می زیست . تنفس  می کرد. روحش  با این  کتاب همدم بود. هنگام خواندن نهج البالغه  از همه  
چیز می برید. این  تعبیرهایی  است  از شاگرد وى ، شهید مطهرى ، که  در سال 1320 از طریق  ایشان با نهج البالغه  
آشنا شد. )مطهرى ، 135٤، ص. 11-13( البته  شهید مطهرى  رفتن  به  این  درس را به  سبب  هم  مباحثه اى  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  اهللا منتظرى  است  ) منتظرى ، بی تا: ج. 1، ص. ٦5( سید علی  نقی  فیض  االسالم مترجم  
و شارح نهج البالغه  نیز از شاگردان مدرس به  شمار می رود )ریشهرى ، 139٤، ص 517(که  به  گفته  آیت  اهللا 

خامنه اى  وى  براى  اولین  بار نهج البالغه  را در دسترس مردم قرار داد. )آیت  اهللا خامنه اى ، 139٦(
٥- طالقانی ، نهضت  آزادی  و نهج البالغه 

پس  از آشنایی  مطهرى  و منتظرى  با میرزا علی  آقا شیرازى  و آشنایی  هر دو با نهج البالغه ، آیت  اهللا سید محمود 
طالقانی  در نشریه  آیین  اسالم که  از سال 1323 فعالیت  خود را آغاز کرده بود، مقاالتی  می نوشت  که  بخشی  از 
آنها ترجمه  و شرح خطبه هاى  نهج البالغه  بود. )جعفریان، 1380، ص. 201( حتی  از سال 1318 که  طالقانی  از 
قم  به  تهران آمده بود به  این  فكر افتاد که  قرآن 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  81 به  فارسی  ترجمه  و در سال 1325 منتشر 
کرد. ) جعفرى ، 1389، ج. 1، ص 183( طالقانی  در زندان نیز نهج البالغه  را نهشت  )همان، ص. ٦38( و به  
مناسبت هاى  مختلف  به  نهج البالغه  مراجعه ، از آن استفاده می کردند. )همان، ص. 183( طالقانی  به  توصیه  آیت  
اهللا سید محمود زنجانی  کتاب تنبیه  االمه  نائینی  را در سال 133٤ 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، 1380، ص. 201(

٥-١. نهج البالغه  و نظام اجتماعی  اسالم
آیت  اهللا 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  اهللا حاج سید رضا 
زنجانی ، مهندس مهدى  بازرگان و عدهاى  دیگر نهضت  آزادى  ایران را تشكیل  دادند ) همان، ص. 20٦ -207( 
زنجانی  در مقاله اى  با عنوان نظام اجتماعی  اسالم که  در سال 13٤2 در نشریه  مكتب  تشیع  منتشر کرد، به  عهدنامه  
مالک  در نهج البالغه  استناد می کند )موسوى  زنجانی ، 13٤2، ص. 189( نیز در همین  مقاله  ذیل  عنوان »شورى« 
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به  حدیثی  از نهج البالغه  اشاره می کند )همان، ص. 19٦(
٥-٢. نهج البالغه  در نهضت  آزادی 

نهج البالغه  در دهه  چهل  میان مذهبیان سیاسی  بویژه در اوج مبارزه سهم  بسزایی  دارد به  گونه اى  که  خواندن 
نهج البالغه  پس  از قرآن در مراسم هاى  و مناسبت ها در زندان کارى  معمول بوده است . در این  میان اعضاى  

نهضت  آزادى  سهم  بسزایی  دارند. )جعفرى ، 1389، ج1. ص. ٤07؛ ص. 53٤(
٥-٢-١. بازرگان، ایدئولوژی  و نهج البالغه 

ارتباط بازرگان با طالقانی  پیش  از تأسیس  نهضت  آزادى  )جعفریان، 138٤، 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 می دهد. 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 ٤3 در زندان با عنوان بعثت  و ایدئولوژى  از تنبیه  االمه  
اقتباس کرده است . )بازرگان، بی تا ، ج. 2، ص. 310؛ 3٤2( تنبیه  االمه  از کتابهاى  بوده است  که  اعضاى  نهضت  
آزادى  در سالهاى  زندان آن را مطالعه  کرده، به  بحث  می گذاشتند )سحابی ، 138٤، 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 قرآن و سنت  و امامان علیهم  السالم را بی شمار می داند. پس  
از این  درباره حكومت  از قرآن و حدیث  روایاتی  را نقل  می کند. در میان این  منابع  نهج البالغه  حضور برجسته اى  
دارد. درباره امام و ویژگی ها )بازرگان، بی تا، ج. 2، ص. 317( و حقوق مردم بر حاکم  و به  عكس  )همان، 
ص. 318( 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. 33٤-335(، اصل  مساوات و عدالت  )همان، ص. 339(، اصل  مشورت )همان، ص. 3٤2 - 3٤5؛ ص. 
3٤7 -350(، اصل  اطاعت  و حفظ  جماعت  ) همان، ص. 358؛ص. 3٦1( و باز حقوق مردم بر حكومت  و 

حقوق حكومت  بر مردم ) همان، ص. 3٦3( از نهج البالغه  استفاده کرده است . 
٦- نهج البالغه  در درس امام خمینی 

امام خمینی  نیز در سال 13٤8 در نجف  مبحث  والیت  فقیه  را با استنادات فراوان به  نهج البالغه  طرح کرد. 
وى  در موضوعات لزوم تشكیل  حكومت  ) 1377، ص. ص28(، ویژگی ها الزم براى  تحقق  اهداف عالی  با 
استناد به  خطبه اى  از نهج البالغه  )همان، ص. ٤٦( و عهدنامه  مالک . ایشان در توصیف  این  عهدنامه  آورده اند 
که  این  برنامه  اى  است  براى  همه  والیان و حكام و بخشنامه اى  است  عمومی  که  فقیهان در صورتی  که  به  حكومت  
رسیدند، باید آن را دستورالعمل  خویش  بدانند. )همان، ص. ٤7( نیز خطبه هاى  حضرت امیر در نهج البالغه  را 
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دلیل  بر این  آورده اند که  می بایست  مسلمانان اجتماعاتی  تشكیل  دهند و از مشكالت و راه حل هاى  آن سخن  
بگویند. )همان، ص120. ( امام در کتاب البیع  نیز به  نهج البالغه  مراجعه  کرده است . ضرورت تشكیل  حكومت  
)خمینی ، 1٤09ه، ج. 2، ص. ٦22( عدالت  از ویژگی هاى  حاکم  ) همان، ص٦23. (، حكومت  براى  اجراى  
حق  ) همان، ص ٦25(، استدالل به  حرمت  احتكار با بهره بردن از نامه  مالک  )همان، ج. 3، ص. ٦0٤( از 

موضوعاتی  است  که  به  نهج البالغه  استناد کرده اند. 
٧-مطهری  و سیری  در نهج البالغه 

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 ، 1389، ص. 112- 11٤( ارزش عدالت  و تفاوت آن با جود را به  درستی  از کالم علی  علیه  السالم 
استخراج کرده به  تبیین  آن می پردازد. )همان، ص. 117- 120( با بهره بردن از خطبه  شقشقیه  دیگاه حضرت 
گاه به  تعالیم  اسالم نمی تواند تماشاگر صحنه هاى  بی عدالتی  و تبعیض   را چنین  بیان کرده است  که  مسلمان آ
باشد. )همان، ص. 121( بر این  گزاره ارزشی  با استفاده از نهج البالغه  تاکید کرده است  که  عدالت  نباید فداى  
مصلحت  شود )همان، ص. 122( دربارة 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  تودة محكوم است  نه  تودةمحكوم براى  حكمران )همان، ص. 133(
٨-منتظری  و بهره گیری  گسترده از نهج البالغه  در سیاست 

آیت  اهللا حسین علی  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  طلبه اى  نهج البالغه  
گاهی  از نهج البالغه  در کتاب دراسات فی   گفته اند. )منتظرى ، بی تا، ج1. ، ص. 29٦( نمود این  مطالعات و آ
والیه  الفقیه  ایشان بروز کرد. کتاب دراسات مجموعه  درس هاى  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  
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حكومتی  کم  نظیر است . جالب  این  است  که  برخی  استنادهاى  این  کتاب به  نهج البالغه ، با سیرى  در نهج البالغه  
شباهت  دارد؛ هر چند گسترة استناد این  کتاب به  نهج البالغه  در موضوعات مختلف  حكومتی  مانند لزوم تشكیل  
حكومت  )منتظرى ، 1٤09، ج. 1، ص. ٤؛ ص. 191( امانت  بودن حكومت  )همان ، ص. 79(، وجوب جهاد 

)همان، ص. 11٤( و موارد متعدد دیگر که  بر شمردنش  نیاز مند مقالی  دیگر است  و مجالی  واسع . 
٩-روحانی  متأثر از نائینی 

آیت  اهللا سید صادق روحانی  در کتاب نظام حكومت  در اسالم که  چاپ اول آن 1355 است ، به  نهج البالغه  
براى  لزوم حكومت  )روحانی ، 1357، ص. 2٦(، احكام احقاق حقوق با بهره بردن از خطبه  شقشقیه  نهج البالغه  
به  علما و فقها )همان، ص. 3٤(، شرایط  حاکم   تعلق  منصب  حكومت  در زمان غیبت   )همان، ص. 2٤(، 
) همان، ص. 52؛ص. 5٤؛ص. 57(، اسالم و نفی  حكومت  پادشاهی  )همان، ص. ٦1(؛ اصل  شورى  در 
اسالم )همان، ص. 73؛ص. 75(، استوارى  حكوت بر اصل  مساوات )همان، ص. 7٦- 78(، شرایط  وزیر 
)همان، ص. 83(، و تفكیک  قوا با استناد به  عهدنامه  مالک  و البته  با کمک  کردن از عبارتهاى  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 تأکید میرزاى  شیرزاى  براى  استفاده از آن را نقل  کرده اند. تاثیر پذیرى  ایشان از تنبیه  االمه  در فصل  
یازدهم  کتاب با عنوان »لزوم محدودن نمودن حكومت « آشكار است . ایشان در اینجا تصریح  می کند که  چون 
عبارت هاى  تنبیه  االمه  مقصود را می رساند؛ بنابراین  آن را خالصه  کرده است  )همان، ص. 11٦( )همان، ص. 
8٤( جالب  است  که  ایشان براى  منصب  وزرات )همان، ص. 83(، وزارت دفاع و جنگ  )همان، ص. 93(، 

نداشتن  مصونیت  قضائی  مسوالن )همان، ص. 9٦( از عهد نامه  مالک  استفاده کرده است . 
١٠- نهج البالغه  در خراسان

خراسان از پیشگامان توجه  به  معارف اهل  بیت  علیهم  السالم است . )حكیمی ، 1377( همین  عالمان خود از 
گاه بودند. سید موسی  زرآبادى  که  از شاگردان شیخ  فضل  اهللا نورى  است  )همان،  سیاست  و و اوضاع زمان آ
ص. 193( در دفاع از مشروطه  رساله اى  نوشته  است . )همان، ص. 195(. شیخ  مجتبی  قزوینی  از شاگردان او به  
شمار می رود )همان(. عالم  دیگرى  که  از شاگردان میرزاى  نائینی  است  )همان، ص. 21٤( و از اساتید تأثیر گذار 
بر شیخ  مجتبی  قزوینی  به  مشار می رود، میرزا مهدى  اصفهانی  است  )همان، ص. 22٤( البته  قزوینی  خود نیز از 
شاگردان دوره متأخر درسهاى  نائینی  بوده است  )همان، ص. 2٤3(. اصفهانی  به  امور مسلمانان و نابسامانی  آنها 
می اندیشید و از آن رنج  می برد. قزوینی  نیز متأثر از استادش ، اصفهانی ، به  سیاست  ورود کرد و حتی  از مایه هاى  
قوت نهضت  پس  از ٤2 در خرسان بود. )همان، ص. 2٤٦( سالها حضور حكیمی  نزد قزوینی  توجه  بنیادین  وى  

به  قرآن و نهج البالغه  را در ذهن  وى  استوار ساخته  بود. )حكیمی ، 1382، ص. 13(
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١٠-١. محمد تقی  شریعتی  استاد شورانگیز نهج البالغه 
محمد تقی  شریعتی  مزینانی  نیز از شاگردان اصفهانی  )حكیمی ، 1382، ص 22٤( 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. 2٦0( 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 قرآن و 

نهج البالغه  پخته  شده است . )شریعتی ، 1377، ص. ٤٤(
١٠-٢. علی  شریعتی  شاگرد پدر

علی  شریعتی  نیز به  شدت از پدر متأثر است . او به  صراحت  خود را دست  پروردة 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. 27٤(
١٠-٣. محمد رضا حکیمی  انقالبی  باورمند به  نهج البالغه 

محمد رضا حكیمی  نیز از شاگردان شیخ  مجتبی  قزوینی  بود. )حكیمی ، 1379، ص. 2٤9( 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 می رود )حكیمی ، 1382، ص. 1٤-15( نگاهی  گذار به  الحیات حكایت  از 
همین  نكته  دارد. کافی  است  خوانندهاى  پاورقی هاى  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 . 
١٠-٤. آیت  اهللا خامنه ای  و تدریس  نهج البالغه 

آیت  اهللا خامنه اى  نیز در مشهد به  نهج البالغه  توجه  داشت  به  گونه اى  که  در مسجد کرامت  نهج البالغه  را 
درس می گفت  )حمید زاده، 139٦( در کتاب پیشواى  صادق نیز به  نهج البالغه  استناد کرده اند. )خامنه اى ، 
)آیت  اهللا  انقالب است   از  پیش   به   بوده است  که  مربوط  این  کتاب سخنرانی   البته  اصل   138٦، 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 می طلبد و مجالی  واسع . 
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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 البالغه  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  شاگر 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  اهللا خامنه اى  به  نهج البالغه  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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کرامت  انسانی  و عوامل  ضاللت  و گمراهی 
)مطالعه  در علل  سرگشتگی  و گمراهی  انسان ها در نهج البالغه (

مسروره مختاری 1

چکیده 
و  قرآن، سّنت   در  و تصوف  ریشه  و سرچشمه ى  عرفان  اسالمی ،  عالمان تصوف  و  دانشمندان  اعتقاد  به  
رهنمودهاى  ائمه ى  اطهار علیهم السالم است . عارفان، با تأسی  به  این  الگوهاى  گرانسنگ  تالش کرده اند تا 
سالكان طریق  معرفت  را از دام بدعت ها، انحراف ها و گمراهی ها مصون بدارند. از میان منابع  معتبر اسالمی ، 
نهج البالغه  اثر گهربار حضرت علی )ع(، سرسلسله ى  امامت  و والیت  و تداوم دهنده ى  رسالت ، جایگاهی  درخور 
و ارزنده دارد. جستار حاضر با بهره گیرى  از منابع  کتابخانه اى  و با روش تحلیلی  - توصیفی  بر آن است  تا علل  و 
عوامل  سرگشتگی  انسان ها را، در این  اثر بی بدیل  مطالعه  کند. مطالعه  در نهج البالغه  نشان داد که  عدم شناخت  
خداوند، شک  و تردید در وجود خالق  هستی ، عدم پیروى  از مقام نبوت و امامت ، دورى  از تقوا، دنیاپرستی  
و پیروى  از هواى  نفسانی ، عدم شناخت  خود، ناکارآمدى  عقل  در شناخت  معماهاى  هستی ، اصرار بر خطا و 
نادانی  و... از عوامل  مهم  در سرگشتگی  انسان است . امام علی )ع( به  عنوان مصداق، معیار و آئینه ى  تمام نماى  
حقیقت  و راستی ، راه رهایی  از تیه  ضاللت  را در پناه بردن به  خدا، قرآن و رهنمودهاى  ائمه  می دانند و از پیروان 
خود خواسته اند براى  رهایی  از ضاللت  و گمراهی  به  درگاه خداوند روى  آورند و به  خالق  هستی  تقّرب جویند. 

واژگان کلیدی: نهج البالغه ، حضرت علی )ع(، خداشناسی ، خودشناسی ، عوامل  گمراهی . 

١. مقدمه 
حضرت علی )ع( سرسلسله ى  امامت  و والیت  و تداوم دهنده ى  رسالت  است . آن حضرت، بنده ى  برحق  و 
برگزیده ى  خداوند و معیار راستی ، درستی ، حق ، اخالص و خضائل  پسندیده و فضایل  اخالقی  است  و براى  
شناخت  راه سعادت از ضاللت ، مالك و معیار شایسته اى  هستند که  هم  در فكر و هم  در عمل  می توانند الگوى  
پیروان طریق  نور و هدایت  باشند. ایشان خود بر این  امر مهم  تأکید کرده و فرموده اند: »شما خوب می دانید که  
من  برحق ترین  مردم هستم  و از همه  مردم شایسته ترم.« )خطبه  7٤(. کالم گهربار ایشان در نهج البالغه  راهنماى  
انسانها براى  مصون ماندن از سرگشتگی  و گمراهی  است . آن حضرت با اطمینان و قاطعیت  به  خداوند سوگند 
یاد کرده و چنین  فرموده اند: »سوگند به  آن که  جز او آفریدگار و معبودى  نیست ، بدون هیچ  تردیدى ، بدانید که  

)mmokhtari@uma. ac. ir(  1  -. هیأت علمی  گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه محق  اردبیلی
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من  در جاده ى  حق  قرار دارم و مطمئن  باشید که  آنها )مخالفان و دشمنان علی )ع(( در لغزشگاه باطل  قرار دارند« 
)خطبه  197(. 

بیان مسئله 
عالمان صوفی  مسلک ، قرآن و سّنت  پیامبر را ریشه  و سرچشمه ى  عرفان و تصوف می دانند. عرفان مسلمان 
با گردآورى  سخنان پیشوایان و بزرگان دین ، و نیز در شرح ها و تفسیرهایی  که  بر این  سّنت  و سیره می نگاشتند، 
مجموعه هایی  در اختیار عالقه مندان و جست وجوگران این  راه قرار دادهاند تا سالكان طریق  معرفت  با در اختیار 
به  شخصیت هایی  که  گفتار و  این  میان،  باشند. در  امان  انحراف ها در  از دام بدعت ها و  الگوها  این   داشتن  
کردارشان می توانست  به عنواِن سرمشقی  راستین  مورد استفادة همگان قرار گیرد، توجهی  ویژه نشان می دادند. 
این  بزرگان، در کتاب ها و آثار خود، سرچشمه  بسیارى  از اعمال و رفتار صوفیان را به  دورة پیامبر )ص( و یاراِن 
نامدار و ممتاز آن حضرت ارتباط می دادند. در این  بین ، زندگی ، سیره و سخنان امام علی )ع( جایگاه ارزشمند و 

در خور توجهی  دارد. 
در کتاب  ها و منابع  اهل  تصوف، و هم چنین  در سخنان به  یادگار مانده از عارفان و صوفیان قرون نخستین ، 
دربارة زندگی ، رفتار و گفتار امیرالمؤمنین )ع( و تأسی  به  گفتار و رفتار آن حضرت، مستنداتی  قابل  مالحظه  یافت  
می شود. این  امر مبین ِ این  حقیقت  است  که  تصو ف اسالمی  در قرن  هاى  نخست ، آموخته ها و آموزه هاى  معرفتی  
خویش  را برگرفته  از تعالیم  روحانی  و سیرة زندگی  بزرگان دین ، بویژه اهل  بیت  عصمت  و طهارت معرفی  می کرده 

است . 
اصفهانی ،  ابوُنعیم   ُسلمی ،  ابوعبدالرحمن   ابوبكر کالبادى ،  ابونصرسراج،  مانند  متقدم صوفیه   نویسندگان 
ُمستملی بخارى، ُهجویرى و عبدالقادر گیالنی در آثار و منابع  مكتوب خویش ، امامان شیعه  )علیهم السالم( 

را از بنیانگذاران تصوف به  شمار آورده، زهد و روى گردانی  ایشان را از دنیا به  معناى  تصو ف تفسیر کرده اند. 
خداوند با آوردن آیات متعدد انسان ها را به  دانایی  و دورى  از جهل  و نادانی  و گمراهی  و کسب  علوم و 
معارف الهی  فرا می خواند. و آنان را که  می دانند، با آنان که  نمی دانند، برابر نمی داند. »قل ْ هل ْ یستوى  العمی  
واْلبصیر، َاَفال َتَتَفّكرون؛ بگو آیا کور و بینا برابرند؟ آیا فكر و اندیشه  نمی کنند؟« )انعام، آیه ى  50(. چرا که  میزان 

دانایی  ما در نگاه ما به  هستی  و نوع و میزان حیرانی  ما تأثیر بسزایی  دارد. 
با خداوند دعوت  به  انس   پیروان خود را  به  طور غیرمستقیم   ائمه ى  اطهار علیهم السالم در دعاهاى  خود 
کرده اند و از پیروان خود خواسته اند براى  رهایی  از ضاللت  و گمراهی  به  درگاه خداوند روى  آورند که  تقّرب به  
درگاه او تنها راه هدایت  و رستگاریست . امام صادق )ع( در دعاى  صباح می فرماید: » اللهمَّ فاْمسْح ما بی بیمینَک 
َک إذا أقبْلَت ِبِه علی أسیٍر فَكْكَتُه  الّشافیۀِ واْنُظر الیَّ بعینَک الّراحمۀِ وأْقِبْل علیَّ بوجهَک ذى الجالِل واإلکراِم فإنَّ
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َو علی ضالٍّ هدْیَتُه و علی حائر آوْیَتُه...« )نرمافزار جامع الحادیث ، بحارالنوار، ج 83، ص 318(. 
از سوى  دیگر، براى  سالكان طریق  به  طور خاص و براى  تمام انسانها به  طور عام، در مسیر حق  موانعی  پیش  
می آید که  باید آنها را بازشناخت  تا هنگام مواجهه  بتوان با آمادگی  کامل  از آنها گذشت . شناخت  عوامل  گمراهی  
و معّرفی  الگویی  عملی  براى  سعادت جوامع  بشرى  از ضرورى ات عصر حاضر است . با استناد بر اصل »ُتْعَرُف 
ااْلَْشیاُء ِبَاْضداِدها« هر چیزى  با ضد شناخته  می شود. شناخت  حق  و دورى  از سرگشتگی  و ضاللت ، از طریق  
گاه  شناخت  گمراهان و عوامل  گمراهی  آنان امكانپذیر خواهد بود. حضرت علی  )ع( در این  باره فرموده اند: »آ

باشید! هیچ گاه راه حق  را نخواهید شناخت ، مگر کسانی  که  حق  را ترك کرده اند، بشناسید« )خطبه ى  1٤7(. 
با عنایت  به  این  مهم ، جستار حاضر عوامل  سرگشتگی  گمراهان را در اندیشه ، کالم و بیاِن زبده ترین ، با 
بیانات ایشان  اخالصترین  و رستگارترین  بنده ى  خدا )امیرمؤمنان( مطالعه  کرده است ، باشد که  راهنمایی  و 

چراغی  فرا راه مردمان در جوامع  بشرى  باشد. 
٢. بحث  و بررسی 

٢-١. عوامل  سرگشتگی  انسانها در نهج البالغه 
گاهی  و بینش  معنوى  در آن  نهج البالغه ، مجموعه اى  از سخنان گهربار حضرت علی  )ع( است ، که  اگر با آ
گاهی  و دانایی  است . در این  اثر گرانقدر، دربارة عوامل  سرگشتگی  انسان ها،  تأمل  کنیم ، سرشار از دانش ، آ

جمالت و سخنان بسیار ارزنده اى  یافت  می شود که  در ادامه  بحث  به  مهم ترین  آنها پرداخته  می شود:
٢-١-١. عدم شناخت  خداوند

در قرآن کریم ، بزرگترین  مصداق سرگشتگی ، حیرت درماندگان از مراتب  معنوى  است ، کسانی  که  به  خداى  
یگانه  ایمان نیاورده اند و در جهل  خود گرفتارند. عدم شناخت  خداوند، یكی  از دالئل  سرگشتگی  سالكان طریق  

و به طور کلی ، موجب  ضاللت  و سرگردانی  انسانها است . 
در قرآن آمده است ، وقتی  نمرود ادعاى  خدایی  می کند، و خطاب به  حضرت ابراهیم  می گوید: من  پروردگار 
تو هستم ، حضرت ابراهیم  پاسخ  می دهند: خداى  من ، خدایی  است  که  می تواند در نظام عالم  تصّرف و تدبیر 
کند، می تواند خورشید را از مشرق برآورد. اگر تو هم  می توانی  خورشید را از مغرب برآور، تا معلوم شود تو 
پروردگار همه  چیز هستی . خداوند در قرآن می فرماید: » َفُبِهدَت اّلدذى َکَفدَر واى الیْهددى القدوَم الّظالمین« 
)قرآن کریم ، 2/258(. نمرود در مقابل  این  استدالل نمی توانست  هیچ  حرفی  بزند، لذا ساکت  ماند... از این جا 
معلوم می شود، عّلت  این  که  خدا ستمكاران را راهنمایی  نمی کند، همان ظلم  و ستم  ایشان است ... ظلم  که  
عبارت است  از انحراف از جاده ى  عدالت  و عدول از کارى  که  سزاوار است ، به  کارى  که  سزاوار نیست  موجب  
این  می شود، که  شخص  به  منظور خویش  نائل  شود و بالخره نومید و زیانكار شود. )موسوى  همدانی ، 13٦3: 
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صص  502 و501(. 
» قُل انَدْعوا مِن دون اى ما ال یَنْفَعُنا و ال یَضُرناُّ و نُدرَد علَدى اَعْقابِندا بَعْدد اِذ هَددینا اى کالّدذى اسْدت ْهَوْتُه 
یطیُن فی الْرِض َحْیراَن َلُه َاَصَحٌب َیْدعوَنُه ِالی الُهددى ا ئتِندا قُدل ان اى هُدو الهُددى و اُمِرنْدا لِنُسدلِم لِدرَب  الشَّ
العالمیَن؛ بگو اى  پیغمبر آیا غیر از خدا چیزى  را که  نفع  و ضرر ندارد به  خدایی  بخوانیم  و به  جاهلیت  بعد از آن 
که  خدا ما را هدایت  نمود، برگردیم  تا مانند کسی  که  فریب  و اغواى  شیطان او را در زمین  سرگردان ساخته  است ، 
آن شیطان را یارانی  است  که  شخص  را به  سوى  خود هدایت  می کنند. بگو هدایت  خدا به  حقیقت  هدایت  است  

و ما مأموریم  تسلیم  فرمان خداى  جهان باشیم .« )قرآن کریم ، 71/٦(. 
خداوند »مثال زده است  به  انسان متحیرى  که  در کار خود سرگردان است ، و درباره ى  سعادت خود عزم 
راسخی  ندارد، و لذا بهترین  راه سعادت و مستقیم ترین  راه رسیدن به  هدف را که  قبل  از او هم  کسانی  آن راه را 
پیموده و به  هدف رسیده اند، ترك می گوید، آنگاه سرگشته  و حیران مانده، شیطان ها محاصره اش نموده، و به  
سوى  هالکش  می خوانند، هرچه  هم  که  یاران هدایت  یافته اش بر او بانگ  می زنند، و به  سوى  هدایتش  دعوت 

می کنند، قبول نمی کند.« )موسوى  همدانی ، 13٦3: ج 7، ص 229(. 
به  اعتقاد حضرت علی  )ع(، بزرگترین  عاملی  که  انسان را دچار حیرت مذموم می کند؛ عدم شناخت  خداوند 
است . کسی  که  اصل  و اساس تمام هستی  )خدا( را رها کند و به  ظواهر دنیوى  دل خوش کند، گمراه می شود. 
آن حضرت بر این  باور هستند که  ظاهر و باطن  تمام هستی  خداوند است  و انسان باید هوشمندانه  در آیات و 
نشانه هاى  خداوند در هستی  تأمل  و تدبر داشته  باشد. خالق  هستی  کسی  است  که  در و دیوار و تمام اجزاى  
هستی  به  وجود او اعتراف می کنند، اما از دیده ها نهان است. » الّظاِهِر َفالشْیء َفْوَقُه، َو اْلباِطِن َفال شْیَء دوَنُه؛ 
آشكار است  و چیزى  آشكارتر از او نیست  و نهان است  و چیزى  نهانتر از او نیست .« )عزیزى ، 138٤: ص٦9(. 
َک  آن حضرت هنگام تهاجم  یاران معاویه  به  شهر انبار، و غارت کردن آن، خطاب به  حارث می  فرمایند: »انَّ
َنَظْرَت َتُحَتَک و َلُم َتُنُظْر َفْوَقَک َفِحْرَت. اى  حارث! تو زیر پاى  خود را دیدى ، اما به  پیرامونت  نگاه نكردى ، پس  
سرگردان شدى ، تو حق  را نشناختی  تا بدانی  اهل  حق  چه  کسانی  می باشند، و باطل  را نیز نشناختی  تا باطل گرایان 

را بدانی .« )دشتی ، 137٦: صص 293و292(. 
٢-١-٢. شک  و تردید در وجود خداوند

عرف و دانشمندان اسالمی  بر این  باورند که  حیرت در ذات الهی  مذموم و موجب  هالکت  است ، زیرا، هیچ  
اندیشه اى  به  کنه  ذات خداوند راه ندارد. هرچه  غیر از اوست  حادث است  و حادث نمی تواند به  قدیم  راه یابد. 
انسان حادث است  و حادث نمی تواند به  معرفت  قدیم  نایل  شود. بنابراین ، بهتر است  با تفّكر در صنع  خداوند به  

وجود او پی  ببرد. 
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هزار سال اگر فكر می کنی  در حس  / حقیقتش  نشناسی  به  حجت  و برهان... 
چو زهره نیست  تو را گرد ذات او گشتن  / ز ذات درگذر و گرد صنع  کن  جوالن

هالك خویش  مجوى  و به  گرد ذات مگرد/ که  وادیی  است  که  آن را پدید نیست  کران
چگونه  عقل  تو یارد به  گرد ذاتی  گشت  / که  هست  نه  فلكش  حلقه  ى در ایوان

بدان که  عقل  تو یک  قطره است  و قطره ز آب/ چگونه  فهم  کند کنه  بحر بی پایان
)عّطار، 138٤: ص 117(

الهی  است . و همه ى  هستی  حیران  آن گویاى  قدرت  اجزاء  تمام  با  )ع( می فرمایند: جهان  حضرت علی  
و سرگردان اویند. ایشان از این  که  چشم هاى  انسانها این  همه  مظاهر قدرت الهی  را نمی بینند، ابراز شگفت  
می کنند: » َعِجْبُت ِلَمْن َشکَّ ِفیاِى، َو هَو َیرى َخْلَق اِى؛ تعجب  می کنم  از کسی  که  در وجود خدا شک  

می کند، در حالی که  خلقت هاى  خدا را می بیند. !« )عزیزى ، 138٤: ص 13٦(. 
٢-١-٣. عدم پیروی  از رسالت  و امامت 

خداوند در آیه ى  هفت  سوره ى  کهف ، اولیاى  الهی  را زیور و زینت  زمین  دانسته  و آنها را آفتاب، ماه و 
ستاره هاى  زمین  نامیده است  که  خود روشن  هستند و به  دیگران نیز روشنایی  می بخشند و از ضاللت  و گمراهی 

نجات می دهند. جهان طفیلی  وجود آنها است. » اّنا َجَعْلنا ما علیالْرِض زینۀً« )قرآن کریم ، 18/7(. پیرو از 
مقام نبوت و امامت  و والیت  امرى  است  که  نص  صریح  قرآن بر آن تأکید کرده است . کلمه  »ولی « ریشه  در 
کالم الهی  دارد، آنجا که  خداوند می فرماید: »إّنما ولّیكم اُى و رسوُلُه و الذیَن آَمنوا الذیَن ُیقیمون الصلوَه و ُیؤتوَن 
الّزکوَه و ُهم راِکعون؛ همانا ولی  شما خدا و رسول اوست  و کسانی  که  ایمان آوردند آنان که  نماز بر پا می دارند، 
زکات می پردازند در حالی  که  مشغول رکوع هستند.« )قرآن کریم ، سوره مائده، آیه : 55( عالمه  طباطبایی )ره( 
در تفسیر آیه ى  55 از سورة مائده، بعد از تبیین  انواع والیت  و تشریح  والیت  تكوینی  و تشریعی ، آیه  یاد شده را 

اثبات کنندة والیت  رسول خدا )ص( و علی بن  ابی طالب  )ع( می داند. )طباطبایی ، 13٦7: 19-22(. 
انبیا و اولیاى  الهی  و مقّربان درگاه خداوند، به  دلیل  مصونیت  از هرگونه  خطا و اشتباه، از باالترین  درجه  
شناخت  قلبی  بهره مند هستند. خداوند متعال در مورد آنان فرموده است : »ِانَّ کتاب البرار لفی عّلیین، َو ما 
بون« )قرآن کریم ، المطففین ، آیه  20( این  آیات و آیاتی  نظیر این   ادریَک ما ِعّلیون، کتاٌب َمرقوم، َیشَهُدُه الُمقرَّ
آیات حاکی  از شهود قلبی  و معرفت  واالى  مقّربان درگاه الهی  است ، معرفت  و شناختی  است  که  حصولی  و 
تحصیل  حاصل  نیست . علمی  حضورى  و نور و موهبتی  است  که  خداوند بر دلهایی  که  با ایمان جال یافته  و 
شایستگی  این  نور را دارند می تاباند. حضرت علی  بن  ابی طالب  علیه السالم، نمونه  برتر اولیاى  مقّرب الهی  است ، 
از علم  شهودى  و الهی  در نهایت  درجه  آن برخوردار است  و به  نحو شهود، از باطن  و ظاهر اعمال همه  جوامع  
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گاه است  و هرچه  از لحاظ درجه  وجودى  از وجود مبارك آن  بشرى ، و بسیارى  از اسرار و معماهاى  هستی  آ
حضرت نازلتر است ، مشمول علم  حضورى  آن حضرت می باشد. )مختارى ، 1395: 11٤(. حضرت علی )ع( با 
کید بر جایگاه واالى  انبیا و اولیاى  الهی  در بخشی  از نهج البالغه  می فرمایند: »اى  مردم، بدانید که  به  وسیله ى   تأ
ما از تاریكی هاى  جهالت  و گمراهی  درآمدید و هدایت  شدید و به  کمک  ما، به  بلند مرتبگی  دست  یافتید و صبح  
سعادت شما در پرتو وجود ما طلوع کرد. َکر باد گوشی  که  نداى  بلند پند و اندرز را درك نكند. مسّلمًا گوشی  
که  با صیحه ى  نادانی  و جنایت  )ظلم  به  خدا، خود و مردم( َکر شده است ، آهنگ  مالیم  حق  را نشنود. مطمئن  
باد قلبی  که  از خوف خدا جدایی  نپذیرد!... آن هنگام که  در جاده هاى  ضاللت  سرگردان بودید و راهنما و دلیلی  
نمی یافتید، شما را به  جاده هاى  حق  رهبرى  کردم؛ تشنه ى  رهبر بودید و او را نمی یافتید، من  شما را به  حق  رهنمون 
شدم. امروز ُمهر سكوت را می شكنم  و سخنانی  می گویم  که  در عین  فشردگی  و اجمال، هزاران زبان گویا داشته  
باشد. )از حق ( دور است  آن رأى  و نظرى  که  از دستوراتم  تخلف  کند؛ زیرا من  از زمانی  که  حق  را یافته ام، در 
آن تردید نكرده ام. اگر امروز ما بر سر دو راهی  حق  و باطل  قرار گرفته ایم ، آن که  حق  را یافته  و مطمئن  است ، 

)علی )ع( و یارانش ( هرگز تردید نمی کند. همانگونه  که  اگر آب همراه کسی  باشد، تشنه  نگردد. )خطبه  2٤(. 
مطابق  با کالم خداوند، تمام صالحان و صدیقان و پیروان اولیاى  خدا و شیعیان در صف  اولیاى  الهی  قرار 
می گیرند و از خطر گمراهی  مصون می مانند. این  معنی  براى  پیروان و شیعیان واقعی  جاى  خوشوقتی  است  که نبی  
مكّرم اسالم به  آن ها بشارت داده است  که  چنانچه  در مقام تشیع  و اطاعت  قدم راستین  نهاده باشند، همین  اطاعت  
آنها را به  اولیاى  خود ملحق  می کند. آنجا که  در خطبه ى  گرانسنگ  غدیر می فرمایند: » َفاْعَلُموا َمعاِشَرالّناِس(
ْنصاِر َو َعَلی الّتاِبعیَن 

َ
َه َقْد َنَصَبُه َلُكْم َوِلّیًا َوِإمامًا َفَرَض طاَعَتُه َعَلی اْلُمهاِجریَن َواْل اللَّ نَّ

َ
ذاِلَک فیِه َواْفَهموُه َواْعَلُموا) أ

ْبَیِض 
َ
غیِر َواْلَكبیِر، َو َعَلی اْل ، َواْلُحرِّ َواْلَمْملوِك َوالصَّ َلُهْم ِبِإْحساٍن، َو َعَلی اْلبادى َواْلحاِضِر، َو َعَلی اْلَعَجِمیِّ َواْلَعَربیِّ

َقُه، َفَقْد  ْمُرُه، َمْلعوٌن َمْن خاَلَفُه، َمْرحوٌم َمْن َتِبَعُه َو َصدَّ
َ
ٍد، ماٍض ُحْكُمُه، جاٍز َقْوُلُه، ناِفٌذ أ ْسَوِد، َو َعلی ُکلِّ ُمَوحِّ

َ
َوال

طاَع َلُه؛ اى  مردم! این  مطلب  را دربارة او بدانید و بفهمید، و بدانید که  خداوند او را 
َ
ُه َلُه َو ِلَمْن َسِمَع ِمْنُه َو أ َغَفَراللَّ

براى  شما صاحب  اختیار و امامی  قرار داده که  اطاعتش  را واجب  نموده است . بر مهاجرین  و انصار و بر تابعین  
آنان به  نیكی ، و بر روستایی  و شهرى ، و بر عجمی  و عربی ، و بر آزاد و بنده، و بر بزرگ و کوچک ، و بر سفید 
و سیاه. بر هر یكتاپرستی  حكم  او اجراشونده و کالم او مورد عمل  و امر او نافذ است . هر کس  با او مخالفت  
کند، ملعون است ، و هر کس  تابع  او باشد و او را تصدیق  نماید، مورد رحمت  الهی  است . خداوند او را و هرکس  

را که  از او بشنود و او را اطاعت  کند، آمرزیده است .« )انصارى 1379: 38(. 
امیر مؤمنان نیز، بر این  باور هستند که  اولیاى  خداوند پناهگاه هاى  محكم  و استوار هستند و کسانی  که  در این  
پناهگاه امن  مأوى  بگیرند، از خطرات گمراهی  و لغزشگاه ها در امان خواهند بود. کمیل بن  زیاد می  گوید: امام 
 ، دست  مرا گرفت  و به  سوى  قبرستان کوفه  برد، آنگاه آه پردردى  کشید و فرمود: »َت الّناُس ثالثٌه: َفعاِلٌم َرّبانیٌّ
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ٌم َعَلی َسبیِل َنَجاۀٍ َو َهَمج َرَعاٌع أْتَباُع ُکلِّ َناِعٍق، َیمیلوَن َمَع ُکلِّ ِریٍح... ؛ اقسام مردم سه  دسته اند، دانشمند  َو ُمَتَعلِّ
الهی  و آموزنده اى  بر راه رستگارى  و پشه هایی  دست خوش باد و طوفان و همیشه  سرگردان، که  به  دنبال هر سر 
و صدایی  می روند و با وزش هر بادى  حرکت  می کنند، نه  از روشنایی  دانش  نور گرفتند و نه  به  پناهگاه استوارى  

شتافتند.« )همان، صص 202و201(. 
٢-١-٤. دوری  از تقوا و دنیاپرستی 

حضرت علی  )ع( پاسخ  گفتن  به  خواهش هاى  نفس  را عامل  سرگردانی  انسان می داند. ایشان در جواب نامه ى  
گاهی  الزم دارد تا رهنمونش  باشد، نه  رهبرى  دارد که  هدایتش   معاویه  می نویسند: »نامه ى  مردى  که  نه  خود، آ
کند، تنها دعوت هوس هاى  خویش  را پاسخ  گفته  وگمراهی  عنان او را گرفته  و او اطاعت  می کند، که  سخن  

بی ربط  می گوید و در گمراهی  سرگردان است .« )دشتی ، پیشین : ص 1٤٦، نامه ى  7(. 
پس  از ضربت  ابن  ملجم ، پزشكان کوفه  گرد آمدند و پس  از معالجات خود، گفتند: یا علی  وصیت هاى  
خود را بنویس ، زیرا معالجه  مؤثر نمی افتد. امام )ع( کاغذ و دواتی  خواستند وچنین  وصیت  فرمودند: »اى  فرزندانم  
)حسن  و حسین (، شما را به  تقوا و پرهیزگارى  و ترس از خداوند سفارش می کنم . در پی  دنیاپرستی  نباشید، گرچه  
به  سراغ شما آید و بر آنچه  از دنیا از دست  می دهید، تأسف  مخورید و به  حق  سخن  بگویید. )نهج البالغه  نامه  

 .)٤7
آن حضرت در بسیارى  از سخنان خویش ، به  تقوا و صفات متقین  اشاره کرده اند. امیر مؤمنان، تجسم  عینی  
استقامت ، همه ى  پرهیزگاران و حق خواهان را این گونه  تعلیم  می دهد: »به  جان خودم سوگند که  در جنگ  و نبرد 
با کسی  که  به  مخالفت  برخاسته  و به  ضاللت  و گمراهی  افتاده است ، لحظه اى  مسامحه  و سستی  نمی کنم .« 

)نهج البالغه ، نامه ى  ٤7(. 
به  بیانات امام اّوة شیعیان، هواپرستی  همچون پرده اى  به  روى  عقل  انسان کشیده می شود و حقیقت  را در 
نظر او دگرگون می کند و سبب  می شود که  شخص  جز مقصود خود را نبیند و به  غیر آن نیندیشد و از حق  باز 
ماند. به  اعتقاد آن حضرت آرزوهاى  دور و دراز انسان را به  هالکت  می رساند. )ر. ك. نهج البالغه ، خطبه ى  
53(. در کالم و بیان آن حضرت، هواپرستان کسانی  هستند که  از حق  دور افتاده و راه خطا را پیموده اند. از 
این رو درباره ى  دنیاپرستان عصر خود چنین  فرموده اند: »آن گونه  که  باطل  را می شناسید، در پی  شناخت  حق  بر 
نیامده اید و آن چنان که  از حق  دور شده و در نابودى  حق  می کوشید، براى  از بین  بردن باطل  قدم برنمی  دارى .« 

)خطبه ى  1٤7(. 
آن حضرت کسانی  را که  دچار حیرت مذموم شده اند، به  شترانی  مانند می کنند، که  پاى  بسته  در بیابان رها 
شده اند و در جاد ه هاى  نامعلومی  در حرکتند و راه خویش  را گم  کرده اند. در شن زارها گرفتارند و به  کندى  
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حرکت  می کنند. در این  بیابان نه  چوپانی  و نه  راهنمایی  هست ، که  آنها را یارى  رساند و نه  کسی  هست  که  
نجاتشان دهد. دنیا چشمان آنها را کور ساخته ، به  بیراهه ها سوق داده است . این  قبیل  افراد نعمت هاى  دنیا را به  
جاى  خدا برگزیده اند، و در نعمت ها غرق شدهاند. دنیا آنها را به  بازى  گرفته  است  و چنان به  زرق و برق دنیا دل 

خوش کرده اند، که  آخرت را به  کّلی  فراموش کرده اند. 
٢-١-٥. عدم شناخت  خود

»انسان شناسی « مقدمه ى  خداشناسی  است . به  همین  دلیل ، انسان شناسی  را سودمندترین  دانش ها دانسته اند. 
هرچه  انسان خود را بیش تر بشناسد و به  ارزش وجودى  خود بیش تر پی  ببرد، دامن  خود را با تیرگی هاى  گناه 
آلوده نمی کند و در دام ضاللت  گرفتار نمی شود. هر چه  آفتاب معرفت  در وجود انسان بیش تر بتابد، عالقه  و 
اشتیاقش  به  انس  با خداوند بیش تر می شود. عارف نفس  خود، عارف پروردگار خویش  است  و خود را مظهر 
و صورت حق  بیند و حق  را مربی و مدبر بر روح خویش  داند. )سعیدى ، 138٤: صص  7٦٦ و7٦5(. عرفا 
واالترین  حد معرفت  را در این  می دانند، که  شخص  به  مرحله اى  از شناخت  برسد که  بداند که  نمی داند. به  عجز 
و درماندگی  خود پی  ببرد و درك کند که  سراپا ضعف  و نیاز است  و با درك عجز خود، به  قدرت بی منت هاى  
پروردگار خویش  ایمان پیدا کند. به  همین  دلیل  عارفان چنین  معرفتی  را واالترین  معرفت ها می دانند و معتقدند، 
چنین  معرفتی  کسی  را دست  نمی دهد؛ مگر این  که  خانه ى  دل خود را از هر آنچه  رنگ  تعّلق  دارد، بپردازد، وگرنه  

با علوم و دروس مكتبی  نمی توان به  چنین  معرفتی  دست  یافت . 
امام علی  )ع( معتقدند، انسانی  که  از وصف  انسانی  مثل  خود عاجز است ، چگونه  می تواند خدا را چنان که  
باید وصف کند »َکْیَف َیِصَف إلَهُه َمْن َیْعَجُز َعْن صفۀِ مخلوٍق مْثِلِه!؛ هیچ  عقلی  را به  کنه  ذات الهی  راه نیست  
و عقول را در این  راه جز حیرت نصیبی  نیست .« )عزیزى ، پیشین : ص 91(. حضرت علی  )ع( در کالم گهربار 
شگفتی هاى  موجود در نظام هستی ، از جمله  آفرینش  آسمان ها و زمین ، خلقت  انسان، آفرینش  مخلوقات بی نظیر 
و قدرت بی نهایت  خداوند را یادآور می شود، و دیگران را به  تأم ل  در این  دقایق  دعوت می کند. طبق  فرمایش  
آن حضرت وجود خود انسان سرشار از حیرانیست  و اگر انسان در خود و خلقت  خویش  تدبر کند، با خشوع به  
ُم  درگاه خداوند سر تعظیم  فرود می آورد. ایشان در این  باره می فرمایند: » ِاْعَجبوا ِلهَذا اإْلنساِن َیْنُظُر ِبَشْحٍم، َو َیَتَكلَّ
ُس ِمْن ُخْرٍم!! از این  انسان تعجب  کنید و پند بگیرید! با پیه  نگاه می کند، با گوشت   ِبَلْحٍم، َو َیسَمُع ِبَعْظٍم، َوَیَتَنفَّ

حرف می زند، با استخوان می شنود و از شكافی  )بینی ( نفس  می کشد!« )همان، صص 13٦و135(. 
بزرگان بر این  باورند که  هرچه  انسان خود را بیش تر بشناسد، بیش تر به  عجز و درماندگی  خود پی می برد و به  
همان نسبت  درگاه خداوند با خضوع روى  می آورد و خداوند وى  را در قرب خود جاى  می دهد. خواجه  عبداهللا 
انصارى  گوید: »هرکس  درمانده تر، به  دوست  نزدیک تر است  و هر که  شكسته تر، به  دوستی  سزاوارتر! در خبر 
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است  که  چون روز رستاخیز یكی  از آن شكسته  و سوخته ها را به  حضرت برند، خداوند از او پرسد بنده ى  من  چه  
دارى ؟ گوید: دو دست  تهی ! و دلی  پر درد، جانی  آشفته  و حیران، در موج و اندوه و غمان. خداوند فرماید: 

هم  چنان برو تا سراى  دوستان که  من  شكستگان و اندوهناکان را دوست  دارم« )انصارى ، 1371: ص 109(. 
دعاها، مناجات و خطبه هاى  علی  )ع(، همه  درباره ى  معرفت  حق  است  و براى  اهل  طریقت  می تواند محكم ترین  
ه؛ هر  حجت  باشد. روایتی  مشهور از حضرت علی  )ع( در دست  است  که   فرمود: » َمْن َعَرَف نفَسه فقد َعَرَف ربَّ
که  خود را شناخت ، خداى  خویش  را شناخته  است  )مجلسی ، ج1٤0٤، 2: 232(. یكی  از نكاتی  که  در آثار 
بزرگان نیز می توان به  همین  نكته  رسید، این  است  که  قدرت و اراده ى  خداوند فوق قدرت ها است . هنگامی  
که  انسان به  شناخت  خویشتن  خویش  نایل  می آید، به  این  مهم  پی  می برد که  در همه  حال از توفیق  خداوند مدد 
جوید. حضرت علی )ع( می فرمایند: »َعَرْفُت اَى ُسْبحاَنُه ِبَفْسِخ الَعزائِم، َو َحلِّ اْلُعُقوِد، و َنْقِض اْلِهَمِم؛ من  خداوند 
سبحان را از این  راه شناختم  که  تصمیم ها را بر هم  می ریزد و پیمان ها را می گسلد و همت هاى  سخت  را در هم  

می شكند« )عزیزى ، پیشین : ص70(. 
چه  بسیار تصمیم هاى  قاطعی  که  می گیریم ، اما به  نتیجه  نمی رسند، و چه  بسیار امیدهایی  که  به  ناامیدى  مبدل 
 منكسرآً« به  او روى  آورد. و به  قدرت و یكتایی  او بیشتر ایمان آورد 

ً
می شوند، تا انسان با عجز و حیرت »خاضعآ

و نداى »ال ُتحصی ثناًء علیَک أْنَت َکما أثَنْیَت علی َنْفِسک« )انصارى ، 13٦2: ص٦55( سر دهد و با گفتن  
»ما َعَرفناک« به  عجز خو اعتراف کند.   

٢-١-٦. ناقص  بودن عقل  و خرد
شاعران و عارفان، از جمله  سنایی ، عّطار، موالنا هرکدام در عجز انسان از شناخت  خداوند، داد سخن  داده، 
قلم فرسایی  کرده اند و هرکدام جاى  در جاى ِ آثار خود، به  تبیین  نقص  عقل  در شناخت  بارى  تعالی  پرداخته  و 
اذعان کرده اند که  هیچ کس  با عقل  صرف، خداى شناس نگشته  است.  خرد یا عقل  جزئی  به  دلیل  خاصیت  
استداللی  و دوبینی  که  دارد، از درك واقعیت  نهایی  و حقیقت  وجود عاجز است . شناخت  خداوند، وراى  عقول و 
دانش  بشرى  است . در عرصه ى  عقل ، حّتی  انبیا نیز از شناخت  او اظهار عجز کرده اند. عّطار می گوید: خداوند 

در فهم  و وهم  نمی گنجد و انبیا و اولیا نیز به  این  عجز از شناخت  رسیده، نداى  »ما عرفناك« سر داده اند. 
»اسماء و صفات، چیزى  دور از ذات و مباین  با او نیستند، بلكه  یک  نوع تجّلی  و نمود ذاتند، ولی  نمود در 
قالب  کثرات که  انسان تا حدى  توان روبرویی  با آن و سیر در اسماء و صفات را دارد. برخالف ذات که  احدى  
را امكان مقابله  با او، و سیر در او نیست .« )همان: 25(. کسی  که  به  نیروى  عقل  تكیه  می کند، نمی تواند همه ى  
موانع  را از پیش  پاى  خود بردارد و چون دنیا را در چارچوب معقوالت می بیند، با همین  معقوالت نمی تواند به  آمال 
و آرزوهاى  خود برسد، دچار حیرت و درماندگی  می شود. عقل  در پیش  عشق  سپر می اندازد، و چون شبنمی  
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است ، که  در دل دریاى  عشق  محو و نیست  می شود. 
حضرت علی  )ع( بارها به  ناقص  بودن عقل  و خرد انسان در شناخت  خداوند و پی  بردن به  اسرار هستی  اشاره 
ى  می کنند و اعتقاد دارند، که  مسائلی  هست  که  اندیشه ى  انسان به  آن راه ندارد و سرگردان است . »اْلَحْمُد للِه الذَّ
َر ُمَقَل اْلعیوِن مْن عجائِب قدرتِه، َو َرَدَع َخطراِت َهماِهِم الّنُفوِس  أْظَهَر ِمْن آثاِر سلطانِه، َو جالِل کبریائِه ما حیَّ
عْن ِعرفاِن ُکْنِه صفِتِه؛ ستایش خدایی را که از نشانه هاى  پادشاهی  و شكوه کبریایی اش چیزهایی  را آشكار کرد، 
که  دیده ى  خردها را از مشاهده ى  شگفتی هاى  قدرت خود به  حیرت درآورد و اندیشه هایی  که  در جانها خطور 

می کند، از شناخت  کنه  صفت  خویش  بازداشت .« )عزیزى ، 138٤: 92(. 
آن حضرت در نامه ى  سی و یک  می فرمایند: »اگر درباره ى  جهان و تحوالت روزگار مشكلی  براى  تو پدید 
گاهی  متوّلد شدى  سپس  علوم را فرا گرفتی ، و چه  بسیار  گاهی  ارتباط ده، زیرا تو ابتدا با ناآ آمد، آن را به  عدم آ
است  آنچه  را که  نمی دانی  و خدا می داند، که  اندیشه ات سرگردان، و بینش  تو در آن راه ندارد، سپس  آنها را 

می شناسی « )دشتی ، 137٦: ج2، ص 158(. 
بنا به  فرمایش  حضرت علی  )ع( تصورى  که  عقل  از خداوند دارد، و به  وجود می آورد، مایه ى  ضاللت  و 
گمراهیست ، بنابراین  می فرمایند: »بزرگی  و عظمت  خداى  سبحان را با عقلت  اندازه مگیر که  هالك و تباه 
می شوى « )همان: 98(. عقل  از آنرو که  مخلوق است ، نمی تواند به  معماهاى  هستی  پی  ببرد. از سوى  دیگر، 
حكمت  خداوند اقتضا می کند، که  روى  بعضی  اسرار سرپوشی  گذاشته  شود. رموز و معم اهایی  از ابتداى  هستی  
بوده و هست  و کسی  را در این  پرده راه نیست . از ابتداى  خلقت  هزاران هزار تن  از انسانها در حیرت و سرگشتگی  
روزگار به  سر برده اند و در دریاى  پر رمز و راز هستی  غوطه  خورده اند، اما نه  دریا را غایتی  بوده، نه  سرگشتگی  
آنان را نهایتی . افالك را در پس  این  گردش و سرگشتگی ، کارى  و هدفی  دیگر هست  که  این  راز را همگان 
در نمی  یابند و این  یكی  از معماهایی  است  که  ما را بدان راه نیست . افالك با آن بزرگی  و انسان با این  جّثه ى  
کوچک ، همه  سرگردانند، اما در بین  همه ى  آفریده ها، خداوند انسان را اشرف مخلوقات خود قرار داده است . 
بزرگترین  معمایی  که  در طول تاریخ  فراروى  بشریت  بوده است ، چیستی  ذات خداوند بوده است . آن حضرت 
درباره ى  عجز انسان براى  پی  بردن به  این  سؤال بزرگ )شناخت  ذات خداوند( می فرمایند، اوهام و اندیشه ها از 
شناخت  خداوند حیرانند، چرا که  هیچ  اندیشه اى  را در شناخت  او راه نیست . از این رو خداوند را چنین  حمد و 
ى ال غایة َلُه َفَیْنَتهی، َو ال آِخَر َلُه  ثنا کرده اند: »َتباَرَك اّلذى ال َیْبُلُغُه ُبْعُد اْلِهَمِم، َو ال َیناُلُه َحْدُس اْلِفَطِن، َااْلَّوُل الذَّ
َفَیْنَقضی. برتر و بزرگ است خدایی که اندیشه هاى ژرفنگر، حدِس زیرکی ها به حقیقت  شناخت  او نرسد، ابتدا 
و آغاز است  که  آخر و نهایتش  نیست ، تا به  آخر برسد و آخرى  ندارد تا سپرى  شود« )عزیزى ، پیشین : ص٦9(. 
حضرت علی  )ع( می فرمایند: در پس  پرده ى  غیب  اسرارى  است ، که  عالمان را بدان راه نیست . آن حضرت آنان 
را که  به  عجز و ناتوانی  خود در رسیدن به  این  حیطه  اعتراف کرده اند، ستوده و فرموده اند: آنان باید بدانند، که  
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خداوند کسی  را براى  رسیدن به  این  اسرار مكّلف  نكرده است  و به  همین  دلیل  کسانی  را که  از غور کردن در این  
رموز خوددارى  کنند، »استواران درعلم « می نامد. 

اصرار بر خطا و نادانی 
در قرآن بارها به  نقش  اغواگرى  شیطان اشاره شده است ، به  این  نكته  که  شیطان انسان را به  کارهاى  سوء 
می کشاند، و از پاکی  و نور و روشنایی  دور می سازد و در چاه ضاللت  سرگردان می کند. خداوند در قرآن 
می  فرماید، هدایت  واقعی ، هدایت  خداوند است ، و هرکس  از هدایت  خداوند روى  گرداند، سرگشته  و سرگردان 
نا و ُنَردُّ َعلی َاْعقاِبنا َبْعَد ِاْذ َهدینا اللُه کاّلذذى اْسَتْهَوْتُه  خواهد بود. »ُقْل َاَنْدعوا ِمْن دون اللِه ما ال َیْنَفُعنا و ال َیُضرُّ
ٌب َیْدعوَنُه ِالی الُهدى ائِتنا ُقْل اّن اللَه ُهو الُهدى و ُاِمْرنا ِلُنسِلَم ِلَرّب العالمیَن؛ بگو  یطیُن فی الْرِض َحْیراَن َلُه َاْصَ الشَّ
اى  پیغمبر آیا غیر از خدا چیزى  را که  نفع  و ضرر ندارد به  خدایی  بخوانیم  و به  جاهلیت  بعد از آن که  خدا ما را 
هدایت  نمود، برگردیم  تا مانند کسی  که  فریب  و اغواى  شیطان او را در زمین  سرگردان ساخته  است ، آن شیطان را 
یارانی  است  که  شخص  را به  سوى  خود هدایت  می کنند. بگو هدایت  خدا به  حقیقت  هدایت  است  و ما مأموریم  
تسلیم  فرمان خداى  جهان باشیم .« )قرآن کریم ، ٦/71(. در تفسیر این  آیه  آمده است ، خداوند مثال« زده است  
به  انسان متحیرى  که  در کار خود سرگردان است  و درباره ى  سعادت خود عزم راسخی  ندارد، و لذا بهترین  راه 
سعادت و مستقیم ترین  راه رسیدن به  هدف را که  قبل  از او هم  کسانی  آن راه را پیموده و به  هدف رسیده اند، ترك 
می گوید، آن گاه سرگشته  و حیران مانده، شیطان ها محاصره اش نموده، و به  سوى  هالکش  می خوانند، هرچه  
هم  که  یاران هدایت  یافته اش بر او بانگ  می زنند، و به  سوى  هدایتش  دعوت می کنند، قبول نمی کند. )موسوى  

همدانی ، 13٦3: ج 7، ص 229(. 
حضرت علی  )ع( می فرمایند: یكی  از دالئلی  که  باعث  گرفتارى  انسانها در سرگشتگی  و ضاللت  می شود، 
این  است  که  بر نادانی  خود واقف  نیستند، و نه  تنها از گفتن  »نمی دانم « ابا می کنند، در نادانی  خود مصرند. 
»َمْن َتَرَک َقْوَل »الأْدرى« ُاصیَبْت مقاِتُلُه؛ کسی که از گفتن نمیدانم روى گردان است، به هالکت و نابودى 

می رسد. )همان، ص 195(. 
نتیجه گیری 

حضرت علی  )ع( به عنوان نقطه  کمال انسانیت  و مقتداى  سالكان طریق ، نور الهی ، مظهر والیت  الهی ، داناى  
علوم غیبی ، مظهر افعال الهی ، جمله  عقل  و دیده و جانودر اوج نقطه  کمال انسانیت  و عبودیت  و اقتدا به  آن 
حضرت مایه ى  کمال و دورى  از ضاللت  و گمراهی  است.  معّرفی الگویی  عملی  در عصر حاضر که  اغلب  
انقالب ها در جهت  تبیین  اهداف خود، دربارة آرمان خواهی  و ایدئولوژى  عقیدتی  نظریه پردازى  کرده و به  
مطالعه  پرداخته اند، ضرورت دارد. در حوزة تفكر اسالمی ، هنگامی  که  از گرایش  آرمانی  سخن  می رود، تشیع  
مقامی  ویژه دارد؛ زیرا چنین  گرایشی  به  مفهوم امید به  آینده اى  درخشان توأم با عدالت  اجتماعی  و تأمین  سعادت 
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براى  جوامع  بشرى  است . نهج البالغه  یكی  از منابع  ناب و متعالی  اسالمی است  که  تأمل  در مفاهیم  گرانسنگ  
نهفته  در این  اثر وزین ، الگویی  شایسته  در اختیار جوامع  بشرى  قرار می دهد تا بتوانند به  جامعه  آرمانی  یا مدینه  
فاضله  خویش  نزدیک تر شوند. پژوهش  حاضر با تكیه  بر بیانات امیرمؤمنان در نهج البالغه ، نشان داد که  دورى  
از خدا و عدم اعتقاد قلبی  به  والیت خدا، پیامبران و امامان، عامل  اساسی  ضاللت  معّرفی  شده است . پیروى  از 
دستورات و برنامه  جهان شمول دین  مبین  اسالم، داشتن  ایمان و تقواى  الهی ، دورى  از شرك و دنیاپرستی ، و تسلیم  
در برابر خالق  هستی  و دورى  از عناد و کبر و غرور مایه  فالح و رستگارى  انسانها است . حاصل  سخن  این که  آن 
حضرت در نهج البالغه  تصویرى  شایسته  و متعالی  از جامعه ى  توحیدى  و آرمانی  به  دست  داده است . مطالعه  و 
غور در مفاهیم  مندرج در این  کتاب ارزشمند نشان می دهد که  راهكارهاى  و رهنمودهاى  این  اثر دینی ، فرازمان 
و فرامكان است  و در هر دوره اى  از تاریخ  بهترین  و کامل ترین  الگو براى  ساختن  جامعه  آرمانی ، و انسان آرمانی  
است . تحقیق  در مفاهیم  این  کتاب، در عصرى  که  هویت  اصیل  انسانی  رنگ  باخته  است ، اهمیتی  مضاعف  
دارد، تا به  ابناى  بشر، خاطرنشان کند که  عامل  بسیارى  از گرفتارى هاى  ما در عصر حاضر، در دور افتادن انسان 
از مراتب  معنوى ، فراموش کردن خالق  خود، نادیده گرفتن  گوهر وجودى  خویش ، جاه طلبی ها، کبر و نخوت، 
گاهی  یا کم  اطالعی  از هویت  واقعی  انسان و کج  روى  از منویات دین  مبین  اسالم و دور  و در یک  کلمه  در ناآ

افتادن از خط  والیت  علی  )ع( است . از این  رو براى  رسیدن به  سعادت دنیا و آخرت الزم است :
1. جایگاه و منزلت  واقعی  انسان را در نظام آفرینش  به  او یادآور شویم ، تا بتواند خود و خداى  خود را بهتر 

بشناسد. 
2. همواره پیرو برنامه  تعالی بخش  دین  مبین  اسالم و راه والیت  باشیم  تا در تیه  ضاللت  گرفتار نشویم . 
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بررسی  ماهیت  »امت « در قرآن و نهج البالغه  با رویکردی  جامعه  شناختی 
مصطفی  کورکور کشکلی 1 و محمد کرمی  نیا2 

چکیده
مقاله  ى  حاضر، با عنوان بررسی  ماهیت  امت  در قرآن و نهج البالغه  با رویكردى  جامعه  شناختی ، درصدد 
ارزیابی  مفهوم و کاربرد واژه ى  امت ، ضرورت دریافت  و کشف  معناى  این  واژه نسیت  به  سایر مفاهیم  اجتماعی  
بوده که  به  بیان ویژگی  هاى  امت ، عناصر سازنده و عوامل  فروپاشی  آن، آراء اندیشمندان و در نهایت  به  نقش  
تأثیرگذار امت  در جامعه  و اهمیت  منافع  آن بر فرد، اشاره می نماید. واژه ى  امت  به  عنوان یک  مفهوم جامع  و 
فراگیر در فرهنگ  اسالمی  منزلت  واالیی  دارد و اسالم تحقق  آرمان ها و اهداف خود را در جامعه اى  که  بر پایه  ى  
اعتقاد به  خدا و رهبرى  رسول و ویژگی  هاى  همچون؛ برادرى ، تعادل، هدف و حرکت  است  استوار می سازد، که  
در نتیجه  جهانی  شدن دین  اسالم را به  همراه دارد. بنابراین  امت  داراى  مفهومی  پیشرو، پویا، فراگیر و متعهدانه  
است  و براساس ایدئولوژى  ویژه اسالمی  استوار است . با توجه  به  این  فرضیه  )مفهوم ایدئولوژیكی  اسالمی  امت (، 
این  پژوهش  به  صورت استخراج داده ها، یافتن  ارتباطات مفهومی  پیوندهاى  معنایی  به  ارزیابی  واژه ى  امت  در قرآن 

و نهج البالغه  پرداخته  و با روش کتابخانه اى - اسنادى  جمع  آورى  و تنظیم  شده است . 

واژگان کلیدی: امت ، جامعه ، ماهیت ، ویژگی ها، قرآن، نهج البالغه 

1  - دانشجوی  گروه علوم قرآن و حدیث ، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  قم
2  - دانشجوی  گروه علوم قرآن و حدیث ، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  قم
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1. مقدمه 
در اسالم مفاهیم  بسیارى  هستند که  شكل  و محتواى  جامعه  شناسی  دارند، از میان این  مفاهیم  اجتماعی ، 
مفهوم »امت « پربارترین  و کامل  ترین  مفهومی  است  که  زندگی  اجتماعی  انسان را بازگو می کند. امت  به  اجتماعی 
گفته  می شود که  به  آنها رسالتی  نازل شده باشد، از این  رو، به  جامعه ى  دینی  امت  گفته  می شود، در شكل گیرى  
جامعه  اى  به  نام امت ، ویژگی  ها و خصوصیات دینی  اصالت  دارند و این  بدین  دلیل  است  که  اسالم رسالت  و 
وظایفی  براى  خود در نظر گرفته  است  که  تحقق  آنها را صرفا در جامعه  اى  به  نام »امت« متصور می بیند. امت  
اسالمی  در حقیقت  جامعه  اى  بین  المللی  انسانی  است  که  از یک  پیام و دستور الهی  اطاعت  می کنند و رسالت  
یک  پیامبر را می پذیرند. در چنین  جامعه  اى  تمایزات نژادى  و قوامی  انسان ها اصالت  ندارد و این  عوامل  نمی تواند 
مایه ى  امتیاز و برترى  باشد. امت  از اصول انقالبی  اسالم محسوب می شود، زیرا داراى  مفهومی  پویا، فراگیر و 
متعهدانه  است  و براساس ایدئولوژى  ویژه اسالمی  استوار است . امت  جامعه اى  است  که  در آن افرادى  که  داراى  
ایمان، هدف، ایدئولوژى  و انگیزه هستند، با یكدیگر اعالم اتحاد می نمایند، به  این  نیت  که  در راه تأمین  اهداف 
مقدس مشترك خود کوشش  و جهاد نمایند، اسالم با تأسیس  این  مفهوم یک  نوع تعهد و مسئولیت ، که  به  دنبال 

خود نهضت  و انقالب را براى  تأمین  هدف مشترك در بردارد، به  وجود آورده است  )عزتی ، بی تا، ص180(. 
کلمه  »امت« برتر از کلمه  ى  »جامعه « است ؛ زیرا جامعه  به  معناى  گروهی  از انسانها است  که  در یک  محیط  
جغرافیایی  خاص با یكدیگر زندگی  می کنند، ولی  امت  به  معناى  گروهی  از انسانها است  که  متحد، آرمان گرا 
و هدفدار بوده که  براساس اهداف حرکت  می کنند تا به  تكامل  انسانی  و به  خداوند متعال برسند. بنابراین  چنین  
انسان هایی  یک  پیكرند و به  یكدیگر مرتبطند. بدین  جهت  تفرفه ، دروغ، غیبت  کردن، تهمت  زدن، خود خواهی ، 
سودجویی ، کینه  توزى  و ده ها صفت  زشت  که  در اسالم نهی  شده، در میان آنان نیست . زیرا باعث  از هم  

گسستگی  امت  می شود )شریعتی ، 138٦، ص 11(. 
از آنجایی  که  بررسی  دقیق  موارد استعمال واژه امت  در قران و نهج البالغه  که  از نصوص اولیه  صدر اسالم 
بوده، نیازمند اساسی  به  بررسی  و دریافت  معناى  کلمه  »امت« است ؛ از این  رو، این  مقاله ، در جهت  بیان مفهوم و 
ماهیت  واژه امت  و کشف  معناى  خالص  و ناب واژه امت  نسبت به  سایر مفاهیم  اجتماعی  می باشد؛ زیرا واژه امت  
نسبت  به  دیگر مفاهیم  اجتماعی  دچار تغییرات بیشترى  بوده و در طول سالها، پیرایه ها و زوائد نسبتًا زیادى  به  آن 
ضمیمه  شده است . بنابراین  سوال اصلی  مقاله  عبارت است  از اینكه ؛ مفهوم و کاربرد واژه ى  امت  از دیدگاه اسالم 
)قران- نهج البالغه ( چه  تعریفی  می تواند داشته  باشد؟ همچنین  امت  در آموزه هاى  دینی  داراى  چه  ویژگی هایی  

بوده، عوامل  سازنده و نابود کننده امت ها در طول سالیان گذشته  چه  چیزى  بوده است ؟
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2. ماهیت  واژه ی  امت 

الف ( معنای  لغوی 
مفهوم »امت« صرفا مفهوم عقیدتی  است  که  از ریشه أم، یُؤّم مرادف َقَصَد، یقُصُد می باشد می باشد )راغب  
اصفهانی ، ج1، ص 23(. اطالق »ُام« بر مادر نیز بدان جهت  است  که  کودك در زمینه  ى نیازمندى هاى  خود یا 
به  جهت  احساس آرامش  او را قصد می کند. در واژه ى »ام« حالت  زایندگی  که  در واژه ى  »والده« وجود دارد 
نیست ، بلكه  مقصود بودن و ملجأ بودن مادر نسبت  به  فرزند مطرح است . بر این  اساس »امت« به  مجموعه  اى  
از انسان ها اطالق می گردد که  هدف و مقصد واحدى  آنان را گرد هم  جمع  نموده باشد. مرز میان »امت ها« 
مرزى  عقیدتی  است . همه ى  آنان که  بر محور توحید، نبوت و معاد متمرکز گشته  اند، امت  واحدهی  اسالمی  را 
تشكیل  می دهند. از نظر اسالم »امت« مهمترین  مالك در تقسیم بندى  جوامع  بشرى  است  )جوان آراسته ، 1379، 

شماره ٤، ص2(. 
ب( معنای  اصطالحی 

واژه ى  »امت« به  گروهی  از انسانها اطالق گردیده است . این  واژه از ریشه ى  خاص عربی  است  که  نمی توان 
معادل اروپایی  براى  آن یافت . راغب  می گوید: »هر جماعتی  که  براى  امورى  جمع  شوند. خواه یک  دین ، یک  
زمان یا در یک  مكان واحد باشد به  آنها امت  گفته  می شود. بدون در نظر گرفتن  اینكه  این  جماعت  به  اختیار یا 
َک َلَجَعَل  به  اجبار گرد هم  آمده باشند« )راغب  اصفهانی ، ج1، ص 8٦(. خداوند متعال می فرماید: »َوَلْو َشاَء َربُّ
ًة َواِحَدًة« )سوره هود، آیه  118(. منظور گروه واحدى  است  که  همگی  بر طریق  واحد بوده و این  وحدت  مَّ

ُ
اس أ النَّ

در ایمان باشد. ابن  فارس نیز از قول خلیل  بن  احمد فراهیدى  امت  را به  استناد آیه  »إّنا َوَجدنا آباَءنا علی ُامة« دین  
معنا نموده است  )ابن  فارس، ج٦، ص90(. 

ج( معنای  امت  واحده
امت  واحده اصطالحی  قرآنی  است  که  چندین  مرتبه  در قرآن ذکر شده و معناى  متعددى  از آن ارائه  شده 
است ، که  یكی  از مهم ترین  آنها اشاره ایست  به  آغاز کار انسانها که  در قالب  جامعه  واحدى  بودند و پس  از آن 
دچار اختالف شدند و خداوند به  منظور رفع  اختالفات میان آنها پیامبرانی  را بر ایشان فرو فرستاد نظیر این آیه 
» وکاَن الناس ُامًة واحادة فَبعث الله اُلنبیَن مبّشریَن و منذریَن و أنزَل معهُم الكتاَب بالحِق لَیُحكَم بیَن الناِس فیما 
اختلفوا فیه؛ مردم )در ابتداى  تشكیل  اجتماع( گروهی  واحد و یک  دست  بودند و )اختالف و نزاعی  در امور 
زندگی  نداشتند( پس  )از پدید آمدن اختالف و نزاع( خدا پیامبرانی  مژده دهنده و بیم  رسان برانگیخت  و با آنان 
بر اساس حق ، کتاب نازل کرد، تا میان مردم در آنچه  با هم  اختالف داشتند داورى  کند« )سوره بقره، آیه  213(. 
معناى  دیگرى  که  در قالب  امت  واحده از آن یاد می شود، عبارت است  از اشاره به  حقیقت  واحدهاى  که  



مجموعهمقاالتاولینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 218

گاه از آن به  نام اسالم یاد می شود و مبتنی  بر اعتقاد به  خداى  واحد است  که  همه ى  انبیاء الهی  در هر زمان و 
مقطعی  به  آن فرا می خواندند و در نتیجه  همه ى  کسانی  که  به  این  حقیقت  گرویدند، علیرغم  اختالف زمانی  و 
مكانی  جزو امت  واحده به  شمار می آیند و این  ملت ها هستند که  این  دین  واحد را قطعه  قطعه  کردند و هر کدام 
خدا و اعتقادات دینی  واحد را به  شكلی  مورد تفسیر قرار داده و در قالب  دینی  جداى  از ادیان دیگر مطرح کردند 
همانگونه  که  این  آیه  به  همین  مفهومان اشاره می کند: »ان هذِه اَمتُكُم اُمة واحده و أنا ربُكم فعُبدون؛ بی تردید 
این  )اسالم( آیین  )حقیقی ( شماست  در حالی  که  آیینی  یگانه  است  و منم  پروردگار شما پس  مرا بپرستید.« )سوره 

انبیاء، آیه  92(. 
مرحوم عالمه  طباطبایی  در تفسیر این  آیه  چنین  می نویسد: »در این  آیات به  مضمون اول سوره برگشت  شده، 
زیرا در آن آیات بیان می فرمود که  براى  بشر معبودى  است  واحد، و آن معبود همان کسی  است  که  آسمان و 
زمین  را خلق  فرموده، از این  رو، باید او را از طریق  نبوت و پذیرفتن  دعوت انبیاء بپرستند، و با پرستش  وى ، آماده 
حساب یوم الحساب شوند و نبوت جز به  یک  دین  دعوت نمی کند و آن دین  توحید است ، همچنان که  موسی  و 
قبل  از او ابراهیم  و قبل  از وى  نوح، همچنین  انبیاء قبل  از نوح و بعد از موسی  مانند ایوب و ادریس  و غیر آن دو 
از پیامبرانی  که  اسامیشان و پاره اى  از انعام هایی  که  خدا به  ایشان کرده و در قرآن کریم  آمده، همه  به  آن دعوت 
کردند. پس  بشر امتی  است  واحده و داراى  ربی  واحد و آن خداى  عّز اسمه  است . و دین  واحد، و آن دین  
توحید است  که  در آن تنها خدا عبادت می شود. دعوت الهی  همین  است  و بس ، اما مردم این  دین  واحد را قطعه  
قطعه  کردند و خدایانی  به  جاى  خدا براى  خود درست  کردند و ادیانی  غیر از دین  خدا تراشیدند به  همین  جهت  
اختالف میان خود پدید آوردند و هدفهایشان در دنیا و آخرت مختلف  گشت .« )طباطبایی ، ج 1٤، ص ٤5٤(. 

3. ویژگی های  امت 
از جمله  ویژگی هاى  امت  این  است  که  قران کریم ، به  هر امتی  عمل  و سلوك خاصی  نسبت  می  دهد. این  
امر بیانگر پیوستگی  و اتحاد میان افراد یک  امت  است  که  در جهت  هدفی  واحد قرار دارند. سوره ى  مبارکه  ى  
ٌة یْهُدوَن ِباْلَحقِّ َو ِبِه یْعِدُلوَن« )سوره  مَّ

ُ
ْن َخَلْقَنا أ اعراف به  مفهوم عمل  و سلوك خاص براى  امت  اشاره دارد؛ » َوِممَّ

اعراف، آیه  181(. از آفرینندگان ما گروهی  هستند که  به  حق  راه می نمایند و به  عدالت  رفتار می کنند. ویژگی  
دیگر امت  از دیدگاه قرآن کریم ، ذوق سلیقه  و ادراك مخصوص به  خود است  این  که  هر امتی  براى  خود همان 
ٍة َعَمَلُهْم...« این   مَّ

ُ
ا ِلكلِّ أ امت  مزین  و آراسته  است . در سوره ى انعام به  این  مفهوم اشاره دارد: ».. َکَذِلَک َزینَّ

چنین  عمل  هر قومی  را در چشمشان آراسته  ایم  )سوره انعام، آیه  108(
سومین  ویژگی  امت  این  است  که  قرآن کریم  براى  امت ها حیات و موت خاصی  قائل  است . همان طور 
که  هر فرد انسانی  زندگی  و مرگ خود را دارد، امت  ها نیز پایانی  دارند و اجل  آنها زمان مشخصی  دارد )بابایی  
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َجَلَها َوَما 
َ
ٍة أ مَّ

ُ
زارچ، 1383، صص  88-90(. آیه  ایی  از سوره ى مؤمنون به  این  مفهوم اشاره دارند. »َما َتْسِبُق ِمْن أ

ِخُروَن؛ هیچ  امتی  از اجل  خود نه  پیش  می افتد و نه  تأخیر می کند« )سوره مؤمنون، آیه  ٤3(. 
ْ
یْسَتأ

ویژگی  دیگر امت  که  مهم ترین  و اصلی  ترین ویژگی  آن محسوب می شود، وسط  بودن آن است . تعادل و 
میانه  روى  از اصول مهم  اسالمی  است  که  در قران کریم  و سّنت  شریف  بر روى  آن تاکید شده است ، امام علی  
علیه الّسالم درباره ى  پیامبر می فرماید: »سیرُتُه الَقصد« یعنی  سیره ى  آن حضرت میانه روى  و تعادل بود )شریف  

رضی ، ترجمه : محمد دشتی ، 1379، خطبه  9٤(. 
به  طور کلی  جهت گیرى  تربیتی  اسالم بدین  گونه  است  که  انسانی  متعادل در همه ى  ابعاد تربیت  کند، از این  
رو خداوند در قرآن، امت  اسالمی  را امت  واحده خطاب می کند تا به  عنوان جامعه  اى  نمونه  شناخته  شوند. براى  
چنین  جامعه  اى  الگو وسیره ى آنها را رسول خدا معرفی  می کند و این  میانه  روى  باعث  می شود تا امت  اسالمی  
گواه بر مردم و پیامبر گواه بر آنان باشد. اعتداللی  که  در اسالم و به  خصوص امت  اسالمی  بر آن تأکید شده 
است ، اعتدالل در همه ى  زمینه هاست . و این  میانه  روى  آن قدر مهم  است  که  به  عنوان ویژگی  برتر امت  اسالمی  

نسبت  به  دیگر امت ها دانسته  شده است  )دلشاد تهرانی ، 1372، صص 12٤- 1٤٤(. 
ویژگی  و اصل  مهم  دیگر امت  اسالمی  که  به  نوعی  مفهوم مكمل  این  اصطالح نیز محسوب می شود، برابرى  
و برادرى  اعضاى  آن است . موضوع برادرى  و برابرى  اعضاى  جامعه ى  بشریت  براى  او�Ìلین  بار پس  از اسالم بر 
اساس امت  اسالمی  مطرح شد و قرآن کریم  شالوده و پایه ى  ایدهآل خود یعنی  امت  را بر اساس اخوت اسالمی  
بنا می نهد و امت  به  همراه اخوت، سعادت مؤمنین  را در این  جهان و نجات و رستگارى  آنها را در جهان آینده 
تأمین  می کند و غالبا از این  جامعه  به  »جامعه  ممتاز« و »جامعه ى  برادرى« نام برده می شود )ضیاء بیگدلی ، 

1375، ص 73(. 
با مفهوم برادرى  اسالمی  و جهانی  بودن اسالم رابطه  ى  بنابراین  امت  اسالمی  به  منزله  ى جامعه  توحیدى  
مستقیم  دارد و این  امر بیانگر آن است  که  امت  اسالمی  بر پایه ى  حاکمیت  اهللا و وحدت بشر استوار است . امت  
در اندیشه ى  اجتماعی  اسالم اسالم به  عنوان دینی  الهی  و جهان شمول که  هدایت  و وحدت همه ى  انسان ها را در 
نظر دارد به  جامعه ى  اسالمی  اهمیت  ویژهاى  داده و تحقق  اهداف خود را در جامعه ى  مطلوب آرمانی  و مورد 
نظرش - امت  اسالمی  - ممكن  می داند )همان، ص 7٤(. با توجه  به  اهمیت  این  مفهوم در اندیشه  ى  اسالم، ابتدا 
جایگاه آن را در قرآن و نهج البالغه  مورد بررسی  قرار داده، سپس  به  بیان نظرات برخی  از اندیشمندان اسالمی  

در این  رابطه  می پردازیم . 
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الف ( معنا شناسی  واژ ه ی  امت  و کاربرد آن در قرآن
عده اى  امت  را مشترك لفظی  می دانند و بر این  اعتقادند که  امت  لفظ  واحدى  است  که  در چند معنی  به  
کار رفته  است . یكی  از معانی  امت  شریعت ، دین  و ملت  می باشد که  تقریبا داراى  معنی  واحد هستند )برزگر 
کلیشمی ، 1372، ص 23(. سیوطی  در تفسیر خویش  واژه ى  امت  درآیه  ى ٤8 سوره ى  مائده را به  معناى  شریعت  
گرفته  است . همچنین  ابن  کثیر در تفسیر القرآن العظیم  امت  را در آیات ٤8 سورهی  مائده و 19 یونس  به  معناى  

شریعت  و دین  می داند. 
یكی  دیگر از معانی  امت ، گروه و جماعت  می باشد، البته  جماعتی  که  عامل  یا عواملی  مانند مذهب ، زمان، 
ٍة رسواًل( )سوره نحل ، آیه  3٦(  مَّ

ُ
مكان و غیره موجب  وحدت و واجتماع آنها شده است . )َوَلَقْد َبَعْثَنا فی ُکلِّ أ

»و همانا ما در میان هر امتی  پیامبرى  فرستادیم .« امت  یكی  از مهم  ترین واژه هاى  اجتماعی  در فرهنگ  اسالمی  
می باشد. به  گفته ى  یكی  از دانشمندان غربی  به  نام همیلتن  گیب  این  کلمه ، کلیدى  است  براى  هر چیز که  به  
فرهنگ  اسالمی  ارتباط پیدا کند. فخررازى  به  نقل  از »قّفال« امت  را چنین  تعریف  می کند: امت  گروهی  از 
انسانها هستند که  بر چیز واحدى  اجتماع کنند و بعضی  به  بعض  دیگر اقتدا نمایند. کلمه  ى مذکور گرفته  شده 

از ائتمام به  معناى  اقتدا می باشد )فخر رازى ، بی تا، ج٦، ص 11(. 
ًة َقاِنًتا  مَّ

ُ
سومین  معناى  امت ، معّلم  می باشد. شافعی  در کتاب »احكام القرآن« امت  را در آیه )ِإنَّ ِإْبَراِهیَم َکاَن أ

ِه َحِنیًفا َوَلْم کُک ِمَن اْلُمْشرِِکیَن؛ همانا ابراهیم  امتی  مطیع  و فرمانبردار خدا بود و هرگز به  خداى  یكتا شرك  ِللَّ
نیاورد( )سوره نحل ، آیه  120( به  معناى  معّلم  گرفته  است  )شافعی ، 1٤00ق، ج 1، ص ٤2(. 

ِذى  چهارمین  معناى  امت ، »وقت  و هنگام« است ، علی  بن  ابراهیم  درتفسیر خود، امت  را در آیات )َوَقاَل الَّ
ٍة؛ آن هم  زندانی  یوسف  که  نجات یافت  )و مقرب سلطان( بود بعد از چند سال بیاد یوسف   مَّ

ُ
َکَر َبْعَد أ َنَجا ِمْنُهَما َوادَّ

ٍة َمْعُدوَدٍة( )سوره هود، آیه  8(. )و اگر ما  مَّ
ُ
ْرَنا َعْنُهُم اْلَعَذاَب ِإَلی أ خَّ

َ
افتاد... ( )سوره یوسف ، آیه  ٤5( و )َلِئْن أ

عذاب را از آن منكران معاد تا وقت  معین  به  تعویق  اندازیم ... ( به  معناى  وقت  و زمان گرفته ، چنین  می گوید: 
بعد اّمة به معناى » َبعَد وقت« هست و مقصود از اّمت در »امه  معدودة« نیز، وقت  می باشد )قمی ، 1٤0٤ ق، 

ج 1، ص323(. 
پنجمین  معنایی  که  براى  امت  گفته  شده: »امام و پیشوا« می باشد. ابو عبیده در کتاب خویش  »مجاز القرآن« 
امت  را در آیه  120 سوره ى نحل  به  معناى  امام و مقتدى  تفسیر نموده، چنین می گوید: » کان اّمة قانتًا اى کان 
امامًا مطیعًا؛ امت  مطیع  به  معناى  امام مطیع  و فرمانبردار می باشد.« گاهی  گفته  می شود: »انت  امه  فی  هذا االمر« 
که  معنایش  این  است  که  به  شما در این امر اقتدا می شود )التیمی ، 1390ق، ص 99(. در تفسیر خازن ذیل  آیه  120 
سوره نحل  چنین  آمده است : »امه  بر وزن ُفعله  به  معناى  مفعوله  )کسی  یا چیزى  که  کار بر روى  آن واقع  می شود( 
می باشد و آن کسی  است  که  به  او اقتداء می شود. ابراهیم  علیه  السالم امامی  بود که  به  او اقتدا می شد و دلیل  آن 
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اِس ِإَماًما؛ من  تو را به  پیشوایی  خلق  برمی گزینم )سوره بقره، آیه   قول خداوند است که فرمود: » ِإنِّی َجاِعُلَک ِللنَّ
12٤(؛ )خازن، 1317، ج 3، ص ٦53(.  طبرسی  نیز در تفسیر خویش  امت  را در آیه  مذکور به  معناى  امام و قدوه 
ذکر می کند )طبرسی ، 1٤08ق، ج 7، ص322(. معناى  دیگر امت ، نسیان است . ابن  حجر در کتاب »تفسیر 

غریب  الحدیث« خود به  این  معناى  امت  اشاره کرده است  )عسقالنی ، 1٤0٤ق، ص 21(.  
یكی  دیگر از معانی  امت ، نسل  گفته  شده؛ ابن  جوزى  در کتاب »غریب  الحدیث « بعد از ذکر »لوال اّن 
الكالَب اّمة تسّبح اُلمر بَقتِلها؛ اگر سگ ها امتی  نبودند که  تسبیح  خدا می گویند هر آینه  دستور قتل  آنها را 
می دادم« می گوید: به  هر نسلی  یک  امت  گفته  می شود )ابن  جوزى ، 1٤05 ق، ج 1، ص ٤1(. ابن  اثیر نیز در 
کتاب خود »النهایه  فی  غریب  الحدیث  و االثر« بعد از ذکر حدیث  مذکور چنین  می گوید: »به هر نسلی  از 

انسان و حیوان امت  گفته  می شود.« )ابن  اثیر، 1٤00 ق، ج 1، ص ٦8(. 
در کتاب »بنیادهاى  ملیت  در جامعه  ایده آل اسالمی« در این  زمینه  چنین  آمده است : »مّلت  و امت  واحد 
عبارتند از مجموعه  افرادى  است  که  براساس عقیده و فكر واحد زندگی  مشترك و هماهنگی  را براى  خود انتخاب 

می نمایند.« )عمید زنجانی ، 13٦1، ص ٦٤(. 
با توجه  به  تعاریف  مطرح شده براى  امت  و موارد استعمال مختلف  آن در قرآن کریم ، می توان استنتاج نمود 
که  امت  یكی  از مفاهیم  اجتماعی  مهم  در فرهنگ  اسالمی  است  که  داراى  بار جامعه  شناسی  گسترده اى  است . 
واژه امت ، معناى  جامعه  شناسی  خاص خود را مدیون فرهنگ  اسالمی  می باشد و به  وسیله  آن به  صورت یكی  از 

اساسی  ترین مفاهیم  اجتماعی  درآمده است . 
ب( مفهوم امت  در نهج البالغه 

»واژه امت « ٤9 بار به  صورت هاى  مختلف  در نهج البالغه  به  کار رفته  که  می توان گفت  به  استثناء دو مورد 
در همه  موارد دیگر به  معناى  گروهی  از انسانها می باشد که  رسولی  براى  آنها از طرف خدا آمده است  و عامل  

وحدت آنها دین  است . 
نكته  دیگر اینكه  اکثر موارد استعمال واژه ى  مذکور در نهج البالغه ، در مورد امت  رسول اهللا آمده که  به  معناى  
گروهی  است  که  رسالت  حضرت رسول اکرم صّلی  اهللا علیه  و آله  را قبول نموده و پیرو شریعت  او گشته اند. 
مالك عضویت  در امت  رسول اهللا صّلی  اهللا علیه  و آله  اظهار شهادتین  )شهادت به  وحدانیت  و یگانگی  خداوند 
و شهادت به  رسالت  حضرت ختمی  مرتبت ( می باشد. بر این  اساس طبیعی  خواهد بود که  در بین  امت ، افرادى  
وجود داشته  باشند که  به  زبان ایمان آورده ولی  در حقیقت  منافق  هستند و صرفًا براى  استفاده از منافعی  که  در 
پیوستن  به  امت  وجود دارد، از روى ظاهر اظهار شهادتین  نموده و به  عضویت  امت  درآمده اند. بنابراین  چون 
مالك عضویت  در امت  اظهار شهادتین  است  وجود منافقان مانعی  براى  این  که  ما کل ّ افراد را به  عنوان امت  
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نامگذارى  کنیم ، نخواهد بود. به  عالوه مالك نامگذارى  مذکور با توجه  به  اکثریت  قریب  به  اتفاق اعضاى  امت  
می باشد و وجود عدهاى  نادر اشكالی  در این  اطالق ایجاد نمی کند )برزگر کلیشمی ، 1372، ص 88(.    

در خطبه  دوم نهج البالغه  چنین  آمده است :
ال یقاس بال محّمد صّلی  اهللا علیه  و آله  ِمن ِهِذِه االّمِة َاحٌد و ال یساّوى بهم من َجَرت نعمتهم علیه ابدا؛ احدى  
از این  امت  را با آل محمد صّلی  اهللا علیه  و آله  مقایسه  نتوان کرد، آنان که  ریزه خواران نعمت  آل محمدند با آنها 
برابر نیستند )نهج البالغه ، خطبه  2(. در خطبه  مذکور واژه امت  به  همه  پیروان اسالم با ملیت  هاى  مختلف  به  عنوان 

جامعه  اسالمی  اطالق شده است . در جاى  دیگرى  از نهج البالغه  چنین  آمده است :
و لقد َضَربُت َانَف هذا االمِر و َعیَنُه و َقَلبُت ظهره و بطَنُه فلم َاَرلی فیه اال الِقتاَل او الُكفَر بما جاَء محّمد صلی 
ه قد کان علی االّمِة واٍل احدَث احداثًا و اوَجَد الناس مقاال، فقالوا، ثّم نقموا تغّیُروا )همان، خطبه  ٤3(.  الله علیه. أنَّ
من  بارها این  موضوع )مناسبات خود با دستگاه جب ار معاویه ( را بررسی  کرده ام و پشت  و روى  آن را مطالعه  
نموده ام، دیدم راهی  جز پیكار و یا کافر شدن نسبت  به  آنچه  پیامبر اسالم آورده است ، ندارم، زیرا قبال کسی  بر 
مردم )امت ( حكومت  می کرد که  اعمالش  حوادثی  آفرید و باعث  گفتگو و سر و صدا شد، به  او شدیدًا اعتراض 

کردند و تغییرش دادند. 
در خطبه  192امام علیه  السالم با کاربرد واژه ى  امت  عامل  وحدت و اجتماع آنها را نیز بیان نموده است : 

خداوند سبحان به  واسطه  الفت  و مهربانی  که  بین  )مسلمانها( ایجاد کرد بر جماعت  این  امت  مّنت  نهاد، الفتی  
که  در سایه  آن وارد می شوند و در کنار آن قرار می گیرند، به  نعمتی  )دینی  که  موجب  الفت  است ( که  کسی  از 
آفریدگان بهاى  آن را نمی داند، زیرا بهاى  الفت  و مهربانی  با یكدیگر از هر بهائی  افزونتر و از هر بزرگی  بزرگتر 

است  )همان، خطبه  192(. 
امام علیه  السالم در خطبه  مذکور، مالك الفت  و اتحاد بین  افراد امت  و عّلتی  را که  موجب  گرد آمدن آنها و 
ایجاد دوستی  و روابط  متقابل  اجتماعی  بین  آنها شده است ، به  خوبی  بیان نموده است .  کالم یاد شده از حضرت 

علیه  السالم اشاره به  قول خداوند تعالی  در آیات زیر دارد: 
»اگر تو با تمام ثروت روى  زمین  می خواستی  دلهایشان را الفت  دهی  نمی توانستی ، اما خداوند تألیف  قلوب 
آنها کرد که  او بر هر کار مقتدر و به  اسرار و مصالح  امور داناست  )سوره انفال، آیه ٦3(. و همگی  به  رشته  دین  
خدا چنگ  زده و به  راه هاى  متفرق )مدعیان دین ساز( نروید و به  یاد آرید این  نعمت  بزرگ خدا را که  شما با هم  
دشمن  بودید خدا در دلهاى  شما الفت  و مهربانی  انداخت  و به  لطف  خداوند همه  برادر دینی  یكدیگر شدید در 
صورتی  که  در پرتگاه آتش  بودید، خدا شما را نجات داد. بارى  بدین  مرتبه  وضوح و بدین  پایه  کمال خداوند 
آیاتش  را براى  راهنمایی  شما بیان می کند باشد که  به  مقام سعادت هدایت  شوید.« )سوره آل عمران، آیه  103(.  
خداوند در این  آیات که  کالم امام علیه  السالم نیز به  آن اشاره دارد، به  نعمت  رسالت  حضرت رسول صّلی  
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اهللا علیه  و آله  و دین  اسالم اشاره می کند که  به  وسیله  آن خداوند بر عرب که  دائمًا در نزاع و درگیرى  با یكدیگر 
بودند، مّنت  نهاد و بین  آنها الفت  و اتحاد ایجاد کرد )ابن  ابی الحدید معتزلی ، 1967م، ج 3، ص 180(. 

»زمخشرى « در تفسیر کّشاف ذیل  آیه  دوم می گوید: »وال تفّرقوا« )به  واسطه  اختالف، از حق  پراکنده و دور 
نشوید( همانطور که  یهود و نصارى  اختالف کردند و یا همانطور که  در جاهلیت  به  همدیگر پشت  نموده و با 
یكدیگر در ستیز بودید یا اینكه  آنچه  را که  موجب  تفرقه  شما است  و اجتماع و الفت  بین  شما را از بین  می برد، 
انجام ندهید. زیرا این  کار منافات با عامل  وحدت شما که  پیروى  از حق  و چنگ زدن به  اسالم است ، دارد. 
در زمان جاهلیت  بین  آنها کینه  ورزى  و دشمنی  و جنگ  هاى  پی  در پی  بود، آنگاه خداوند به  وسیله  اسالم بین  
قلب هاى  آنها پیوند و محبت  ایجاد کرد و پس  از آن، اینان نسبت  به  هم  دوستی  و برادرى  داشتند، ناصح  همدیگر 
بودند و براساس برادرى  در راه خدا که  موجب  هماهنگی  و زدودن اختالف از بین  آنها بود و با هم  اجتماع کردند 

)زمخشرى ، 1٤0٦ق، ج 1، صص  39٤- 395(. 
کالم امام علیه  السالم عالوه بر اینكه  تعیین  کننده عامل  وحدت و یكپارچگی  اعضاى امت  است  بیانگر 
ویژگی  مهم  امت  یعنی  همان حرکت  اعضاء آن بر محور دین  و ایمان و تنظیم  روابط  اجتماعی  بر اساس قوانین  
دینی  نیز می باشد. بنابراین  آنچه  از کالم امام علیه  السالم به  طور التزامی  درباره مفهوم امت  می توان به  دست  آورد 
این  است  که  امت  به  گروهی  از انسانها گفته  می شود که  داراى  دین  و رسول واحدى  از طرف خدا هستند و همه  
روابط  خود را براساس قوانین  دینی  تنظیم  می نمایند. در یكی  از کلمات قصار نهج البالغه  امام علیه  السالم درباره 
یكی  دیگر از ویژگی هاى  مهم امت  چنین  می گوید: »فَرَض اُن االیمان تطهیرْا من الشرِک... و االمامة نظامْا لالّمة 

و الطاعة تعظیمْا لالمامة« )نهج البالغه ، حكمت  252(.  
در بعضی  از نسخ  نهج البالغه  مثل  ابن  أبی الحدید، ابن  میثم ، صبحی  صالح  و عبده به  جاى  کلمه  »امامت« 
لفظ  »امانات« و »امانت « ذکر شده است . البته  ابن  ابی الحدید و ابن  میثم  به  هنگام تفسیر »امانات« یا »امانت « 
آن را به  »امامت« تأویل  نموده اند. در نسخه هاى  نهج البالغه فیض  االسالم و خوئی  واژه »امامت« ذکر گردیده 
است . در »غرر الحكم  و درر الكلم « که مجموعه  سخنان امام علیه  السالم می باشد از واژه »امامت« استفاده 
شده است  )آمدى ، فصل اول، حرف الف ، ص 3٦، ش 1137(. در جاى  دیگرى  از نهج البالغه  امام علیه السالم 
مشابه  تعبیرى  را که  درباره مقام و جایگاه امامت  نسبت  به  امت  از نهج البالغه  بیان کردیم  در مورد قیم  و سرپرست  

به  کار برده که نشان دهنده صحیح تر بودن واژه »امامت « در عبارت سابق  می باشد. 
ُه فاِن انقَطَع النظام َتفاَرَق الَخَرُز و َذَهَب، ُثّم َلم  و مكاُن القّیِم باالمِر مكاُن النظاِم ِمَن الَخَرِز َیجَمُعُه و َیُضمُّ
َیجَتِمع ِبَحذافیره أبدا؛ موقعیت زمامدار، همچون ریسمانی  است  که  مهره ها را به  نظم  در می آورد و آنها را جمع  
کرده، ارتباط می بخشد. اگر ریسمان از هم  بگسلد مهره ها پراکنده می شوند و هر کدام به  جائی  خواهند افتاد و 

سپس  هرگز نتوان همه  را جمع  آورى  نمود و از نو نظام بخشید )نهج البالغه ، خطبه  1٤٦(.  
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در این  زمینه  احادیث  دیگرى  نیز وجود دارد که  از امامت  به  عنوان نظام مسلمین  و یا نظام اسالم یاد شده 
السالم  امام علیه   بودن واژه »امامت « در کالم  بر صحیح تر  این  احادیث  دلیل  دیگرى   است . می توان گفت  
می باشد. از رسول اکرم صّلی  اهللا علیه  و آله  چنین  نقل  شده است : »از کسی  که  خداوند خود را به  او واگذار 
کرده است  و )او را مسئول اجراى  دین  خویش  قرار داده است ( اطاعت  کنید و به  او گوش فرا دهید، همانا او نظام 
اسالمی  می باشد« )رى  شهرى ، 13٦7، باب االمامه ، ص 1٦1(.  همچنین، از امام رضا علیه  السالم چنین  نقل  
شده است : اّن االمامه َ زماُن الدین  و نظام المسلمین  و صالح الدنیا و عز المؤمنین ، ان االمامه َ اس االسالم النامی 
و فرعه  السامی ؛ همانا امامت  زمام دین  و به  عنوان نظام مسلمین  می باشد و صالح دنیا و عّزت مؤمنان است . همانا 

امامت  ریشه  یا نمو اسالم و شاخه  بلند آن است  )کلینی ، ج1، ص 155(.  
کلمه  »نظام« که  در سخن  امام علیه  السالم به  کار رفته  و از امامت  به  عنوان نظام امت  یاد شده، به  معناى  نخی  
است  که  از داخل  مهره ها)َخَرز( می گذرد و مهره ها را به  یكدیگر پیوند می دهد. در واقع  نظام، عامل  گردهم  
آمدن مهره ها است  و اگر نخ  از بین  برود، انسجام مهره ها به  تفرقه  و پراکندگی  تبدیل  می شود. مقایسه  نسبت  
امامت  به  امت ، با نسبت  نظام به  َخَرز )مهره ها( حكایت  از اهمیت  بنیادین  امامت  براى  امت  دارد. نكته  مهم  در 
تشبیه  »امامت « به  »نظام« این  است  که  این  تشبیه  با توجه به  اشتراك دو مفهوم فوق، کمک  شایان توجهی ، به  معنا 
شناختی  واژه »امت« می نماید. به  عبارت دیگر باید در مفهوم امت ، معناى  امامت  و رهبرى  را نیز لحاظ نمود. 

بدین  ترتیب  مفهوم امت  در نهج البالغه  داراى  دو ویژگی  اساسی  می باشد که  عبارتند از: 
1- تنظیم  همه  روابط  افراد امت  براساس دین  و قوانین  آن 

2- برخوردارى  از یک  رهبرى  الهی  که  حافظ  دین  و اجراى  آن در بین  امت  می باشد. 
امام علیه  السالم  به  شمار می رود.  انسانی   از ارکان اساسی  جوامع   به  عنوان یكی   از دیدگاه اسالم رهبرى  
در نهج البالغه  به  این  امر مهم  اشاره نموده چنین  می  فرماید: »و در حالی  که  براى  مردم وجود یک  زمامدار 
ضروریست  خواه نیكوکار باشد یا بدکار، تا مؤمنان در سایه  حكومتش  به  کار خویش  مشغول و کافران هم  بهره 
مند شوند و مردم در دوران حكومت  او، زندگی  را طی  کنند و به  وسیله  او اموال بیت  المال جمع  آورى  گردد و 
به  کمک  او با دشمنان مبارزه شود، جاده ها امن  و امان، و حق  ضعیفان از نیرومندان گرفته  شود، نیكوکاران در 

رفاه و از دست  بدکاران، مردم در امان باشند.« )نهج البالغه ، خطبه ٤0(. 
کارل پوپر یكی  از متفكران اجتماعی  معاصر، اعتقاد به  ضرورت رهبرى  براى  جامعه  را مخالف  جامعه  آزاد 
می پندارد. وى  با نقل  این  جمله  از افالطون که  »بزرگترین  اصل  از اصول عالم  این  است  که  هیچ  فرد انسانی ، از 
مرد و زن، نباید بی رهبر باشد« چنین  می گوید: این  سخنی  در مخالفت  با جامعه  آزاد است  )کارل پوپر، ترجمه : 
علی  اصغر مهاجرانی ، ص 13٤(. وى  در جاى  دیگرى  از همان کتاب چنین  می گوید: »به  اعتقاد من ، افالطون 
با طرح کردن مشكل  سیاست  به  صورت «چه  کسی  باید حكومت  کند؟« یا »اراده چه  کسی  برترین  باشد؟« 
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و... در فلسفه  سیاسی  اغتشاش بسی  پایدار را به  وجود آورد )همان، صص  135 - 13٦(. 
همان گونه  که  بیان کردیم ، عده اى  از صاحب  نظران امت  را مأخوذ از اتمام )اقتدا کردن و پیروى  نمودن( 
می دانند که  در اصل  به  ریشه  أم به  معناى  »رهبرى « برمی گردد. این  عده براساس همین  مالحظه  لغوى  در تعریف  
امت ، »رهبرى « را به  عنوان یكی  از قیدهاى  الزم و ضرورى  مورد توجه  قرار دادهاند )فخر رازى ، 1٤0٦ق، ج٦، 
ص 11(. دکتر شریعتی  در کتاب »امت  و امامت « می گوید: »رهبرى  کردن، رهبرى  شدن، راه رفتن  در این  
کلمه  )امت ( نهفته  است « )شریعتی ، پیشین ، ص ٤1(. وى  در جاى  دیگرى  از کتاب خود، چنین  می گوید: 
»امت  جامعه اى  است  که  در هیچ  سرزمینی  ساکن  نیست . امت  جامعه اى  است  که  براساس هیچ  پیوند خونی  
و خاکی ، استوار نیست ، امت  جامعه  اى  است  که  بر مبناى  هیچ  تشابهی  در کار و شكل  زندگی  و درآمد شكل  
نیافته  است . امت  عبارت است  از جامعه اى  که  افرادش، تحت  یک  رهبرى  بزرگ و متعالی ، مسئولیت  پیشرفت  و 
کمال فرد و جامعه  را، به  شكل  راحت  بلكه  رفتن  به  سوى  بی نهایت  تلقی  کنند و به  سوى  کمال مطلق « )همان، 
ص 5٦(. در خطبه  70 نهج البالغه  واژه »امت« به  صورت مضاف مورد استفاده قرار گرفته  است : همان طور 
که  نشسته  بودم خواب چشمانم  رافرا گرفت ، رسول خدا صّلی  اهللا علیه  و آله  را در خواب دیدم، عرض کردم چه  
کارشكنی  ها و لجاجت ها و دشمنی هایی  که  از امتت  دیدم!؟ فرمود: آنها را نفرین  کن ! گفتم : خدا بهتر از آنان 

را به  من  بدهد و به  جاى  من  شخص  بدى  را به  آنها مسلط  گرداند )نهج البالغه ، خطبه  70(. 
نكته اى  که  در استعمال واژه امت  به  صورت مضاف )مخصوصًا اگر مضافه  الیه  رسول اکرم صّلی  اهللا علیه  و 
آله  باشد( قابل  تأمل  می باشد، این  است  که ، گزینش  واژه ى  امت  در موارد مذکور و اجتناب از واژه هاى  دیگر، 
نظیر »قوم« حكایت  از مفهومی  فراقومی ، فرامرزى ، فرازبانی  و فرانژادى  کلمه  امت  دارد. در خطبه  192 مشهور 
به  خطبه  »قاصعه « واژه امت  در معناى  وسیعی  به  کار رفته  که  شامل  گروه هاى  انسانی  و غیر انسانی  مثل  »جّنیان« 

که  اجتماع بر امر واحدى  دارند، می شود )برزگر کلیشمی ، 1372، ص93(. 
4. عناصر سازندهی  امت  )ارکان امت (

از نظر اسالم عاملی  که  به  وسیله ى  آن »امت« ساخته  می شود، ایمان و عقیده است . جامعه ى  انسانی  که  
همه ى  افراد آن ایمان و عقیدهی  واحدى  دارند، می توانند بر اساس یک  عقیده و تعهد به  یک  »ایدوئولوژى « 
زندگی  کنند. قران مجید و احادیث  معصومین ، عنصر سازنده ى  امت  را ایمان می داند و می فرماید: »این  امت  
شما، امتی  یگانه  است  و من  پروردگار شما هستم  پس  از عذاب من  بیمناك باشید.« )سوره مؤمنون، آیه 52(. اگر 

توبه  کنند و نماز را به  پا دارند و زکات بدهند، پس  در دین  برادران شما هستند )سوره توبه ، آیه  11(. 
این  آیات می رساند که  خداوند سبحان، امت  اسالمی  را به  خاطر وحدت ایمان، مورد خطاب قرار داده و 
مالك برادرى  و اجتماع را ایمان و وحدت عقیده شناخته  است . بر این  مطلب  احادیثی  از پیامبر گرامی  صّلی  
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اهللا علیه  و آله  روایت  شده است ، از آن جمله  پیامبر گرامی  در سخنان خود در حجه  الوداع فرمود: »اى  مردم، 
خداى  شما یكی  است . پدر شما یكی  است همه  ى  شما از آدم هستید و آدم نیز از خاك است  گرامی ترین  شما 
پیش  خداوند، پرهیزگارترین  شماست ، عرب را بر عجم  فضیلتی  نیست  مگر به  تقوا.« )حّرانی ، بی تا، ص 3٤(. 

امیرالمؤمنین  علیه  السالم فرمود: »هرکس  رو به  کعبه  کند و به  پیامبر ما ایمان بیاورد، بر باورهاى  ما گواهی  
دهد، در این  صورت وارد دین  ما می شود ما حكم  قرآن و حدود اسالم را درباره ى او اجرا می کنیم  فردى  را بر 
گاه باشید؛ براى  پرهیزگاران در پیشگاه خداوند، بهترین  اجرها و نیكوترین   فرد دیگر فضیلتی  ندارد مگر با تقوا، آ

پاداشهاست  )مجلسی ، ج 15، ص 128(. 
تجربیات تاریخ  و وقایع  مسلم  تاریخی ، ثابت  کرده است  که  رابطه ى  ایمان برگردآورى  افراد و ایجاد پیوند 
نیرومند میان آنها، و باالخره ساختن  امت  واحد، از عناصر دیگر به  مراتب  قوى تر و نیرومندتر است . عالوه بر این ، 
وقایع  تاریخی  نشان داده است  که  چگونه  عناصرى  که  حقوقدانان در ایجاد جامعه  واحد بر آن تكیه  کرده اند، 
در مواقع  سخت  بحرانی  از هم  می پاشد و از ایجاد وحدت و هماهنگی  میان افراد عاجز و ناتوان است . همچنین  
تجربیات گذشته  و حال، روشن  ساخته  که  پیوندهاى  خویشاوندى ، همزادى ، هم  نژادى ، همزبانی  و... از ایجاد 
محكم ترین  پیوندى  که  افراد انسانی  را به  هم  متصل  کند، به  طورى  که  افراد جامعه  مانند اعضاء یک  بدن یكدیگر 
را احساس نمایند، ناتوان است . باالخره به  تجربه  ثابت  شده که  مسلمانان در سایه ى  ایمان، توانستند در طول تاریخ  
فداکارى ها و از خود گذشتگی  ها از خود نشان دهند و مایه ى  شگفتی  جهانیان شوند. به  این  ترتیب  در نظر اسالم 
»ایمان« قوى ترین  و جامع ترین  رابطه اى  است  که  مسلمانان را به  هم  پیوند می دهد و یگانه  مالکی  است  که  به  

وسیله ى  آن، امت  اسالمی  ساخته  می شود )سبحانی ، 1370، صص 387-37٦(. 
5. عوامل  فروپاشی  امت 

اصل  اولی  در قرآن، نزول رحمت  خداوندى  بر جوامع  است . از این  رو، تا آنجا که  امكان دارد خداوند از 
بندگانش  می خواهد که  دعوت رسوالن و صلحا را پاسخ  مثبت  داده و دست  از تباهی  بردارند و گرنه  سّنت  او لین  
که  همان هالکت  اقوام ناسپاس است  آنها را فرا خواهد گرفت . بنابراین  چنین  نیست  که  کفر و الحاد، به  سرعت ، 
هالکت  و خسران را نتیجه  دهد و غیر قابل  بازگشت  باشد. ام ا، در صورت ناسپاسی  به  طورى  که  دیگر روزنه اى  
از امید در آنها نباشد و امیدها به  یأس تبدیل  شود، غضب  الهی  بر اینگونه  جوامع  فرود می آید. و این  همان سّنت  
الهی  یا سنت  اولین  است ، که  در قران بیان شده است ، و تغییر و تبدیلی  در آن نیست ، همچنان که  در امم  سابقه  
بوده، در جوامع  آینده نیز خواهد بود )نجفی  علمی ، 1371، صص  1٦2-1٦3(. علت هاى  استحقاق هالکت  
َخَذ اْلُقَرى َوِهَی 

َ
َك ِإَذا أ ْخُذ َرِبّ

َ
جوامع  و چگونگی  تحقق  آن در قران کریم  بیان شده است  از آن به آیه ى »َوَکَذِلَك أ

ِلیٌم َشِدیٌد؛ و این  چنین  است  گرفتن  پروردگارت، آن زمان که  مردم آبادى  ها را می گیرند، در 
َ
ْخَذُه أ

َ
َظاِلَمٌة ِإَنّ أ



227مجموعهمقاالتاولینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

حالی  که  آنان ظالم  و ستمگرند. به  درستی  او دردناك و با شدت است .« )سوره هود، آیه  102(. در این  آیه  ظلم ، 
ْمَطْرَنا َعَلْیِهْم 

َ
علت  نزول عذاب الهی  در دنیا شمرده شده است .  خداوند متعال درباره ى قوم لوط می فرماید: »َوأ

َمَطًرا َفاْنُظْر َکْیَف َکاَن َعاِقَبُة اْلُمْجِرِمیَن؛ بر سر ایشان بارشی  از سنگ  نشاندار باریدیم . پس  بنگرید چگونه  بود 
عاقبت  مجرمین.« )سوره اعراف، آیه  8٤(.   در اینجا علت  هالکت  قم  لوط را ارتكاب جرم افراد جامعه  قلمداد 
می کند. رفتار ناشایست  آنها در ارتكاب عمل  همجنس  گرایی  و راهزنی ، موجب  نزول عذاب الهی  در حق  آنان 
ِهْم ِإاَلّ َکاُنوا َعْنَها ُمْعِرِضیَن؛ و هیچ  آیه  ى  از آیات  ِتیِهْم ِمْن آَیٍة ِمْن آَیاِت َرِبّ

ْ
گردید. در آیه دیگر میفرماید: »َوَما َتأ

پروردگارشان براى  آنان نمی آید، مگر این  که  از آن روى  می گردانند. » )سوره یس ، آیه  ٤٦(. در اینجا هالکت  
قوم نوح، به  جهت  اعراض و سرپیچی  از آیات الهی  دانسته  شده است  )نجفی  علمی ، 1371، صص  217-213(. 
مواردى  که  بیان گردید، نمونه هایی  از سرنوشت  ناشایست  امت هاى  گذشته  بود که  موجب  سقوط و فروپاشی  
آنان گردید. یكی  دیگر از عوامل  سقوط فرد و جامعه ، که  در کالم امیرالمؤمنین  هم  بدان اشاره شده است ، 
خودسرى  افراد جامعه  می باشد. ایشان بعد از ابراز شگفتی  از وضعیت  نابسان جامعه  خویش ، یعنی  خطاى  گروه ها 
و طبقات اجتماعی ، که  با وجود این  همه  اختالف و تضاد حجت  ها در دین  خویش ، نه  گام بر جاى  پیامبرى  
می نهند و نه  به  عمل  جانشین  او اقتدا می کنند، نه  غیبی  ایمان می آورند و نه  از آلوده شدن به  عیبی  پرهیز دارند، 
می فرمایند: در فضاهاى  شبهات می کوشند و در روند شهوات می پویند، معروف همان است  که  خود آن را 
معروف بشناسند و منكر همان است  که  خود آن را انكارش کنند، در رویارویی  با مسایل  پیچیده جز خویشتن  
خویش  پناهگاهی  ندارند و در امور مبهم  تنها بر آراى  خود تكیه  می زنند، تو گویی  که  هر یک  رهبر خویش  
است  و تنها دید خود را اطمینان بخش  می شناسد و دستاویزى  محكم  تر از خود را باور ندارد )صبحی  صالح ، 

1٤08ق، ج5، ص 28٤3(. 
طبیعی  است  خود محورى  و خود کامگی  منشأ سقوط و عامل  انحطاط انسان است ، خویشتن  را از وجود 
رهبرى  بی نیاز می بینند و پیوسته  در پی  شهوات و هواهاى  نفسانی  بوده و تا مرز عبودیت  و پرستش  آن پیش  
می روند؛ فقط  خود را می بینند و همه  ى منافع  و حق  و حقوق را از آن خود می پندارند. قطعا چنین  بینشی  براى  فرد 
و جامعه  خطرناك و زیان آور است . امیرمؤمنان علیه  السالم طی  خطبه  اى  می فرمایند: داناى  راستین  کسی  است  
که  قدر خویش  شناسد و همین  جهل ، انسان را بسنده است  که  ارزش خود را نداند. بی تردید در برابر خداوند 
منفورترین  مردمان بنده اى  است  که  خدایش  به  خود وانهاده است  و بدین  سبب  از خط  تعادل بیرون افتاده است  
و بدون راهنما حرکت  می کند، چون به  کشت  دنیا دعوت می شود به  جان می کوشد، اما چون به  کشت  آخرتش  

فرا خوانند به  کسالت  و وارفتگی  دچار آید )همان، ج5، ص 2723(. 
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6. نتیجه گیری 
آنچه  از بررسی  ماهیت  امت ، طی  مباحثی  همچون؛ معناى  لغوى  و اصطالحی ، ویژگی  و موارد استعمال 
کلمه  »امت« در قرآن و نهج البالغه  بیان شد، چنین  می توان نتیجه  گرفت  که  این  واژه یكی  از مهم ترین  مفاهیم  
اجتماعی  ایدئولوژیكی  در فرهنگ  اسالمی  بوده و محتواى  جدید جامعه  شناختی  آن، مدیون ظهور اسالم است . 
در طول بحثی  نسبتًا مفصل ، پیرامون واژه مذکور با توجه  به  موارد استعمال امت  در قرآن و نهج البالغه  به  دو 

ویژگی  مهم  و بنیادین  امت  به  عنوان یک  جامعه  بر اساس بینش  اسالمی  اشاره نمودیم  که  عبارت اند از:
1- اساس تنظیم  انواع مختلف  روابط  در بین  افراد عضو امت ، دین  هست  که  در حیقیقت  به  معناى  دریدن 
حجاب ها و شكستن  حصارهاى  قومی ، نژادى ، زبانی ، جغرافیائی  و غیره به  عنوان معیارى  براى  تكفیک  و جدایی  

افراد از یكدیگر می باشد. 
2- برخوردارى  از یک  نظام رهبرى  قوى  و الهی  که  ضامن  اجراى قوانین  دینی ، مجازات متخّلفین  و در نهایت  
تأمین  سعادت مادى  و معنوى  افراد امت  می باشد. نقش  مردم در جامعه  و پیشرفت  آن از منزلت  باالیی  برخوردار 
است ، و اگر این  نقش  دو طرفه  یعنی  از ناحیه  ى امت  )عامه ؛ نه  قشر خواص جامعه ( و امام صورت پذیرد، سالمت  
جامعه  تضمین  می شود. همان گونه  که  مفهوم سخن  امام این  است  که  زمامدار مصلح  به  همراه عوام، توانایی  هر 
نوع اصالحی  را پیدا می کند. به  طور کلی  واژه ى  امت  به  عنوان یک  مفهوم جامع  در فرهنگ  اسالمی  جایگاه 
واالیی  دارد و اسالم تحقق  اهداف خود را در جامعه اى  که  بر پایه  ى  باور به  توحید و رهبرى  پیامبر و خصوصیاتی  
مانند: هدف و حرکت  است  استوار می سازد، که  در نتیجه  جهانی  شدن دین  اسالم را به  همراه دارد. همچنین  
سعادت واقعی  امت  ها در سایه ى  اجراى  قوانین  الهی  به  دست  می آید. همانطور که  علی  علیه  السالم با پذیرش 
خالفت  و حكومت  مسلمانان هدفی  را دنبال می کرد که  تنها می توانست  در سایه  ى  اجراى  قوانین  و احكام الهی  
به  آن هدف نایل  گردد. برخی  از اندیشمندان اجتماعی  بیشتر به  بعد سیاسی  واژه »امت« توجه  نموده و آن را یک  
اصطالح ابتكارى  فرهنگ  اسالمی  در جامعه  شناسی  سیاسی  می دانند این  نوع بینش  به  محدود کردن غیرمنصفانه  
گستردگی  معنوى  واژه »امت« منجر می گردد، در حالی  که  با توجه  به  مباحثی  که  در مورد امت ، مطرح نمودیم ، 

حوزه مصداقی  امت ، فراتر از ابعاد سیاسی  خواهد بود. 
بنابراین  از دیدگاه قرآن و نهج البالغه ، امت  به  جامعه اى  گفته  می شود که  افراد آن بر اساس عقیده و فكر 
منسجم  و هماهنگ  گردهم  آمده باشند و براى  آن ها نژاد، زبان، روابط  نسبی  به  عنوان موانع  تشكیل  اجتماع 

مطرح نباشد. 
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بیت  المال و اهمیت  صیانت  و حفاظت  از آن در نهج البالغه 
رضا فرامرزنسب 1 و زهرا احمدی2  

چکیده
بیت  المال از دو کلمه  بیت  به  معنی  خانه  و مال به  معنی  دارایی  و ثروت تشكیل  شده است  که  از زمان هجرت 
رسول خدا به  مدینه  شكل  گرفت  و اموال عمومی  در آن جمع  آورى  می  شد و میان مردم تقسیم  می  گردید. در 
دوره رسول خدا )ص( بیت  المال صورت ساده اى  داشت  ولی  در زمان خلفا رفته  رفته  رسمی  تر شد تا اینكه  در 
عصر عمر رسما تاسیس  شد ولی  در زمان عثمان به  طور کامل  به  انحراف رفت  و در دست  بنی  امیه  قرار گرفت  
و اموال آن حیف  و میل  گردید. حضرت علی  )ع( زمانی  که  به  خالفت  رسید سعی  کرد جلو نحرافات را بگیرد و 
بر اساس آن دستورات و نامه هایی  صادر کرد که  بیشتر در راستاى  حفاظت  و صیانت  ازبیت  المال می باشد. آنچه  
در این  تحقیق  مورد توجه  می  باشد معرفی  بیت  المال و اهمیت  آن در اسالم ، مبانی  و ویژگی  هاى  آن از دیدگاه امام 
علی  )ع( می باشد که  در نهج البالغه  و سایر کتب  حدیثی  ذکر شده است  که  با روش تحلیلی  و توصیفی  مطالب  

بررسی  شده است . 

کلیدواژه: بیت  المال ، امام علی )ع( ، حفظ  و صیانت . 

1  - دکترای  مدرسی  معارف اسالمی ، مدرس دانشگاه دولتی  المرد و دانشکده پرستاری  ام البنین  المرد
2  - کارشناسی  ارشد ادبیات فارسی ، دبیر آموزش و پرورش مهر
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مقدمه  
انسان در طول سالیان زندگی  خود بر زمین  هرگز نتوانسته  امور اقتصادى  را از خود دور کند زیرا اقتصاد و 
مسایل  مالی  در حد ساده آن و در حد گسترده آن از دغده هاى  الینفک  زندگی  انسان بوده است . انسان گاهی  
امور اقتصادى  در جنبه هاى  شخصی  خود داشته  است  و گاهی  مسایل  اقتصادى  در امور عمومی  که  مربوط به  
همه  مردم می باشد. اگر امور اقتصادى  مربوط کل  مردم باشد بحث  بیت  المال پیش  می  آید. گاهی  اوقات اموالی  
در جنگ  ها و غنایم  و مالیات ها و بخشش  هایی  بوجود می آید که  الزم است  در دست  حاکم  جامعه  اسالمی  
قرار گیرد تا به  طور مساوى  بین  مردم تقسیم  گردد. مكانی  که  این  اموال در آن جمع  آورى  می  گردد بیت  المال 
نامیده می شود. نهج البالغه  که  حاوى  سخنان و خطبه ها و نامه هاى  امام علی  )ع( است ؛ دستور العمل  هاى  خاصی 
براى  زندگی  مسلمانان در آن ذکر شده است  که اگر  در جامعه  توسط  مردم و مسؤولین  به  کار گرفته  شود بسیارى  

مشكالت جامعه  حل  خواهد شد. 
سؤالی  که  در این  مقاله  به  آن پاسخ  می  دهیم  این  است  که  از دیدگاه امام علی  )ع( بیت  المال چیست ؟ و اهمیت  

صیانت  و حفاظت  از آن از نگاه امام علی  )ع( چگونه  باید باشد؟
تعریف  بیت  المال

کلمه  بیت  المال از دو کلمه  بیت  به  معنی  خانه  و مال تشكیل  شده است  به  معنی  مرکز اموال ، خزانه  دولت  ، 
محل  نگهدارى  اموال عمومی  می  باشد. گاهی  اوقات به  آن بیت  المال مسلمین  هم  می  گویند که  بیشتر جنبه  
مذهبی  و دینی  آن بیان شده است . بیت  المال محل  نگهدارى  اموال عمومی  است  که  مال غنیمت  و مال توقیفی  
را در آن جمع  آورى  می  کنند و اموال درون آن مربوط به  همه  مسلمانان است . جاى  بیت  المال در مساجد جامع  
هر شهرى  بوده است . اصطفرى   درباره بیت المال آذربایجان می گوید: بیت  المال در مسجد آدینه  دارند در خانه  
اى  از آهن  و بام خانه  مرصص  که  نه  ستون دارد. )اصطفرى  ، 137٤ :15٦( مقدسی  هم  می  گوید هر قصبه  یک  
بیت  المال در مسجد جامع  آنجاست  که  بر ستون ها آویخته  است . بیت  المال ها در مسجد جامع  هر شهرى  قرار 

دارد که  اموال عمومی  در آن نگهدارى  می  شد. )سپهرى  ، 1389: 303(
بیت  المال به  مكانی  گفته  می  شود که  اموال و دارایی  ها و درآمد هاى  دولت  اسالمی  که  از منابع  مختلف  
درآمدى  به  دست  می  آید در آنجا نگهدارى  میشود تا تحت  نظارت خلیفه  یا والی  در امورى  که  خداوند دستور 
داده است  به  مصلحت  مسلمانان مصرف گردد. )غفارى  ، 138٦: ٤٤( در لغت  به  معنی  خانه  دارایی  یا جایی  که  
مال در آنجا نگه  دارند ، اما در صدر اسالم بیت  المال به  جایی  می  گفتند که  اموالی  که  در آن نگه  دارى  می  کردند 
متعلق  به  همه  مسلمانان بود. امروزه در فارسی  بیت  المال جاییست  که  اموال آن متعلق  به  همه  مسلمانان است  و 

همه  در آن سهم  دارند به  نوعی  اموال دولتی  بیت  المال نامیده می شود. )صدر حاج سید جوادى  ، بی تا: 558(
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آنچه  که  می  توان از تعریف  هاى  ذکر شده به  دست  آورد این  است  که  بیت  المال مكانی  بوده که  در گذشته  
درآمدهاى  دولت  اسالمی  و اموال متعلق  به  مسلمانان در آن نگه  دارى  شده و ویژگی هایی  مانند عمومی  بودن 
و امانت  دارى  و در اختیار حكومت  بودن را داشت . گاهی  اوقات کلمه  ى مسلمین  هم  همراه آن است  و به  آن 

بیت  المال مسلمین  هم  می  گویند. 
آنچه  که  بیت  المال در امروزه به  آن اطالق می شود اموال عمومی  و دولتی  است  که  به  همه  ى مردم و مسلمانان 
در یک  کشور تعلق  دارد که  باید مسؤولین  در حفاظت  و پاسدارى  از آن بكوشند. در روایات اسالمی  در حفظ  
بیت  المال تاکید هاى  زیادى  شده است  و از مسلمانان خواسته  شده است  که  اموال بیت  المال به  اندازه سر سوزنی  
نیز نباید پایمال گردد و از بین  برود. اموال بیت  المال امروزه شامل  مكان خاصی  نمی شود بلكه  تمام اموال دولتی  

که  متعلق  به  همه  مردم است  بیت  المال نامیده شده است . 
بیت  المال در دوره رسول خدا )ص(

به  طور قطعی  نمی  توان گفت  چه  روزى  بیت المال تشكیل  شده است  ولی  آنچه  روشن  است  اینكه  قبل  از 
هجرت رسول خدا )ص( به  مدینه  بیت  المال وجود خارجی  نداشته  به  دالیل  زیر:

اوال: در مكه  مسلمانان حكومت  نداشته  است . 
ثانیا: امنیت  جانی  و مالی  نداشته  اند. 

ثالثا: بیشتر پیروان مسلمانان از فقرا و بردگان بودند. 
رابعا: اموالی  که  عمده اموال بیت  المال را تشكیل  می  دهد مانند خمس  و زکات در مدینه  واجب  شد. 

زمانی  که  رسول خدا )ص( به  مدینه  مهاجرت کرد و در طی  جنگ  ها اموال و غنایمی  بدست  آمد که  احكام 
خمس  و زکات واجب  گردید که  اموال عمومی  به  دست  آمد و این  اتفاق در غزوه به  درگیرى  اتفاق افتاد. این  
زمان بود رسول خدا )ص( دستوراتی  دارند که  در این  زمان بیت  المال با به  دست  آمدن اولین  درآمد براى  دولت  
اسالمی  حاصل  شد. )طرفدار ، 13٦9: 57( رسول خدا )ص( اموال به  دست  آمده در جنگ  بدر را قسمتی  همان 
روز تقسیم  کرد و بقیه  را در بیت  المال نگه  دارى  گردید. در غزوه هاى  و سریه هاى  بعد نیز روال به  همین  گونه  
بود که  هر فرصتی  به  دست  می  آمد میان مسلمانان تقسیم  می  گردد و بقیه  در بیت المال ذخیره می شد. )غفارى  ، 
138٦: ٤5( در این  زمان مسجد پیامبر )ص( محل  جمع  آورى  و نقسیم  بیت المال بود و کارهاى  مربوط به  بیت  المال 
در این  محل  انجام میگردید و همه  مسلمانان با چشمان خود به  وضوح دریافت  می  کردند که  در زمینه  اقتصادى  
چه  اتفاقی  می  افتد. ) صدر ، 1٤11: 53( در زمان رسول خدا )ص( صحابه  در این  کار همكارى  داشتند ولی  در 
سالهاى  بعدتر که  حجم  کارها بیشتر شد رسول اهللا )ص( مامورانی  براى  انجام این  کارها گماشتند که  کارهاى  

مربوط به  بیت  المال را انجام دهند. 
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بیت  المال در زمان خلفای  راشدین
در زمان ابوبكر ابتدا بیت  المال همان حالت  قبل  را داشت  ولی  با گسترش فتوحات مسلمانان و افزایش  
اموال و دارایی  ها بیت  المال هم  گسترده تر گردید و حجم  کارها افزایش  یافت . در زمان عمر به  دلیل  زیاد شدن 
فتوحات و افزایش  اموال عمومی  ناشی  از غنایم  رسما دیوان تاسیس  شد زیرا اموال زیادى  از پادشاهان ایرانی  و 
مردم به  دست  مسلمانان افتاد و آنها این  اموال را به  مدینه  انتقال می دادند. معروف است  زمانی  که  عمر اموال 
زیادى  به  دستش  رسیده بود و در شک  و تردید بود که  با اینها چكار کند فردى  به  او گفت  که  در روم پادشاهان 
دیوانی  دارند که  اسامی  لشكریان در آن ثبت  است  و او عمر را در تاسیس  دیوان تشویق  کرد. )شاکرالدخیلی  ، 

)37: 1379
برخی  نوشته  اند که  عمر در رابطه  با دیوانه  با امام علی  )ع( مشورت کرد ، آن حضرت به  او فرمود ، اموال را هر 
سال تقسیم  کن  و چیزى  از آن نگه  ندار. عثمان گفت  اموال زیادى  را مشاهده می کنیم  که  براى  تمامی  مردم 
کافیست . )ماوردى  ، 23٦:1٤0٦( در این  زمان بیت  المال هاى  محلی  نیز شكل  گرفت  زیرا فتوحات گسترش 
یافت  و مملكت  اسالمی  توسعه  یافت  ، به  گونه  اى  که  ایالت  ها و والیت  هاى  مختلفی  به  اسالم اضافه  شد و در 
همان مناطق  دیوان و بیت  المال به  وجود آمد، از این  تاریخ  تحول دیگرى  در نظام دیوان دارى  مسلمانان پدید 
آمد و دولت  اسالمی  براى  یک  بیت  المال مرکزى  و چندین  بیت  المال محلی  گردید. تشكیل  دیوان در سال 20 
هجرى  در این  زمان به  وجود آمد ، بخاطر نوشت  شد و اسامی  مردم به  حذف قرابت  به  رسول خدا )ص( و سابقه  

در اسالم در دفاتر ثبت  گردید. این  دیوان داراى  چند بخش  بود :
1- امور لشكرى؛  2- حقوق و رسوم و کارها؛ 3- امور و کارگزاران دولتی ؛ ٤- بیت  المال

در زمان عثمان روال دیوان ها از نظر شكل  مانند دوره قبل  بود ولی  شیوه انجام کارها متفاوت شد و امانت  
دارى  و حفاظت  از آن دچار مشكل  گردید. در این  زمان خلیفه  دست  عده اى  از نزدیكان خود را باز گذاشت  
و به  راحتی  در بیت  المال دخل  و تصرف ناحق  می  کردند و اموال زیادى  از بیت  المال مسلمانان توسط  عثمان 
و اطرافیان اموییش  حیف  و میل  شد و افرادى  مانند مروان و سایر امویان درآمدهاى  هنگفتی  را صاحب  شدند. 
در این  دوره حقوق و دریافتی  امویان قابل  مقایسه  با سایر مردم نبود و آنها بی حد و حصر از بیت  المال برداشت  

می  کردند و ریخت  و پاشهاى  زیادى  انجام میدادند. 
بیت  المال در دوران خالفت  حضرت علی  )ع(

حضرت علی  )ع( زمانی  که  به  خالفت  رسید بسیارى  از آداب اسالمی  و سیره رسول خدا )ص( توسط  خلفا به  
انحراف رفته  بود. یكی  از مواردى  که  دچار تغییر و تحول شده بود و انحرافات زیادى  در آن مشاهده می گردید 
بیت  المال بود. سیره و روش حضرت علی  )ع( در مورد بیت  المال حساسیت  و نگرانی  بود که  سعی  داشت  در 
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عالی  ترین وضع  از آن حفاظت  کند. حساسیت  آن به  حدى  است  که  لحظه  اى  حضرت را رها نمی کند و همیشه  
او را آزار می دهد. در روزهاى  آخر عمر پربرکتشان در مورد بیت  المال به  مردم مصر می نویسد:

همانا من  براى  مالقات پروردگارم مشتاق و به  پاداش او امیدوارم ولی  از این  ناراحتم  که  بی خردان و تبهكاران 
این  امت  حكومت  را بدست  آوردند و آنگاه مال خدا )بیت  المال( را دست  به  دست  بین  خود بگردانند. )سید 
رضی : خطبه  ٦2( در زمان امام علی  )ع( انحرافاتی  که  توسط  خلفا )خصوصا عثمان( به  وجود آماده بود از بین  
رفت  و نحوه هزینه  کردن وجوه آن توسط  برخی  خلفا ایجاد شده بود از بین  برده شد. حضرت به  شخصی  به  
نام عبداهللا ابن  زمعه  ماهیت  بیت  المال را چنین  شرح می دهد: بیت  المال نه  مال شخصی  امام و نه  مال فردى  از 
مسلمانان است  بلكه  بیت  المال متعل  به  همه  مسلمانان بوده که  در اختیار امام ایشان گذاشته  می  شود تا به  عدل 
به  مصرف مسلمانان برسد. )همان: خطبه  232( حضرت علی  )ع( بیت  المال مرکزى  را از مدینه  به  کوفه  انتقال 
داد زیرا مدینه  از نظر جغرافیایی  با سایر مناطق  فاصله  داشت  و مرکزیت  آن دچار مشكالتی  بوده ، حضرت به  
همراه انتقال مرکز خالفت  بیت  المال را نیز جا به  جا کرد و اینگونه  راحت  تر با سایر مناطق  ارتباط برقرار کردند 
و حضرت علی  )ع( براى  اداره بیت  المال مسلمین  دستورالعمل  هایی  جدى  صادر کرد و در اختیار ماموران بیت  
المال قرار داد و همه  ى افراد را سهم  مساوى  از بیت  المال قرار داد. از جمله  زمانی  که  برادرش عقیل  که  فقیر و 
نابینا بود آمد و تقاضاى  مال بیشترى  داد حضرت علی  )ع( با آهن  گداخته  قیامت  را به  او یادآورى  کرد و او را از 

آتش  جهنم  ترساند. )صدر، 1٤11 :53(
نقش  بیت  المال در زندگی  از دیدگاه امام علی  )ع(

حضرت علی  )ع( براى  بیت  المال دستورالعمل  هایی  صادر کرد که  این  دستورات در نامه ها و خطبه هاى  او مورد 
اشاره قرار گرفته  است  و در اختیار کارگزاران خود قرار داده است  و نقش  هایی  براى  بیت  المال در زندگی  مردم 

قایل  است  که  بدین  شرح می باشد: 
1- اصالح امور مردم 

یكی  از نقش  هاى  بیت  المال از دیدگاه حضرت علی  )ع( اصالح و ساماندهی  امور مردم می  داند و می فرماید:
بیت  المال را به  گونه اى  که  وضع  مالیات دهنده   گان را سامان دهد ، بررسی  کن  زیرا بهبودى  وضع  بیت  المال 
و مالیات دهنده گان باعث  بهبودى  امور دیگر اقشار جامعه  می  گردد. )سید رضی  ، نامه 53( حضرت عقیده دارد 
که  اصالح امور مردم به  وسیله  بیت  المال صورت می گیرد زیرا مالیات دهنده گان تامین  کننده هزینه هاى  بیت  

المال و سپاهیان هستند. 
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٢- برطرف کردن احتیاجات مردم
از دیگر آثار و نقش  بیت  المال از دیدگاه امام علی )ع( رفع  نیازها و احتیاجات مردم می باشد. حضرت در 
نامه  53 نهج البالغه  می  فرماید: تمام مردم نان خور مالیات و مالیات دهنده گان هستند. )همان: نامه  53( از این  
عبارت فهمیده میشود که  هیچ  انسانی  به  تنهایی  نمی تواند کلیه  نیازهاى  فردى  و اجتماعی  خود را برآورده نماید ، از 
این  رو نیاز به  همیارى  بیت  المال وجود دارد. از طریق  بیت  المال حقوق مردم پرداخت  می  شود ، حقوق سپاهیان 
و لشكریان پرداخت  می  شود و اگر افرادى  دچار مشكل  می  شوند می توان از طریق  این  بیت  المال به  آنها کمک  

کرد تا مبادا مملكت  دچار مشكل  شود. 
3- دوام حکومت 

از آثار دیگر بیت  المال این  است  که  موجب  دوام و استمرار حكومت  می  شود زیرا دوام حكومت  ها از هزینه ها 
و درامدهاى  بیت  المال است . اگر درامدهاى  بیت  المال نباشد حكومت  نمی تواند به  عمر خود ادامه  دهد. در 
نامه  5٦ نهج  ابالغه  امام علی  )ع( می فرماید: حكومت  با نابودى  بیت  المال جز اندکی  دوام نمی آورد یعنی  دوام 

حكومت  به  دوام و حفاظت  و امانت  دارى  در بیت  المال است . 
٤-عدالت  در تقسیم  بیت  المال 

یكی  از اهداف اساسی  پیامبران ایجاد قسط  عدالت  است  که  در سوره ى حدید آیه  ى 25 می فرماید: ” لیقوم 
الناس بالقسط  ” یعنی  به  کمک  مردم قسط  و عدالت  برقرار نمایید. حضرت علی  )ع( اهداف خودش بعد از 
رسیدن به  خالفت  برقراى  عدالت  اجتماعی  قرار داد و براى  آن تالش کرد ، و جان خود نیز برپایه  همین  عدالت  

ورزى  فدا نمود که  نمونه هایی  از عدالت  ورزى  امام علی  )ع( در بیت  المال به  شرح ذیل  است :
الف ( ابن  ابی  حدید می گوید: طلحه  و زبیر به  هنگام بیعت  با علی  )ع( گفتند ما به  شرطی  با تو بیعت  می  کنیم  
که  ما را در حكومت  شریک  کنی ، علی  )ع( به  آنها گفت  شما در بیت  المال همانند خود من  هستید و من  براى  
خودم از یک  برده ى  حبشی  بینی  بریده حتی  یک  درهم  بیشتر از بیت  المال بر نمی دارم و این  دو پسر من  نیز 

همین  طور. )غفار، 138٦: ٤8(
 ب( در نامه  ٤3 نهج البالغه  مصقله  بن  هبیره شیبانی  پس  از بازخواست  و توبیخ  کردن وى  به  جهت  رعایت  
گاه باش حق  مسلمانانی  که  نزد من  یا پیش  تو هستند در  نكردن اصل  عدل و انصاف در بیت  المال می نویسد: آ
تقسیم  بیت  المال مساوى  است  ، همه  باید به  نزد من  آیند و سهم  خود را از من  بگیرند. )نهج البالغه : نامه  ٤3( 
ج( در یک  از خطبه ها به  صراحت  می  گوید: یک  یاز حقوق مردم بر حاکم  اسالمی  آن است  که  بیت  المال را 
عدالنه  بین  ایشان تقسیم  نماید: اى  مردم مرا بر شما و شما را بر من  حقی  واجب  شده است  ، حق  شما بر من  آن 

است  که  از خیرخواهی  شما دریغ  نورزم و بیت  المال را میان شما عادالنه  تقسیم  کنم . )نهج البالغه : خطبه  3٤(
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اصول و مبانی  حاکم  بر بیت  المال از دیدگاه امام علی )ع(
بیت  المال اصول و مبانی  بر آن حاکم  می  باشد، حضرت علی  )ع( این  اصول و مبانی  را تشریح  می  کند و در 
موارد متعدد به  آن می پردازد. براى  نادیده شدن بهره بردارى  از اموال عمومی  به  اصول و معیارهایی  براى  بیت المال 

تعریف  شده تا از سوء استفاده هاى  شخصی  یه  ویژه از ناحیه  ى کاگذاران بیت  المال و حكام جلوگیرى  کند. 
مهمترین  اصول و مبانی  بیت  المال چنین  است : 

1- امانت  بودن
از نظر علم  اخالق میان انسان ها امنت  دارى  ارزش باالیی  دارد و همه  دوست  دارند که  امانت  دار باشند. 
امانت  دارى  مفهمومی  بسیار گسترده دارد که  امانت  سه شاخه  می  شود: امانت  پروردگار ، امانت  هاى  مردم و 
امانت  هاى  خویش  حضرت علی  )ع( امانت  را سرو اساس اسالمی  می  داند: ” راس االسالم امانته ” راس اسالم 

امانت  است . )امام علی  )ع( ، بی تا: ٤/ ٤7( یا می فرماید: ”امانته  و تجرالرزق و الخیانته  و تجر الفقر”
امانت  رزق و روزى  می  آورد و خیانت  مایه ى  فقر است  )مجلسی  ، بی تا: ٦0/78( امانت  دارى  در همه  جا تاثیر 
دارد خصوصا بیت المال که  جنبه ى  عمومی  دارد، در آن شریک  هستند و مورد تاکید قرار گرفته  است . شاید 
دلیل  آن این  باشد چون این  سرمایه  شامل  همه  می  شود. حضرت علی )ع( نزدیک  ترین دوستان خود را نیز درباره 
خیانت  به  بیت  المال مورد عتاب قرار می داد. امام علی )ع( در نامه ى  ٤1 نهج البالغه  ار کارگزارش که  اموال بیت  
المال را به  غارت برده بود نوشت : همانا من  تو را در امانت  خود شرکت  دادم هم  راز خود کردم و هیچ  یک  از 
افراد خاندانم  به  یارى  و مددکارى  و امانت  دارى  )اموال بیت  المال( مانند تو مورد اعتماد نبودند. آن هنگام که  
دیدى  روزگار بر پسر عمویت  سخت  گرفته  و دشمن  به  او هجوم آورده و امانت  مسلمانان تباه گردیده همگام با 

دیگران دست  از یاریش  کشیدى  و با دیگر خیانت  کنندگان خیانت  کردى . )همان: نامه  ٤1( 2-عمومی  بودن
درآمدهاى  بیت المال به  عموم سلمانان تعلق  دارد و کسی  حق  ندارد به  صورت خصوصی  و شخصی  از آن 
برداشت  کند یا حق  سوء استفاده از آن ندارد. ولی  امر در مصرف بیت  المال مصلحت  جامعه  مسلمانان را باید 
در نظر بگیرد و مانع  افراط و تفریط  شود. امام علی  )ع( به  فرمانداران و کارگزاران خود چنین  فرمان می دهد: 
نوك قلم  هاى  خود را تیز کنید و بین  سطرهاى  نوشته هایتان فاصله  نیندازید. مطالب  اضافی  را در نوشتن  نامه  به  
من  حذف کنید و به  بیان اصل  مقصود و مطلب  بپردازید. از زیاده گویی  بپرهیزید زیرا بیت  المال مسلمانان نباید 
این  گونه  ضررها بپذیرد. )مجلسی  ، بی تا: 105/٤( روزى  عمروعاص در دوران خالفت  نزد امام علی  )ع( آمد تا با 
گفتگو کند، امام که  در اتاق بیت  المال بود شمع  را خاموش کرد و بیرون آمد تا زیر نور ماه صحبت  کنند، وقتی  
علت  را پرسید امام جواب داد این  شمع  بیت  المال است  و جایز نیست  از آن براى  مذاکره شخصی  استفاده شود. 
)همان11٦/٤1( به  دلیل  اینكه  بیت  المال براى  عموم مسلمانان است  توجه  بیشترى  به  حفظ  آن گردد. لذا حضرت 
علی  )ع( تاکید زیادى  بر حفظ  این  امانت  عمومی  و مردمی  دارد و سعی  دارد که  کارگزارانش  را به  این  امر مهم  
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توجه  دهد که  بیت  المال عمومی  و براى  همه  است  و نباید مال عده اى  خاص به  شمار آید. 
٣- عدالت  محوری  

از مبانی  مهم  بیت المال از دیدگاه امام علی  )ع( عدالت  محورى  است  زیرا در تقسیم  بیت المال اگر عدالت  
رعایت  نشود دو قطبی  فقر و غنا در جامعه  ایجاد می شود. عده اى  فقیر و عده اى  پول دار خواهند شد. خداوند 
در سوره نسا در آ یه  ى 135 در مورد عدالت  می  فرماید که  همه  برپادارنده ى عدالت  باشید حتی  اگر علیه  خودتان 
و فرزندانتان باشد. اگر این  امر در مورد بیت  المال باشد قطعا حساسیت  بیشتر است . عدالت  در لغت  یعنی  برابر 
سازى  و توازن است  )راغب  ، بی تا: واژه عدل(. حضرت علی  )ع( به  والی  مكه  در مورد عدالت  می  نویسد: در 
مصرف اموال عمومی  که  در دست  تو جمع  شده اندیشه  کن  و آن را عیال مندان و گرنسگان پیرامونت  ببخش  و 
به  مستمندان و نیازمندانی  که  سخت  به  کمک  مالی  تو احتیاج دارند برسان و مازاد را نزد من  بفرست  تا در میان 

مردم نیازمندى  که  در این  سامان هستند تقسیم  گردد. ) نهج البالغه  :نامه  ٤0( 
٤-بازرسی  و نظارت

از مبانی  بیت  المال بازرسی  و نظارت دقیق  می  باشد ، که  کارگزار بیت المال باید به  آن اهمیت  زیادى  بدهد. 
حضرت علی  )ع( در دوره خالفتش  پس  از نا به  سامانی  هاى  اقتصادى  و مشكالت مالی  به  جامانده از زمام  دارى  
عثمان سعی  کرد موارد خالف را اصالح کند و او حساسیت  خاصی  در بازرسی  از خود نشان دهد. حضرت 
علی )ع( می فرماید: براى  من  شایسته  نیست  امور مربوط به  لشكر و سپاه ، بیت  المال ، جمع  آورى  خراج ، قضاوت 
بین  مسلمین  و گرفتن  حقوق درخواست  کنندگان را رها سازم ، آنگاه با استوارى  بیرون روم و به  دنبال دست  هایی  
به  راه افتم  )نهج  ابالغه : خطبه  119(. حضرت علی  همیشه  تا نیمه هاى  شب  می  نشست  و به  حساب رسی  بیت  

المال می پرداخت . 
٥-دقت  وصیانت  از اموال در بیت  المال 

از مبانی  دیگرى  که  باید مورد توجه  قرارگیرد دقت  و حفاظت  در بیت المال است  که حضرت علی  )ع( به  این  
امر توجه  فوق العاده اى  داشتند. در نامه اى  به  اشعث  بن  قیس  والی  آذربایجان می فرماید: فرماندارى  براى  تو طعمه  
نبوده بلكه  امانت  دارى  در گردن تو است . باید از فرمانده و امام خود اطاعت  کنی ، تو حق  ندارى  نسبت  به  
رعیت  استبداد داشته  باشی  ، در دست  تو اموالی  از ثروت هاى  خداى  بزرگ و غزیز است  وتو خزانه  دار آن هستی  

تا به  من  برسانی )نهج  الباغه : نامه 5(. 
مصرف صحیح  بیت  المال در سیره امام علی )ع(

حضرت علی  )ع( در زمان خالفت  خویش  در مصرف بیت المال داراى  سیره و روش الهی  بود که  از قرآن و 
رسول خدا )ص( نشات گرفته  بود. او هیچگونه  سهمی  از بیت المال براى  خود و خانواده برداشت  نمی کرد و بسیار 
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گاه باش  جانب  احتیاط را رعایت  می  نمود. در نامه  ٤5 نهج البالغه  خطاب ب هعثمان بن  حنیف  می  فرماید: آ
امام شما از دنیاى  خود به  دو جامه ى  فرسوده و دو قرص نان رضایت داده است . پس  قسم  به  خدا من  از دنیاى  
شما طال و نقره اى  برنداشته  و از غنیمت  هاى  آن ذخیره نكرده ام. هر دو جامه ى  کهنه  ام جامعه اى  نیفزوده ام و از 
زمین  دنیا حتی  یک  وجب  در اختیار نگرفته ام )نهج البالغه : نامه  ٤5(. به  دو مورد از شیوه هاى  امام علی  )ع( در 

مصرف بیت  المال اشاره می گردد:
الف ( احتیاط در استفاده از قلم  و کاعذ بیت  المال )مجلسی  ، بی تا: ٤1/105( 

ب( جارو کردن بیت  المال پس  از تقسیم  اموال آن که  ابتدا نماز می خواند و سپس  می فرمود: اى  بیت  المال 
شهادت بده که  من  اموال مسلمین  را به  ایشان دادن و چیزى  نگه  نداشتم . ) همان: 382/9(

گستره فعالیت  های  بیت  المال از نظر امام علی  )ع(
فعالیت  هاى  بیت المال در صدر اسالم از اهمیت  خاصی  برخوردار بوده است . شواهد حكایت  از آن دارد 
که  فعالیت  هایی  همانند توسعه  آموزش و پرورش عمومی  ، تبلیغ  و ترویج  دین  اسالم ، رشد و توسعه  علوم و فنون 
بوه است .  المال مسلمین   بیت   بر عهده  تامین  هزینه هاى  دفاعی  سپاه و لشكر همه   تامین  اجتماعی  ،  جدید ، 
فعالیت  هاى  کشاورزى  ، بازرگانی  ، پیشه  روى  باعثرونق  و افزایش  حجم  بیت  المال می شد. بررسی  وضعیت  بیت  

المال نشان می دهد که  فعالیت  هاى  زیادى  می  توان از بیت المال منشا بگیرد. 
اوال: حقوق مردم از بیت  المال پرداخت  می  شد. 

ثانیا: حقوق سپاهیان و لشكریان مدافع  مرزها از بیت  المال بود. 
ثالثا: کارگزاران حكومتی  و کامندان دولتی  از بیت  المال حقوق دریافت  می  کردند. رابعا: افراد بسیار مسكین  

و فقیرى  که  مشكالت زیادى  داشتند کمک  هاى  فوق العاده اى  از بیت  المال مسلمین  دریافت  می  کردند. 
جمع  آوری  عمومی  اموال بیت  المال

حضرت علی  )ع( نسبت  به  جمع  آورى  اموال بیت  المال حساسیت  خاصی  داشتند. ایشان سعی  می  کردند 
همانطور که  در تقسیم  بیت  المال به  کسی  ظلم  نشود در جمع  آورى  اموال آن نیز به  کسی  ظلم  و ستم  نگردد. 
اموال بیت  المال از خمس  و زکات و صدقه  و غنایم  جنگی  حاصل  می  شد. مورد توجه  عاملین  این  بود که  بر 
اساس دستورالعمل  ها و نامه هاى  حضرت مبادا از کسی  اضافه  تر گرفته  شود یا به  او ظلمی  گردد که  از درون قلب  
غود ناراحت  گردد. او به  عاملین  خود تاکید می کرد که  جمع  آورى  مالیات جهت  بیت  المال را نباید به  کسانی  
دیگر واگذار کنید که  در خطبه  119 نهج البالغه  می  فرماید: حاکم  اسالمی  جمع  آورى  بیت  المال مسلمانان را به  

دیگران واگذار کند به  طورى  که  اطالع و نظارتی  برآن نداشته  باشند. 
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ویژگی  کاگزاران بیت  المال از نگاه امام علی  )ع(
حضرت علی  )ع( در خطبه ها و نامه هاى  خود ویژگی  هایی  براى  کارگزاران بیت  المال ذکر می کند که  بسیار 

ارزشمند است . در همه  حال باید مسؤولین  این  ویژگی  ها را در نظر داشته  باشند:
اموال  مالیات دهنده گان 3- اهل  دقت  نظر ٤-احتیاط در  1-امانت  دارى  2-در نظر گرفتن  صالحیت  
5-عادل بودن ٦-در نظر گرفتن  شرایط  مردم 7-رعایت  حق  مساکین  8-توجه  به  عمران و آبادى  9-تخفیف  در 
خراج 10- خدا ترس 11- رعایت  انصاف 12- شكیبایی  در برخورد با مردم 13- عدم ایجاد رعب  و وحشت  

)نهج البالغه  نامه  53( 1٤- عدم انحصار طلبی  در بیت  المال 15- تقسیم  سریع  بیت  المال
امام علی  )ع( پس  از فتح  بصره در جنگ  جمل  گروهی  از قاریان و خزانه  داران را فراخواند و دستور داد درهاى  

بیت  المال را گشودند. امام با دیدن اموال فرمودند:
”یا صفراء و یا بیضاء غرى  غیرى  ، المال یعسوب الظلم  و انا یعسوب المومنین” اى  زردها و سپیدها )طالها و 

نقره ها( غیر مرا فریب  دهید مال پیشواى  ستمگاران است  و من  پیشواى  مومنان هستم . 
کارگزاران بیت  المال باید دقت  کنند که  هدف از تشكیل  بیت  المال فقرزایی ، اصالح امور، توجه  به  شخصیت  
مردم، حقوق محرومان و حفظ  حرمت  حكومت  اسالمی  و عیره می باشدکه  ائ باید در این  مسیر تالش خود را 

بكند و صیانت  و حفاظت  از بیت  المال را سرلوحه  برنامه هاى  کارى  خود قرار دهد. 

نتیجه گیری 
بیت  المال از زمان رسول خدا )ص( خصوصا در مدینه  شكل  گرفت  ، یعنی  مكانی  که  اموال عمومی  مسلمانان 
به  دست   غنایمی   اگر در جنگ  ها  داشت .  بسیار ساده اى   ابتدا شكب   در  ولی   آورى  می  کنند ،  آن جمع   در 
مسلمانان می افتاد آنرا در مسجدالنبی  جمع  آورى  می  کردند و زیر نظر مستقیم  رسول خدا )ص( میان مسلمانان 
تقسیم  می  گردید. در دوره خلفاى  راشدین  که  فتوحات گسترده تر گردید ، در زمان عمر بیت  المال یا دیوان 
شكل  گرفت  و حالت  رسمی  به  خود گرفت . در زمان عثمان که  بیت  المال حالت رسمی  به  خود داشت  مورد 
دست  اندازى  و طمع  ورزى  بنی  امیه  و اطرافیان عثمان قرار گرفت  و به  انحراف رفت . حضرت علی  )ع( زمانی  
که  خالفت  را به  دست  گرفت  یكی  از اقدامات جدى  خود مبارزه با انحراف در بیت  المال قرار داد و در خطبه  
و نامه هایش  دستوراتی  براى  اصالح امور بیت  المال صادر کردند. حضرت علی  )ع( در مورد بیت  المال و عدالت  
در مصرف اموال آن و جمع  آورى  اموال آن و کارگزاران امورات آن حساسیت  هاى  خاصی  اعمال می نمودند تا 
جایی  که  در این  مورد برخوردهاى  زیادى  با کارگزارانش  داشتند. حضرت علی  )ع( براى  بیت  المال ویژگی  ها و 
مبانی  می  شمارد مانند: امانت  بودن ، عمومیت  ، عدالت  محورى  ، بازرسی  و نظارت، دقت  در بیت  المال و نحوه 
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مصرف اموال آن بود. ضرورى  است  که  مسوؤلین  و کارگزارانی  که  عهده دار اموال و امورات بیت  المال هستند 
ویژگی  هایی  را اوال خود دارا باشند و ثانیا اصول و مبانی  را رعایت  کنند تا بهتر و راحت  تر بشود آن را اداره کرد 
و از دزدى  و غارت آن جلوگیرى  کرد. صیانت  و حفاظت  از بیت  المال باعث  می  شود که  اوال اموال بیت  المال 
پایمال نگردد و ثانیا اسراف و غارت گرى  صورت نگیرد ، ثاال مردم دچار یاس و ناامیدى  نشوند ، رابعا مردم از 

حكومت  ها جدا و بریده نشوند و خامسا احترام متقابل  و امنیت  اختصاصی  برقرار شود. 

منابع  
1- قرآن کریم  

2- اصطخرى ، ابواسحاق ابراهیم  )137٤( مسالک  و ممالک ، به  اهتمام ایرج افشار، شرکت  انتشارات علمی  
و فرهنگی  تهران

3- سپهرى  ، محمد )1389( تمدن اسالمی  در عصر امویان، شرکت  چاپ و نشر بین  الملل ، تهران
٤- طرفدار، حسن  )13٦9( بررسی  وضعیت  اقتصادى  مسلمانان در صدر اسالم ، دانشگاه امام صادق تهران

5- غفارى ،  هادى  )138٦( نظام اقتصادى  صدر اسالم، انتشارات پیام نور، تهران
٦- صدر، سیدمحمدباقر )1٤11( اقتصادنا ، دارالتعاریف  للمطبوعات، بیرون

ترجمه  سید محمدصادق عارف ،  آن،  و تحوالت  پیدایش   المال  بیت   الدخیلی  ، خوله  )1379(  7- شاکر 
بنیادپژوهش  هاى  اسالمی  ، مشهد

8- ماوردى ، علی  بن  محمد )1٤0٦( احكام السطانیه ، دفتر تبلیغات اسالمی ، قم 
9- مجلسی ، محمدباقر )بی  تا( بحاراالنوار، انتشارات دارالفكر، بیروت

10-راغب  اصفهانی  ، )بی  تا(مفردات، دارالفكر، بیروت
11-شیخ  موحد، علی  )1380( اهداف و وظایف  اصولی  حكومت  اسالمی )جلد1و2(، انتشارات سلسله ، قم 

12-شاکرى ، محمدرضا )138٤( علی  )ع( در اوج سیاست ، انتشارات ایدون، تهران
13-حكیمی ، محمدرضا )1381( زمینه ها و موانع  تحقق  عدالت  اقتصادى  موسسه  فرهنگی  دانش  و اندیشه  

معاصر، تهران 
1٤-ذاکرى ، علی  اکبر )1381( اخالق کاگزاران، موسسه  فرهنگی  دانش  و اندیشه  معاصر، تهران

15-دشتی ، محمد )1380( نهج البالغه ، انتشارات الهیجی ، قم  1٦-شیخی ، حمیدرضا )1387( آشنایی  با 
نهج البالغه ، انتشارات سمت ، تهران

17-دلشاد تهرانی ، مصطفی  )1389( تفسیرموضوعی  نهج البالغه ، انتشار دفتر نشر معارف، قم . 
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وحدت و همگرایی  اسالمی  در آیینه  نهج البالغه 
مسلم  احمدی1 و حامد محمدی 2

چکیده
بی تردید انسجام و وحدت جمعی  را می توان از مهم ترین  مسائل  امت  اسالمی  و از جمله  دغدغه هاى  فكرى  
و دیرینه  رهبران و مصلحان دینی  دانست . با نگاهی  گذرا به  تاریخ  اسالم و بازشناسی  موضع گیرى هاى  حضرت 
علی  )علیه  السالم( در برابر حوادث گوناگون زمان، مسئله  »وحدت« و نقش  مؤثر ایشان در ایجاد و گسترش این  
مسئله  مهم  و تحقق  آن در جهان اسالم قابل  تامل  و توجه  است . منشأ حقیقی  وحدت اسالمی ، همان دین  اسالم 
است  که  ریشه  در فطرت انسان دارد. این  وحدت فكرى  و ایدئولوژیكی ، مهم ترین  مبناى  وحدت در جامعه  
اسالمی  است . نوشتار حاضر که  به  شیوه توصیفی  - تحلیلی  و با روش تاریخی  انجام شده است  می کوشد تا با 
بررسی  اندیشه هاى  امام علی  )علیه  السالم(در نهج البالغه ، اهمیت  این  اصل  اساسی  را نشان دهد. در ابتداى  مقاله  
به  ضرورت واهمییت  موضوع و مبانی  وحدت امت  اسالمی  پرداخته ایم . در ادامه  به  جایگاه حضرت علی )علیه  
السالم( به  عنوان مصداق و مهیا کننده زمینه ى  وحدت امت  اسالمی  پرداخته  شده است  و این  مهم  را در ارتباط 

با گفتار واندیشه  ایشان در نهج البالغه  بررسی  کرده ایم . 

واژگان کلیدی: وحدت، امت  اسالمی ، نهج البالغه ، علی  )علیه  السالم(

1  - کارشناسارشد تاریخ  و تمدن ملل  اسالمی ، دانشگاه تهران
2  - کارشناس ارشد تاریخ  وتمدن، دانشگاه تهران
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مقدمه 
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  
ملت ها 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. 
یكی  از گفتمان هاى ضرورى  در میان مسلمانان جهان در عصر کنونی  وحدت اسالمی  می باشد. در متن  منابع  
اصیل  اسالمی ، به  خصوص در قرآن کریم ، واژه هایی  همچون »امت « و »امت  واحده« بهترین  مؤید این  مطلب  
است . انسجام و وحدت جمعی ، مهم ترین  مسئله  امت  اسالمی  است . استعمارگران، به  اهمیت  آن پی  برده و در 
سده هاى  اخیر، درصدد شكستن  آن برآمده و بهره هاى  ظالمانه  فراوانی  برده اند. وحدت اسالمی ، از مهم ترین  
ایده ها و آرمان هایی  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  و اجتماعی  وحدت مسلمانان، عمق  و 

استحكام می یابد )موثقی ، 1371؛ ص383(. 
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 کوتاهترین  
مدت ممكن ، اسالم تا کشورهاى  اروپایی  و نیز برخی  از ممالک  غربی  راه 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  بزرگو به  علت  ناهماهنگی  و تشّتت  آراء آنان می باشد. 
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  مشترك 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 زمینه  
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 . 
ِه  خداوند در قرآن کریم  مسلمانان را به  اتحاد و الفت  با یكدیگر دعوت نموده است : »َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَّ
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ُقوا« )آلعمران/ 103(. حبل  اهللا همان راه پیامبر و اهل  بیت  است . شناخت  مبانی  و بن  مایه هاى   َجِمیًعا َواَل َتَفرَّ
فكرى  فرهنگی  موجود در اندیشه  علی  )علیه  السالم( و نهج البالغه  ایشان به  عنوان پیوند دهنده ى  مسلمین  به  
یكدیگر، امرى  واضح  و بدیهی  است . با عنایت  به  آموزه هاى  دینی  و آثار عملی  وحدت و انسجام اسالمی ، 
ضرورت پرداختن  نهج البالغه  امام علی  )علیه  السالم( روشن  و بدیهی  است . به  نظر می رسد لزوم تالش براى  
تحقق  عملی  وحدت و دورى  از تفرقه ، جاى  هیچ گونه  شک  و تردیدى  ندارد و محل  هیچ  نوع تأمل  و بحثی  
نیست . همانگونه  که  وحدت و تمرکز قدرت، ما را در نیل  به  آرمان ها 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. 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 ، 1٤13ق، ج1، ص20٦(. 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 ، 13٦٦ش، ص23٤(. 
امیرمؤمنان علی )ع( که  در سایه  مكتب  پیامبر بالیده و دستورات اسالمی  را از ایشان فرا گرفته  است ، تكامل  
مادى  و معنوى  امت  اسالمی  را در انسجام و اتحاد اسالمی  می دانسته  و با رفتارهاى  سیاسی ، اجتماعی  و مذهبی  
خویش  در صدد اتحاد هرچه  بیشتر جامعه  اسالمی  بوده است . ایشان هدفی  جز این  نداشت  که  شكاف امتها را 

از میان بردارد یا راه رشدى  را آماده سازد )عبدالمقصود، 1353ش، ص129(. 
عبدالمتعال صعیدى ، استاد دانشگاه االزهر در مقاله اى  با عنوان »علی  بن  ابی طالب  و تقریب  بین  مذاهب«، 
می نویسد: »این  فضیلت  بزرگی  براى  علی  بن  ابی طالب  )رض( 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« )بی آزار شیرازى ، 

1357ش، ص207(. 
ضرورت و هدف موضوع

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  ضرور ساخته  است ، و یگانه  راه بیرون 
رفت  از معضالت کنونی ، وحدت و اتحاد مسلمانان خواهد بود. قرآن و احادیث  اهل  بیت  علیهم  السالم نیز 
وحدت امت  اسالمی  را امرى  ضرور خوانده و بدان توصیه  کرده است : و اعتصموا بحبل  اهللا جمیعا و ال تفرقوا. 
همگی  به  ریسمان خداوند چنگ  زنید و پراکنده نشوید )آل عمران/103(. یكی  از مؤلفه هاى  اصلی  تفكرات 
اسالمی  امام)ع(، اتحاد میان مسلمانان بود و در بیان اهمیت  این  موضوع در اندیشه  حضرت علی )ع( همین  بس  
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گاه باشید! که  شما  که  ایشان اتحاد میان مسلمانان را موهبتی  بی بدیل  از جانب  خداوند می داند و می فرماید: »آ
دست  از رشته  اطاعت  کشیده و با زنده کردن ارزشهاى  عصر جاهلیت ، دژ محكم  الهی  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  هیچ کس  نمی تواند بهاى  آن را تعیین  نماید؛ زیرا از هر ارزشی  برتر و از هر کرامتی  واالتر است « )نهج البالغه ، 

خ 192(. 
از دیدگاه امام صادق علیه  السالم کسی  که  به  اندازه یک  وجب  از جماعت  مسلمانان دورى  گزیند، رشته  
اسالم را از گردن خود پاره کرده است  )کلینی ، ج 1، ص ٤05(. بنابراین  وحدت و اتحاد، او ال ضرورت عقلی  
است . ثانیا آیات فراوان و احادیث  اهل  بیت  علیهم  السالم نیز آن را اصل  ضرور دانسته  است . ایجاد وحدت و 
اتحاد پیروان مذاهب  اسالمی  و امت  اسالم، از اهداف اصلی  بحث  مورد نظر است  که  با رعایت  وتوجه  به  سیره 
و شیوه هاى برخورد امام علی  علیه  السالم با خلفا و مشاوره و مساعدت هاى گوناگون حضرت با آن ها، رسیدن 

به  این  هدف مقدس، ممكن  و آسان خوهد بود. 
بنابراین  وحدت و اتحاد، اواًل؛ ضرورت قلی ع است ، ثانیًا؛ آیات فراوان و احادیث  اهل بیت )ع( نیز آن را یک  
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. 
اهمیت  وحدت اسالمی 

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  
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 آموزه هاى اسالمی  به  صورت مدون، به  تبیین  این  ایده پرداخته  نشده است . 
تأکید آموزه هاى  اسالمی  بر رعایت  معیارهاى  اخالقی  و عملی  در رفتار با مسلمانان، گویاى  اهمیت  وحدتی  

است  که  بر مبانی  اصولی  مشترك مذاهب  استوار است . 
وحدت، در لغت  به  معناى  یگانگی ، یكپارچگی  و یكی  شدن است  )جوهرى ، ج2، ص5٤7(. در اصطالح 
یعنی  ملت  و امت  اسالم باید هماهنگ ، یک نواخت  و هم صدا باشند )خامنه اى ، 1377؛ص91(. انسجام نیز به  
معناى  روان شدن اشک  و جز آن، روانی  در کالم، هماهنگی  و هموارى  آمده است . 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 
مشترك 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 پرهیزاز احساسات زودگذر و تعصبات غیرقابل  کنترل است  )خومحمدى ، 1385؛ ص٤5(. 
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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 ، 1388؛ ص71(. 
حضرت علی )ع( در بخشی  از نهج البالغه ، که  شمارى  از عالمان را به  سبب  اختالف رأى  در احكام قطعی  
اسالم نكوهش  می کند، آنها را به  مبانی  اتحاد و انسجام اسالمی  توجه  می دهد و می فرماید: دعوایی  در مورد یكی  
از احكام اجتماعی  نزد عالمی  می برند؛ وى  با رأى  خود حكمی  صادر می کند؛ همان دعوا را نزد دیگرى  می برند 
که  او درست  برخالف رأى  اولی  حكم  می دهد؛ سپس  همه  قضات نزد رئیس  خود که  آنها را به  قضاوت منصوب 
کرده است  گرد هم  می آیند؛ او رأى  همگی  را برحق  می شمارد. در صورتی  که  خدایشان یكی ، پیامبرشانیكی  
و کتابشان یكی  است  )نهج البالغه ، خ18(. نیز ایشان در نامه اى  که  طی  آن حوادث و رخدادهاى  صفین  را بیان 
می کنند )ابن  ابی  الحدید، ص 108(تصریح  می نمایند: در آغاز، با مردم شام دیدار کردیم ؛ در حالی  که  ظاهرًا 
پروردگار ما یكی ، پیامبر ما یكی  و دعوت ما در اسالم یكی  بود و در ایمان به  خدا و تصدیق  پیامبرش، هیچ  کدام 

از ما بر دیگرى  برترى  نداشت  و با هم  متحد بودیم ) نهج البالغه ، ن58(. 
بنابراین  بر اساس اندیشه  امام علی  )علیه  السالم( می توان دریافت  که  مبانی  اتحاد اسالمی ، خداوند یگانه ، 
پیامبر عظیم  الشأن )ص( و قرآن کریم  هستند، از این  رو در نوشتار حاضر به  اختصار به  این  مبانی  پرداخته  شده 

است . 
وحدت اسالمی  در قرآن و سنت 

جامع ترین  پشتوانه هاى  دینی  )قرآن و سنت ( به  وضوح بر اهمیت  وحدت مسلمین  تأکید می کنند. یک  نكته  
قابل  توجه  در وحدت این  است  که  تمامی  تعالیم  قرآن 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  مشترك 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  مهمترین  منابع  مشترك مسلمانان به  اختصار اشاره اى  خواهیم  کرد. پر واضح  است  تمام همت  وتالش پیامبر 
)ص(در جهت  ایجاد پیوند و وحدت در امت  اسالمی  بوده است . غدیر نیز یكی  از مهمترین  مبانی  وحدت اسالمی  

در اندیشه  پیامبر است ؛ چرا که  ایشان آینده جامعه  و امت  اسالمی  را در همگرایی  و اتحاد می دانست  واین  مهم  
بزرگترین  پیام غدیر است . قرآن کریم  به  مساله  وحدت اسالمی  اهتمام خاصی  دارد. از یک  سو پیامدهاى  مثبت  
اتحاد را باز گو می کند و از سوى  دیگر نسبت  به  پیامدهاى  منفی  آن انذار می دهد. آیه  معروف »واعتصمو ا بحبل  
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اهللا...« همه  مسلمانان را دعوت به  اتحاد و دورى  از اختالف می کند. این  آیه  در سیاق آیاتی  قرار دارد که  در 
صدر آن ها، مؤمنان را به  رعایت  تقواى  الهی  فرا می  خواند. از این  آیه  شریفه  می  توان این  نكته  را استنباط کرد 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. 
آثار اتحاد از دیدگاه قرآن 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. قرآن تبیین  می کند که  مهم  ترین دستاورد 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 همه  فتنه هاى  اجتماعی  را که  از برترى  جویی  نژادى  
سرچشمه  می گیرد، از میان می برد؛ چنان که  اتحاد میان مؤمنان و پیروان ادیان آسمانی  از تنش  و درگیرى  میان 
آنها می کاهد. از دیگر آثارى  که  قرآن 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. 

قرآن براى  دستیابی  به  اتحاد، راهكارهایی  عملی  نیز نشان می دهد که  می توان به  امورى  چون: توجه  به  نقاط 
مشترك)حج  / 5؛ حجرات / 13؛ آل عمران / ٦2( و چنگ  زدن به  ریسمان الهی  )آل عمران / 103( که  مصداق 
آن قرآن، پیامبر)ص(، امامان)ع( و سنت  هاى ایشان است  اشاره کرد. قرآن اعتصام و چنگ  زدن به  ریسمان الهی  را 
عامل  مهمی  براى  رهایی  از تفرقه  و ایجاد اتحاد بر می شمارد؛ 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  قرآن تمسک  جوید 
و راه و روش آن را مالك و معیار قرار دهد، با اختالفاتی  در حوزه تفسیرى  مواجه  و رو به  رو می شود، قرآن 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 83(. قرآن 
به  عنوان وحی  خطاناپذیر الهی ، برترین  منبع  و مالك ارزیابی  منابع  مشترك است  که  خداوند، خود را به  عنوان 
کر« )حجر/9(. کتابی  که  پایه  گذار وحدت میان امت  اسالمی   لنا الذِّ حافظ  آن معرفی می کند: »إّنا َنحُن َنزَّ
است  و در بیش  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 / 1٤(، »تعاونوا« )مائده، 2(، »السلم« )بقره/ 208(، »اصالح بین  الناس« )بقره/ 
22٤؛ نساء/ 11٤؛ انفال/ 1(، »اّلف بین  قلوبكم« )انفال/ ٦3؛ توبه / ٦0؛ قریش / 1و2؛ آل عمران/ 103(، »امه  
واحد« )انبیاء/ 92؛ مؤمنون/ 52؛ آل عمران/ 73؛ حجرات/ 10(، »اخوت« )احزاب/ 5؛ حجر/ ٤7؛ توبه / 
11؛ شورى / 23(، بر وحدت میان مسلمانان تأکید کرده است . قرآن از وحدت به  عنوان نعمت  یاد می کند و 
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ُقوا  ِه َجِمیعًا َو ال َتَفرَّ از مؤمنان می خواهد با یادآورى  دوران تفرقه ، در حفظ  اتحاد بكوشند: »َو اْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَّ
ْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخوانا« )آل عمران/ 103( در این  

َ
َف َبیَن ُقُلوِبُكْم َفأ لَّ

َ
ْعداًء َفأ

َ
ِه َعَلیُكْم ِإْذ ُکْنُتْم أ َو اْذُکُروا ِنْعَمَت اللَّ

آیه  واژه »حبل«، به  معناى  وسیله  اى  است  که  انسان توسط  آن به  مقصد و حاجت  خود می رسد، مانند ریسمانی  
که  انسان با چنگ  زدن به  آن، خود را از ته  چاهی  نجات دهد)طبرسی ، ج1، ص803؛ شوکانی ، ج2، ص٤7٤(. 
البته  براى  عبارت »حبل  اهللا« در این  آیه ، چندین  معنا ذکر شده، از جمله : عهداهللا، اطاعت  از خدا، اخالص در 

برابر او، مكتب  توحیدى  اسالم، اهل  بیت  )ع( و قرآن است )طبرسی ، ج 1، ص 805 ؛ سیوطی ، ج2، ص271(. 
بر اساس آیات قرآن، کسانی  که  خدا، پیامبر، کتاب و قبله  شان یكی  است ، بایستی  وحدت کلمه  داشته  باشند؛ 
ُكْم َفاْعُبُدون ؛ این است امت شما که امتی واحده )یگانه(  َنا َربُّ

َ
ًة واِحَدًة َو أ مَّ

ُ
ُتُكْم أ مَّ

ُ
چنانچه می فرماید: »ِإنَّ هِذِه أ

ًة  مَّ
ُ
ُتُكْم أ مَّ

ُ
است  )با یک  هدف و یک  خدا(، و من  پروردگار شمایم ، پس  مرا بپرستید« )انبیاء/ 92( و »و ِإنَّ هِذِه أ

ُقوِن؛ و در حقیقت  این  امت  شماست  که  امتی  یگانه  است ، و من  پروردگار شمایم  پس ، از  ُكْم َفاتَّ َنا َربُّ
َ
واِحَدًة َو أ

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  موعظه  ى صرف نیست ، بلكه  تكلیف  است . 
گاه و دلسوزى  نیست  که  شكوفایی  دوبارة تمدن اسالمی  و مجد و عظمت  اسالم را نخواهد.  هیچ  مسلمان آ
تمام مسلمانان بر این  باورند که  یكی  از عوامل  مجد و عظمت  اسالم و شكوفایی ِ مجدد تمدن بزرگ اسالمی ، 
وحدت، همبستگی  و انسجام همه  نیروها و مذاهب  اسالمی  در سایه  عمل  به  قرآن و بازگشت  به  قرآن است  

مسلمانان با این  اتحاد و یكپارچگی  می توانند در برابر قدرتهاى  استكبارى  بایستند و آنها را مغلوب نمایند. 
مصداق عینی  وحدت؛ پیامبر)ص( و اهل  بیت )ع(

دین  اسالم بر پایه  تعالیم  ارائه  شده توسط  حضرت محمد )ص( و در قالب  کالم الهی  قرآن 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  قرآن می داند؛ این  سه  باور اساسی ، خود 
مستلزم باور به  تمامی  گزاره هاى دینی  اسالم است . خداوند در قرآن کریم  مسلمانان را به  اتحاد و الفت  با یكدیگر 
ُقوا« )آلعمران/ 103(. پیامبر)ص( نیز مسلمانان را به  حفظ   ِه َجِمیًعا َواَل َتَفرَّ دعوت نموده است: »َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَّ
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 ، ج1، ص20٦(. 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 ، 13٦٦؛ ص23٤(. پیامبر اسالم در کالمی ، جامعه  اسالم را به  پیكر 



249مجموعهمقاالتاولینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

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 ، ج15، ص287(. 
شریف  رضی )ره( در نخستین  خطبه  نهج البالغه  در این  رابطه ، به  نقل  از حضرت علی )ع( آورده است : قرنها 
پدید آمد و روزگاران سپرى  شد؛ پدران رفتند و فرزندان جاى  آنها را گرفتند، تا اینكه  خداى  سبحان براى  وفاى  
به  وعده خود و کامل  گردانیدن دوران نبوت، حضرت محمد )ص( را به  پیامبرى  برگزید... در روزگارى  که  مردم 

روى  زمین ، داراى  مذاهب  پراکنده، خواسته هاى گوناگون و روش هاى  متفاوت بودند. 
در بخش  دیگرى  از نهج البالغه  خطبه اى  که  حضرتش  در سرزمین  ذى  قار )شهرى  در نزدیكی  بصره است  که  
جنگ  ایران و اعراب پیش  از اسالم در آن مكان روى  داد( ایراد فرمود )العقد الفرید، ج٤، ص7(. به  گردآورى  
سخنان علی )ع( درباره پیامدهاى  سودمند و پر خیر و برکت  بعثت  پیامبر اکرم )ص( پرداخته  و آورده است : خداوند 
با مبعوث کردن پیامبر، شكاف هاى  اجتماعی  را به  وحدت اصالح کرد و فاصله ها را به  هم  پیوند داد و پس  از 
آنكه  آتش  دشمنی ها و کینه هاى  بر افروخته ، در دلها راه یافته  بود، میان خویشان همدلی  ایجاد کرد)نهج البالغه ، 
خ2(. افزون بر فقره هاى  یاد شده، در بخشهاى  دیگر نهج البالغه  نیز با بیانی  مشابه  به  این  مهم  پرداخته  شده است  

)همان، خ9٦ و خ192(
به   و  الهی   پیامبران  نبوت  به   تمام مسلمانان جهان  اعتقاد  امت  اسالمی   مبانی  وحدت  از اصلی  ترین  یكی  
هر  در  قائلند  اسالمی   فرق  همه   است .  فرستاده خدا  آخرین   عنوان  به   پیامبرى  حضرت محمد)ص(  خصوص 
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. قرآن کریم  نیز ایمان به  پیامبران را از ویژگی  هاى مؤمنان معرفی  کرده است :
وِتَی ُموَسی 

ُ
ِإْبَراِهیَم َوِإْسَماِعیَل َوِإْسَحَق َوَیْعُقوَب َوالْسَباِط َوَما أ نِزَل ِإَلی 

ُ
أ ِإَلْیَنا َوَما  نِزَل 

ُ
أ ِبالّلِه َوَمآ  ا  »ُقوُلوْا آَمنَّ

ْنُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن: گویید: »ما به  خدا، و به  آنچه  بر ما  َحٍد مِّ
َ
ُق َبْیَن أ ِهْم اَل ُنَفرِّ بِّ وَن ِمن رَّ ِبیُّ وِتَی النَّ

ُ
َوِعیَسی َوَما أ

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 آوردهایم  میان هیچ  یک  از ایشان فرق نمی گذاریم  

و در برابر او تسلیم  هستیم .« )بقره/13٦(. 
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 همه  صحنه ها اعم  از 
محراب عبادت و میدان جنگ  و در همه  تحوالت اجتماعی ، سیاسی  و اقتصادى ، جلوهگر گردید. خداوند، 
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حضرت محمد )ص( را محور وحدت عملی  مسلمانان معرفی  کرده است . در این  زمینه  فرمودند: »َوَما آَتاُکُم 
َه َشِدیُد اْلِعَقاب: َو آنچه  را فرستاده )او( به  شما داد، آن را  َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُکْم َعْنُه َفانَتُهوا َواتَّ الرَّ
بگیرید و از آنچه  شما را باز داشت ، باز ایستید و از خدا پروا بدارید که  خدا سخت کیفر است« )حشر/7(. این  
محوریت  شامل  تمامی  گفتار و کردار رسول خدا )ص( است . مالك 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  وحدت جامعه  و همبستگی  مسلمانان نقش  بسزائی  دارد. خداوند سنت  پیامبراکرم)ص( را تضمین  
نموده و تأکید 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 ٤(. 
عده اى  از مفسرین  این  عصمت  کالمی  حضرت را به  تمام سیره و سنت  ایشان سرایت  داده اند )حسینی  
مدانی ، ج19، ص 7 ؛ بابایی ، ج٤، ص 577(. از این  رو، اطاعت  از ایشان در حكم  پیروى  از خداوند، ایمان به 
ْرَسْلَناَک َعَلیِهْم َحِفیًظا؛ کسی  که  

َ
ی َفَمآ أ َه َوَمن َتَولَّ َطاَع اللَّ

َ
ُسوَل َفَقْد أ ن یِطِع الرَّ او و ایمان به رسالت الهی است »مَّ

از پیامبر)ص( اطاعت  کند خدا را اطاعت  کرده، و کسی  که  سرباز زند، تو را نگهبان او نفرستادیم « )نساء/ 80(. 
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 . 
رسول اکرم)ص( پس  از مهاجرت به  مدینه ، بر مبناى  تعالیم  قرآن 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، ج1، ص 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، 1388؛ ص77(. 
بنابراین  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 شبهه  اى  بود که  
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می توانست  آتش  کینه ها و عداوت هاى  پیشین  را از نو شعله  ور سازد )امین ، 137٦ص87(. 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 ، ص 21٤ ؛ ابن  هشام، ج2، ص 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 

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 بهرهگیرى  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 ارزشهاى  الهی  را جایگزین  آن کرد. از مهم ترین  مبانی  ارزشی  وحدت اسالمی ، 
پایدارى  در مقابل  دشمن  مشترك 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 ، 13٦7؛ ص77(. اهمیت  این  عامل  تا حدى  است  که  برخی  اندیشمندان اسالمی  مقابله  
با دشمن  مشترك را جزء ارکان اصلی  در مفهوم وحدت شمرده و وحدت اسالمی  را بر طبق  این  مبنا تعریف  
می کنند. شهید مطهرى  قائل  است : »وحدت یعنی : متشكل  شدن مسلمین  در یک  صف  در برابر دشمنان 

مشترك« )مرتضی  مطهرى ، 1385؛ص 23٤(. 
حضرت علی )علیه  السالم( و وحدت اسالمی 

از آموزه هاى  اثر شریف  نهج البالغه  این  گونه  برداشت  می شود که  حضرت علی )ع( جایگاه و منزلتی  بس  واال 
براى  »وحدت امت  اسالمی« قائل  بوده اند؛ به  گونه  اى  که  آن را منت  و موهبتی  بی بدیل  از جانب  خداوند متعال 
گاه باشید! که  شما دست  از  برشمرده اند و در نكوهش  کوفیان که  قدردان این  نعمت  نبوده اند می فرمایند: آ
رشته  اطاعت  کشیده و با زنده کردن ارزشهاى  عصر جاهلیت ، دژ محكم  الهی  را در هم  شكسته اید؛ در حالی  
که  خداوند بر این  امت  اسالمی  بر »وحدت و برادرى« منت  گذارده بود که  در سایه  آن زندگی  کنند؛ نعمتی  
که  هیچ  کس  نمی تواند بهاى  آن را تعیین  نماید؛ زیرا از هر ارزشی  برتر و از هر کرامتی  واالتر است )الشریف  

الرضی ، 1379، خ192(. 
اهتمام و عنایت  حضرت علی )ع( به  مسئله  »وحدت و انسجام اسالمی« به  حدى  است  که  ایشان براى  تحقق  
این  مهم ، از حق  مسّلم  و منصوص خود که  همانا خالفت  پس  از پیامبر اکرم)ص( است  گذشته  اند و می فرمایند: 
آن گاه که پیامبر به  سوى  خدا رفت ، مسلمانان پس  از وى  در کار حكومت  با هم  درگیر شدند؛ سوگند به  خدا نه  
در فكرم می گذشت  و نه  در خاطرم می آمد که  عرب، خالفت  را پس  از رسول خدا )ص( از اهل  بیت  او بگرداند 
یا مرا پس  از وى  از عهده دار شدن آن باز دار )همان، ن ٦2( ایشان در ادامه ، حفظ  دین  را که  بی تردید یكی  
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از مهم  ترین مبانی  اتحاد اسالمی  به  شمار می آید عامل  پذیرش حكومت ، عنوان و تصریح  می کنند: پس  )از 
خالفت ( برتافتم  تا آنجا که  دیدم گروهی  از اسالم بازگشته ، می خواهند دین  محمد )ص( را نابود سازند؛ پس  بیم  
داشتم  که  اگر اسالم و اهلش  را یارى  نكنم ، رخنه  اى  در آن دیده، یا شاهد نابودى  آن باشم  که  مصیبت  آن بر من  
سخت  تر از رها کردن حكومت  بر شماست . پس  در میان آن آشوب و غوغا به  پا خاستم ؛ تا آنكه  باطل  از میان 

رفت  و کشتی  دین  در ساحل  امن  آرامش ، پهلو گرفت  )همان، همانجا(. 
نتیجه  گیری 

ایجاد اتحاد و اخوت میان ملت  ها و آحاد مسلمانان در سراسر جهان، از اهداف و آرمان هاى اصیل  اسالم 
است  که  ریشه  در قرآن و سنت  و آراى  اندیشمندان مذاهب  اسالمی  دارد. براى  عملی  شدن این  هدف و شكل  
گیرى  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 . وحدت و 
انسجام بین  امت  اسالمی  از اهمیت  ویژهاى  برخوردار است . این  موضوع بنیادى  و مهم  در کتاب آسمانی  قرآن 
و سنت  پیامبر)ص( و معصومان )ع( به  طور جدى  مورد توجه  قرار گرفته  است . در نوشتار حاضر با معرفی  حضرت 
علی  )ع( به  عنوان اولین  بنیانگذار تقریب  بین  مذاهب ، پس  از بررسی  اجمالی  و نگاهی  گذرا به  خطبه ها و نامه هاى  
ایشان در نهج البالغه  به  این  مهم  دست  یافتیم  که  یكی  از مضامین  دینی  و اجتماعی  که  حضرت به  آن تأکید ویژه 
داشتند و آن را عامل  پیروزى  مسلمانان می دانستند، وحدت و انسجام میان مسلمانان بوده است . الزم به  ذکر 
است  که  امام )ع(، وحدت اسالمی  را یكی  از اصول ضرورى  و مهم  برمی شمارد و دستاوردهاى  آن را در جامعه  

اسالمی  تحقق  عدالت  اسالمی ، حفظ  دین  اسالم، جلوگیرى  از تسلط  شیطان و... می داند. 
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 پاى بند هستند، در روابط  اجتماعی  و سیاسی  
و نظامی  و 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، همه  آنها با همدیگر همكارى  دارند و به  هنگام بروز خطر همگی  متحد و با انسجام کامل  با خطر مقابله  
گاهی  خود تالش عمیق  در جهت  وحدت اسالمی  در بین   می کنند. علما و اندیشمندان اسالمی  با همفكرى  و آ
مسلمانان انجام می دهند. 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 همه  سطوح ایجاد 
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نمایند. ملل  اسالمی  و مسلمین  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 
در رفتارها، کنش ها و واکنش ها کشانده می شود. وحدت اسالمی  براى  آنكه  پایدار و ماندگار شود ناگزیر 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 قبله ى  واحد از مهم  ترین مبانی  معرفتی  
اعتقادى  و محبت  اهل  بیت  )ع( و پایدارى  در برابر دشمن  مشترك از برجسته  ترین مبانی  ارزشی  همبستگی  مسلمانان 
است . مسلمانان اتفاق عقیده دارند که  قرآن موجود در دست  همه  پیروان مذاهب  اسالمی ، وحی  خداست ، عمل  
به  آن واجب  و منكر آن کافر است . قرآنی  که  صریحا اتحاد و برادرى  مسلمانان را الزم، و تفرقه  و دشمنی  میان 
آنها را نهی  نموده است . پس  از آنكه  قرآن، مالك تشخیص  حق  و باطل  قرار گرفت ، دیگر هیچ  عذرى  براى  
دشمنی  با یكدیگر از مسلمانان پذیرفته  نیست . قرآن جامع  بسیارى  از اصول و فروع دینی  است  و امت  اسالمی  را 

حول محور باورهاى  مشترك توحید، نبوت و یک  قبله ، گرد هم  جمع  می کند. 
وحدت اسالمی  در دوران معاصر با توجه  به  شرایط  حاکم  بر جهان و دنیاى  اسالم، به  گونه  یک  ضرورت 
اجتناب ناپذیر در آمده و با سرنوشت  مسلمانان در عرصه  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 مهم ترین  موانع  تحقق  اهداف استعمار در به  اسارت کشیدن آنها بوده 
است . از این  رو است  که  کارسازترین  سیاست  استعمار در برخورد با ملت هاى  جهان به ویژه جوامع  اسالمی ، 
شعار »تفرقه  بینداز و حكومت  کن« بوده که  امروزه عمال 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  قرآن به  مسلمانان سفارش می کند 
براى  ترساندن دشمنان اسالم، آنچه  در توان دارند آماده سازند: »َو َاَعّدوا َلُهم َما اسَتَطعُتم« )انفال/ ٦0(. حال چه  

نیرویی  برتر از وحدت مسلمانان، موجب  ترس دشمنان می شود. 
پس  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  مشترك 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 مواجه  با شكست  بشود. مسلمانان می توانند با حفظ  موارد اختالف و با تكیه  بر عناصر مشترك دینی ، اتحاد 
اسالمی  را تشكیل  دهند. راه رسیدن به  این  هدف این  است  که  آنان دستكم  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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27. مطهرى ، مرتضی )1385(؛ الغدیر و وحدت اسالمی ، قم ، رسالت 
28. _________-1357(؛ امامت  و رهبرى ، تهران، صدرا

29. موثقی ، احمد)1371(؛ استراتژى  وحدت در اندیشه  سیاسی  اسالم، قم ، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات 
اسالمی  قم ، جلد دوم، چاپ اول
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بررسی  شاخص های  حکمرانی  شایسته  در نامه  ٥٣ امام علی  )ع(
علی  عزیزی1  و حسن  آرایش 2

چکیده
حكومت ت قریبًا پنج  ساله  حضرت علی )ع( نمونه اى  ماندگار از نظام سیاسی  اسالم و شیوه زمامدارى  مبتنی  
بر دین  و عدالت  و آزادى  را به  بشریت  ارائه  داد که  می توان با واکاوى  بایسته  و سنجیده آن، رهیافت هایی  مطلوب 
را براى  مدیریت  جامعه  در دنیاى  کنونی  به  دست  آورد و به  کار بست . نامه  53 نهج البالغه  یكی  از مهمترین  
به  عنوان منشور سازمان  امام در خصوص شیوه حكومتدارى  و حكمرانی  است  که  در سال 2003  نامه هاى  
ملل  شناخته  شد. از اینرو در این  نوشتار، ابتدا مبحث  حكمرانی  خوب و شاخص هاى  آن با روش »توصیفی  - 
تحلیلی « تبیین  و سپس  شاخصه هاى  مهم  حكومت  شایسته  از دیدگاه امام علی  )ع( در نامه  53 نهج البالغه  که  آن 
را از سایر حكومت هاى  مبتنی  بر قدرت طلبی ، منفعت  گرایی ، ظلم  محور و خودکامه  با اهداف ناچیز دنیوى  

متمایز می سازد، بررسی  می شود. روش این  پژوهش  تحلیلی  - توصیفی  است . 

واژگان کلیدی: امام علی  )ع(، حکومت  شایسته ، نهج البالغه ، نامه ٥٣. 

1  - دانش  آموخته  کارشناسی  ارشد زبان و ادبیات فارسی  دانشگاه سلمان فارسی  کازرون
2  - دانش  آموخته  کارشناسی  ارشد علوم سیاسی  دانشگاه خوارزمی  تهران
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١- مقدمه
ائمه  اطهار و معصومان نیز از نامه  استفاده کرده اند »إهتمَّ اإلمام علی و االئمة المعصومین  )علیهم السالم( 

بكتابه 
الرسائل  فی  دعواتهم  ناوین  التأثیر علی  النفوس و القلوب المأدبه  بأدبهم  الجزل و المتقن  و لغتهم  المترسله  و 
الفخمه « )جوانرودى  و... ، 1389:2(. مثال نامه اى  که  پیامبر در خطاب به  خسرو پرویز نگاشته  و او را به  دین  
اسالم دعوت می کند. سایر ائمه  نیز از نامه  ستفاده کرده اند که  با توجه  به  موضوع این  پژوهش  باید به  نامه  سیاسی  
حضرت علی  )ع( اشاره کرد که  در این  نامه  ایشان تذکراتی  را به  مالک  داده و او را به  حومتی  بر پایه  عدل و 
حكومتی  مردمی  دعوت می کنند. هدف واالى  امام علی  )ع( از به  دست گیرى  حكومت ، ایجاد دگرگونی هایی  
در عرصه  اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادى ، فرهنگی  و اخالقی  جامعه  بود. جامعه  دینی  خواستار برقرارى  حكومت  
صالحان است . این  اندیشه  برگرفته  از ایدءولوژى  اسالم است . امام علی  )ع( نیز خواستار بر چیده شدن حكومت  

اشرار و ناصالحان است . مهم  ترین صفاتی  که  یک  کارگزار حكومتی  باید داشته  باشد: 
1- صالح  باشد

2-به  مأموریت  خود واقف  باشد 
3- اعتقادات اسالمی  او بی شائبه  باشد

٤-پایبند به  اصول و ضروریات دین  باشد
5-کاردان و مسئولیت  پذیر باشد و... 

حضرت در این  نامه  می فرماید: »دل خوش با مردمان به  مهر دار... که  آنان دو گونه  اند، یا برادران هم  آیین ، 
یا همانندان هم  آفرین .« امام علی  )ع( در اندك مجالی  که  وراى  همه  مشكالت و جنگ افروزى هاى  مخالفان به  
دست  آورد، اصالحاتی  مهم  و اساسی  پدید آورد و در پی  آن بود که  اصالحات و تغییرات گسترده ترى  را نیز به  
سامان برساند. آن حضرت )ع( با هدف ایجاد این  دگرگونی هاى  مهم  و به  قصد برپایی  حكومت  شایسته  و علوى ، 
زمام خالفت  مسلمین  را به  دست  گرفت ، به  رغم  آنكه  می دانست  فضاى  جامعه  را غبار آلودگی ها و انحرافات 

تیره ساخته  است  و دنیاگرایان تاب تحوالت مورد نظر او را ندارند. 
حضرت علی  )ع( بر آن بود تا در پرتو شناختی  که  از انحرافات جامعه  زمان خود داشت ، به  اصالح آنها همت  
گمارد تا اساس حكومت  و مدیریت  جامعه  بر مبانی  دین  استوار شود، آیات قرآن و سیره و سنت  نبوى  و علوى  
مبناى  عمل  قرار گیرد و با استقرار حكومت  دینی ، عدالت  اسالمی  تحقق  یابد و مردم در مسیر زندگی  شایسته  
انسانی  و در راه کمال حقیقی  قرار گیرند. امام علی  )ع( سیاست هاى  حكومت  را با تكیه  بر احكام شریعت  و 
سنت  نبوى  طراحی  می کرد آن حضرت )ع( چه  در مبانی  نظرى  و چه  در سیره عملی  خود، بر آن بود تا مدلی  از 
نظام مدیریت  اسالمی  را در زمان خویش  اجرا کند و براى  آینده مسلمانان نیز معیارهاى  الزم و اصول کلی  را 
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ارائه  دهد؛ زیرا برقرارى  امنیت  داخلی ، توازن اجتماعی  و نظم ، وصول بودجه  عمومی ، جلوگیرى  از هرج و مرج و 
دفع  فساد، جنگیدن با دشمنان و متجاوزان، فعالیت  دستگاه قضایی  و اجراى  احكام و مقررات قانونی ، از امورى  

است  که  جز تشكیل  حكومت  و مدیریت  سازمانی  میسر نخواهد شد )ثواقب ، 1390: 1٤(. 
نامه  53 نهج البالغه  یكی  از فصول درخشان این  کتاب ارزشمند است  که  آن حضرت هنگام انتصاب مالک  
اشتر به  عنوان والی  و حاکم  سرزمین  مصر نوشته اند. این  نامه  گویاى  اندیشه  سیاسی  آن حضرت در خصوص 
مباحث  حكومت  و شاخص هاى  حكمرانی  خوب می باشد. از اینرو سؤال اساسی ، که  این  نوشتار در پی  پاسخ  
گویی  به  آن بوده، این  است  که  آیا می توان با توجه  به  سیره عملی  و نظرى  حضرت علی  )ع(، الگویی  از حكمرانی  
ارائه  نمود که  به  وسیله  آن بتوان جامعه  اسالمی  را اداره کرد؛ الگویی  که  متفاوت با الگوى  حكمرانی  خوب 
باشد؟ با توجه  به  این  مسئله ، حكمرانی  از بعد محتوایی  نه  شكلی  بررسی  شده و شاخص هاى  آن با توجه  به  نامه  
53 نهج البالغه  بررسی  گردیده است . حكومتی  که  واجد شاخص  این  شاخص ها باشد، شایسته  بوده و حكومتی  
که  فاقد آنها باشد، غیرشایسته  خواهد بود. بنابراین ، در این  نوشتار، ابتدا حكمرانی  خوب و شاخص هاى  آن با 
رویكرد غربی  تعریف  و تبیین  شده و سپس  حكمرانی  شایسته  و شاخص هاى  آن از دیدگاه حضرت علی  )ع( در 

نامه  53 نهج البالغه  پرداخته  و در نهایت ، به  مقایسه  این  دو رویكرد به  حكومت  می پردازیم . 
٢- مفهوم حکمرانی  خوب

حكمرانی  مفهومی  کهن  در ادبیات سیاسی  است . این  مفهوم به  چگونگی  و کم  و کیف  کارکرد نظام سیاسی  
اشاره دارد. بسیارى  این  مفهوم را با مفاهیمی  چون حكومت  و حكمیت  اشتباه می گیرند در حالی  که  این  مفهوم 
ادبیات سیاسی  محسوب  اما مفهوم حكمرانی  خوب مفهوم جدیدى  در  به  آنها دارد.  معناى  متفاوتی  نسبت  
می شود )آرایش  و رحیمی  عماد، 1395: ص19(. براى  تبیین  این  کلمه ، نیاز است  که  معناى  حكمرانی  و معناى  
خوب را شناخته  و بعد از شناخت  معانی  کلمات، مفهوم و مبناى  این  نظریه  و الگوى  نظرى  آن را، مورد بررسی  

و کاوش قرار می دهیم . 
٢-١- حکمرانی 

»حكومت  در لغت  از کلمه  حكم  است  که  معناى اولی  آن »منع  از فساد ومنع  براى  اصالح« است  و این  معنی  
در تمام موارد صادق است « )جهان بزرگی ، 1388:29(. »حكومت ، امرى  اعتبارى  است  که  خاستگاه نظرى  
داشته ، براى  تأمین  مصالح  بشر در زندگی  اجتماعی ، در جامعه  بشرى  شكل  گرفته  است « )ذو علم ، 32:138٦(. 
از نظر بانک  جهانی ، »حكمرانی  عبارت است  از: فرایند و نهادهایی  که  از طریق  آنها تصمیمات اخذ و اختیارات 
در یک  کشور اعمال می شود. )p3:World Bank1999(« از نظر برنامه  توسعه  ملل  متحد، »حكمرانی  عبارت 
اداره امور کشور در تمام سطوح« )برنامه  توسعه  ملل   اقتصادى  در  اقتدار ادارى ، سیاسی  و  است  از: اعمال 
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متحد، 1997، ص5(. از نظر کافمن ، حكمرانی  عبارت است  از: اعمال اقتدار از طریق  نهادها و سنن  رسمی  و 
غیررسمی  براى  مصلحت  عامه . 

با توجه  به  تعاریف  مزبور، حكمرانی  داراى  مراحل  ذیل  است : 
1. فرایند انتخاب و جایگزینی  دولت  ها؛ 

2. ظرفیت  تدوین  و اجراى  خط  مشی  هاى مناسب  و ارائه  خدمات دولتی ؛ و 
)p5,2003,Kaufmann( . 3. احترام شهروندان و تعامل  اجتماعی  و اقتصادى  که  میان نهادها حاکم  است

همان گونه  که  مالحظه  می شود، در بیشتر این  تعاریف ، اعمال اقتدار وجود دارد و در تعریف  اول، کلمه  
فرایند ذکر شده است . در تعریف  دوم، حوزه هاى  ادارى ، سیاسی  و اقتصادى  وجود دارد. در تعریف  سوم، بخش  
خصوصی  ذکر شده و در تعریف  کافمن  نهادهاى  رسمی  و غیر رسمی  آمده است . با توجه  به  معیارهایی  که  
در این  تعاریف  ذکر شده، می توان گفت : حكمرانی  عبارت است  از: فرایند اعمال اقتدار در حوزه هاى  ادارى ، 

سیاسی  و اقتصادى  از طریق  نهادهاى  رسمی  )دولت ( و غیررسمی  )بخش  خصوصی ( براى  اداره جامعه . 
٢-٢- حکمرانی  خوب

از نظر برنامه  توسعه  ملل  متحد حكمرانی  خوب عبارت است  از: »حاکمیت  با ویژگی هایی  همچون مشارکت  
جویی ، شفافیت ، پاسخ  گویی ، اثربخشی ، رعایت  برابرى ، ارتقاى  حاکمیت  قانون و تعیین  اولویت هاى  اقتصادى ، 
سیاسی  و اجتماعی  بر مبناى  اجماع وسیع  تر، که  در آن نداى  ضعیف ترین  و آسیب پذیرترین  افراد در اتخاذ 

تصمیمات و تخصیص  منابع  شنیده شود« )برنامه  توسعه  ملل  متحد، 1997، ص 25(. 
ابعاد گوناگون )پاسخ  گویی   از نظر کافمن ، حكمرانی  خوب عبارت است  از: »حاکمیتی  که  بر مبناى  
خارجی  و نداى  ذى  نفعان، ثبات سیاسی  و فقدان خشونت  و تبه  کارى  و تروریسم ، اثربخشی  دولت ، فقدان 
تحمیل  قوانین ، حاکمیت  قانون، کنترل فساد قابل  سنجش  است . )p5,2003,Kaufmann(« با توجه  به  تعاریف  
مزبور و تعاریف  مشابه  دیگر، حكمرانی  خوب را می توان به  این  صورت تعریف  نمود: نهادها )دولت ، بخش  
خصوصی  و جامعه  مدنی (، فرایندها، و روش هایی  که  مشخص  می سازد: تصمیم ها چگونه  گرفته  شوند؟ قدرت 
چگونه  اعمال شود؟ و شهروندان چگونه  نظریات و خواسته هاى خود را بیان دارند؟ )برنامه  توسعه  ملل  متحد، 

1999، ص 25(. 
٢-٣- شاخص های  حکمرانی خوب

هر مفهومی  شاخص هایی  را در خود دارد که  از طریق  آنها می توان درك روشن ترى  از آن به  دست  آورد. در 
ذیل  مفهوم حكمرانی خوب شاخص هاى  متعدد و فراوانی  از سوى  سازمانها، نهادها و صاحب نظران ارائه  شده 

است  که  در اینجا به  آنها توجه  می شود. 
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شاخص  عبارت است  از »ساز و کار مناسب  براى  معرفی  و سنجش  یک  پدیده« )شریف  زاده و قلی  پور، 
1382(. نهادهاى  بین المللی  و کارشناسان آنها براى  حكمرانی  خوب شاخص هایی  ذکر نمودند تا از این  طریق ، 
کشورهاى  جهان را ارزیابی  کنند که  آیا حكمرانان کشورهاى  در حال توسعه ، امور جامعه  شان را بر اساس این  
الگو اداره می کنند یا خیر؟ اگر کشورى  مطابق  این  شاخص  ها عمل  کند مطابق  این  الگو موفق  بوده و در نتیجه ، 
از کمک ها و حمایت  ها جهانی  و نهادهاى  بین  المللی  مانند بانک  جهانی ، برنامه  توسعه  ملل  متحد و صندوق بین 

المللی  پول برخوردار می شود. اما اگر مطابق  این  شاخص ها عمل  نكند از این  حمایت ها و کمک ها محروم 
خواهد شد. شاخص هاى  بسیارى  به  وسیله  نهادها و صاحب  نظران جهانی  بیان شده که  در اینجا، تنها به  بیان 

شاخص  هایی که  توسط  بانک  جهانی ، تعیین  شده، بسنده می شود. 
بانک  جهانی  براى  آنكه  مشخص  کند در کدام کشور حكمرانی  مالك عمل  قرار می گیرد و کدام کشور 
از آن استفاده نمی کند برخی  شاخص ها را ذکر نموده است . براساس سندى  که  بانک  جهانی  در سال 200٦ 
توسط  کافمن ، کرى  و ماسترازى  انتشار داد، »حكمرانی  خوب داراى  شش  شاخص  است : پاسخ  گویی ، ثبات 
 .p2008,1 ) & Arndt »سیاسی ، اثربخشی  دولت ، کیفیت  قوانین  و مقررات، حاکمیت  قانون، و کنترل فساد
)Oman, بر اساس اعالم بانک  جهانی ، هر قدر کشورى  به  این  شاخص  ها نزدیک  تر باشد، آن کشور از نرخ رشد 
اقتصادى  باالترى  برخوردار بوده، رشد بخش  خصوصی  مؤثرترى  خواهد داشت . »همچنین  میزان مرگ و میر در 
آن کاهش  و ورود سرمایه  خارجی  افزایش  می یابد« )پورآقایی ، 1383(. بعكس ، هر قدر کشورى  با این  شاخص  

فاصله  داشته  باشد به  همان اندازه رشد اقتصادى  کاهش  خواهد داشت . 
مهم ترین  سازمانی  که  مطالعات گسترده اى  در رابطه  با حكمرانی خوب انجام داد، بانک  جهانی  بود. این  
سازمان بین المللی  طی  تحقیقات گستردهاى  که  با هدف اندازهگیرى  وضعیت  حكمرانی  که  در 200 کشور 
جهان در بین  سالهاى  199٦ تا 2000 انجام داد شش  ویژگی  و شاخص  را براى  سنجش  حكمرانی خوب معرفی  

نمود. این  شش  شاخص  عبارتند از:
1-حق  اظهارنظر و پاسخگویی 2-ثباتسیاسی  و عدمخشونت 3-اثربخشی  دولت ٤- بار مقررات یا حذف 

 .)3 ,Kaufmann 2010« ) pمقررات اضافی 5-حاکمیت  قانون ٦- فساد و کاهش  آن به عبارتی  کنترل فساد
سازمان UNDP نیز »شاخص هاى  حكمرانی خوب را پاسخگویی ، اجماعمحورى ، قانون محورى ، کارایی  
برابرى ، مسئولیت پذیرى ، و شفافیت  معرفی  می کند« )UNDP 199٤,( در کنار این   اثربخشی ، عدالت  و  و 
سازمانها صاحب نظران و اندیشمندانی  نیز شاخص هایی  را براى  حكمرانی خوب بیان نموده اند که  در ذیل  به  

اهم  آنها اشاره می شود. 
 governement(محورى دولت    ،)citizen particpation(شهروندان مشارکت   شاخص هاى   شاه  و  هاتر 
 )economic managerment(و مدیریت  اقتصادى )social development(توسعه  اجتماعی ،)orientation
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را به  عنوان شاخصه هاى  شناسایی  حكمرانی خوب معرفی  می کنند )Huther and Shah( 2000,، به  نقل  از: 
شریف  زاده و قلی  پور، 1382: 99(. این  محققان با ارائه  جدولی  به  بررسی  دقیق تر حكمرانی خوب و شاخص هاى  

آن می پردازند:

جدول شماره٢: شاخص های  حکمرانی خوب از نظر هاتر و شاه... ترسیم  شاخص  های اسالمی  حکمرانی  شایسته 

منبع : )٢٠٠٣ Huther and shah and Loffler,، به  نقل  از: الوانی  و علیزاده ثانی ، ١٣٨٦، صص  ٧-٦(. 
تونی  بووایرد و الک  الفلر طی  تحقیقی  شاخص هاى  را براى  مفهوم حكمرانی خوب در نظر می گیرند. از 
تساوى   و صادقانه ،  اخالقی   رفتارى   پاسخگویی ،  قانون،  به  حاکمیت   احترام  مشارکت  شهروندان،  اینان  نظر 
حقوقی  )رویه ها و مقررات منصفانه (، شفافیت ، مساوات و برابرى  )از نظر جنسیت ، قومیت ، سن ، مذهب  و... 
( شاخص هاى  تشكیل دهنده حكمرانی خوب محسوب می شوند )Bovaird and Loffler 2003,، به  نقل  از: 
الوانی  و علیزاده ثانی ، 138٦، صص  7-٦(. با توجه  به  دیدگاه هاى  مزبور در زمینه  شاخص هایی  که  بانک  جهانی  
ذکر کرده است  و اهمیتی  که  این  شاخص ها دارد، در ادامه ، هریک  از این  شاخص  ها از نظر بانک  جهانی  

بررسی  می شود. 
٤- شاخص های  حکمرانی خوب از دیدگاه امام علی  )ع( 

4-١- پاسخ  گویی  و حق  اظهارنظر
بر اساس نامه  53 امام علی  علیه  السالم خطاب به  مالک  اشتر، باالترین  مقام سیاسی  بعد از بعد از امام، 
فرماندار است  که  ایشان در خطاب به  مالک  مهم ترین  نكات حكمرانی  خوب را گوشزد می کند. منظور از این  
شاخص  آن است  که  آیا در جامعه  حق  اظهارنظر، یعنی  آزادى  بیان از ناحیه  شهروندان، احزاب سیاسی ، تشكل ها، 
انجمن ها، ادیان و مذاهب ، رسانه هاى  جمعی ، اقوام و نژادها وجود دارد؟ آیا شهروندان در انتخاب دولت  و نظام 
به   سیاسی  به  صورت آزادانه  مشارکت  دارند؟ آیا تمام گروه هاى  دخیل  در تصمیم  گیرى هاى  دولتی ، نسبت  
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عملكردشان در برابر مردم پاسخگو هستند؟ آیا افراد و بنگاه هاى  اقتصادى  از تصمیمات
گاه می شوند؟ به  هر اندازه که  آزادى   دولتی ، که  آنها را تحت  تأثیر قرار می دهد، به  موقع  و به  طور کامل  آ
بیان توسط  رسانه ها و نشریات و افراد، مشارکت  شهروندان در انتخاب دولت ، اطالع یافتن  از تصمیمات تأثیرگذار 
و آمادگی  دولت  مردان براى  پاسخ گویی  بیش تر باشد، به  همان اندازه، وضعیت  بهترى  از حكمرانی  خوب در 

کشور وجود خواهد داشت . 
اجتماعی ،  و  سیاسی   تجمعات  و  بیان  آزادى   افراد،  سیاسی   حقوق  چون  مؤلفه هایی   بیانگر  شاخص   این  
آزادى  مطبوعات، میزان نمایندگی  حكام طبقات اجتماعی ، فرآیندهاى  سیاسی  در برگزارى  انتخابات و... می -

باشد)مبارك و آذر پیوند، 1388: 189(. بنابراین  در کنار اینكه  شهرواندان باید حق  اظهار نظر داشته  باشند دولت ها 
نیز باید پاسخگویی  را در خود تقویت  نمایند. اما تضمین هاى  این  حق  مردم در نظارت و پاسخگویی  دولت  
چگونه  محقق  می شود؟ حكمرانی خوب وظیفه  دارد تا راه هاى  بازبینی  و نظارت را از طریق  نهادهاى  مردمی  باز 
کند. نظارت دموکراتیک  و قوه قضائیه  وابسته  به  آن می تواند نقش  موثرى  در برقرارى  این  اصل  خواهد داشت . 
استقالل و استحكام قوه قضائیه  و در کنار آن تقویت  تشكل هاى  مردمی  و صنفی  و احزاب سیاسی  مستقل  نقش  

موثرى  در این  فرآیند خواهند داشت . 
یكی  از مهم ترین  ویژگی هاى  حكومت  اسالمی ، احترام گذاشتن  به  آراى  عمومی  و عملی  ساختن  خواسته هاى  
ما ِعماُد  مردمی  است . در زمینه  مردم ساالرى  و مردم دارى  ایشان عموم مردم را مورد توجه  قرار می دهند. »و انَّ
ّمِه، َفلَیُكن َصغوَك َلُهم، َو َمیُلَک َمعُهم« )نهج البالغه ، 

ُ
الّدیِن، َو ِجماُع الُمسِلمین، َو الُعّدُه ِلاَلعداِء، العاّمُه ِمَن ال

1379:٤0٤(. از این  روست  که  حضرت علی  )ع( هرگز حاضر نبود حكومت  را به  هر شكل  ممكن  به  دست  آورد؛ 
زیرا معتقد بود، حكومتی  می تواند مصداق حكمرانی  خوب باشد که  از اساسی ، مبتنی  بر رعایت  ضوابط  عقلی  و 
طُف ِبِهم، َواَل َتكوَنَنّ َعَلیِهم َسُبَعًا  عیِه، َوالَمَحَبُه َلُهم، َواللُّ حَمَه ِللرَّ شِعر َقلَبَک الرَّ

َ
شرعی  و مقبولیت  مردم باشد. »َو أ

ضاریًا« )نهج البالغه ، 1379:٤02(. مهربانی  با مردم را مهم ترین  اخالق یک  حاکم  دانسته  و او را از اینكه  همانند 
حیوانی  شكارى  و درنده خو بودن برحذر می دارد. ایشان همچنین  به  دورى  از غرور، خود پسندى  و... هم  
سفارش کرده است . در صدر نامه  و در ابتدایی ترین  شرایط  حاکم  را متذکر شده که  تقوى  الهی  از خصوصیات 
باِع  َمَرُه ِبَتقَوى اللِه، َو ِإیثاِر طاَعِتِه، َواتِّ

َ
یک  حاکم  است  و ایشان را به  خود سازى  و تقواى  الهی  سفارش می کند. »أ

َمرِبِه ِفی ِکتاِبِه« )نهج البالغه ، 1379:٤02(. ایشان با این  فراز ابتدائی  ترین  شرط حكومت  سالم  را داشتن  تقواى  
َ
َماأ

الهی  می داند. با اینكه  بر اساس مبانی  کالمی  شیعه ، علی  )ع( خلیفه  بالفصلی  و منصوص رسول خدا )ص( و امام 
واجب  االطاعه  بود، ولی  هرگز در صدد تحمیل  حكومت  خود بر مردم نبود. از این  رو وقتی  با دعوت مردم براى  
قبول خالفت  مواجه  شد، رفتارى  از خود نشان داد که  در طول تاریخ  بی نظیر است ، آن حضرت حتی  با اصرار 
از مردم خواست  که  در صورت امكان او را از قبول خالفت  معاف دارند و فرمود: »مرا واگذارید و دیگرى  را 
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طلب  کنید، اگر مرا رها کنید، من  هم  مانند یكی  از شما هستم . شاید من  شنواتر و مطیع  تر از شما نسبت  به  رئیس  
حكومت  باشم  و اگر در چنین  شرایطی  من  وزیر و مشاورتان باشیم  بهتر از آن است  که  امیر و رهبرتان گردم« 

)نهج البالغه ، 1379: 123(. 
امام علی )ع( در این  باره سخنان فراوانی  دارد که  به  برخی  از آنها اشاره می کنیم : در نامه اى  به  مالک  اشتر 
می فرماید: »در سیاست  گذارى ها شیوه میانه  را برگزین ، که  به  حق  نزدیک تر و عدالت  را فراگیرتر است  و بیشتر 
مایه  خشنودى  همگان )عموم مردم( می گردد و همین  باید مدنظر تو باشد، نه  خشنودى  خواص« )1379: ٤17(. 
امام علی )ع( مالک  اشتر را از این  که  امارت و قدرت را وسیله  اى  براى  تحمیل  دیدگاه هاى  خود بر جامعه  قرار دهد، 
نهی  می کند و می فرماید: »و هرگز مگو که  مرا بر شما امیر ساخته  اند و باید فرمان من  اطاعت  شود، زیرا چنین  
روشی  موجب  فساد دل و سستی  دین  و نزدیک  شدن زوال قدرت است « )نهج البالغه ، 1379: ٤05(. امام علی  
)ع( در نامه اى  به  »قثم  بن  عباس« فرماندار مكه  می نویسد: »و نباید بین  تو و مردم واسطه  و سفیرى  جز زبانت  و 

حاجب  و پرد ه اى  جز چهره ات باشد و هرگز افراد حاجت  مندى  که  با تو کار دارند از مالقات خود محروم مساز 
که  اگر آنها از آغاز از در خانه ات رانده شوند حل  مشكل  آنها بعدًا جبران نخواهد شد(. »نهج البالغه ، 1379 : 
385(. حضرت علی )ع( حق  سؤال از تمامی  ارکان حكومت  را براى  مردم به  رسمیت  شناخته  و پاسخگویی  در 
قبال سؤاالت مردم را بر حكومت  واجب  دانسته  و در این  زمینه  خطاب به  مالک  اشتر فرموده است .« و اگر 
رعیت  بر تو گمان ستم  برده آشكارا به  مردم توضیح  ده و عذر خود را نزد آنان بیان کن  و با این  کار آنها را از 
بدگمانی  بیرون بیاور، که  اگر چنین  کنی ، این  کار تو براى  تو ریاضت  )و تمرین  اجراى  عدالت ( است  و براى  
مردم رفتارى  به  مدارا و محبت ، و صراحت  گویی  در بیان عذر، و در نتیجه ، استوار داشتن  توده ها در راه حق « 

)نهج البالغه ، 1379: ٤17(. 
امام علی  )ع( در عهدنامه  مالک  اشتر، در بیان وظایف  زمامدار، هر دو بعد معنوى  و دنیوى  را مطرح کرده اند: 
»این  عهدى  است  که  به  مالک  سپردم، هنگامی  که  او را بر مصر گماشتم ، و او را بر چهار مسئولیت  موظف  
کردم: تا مالیاتهاى  آن سرزمین  را جمع  آورى  کنند؛ با دشمنان آن کشور بجنگند؛ و به  اصالح اهل  آن همت  
گمارد؛ و به  عمران و آبادى  آن مناطق  بپردازد« و نیز می فرمایند: »کوشش  تو در آبادى  زمین  بیش  از کوشش  
در جمع  آورى  مالیات باشد؛ زیرا مالیات جز با آبادانی  به  دست  نمی آید، و آن کس  که  بخواهد مالیات را بدون 
آبادانی  مطالبه  کند، شهرها را خراب و بنده گان خدا را نابود می سازد و حكومتش  بیش  از مدت کمی  دوام 

نخواهد داشت « )سید رضی ، 1379، نامه  53(. 
4-٢- ثبات سیاسی  و نبود خشونت 

یكی  از شاخص هایی  که  رشد پایدار اقتصادى  را امكان پذیر می کند، ثبات سیاسی  و عدم خشونت ، یعنی  
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محیط  پایدار و امن  است . به  عبارت دیگر، ثبات سیاسی ، از جمله  ملزومات رشد باثبات اقتصادى  است  و ریشه  
در اصل  عدالت  و برابرى  دارد؛ یعنی  در صورتی  ثبات سیاسی  تحقق  پیدا می کند که  عدالت  اجتماعی  و برابرى  
در جامعه  حاکم  باشد. منظور از آن شاخص  این  است  که  در کشور، تضادهاى  فرهنگی  و قومی  کاهش  یابد و 
اعتراضهاى  سیاسی  و نا آرامی هاى  اجتماعی  به  حداقل  برسد و برخوردهاى  اجتماعی  از قبیل  اعتراض، اعتصاب، 
ترور، خشونت هاى  سیاسی  و آشوبهاى  خیابانی  کاهش  یابد؛ و تغییر در ترکیب  قدرت سیاسی  از طریق  اقدامات 
مسالمت آمیز و منطبق  بر قانون اساسی  و نظام مردم ساالرى  - نه  از طریق  وراثت  و کودتا - امكان پذیر باشد. بر 
اساس این  شاخص ، هر قدر احتمال نبود ثبات سیاسی  در یک  کشور بیشتر باشد نشان دهنده حكمرانی  ضعیف  
است  و هر قدر کشورى  از ثبات بیشترى  برخوردار باشد، در زمینه  حكمرانی  خوب امتیازى  باالترى  کسب  
می کند )نادرى  قمی ، 1390(. همان گونه  که  مالحظه  می شود، بر اساس این  شاخص ، رابطه  میان ثبات سیاسی  
و توسعه  اقتصادى  برقرار است ؛ یعنی  هر قدر ثبات سیاسی  برقرار باشد به  همان اندازه، توسعه  اقتصادى  نیز برقرار 

خواهد شد. 
دیدگاه امام علی )ع( نسبت  به  حكومت  و اینكه  حكومت  وسیله اى  براى  رسیدن به  دنیا باشد نیست  بلكه  ایشان 
به  این  امر به  عنوان یک  امانت  الهی  نگاه کرده است . ایشان در حكومت  دارى  خود هیچ  گونه  مسالمت  و سازش 
با ظلم  و بی عدالتی  را بر نمی تابد. »حكومت  امام علی  علیه  السالم، الگویی  شایسته  در احترام به  اصول شرع و 
احكام آن و از دیگر سو، احترام به  حقوق انسان، آن گونه  که  در دین  آمده است ، ارائه  نمود و در حقیقت  امام 

علیه  السالم این  آموزه ها و احكام را به  گونه  اى  اعجاب برانگیز به  اجرا در آورد« )الزین ، 1387:159(. 
حضرت علی )ع( چه  در دوران دورى  از قدرت در زمان خلفاى  سه  گانه  و چه  در دوران حكومت  خویش ، 
هرگز دست  به  خشونت  نزد و همواره می کوشید که  اختالفات را از طریق  گفت  وگو و روش هاى  مسالمت  آمیز 
حل  کند. حكومت  ها طبق  روش هاى  مادى  و دنیامدارانه ، سعی  می کنند از هر ابزارى  براى  جلب  توجه  مردم 
بهره برند بدون این  که  در حقیقت  مردم را به  حساب آورند. اما روش حكومت  امام علی )ع( مهربانی  و مهرورزى  
عاطفی  و معنوى  با مردم، توجه  به  نیازها و مشكالت آنان و تالش براى  خدمت  به  خلق  خدا بود: چنان که  در 
نامه  خود به  مالک  اشتر چنین  نوشت : »دلت  را براى  رعیت  پر از لطف  و مهر و محبت  کن  و بر آنها درنده 
آزار دهنده اى  مباش که  خوردن آنان را غنیمت  شمارى .« )نهج البالغه ، 1379: ٤15(. از نظر حضرت علی )ع( 
مهربانی  و محبت  با مردم در جذب دلها و اداره کردن انسانها نقش  ارزنده اى  دارد و باعث  می شود زمامدار بر 
قلوب مردم حكومت  کند. این  یک  اصلی  اسالمی  است  که  امام سخت  به  آن وفادار بود و به  آن به  عنوان یک  
اصلی  مهم  در حكمرانی  می نگریست . امام علی )ع( خونریزى  و خشونت  را موجوب کیفر الهی  و سبب  زوال 
نعمت  و کوتاهی  عمر حكومت  معرفی  می کنند و آن را نه  تنها سست کننده پایه هاى  حكومت ، بلكه  از بین  برنده 
آن می دانند )همان: ٤19(. نیز در جایی  دیگر می فرماید: »در حكومت  اسالمی ، ظلم  حتی  بر مورچه  پذیرفتنی  
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نیست « )همان: 329(. امیرالمومنین  )ع( خطاب به  مالک  می فرماید: »پس  عطا کن  بر رعیت  از عفو و گذشت  
خود، همان گونه  که  دوست  دارى  خداوند تو را مورد عفو و گذشت  قرار دهد... از عفو و گذشت  خود نسبت  
به  رعیت  پشیمان نشو و از عقوبت  و مجازات رعایا نیز فرحناك نشو و آن را افتخار خود نشمار، مبادا در خشم  و 
غضی  خود بدون درنگ  و تأمل  شتاب کنی  و در آن حال عذر و مفرى  براى  رعیت  بوده باشد... )سیدرضی ، 
برابر ضعیفان مهربان و در مقابل   انسانهایی  بسپار که  در  به   نامه  53(. اى  مالک  فرمانده لشكرت را   ،1379

ثروتمندان، سخت  گیرتر باشند )سید رضی ، 1379، نامه  53(. 
4-٣- اثربخشی  دولت 

منظور از اثربخشی  دولت ، میزان استفاده از مهارتهاى  فنی  و کارى  مدیران و میزان کارایی  دیوان ساالرى  
دولت  است . به  عبارت دیگر، منظور از این  شاخص  آن است  که  دولت  در جمع  آورى  درآمدهاى  مالیاتی  و 
سایر درآمدهاى  دولتی ، همچنین  در اجراى  نوآورى هاى  سیاسی  مّلی ، تدوین  به  موقع  بودجه هاى  ساالنه ، نظارت 
بر فعالیت هاى  اقتصادى  اجتماعی ، ایجاد زیرساخت  هاى مّلی  و حل  مشكالت اقتصادى  داخلی  توانا باشد. 
همچنین  به  میزان توانایی  دیوان ساالرى  بر ارائه  خدمات مدنی  بدون تأثیر پذیرفتن  از تغییرات سیاسی  و جابه  
جایی هاى  صورت گرفته  در ساخت  قدرت سیاسی ، نیز به  اندازه توانمندى  دولت  در رویارویی  با بالیایی  طبیعی ، 
مدیریت  بدهی هاى  خارجی  و در تمرکززدایی  از فعالیت هاى  دولتی ، به  همان اندازه، توسعه  اقتصادى  و حكمرانی  
خوب تحقق  یافته  است . هرچه  کیفیت  خدمات عمومی  و شهروندى  بهتر باشد و خط  مشی هاى  عمومی  به  دور 
از جنجالها و خط  و ربط هاى  سیاسی  وضع  و اجرا شوند و تعهد نظام سیاسی  در قبال آنها بیشتر باشد، بیانگر 
وضعیت  بهترى  در حكمرانی  خوب است  )نادرى  قمی ، 1390: 7٦(. شاخص  کارایی  و اثربخشی  دولت  در 
حكمرانی خوب به  توانایی ها و کارویژه هاى  دولت  در قانونگذارى ، داورى  دادگاه ها، تصمیمات مدیریتی  در 
ارتباط با حاکمیت  قانون، عدالت  مدیریتی  و قضایی  مانند پاسخگویی  و شفافیت  اشاره دارد. عالوه بر آن، 
این  شاخص  بی ارتباط با تهیه  و تدارك خدمات عمومی  و استقالل خدمات همگانی  و صالحیت  و شایستگی  
کارگزاران نمی باشد )مهرگان و دیگران، 1388: 151(. همچنین  این  اصل  به  معناى  فرآیندها و نهادها است  که  
نیازهاى  جامعه  را تأمین  می کنند و کارآمدى  به  استفاده پایدار از منابع  طبیعی  به  منظور حفاظت  از محیط  زیست  
نیز معنا شده است  )اسكاپ، 138٤: 151-150(. بنابراین  این  شاخص  اشاره به  توانایی  دولت  در استفاده از منابع  
موجود مادى  و معنوى  جامعه  در راستاى  تقویت  و ارتقاء یک  نظام سیاسی  دارد. کاهش  اثربخشی  دولت  می تواند 

به  معناى  تضعیف  مشروعیت  آن در جامعه  باشد. 
حضرت علی )ع( در صدر منشور خود خطاب به  مالک  اشتر می فرمایند: »این  فرمانی  است  از علی  امیرالمؤمنین  
به  مالک  اشتر فرزند حارث در پیمانی  که  با او می بندد. هنگامی  که  او را به  حكومت  مصر می گمارد تا خراج 
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آن دیار را جمع  آورده و با دشمنانش  نبرد کند، کار مردم را اصالح، و شهرهاى  مصر را آباد سازد« )نهج البالغه  
1379: ٤03(. از نظر امام علی )ع(، مملكتی  که  از جهت  دریافت  مالیات، از نظر هزینه  و بودجه  تأمین  است ، از 
لحاظ دفع  دشمن  نیز قدرت جهادى  و توان دفاعی  قوى  را دارد و در این  صورت هم  کار مردم اصالح می شود و 
هم  شهرها آباد می گردد. بنابراین  مالک  اشتر، به  عنوان والی  و حاکم  مصر، نیاید براى  خود عنوان و قدرتی  کسب  
کند، یا به  دنبال سود و بهره مادى  باشد، بلكه  باید اداره امور کشور را به  عهده گیرد و مالیات بستاند و با دشمنان 
مردم مبارزه کند و ملت  را در مقابل  دشمنانشان مصونیت  بخشد و آنها را به  صالح مادى  و معنوى  نزدیک  کند 
و شهرها و حیطه  حكومت  را آباد کند؛ یعنی  انسان ها را بسازد، سرزمین  را آباد کند و اخالق و ارزش هاى  معنوى  
را ارتقاء دهد. با استناد به  این  فرمان می توان بخشی  از آرمان هاى اساسی  حكومت  را نظم  اقتصادى  جامعه ، تأمین  
امنیت ، توجه  به  رشد و اصالح و تربیت  و بالندگی  افراد، آبادانی  مملكت  و تأمین  رفاه عمومی  دانست . امام 
علی )ع( در مبحث  جمع  آورى  مالیات و اخذ خراج، در عهدنامه  مالک ، تأکید بسیارى  بر توجه  حكومت  به  تولید 
و عمران دارد. امام علی  )ع( در خطبه  چهلم  که  خطاب به  خوارج ایراد شده، به  مباحث  مهمی  درباره حكومت  
و ضرورت آن و از جمله  هفت  وظیفه  حاکم  عادل الهی  اشاره میكند: »به  وسیله  او اموال بیت  المال جمع  آورى  
می گردد، تا هزینه هاى  دفاعی  و عمرانی  و انتظامی  فراهم  شود، به  کمک  او با دشمنان مبارزه می شود، به  وسیله  
او جاده ها امن  می گردد و حق  ضعیفان به  کمک  او از زورمندان گرفته  می شود» )همان: ٦5(. ایشان به  نظارت 
و بازرسی  کارگزاران خویش  براى  اثربخشی  بیشتر دستورات خود توجه  بسیارى  داشتند به  طورى  که  آن حضرت 
همیشه  به  فرمانداران خود توصیه  می نمودند که  افرادى  خبره و متعهد و امین  به  عنوان بازرسی  به  صورت آشكار و 
پنهان، کار عامالن و کارمندان حكومتی  را مورد بررسی  قرار دهند و آنچه  را که  مشاهده نموده اند، به  فرمانداران 

گزارش دهند )همان: ٤11(. 
4-٤- کیفیت  قوانین  و مقررات

منظور از این  شاخص  توانمندى  دولت  در تدوین  و اجراى  سیاست ها و قوانین  و مقررات است . اصواًل کیفیت  
قوانین  و مقررات مصوب به  عنوان پایه هاى  اصلی  نهادهاى  رسمی ، نقش  مهمی  در موفقیت  توسعه  و اصالحات 
اقتصادى  و سیاسی  دارد. هر قدر قوانین  و مقررات موجود از کیفیت  بهترى  برخوردار باشد حكمرانی  وضعیت  
بهترى  پیدا خواهد کرد؛ مثاًل، بتوان قوانین  مورد نیاز در عرصه  تجارى  را سازگار با قوانین  کشورهاى  دیگر تدوین  
نمود و به  آنها به  طور ساده دست  یافت  و آنها را به  صورت شّفاف و یكسان تفسیر و پیش  بینی  نمود. همچنین  
بتوان قوانین  و مقرراتی  را درباره کار، مالیات، تجارت و بازرگانی  تدوین  نمود که  با رشد فعالیت هاى  اقتصادى  
سازگار باشد و از تحمیل  هرگونه  هزینه  اضافی  جلوگیرى  کند. به  عبارت دیگر، هر قدر دولت  بتواند با تدوین  
سیاست ها و نظامهاى  گوناگون، موجبات توسعه  فعالیت هاى  بخش  خصوصی  و اثرگذارى  بیشتر آن بر اداره 
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جامعه  را فراهم  آورد، شاهد سطح  باالترى  از حكمرانی  خوب خواهیم  بود )مبارك و آذر پیوند، 1388: 192-
 .)191

محورى  ترین سفارشات امام علی )ع( به  مالک  اشتر برخواسته  از رعایت  حقوق مردم چه  در حوزه فردى  و چه  
در حوزه اجتماعی  است . در حكومت  دینی ، اقلیت هاى  مذهبی  نیز داراى  حقوق بوده و باید حقوق آن ها نیز 
رعایت  شود. کار و تالش اقتصادى  نیز در اسالم سفارش اکید شده است . مهم  ترین رکن  حكومت  اسالمی  
مساوات و اجراى  عدالت  است  که  حضرت به  آن سفرش می کند. مؤلفه هاى  حكومت  شایسته  دینی  برگرفته  از 

اصول اسالمی  است . 
امام علی )ع(، عدالت  را برترین  اصالح می داند. زیرا ضعف ها، بی نظمی ها، ناکارآمدى ها و... ، همه  ناشی  از 
خروج امور از موضع  خود می باشد و سیاست  عادالنه ، سیاستی  است  که  هر کارى  را بر موضع  خود بنشاند: »عدل 
و عدالت  هر چیزى  را در جاى  خود می نهد« )نهج البالغه ، 1379: 527(. بنابراین ، ماهیت  و روح اصالحات، 
پافشارى  بر عدالت  و تحقق  آن است . حضرت علی )ع( قوام و پایدارى  هر نظام سیاسی  را رعایت  عدل و انصاف 
در بین  آحاد مردم و دورى  از هر گونه  تبعیض  در بین  طبقات مختلف  جامعه  می داند و به  کارگزاران حكومتی  
خود توصیه هاى الزم را می نماید: »با افراد تحت  حكومت  خود با عدل و انصاف رفتار کن ، که  اگر چنین  نكنی ، 
بر آنها ستم  رواداشته  اى « )همان: ٤05(. در جاى  دیگر فرموده است : عدالت  را به  کار گیر و از بی انصافی  و 
بی عدالتی  بر حذر باش که  بی انصافی  کردن با مردم آنان را آواره می کند و بی عدالتی  به  قیام مسلحانه  وا می دارد« 
)همان: 531(. امام علی  )ع( معتقد به  ضرورت حذف مقررات اضافی  و دست  و پاگیر و مقابله  با چاپلوسی  و تملق  
گویی  بود به  طورى  که  در نامه هاى  خود به  کارگزاران حكومتی  رسیدگی  به  امور مردم، همنشینی  با آنها و پرهیز 
کید قرار می دهد. امام علی )ع( همچنین  در خصوص رسیدگی  به  امور مردم بدون  از تملق  و چاپلوسی  را مورد تأ
قوانین  اضافی  می فرماید: »در هر بامداد و شام ساعتی  براى  رسیدگی  به  امور رعیت  معین  کن  و به  سؤاالت آنها 
شخصًا جواب ده« )همان: ٤33(. با این  توصیفات مشخص  می شود امام علی )ع(، رسیدگی  به  مشكالت مردم به  
طور مستقیم  و از نزدیک  و به  دور از هرگونه  برترى  جویی  حكام و قوانین  اضافی  و دست  و پاگیر را یک  اصل  

اساسی  در حكمرانی  می دانست  و همواره آن را به  کارگزاران خود خاطرنشان می ساخت . 
از عوامل  مقوم اعتماد در روابط  اجتماعی  انسان ها، وفاى  به  عهد و پیمان است  زیرا روابط  میان انسانها به  
شدت به  قراردادها، پیمان ها و تعهداتی  وابسته  است  که  کنشگران نسبت  به  یكدیگر دارند. حضرت علی  )ع( 
می فرماید: »براى  دینداران نشانه هایی  است  که  با آن شناخته  می شوند از آنهاست ؛ راستگویی ، رد امانت ، وفاى  به  
عهد، صله  رحم  و ترحم  به  ضعیفان« )سید رضی ، 1379، نامه  53(. وفاى  به  عهد تأثیر بسزایی  در اعتماد سازى  

در روابط  به  ویژه روابط  بین  مردم و حاکمان دارد. 
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4-٥- حاکمیت  قانون
منظور از این  شاخص  کیفیت  اجراى  قراردادها، عملكرد پلیس  و محاکم  قضایی  است . اگر پس  از انعقاد 
قراردادها، پیمانها و تعهدات، اعم  از دولتی  یا خصوصی ، نتوان چندان به  اجراى  آنها امید داشت  و همچنین  
اگر جرم و تخّلف  به  سبب  عملكرد ضعیف  پلیس  و محاکم  قضایی  قابل  پی گیرى  نباشد، نشان دهنده وجود 
حكمرانی  ضعیف  در یک  کشور است . به  عبارت دیگر، منظور از حاکمیت  قانون در فرایند حكمرانی ، این  است  
که  سیاست  گذاران همانند شهروندان، در برابر قوانین  یكسان تلقی  شوند و نسبت  به  عملكرد خود، پاسخگو 
باشند. بر اساس این  شاخص ، رعایت  اصول عدالت ، انصاف و استقالل در دستگاه قضایی  و سرعت  در اجراى  
مراحل  قضایی  تأثیر زیادى  بر تثبیت  حاکمیت  قانون دارد )دبیرخانه  مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام و دانشگاه 
آزاد اسالمی ، 1389: ٦7(. همچنین  تأثیرگذارى  دولت  یا سایر افراد بر فرایند قضاوت و نحوه تصمیم گیرى  در 

امر حاکمیت  قانون مهم  تلقی  شده است . 
منظور از این  اصل  در حكمرانی  خوب این  می باشد که  می بایست  یک  رفتار برابر و بدون تبعیض  با همه  آحاد 
مردم در مقابل  قانون و حقوق صورت پذیرد و از حقوق بنیادین  مردم باید از طریق  تضمین هاى  قانون اساسی  و 
مدنی  حمایت  شود. از جمله  مهم ترین  این  حقوق شهروندان در قبال سوءاستفاده خودسرانه  مقامات حكومتی  از 
اختیارات و صالحیت هاى  خود و اعمال غیرقانونی  سازمانها و افراد می باشد )زارعی ، 1383: 1٦3-192(. »در 
اندیشه  سیاسی  امیرمؤمنان )ع( شرط عدالت  براى  زمامداران چنان است  که  اگر نباشد یا ضعیف  باشد، زمامدار 
به  هیچ  وجه  نمی تواند به  تعهدات خود عمل  کند یا پایدار بماند و بی گمان به  ستم  و بی انصافی  و تبعیض  و باند 
بازى  و تمامت  خواهی  و استبداد رأى  و بیدادگرى  کشیده خواهد شد« )دلشاد تهرانی ، 1377:10٦(. زمامدار باید 
متصف  به  عدالت ، علم ، قوت و پرهیز از صفات زشت  باشند. »اصل  کثرت گرایی  سیاسی  نیز شكل  روشن  و 
برجسته  خود را در موضع  حضرتش  نسبت  به  خوارج به  عنوان مخالفان سیاسی اش می یابد« )الزین ، 1387:2٦7(. 

»موضع  امام نسبت  به  مخالفان، پیوندى  نزدیک  با حاکمیت  قانون)حكم  دین ( داشت « )همان:270(. 
یكی  از امورى  که  حضرت علی  )ع( به  آن توجه  جدى  داشتند، قانون مدار بودن و اجراى  قانون الهی  به  معناى  
واقعی  کلمه  بود. اگر کسی  بر خالف قانون عملی  می کرده بدون در نظر گرفتن  موقعیت  و مقام وى ، حدود 
الهی  و قانونی  را بر وى  اجرا می کرد و هیچ  واسطه  و شفاعتی  را نمی پذیرفت . همان طور که  قبال خاطرنشان 
گردید ایشان در خطبه  131 اهداف بلند خویش  را از به  دست  گرفتن  حكومت : گسترش معنویت ، ایجاد امنیت  
و افزایش  رفاه در جامعه  و حاکمیت  قانون، بیان می کند. نحوه برخورد حضرت علی  )ع( با برادرش عقیل  که  سهم  
بیشترى  از بیت  المال را درخواست  کرده بود، نشان دهنده پایبندى  او به  قداست  و حرمت  قانون الهی  است . در 
حكمرانی  حضرت علی  )ع( به  هیچ  کسب  ظلم  و ستم  نمی شود و همه  در برابر قانون مساوى  هستند، استوارى  او 
در برابر کسی  که  از راه دین  وارد شده و می خواهد به  ایشان رشوه بدهد به  حدى  است  که  می فرماید: »آیا از راه 
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دین  وارد شدى  که  مرا بفریبی  یا عقلت  آشفته  شده یا جن  زده شده اى  یا هذیان می گویی ؟ به  خدا سوگند، اگر 
هفت  اقلیم  را با آن چه  در زیر آسمان هاست  به  من  بدهند تا خدا را نافرمانی  کنم  و پوست  جوى  را از مورچه اى  
ناروا بگیرم، چنین  نخواهم  کرد« )نهج البالغه ، 1379: 327(. هم  چنین  آن حضرت به  یكی  از مدیران خود که  
در بهره گیرى  از بیت  المال قانون را رعایت  نكرده بود نوشت : »خدا را سوگند که  اگر حسن  و حسین  کارى  
همانند تو می کردند، با آنان کمتر سازشی  نمی کردم و با هیچ  تصمیمی  بر من  چیره نمی شدند، تا این  که  حق  را 
از آنان باز می ستاندم و باطلی  را که  از ستم  آنان پدید آمده بود، ناپدید می کردم« )همان: 389(. در ذیل  خطبه  
10٤ می فرماید: »به  خدا سوگند درون باطلی  را می شكافم  تا حق  را از پهلویش  بیرون کشم « )همان: 135( و در 
جایی  دیگر به  مالک  اشتر می فرماید: »همیشه  حق  و عدالت  را گرچه  بر نزدیک  و دور باشد اجرا کن  و در این  راه 
بردبار و شكیبا باش و عملت  را به  حساب خدا بگذار، اگر چه  از اجراى  حق  به  خویشان و نزدیكانت  زیان برسد 
و همیشه  به  عاقبت  حق  بیندیش ، زیرا که  پایان حق  ستایش  انگیز است « )لنكرانی ، 1373: 187(. حضرت علی )ع( 
در فرمان هاى  خود به  نمایندگانش  بارها تذکر داده است  که  حرکت هاى  خویش  را در مسند مدیریت  بر محور 
قانون شكل  دهند و به  آنان توصیه  می کرد که  در جامعه  اسالمی  هرگز نباید ضابطه ها در برابر رابطه ها رنگ  ببازند. 
امام علی  )ع( می فرماید: »عدل به  معناى  انصاف و احسان به  معناى  بخشش  و تفضل  است .« ایشان فرمان 
معروف خود به  مالک  اشتر می فرماید: »حق  و قانون را درباره کسی  که  الزم است  اجرا کن ؛ بی توجه  به  اینكه  
آن شخص  از نزدیكانت  به  شمار می آید« )سید رضی ، 1379، نامه  53(. همچنین  حضرت علی  در سفارش 
با میانه  روى   حكومتی  خود به  مالک  می فرماید: »باید که  محبوب ترین کارها در نزد تو کارهایی  باشد که  

سازگارتر و با عدالت  دم سازتر است « )همان(. 
4-٦- مهار فساد

یكی  از شاخص  حكمرانی  خوب از دیدگاه بانک  جهانی ، مهار فساد ادارى  است . عوامل  بسیارى  بر این  
شاخص  مؤثرند که  برخی  از آنها عبارتند از: میزان فساد در کشور، گسترش روابط  خانوادگی ، استفاده از قدرت 
به  نفع  دوستان، گسترش دیوان ساالرى  که  زمینه  بروز فساد را فراهم  می کند، میزان شیوع پرداخت  غیرقانونی  در 
بین افراد و شرکت هاى  دولتی  براى  پیشبرد کارها، پرداخت هایی  که  براى  اثرگذارى  بر فرایند قانون گذارى  انجام 
می شود، بی اعتمادى  عمومی  به  درست  کارى  مالی  سیاست  مداران، پرداخت  هاى که  براى  دستیابی  به  مجوزهاى  
در  و  بودجه  عمومی ،  از  مداران  استفاده سیاست   مالیاتی  صوت می گیرد،  فرار  وارداتی  همچون  و  صادراتی  
نهایت ، پرداخت هاى  غیرقانونی  که  توسط  افراد بانفوذ و همچنین  انحصارات در جهت  زیان سایر بنگاه ها صورت 
می گیرد. این ها عوامل  مهمی  هستند که  وضعیت  شاخص  کنترل فساد را تعیین  می کنند. به  عبارت دیگر، وجود 

این  عوامل  نشان دهنده حكمرانی  ضعیف  و فقدان آنها بیانگر رتبه  باالترى  از حكمرانی  خوب است . 
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جو فاسد اجتماعی ، جو روحی  را فاسد می کند و جو فاسد روحی ، زمینه  رشد اندیشه هاى  متعالی  را ضعیف  
و زمینه  رشد اندیشه هاى  پست  را تقویت  می کند؛ به  همین  جهت  است  که  در اسالم و آموزه هاى  دینی  به  اصالح 
محیط  اجتماعی  اهتمام زیاد شده است  و باز به  همین  جهت  است  که  سیاست هایی  که  می خواهند اندیشه هاى  
متعالی  را در مردمی  بكشند، زمینه هاى  فساد اخالقی  و عملی  آن ها را فراهم  می کنند و براى  فراهم  کردن این  
زمینه ، محیط  اجتماعی  را با وسایلی  که  در اختیار دارند فاسد می نمایند )مطهرى ، 13٦9، صص 170-171(. به  
همین  جهت ، یكی  از مولفه هاى  حكمرانی  خوب بحث  مهار فساد است  که  در نهج البالغه  بارها مورد تاکید 

بوده است . 
مهم ترین  نكاتی  که  امام علی  )ع( در این  نامه  به  آن اشاره دارند همان مبارزه با فسادهاى  حكومتی  است  و ایشان 
به  دنبال تحقق  جامعه  اى  صالح  و حكومتی  با حاکمان صالح  است . جامعه  دینی  خواستار برقرارى  حكومت  
صالحان است . این  اندیشه  برگرفته  از ایدءولوژى  اسالم است . امام علی  )ع( نیز خواستار بر چیده شدن حكومت  
اشرار و ناصالحان است . مهم  ترین صفاتی  که  یک  کارگزار حكومتی  باید داشته  باشد: 1- صالح  باشد2-به  
مأموریت  خود واقف  باشد 3- اعتقادات اسالمی  او بی شائبه  باشد٤-پایبند به  اصول و ضروریات دین  باشد5-

کاردان و مسئولیت  پذیر باشد و... حضرت در این  نامه  می  فرماید: »دل خوش با مردمان به  مهر دار... که  آنان 
دو گونه اند، یا برادران هم  آیین ، یا همانندان هم  آفرین «. »از سخنان امام علی  )ع( استفاده می شود که  حاکم  باید 
بر اداره امور از دیگران شایسته  تر بوده و بر والیت  و زعامت  از همه  قدرتمندتر باشد« )خوشنویس ، 13٦2:217(. 
حضرت علی  )ع( در خصوص لزوم توجه  به  عموم مردم، خطاب به  مالک  چنین  می فرماید: »خشم  توده هاى  
مردم، خشنودى  نزدیكان را زیر پا می گذارد در حالی  که  خشم  نزدیكان اگر توده مردم از تو راضی  باشند، ناچیز 
گردد. خواص و نزدیكان کسانی  هستند که  به  هنگام فراخی  و آسایش  بر دوش والی  بارى  گرانند و چون حادثه  
اى  پیش  آمد کمتر از هر کسی  به  یاریش  برخیزند و خوش ندارند که  به  انصاف در مورد آنان قضاوت شود، اینان 
همه  چیز را به  اصرار از والی  می طلبند و اگر عطایی  یابند، کمتر از همه  سپاس گویند و اگر به  آنان ندهند دیرتر از 
همه  پورش می پذیرند، در برابر سختی هاى  روزگار شكیباییشان بس  اندك است ، اما ستون دین  و انبوهی  مسلمانان 
و ساز و برگ در برابر دشمنان، عامه  مردم هستند، از این  رو توجه  توبه  آنان بیشتر و میل  توبه  ایشان افزونتر باشد« 
)سید رضی ، 1379، نامه  53(. حضرت چه  خوب به  آثار تبعیض  بین  مردم به  ویژه توجه  خاص به  اقوام و نزدیكان 
و بی توجهی  به  مردم را یادآور شده اند که  اینگونه  رفتارها و حاکمیت  روابط  بجاى  ضوابط  باعث  بی اعتمادى  مردم 
به  حاکمان و تنها گذاشتن  آنها در زمان نیاز کشور می شود، این  گونه  اعمال اگر از سوى  برخی  مسئوالن هم  باشد 

در ذهن  مردم به  همه  مسئوالن تسرى  می کند و موجب  رواج بی اعتمادى  در جامعه  می شود. 
4-٧- امر به  معروف و نهی  از منکر
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تاریخ  گذشته  جوامع ، حكایت  از انحرافات و نامالیمت هاى  اجتماعی  است  که  پیامبران الهی ، اندیشمندان، 
فلسفه دانان و رهبران عهد ه دار جوامع  به  سوى  رستگارى  و هدایت  بودند و علیه  ظلم  و فساد قیام کردند. باید 
در نظر داشت  که  اجتماع برگرفته  از مردمی  است  که  خیر و شر از اعمال آنها به  وجد می آید و با گستردگی  
فساد، بدون التزام و اهتمام آحاد مردم، مقابله  صد درصدى  با آن غیر ممكن  است . یكی  از شاخص هاى  مهم  
حكمرانی  خوب، وظیفه  متقابل  مردم در مقابل  دولت  و دولت  در مقابل  مردم است  که  این  وظیفه  در اصل  9 
قانون اساسی  به  صورت قاعده امر به  معروف و نهی  از منكر ذکر شده است . در همین  راستا، از نظر دین  اسالم 
جامعه  نمونه  کمال مطلوبی  است  که  مردم، با انجام کارهاى  نیک  و پرهیز از کارهاى  بد، قادر به  بنیانگذارى  
آن می باشند. یكی  از ابزارهاى  پدیدارى  و پایدارى  جامعه  نمونه  به  کارگیرى  شیوه نظارت متقابل  همگانی  است  

که  در نهج البالغه  تحت  عنوان امر به  معروف و نهی  از منكر از آن یاد می شود )هاشمی ، 1378: 235-23٦(. 
»آن حضرت در سیاست  سخت  گیر بود. در رعایت  حق  خداوند خشن  بود. رعایت  پسر عموى  خود را در 
کارى  که  به  او واگذار شده بود نمی کرد و مالحظه  برادرش عقیل  را در سخنی  که  رویاروى  او گفت  نفرمود« 

)شیخ  موحد، 1380:29(. 
4-٨- مسئولیت  پذیری 

یكی  از اصول مهم  حكمرانی  خوب مسأله  مسئولیت  پذیرى  مردم در مقابل  حكومت  و حكومت  در مقابل  
افراد، از قاعده  مردم است . در راستاى  وظایف  هماهنگ  و یكدست  دولتمردان در جوامع  اسالمی  در قبال 
مسئولیت  پذیرى  می توان، تأمین  ثبات و تعادل اجتماعی  را خواست  که  این  هدف در اندیشه  تفكر اسالمی  نهفته  
است ؛ در دیدگاه حضرت علی  )ع( تلقی  مدیر از مسئولیت  خود، باید انجام دادن نوعی  تكلیف  شرعی  باشد که  
از طریق  آن، بتواند هم  خود به  رشد معنوى  برسد و هم  مردم را در این  مسیر هدایت  نماید. مسئوالنی  که  به  ابعاد 
معنوى  و روحی  خود توجه  داشته  باشند، فریب  زرق و برق دنیا را نمی خورند و کار خود را براى  خدا انجام 
می دهند و رضایت  خلق  را موجب  رضایت  پروردگار می دانند و در این  راه تالش می کنند و یكی  از نتایج  آن 
جلب  اعتماد مردم خواهد شد. حضرت خطاب به  مالک  اشتر، ضمن  دستور به  اینكه  بهترین  اوقات خود را براى  
عبادت با خدا قرار دهد، متذکر می شود که  در صورت انجام دادن شایسته  وظایف  حكومتی ، تمام اعمال او 
عبادت خواهد بود...« و براى  آنچه  میان تو و خداست  نیكوترین  اوقات و بهترین  ساعات را بگذار، هرچند همه  
کارها در همه  اوقات براى  خداست ؛ اگر نیت  درست  باشد و رعیت  را از آن آسایش  بود« )سید رضی ، 1379، 

نامه  53(. 
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5- نقد و ارزیابی  مبانی  نظری  الگوی  حکمرانی  خوب
همان گونه  که  در مبانی  نظرى  الگوى  حكمرانی  خوب مالحظه  شد، هدف اصلی  در این  الگو، توسعه ، به  
ویژه توسعه  اقتصادى  و مادى  است ؛ یعنی  از نظر نهادهاى  بین  المللی  و نظریه  پردازان، در حكمرانی  خوب، مهم  
این  است  که  دولت  از نظر مادى  توسعه  پیدا کند. از نظر آنان، الگوى  مزبور می تواند ابزار خوبی  براى  این  توسعه  
باشد. اما این  الگو به  عنوان ابزار توسعه ، چند مشكل  اساسی  دارد: بدین  روى  حكمرانی  خوب اواًل، به  بعد معنوى  
انسان توجه  ندارد. حتی  حاضر است  در صورت نیاز، اخالقیات و معنویات را فداى  توسعه  مادى  کند. ثانیًا، این  
الگو تنها به  بعد جسمانی  انسان بسنده نموده، به  بعد روحانی  و متعالی  انسان توجه  ندارد. به  عبارت دیگر، این  
الگو تنها می تواند یک  جامعه  توسعه  یافته  کاماًل مادى  به  ارمغان آورد. ثالثًا، حكمرانی  خوب مبتنی  بر لیبرالیسم  و 
اومانیسم  است . در لیبرالیسم ، آنچه  مطرح نیست ، مبدأ )خداوند( و معاد و وحی  است ، یعنی  در تفكر لیبرالیستی ، 
اعتقاد به  خدا موضوعیتی  ندارد. بدین  روى ، آیت  اهللا مصباح می فرماید: تفكر حاکم  بر غرب در حال حاضر، 
تفكرى  الحادى  - لیبرالی ، یعنی  منهاى  دین  است . در چنین  نگرشی ، جامعه ، سیاست ، انسان و تمام ارزش هایی 
که  براى  وى  مطرح می شود، از خود انسان نشئت  گرفته  است  و آفریننده ارزش ها خود انسان است  )اومانیسم (. 
بنابراین ، در این  نگرش، جایی  براى  خدا و آخرت منظور نشده است  )مصباح یزدى ، 1382: 87(. با توجه  به  
این  نقدهاى  اساسی  که  بر مبانی  نظرى  حكمرانی  خوب به  عنوان الگوى  حاکم  بر دنیاى  غرب، وارد شده، مقام 
معّظم  رهبرى  حضرت آیت  اهللا خامنه اى  می فرماید: الگوى  غرب براى  توسعه  یک  الگوى  ناموفق  است ؛ زیرا با 
وجود دستیابی  کشورهاى  غربی  به  ثروت و قدرت، ارزش هاى  انسانی  و معنویت  در این  جوامع  از بین  رفته  اند. 
ایشان به  سبب  رویكرد مادى  توسعه  در الگوى  غربی ، آن را براى  کشورهاى  در حال توسعه  و به  ویژه کشورهاى  
اسالمی ، مناسب  ندانسته ، و می فرماید: به  نتیجه  نرسیدن مدل توسعه  غربی  در نظام اسالمی ، ماهیت  متفاوت 
مبانی  دیدگاه اسالمی  و غرب نسبت  به  پیشرفت  و جایگاه انسان در این  پیشرفت  است . در دیدگاه غرب، پیشرفت  
مادى  و محور آن سود مادى  است . بنابراین ، در چنین  دیدگاهی ، اخالق و معنویت  می تواند قربانی  پیشرفت  مادى  

شود. )ناظمی  اردکانی ، 1387، 7٦(. 
بلعكس  حكمرانی  خوب، حكمرانی  شایسته  )حكومت  علوى ( همیشه  ارزشهاى  معنوى  را بر مصالح  مادى  
مقدم می دارد. امام علی  )ع( در یک  سخنرانی  در باب امامت  و خالفت ، فرمودند: اگر پایه هاى  دین  را استوار 
نگه  دارید هیچ  خسارت دنیوى  به  شما آسیبی  نمی رساند؛ ولی  هر چه  را که  از دنیا به  دست  آورید در صورتی  
که  دینتان را از دست  داده باشید، برایتان سودى  ندارد. )نهج البالغه ، خطبه  173( ایشان به  فرمانداران و عم ال 
حكومت  خود می فرمودند: مبادا براى  اصالح دنیاى  خویش ، دین  خود را به  نابودى  کشانده، آخرتتان را تباه 
سازید )همان، 10٦(. بر این  اساس، هر سیاستی  که  به  آبادانی  و بهبود معیشت  دنیوى  بینجامد ولی  به  ارزشهاى  
معنوى  صدمه  وارد کند، از نگاه آن حضرت مردود است . البته  چنانچه  این  جدایی  صورت گیرد و مسائل  معنوى  
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قربانی  مادیت  شود، باز هم  مصالح  دنیوى  با شكست  مواجه  خواهد شد و حتی  دنیاطلبان هم  به  رفاه مطلوب خود 
نخواهند رسید؛ زیرا حذف گرایش هاى  معنوى ، خسارتهاى  دنیوى  فراوانی  برجاى  می گذارد و زندگی  اجتماعی  

را با بحرانهاى  جدید مواجه  می کند )سروش محاّلتی ، 1380: ٤85٦(. 
مقام معّظم  رهبرى  با اعتقاد به  برترى  حكومت  اسالمی  )حكمرانی  شایسته ( بر حكمرانی  خوب می فرماید: 
اسالم، هم  به  توسعه  مادى  و اقتصادى  توجه  دارد و هم  به  بعد معنوى  و متعالی  انسان، و هریک  را بدون دیگرى  
ناقص  و ناکارآمد می داند. ایشان می فرماید: »در دیدگاه اسالم، پیشرفت  مادى  هدف نیست ، بلكه  وسیله  رشد و 
تعالی  انسان است . در جهان بینی  اسالمی ، ثروت، قدرت و علم  وسیله  رشد انسان و زمینه  ساز برقرارى  عدالت ، 

حكومت  حق ، روابط  انسانی  در جامعه  و دنیاى  آباد هستند« )ناظمی  اردکانی ، 1387(. 
ایشان بر این  باور است  که : اختیار انسان براى  پیمودن مسیر خود پرستی  تا خداپرستی ، به  منظور رسیدن به  
رستگارى  در دیدگاه اسالم، و مذموم بودن دل بستگی  به  دنیا در این  مسیر، یک  اصل  است . در عین  حال، اسالم 
از زاویه  اجتماعی ، وظیفه  انسان را مدیریت  دنیا و استفاده از استعدادهاى  فراوان طبیعی  براى  آبادانی  دنیا می داند. 

الگوى  پیشرفت  مبتنی  بر معنویت ، مدل مطلوب توسعه  است  )همان(. 
6- نتیجه  گیری 

در نگاه علی  )ع( حاکم ، ولی  امر و متصدى  کارهاى  مردم است  و مكلف  به  تكلیف  الهی  مهمی  می باشد و 
مردم باید با همه  ارزش هاى  مادى  و معنوى  و آرمانهایشان مورد احترام قرار گیرند و دین  و دنیاى  آنها با هم  و در 
تعامل ، مالحظه  شود. از نظر ایشان زمامدار باید متصف  به  عدالت ، علم ، قوت و پرهیز از صفات زشت  باشند. 
دیدگاه حضرت علی )ع( درباره حكومت : دنیا مدارانه  و قدرت محورانه  نیست ، چرا که  ایشان در خطبه  30 دلیل  
پذیرفتن  آن مسئولیت  بزرگ را گرفتن  حق  ستمدیده از ستمگر شمرده و آن را پیمانی  دانسته اند که  خداوند از 
عالمان گرفته  است . نتایج  این  مطالعه  نشان می دهد نظرات و عملكرد امام علی )ع( با شش  مؤلفه  مطرح شده تحت  
عنوان حكمرانی  خوب از سوى  بانک  جهانی  نه  تنها منافاتی  ندارد بلكه  نكته  حائز اهمیت  در خصوص مؤلفه هاى  
حكمرانی  از دیدگاه امام علی  )ع( و بانک  جهانی  این  است  که  تمامی  مؤلفه هاى  حكمرانی  خوب از سوى  امام 
علی  )ع( به  صورتی  عملی  اجرا شده است  و تنها یک  نظریه  نیست . از مجموع مباحثی  که  در این  مقاله  مطرح 
شد، می توان نتیجه  گرفت  که  حكومت  علوى  بر مبانی  دیندارى ، عدالت  گرایی ، قانون مدارى  و آزادى  و امنیت  
جامعه  استوار بود و مشروعیت  آن در شریعت  با نص  الهی  و پذیرش مردم ازطریق  حضور و بیعت  همگانی  تأمین  
می شد. اصول و معیارهاى  این  حكومت ، از تعالیم  دینی  و شریعت  الهی ، سنت  نبوى  و اجتهاد علوى ، و براساس 
واقعیات جامعه ، نشأت می گرفت  ؛ همچنین ، در سیره نظرى  و عملی  گفته ها و شیوه مدیریت  عملی  آن حضرت 
)ع( معیارها و شاخصه هاى  راهبردى  مهمی  به  دست  داده شده که  حكومت  علوى  را از دیگر حكومت  ها متمایز 
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ساخته  است  یكی  دیگر از ویژگی  هاى حاکم  باید داشتن  قدرت تحلیل  مسائل  سیاسی  و بینش  عمیق  در بررسی  
مسائل  است . از منظر حضرت علی  )ع(، حاکم  و فرمانروا باید امین  جان و مال و ناموس مردم باشد. محورى ترین  
سفارشات امام علی )ع( به  مالک  اشتر برخواسته  از رعایت  حقوق مردم چه  در حوزه فردى  و چه  در حوزه اجتماعی  
است . در حكومت  دینی ، اقلیت هاى  مذهبی  نیز داراى  حقوق بوده و باید حقوق آنها نیز رعایت  شود. مهم ترین  
رکن  حكومت  اسالمی  مساوات و اجراى  عدالت  است  که  حضرت به  آن سفارش می کند. مؤلفه هاى حكومت  
شایسته  دینی  برگرفته  از اصول اسالمی  است .. این  رهیافت ها را می توان به  شكل  دستورالعمل  و الگویی  براى  نظام 
سازى  و مدیریت  جامعه  اسالمی  به  کار گرفت  و با اجراى  این  الگوهاى  کاربردى  از حكومت  علوى  در نظام هاى 

دینی  می توان عدالت  اجتماعی  و امنیت  کامل  را تحقق  بخشید. 
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کنکاشی  در خطبه ی  همام و صفات متقین 
زهرا غفاری 1

چکیده
کلمه  تقوى  از ریشه  )وقی ( گرفته  شده که  به  معانی  با پاى  برهنه  و پاورچین  و با پروا راه رفتن، اصالح کردن 
چیزى  و نگه  دارى  آمده است  و واژه )اتقا( هم  از باب افتعال به  معانی  پرهیز، اجتناب و دورى  گزیدن است  و 
وقتی  به  خدا اضافه  شده وگفته  شود”اتق  اهللا” به  معنی  ترسیدن از مجازات الهی  است  و احتراز از آن چیزى  است  
که  خداوند دوست  نمی دارد وکلمه  )تقاه( نیز به  معناى  خشیت  از مقام ربوبی  است . لغت  تقوى  و مشتقات آن 
در حدود دویست  و سی  و هشت  مورد در قرآن آمده است ؛ در قرآن مجید به  آثار گوناگون تقوى  در زمینه هاى  
مختلف  فردى ، اجتماعی ، مادى  ومعنوى  اشاره هاى  فراوانی  شده است ؛ خداوند در 11 آیه ى  اول سوره ى  مؤمنون 
به  صفات مؤمنین  اشاره می کند و می فرماید: ”قد أفلح  المؤمنون * الذین  هم  فی  صالتهم  خاشعون * و الذین  هم  
عن  اللغو معرضون * و الذین  هم  للزکاة فاعلون * و الذین  هم  لفروجهم  حافظون * إال علی  أزوجهم  أو ما ملكت  
أیمانهم  فإنهم  غیر ملومین * فمن  ابتغا وراء ذلک  فأولئک  هم  العادون * و الذین  هم  لماناتهم  و عهدهم  راعون 
* و الذین  هم  علی  صال تهم  یحافظون * أولئک  هم  الورثون * الذین  یرثون الفردوس هم  فیها خلدون” درقرآن 
کریم  بعد از سوره ى  حمد درپنج  آیه ى  ابتداى  سوره ى  بقره به  صفات مؤمنین  می کند و می فرماید: متقین  کسانی  
هستند که  این  شش  ویژگی  را دارند: 1- ایمان به  غیب  دارند، 2- نماز و صالت را اقامه  می کنند، 3- از آنچه  
که  ما به  آنها روزى  داده ایم  انفاق می کنند ٤ - به  آنچه  بر شما )نبی  اکرم)ص(( نازل شده ایمان دارند. 5- به  آنچه  
بر انبیاء سا بقین  نازل شده ایمان دارند، ٦- اهل  یقین  و ایقان به  آخرت هستند. در ادامه  می فرماید متقین  مستمر 
بر هدایت  پروردگار هستند و این  دسته  هستند که  اهل  فالح و رویش  و سعادتند، همچنین  در البالى  سخنان 
وخطبه ها و نامه هاى  علی  )ع( در نهج البالغه ، بارها و بارها از تقوى  و خصوصیات متقیان صحبت  به  میان آمده 
است  و امام بزرگوار و معصوم به  مناسبت هاى  مختلف  به  آثار تقوى  و چگونگی  حیات پروا پیشگان در بعدهاى  
گوناگون آن اعم  از مادى ، معنوى ، فردى ، اجتماعی ، اخالقی  و غیره و نیز در تشریح  صفات و مشخصات 
پرهیزگاران اشارتها فرموده است  که  مهم ترین  و پرمضمون ترین  خطبه اى  که  حضرت علی  )ع( تقریبا به  صورتی  
مستقل  در این  زمینه  بدان پرداخته  است ؛ خطبه  193 نهج البالغه  است  که  به  خطبه ى  همام شهرت دارد، هدف از 

نوشتن  این  مقاله  کنكاشی  در خطبه ى  همام و صفات متقین  می باشد. 

واژگان کلیدی: نهج البالغه ، حضرت علی ) ع(، صفات متقین  و همام

)gmail. com@74_ghaffari( 1  - مدرس گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه دولتی  المرد
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مقدمه 
فیلسوفی  شجاع، قهرمانی  خطیب  و ادیب ، متفكرى  فقیه  ومبتكر، جوانمردى  بلند همت  و پاکدامن ، بزرگمردى  
عطوف و رحیم ، عارفی  خود ساخته  و پیشوایی  امین  و عادل که  قرن هاست  خیال، فكر، عقل ، ذوق و خالصه  
تمام نواحی  و جبهات شعور بشرى  را به  خود متوجه  ساخته  است ؛ قلم  ناتوان و نارساى  بنده را قدرت آن نیست  که  
صفات و ویژ گیهاى  بی نظیر امیرالمؤمنین  رابیان کنم ، اما میدانم  که  یكی  از خصوصیات بارز حضرت علی  علیه  
السالم، بیان فصیح  و بلیغ  و منطق  گرم و گیراى  اوست  که  دوستان را به  وجد و سرور و دشمنان را به  زانوى  عجزو 

اعتراف در می آورد، خطابه هاى اعجاب آور علی  علیه  السالم از کالم خدا فروتر و از کالم آدمی  فراتر است . 
” حقا” نهج البالغه  از اسمایی  است  که  ” تنزل من  السماء ” )کتاب مجمع  المثال میدانی ، ج2، ص211( 
علماى  حكمت  و کالم تا قرن سوم هجرى ، قبل  از اینكه  فلسفه  ى یونان به  زبان عرب منتقل  شود؛ همه  منحصرا” 
شاگرد مكتب  اویند و او شاگرد مكتب  حق  است ، علی  علیه  السالم نچه  دانسته ، در دامان تربیت  معلم  بشریت  از 
دریچه ى  روح ملكوتی  خود از خداى  خود آموخته  و آ نچه  دیده و بازگو کرده در کتاب طبیعت  یافته  است . از 
لحاظ علم  کالم بخصوص می توان گفت  علی  علیه  السالم در اسالم پدر علم  کالم است  زیرا همه ى  متكلمین  
طریقت  خود را بر اساس معالم  و معارف علوى  پی  ریزى  کرده اند. ابن  ابی  الحدید در شرح نهج البالغه  میگوید: 
»واصل  بن  عطا متكلم  بزرگ، شاگرد ابوهاشم  عبد اهللا فرزند محمد حنفیه  و محمد شاگرد پدرش علی  ابن  
ابیطالب  )ع( است . ابوالحسن  اشعرى  سرسلسله  ى اشعریه  به  چند وابسته  شاگرد ابو علی  جبائی  و او که  از علماى  
بزرگ کالم است  از واصل  بن  عطا تعلیم  گرفته  است ”. از نظر تصوف، پیشوایان طریقت  در تمام بالد اسالمی  
سلسله ى  خود را به  تربیت  شدگان مكتب  علی  )ع( می رسانند. شبلی ، جنید، بایزید بسطامی  و ابو محفوظ کرخی  

همه  به  این  نسبت  افتخار دارند. ” )مرد نامتناهی ، حسن  صدر، صص  52و 53 ( 
” نهج البالغه  کتابی  است  حاوى  239 و 79 نامه  و ٤80 حكمت  و کلمات قصار که  امیرالمؤمنین  علی  )ع( 
در زمان کوتاه خالفت  خود، ایراد نموده است  و محمدبن  حسین  موسوى  معروف به  »سیدرضی « )359-٤0٦( 
که  از بزرگان علماء شیعه  است  در سال ٤00 هجرى  آنرا به  رشته  تحریر در آورده است . مؤلف  نهج البالغه  درباره 
هدف از تألیف  می گوید در آغاز جوانی  شروع به  تألیف  کتابی  درباره خصائص  ائمه  علیهم  السالم نموده و 
مشتمل  بر سخنان و سایر خصوصیات آنها بوده در بخش  آخر مربوط به  حضرت علی  کلمات قصار آن حضرت 
را نوشتم ، که  پس  از این  که  برخی  از دوستان آن را دیدند؛ بسیار پسندیدند و از من  تقاضا کردند که  خطبه ها 
و نامه هاى  آن حضرت را هم  اضافه  کنم . آنها می دانستند که  چنین  کتابی  از لحاظ شاهكارهاى  فصاحت  و 
بالغت  و گوهرهاى  درخشان ادب عربیت  بی مانند خواهد بود، زیرا امیرالمؤمنین )ع( سرچشمه  فصاحت  و زادگاه 
بالغت  است . کتاب نهج البالغه  در مدت هزار سال همواره در آسمان علم  و ادب و همچون خورشیدى  فروزان، 
درخشیده و نورافشانی  کرده است  و به  زبان هاى زنده ى دنیا، مانند انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی ، فارسی  و اردو 
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ترجمه  شده است  و دانشمندان اسالمی  صدها شرح و منتخب  و مختصر و سیرى  در نهج البالغه  براى  این  کتاب 
نوشته  اند” )تحقیقی  درباره ى تقوى  و تكامل  بشرى  در نهج البالغه (

دریكی  از نوشته هاى جردجرداق مسیحی  خواندم که  اعتراف کرده بود ”جاذبه هاى کلمات امام علی  )ع( 
شورى  در من  ایجاد کرد که  دویست  بار نهج البالغه  را مطالعه  کردم. )نهج البالغه  - محمد دشتی  - چاپ 
85-ص 9( حضرت امیر )ع( در توصیف  خود می فرماید: ”ینحدر عنی  السیل  و ال یرقی  الی  الطیر: سیل  از من  
جارى  میشود و پرنده اى  بر قله  من  توان پرواز ندارد” )خطبه  3 نهج البالغه ( معناى  این  سخن  امام علی )ع( چنین  
است : »همواره سیل هاى  خروشان و چشمه هاى  علم  و فضیلت  از دامنه  کوهسار وجودم جارى  است  و مرغ دور 

پروازاندیشه  به  قله  ى وجود من  نمی رسد” 
در آیین  مقدس اسالم و در قرآن کریم ، تقوى  و پرهیزگارى  زیر بناى  اعمال نیک  هر انسان مسلمان و مومن  
ِقیَن  ُه ِمَن اْلُمتَّ ُل اللَّ َما َیَتَقبَّ قلمداد شده است  که گویی منهاى هیچ عبادت و هیچ طاعتی از انسان پذیرفته نیست »ِإنَّ
جز این نیست که خداوند از متقیان وپرواداران می پذیرد« )آیه  ى 27 – سوره ى  مائده(. اصوال تقوى  و پروادارى  
هم  هدف است  و هم  خود زمینه  ساز و وسیله اى  است  براى  پاکی  وتعالی  روح آدمی  که  هیچ  مسلمان ومومنی  
بدون زمینه  تقوى  نمی تواند در راه ارشاد, هدایت  و رستگارى  گام بسپارد. لذا می بینیم  که  مساله  تقوى  در قرآن 
و سنت  پایگاهی  عظیم  دارد,کرارا و در موارد متعددى  از آن سخن  به  میان آمده و از بعدهاى  مختلفی  مورد 
بحث  قرار گرفته  است  و اولیاى  دین  پیرامون آن و بیان صفات متقین  و فضائل  آنان داد سخن  داده اند و با مطالعه  

نهج البالغه  نیز می توان دریافت  که  تقوى  در نظر حضرت علی  )ع( اهمیت  بسیار داشته  است . 
هدف، انگیزه و ضرورت این  مقاله ، شناخت  ویژگی هاى  متقین  از نظر علی  )ع( در خطبه  ى همام مورد نظر 
قرار گرفته  است . روش کار در این  مقاله  تحقیقی  بوده و براى  انتخاب مقاله  بیشتر از کتاب ارزشمند نهج البالغه  
استفاده شده است  لذا از تمام کسانی  که  باعث  شده اند تا قدمی  براى  شناخت  حضرت علی  )ع( و سخنان گوهر 

بارش بردارم بی نهایت  سپاسگزارم. 
همام کیست  ؟

»همام«، پسر »شریح « و برادرزاده ى  »ربیع  بن  خثیم « است . ربیع  یكی  ازهشت  زاهد و پارساى  معروف 
تاریخ  و زمان خود است . عالمه  شهید آیه اهللا مطهرى  در ص ٦ در کتاب سیرى  در نهج البالغه ، او را از جمله  
یاران و دوستان امیرمومنان علی  علیه السالم شمرده که  دلی  سرشار و روحی  از آتش  معنی  شعله ور داشت . از 
کلمات عالمه  »کراجكی « در کتاب »کنزالفوائد« نیز استفاده می شود که  »همام« در شمار یاران آن حضرت 
و در جستجوى  دسترسی  به  مراتب  عالی  ایمان و تقوى  بوده است  که  از آن چنین  یاد کرده است :» وَکاَن َعاِبدًا 
ُمْجَتِهدًا« یعنی  او نیایش  کننده و پرستشگر پرتالش بود. بنابراین  او در راه رسیدن به  مقامات معنوى  و تهذیب  
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نفس  و خودسازى  سرمایه گذارى  کرده و آن را بعنوان هدف اصلی  زندگی  قرار داده بود. همچنین  اصرار و 
پافشارى  او در شناخت  و دریافت  راه هاى  خودسازى  و کمال انسانی  از حضرت علی  علیه السالم، قابل  مالحظه  
ِبِصَفِة  َتَنا 

ْ
ْنَبأ

َ
أ ِإالَّ  َتْفِضیاًل  َلُكْم  َفضَّ َو  َحَباُکْم  َو  ُكْم  َو َخصَّ اْلَبْیِت  ْهَل 

َ
أ ْکَرَمُكْم 

َ
أ ِذى  ِبالَّ ُلَک 

َ
ْسأ

َ
»أ و توجه  است : 

ِشیَعِتُكْم؛ اى  امیرمومنان! از تو در خواست  می کنم  بحق  خداوندى  که  شما خاندان پیامبر را گرامی  داشته  و 
برگزیده و برترى  داده است ، ما را به  صفات شیعیانتان خبر دهید.« 

بر اساس گزارش مورخین ، امام علیه السالم دست  »همام« را گرفت  و به  مسجد برد و پس  از اداى  دو رکعت  
نماز، سخن  گفتن  را آغاز کرد و همه  اینها نشانه ى  مقام این  یار صدیق  امام براى  بیان معارف و نكات برجسته ى  

خودسازى  است  که  باید براى  همه ى  انسانها در طول تاریخ  به  یادگار بماند. 
وجه  ایراد خطبه 

به   او  را خواست .  پرهیزگاران  توصیف   وى   از  همام  نام  به   امیرمؤمنان)ع(  عابد  شیعیان  و  دوستان  از  یكی  
امیرالمؤمنین )ع(، گفت : »اى  امیر مؤمنان، پرهیزگاران را براى  من  بستاى  چنان که  گویی  به  آنان می نگرم. »امام 
در پاسخ  او درنگی  نمود، سپس  فرمود: »اى  همام از خدا بترس و نیكوکار باش که  »همانا خدا با کسانی  است  
که  پرهیزگارند و آنان که  نیكو کردارند« همام خرسند نگردید و به  سوگند، بر امام اصرار ورزید. امام علی )ع( خدا 
را ستود و بر او ثنا گفت  و بر پیامبر)ص( و آل او درود فرستاد، سپس  این  خطبه  را ایراد کرد. گفته اند که  پس  از ایراد 
خطبه ، همام بیهوش گشت  و در آن بیهوشی  جان داد. امیرالمؤمنین )ع( گفت : به  خدا از همین  بر او می ترسیدم. 
سپس  گفت : پندهاى  رسا با آنان که  شنواى  آن هستند چنین  کند. مردى  گفت : »اى  امیر مؤمنان چرا با تو چنین  
نكند؟« فرمود: واى  بر تو هر اجلی  را زمانی  است  که  از آن پیش  نیفتد و سببی  است  که  از آن درنگذرد. آرام 

باش و دیگر بار چنین  سخن  به  زبان میاور که  آن دم شیطان بود که  بر زبانت  دمید. 
نامگذاری  خطبه 

این  خطبه  را به  اعتبار مضمون آن که  توصیف  متقین  یا پرهیزگاران است  خطبه  متقین  نامیده اند و نیز به  اعتبار 
نام درخواست  کننده ایراد خطبه ، خطبه  همام نامیده است . 

سیمای  پرهیزگاران 
حضرت امیر علیه  السالم در ابتداى  خطبه  بعد از ستایش  پروردگار به  ترسیم  سیماى  پرهیزگاران می پردازد و 
می فرمایند: »در دنیا داراى  فضیلت هاى  برترند، سخنانشان راست ، پوشش  آنها میانه  و راه رفتنشان با تواضع  و 
فروتنی  است . چشمان خود را بر آنچه  خدا حرام کرده می پوشانند و گوشهاى  خود را وقف  دانش  سودمند کرده 
اند و در روزگار سختی  و گشایش ، حالشان یكسان است . دلهاى  پرهیزکاران اندوهگین  و مردم از آزارشان در 
امان، تن  هایشان الغر، خواستهایشان اندك و نفسشان عفیف  و دامنشان پاك است . و اگر نبود مرگی  که  خدا بر 
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آنان مقدر فرموده، روح آنان حتی  به  اندازه بر هم  زدن چشم ، در بدن ها قرار نمی گرفت ، از شوق دیدار بهشت ، 
و از ترس عذاب جهّنم . خدا در جانشان بزرگ و دیگران کوچک  مقدارند، بهشت  براى  آنان چنان است  که  
گویی  آن را دیده و در نعمت  هاى آن به  سر می برند، و جهّنم  را چنان باور دارند که  گویی  آن را دیده و در عذابش  
گرفتارند. دل هاى پرهیزکاران اندوهگین ، و مردم از آزارشان در أمان، تن  هایشان الغر، و درخواست  هایشان 
اندك، و نفسشان عفیف  و دامنشان پاك است . در روزگار کوتاه دنیا صبر کرده تا آسایش  جاودانه  قیامت  را به  
دست  آورند: تجارتی  پر سود که  پروردگارشان فراهم  فرمود؛ دنیا می خواست  آنها را بفریبد اما عزم دنیا نكردند، 

می خواست  آنها را اسیر خود گرداند که  با فدا کردن جان، خود را آزاد ساختند. 
شب  پرهیزکاران

پرهیزکاران در شب  بر پا ایستاده مشغول نمازند، قرآن را جزء جزء و با تفّكر و اندیشه  می خوانند، با قرآن 
جان خود را محزون و داروى  درد خود را می یابند. وقتی  به  آیه اى  برسند که  تشویقی  در آن است ، با شوق و 
طمع  بهشت  به  آن روى  آورند، و با جان پر شوق در آن خیره شوند، و گمان می برند که  نعمت  هاى بهشت  برابر 
دیدگانشان قرار دارد، هر گاه به  آیه اى  می رسند که  ترس از خدا در آن باشد، گوش دل به  آن می سپارند، و گویا 
صداى  بر هم  خوردن شعله هاى آتش ، در گوششان طنین  افكن  است ، پس  قامت  به  شكل  رکوع خم  کرده، 

پیشانی  و دست  و پا بر خاك مالیده، و از خدا آزادى  خود را از آتش  جهّنم  می طلبند. 
روز پرهیزکاران

پرهیزکاران در روز، دانشمندانی  بردبار، و نیكوکارانی  با تقوا هستند که  ترس الهی  آنان را چونان تیر تراشیده 
الغر کرده است ، کسی که  به  آنها می نگرد می پندارد که  بیمارند اما آنان را بیمارى  نیست ، و می گوید، مردم در 
اشتباهند! در صورتی  که  آشفتگی  ظاهرشان، نشان از امرى  بزرگ است . از اعمال اندك خود خشنود نیستند، و 
اعمال زیاد خود را بسیار نمی شمارند. نفس  خود را مّتهم  می کنند، و از کردار خود ترسناکند. هرگاه یكی  از آنان 
را بستایند، از آنچه  در تعریف  او گفته  شد در هراس افتاده می گوید: ”من  خود را از دیگران بهتر می شناسم  و 
خداى  من ، مرا بهتر از من  می شناسد، بار خدایا، مرا بر آنچه  می گویند محاکمه  نفرما، و بهتر از آن قرارم ده که  

می گویند، و گناهانی  که  نمی دانند بیامرز”
نشانه های  پرهیزکاران

و از نشانه هاى  یكی  از پرهیزکاران این  است  که  او را اینگونه  می بینی : در دیندارى  نیرومند، نرمخو و دور 
اندیش  است ، داراى  ایمانی  پر از یقین ، حریص  در کسب  دانش ، با داشتن  علم  بردبار، در توانگرى  میانه  رو، 
در عبادت فروتن ، در تهیدستی  آراسته ، در سختی  ها بردبار، در جستجوى  کسب  حالل، در راه هدایت  شادمان 
و پرهیز کننده از طمع  ورزى ، می باشد. اعمال نیكو انجام می دهد و ترسان است ، روز را به  شب  می رساند با 
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سپاسگزارى ، و شب  را به  روز می آورد با یاد خدا، شب  می خوابد اما ترسان، و بر می خیزد شادمان، ترس براى  
اینكه  دچار غفلت  نشود، و شادمانی  براى  فضل  و رحمتی  که  به  او رسیده است . اگر نفس  او در آنچه  دشوار 
است  فرمان نبرد، از آنچه  دوست  دارد محرومش  می کند. روشنی  چشم  پرهیزکار در چیزى  قرار دارد که  جاودانه  
است ، و آن را ترك می کند که  پایدار نیست ، بردبارى  را با علم ، و سخن  را با عمل ، در می آمیزد. پرهیزکار را 
می بینی  که : آرزویش  نزدیک ، لغزش هایش  اندك، قلبش  فروتن ، نفسش  قانع ، خوراکش  کم ، کارش آسان، 
دینش  حفظ  شده، شهوتش  در حرام مرده و خشمش  فرو خورده است . مردم به  خیرش امیدوار، و از آزارش در 
امانند. اگر در جمع  بی خبران باشد نامش  در گروه یاد آوران خدا ثبت  می گردد، و اگر در یاد آوران باشد نامش  

در گروه بی خبران نوشته  نمی شود. 
ستمكار خود را عفو می کند، به  آن که  محرومش  ساخته  می بخشد، به  آن کس  که  با او بریده می پیوندد، از 
سخن  زشت  دور، و گفتارش نرم، بدى هاى  او پنهان، و کار نیكش  آشكار است . نیكی هاى  او به  همه  رسیده، 
آزار او به  کسی  نمی رسد. در سختی ها آرام، و در ناگواریها بردبار و در خوشی ها سپاسگزار است . به  آن که  
دشمن  دارد ستم  نكند، و نسبت  به  آن که  دوست  دارد به  گناه آلوده نشود. پیش  از آن که  بر ضد او گواهی  دهند 
به  حق  اعتراف می کند، و آنچه  را به  او سپرده اند ضایع  نمی سازد، و آنچه  را به  او تذّکر دادند فراموش نمی کند. 
مردم را با لقب هاى  زشت  نمی خواند، همسایگان را آزار نمی رساند، در مصیبت هاى  دیگران شاد نمی شود و 
در کار ناروا دخالت  نمی کند، و از محدوده حق  خارج نمی شود. اگر خاموش است  سكوت او اندوهگینش  
نمی کند، و اگر بخندد آواز خنده او بلند نمی شود، و اگر به  او ستمی  روا دارند صبر می کند تا خدا انتقام او 
را بگیرد. نفس  او از دستش  در زحمت ، ولی  مردم در آسایشند. براى  قیامت  خود را به  زحمت  می افكند، ولی  
مردم را به  رفاه و آسایش  می رساند. دورى  او از برخی  مردم، از روى  زهد و پارسایی ، و نزدیک  شدنش  با بعضی  
دیگر از روى  مهربانی  و نرمی  است . دورى  او از تكبر و خودپسندى ، و نزدیكی  او از روى  حیله  و نیرنگ  نیست . 

منطق  صواب
اگر منطق  به  معنی  درست  فكر کردن باشد. از کالم موال چنین  استفاده میشود که  متقین  آنهایی  هستند که  
درست  فكر می کنند و از قوه ى  مفكره، تنها براى  رسیدن به  حقایق  استفاده می کنند نه  براى  هر چیزى  و اگر 
منطق  به  معنی  درست  گویی  باشد، در این  صورت از کالم موال چنین  بر می آید که  متقین  کسانی  هستند که  

گفتارشان درست  و صحیح  است . 
علی  )ع( در جایی  دیگر میفرمایند: ”حق  را بگویید ولو به  ضرر شما باشد ” زیرا خدا طرفدار ثواب است  و در 
روز قیامت  به  کسی  جز صواب گویی  اجازه نمی دهد و براى  همین  )روزى  که  روح و فرشتگان به  صف  ایستند، 

کسی  سخن  نگوید جز آن که  )خداى ( رحمان به  او اجازه دهد و او سخن  صواب گوید(. )آیه  38 سوره نبا (
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معنای  فضیلت  و اهل  فضیلت 
فضیلت  و برترى  از دیدگاه اسالم منوط به  میزان وابستگی  مسلمان است  نسبت  به  اسالم؛ یعنی  انسان به  همان 
مقدارى  که  وابسته  به  اسالم است  فضیلت  دارد. زیرا اسالم دینی  است  که  براى  رساندن انسان به  مقام خلیفه  

الهی  آمده است  
روز پرهیزگاران

پس  دانایان با حلم اند، نیكوکاران پارسایند، خوف و خشیت  خدا آنان را چوبین  کرده که  قدشان همچون تیر 
تراشیده است . بیننده اى  به  آن ها می نگرد، پس  بیمارشان می پندارد ؛ اما ابدا” بیمارى  و ناخوشی  ندارند. بیننده اى  
می گوید: اینان قاطی  کرده اند. آرى ، امر عظیمی  در درون آنان جریان دارد :به  عمل  اندك و کم  خشنود نیستند 
و کار زیاد را هم  زیاد نمی دانند ؛خود را در انجام مسؤولیتها متهم  می دارند و از پذیرفته  نشدن اعمالشان خائف  
و بیمناك اند. امیرالمومنین  )ع( دراین  بخش  از کالمش  نیز به  بیان چند صفت  فضیلت  براى  متقین  پرداخته  است :

گاهی  3. احسان و نیكوکارى . ٤. تقوى . 5. خوف. ٦. راضی  و  1. حلم  )یا حكمت ( 2. علم  و دانش  و آ
خشنود نبودن به  عمل  اندك. 7. عمل  خیر هر چند زیاد را زیاد ندانستن . 8. خود را در انجام وظایف  و مسؤولیتها 

متهم  دانستن . 9. از پذیرفته  نشدن عملهاى  خیر بیمناك بودن. 
و سرانجام بیان قضاوت مردم عامی  و عادى  است  که  تصور می کنند ایشان مریض  اند و یا دچار اختالل 
هستند که  الغر اندام و آشفته  خاطرشان می بینند. در حالی  که  چنین  نیست  و نه  تنها آنان بیمار و رنجور نیستند 
بلكه  تندرست  تر و سالم  تر از سایرین  اند ؛ و نه  تنها اختالل ندارند بلكه  حواسی  جمع  تر از حواس مردم عادى  

دارند؛ چون عواقب  امور و نتایج  اعمال را به  دقت  تمام و با دیدى  الهی  می نگرند. 
1. صفت  حلم ، فضیلتی  است  میان دو رذیله  مهانت  و غضب  که  یكی  تفریط  است  و دیگرى  افراط. »مهانت « 
یعنی  پستی  و حقارت، که  انسان هرگز در برابر هیچ  امرى  خشونت  و تندى  نكند و در برابر هر عملی  عكس  
العمل  متناسب  نشان ندهد و به  اصطالح آنچنان لین  العریكه  باشد که  با هم ، اعم  از خوب و بد، و در برابر هر 
عملی ، چه  صالح و چه  فساد، یكسان برخورد کند و انعطافی  و انفعالی  عمل  نماید و متقین ، ابدا” چنین  نیستند 
و »غضب« عبارت است  از اینكه  انسان با هم  کس  و درهمه  جا خشونت  و تندى  به  کار برد و هرگز مورد را 
ارزیابی  نكند، که  پارسایان از این  افراط نیز به  دورند و صفت  و خصلتی  متعادل میان آن دو دارند؛ یعنی  حلیم  
اند، بجا و بموقع  نرمش  و انعطاف دارند و در جاى  خود هم  خشونت  و تندى  می کنند. از سوى  دیگر اگر نسخه  
بدل »حكما« را در نظر بگیریم  - که  در بعضی  نهج البالغه ها چنان آمده - حكمت  نیز فضیلتی  است  از فضایل  
پارسایان که  ایشان حكیما نند و همه  چیز و همه  کس  را در جایگاه متناسب  خود می بینند و رعایت  می نمایند 

مضاف بر اینكه  حكمت  هم  مانند حلم  از جنود و لشكریان عقل  محسوب می شد. 
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گاهند و از جنبه  نیروى  عقالنی  و حكمت  نظرى  و در تحلیل  مسائل   2. یقین ، عالم  و دانشمند و خبیر و آ
فكرى  و عقیدتی  سرآمدند، که  آنان با دانش  و نظر و استدالل به  معارف توحید و شناختهاى  الهی  رسیده اند نه  

از روى  تقلید و پیروى  کورکورانه  و بدون تفكر و اندیشه . 
3. متقی ، آدمی  نیكوکار و اهل  احسان و نیكی  است ، که  آن از صفات بارز مؤمن  است  و مؤمنان، محسنان 

و نیكوکاران و ابرارند. 
٤. تقوى . در این  مورد به  معناى  خاص آن به  کار رفته  است ، یعنی  ترس از خدا و مجازات او، و لذا متقی  و 

پارسا از کلیه  قبایح  کردارى  و سیئات نفسانی  می پرهیزد. 
5. وصف  خوف. در مورد متقیان به  طور مكرر صحبت  از خوف و بیم  به  میان می آید و نیز از هویدایی  و 
بروز آثار این  خوف در سیما و جنات ایشان و درتن  و اندامشان و در نفسیات و روحیاتشان صحبت  می شود و با 
مالحظه  متعلقات خوف، صفات دیگرى  براى  پرواپیشگان و پارسایان ذکر می گردد مانند بیم  از مردودى  اعمال و 
عبادات و امثال آن. امیر المؤمنین  می فرماید: شخص  متقی  و پرهیزگار، از خوف خدا و از ترس نافرمانی  او و از 
بیم  ارتكاب گناه و انجام موجبات خشم  و غضب  الهی ، شدیدا” نگران است  و لذا اندامی  الغر و باریک  دارد. 
امام سجاد علی  بن  الحسین  )ع( وقتی  می خواست  وضو بگیرد رنگ  رخسارش می پرید. خانواده اش می گفتند: 
چه  امرى  پیش  آمده است ؟ می فرمود: می دانید که  در برابر چه  ذاتی  می خواهم  بایستم ؟ )سید جواد مصطفوى ، 
، مهر 13٦٤(. خوف یكی  از درجات عالی  عرفانی  است  و مقام خائفان بس  ارجمند و واالست . خوف یک  
صفت  اثباتی  است  که  به  مؤمن  جرأت، شهامت  و شجاعت  می بخشد، زیرا او تنها از مجازات و کیفر الهی  
می ترسد و از ما سوى  اهللا واهمه  اى  ندارد و به  همین  سبب  همه  از او بیم  دارند و برایش  حساب بازمی  کنند. 
شارح بحرانی  در اینجا از شرح خطبه  چنین  می نویسد: خوف و ترس آنچنان متقی  رامشغول می کند که  او بر 
بدن و صالح آن نمی پردازد و در نتیجه ، اشتها و قوه غازیه  از ایجاد ”بدل ما یتحلل  ” )نشو و نما و ایجاد انرژى  
حرارتی  و حفظ  حرارت حیوانی ( باز می ماند و اندامش  الغر و باریک  می گردد، همچون چوبی  تراشیده و دراز، 
و به  همین  سبب ، بیننده او را مریض  می پندارد، در صورتی  که  او اصال” مریض  نیست ، و بیننده چنین  می انگارد 
که  او گرفتار اختالس حواس است  و این  اشاره به  حالتی  است  که  براى  برخی  عارفان به  هنگام ارتباط بامبداء 
اعلی  رخ می دهد که  به  بدن خود نمی رسند و حرکات و سخنان خود را نمی توانند ضبط  کنند و در نتیجه  سخنی  
نامتعارف و ناخوشایند براى  ظاهر بینان شریعت  به  زبان می آورند، پس  آنان را به  اختالل حواس و جنون و گاهی  
هم  به  کفر و بیدینی  نسبت  می دهند. )سید جواد مصطفوى ، ، مهر 13٦٤( به  نظر می رسد که  این  گونه  برداشت  
از بیان علی  )ع( دور افتادن از شریعت  و طریقتی  است  که  انبیاى  عظام، بخصوص رسول خاتم  محمد مصطفی  
)ص( و او صیاى  کرامش ، در تعالیم  اسالم بیان داشته  اند. آنان در برنامه  هایشان کوشیده اند که  در انسانها از همه  

نظر تعادل ایجاد کنند، اعم  از جنبه هاى روحی  و جسمی ، و اینچنین  برداشت  صوفی  منشانه  و تفسیر یک  بعدى  
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کالم امیرالمومنین  )ع( تداعی  امرى  می کند که  از سیره خود آنان به  دور است . پس  چگونه  می توان تصور کرد که  
مردى  عارف و انسانی  متقی  و پارسا حرفی  بزند که  با ظاهر شریعت  سازگار نباشد، که  اعتبار شریعت  به  ظاهر و 

باطن  هر دو است  نه  به  یكی . پس  بهتر است  تفسیر کالم علی  )ع( را از بیان خود او بگیریم . 
٦. متقی  به  عمل  اندك راضی  و خشنود نیست . او هر چند اعمال خیر و پسندیده انجام دهد باز آن را کم  
می شمارد. یكی  از شارحان نهج البالغه  می نویسد: تصور متقیان در مورد خویش  آن است  که  براى  مبارزه و کار 
و کوشش  و تالش آفریده شده اند نه  براى  تنبلی  و بطالت . )سید جواد مصطفوى ، ، مهر 13٦٤( به  هر حال، 
گاهند و نتایج  اعمال صالحه ، که  عبارت از دور شدن  چون افراد متقی  به  غایات شریفه  و اهداف عالیه  عبادات آ
از آتش  و ورود به  بهشت  است ، برایشان معلوم و مكشوف می باشد و می دانند که  هر چه  عمل  خیر بیشتر انجام 
دهند، به  رضوان الهی  بهتر خواهند رسید ؛ لذا هر چند عمل  خیر زیاد انجام دهند آن را با در نظر گرفتن  این  

هدف و غایت ، اندك می شمارند. 
 7. پارساریان هر چند عمل  خیر فراوان انجام می دهند اما دچار عجب  و غرور نمی شوند، که  عجب  در 
عبادت و بندگی  موجب  حبط  و بطالن اعمال عبادى  می شود و انسان را بر لبه  پرتگاه سقوط قرار میدهد. امام 
محمد باقر )ع( فرمود: ”سه  چیز کمر انسان را می شكند: اول اینكه  انسان عمل  خودرا زیاد بداند، دوم گناهان 
خویش  را فراموش کند، سوم خود بین  باشد و از رأى  و فكر خویش  خوشش  آید ” )سید جواد مصطفوى ، ، 

مهر 13٦٤(
8. متقی  با اینكه  هر چند در توان دارد انجام می دهد و در عمل  به  وظیفه  و مسؤولیت  بندگی  قصور و کوتاهی  
نمی کند با این  وصف  خودرا متهم  می دارد و همیشه  از خطا و تقصیر بیمناك است . امیرالمومنین  )ع( در خطبه  
پنجاه و دو نهج البالغه  می فرماید: ” به  خدا سوگند، اگر دلهاى  شما آب شود و چشمایتان از شوق خدا و یا 
ترس او خون بگرید، پس  تا دنیا باقی  است  زنده بمانید و عمر کنید، اعمال خیر شما، هر چند که  تمام قدرت و 
کوشش  خود را به  کار گیرید، با نعمتهاى  بزرگ خدا و فقط  این  نعمت  که  او شما را به  سوى  ایمان رهنمون شده 
است  برابرى  نتواند کند. و امام ابوالحسن  موسی  الكاظم  )ع( فرمود: ” اى  فرزندم ! هر چه  می توانی  در عبادت و 
بندگی  خدا بكوش، با این  وصف  خود را از دایره تقصیر و کوتاهی  در عبادت خدا خارج مدان؛ چون خداوند آن 

گونه  که  شایسته  است ، عبادت نمی شود. ” )آشنایی  با نهج البالغه  محمد مهدى  جعفرى ، 13٦٤(
9. خوف از مردودى  اعمال خیر و عبادات، از دیگر صفات متقین  است . و این  چند صفت  اخیر در ارتباط 
هم  اند، زیرا که  دانستن  طاعت  هر چند زیاد باشد و کافی  ندانستن  عبادات زیاد در برابر عظمت  خداوند و 
نعمتهاى  بیكرانش  و نداشتن  عجب  به  چند عمل  خیر، مجموعا” حالتی  در انسان متقی  ایجاد می کند که  او را 
وامی  دارد تا اعمال و عباداتش  خالص  و به  دور از هرگونه  شائبه  ریا و ناخالصی  باشد؛ لذا همیشه  بیم  از آن دارد 
که  عملهایش  مردود شود. از رسول خدا سوال می شود که  آیا مقصود کسانی  هستند که  معصیت  و نافرمانی  خدا 
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می کنند، مرتكب  زنا و سرقت  می شوند و می و شراب می نوشند و مع  ذلک  از خدا می ترسند؟ در پاسخ  فرمود: 
نه  بلكه  منظور کسانی  هستند که  روزه می گیرند و صدقه  می دهند و نماز می خوانند، مع  ذلک  می ترسند که  از 

ایشان، پذیرفته  نشود. )سید جواد مصطفوى ، ، مهر 13٦٤(
عکس  العمل  متقی  در برابر ثنا گویی  مردم

هرگاه یكی  از ایشان تجلیل  و تعریف  شود و مورد ستایش  و تمجید قرار گیرد، از این  کار بیمناك می گردد 
گاه ترم و پروردگار من  هم  از خود من  بر نفسم  واقفتر و داناتر است .  و می گوید من  بر نفس  خودم از دیگران آ
خدایا! مرا در مقابل  آنچه  می گویند مؤاخذه مفرما و مرا بهتر از آنچه  اینان می پندارند قرار بده و بر من  ببخش  
آنچه  را که  مردم از آن بی خبرند. شخص  متقی  و پرواپیشه  وقتی  مورد ستایش  قرار می گیرد و کسی  او را مدح 
و ثنا می گوید و کماالت و فضایل  او رامطرح می سازد، از این  کار نه  تنها خوشش  نمی آید و برخود نمی بالد و 
دچار عجب  و خود برتربینی  نمی شود بلكه  این  عمل  ستایشگران و مداحان را وسیله  اى  قرار می دهد براى  رسیدن 
به  درگاه ربوبی . بنابراین  با نیایش  به  پیشگاه الهی ، در مقام خنثی  سازى  هر اثرى  بر می آید که  از نظر روانی  ممكن  
است  این  مدح و ثنا در روح او باقی  بگذارد. اصوال” ستایش  نفس  و بالیدن به  وجود فضایل  و کماالت، موجب  
لغزش و انحطاط انسان می شود و او را دچار غرور و عجب  و از خود راضیگرى  می کند؛ لذا خداوند متعال در 
َقی؛ خود را نستایید؛ که  خداوند داناتر است  که  چه   ْعَلُم ِبَمِن اَتّ

َ
ْنُفَسُكْم ُهَو أ

َ
وا أ قرآن کریم  می فرماید: ” فال ُتَزَکّ

کسی  با تقوى  و متقی  است . ” )آیه  ى 32 نجم ( شیخ  طبرسی  در تفسیر این  آیه  می نویسد: خود را بزرگ مشمارید 
گاه تر است ، و یا مقصود  و نفس  خود را با صفاتی  که  ندارد تعریف  و تمجید نكنید، چون خداوند به  نفس  شما آ
آن است  که  عبادات و اعمال نیكتان را ذکر نكنید و خود را به  سبب  انجام آن کارها تعریف  و تمجید ننمایید، 
که  در این  صورت، اعمال و عبادت هاى  شما خالص  تر و به  خشوع نزدیكتر و از ریا و ناخالصی  دورتر خواهد 
بود، و خداوند داناتر است  که  چه  کسی  از شرك و گناهان کبیره می پذیرد و یا نیكوکار، مطیع  و مخلص  است . 
) آشنایی  با نهج البالغه  محمد مهدى  جعفرى ، 13٦٤، ص23( و امام محمد باقر )ع( در تفسیر آیه  مزبور فرمود 
”یكی  از شما به  زیادى  نماز، روزه، زکات و عبادت افتخار نكند، زیرا خداوند داناتر است  که  متقی  و پرهیزگار 

کیست . ” )صافی  فی  تفسیر القرآن 1393 ه ق (. 
 محمد جواد مغنیه  می نویسد: انسان دو گونه  زندگی  دارد: ظاهرى  و باطنی . زندگی  ظاهرى  اش براى  مردم 
است ، اما زندگانی  باطنی  و درونی  اش براى  خداست ، و این  تنها خداوند است  که  از درون وباطن  انسان مطلع  و 

با خبر است  نه  دیگران ) فی  ظالل نهج البالغه  )چاپ بیروت (. 
نشانه ها وعالمتهای  پرواپیشگان و متقیان

پس ، از جمله  نشانه هاى  یكی  از ایشان آنكه  تو براى  او توان و نیرویی  در دین ، دوراندیشی  و محكم  کارى  در 
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عین  نرمش ، ایمانی  در مرحله  یقین ، حرص و عالقه  شدیدى  به  علم  و دانش ، دانایی  و علمی  توأم با حلم  ومتانت ، 
میانه  روى  و صرفه  جویی  در توانگرى ، فروتنی  و خشوعی  در عبادت و بندگی ، آراستگی  به  هنگام فقر و ندارى ، 
بردبارى  و صبرى  در شدت و سختی ، جویاى  حالل و دلشادى  همراه با هدایت  و درستكارى ، و باالخره دورى  
واجتناب از آز و طمع  مشاهده می کنی . امیرالمومنین  )ع( در این  فراز از بیانش ، باز به  تشریح  صفایی  براى  متقین  
می پردازد که  در حقیقت  یک  سلسله  فضایل  و صفات کمالیه  اى  هستند که  بر وزن و وقار و شخصیت  انسانی  

فرد متقی  می افزایند. این  فضایل  به  ترتیب  عبارتند از :
1. توان دینی . متقی  در دین  خود نیرومند، محكم  و استوار است . پس  تشكیک  شكاکان و نیرنگ  دغلبازان 

او را متزلزل نمی کند. 
2. نرمش  توأم با دوراندیشی . نرمخویی  و مالطفت  پارسایان نه  به  سبب  مهانت  و ضعف  و سستی ، که  از روى  

دوراندیشی  و محكم  کارى  است . 
3. ایمان در حد یقین . ایمان به  طور کلی  عبارت است  از شناخت  خداوند و اذعان به  هستی  او و گرایش  
به  رسول و پیامبر و تصدیق  آنچه  که  از سوى  خداى  تعالی  بر رسول فرود آمده است . این  شناخت  و گرایش  و 
تصدیق ، قابلیت  شدت و ضعف  و داراى  مراتب  متعددى  است : گاهی  از روى  تقلید و دیگر بار از روى  علم  و 
گاهی ، که  چنین   گاهی  با توجه  به  این  علم  و آ گاهی  و سومین  بار از روى  علم  و آ گاهی  بدون توجه  به  علم  و آ آ
ایمانی  را »علم  الیقین  « گویند و هرگز احتمال در آن راه پیدا نمی کند. و امام ابوالحسن  رضا )ع( فرمود: ”انما 
هواالسالم و االیمان فوقه  بدرجه  و التقوى  فوق االیمان بدرجه  و الیقین  فوق التقوى  بدرجه : ارزنده ترین چیز، 
اسالم است . و ایمان یک  مرتبه  از آن باالتر است  و تقوى  نیز یک  مرتبه  باالتر از ایمان قرار دارد و یقین  هم  یک  

مرتبه  باالتر از این  آخرى ، است . ” )بحاراالنوار، جزء ٦7، صفحه  138(
گاهی . و همان گونه  که  قباًل اشاره فرمود: متقیان گوششان را وقف  شنیدن  ٤. عالقمندى  شدید به  علم  و آ

دانش هاى  مفید کرده اند و در این  راه تالشگرى  خستگی  ناپذیرند. 
5. دانایی  توأم با حلم  و متانت ، که  متقین  دانشمندانی  حلیم  و متین  و باوقارند نه  همچون سبكسران تهی  مغزى  

که  نوارى  پر شده از اصطالحات و ضبطی  فراهم  شده از تكرار مكررات را می مانند. 
٦. اقتصاد و میانه  روى ؛ اقتصاد در معیشت  و صرفه  جویی  در زندگی  با وصف  غنا و دارایی . زیرا پارسایان 
مردمانی  مقتصد هستند که  در عین  غنا و ثروتمندى  و در حال تمكن  و بی نیازى ، صرفه  جویی  می کنند و غنا آنان 
را به  طغیان و سرکشی  وا نمی دارد، که  طبیعت  انسان چنین  است و همچنین  پرواپیشگان در تحصیل  مال و ثروت 

نیز مردمانی  مقتصد و میانه  رو هستند و در حد لزوم به  آن می پردازند نه  چندان که  از انجام فرایض  باز بمانند. 
در اینجا اقتصاد در پوشش  چند معنی  دارد، یكی  معناى  ظاهرى  که  همان پوشیدن است  در حد متوسط  که  
نه  آنچنان گران قیمت  باشند که  باعث  تكبر شود و نه  آنچنان کم  قیمت  که  موجب  ریا و ویا تنفر شود و لذا 
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حد وسط  توصیه  می شود. خداوند می فرماید: ” همانگونه  )که  قبله  شما، یک  قبله  میانه  است ( شما را نیز، امت  
میانه اى  قرار دادیم  )در حد اعتدال، میان افراط و تفریط ؛( تا بر مردم گواه باشید؛ و پیامبر هم  بر شما گواه است  
” ) آیه  1٤3 سوره بقره( معناى  دیگر آن: لباس باطنی  و روحی  ست  که  قرآن از آن به  لباس تقوا تعبیر میكند و 
بوسیله  علم  وعمل  به  وجود می آید ”اى  فرزندان آدم! همانا بر شما لباسی  فرو فرستادیم  تا هم  زشتی  )برهنگی ( شما 
را بپوشاند و هم  زیورى  باشد، ولی  لباس تقوا همانا بهتر است  آن، از نشانه هاى  خداست ، باشد که  آنان پند گیرند 
ومتذّکر شوند” )آیه  2٦ سوره اعراف( لذا حضرت امیر می فرمایند: دراین  پوشش  هم  اقتصاد را رعایت  کنید. 
یعنی  طورى  نشود که  به  بهانه  ى خود سازى  از تمام کارهاى  فردى  و اجتماعی  و تالش و کوشش  دست  بردارید 

و در گوشه  اى  انزوا اختیار کنید و برعكس  طورى  هم  نشود که  اصال به  آن توجه  نشود. 
7. خشوع و خضوع در عبادت و بندگی  خدا. زیرا قرآن مؤمنان را چنین  می ستاید:” الذین  هم  فی  صلوتهم  
خاشعون: آنان که  در نماز خاشع  و خاضع  اند. ” )سوره مومنون، آیه  ى 2( و از آثار خشوع و خضوع در نماز آنكه  
نماز گزار به  آداب مقرر توجه  کند، چشم  از سجده گاه برندارد و به  چپ  و راست  ننگرد. روزى  پیامبر اسالم )ع( 
نمازگزارى  را دید که  با ریش  خود بازى  می کرد، فرمود: اگر دل او خاشع  می بود، اعضاى  او نیز داراى  خشوع 
می شدند. پس  خشوع و خضوع در عبادت، نتیجه  تفكر و اندیشیدن درباره عظمت  و جالل کردگارى  است ، 

که  خشوع روح عبادت است . 
8. آراستگی  در عین  فقر و نیاز. متقین  مردمانی  عفیف  و پاك نظرند و اگر احیانا ” گرفتار فقر و نادارى  شوند عزت 
نفس  را از دست  نمی دهند و ابدا” از مردم سؤال نكرده، زبان به  شكایت  نمی گشایند و از آنان چیزى  نمی طلبند، بلكه  
در عین  شدت نیازمندى ، اظهار بی نیازى  می کنند. و در حدیث  آمده است  که  ”خداوند دوست  می دارد اثر نعمت  
خود را بر بنده اش ببیند و دوست  نمی دارد اظهار فقر وحاجت  را، و نیز از بندگانش  کسانی  را که  حلیم  و با عفت  اند 

دوست  می دارد و دشمن  می دارد بد دهن  و سؤالگر سمج  را ” )تحف  العقول، حكمت  158(
9. صبر در سختی ها. مردمان متقی  در شداید دنیا و مكاره و ناخوشی هاى  این  جهان صبور و شكیبا و بردبارند 
و آن همه  سختیها و رنجها را در برابر شادمانی  و فرحی  که  در حیات اخروى  نصیبشان خواهد شد تحمل  می کنند و 
تلخیها و مرارتهاى  زندگی  را در مقابل  لذتی  که  از لقاءاهللا و رضوان الهی  به  دست  خواهند آورد شیرین  می شمارند. 

10. در جستجوى  روزى  حالل. متقی  در تأمین  و طلب  روزى  و رزق حالل است  و به  آن قناعت  می کند 
و به  طور جد از حرام می پرهیزد. شخص  پارسا از تقدیرات الهی  و اندازه گیریهاى  خلقت  و قوانین  آفرینش  و 
گاه است  ؛لذا در چهارچوب قضا و قدر و  سنتهاى  ربوبی  اطالع دارد و از حدود شریعت  و مقررات دینی  نیز آ
در محدوده شرع تالش و کوشش  می کند و روزى  حالل می طلبد و می داند که  تا اجلش  فرا نرسیده است  به  آن 
دست  خواهد یافت  و روزى  خودرا خواهد خورد. بنابراین  به  مال دیگران طمع  نمی ورزد و با روزى  حرام شكم  

خودرا پر نمی کند و بیشتر از سهم  و اندازه اى  که  برایش  تعیین  شده است  به  خود اختصاص نمی دهد. 
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11. شادمانی  و نشاط در مسیر هدایت . چنانكه  گفتیم  پارسایان ایمانی  در مرحله  یقین  دارند و با نشاط تمام 
براى  رسیدن به  رضوان اهللا به  انجام عبادت خداوند می پردازند، نه  آنكه  در انجام وظایف  و تكالیف  بی حال و 
کسل  باشند، که  کسالت  و بی حال و فتور، ناشی  از شک  و تردید است . بعالوه انسان مخلص  در انجام عبادت 
اما در حضور مردم  با پروردگار بی حال است ،  به  هنگام خلوت  نشاط دارد و این ، شخص  ریاکار است  که  

گمراهانه  به  نماز و نیایش  می پردازد و نمازى  دراز می گزارد. 
12. دورى  از طمع . داشتن  آز و طمع  و چشم  دوختن  به  آنچه  که  دست  مردم است  از عمده ترین رذایل  
نفسانی  و منشأ بسیارى  از مفاسد اخالقی  و اجتماعی  است ؛ زیرا این  صفت  رذیله  و این  خصلت  نكوهیده و ذمیمه  
موجب  خفت  و خوارى  و بی مقدارى  انسان و باعث  حسادت، عداوت، بدگویی  از مردم، رسوایی  و باالخره 
مداهنه  و تملق  براى  اهل  معصیت  می شود و تخم  نفاق در دل می افكند و جلوى  امربه  معروف و نهی  از منكر 
را می گیرد. و از امام ابوعبداهللا الصادق)ع( سوال شد که  چه  چیز ایمان را در دل بنده خدا ثابت  نگاه می دارد؟ 

فرمود: ورع و سوال شد که  چه  چیز انسان را از حریم  ایمان خارج می کند؟ فرمود: طمع . 

نشانه های دیگر متقین 
اعمال صالح  و کارهاى  شایسته  انجام می دهد در حالی  که  خوف دارد. شامگاه فرا می رسد و او می کوشد 
که  سپاس خدا را بگزارد و با مداد می شود در حالی  که  هدفش  یاد خداست ، شب  می رسد در حالی  که  بیمناك 
است  و روز روشن  می شود در حالی  که  شادمان است ؛ بیمناك از غفلت  و شادمان به  آن فضل  ورحتمی  که  به  
وى  رسیده است . مؤمن  و متقی ، انفاق و احسان می کند درحالی  که  خوف او را فرا می گیرد و از آن بیم  دارد که  
مبادا اعملش  خالص  براى  خدا و به  دور از ریا و ناخالصی  هاى دیگر - آن طور که  خداوند می خواهد - نباشد؛ 
چرا که  شرایط  عبادات و فرایض  دینی  دو گونه  اند: شرایط  صحت  و شرایط  قبولی ، فراهم  کردن شرایط  صحت  از 
تأمین  شرایط  قبولی  آسانتر است ، و چه  بسا عملی  به  طور صحیح  انجام بگیرد اما به  علت  نداشتن  شرایط  پذیرش، 

در پیشگاه الهی  رد شود. 
امام سجاد )ع( که  به  عزم حج  و انجام مناسک  آن حرکت  می فرمود و آماده تلبیه  می گردید و می خواست  
»لبیک « بگوید، تنش  می لرزید و صدایش  می برید و گاهی  بیهوش می افتاد و می فرمود: چگونه  لبیک  بگویم  
حال آنكه  از آن بیم  دارد که  جواب رد بشنوم و عبادتم  مقبول درگاه ربوبی  قرار نگیرد؟ امام )ع( در این  قسمت  
ابعاد گوناگون برایشان چیره است  به  چند حالت  و  بیان نشانه هاى  پارسایان ضمن  اشاره به  خوفی  که  در  از 
خصوصیت  آن نیز اشاره می فرماید که  عبارتند از: حالت  شكر و سپاس در پایان هر روز، ذکر و یاد خدا در هر 
بامداد، نگرانی  از غلبه  غفلت  و بی خبرى ، شادمانی  و خرسندى  خاطر از فضل  و احسان و رحمت  خداوندى . 
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حالت  شکر و سپاس
فرد مؤمن  و انسان با تقوى  کاماًل توجه  دارد که  در لحظه  لحظه  زندگی  و در عرصه  حیات، بویژه در طول 
روز، با تالش و کوشش  خود غرق در نعمتهاى  بی پایان خداوندى  است . شخص  با ایمان و متقی ، همه  خیرات و 
نیكیها و تمام موفقیتها را از سوى  پروردگار و از عنایات او می داند، همچنانكه  کلیه  تلخیها و ناکامیها را از سوى  
خود معلول نقصان تدبیر و فكر خویشتن  تلقی  می کند؛ لذا درهر حال شاکر و سپاسگزار است  - چه  کامروا 
باشد و موفق  یا ناکام باشد وغیر موفق . اصواًل مقام شكر، از مقامات عالیه  براى  عارفان الهی  است  و خداون 
در قرآن کریم  سپاسگزاران را مكررا” ستوده است . مقام شكر در قرآن از دو نظر قابل  توجه  است : اول اینكه  
خداوند خود را با صفت  شاکر و شكور توصیف  فرموده و شكرگزارى  را از خالق ربوبی  دانسته : و اهللا شكور 
حلیم . و چه  خلقی  از این  واالتر و ارجمندتر تواند بود که  آن از اخالق اهللا شمرده شده است ؛ دوم اینكه  خداوند 
افزونی  نعمتهایش  را در صورت شكرگزارى  بندگانش  به  طور مطلق  و بدون استثنا وعده داده است  )لئن  شكرتم  
الزیدنكم (. در حالی  که  بی نیاز کردن بندگانش  را اجابت  فرمودن، روزى  دادن، بخشیدن، پذیرش توبه  رابه  طور 

مقید و وبا استثنا وعده فرموده است . 
یادخدا

پرواپیشگان هر بامداد یاد خدا می کنند و با در نظر گرفتن  او به  کار روزانه  می پردازند تا هر عمل  و کارى  براى  
خدا و هر سعی  و کوششی  فراهم  کننده رضا و خشنودى  او باشد. ذکر خدا و همیشه  به  یاد او بودن از خصلتهاى  
ویژه مؤمنان راستین  است  واز مقامات عالی  عارفان. مقصود از ذکر، اعم  از ذکر و یاد قلبی  و زبانی  است ، زیرا 
همچنانكه  دل انسان نباید از یاد خدا غافل  باشد. زبان او نیز باید همیشه  به  یاد و ذکر او بچرخد، این  خود مقدمه  
اى  است  براى  ذکر قلبی . و شاید مقصود از ذکر آشكار و نهان که  در برخی  روایات آمده همین  باشد که  ذکر 

قلبی  پنهان است  و ذکر زبانی  آشكار و خداوند منافقان را نكوهش  کرده که  انان کمتر به  یاد خدا هستند. 
اما مؤمنان و متقیان همیشه ، در آشكار و نهان و به  دل و به  زبان، به  یاد خدا هستند و به  همین  جهت  بیش  از 
همه  عظمت ، قدرت و شكوه هستی  خداوندى  را درك می کنند به  هر حال، ذکر خدا و یاد او کردن بزرگترین  
عبادت است  )ولذکراهللا اکبر(. امام صادق )ع( فرمود: ” کسی  که  در میان مردم غافل  به  یاد خدا باشد همانند 
جنگجویی  است  که  در میان یک  لشكر غافل  بسر می برد. ” شب  بانگرانی  سربربالین  می نهند و روزشادمان 
از فضل  و رحمت  الهی  اند. پارسایان، شب  هنگام که  می خواهند به  استراحت  بپردازند خوف از آن دارند که  
خستگی  بر آنها چیره گردد و آنان را دچار غفلت  نماید ودر نتیجه  عوض اینكه  پاسی  از شب  را براى  تهجد و 
عبادت خدا بیدار بمانند به  غفلت  و بی خبرى  بگذرانند؛ اما روز از اینكه  از فضل  و احسان و مرحمت  خداوندى  
بهره مندند، شاد و خرسند در نظر می رسند. این  دو خصلت  در حقیقت  به  همان دو خصلت  خوف و رجا بر 
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می گردد که  امام آنها را از فضایل  و خصال برجسته  متقیان برشمرده است : اولی  از مصادیق  و موارد خوفی  است  
که  در سطح  کلی  بر متقی  چیره می شود و دومی  مصداق روح رجا و امید. 

امام صادق )ع( فرمود: پدرم می فرمود هیچ  بنده با ایمانی  نیست  مگر آنكه  در دل او دو نور است : نور بیم  
و نور امید، که  اگر وزن و سنجیده شوند یكی  بر دیگرى  رجحان ندارد و یكی  زیادتر از دیگرى  نیست . )سید 
جواد مصطفوى ، ، مهر 13٦٤( و امام ابوعبداهللا جعفر بن  محمد )ع(، فرمود: ”حسن  الظن  باهللا ان الترجواال اهللا 
و ال تخاف االذنبک : حسن  ظن  به  خدا همین  است  که  جز به  او امید نداشته  باشی  و جز از گناهت  نترسی ” 

)کافی ، ج2، ص72 (
درگیری  با نفس 

اگر نفس  او در مورد اعمالی  که  از انجام آنها کراهت  دارد سرکشی  کند، )درعوض( او را در مورد کارهایی  
که  دوست  می دارد و به  انجام آنها تمایل  نشان می دهد، محروم می سازد. روشنایی  چشمش  در نعمتهاى  پایدار 
است ، اما نسبت  به  امور ناپایدار و فانی  بی رغبت  و بی عالقه  می باشد. از آنجایی  که  شأن متقی  و مومن  آن است  
که  از گناه و معصیت  متنفر باشد و از اطاعت  و عبادت خدا خوشش  بیاید ولی  کار نفس  اماره برعكس  است ، 
زیرا معصیت  را براى  لذتهاى  آنیش  خوش دارد و از طاعت  و بندگی  به  سبب  رنج  و زحمت  - ولو مختصر منزجر 
و آزرده است ، لذا شخص  با تقوى  همیشه  با نفس  خود درگیر مبارزه است  و خواهش هاى  او را برآورده نمی سازد 
و در برابر تمایالتش  می ایستد و خوراکش  را تأمین  نمی کند تا بدین  وسیله  سورت و حدت نفس  بشكند و 
سرانجام براى  انجام عبادت خدا رام گردد. و بدیهی  است  که  منظور امام از اینكه  متقی  به  هنگام سرکشی  نفسش  
تمایالت و خواهشهاى  او را بر آورده نمی سازد، آن است  که  انسان پارسا و باپروا موقعی  که  نفسش  با تمام نیرو 
طالب  لذات و خوشی ها و بی رغبت  به  طاعت  و عبادت است  فورا”درصدد تنبیه  و تأدیب  او بر می آید. پس  وا 
داشتن  نفس  به  یک  سلسله  کارهاى  ناخوشایند و یا عمل  نكردن به  برخی  خواسته هاى او - هرچند مشروع - او 
را ادب کرده، به  بند می کشد. نكته  دیگر در این  بخش  از خطبه  آن صفت  واالیی  است  که  امام براى  متقین  بیان 
فرموده است  و آن اینكه : انسان متقی  دیدى  ژرف و گزینش  و انتخابی  دقیق  دارد؛ لذا فقط  به  باقیات صالحات 
و کماالت انسانی  که  تأمین  کننده سعادت واقعی  و سبب  خلود ذات انسانی  و خوشبختی  جاودانی  او هستند 
دلبستگی  پیدا می کند، اما نسبت  به  دنیا و زخارف از بین  رفتنی  آن و زر و زیورهاى  فانی  بی رغبت  می گردد. به  
هر حال، آدم پارسا سعادت و خوشبختی  را در بندگی  خدا می جوید، که  پیامبر )ص( فرموده: چشم  روشنی  من  در 
نماز است . )نهج  الفصاحه ، ص، 283 حدیث 13٤3( برخی  گفته  اند مقصود امام از اینكه  روشنایی  چشم  متقی  
به  آن چیزى  است  که  پایدار و همیشگی  است ، آن چیز عبارت از ذات خداوندى  است  که  شخص  با تقوى  فقط  
خدا را دوست  می دارد و بس  )و الذین  امنوا اشد حبااهللا( )سید جواد مصطفوى ، ، مهر 13٦٤(. در حدیث  نبوى  
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آمده است  که  آن بزرگوار، مصعب  بن  عمیر را که  لباسی  از پوست  بز بر کمر داشت  و جلو می آمد، نظر فرمود و 
گفت : نگاه کنید به  این  مردى  که  خداوند دلش  را با نور ایمان منور و روشن  ساخته  است ! من  او را در نزد پدر و 
مادرش دیده بودم که  بهترین  و پا کیزه ترین خوراکیها و نوشیدنیها را برایش  مهیا می کردند، ولی  او امروز به  سبب  

حب  و دوستی  خدا این  گونه  زاهدانه  زیست  می کند. ) آشنایی  با نهج البالغه  محمد مهدى  جعفرى ، 13٦٤(. 
دانش  همراه حلم  و سخن  توأم با عمل 

نرمخویی  را با علم  و دانش  در هم  آمیخته  و سخن  و عمل  را با هم  دارند. و این  صفتی  است  دیگر براى  
پارسایان، که  آنان دانشمندانی  نرمخو و عالمانی  با عمل  هستند، نه  علمایی  تند خو و سخنورانی  فاقد عمل ، حلم  
گاهی ، مردمی  حلیم   و نرمخویی  مردمان باتقوى  از روى  جهل  و بی خبرى  نیست ، بلكه  با حفظ  علم  و معرفت  و آ
و نرمخو هستند. پارسایان مردان عمل  هستند. اگر به  معروف و انجام کار نیک  امر می کنند، قبال ”خود آن را 
بجا می آورند و اگر از منكر و عمل  بد نهی  می نمایند، خود از آن امتناع می ورزند و هرگاه به  کسی  وعده دهند 
حتما” به  آن عمل  می کنند. ”فكبكبوا فیها هم  و الغاوون: پس  آنان و همه  گمراهان به  زودى  در آن ) دوزخ ( 
افكنده شوند. ” )شعرا، 9٤ ( امام صادق )ع( در تفسیر این  آیه  به  ابوبصیر فرمود: آنان مردمی  هستند که  عدل و داد 
را به  زبان توصیف  می کنند اما خود، خالف آن را انجام می دهند؛ که  شیعیان و متقیان، درست  نقطه  مقابل  آنند، 
یعنی  چیزى  را که  عدالت  می دانند، بدان عامل  هم  هستند. )آشنایی  با نهج البالغه  محمد مهدى  جعفرى ، 13٦٤(

برخی  وارستگی های  خلقی  و رفتاری  افراد باتقوا
او را می بینی  )در وضع  و حالتی  که ( آرزویش  کوتاه و نزدیک ، لغزشش  کم ، دلش  خاشع ، نفسش  قانع . 
خوراکش  اندك، کارش آسان، دینش  محكم ، شهوتش  مرده و خشمش  فرو خورده است . مؤمن  و متقی ، منتظر 
لقاء اهللا و دیدار الهی  و مشتاق آخرت و نعمتهاى  جاویدان آن و بی رغبت  به  دنیا و متنفر از زر و زیورهاى  فانی  و 
فریباى  آن است  و چون آرزوى  دور و دراز داشتن  نشان حب  دنیا و فراموشی  آخرت است ، پس  اهل  تقوى  از این  
خصلت  به  دورند بلكه  آرزویی  اندك و در حد ضرورت معیشت  دنیا دارند و به  عبارت دیگر، نهایت  آرزویشان 

تأمین  آذوقه  حالل و الزم و تهیه  لباس ضرورى  است 
شخص  مؤمن  و پارسا چون داراى  ملكه  عدالت  است  و براساس جاذبه هاى روانی  به  دنبال کارهاى  خیر و 
نیک  می رود، طبعا” از ارتكاب گناهان کبیره و از تكرار گناهان کوچک  مصون می باشد و به  همین  سبب  در 
زندگی  دنیا کمتر دچار لغزش و خطا و انحراف می شود و از آنجایی  که  عظمت  پروردگار را درك می کند و به  
راستی ، قدرت و شكوه هستی  او را به  چشم  دل و عین  الیقین  مشاهده می کند، لذا همیشه  دلی  خاشع  و خائف  
دارد و چون می داند که  تمایالت نفس  بی انتها و چرا گاه آن بی حد و مرز است  اما اراده و فرمان خدا در مورد 
بر آوردن خواسته هاى نفس  درچهارچوبی  معین  محدود می باشد. لذا نفس  انسان با تقوى  به  آنچه  خداوند اجازه 
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داده و اراده فرموده است  قناعت  می کند، عالوه آنكه  او به  حكمت  الهی  در تقدیر معیشت  انسانی  و به  فواید و 
آثار قناعت  توجه  کامل  دارد. 

پرخورى  موجب  قساوت قلب  و تیرگی  باطن  می شود، اما کم  خورى  دل را نازك، قلب  را صاف، ذهن  را 
روشن  و قریحه  را تیز و وقاد می کند و در نتیجه  انسان از عاطفه ، عقل  و فكر بهره مند می شود و حال مناجات و 
عبادت خدا در او پدید می آید، که  انسان متقی ، انسان کاملی  است  و این  صفت  کمال و این  خصلت  واال در او 
وجود دارد. امیر المومنین  در جاى  دیگر از نهج البالغه  فرموده است : اخمصهم ” من  الدنیا بطنًا: پیامبر خدا در 

میان مردم دنیا شكمی  خالی  تر دارد. ” )خطبه ى  1٦0 نهج البالغه  (
مرد پارسا و با تقوى  زندگیش  آسان و خرج و هزینه  ایش  سبک  و اندك است  و براى  کسی  به  تكلف  و زحمت  
نمی افتد و راضی  به  آن نمی شود که  کسی  به  سبب  او دچار رنج  و مشقت  شود، که  در فرهنگ  اسالمی  بدترین  

برادر و دوست  کسی  است  که  دیگران براى  او به  تكلف  و زحمت  می افتند. 
متقی ، دینی  قوى  و محكم  و غیر قابل  نفوذ دارد ؛ یعنی  هرگز شک  و شبهه  و تردید و دودلی  به  عقاید او راه 

پیدا نمی کند، بلكه  باورهایش  برمبناى  علم  و یقین  استوار است  نه  بر حدس و گمان و احتمال. 
انسان پارسا با برنامه هاى شرعی  و دینی ، شهوت خود ار می میراند و از سورت و حدت و شدت آن می کاهد 
و چنین  نیست  که  با شهوترانی  و بی عفتی ، آتش  شهوتش  را تیزتر کند که  علی  امیرالمومنین  )ع( فرمود: ”عفت  

وپاکدامنی  بهترین  و با فضیلت  ترین عبادت است . )سید جواد مصطفوى ، ، مهر 13٦٤(
شخص  پرواپیشه  خشم  و غضب  خود را نیز در کنترل دارد و به  هنگام لزوم آن را فرو می خورد و این  طور 

نیست  که  مدام به  فكر تشفی  خاطر و انتقامجویی  باشد. ”
کظم  غیظ  و فرو خوردن خشم  از فضایل  نفسانی  در ارتباط با قوة غضبی  است . امام سجاد )ع( می فرمود: هیچ  
جرعه  اى  نزد من  محبوبتر و دوست  داشتنی  تر از خشمی  نیست  که  می توانستم  آن را عملی  سازم ولی  نكرده و 
آن را فرو خورده باشم . و امام صادق )ع( فرمود: ”هرکس  خشم  خودرا فرو خورد در حالی  که  اگر می خواست  
می توانست  آن را عملی  کند و انتقام بگیرد، خداوند قلب  چنین  انسانی  را در روز قیامت  پر از رضا و خشنودى  

خویش  می فرماید. ” )سید جواد مصطفوى ، ، مهر 13٦٤(
امید به  خیر و ایمنی  از شر

از او امید خیر می رود و از شرش هم  خاطرها جمع  است . شخص  باتقوى  انسانی  است  سود رسان و مفید ؛ 
لذا مردم همیشه  به  خیر و خدمت  و نفع  رسانی  او امیدوارند و از آنجایی  که  او فردى  خوش قلب  و سلیم  النفس  

است ، شر و آسیب  و زیانش  هم  به  احدى  نمی رسد. 
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یاددارنده خدا در همه  حال و همه  جا
اگر در میان مردمان غافل  و بی خبر از خدا بسر برند جزو یادآوران او نوشته  می شوند و هر گاه در میان ذاکران 

و مردم یاددارنده خدا باشند. در جرگه  بی خبران و غافالن به  حساب نمی آیند. 
شارحان نهج البالغه  این  فراز از خطبه  امام را گونه  گون فهمیده و معنی  کرده اند:

1-متقین  هنگامی  که  ساکت  اند و به  زبان خدارا یاد نمی کنند، در شمار غافالن از خدا و فراموش کنندگان 
او نیستند، زیرا به  دل او را یاد می کنند و از ذکر او غافل  نمی باشند، و موقعی  هم  که  در میان افرادى  هستند که  

خدا را یاد می کنند طبعا” متقیان نیز در ردیف  ذاکران خدا قرار دارند. 
2-اگر متقیان و پارسایان با مردم غافل  و بی خبر از خدا همنشین  باشند از آنها اثر نپذیرفته ، رنگ  نمی گیرند و 

محیط  و جو فاسد، آنان را فاسد و غافل  از خدا نمی کند. 
3-انسان باتقوى  همیشه  و همه  وقت  به  یاد خداست ، اعم  از اینكه  در میان غافالن بسر برد و یا همراه و 
همنشین  ذاکران و یاد داران خداوند باشد، زیرا موقعی  که  اودر میان کسانی  است  که  دچار غفلت  اند و او هم  
مثل  آنان به  ظاهر و به  زبان از خدا یاد نمی کند، دلش  به  یاد خدا می تپد، به  هنگام همنشینی  با ذاکران و یادداران 

خدابا زبان و دل هر دو به  یاد خداست . 
٤-شخص  پروا پیشه  هنگامی  که  در محیطی  فاسد قرار می گیرد و در میان مردم غافل  زندگی  می کند مثل  
آنان فاسد نمی شود و دچار غفلت  و فراموشی  خدا نمی گردد، زیرا او می داند هنر آن است  که  انسان در عین  
حضور میان غافالن و اشخاص فاسد، به  یاد خدا باشد و دچار غفلت  نشود وچنین  ذکر و یادى  اجرى  عظیم  و 

پاداشی  بزرگ و مقامی  ارجمند دارد. 
عفو، عطا، پیوند

در می گذرد از کسی  که  به  او ستم  کرده و می بخشد و عطا می کند به  کسی  که  او را محروم ساخته  و پیوند 
برقرار می نماید با کسی  که  با او بریده است . و اینها سه  صفت  دیگر از صفات کمال و فضایل  اخالقی  متقیان 

است  که  در این  بخش  از خطبه  آمده است . 
عفو و اغماض و در گذشتن  از کسی  که  در حق  انسان ستم  کرده از فضایل  اخالقی  و از شاخه هاى فضیلت  
شجاعت  است  که  فرد متقی  با وجود داعی  بر انتقام و با وصف  داشتن  قدرت براى  تحصیل  تشفی  خاطر و به  
جاى  برخورد تند، او را می بخشد و از خطایش  در می گذرد ؛ همچنانكه  عطا و بخشش  متقی  به  شخصی  که  او را 
محروم ساخته  فضیلتی  است  از شاخه هاى فضیلت  سخاوت، وحفظ  ارتباط و پیوند با خویشاوند و یا هر دوست  و 
آشناى  با ایمان نیز خلقی  است  نیكو و صفتی  است  پسندیده. مغنیه  در توضیح  جمله  نخست  می نویسد: شخص  
متقی  با سخن  نیكو ) وجدال احسن  ( با ظالم  برخورد می کند؛ اگر اصالح شد که  چه  بهتر، واال با تمام نیرو با 
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او مبارزه می کند و در می افتد، زیرا سكوت در برابر ظالم  جرأت بخشیدن به  او براى  ادامه  ظلم  و ستم  است . 
)سید جواد مصطفوى ، ، مهر 13٦٤( امیرالمومنین  )ع( در مقام بیان آن نیست  که  متقی  در برابر ظالم  و ستمگر چه  
میكند. بلكه  امام می خواهد خصلت  نفسانی  متقی  را بیان فرماید که  در معاشرت با برادران ایمانی  اش که  حقوق 
و وظایفی  فیما بین  آنها مقرر و معین  است  چگونه  برخورد می کند. آیا مته  روى  خشخاش می گذارد و احیانا”اگر 
حقی  از او ضایع  شده و فردى  از افراد مسلمان و مؤمن  در حق  او ستمی  رواداشته  است  درصدد انتقام بر می اید و 
با وى  با تندى  و خشونت  برخورد می کند با اینكه  این  ستم  تكرار نمی شود و به  صورت امرى  عادى  در نمی آید و 
آن شخص  هم  ظالم  و ستمگر حرفه  اى  نیست  ؟ یا عفو پیشه  می سازد و از خطا و لغزش برادر ایمانی  اش که  قضا 
را توسط  او ستمی  براو رفته  است ، در می گذرد ؟ زیرا بسیار روشن  است  که  اگر کسی  کارش ستم  و ظلم  بر مردم 
باشد مؤمن  راستین  به  حساب نمی آید و متقی  را در این  خصوص با او کارى  نیست  ومؤید این  نظر و احتمال، 
جمله  فعلیه  به  صورت ماضی  است  )یعفوعمن  ظلمه (، و اال بدیهی  است  که  امام نمی خواهد بفرماید که  انسانهاى  
با تقوى  در برابر ظالمان و ستمگران سكوت کنند و عكس  العمل  مناسب  نشان ندهند، که  چنین  صفتی  نكوهیده 

مذموم است  و در اخالق اسالمی  ظلم  پذیر همان اندازه محكوم است  که  ظالم  و ستمگر. 
شاهد دیگر بر این  نظر، جمله هاى بعدى  است ، زیرا ناگفته  پیداست  که  روابط  انسان با ایمان، درچهارچوب 
اخالق اسالمی ، ضابطه هاى مشخصی  دارد. پس  این  رفتارها مربوط به  کسانی  نیست  که  یک  فرد با ایمان نباید 
با آنها روابط  مؤدت آمیز داشته  باشد، بلكه  راجع  به  ارتباط با افرادى  است  که  این  گونه  خطاها گاهی  و به  طور 
استثنایی  از ایشان سر می زند و نیز راجع  به  کسانی  است  که  مؤمن  موظف  است  با آنان مهربان، صمیمی ، و با 
صفا باشد و اگر تصادفا” از آنان بی مهرى ، بی صفایی  و نامهربانی  دید درصدد مقابله  به  مثل  برنیاید بلكه  عفو و 

عطا و ارتباط را چاره ساز بداند. 
عبداهللا بن  سنان می گوید: به  امام جعفر بن  محمد )ع( عرض کردم: پسر عمویی  دارم که  هر چه  با او رفت  و 
آمد می کنم  و با او ارتباط بر قرار می سازم، باز او با من  ارتباط پیدا نمی کند و آمد و شد نمی نماید، تا اینكه  من  
هم  تصمیم  گرفته  ام با او ارتباط و آمد و شدم را قطع  کنم  چون او چنین  می کند. اجازه می فرمایید من  این  کار 
را انجام دهم  ؟ اما فرمود: هر چند که  او با تو ارتباط ندارد. اگر تو رابطه  ات را حفظ  کنی ، خداوند با هر دو 
تایتان ارتباطش  را حفظ  می کند. و نظر محبت  و لطف  به  هر دو می افكند ؛ اما اگر تو هم  مثل  او عمل  کنی  و از 
او ببرى ، خداوند با هر دوى  شما می برد و نظر لطف  و مرحمت  خودرا از هردویتان قطع  می فرماید. )سید جواد 

مصطفوى ، ، مهر 13٦٤(
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کماالت فردی  در زندگی  فردی 
)در حوادث تكان دهنده اجتماعی ( متین  و با وقار و سنگین  است  و در نامالیات و رویدادهاى  ناخوشایند. 

صبور و بردبار و در گشایش  و رفاه و راحتی ، شاکر و سپاسگزار. 
شخص  متقی  و پارسا در برابر پیشامدهاى  سخت  و حوادث عظیم  زندگی  که  مردم غالبا”در جریان آن دچار 
ضعف  و تزلزل و اضطراب می شوند. بر عكس ، بسیار وقور و با متانت  است  و اطمینان و آرامش  خاطر خود را 
از دست  نمی دهد و همچون کوهی  که  در برابر طوفانهاى  سهمگین  و بادهاى  سخت  و ویرانگرپاى  برجاست ، 
محكم  و استوار می ایستد. وقار از فضایل  نفسانی  و از شاخه هاى فضیلت  شجاعت  و از لشكریان نیروى  عقالنی  
بشر است  و مقابل  آن رذیله  و صفت  نكوهیده خفت  و سبكسرى  قرار دارد که  از لشكریان جهل  و نادانی  است . 
خصلتهاى  دوم و سوم بعد از وقار و متانت ، صبر و شكیبایی  در امور ناخوشایند و حوادث تلخ  و ناگوار 
و داشتن  زبان شكرگزارند که  از دیگر فضایل  نفسانی  متقیان و پارسایان به  شمار می روند و امام قبال” هم  به  
وجودخصوصیتها در ایشان، اشارت داشت . ایمان که  با تقوى  مرزى  مشترك دارد و گاهی  هر دو مصداقا” یكی  

هستند، در زبان برخی  احادیث  به  دو بخش  تقسیم  شده اند: یكی  صبرو دیگر شكر. 
پس  مؤمن  و متقی  کسی  است  که  هم  صابر و شكیباست  و هم  شاکر و سپاسگزار. 

گاهی    به  تعبیر برخی  احادیث  دیگر، ایمان کامل  عبارت است  از علم  و عمل . علم  به  انسان دید و معرفت  و آ
و در نتیجه  صبر و بردبارى  می دهد، و عمل  انسان را سپاسگو و شكرگزار بار می آورد. 

تعبیر سوم اینكه  انسان در این  سراى  با دو امر مهم  مواجه  است : آنچه  در دنیا و آخرت. مفید و سودمند است  
و آنچه  در هر دو جهان مضر و زیانبخش  است . فرد با تقوى  و با پروا از اینكه  موفق  شده است  کار و عمل  مفید 
و سودبخش  در هر دو سراى  را انجام دهد، خدا را شاکر و سپاسگزار است ، و چون توان آن را داشته  است  که  
از کلیه  امور زیان آور و بدبختی  آفرین  در حیات این  سراى  و آن سراى  اجتناب ورزد، داراى  خصلت  واالى  صبر 
و شكیبایی  است . و رسول اکرم )ص( چنین  بود که  هرگاه، پیشآمدى  خوشحال کننده و مسرت بخش  برایش  رخ 

می داد می فرمود: خداى  را بر این  نعمت  سپاس. )سید جواد مصطفوى ، ، مهر 13٦٤(
چند فضیلت  دیگردر رابطه ، با زندگی  اجتماعی 

بر کسی  که  دوستش  نمی دارد ستم  نمی کند و در مورد کسی  که  او را دوست  می دارد دچار گناه نمی شود، 
پیش  از آنكه  علیه  او گواهی  دهند خود به  حقیقت  اعتراف می کند، در آنچه  نزد او به  امانت  گذاشته  اند خیانت  
نمی کند و آن را ضایع  نمی سازد. آنچه  برایش  یادآورى  می شود از یاد نمی برد. لقب  پرانی  نمی کند، به  همسایه  
ضرر و آسیب  نمی رساند، شماتت  نمی کند، گرفتاریهاى  مردم را به  رخشان نمی کشد، در باطل  فرو نمی رود، از 

حق  خارج نمی گردد. 
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اشخاص متقی  در معاشرت با مردم و درمیان آنان داراى  خصال، روحیات و خلقیاتی  هستند که  این  خصال 
و روحیات شخصیت  ویژه اى  از ایشان می سازد. معموال” انسانها روى  عواملی  برخی  را دوست  نمی دارند و بلكه  
احیانا” روى  انگیزه هایی نسبت  به  بعضی  احساس عداوت و بغض  می کنند. در این  گونه  موارد که  داعی  بر ستم  
و تضییع  حق  فراهم  است ، مردم عادى  چه  بسیار که  گرفتار ظلم  و ستم  می شوند و حقوق انسانهایی  را پایمال 
می نمایند ؛ اما انسان با تقوى  با اینكه  داعی  بر ظلم  و ستم  و حق  کشی  وجود دارد مع  ذلک  به  احدى ، حتی  دشمن  

و مبغوض خود. تعدى  نمی کند و حق  او را ضایع  نمی سازد. 
همچنین  گاهی  انسانها برخی  را روى  عللی  بیش  از حد دوست  می دارند و این  محبت  و دوستی ، آنان را تا آنجا 
می کشد که  به  خاطر دوست  مرتكب  گناه و معصیت  می شوند؛ اما افراد با تقوى  از حدود خود خارج نمی شوند 
و مهر و محبت  و عالقه  شان به  مردم با رضاى  خدا تنظیم  می گردد و هرگز براى  دوستی  و محبت  کسی  مرتكب  

گناه و معصیت  خدا نمی شوند. و این  نشانگر اعتدال و انضباط اخالقی  و رفتارى  متقیان است . 
انسان متقی  انسان منصف  است  و اگر احیانا” اشتباه کند و حق  بر او مشتبه  گردد، پیش  از آنكه  گواهان بر او 
شهادت بدهند خود به  حق  اعتراف می کند. اگر چیزى  را به  او بسپارند یا نگهدارى  چیزى  را از او بخواهند. به  
خوبی  آن را نگاه می دارد و ضایع  نمی کند. اگر از چیزى  غفلت  داشت  و به  او تذکر دادند، دیگر، آن را فراموش 
نمی کند. شخص  با تقوى  برخوردى  پاکیزه دارد، با مردم مؤدبانه  و با نزاکت  روبرو می شود و لقب  پرانی  نمی کند 
و می داند که  دورى  جستن  از این  کار از صفات مؤمنان و انسانهاى  کامل  است  و دستور پروردگار متعال می باشد 
که  فرمود: ”و یكدیگر را با نام و القاب زشت  نخوانید که  بعد از ایمان به  خدا نام فسق  بسیار زشت  است  ”. 
پرهیزگاران به  عواقب  و نتایج  این  عمل  توجه  دارند و می دانند که  طرح لقبها و نامهاى  بد موجب  فتنه  انگیزى  و 
گسترش کینه  ورزى  میان مردم می شود و مایه  تفرقه  و جدایی  است  و این  خالف نظر شارع است  که  او خواهان 
اتفاق و اتحاد آنهاست . متقی  به  راستی  مؤمن  و خداشناس است  و هرگز درصدد آزاررسانی  به  همسایه  اش نیست  

و می داند براى  همسایه  حقی  منظور گردیده که  رعایت  آن الزم و واجب  است . 
امام صادق )ع( به  نقل  از پدرش فرمود که  در کتاب علی  )ع( خواندم: رسول اهللا )ص( میان مهاجران و انصار و 
دیگر مردم یثرب که  بعدا” به  ایشان ملحق  شدند نوشت : » همسایه  همانند خود انسان است ، نباید به  او ضرر و 
زیان زد و گناهان او را برشمرد، احترام همسایه  به  همسایه  الزم است  همانند احترام مادر« و در مورد دیگر که  
مجلس  پر از مردم بود مردم »بدانید از ما نیست  کسی  که  با همسایه  اش خوب همسایگی  نكند.« و در سخنی  
دیگر فرمود: »مؤمن  کسی  است  که  همسایه  اش از ستم  و حق  کشی  او محفوظ باشد.« )سید جواد مصطفوى ، 
، مهر 13٦٤( شماتت  و طرح مصائب  و گرفتارى  مردم و عیب  شمردن آنها براى  ایشان از خصوصیات و اخالق 
مردمان بی تقوى  است  ؛ لذا علی  )ع( فرمود ”: متقی  شماتت  نمی کند و مصیبتها را به  رخ مردم نمی کشد. ” 
او پیش  آمده  براى   با مصیبت  و گرفتارى  که   ایمانی  اش را  برادر  امام جعفر بن  محمد)ع( فرمود: ”هر کس  
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است  شماتت  کند، از دنیا خارج نمی شود و نمی میرد مگر آنكه  خود به  آن مصیبت  گرفتارگردد. ( ” آشنایی  با 
نهج البالغه  محمد مهدى  جعفرى ، 13٦٤، ص23( به  هر حال، مؤمن  ومتقی  از قضا و قدر اطالع دارد و می داند 
که  هر مصیبتی  که  براى  انسانها پیش  می آید به  علت  و سببی  است  که  امكان دارد براى  خود او هم  پیش  آید ؛ لذا 

از گرفتارى  دیگران خوشحال نمی شود و آنان را بدین  سبب  شماتت  نمی کند. 
آخرین  صفت  و خصلتی  که  امام )ع( در این  بخش  از خطبه  براى  متقیان بیان می فرماید آن است  که  آنان در 
امور باطل  واردنمی  شوند و از حدود حق  و حقیقت  هم  بیرون نمی روند ؛یعنی  پرهیزگاران همیشه  ملتزم حق  و 
حقیقت  اند و دائمًا جانب  رضاى  الهی  را دارند و در حریم  خشنودى  او حرکت  میكنند، پس  گرد باطل  نمی روند 

و از حقیقت  هم  درو نمی شوند. 
نتیجه  و سخن  پایانی 

در دیدگاه علی  علیه  السالم تقوى  موجب  می شود که  انسان به  زندگی  خوش دست  یابد. خوشی  و ناخوشی  
زندگی  انسان تا حدود زیادى  به  چگونگی  نگرش انسان به  زندگی  وابسته  است . انسان متقی  چون بر قدرت 
همیشگی  الهی  تكیه  دارد از قدرت روحی  باالترى  برخوردار است  و به  همین  سبب  با خوش بینی  بیشترى  به  
زندگی  می نگرد و نگرش خوش بینانه  به  زندگی ، خود به  خود احساس خوشی  در زندگی  را در پی  دارد. دست  
یابی  به  احساس رضایت  و خوشی  در زندگی  موجب  کرامت  نفس  و عزت می گردد. انسان هاى خرسند از 
زندگی ، هیچ  گاه به  سوى  خوارى  سوق داده نمی شوند. این  قبیل  انسان ها در شرایط  سخت  زندگی  هم  با توجه  

به  بینش  رضایت  دار به  زندگی  احساس خوارى  ندارند. 
پیروان آن حضرت نیز که  از معارف بلند و ارجمند او بهره گرفته  و می گیرند قهرا” با تقویت  نیروى  تقوى  
و خویشتن  دارى  خواهند توانست  عزت و سربلندى  را در وجود خویش  روزبه  روز افزون کنند و به  انسان هایی 

سرافراز و سربلند تبدیل  گردند و از هرگونه  ذلت  پذیرى  و خفت  گرایی  بپرهیزند. 
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کرامت  انسان در اندیشه  امام علی  )ع( در نهج البالغه 
مصطفی  کورکور کشکلی 1 و محمد کرمی  نیا2 

چکیده
بی گمان کرامت  انسانی ، یكی  از مهم ترین  مشخصه هاى  ماهیت  انسان به  شمار می رود و مهم ترین  گوهرى  
که  خداوند تعالی  در خلقت  انسان به  او عطا فرمود، کرامت  انسانی  است . انسان، به  عنوان مهم  ترین موضوع 
خلقت ، همیشه  جایگاه مهمی  در اندیشه ها و مكاتب  مختلف  داشته  است  و به  عنوان موجودى  که  از قوه خرد 
و عقالنیت  برخوردار است ، جایگاه ویژهاى  در نظام هستی  دارد. هدف خداوند متعال از بعثت  پیامبران تزکیه  و 
تربیت  و به  کمال رساندن انسان است  که  باز هم  اهمیت  کرامت  انسانی  را نشان داده و این  موضوع را در زمره 
مباحث  پرو پیمانه ى  اندیشه  و معارف اسالمی  قرار می دهد. کرامت  حافظ  بسیارى  از ارزشهاى  الهی  و انسانی  
است  و توجه  به  آن و پاسدارى  از حریم  آن از وظایف  مهم  و کلیدى  محسوب می شود و بدون تردید یكی  از 
مهم  ترین موضوعات قرآنی  نیز می باشد که  حول محور انسان و ویژگی  هاى او سیر می کند. همچنین  در سیرهی  
آن در کتاب شریف   از  برخوردار می باشد که  گوشه هایی   ویژهاى   از جایگاه  انسانها  نیز، کرامت   بیت   اهل  
نهج البالغه  مشاهده می شود. امام علی  )ع( به  عنوان یک  انسان کامل  کرامت  انسانی  را در حد کمال دارا می باشد 
و هدف این  مقاله  بررسی  کرامت  انسان در اندیشه  وى  می باشد، اندیشه هاى  امام علی  را می توان از منابع  گوناگون 
روایی ، تاریخی  و کتب  تفسیر، فقه ... بدست  آورد. مبحث  کرامت  انسانی  در جاى  جاى  کلمات گهربار علی )ع( 
در نهج البالغه  آورده شده است  از اینرو در این  مقاله  این  کتاب مورد توجه  بیشتر قرار گرفته  اما از سایر منابع  نیز 

استفاده شده است . موضوعات به  روش اسنادى  و کتابخانه اى  گردآورى  شده است . 

واژگان کلیدی: انسان، کرامت ، امام علی  )ع(، نهج البالغه 

1  - دانشجوی  گروه علوم قرآن و حدیث ، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  قم
2  - دانشجوی  گروه علوم قرآن و حدیث ، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  قم
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١- مقدمه 
انسان همان یگانه  موجودى  است  که  نه  تنها ظرفیت  بالقوه و استعداد پذیرش او را هیچ  حد و مرزى  محدود 
مقام  می پیماید،  صعود  قوس  در  انسان  که   را  درجه اى   دارد.  نیز  را  عرشالرحمان  ظرفیت   توان  بلكه   نیست ، 
خلیفه اللهی  است  که  از عهده ى  هیچ  مخلوق دیگرى  ساخته  نیست . مقام انسان، انسانیت  و کرامت  انسانی از 
دیرباز تاکنون مورد توجه  فراوان ادیان، فالسفه  و اندیشه  ورزان بشرى  بوده است )1(. کرامت  انسانی  به  معناى  
شرف، حیثیت  و احترام ذاتی  براى  انسانها است . کرامت  یک  حق  در کنار سایر حقوقی  مانند حق ّ حیات، حق ّ 
کرامت  و حق ّ مسكن  و … نیست  بلكه  هویت  ذاتی  و سرشت  وجودى  انسان می باشد، بنابراین  کرامت  چیزى  
جز انسانیت  نیست  و به  همین  دلیل  هر انسانی ، قطع  نظر از اینكه  داراى  چه  فكر و عقیده، و چه  مذهب  و آیینی  
می باشد، چون انسان است ، پس  صاحب  کرامت  است . چنانكه  در آیه اى  که  از قرآن کریم  تالوت شد خداوند 
به  صراحت  فرزندان آدم را صاحب  کرامت  معرفی  کرده، و هرگز برخوردارى  از این  امتیاز را مختص  مومنان، 
انسان را  از  انسانهاست  و هیچ  فردى   الهی  نمی داند. کرامت  وصف  مشترك همه   ادیان  پیروان  یا  مسلمانان و 
نمی توان از آن استثناء نمود و با همین  منطق ، قرآن کریم ، صیانت  و حفاظت  از انسان را صیانت  و حفاظت  از 
انسانیت  و از مجموعه  انسانها می داند و بعثت  پیامبران نیز در راستاى  تزکیه  و تربیت  و به  کمال رساندن انسان و 
یَن َرُسواًل ِمْنُهْم َیْتُلو َعَلْیِهْم آَیاِتِه  یِّ مِّ

ُ
ِذى َبَعَث ِفی اْل کرامت  وى  می باشد و خداوند متعال در قرآن می فرماید: »ُهَو الَّ

ُمُهْم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإْن َکاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفی َضاَلٍل ُمِبیٍن؛ اوست  آن کسی  که  در میان بی سوادان  یِهْم َوُیَعلِّ َوُیَزکِّ
فرستادهاى  از خودشان برانگیخت ، تا آیات وى  را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حكمت  به  ایشان 

بیاموزد، وآنان قطعًا پیش  از آن در گمراهی  آشكارى  بودند )2(«. 
کرامت  انسانی  و پاسداشت  آن در سیره و سخن  معصومان )ع( نیز فراوان به  چشم  می خورد، همچنان که  
این  میان بررسی  سخنان و  بسیار توصیه  شده است . در  نیز  به  کرامت هاى  واالى  دیگر  کوشش  در دستیابی  
سیره علوى  در بزرگداشت  کرامت  ذاتی  انسان، اهمیتی  افزون می یابد. امام علی )ع( اولین  امام شیعیان، وصی  
منصوب پیامبر اعظم  )ص( و تنها امامی  است  که  حكومت  بر جامعه  اسالمی  را به  گونه اى  گسترده تجربه  کرده 
است . بررسی  نگرش، افعال، موضع گیرى ها و سخنان امام علی )ع( به  عنوان حاکم  اسالمی  در مواجهه  با مردم به  
عنوان انسانهایی  عادى  که  شایسته  تكریم  و بزرگداشت  هستند بیانگر آراى  اسالمی  و شیعی  در این  زمینه  است . 
رهنمودها و موضع  گیرى هاى  حضرت در تبیین  ویژگی هاى  کارگزاران حكومتی  و نوع نگرش آنان به  تودهی  
مردم، به  ویژه کسانی  که  از هیچ  ویژگی  و خصوصیتی  برخوردار نیستند، شایسته  دقت  و تأمل  بیشتر است . رفتار 
امام علی )ع( به  عنوان خلیفه  مسلمین  و حاکم  قدرتمند بخش  بزرگی  از کرة زمین ، بیانگر روش حكومت  بر قلب ها 
می باشد. امام علی )ع( سیره سیاسی ، فرهنگی  و اجتماعی  خاصی  را بنیان گذاشت  که  باعث  افتخار، گردن فرازى  و 
سربلندى  پیروان و دوستداران او است . این  نگرش و شیوه ى  حكومتی  در دوران معاصر، بروز دیگرى  یافت . )3(
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اندیشه هاى  امام علی  را می توان از منابع  گوناگون روایی ، تاریخی  و کتب  تفسیر، فقه ... بدست  آورد. ولی  
تمرکز بیشتر این  مقاله  بر روى  اندیشه هاى  آن حضرت در نهج البالغه  می باشد اما از سایر منابع  نیز استفاده شده 
است . نهج البالغه  کتابی  است  دربردارنده 239 خطبه ، 79 نامه ، ٤80 حكمت  و کلمات قصار امیرالمؤمنین  علی  
علیه السالم که  محمد بن  حسین  موسوى ، معروف به  سید رضی  )359-٤0٦ق. ( یكی  از بزرگان شیعه ، آن را در 
سال ٤00 هجرى  قمرى  به  رشته  تحریر درآورده است . نهج البالغه ، پس  از قرآن کریم  به  عنوان گرانقدرترین  منابع  
اسالم به  شمار می آید که  شامل  مجموعه اى  از دستورالعمل هایی  چون سیاست  و حكومت ، کالمی ، فلسفی  و 
اعتقادى ، اقتصادى ، جامعه شناسی  و... می شود. از منظر نهج البالغه ، کرامت  داراى  ابعاد گوناگون دارد که  در 

مقاله  به  آن پرداخته  می شود )4(. 
تحقیقات و کارهای  انجام شده بدین  شرح می باشد:

در مقاله  )5( بعضی  از اسباب و زمینه هاى  کرامت  انسان از دیدگاه نهج البالغه  ارائه  و مورد بررسی  قرار گرفته  
است . این  مقاله  خدا باورى ، خود باورى ، هدایت  پذیرى ، مسئولیت  پذیرى ، معرفت ، عبادت و بندگی ، خدمت  
از مهمترین  عوامل  کرامت  انسان نام می برد. خدا باورى  زمینه  سازى  براى  رسیدن به  بارگاه ربابی  است . در 
خصوص این  مطلب  در نهج البالغه  سخن  بسیار است  نقش  خدا باورى  در رسیدن به  1- انسان به  کرامت  2- 
در نوع نگرش انسان به  دنیا 3-در اصالح رفتار انسان می باشد. امام علی  )ع( به  انسان گوشزد می کند که  تو در 
محضر خداى  عالم  هستی  که  هیچ  کارى  از او پنهان نمی ماند. یكی  دیگر از عوامل  کرامت  انسان و از مباحث  
مهم  در انسان شناسی  بحث  خود باورى  است . در خصوص زمینه هاى  کرامت  در این  بعد عبارتند از: 1- کرامت  
انسان، فلسفه  هدایت  تشریعی  و بعثت  انبیا 2-تعالیم  قرآن 3- هدایت هاى  الهی  زمینه  ساز بهرمندى  از نعمت  دنیا و 
آخرت می باشد. در واقع  یكی  از نمادهاى  کرامت  انسان مسئولیت  پذیرى  اوست . انسان مسئولیتهاى  متفاوتی  دارد 
برخی  از این  مسئولیتها از دیدگاه نهج البالغه  عبارتند از: 1- مسئولیت  انسان نسبت  به  خدا و دین  2- مسئولیت  
در برابر خویشتن  3- مسئولیت  در برابر خانواده ٤-مسئولیت  انسان در برابر جامعه  و طبیعت . 5- مسئولیت  انسان 
در برابر کج  روى ها در برابر جامعه . همچنین  بیان می کند از دیدگاه امام علی  )ع( علم ، عالم  و متعلم  از جایگاه 
خاصی  برخوردار هستند. یكی  از سریع ترین  و مطمئن ترین  راه هاى  رسیدن انسان به  کرامت  و سعادت همه  جانبه ، 
عبادت و اطالعت  از خداوند است ؛ چراکه  عبادت بهترین  راه تقرب به  درگاه خداوند و از نزدیک ترین  راه ها 
براى  رسیدن انسان به  کرامت  است . اما برخی  از عبادتها که  تاثیر فوق العادهاى  در کرامت  انسان دارند عبارتند 

از: 1- نماز 2- حج  3- دعا ٤- زکات 5- امر به  معروف و نهی  از منكر. 
در مقاله  )6( به  مباحث  مطرح شده در مقاله  )5( پرداخته  شده از اینرو از تكرار مجدد آن خوددارى  می کنیم . 
در مقاله  )7( ابتدا به  معناى  کرامت  پرداخته  شده و بیان شده که  از منظر قرآن و حدیث  در قرآن واژة کرامت  
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استعمال نشده است ، ولی  واژگانی  که  از ریشه »َکَرم« باشند، حدود ٤8 بار ذکر شده است . به عنواِن مثال واژة 
»کریم « که  یكی  از نامهاى  خداوند متعال است ، در این  کتاب آسمانی  ذکر شده است . سپس  به  کرامت  از 
منظر عرفان پرداخته  که  کرامت  کارهاى  خارق العادهاى  است  که  از انبیا و اولیا صادر می شود. بعد از بحث  
واژه شناسی  و اصطالح شناسی ، پنج  مفهوم از شأن و کرامت  بیان شده است : 1- از کارهاى  فرا عادت و معجزه 
آسایی  که  از اولیاى  خدا سرمی زده به  کرامات تعبیر می شده است . 2- شأن و منزلت  داده شده به  آن دسته  از 
کسانی  که  احساسی  باال و واال داشته اند یا دست اندرکار شرافتمندانه  و بزرگمنشانه اى  بوده اند، قهرمانان حماسی  
و میهنی  شاهنامه  فردوسی  و ایلیاد و ادیسه  هومر یونانی ، پهلوانی هاى  پوریاى  ولی  و مانند او، جوانمردى هاى  
عیاران، از جان گذشتگی هاى  شهیدان و آزادگان و به  طور کلی  حماسه سازان جهان در سراسر تاریخ  بشرى ، 
در این  رده جاى  می گیرند. 3- منزلت  و کرامت ، به  این  دلیل  که  اشخاص، موجوداتی  با اراده و مختارند. 
٤-کرامت  در وضعیت  این  جهانی  و زمینی  فرد. 5- بها و ارزش اخالقی ِ درونی  و ذاتی . کرامت  الهی  حضرت 
امیر)ع( در چند فراز از کلمات دلنشین  خود در نهج البالغه  به  کرامت  خداوند اشاره می فرمایند. کرامت  الهی  به  
معناى  دقیق  آن »مجد و عظمت  و بزرگوارى  خالق  نسبت  به  مخلوق، یعنی  تبلور عشق  و عالقه  صانع  نسبت  به  
مصنوع و مراتب  عالقه مندى  به  موجودى  که  نماینده و جانشین  او است .« در این  مقاله  به  ابعاد کرامت  از منظر 
نهج البالغه ، کرامت  داراى  ابعاد گوناگون است : 1- کرامت  الهی ، 2- کرامت  اسالمی ، 3-کرامت  ملكوتی  
٤-کرامت  انسانی . حضرت امیر )ع( در چند فراز از کلمات دلنشین  خود در نهج البالغه  به  کرامت  خداوند اشاره 
می فرمایند. کرامت  الهی  به  معناى  دقیق  آن »مجد و عظمت  و بزرگوارى  خالق  نسبت  به  مخلوق، یعنی  تبلور 
عشق  و عالقه  صانع  نسبت  به  مصنوع و مراتب  عالقه مندى  به  موجودى  که  نماینده و جانشین  او است .« از لحاظ 
کرامت  اسالمی  از دیدگاه امام علی )ع(، مصداق اتم  کرامت  اسالمی  همانا وجود مقدس پیامبر اکرم)ص( است  که  
با بعثت  کرامت خود، بزرگی  و کرامت  اسالم و مسلمین  را رقم  زد. کرامت  انسانها به  عنوان واقعیتی  انكارناپذیر در
اندیشه  ائمه  طاهرین )ع( و از جمله  حضرت علی )ع( وجود دارد. سعی  و اهتمام بزرگان دینی  ما بر حفظ ، تشریع  
و تبلیغ  این  اصل  مهم  قرار گرفته  است . در نهج البالغه  نیز، کرامت  انسانی  مورد تأکید قرار گرفته  است . کرامت  
انسانی  از دیدگاه نهج البالغه  از روح دمیده شدهی  خداوند در وجود انسان منشأ گرفت  و مورد تأکید همه  بزرگان 
قرار گرفت . نهج البالغه ، با ارائه  مواردى  مانند: اصل  برابرى ، عدالت ، آزادى ، حقوق و حفظ  عزت انسانی ، 
جلوه هایی  از کرامت  انسانی  را بیان کرده است  و به  این  طریق  از همگان به  ویژه از مسلمانان و شیعیان می خواهد 

تا با لحاظ کردن فكرى  و عملی  این  جلوه ها، در راه تحقق  آنها بكوشند و کرامت  انسان ها را پاس دارند. 
در مقاله  )3( به  واژه کرامت  پرداخته  که  برگرفته  از ریشه  کرم بوده و بر بزرگوارى ، شرافت  و نفاست  شی ء 
داللت  می کند. مظهر کرامت  انسان، دارا بودن روحی  خدایی  است . به  سبب  دارا بودن این  کرامت ها، انسان به  
مقام خالفت  الهی  رسیده و گوى  سبقت  را از دیگران ربوده است . نمودهاى  ارج نهادن این  کرامت  در سخن  و 
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سیره ى  امام علی )ع( فراوان به  چشم  می آید. برخی  نمونه ها  عبارتند از: 1- بزرگی  ذاتی  انسان از منظر امام علی )ع(. 
از منظر امام علی )ع(، انسان موجودى  آزاده است  که  در بند و یوغ نمی گنجد و هیچ  گونه  ذلتی  را نمی پذیرد. 2- 
جلوه ى  بزرگداشت  مقام انسان: بزرگداشت  این  مقام ویژه که  برگرفته  از انسانیت  انسان است ، در سخن  و سیره ى  
امام علی )ع( مورد توجه  می باشد. در این  میدان، جنسیت ، دین  و مذهب  و سایر فضایل  انسانی  مطرح نمی باشد. 
3- برخوردارى  از زندگی  متعارف: نمود بارز کرامت  انسانی ، برخوردارى  از زندگی  متعارف و تأمین  رفاه عمومی  
براى  افراد جامعه  است . در جامعه  علوى ، تمام مردم حق  برخوردارى  از زندگی  آبرومندانه  و مطابق  با شأن خویش  
را دارا هستند. ٤- رعایت  کرامت  افراد پایین دست : بزرگداشت  انسان، وابسته  به  روح انسانی  است  که  در وجود 
انسان جارى  است . مقام و موقعیت  اجتماعی ، ثروت اندوزى  و برخوردارى  از بنیه ى  مالی ، شرافت  نسبی  و... 
هیچ  یک  موجب  نمی شود که  شخصیت  انسانی  دیگران در نظر گرفته  نشود. 5- رعایت  کرامت  شخصی : 
کرامت  انسانی ، هدیه  خدا به  انسان و بزرگداشت  مقام او است . همانگونه  که  همه  اشخاص وظیفه  دارند بزرگی  
مقام انسان را ارج نهاده و او را گرامی  دارند، خود شخص  نیز موظف  است  این  کرامت  الهی  را پاس داشته  و 
آن را حفظ  کند. ٦- رعایت  کرامت  انسانی  در مقام قضاوت: یكی  از مهم ترین  جلوه هاى رعایت  کرامت  و 
شخصیت  انسان، در مقام بازخواست ، محاکمه  و قضاوت پدید می آید. طبیعی  است  که  احتمال انجام خطا و 
عمل  ناشایست  یكی  از طرفین  دعوا، بسیار زیاد است ؛ زیرا رجوع به  قاضی  و داور، در این  مرحله  پدید می آید. 
بنابراین ، سخت گیرى  و بی اعتنایی  نسبت  به  مراجعان، امرى  دور از ذهن  نیست . 7- کرامت  انسانی  و دورى  از 
گناه: از دیدگاه امام علی )ع(، شخصیت  و کرامت  انسانی  انسان، اقتضاى  آن دارد که  او اصول اخالقی  را پاس دارد 
و از ناپسندى ها دورى  جوید. گناه، اوج تجلی  تحقیر روح بلند انسانی  است  که  به  امور پست  و حقیر دلخوش 

کرده و در منجالب ناپاکی ها دست  و پا می زند. 
در مقاله  )8( با توجه  به  ضرورت تبیین  دیدگاه هاى  اسالم به  کرامت  انسانی  در سیره سیاسی  حضرت علی  )ع( از 
بعد نظرى  و عملی  مورد بررسی  قرارداده است . در این  مقاله  با تبیین  دیدگاه هاى  حضرت علی  )ع( درمورد کرامت  
انسانی  درخلقت  و ضرورت شناخت  کرامت  انسانی  بحث  را آغاز نموده و با طرح جلوه هاى  تحقق  کرامت  
انسانی  وارد موضوع اصلی  شده است . نگارنده سپس  اصول برابرى ، حفظ  عزت نفس  انسانی ، و تكریم  و احترام 
به  شخصیت  انسان را از مهمترین  شاخص ها یا شیوه هاى  تجلی  کرامت  انسانی  از دیدگاه امام علی  )ع( بر می شمارد 
و در پایان مقاله ، طی  بحث  کوتاهی  در مورد موانع  تحقق  کرامت  انسانی ، مسئله  فقر را به  عنوان مانع  بروز و ظهور 
کرامت  انسانی  از دیدگاه امام، مورد تجزیه  و تحلیل  قرار می دهد. در این  مقاله  بیان می کند که  مهمترین  گوهرى  

که  خداوند متعال درخلقت  انسان
٤- کلمه  نفس  از ریشه  نفاست  به  معنی  شی ء گرانبهاست  همچنانكه  به  شی ء گرانبها »نفیس « گفته  می شود. 
تعبیر دیگرى  هست  و آن » نفاست  نفس « است ، یعنی  روح انسان به  منزله  یک  شی ء نفیس  تلقی  شده، و اخالق 
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خوب به  عنوان اشیاء متناسب  با این  شی ء نفیس ، و اخالق رذیله  به  عنوان اشیاء نامتناسب  با این  شی ء نفیس  که  
آن را از ارزش می اندازد. 

به  او عطا فرمود کرامت  انسانی  است . برخی  از شیوه ها و جلوه هاى  تحقق  کرامت  انسانی  از دیدگاه حضرت 
علی )ع( می پردازد: 1- برابرى : تمام انسانها برابر آفریده شده اند و قوم و قبیله ، نسب ، رنگ  پوست ، شرایط  اقلیمی  
و حتی  دین  و مذهب ، هیچ  تأثیرى  در ماهیت  انسانی  ندارند. 2- حفظ  عزت نفس  انسانی : مناعت  طبع  و عزت 
نفس  انسانی  از گوهرهاى  ارزشمند وجود انسان است  و تحت  هیچ  شرایطی  نباید خدشه  دار شود. 3- تكریم  
و احترام به  شخصیت  انسان می باشد. در انتهاى  مقاله  به  فقر که  مهمترین  مانع  تحقق  کرامت  انسانی  می باشد 
پرداخته  است  و می گوید: شاید در دنیا هیچ  پدیدهاى  سراغ نداشته  باشیم  که  به  اندازه فقر و نیاز، مناعت  طبع  و 

عزت نفس  انسانها را لگدمال کرده و از بین  برده باشد. 
متغیرها در این  مقاله  کرامت  انسانی  و اندیشه  حضرت علی  )ع( می باشد. فرضیات ما

1- تعاریف  کرامت  2- کرامت  از نگاه حضرت علی  )ع(. 
3- دیدگاه کرامت  انسانی  از دیدگاه حضرت علی  )ع(. ٤- آسیب  پذیرى  کرامت  انسانی  در نهج البالغه . 

سواالت
1- کرامت  چیست ؟

2- چه  معنایی  بر آن متصور است ؟
3- کرامت  از دیدگاه لغت دانان و حدیث شناسان چگونه  تعریف  می شود؟ ٤- کرامت  از دیدگاه حضرت 

علی  )ع( چیست ؟
5- آسیب  پذیرى  کرامت  انسانی  در نهج البالغه  چیست ؟

6- در ادامه  مقاله  به  این  گونه  سازمان دهی  شده است . در بخش  دوم ما به  بیان کرامت  انسان، معناى  کرامت  
انسانی ، اقسام کرامت  می پردازیم . در بخش  سوم کرامت  انسان از دیدگاه اسالم مورد بررسی  قرار می گیرد در 
این  بخش  ما به  دیدگاه قرآن و ائمه  می پردازیم . در بخش  چهارم به  کرامت  از دیدگاه امام علی )ع(، حقیقت  انسان، 
کرامت  اخالقی  و حقوقی ، ارزش و اعتبار هر انسان و آسیب  شناسی  آن صحبت  می شود و نشانه ها بازتاب 

کرامت  در اخالق و رفتار می پردازیم . در بخش  پنجم  نتیجه  را بیان می کنیم . 
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٢-١- کرامت  انسان
از دیرباز درباره انسان و کرامت  وى  نكته ها و سخنان فراوانی  بیان شده است . مسئله اى  که  در زمان خلقت  
آدم، فرشتگان آن را مطرح کردند و با طرح پرسشی  مودبانه ، کرامت  خود را ابراز کردند و حضرت حق  جل  و 
جالله  درجواب آنان بر کرامت  و ارزش انسان اشاره فرمودند. به  این  موضوع ادیان و مكتب هاى  گوناگون اعم  

از فلسفی ، انسانشناسی ، روانشناسی ، حقوقی  و سیاسی  پرداخته  و بر اهمیت  آن تأکید )2(
٢-١-١- معنای  کرامت  انسان

کرم به  معنی  شرافت  در ذات و شرافت  دراخالق )عّزت و تفوق ذاتی  شی ء( است . کرامت  را عبارت از 
بزرگوارى ، بزرگی ، بزرگی  ورزیدن، بزرگوار داشتن  کسی  و بخشندگی  دانسته اند. از منظر قرآن کریم ، کرامت  به  
معنی  دورى  از پستی  و فرومایگی  و به  عبارت دیگر، به  معنی  بزرگوارى  است  )1( کرامت  انسان همان ارزش ذاتی  
اوست )9(. درکتاب العین  خلیل  فراهیدى  آمده: الكرم: »شرف الرجل ؛ بزرگوارى  مرد« )10(. درلسان العرب 
می نویسد: »الكرم نقیض  اّللؤم؛ کرم ضد دنائت  وپستی «. )11( بنابراین ، کریم  به  معناى  نفیس  و عزیز است . 
وهمچنین  کریم  به  معناى  بخشنده درلغت  عربی  نیز فراوان بكار رفته  است  )آزمایش نگذرم(00 علم  کالم و 
اخالق، توان، شایستگی  و شأنی  است  که  خداوند متعال به  انسانهاى  وارسته  و پرهیزگار عطا می کند که  آنان در 

سایه  آن، کارهایی  را انجام می دهند که  دیگران قادر به  آن نیستند. 
کرامت  مطلق  حقیقی ، مخصوص خداوند متعال است  و بس . فقط  خداوند متعال است  که  به طور مطلق  از 
حقارت مبراست  و وصف  کریم  براى  وى ، وصفی  حقیقی  و ذاتی  است  و انسان نیز در سایه  عبودیت  خداوند 
متعال به  کرامت  می رسد. استاد جوادى آملی  درباره معناى  کرامت  از عالمه  طباطبایی  نقل  می کند: »کرامت ، 
معادل دقیق  فارسی  ندارد و براى  بیان آن از چند لفظ  باید استفاده کرد. اگر انسان به  مقامی  برسد که  در برابر خدا 
عبودیت  محض  پیدا کند و حاضر نباشد در مقابل  غیرخدا سر بر زمین  بساید می توان گفت : به  مقام »کرامت « 
رسیده است . یعنی  انسان هر چه  به  عبودیت  محض  نزدیک تر شود، به  همان مقدار از هوان و حقارت رهایی  پیدا 

می کند و به  کرامت  می رسد« )1(. 
می توان گفت  اکثر لغت  دانان، کرامت  را به  معناى  شرافت  و بزرگوارى  و ضد دنائت  و پستی  معنا کردهاند. 5 
و این  نكته  ازآن قابل  استنباط است  که  معناى  حقیقی  و اصلی  کرامت  به  معناى  بزرگ منشی  و شرافت  و بزرگوارى  
است  و معانی  دیگر، یكی  از مصادیق  این  معناى  اصلی  می باشند )13(. بنابراین  هر کدام از معانی  متعدد و متنوع 

این  واژه چه  وصف  خداوند قرارگیرد و چه  وصف  انسان، بر بزرگوارى  و ارجمندى  موصوف داللت  می کند. 
٢-٢- اقسام کرامت  

5 -کتاب العین ، ج 5، ص 3٦8. لسان العرب، ج 12، ص 51٦-510. الصحاح الجوهرى ، ص 2019. 
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مجمع  البحرین ، ج٦. فرهنگ  الروس، ج 2، ص 1708. 
در نظام هستی  سه  گونه  کرامت  می توان متصور شد:

1- کرامت  ملكوتی : این  نوع کرامت  فراطبیعی  بوده و مختص  فرشتگان خداوند، عرش اللهی ، کرسی  االهی  
و حامالن آنهاست ؛

2- کرامت  طبیعی : این  نوع کرامت  مربوط به  جمادات و حیوانات و موجودات طبیعی  است . 
3- کرامت  انسانی : این  نوع کرامت  که  از تلفیق  طبیعت  و فراطبیعی  به  دست  آمده است  به  دو نوع کرامت  

ذاتی  و کرامت  اکتسابی  تقسیم  می شود. 
٢-٢-١- کرامت  انسانی 

1- کرامت  ذاتی  انسان: به طور تكوینی ، قابلیت  و توانایی هاى  خاصی  به  انسان عطا شده است  که  براى  کسب  
آنها تالشی  نكرده است ، به  این  استعداد انسانی  کرامت  ذاتی  گویند که  حاکی  از عنایت  و لطف  ویژه خداوند 
به  نوع بشر است  و کرامتی  است  که  همه  انسانها آن را دارا هستند و دارا بودن این  کرامت  مایه  فخر انسان و 
خودخواهی  وى  نیست  بلكه  مایه  ستایش  خداوند متعال است  که  چنین  موجودى  را با این  خصوصیات عالی  

آفریده است  چنانكه  حضرتش  فرمود:
»به  راستی  ما فرزندان آدم را گرامی  داشتیم  و آنان را در خشكی  و دریا برنشاندیم  و از چیزهاى  پاکیزه به  ایشان 
روزى  دادیم  و آنها را بر بسیارى  از آفریده هاى  خود برترى  آشكار دادیم .«کرامت  ذاتی  انسان مایه  برتریش  بر دیگر 
آفریدگان حتی  فرشتگان است )2(. رسول گرامی  )ص( می فرمایند: »هیچ  چیز نزد خدا گرامی تر از انسان نیست . 
از پیامبر پرسیدند: حتی  فرشتگان؟ حضرت فرمود: آرى ، چون فرشتگان بسان خورشید و ماه مجبورند، ولی  
انسان مختار آفریده شده است .«1٤ )همه  مردم مانند دودمان خداوندى  هستند و محبوب ترین آنان نزد خداوند، 

سودمندترین  آنان بر دودمان خداوندى  است . )5(
٦- مؤمنون، 1٤. 

. ** چند نمونه  از این  آیه ها عبارتند از: نساء، 28؛ معارج، 19؛ ابراهیم ، 33؛ احزاب، 72؛ اعراف، 179؛ تین ، 
5؛ جاثیه ، 13، بقره، 29. 7- اسراء، 70. حضرت علی )ع( خطاب به  مالک  اشتر چنین  می فرماید: در عمق  دل 
خویش  مردم را دوست  داشته  باش. براى  مردم چون درندهاى  مباش که  خوردن آنان را غنیمت  شمارد؛ چون آنها 

دو صنف اند: یا برادر دینی  تواند یا اگر مسلمان نیستند، در خلقت  مانند تو یک  انسان هستند. )16(. 
محمد بن  جعفر العقبی  نقل  می کند که  امیرالمؤمنین )ع( در خطبه اى  چنین  فرمود: »اى  مردم! حضرت آدم)ع( 
نه  بنده اى  به  وجود آورده و نه  کنیزى ، و همه  مردم آزادند. اما خداوند تدبیر و اداره بعضی  از شما را به  بعضی  
دیگر سپرده است . » در این  روایت  نیز افزون بر اینكه  اصالت  نداشتن  بردگی  در اسالم ثابت  شده، کرامت  عموم 
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انسانها با اسناد حریت ، که  آزادى  و آزادگی  است ، تأیید شده است . بر همین  اساس، نمی توان صرف داشتن  
عقیده خاص را دلیل  امتیاز دهی  در اعطاى  حقوق اجتماعی  و شهروندى  دانست ؛ زیرا وقتی  گفته  می شود »انسان 
کرامت  ذاتی  دارد«، مراد از کرامت  ذاتی ، محمولی  است  که  مقوم موضوع است ؛ یعنی  چیزى  که  تصور انسانیت  
انسان بدون آن ممكن  نیست . به  عبارت دیگر، کرامت  ذاتی ، ارج و حرمتی  است  که  انسان از آن رو که  انسان 
است ، از آن برخوردار است . این  کرامت ، غیرقابل  انفكاك و انتزاع از وجود انسان است . هیچ  گونه  ارتباطی  با 
عقیده، نژاد، مذهب  و مانند اینها ندارد. به  گونه اى  که  حتی  با ارتكاب جرم و جنایت  نیز از آدمی  سلب  نمی شود 

 .)15(
2- کرامت  اکتسابی  انسان: منظور از کرامت  اکتسابی ، کرامتی  است  که  در سایه  ایمان و اعمال صالح  
اختیارى  به  دست  می آید و هر کس  فراخور معرفت  و عمل  خویش  از این  نوع کرامت  کسب  می کند. به  عبارت 
دیگر کرامت  اکتسابی ، برخاسته  از کوشش  انسان در راه سیر الی  اهللا است  و استعداد کسب  این  نوع کرامت  در 
تمام انسانها وجود دارد فقط  مؤمنان، در سایه  آموزه هاى  وحیانی  به  مراتب  واالى  آن می رسند تا جایی  که  مسعود 
فرشتگان قرار می گیرند. خداوند در آیات مختلف  قرآن، از جمله  آیه عهد براشون بارکگذارى فمایند.  126 سوره 
بقره می فرمایند: از این  آیه ، چنین  برمی آید که  خداوند بهره مندى  از مواهب  طبیعی  در این  دنیا را بر همه  انسانها، 

صرف. نظر از ایمان و اعتقاد آنان، مقرر می دارد. 
در روایتی  از ائمه  اطهار آمده است؛ »هیچ  موجودى  نزد خداوند گرامی تر از مؤمن  نیست ، زیرا مالئكه  
خادمان مؤمنین اند.« تمام انسانها از آن جهت  که  انسانند کرامت  ذاتی  را دارند اما کرامت  اکتسابی  را برخی  از 
افراد بشر دارا هستند. معیار کرامت  و عزت انسان، بندگی  و عبودیت  است  و اتصاف به  اوصاف اللهی  معیارى  
براى  آن است  و یگانه  فخر انسان، مخلوق و در سایه  خدا بودن است . حضرت در این باره می فرماید: خداوند 
متعال معیار کرامت  انسان را طبق  آیه  شریفه  ذیل  تقوا معرفی  می فرماید: با کرامت ترین  شما در نزد خداو. ند 

متعال، باتقواترین  شماست  )5(
٣- کرامت  انسان در اسالم

موضوع کرامت  انسانی  از مباحث  پروپیمانه ى  اندیشه  اسالمی  نسبت  به  انسان است  به  گونه اى  که  تمام حقوق 
و تكالیف  انسان با این  موضوع گره می خورد. کرامت  انسان در قرآن کریم  به  صورت گسترده مورد توجه  قرار 
گرفته  و در احادیث  و سیره رسول اکرم)ص( و ائمه )ع( معیار تعامالت و رفتارها بر رکن  رکین  کرامت  انسان استوار 

گشته  است )5(
٣-١- کرامت  انسان ازدیدگاه قرآن

واژه »انسان« شصت  و پنج  مرتبه  و کلمه  »بشر« سی  و هفت  مرتبه  و واژه »بنی آدم« هفت  بار در قرآن کریم  
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ذکر شده است . افزون برآن، یک  سوره درقرآن به  نام انسان نامگذارى  شده است ، که  حاکی  از نهایت  اهتمام 
قرآن به  انسان می باشد. آیات الهی  انسان را برتر از دیگر موجودات، خلیفه  خدا در زمین  9 و داراى  باالترین  
ظرفیت ها و قابلیت هاى  علمی  نامحدود و آشنا به  همه  حقایق  هستی  10، برخوردار از فطرتی  خدا آشنا 11 بهرهمند 
از عنصرى  ملكوتی  و الهی  در سرشت  خود و آراسته  شده با روح خداوند 12 موجودى  آزاد، مستقل ، انتخابگر و 
امانت دار خداوند درزمین  13، بهره مند از وجدان اخالقی  و مله م  به  خیر و شر، قدرت درك زشتی ها وزیبایی ها 

1٤، مسلط  بر طبیعت ، زمین  و آسمان 15 و داراى  کرامت  ذاتی  معرفی  می نماید. 
می توان گفت  که  اساسا تعلیمات آسمانی  بر کرامت  انسان استوار گردیده است . خداوند همه  مبادى  تربیتی  
انسان را با وصف  کرامت  می ستاید. ازسوى  دیگر، برنامه  خود را با دستان سفراى  کریم  و از مجرى  و فیض  
کرامت  در اختیار بشر قرار داده است : قرآن نیز کتابی  است  کریم  »نه  لقرآن کریم « 1٦ وهمچنین  انسان کاملی  
که  این  کتاب را جهت  ابالغ به  عموم مردم، دریافت  کرده به  وصف  کرامت  ستوده شده است : »نه  لقوُل رسول 
کریم . 17« بنابراین  همه ى  مبادى  و علل  و لوازمی  که  در متن  یا حاشیه ى  این  کتاب قرار دارند، همراه باکرامت  
است . و این  خود شاهد قطعی  است  براینكه  خداوند متعال می خواهد انسانها را مانند فرشته ها به  مقام واالى  
کرامت  برساند، از این  رو برنامه ى  انبیا تكریم  انسانها است  و در این  راستا پیامبر بزرگ اسالم فرمود: اّنما بعُثت  

ال تمم م  مكارم االخالق« 18(
٣-٢- کرامت  انسان در اندیشه  امام رضا )ع(

کرامت  در اندیشه  و سیره امام رضا)ع( به  بهترین  شكل  بازتاب یافته  است . ذکر روایات تاریخی  از زندگانی  امام 
هشتم  گویاى  عمق  فهم  و درك ایشان از ارزش و کرامت  انسان به  صرف انسانیتش  است . ابراهیم  بن  عباس نقل  
می کند که  هرگاه آن حضرت تنها می شد و سفرهاى  گسترده می گشت ، تمام بردگان و غالمانش ، حتی  دربان 
و کارپرداز خانه  را هم  بر سر سفره می نشاند. یاسر از خادمان حضرت نیز نقل  می کند؛ امام رضا به  ما همواره 
می فرمود: اگر من  باالى  سر شما ایستادم و شما در حال غذا خوردن بودید، بلند نشوید تا این  که  از غذا خوردن 
فارغ شوید و باز هم  ابراهیم  بن  عباس ادب برخواسته  از نگاه کرامت  محورانه  امام را چنین  توصیف  می کند: 
هیچ گاه ندیدم امام ابوالحسن  الرضا)ع( کلمه اى  به  زیان کسی  بگوید و نه  سخن  کسی  را پیش  از پایان آن قطع  کند 
و نه  نیاز کسی  را که  می توانست  برآورد، برنیاورد. هیچ گاه نزد کسی  که  در حضور او نشسته  بود، پایش  را دراز 
نكرد و بر تكیه گاهی  در برابر افراد تكیه  نداد، به  دوستان و کارکنانش  هرگز سخنی  ناشایست  نگفت  و در سیره 
امام رضا )ع( حفظ  آبرو و حرمت  انسان تا جایی  است  که  بنابر یک  روایت  تاریخی ، پس  از آن که  حضرت رضا)ع( 
به  مرد در راه مانده خراسانی  مساعدت مالی  نمود، صورت خود را پوشانیده بود. سلیمان )یكی  از شاهدان( از 
امام پرسید: فدایت  شوم! با آن که  بخشش  شما زیاد بود )دویست  دینار(، چرا صورت خود را پوشاندید؟ امام 
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فرمودند: از ترس این  که  مبادا خفت  و خوارى  نیازمندى  را در چهرهاش مشاهده کنم . روایات تاریخی  فوق 
نشان می دهد که  از دیدگاه امام رضا)ع( همه ى  افراد انسان از نظر انسانیت  مقام و ارزش برابر دارند و حضرت خود 
نسبت  به  حرمت  انسانها سخت  حساس بود و تا جاى  ممكن  کرامت  آنان را پاس می داشت . ایشان با تحقیر و 
پست  شمردن و توهین  به  یک  انسان به  سختی  مقابله  می نمودند. حتی  غالمان سیه  چرده و حتی  غیرمسلمانان در 

نظر او محترم و عزیز بود و با همه ى  اقشار به  عنوان انسان و هم  نوع رفتار می کردند )17(. 
٤- کرامت  از منظر امام علی )ع(

امام علی )ع( اولین  امام شیعیان، وصی  منصوب پیامبر اعظم  )ص( و تنها امامی  است  که  حكومت  بر جامعه  
اسالمی  را به  گونه اى  گسترده تجربه  کرده است . بررسی  نگرش، افعال، موضع گیرى ها و سخنان امام علی )ع( به  
عنوان حاکم  اسالمی  در مواجهه  با مردم به  عنوان انسانهایی  عادى  که  شایسته  تكریم  و بزرگداشت  هستند بیانگر 
آراى  اسالمی  و شیعی  در این  زمینه  است )3 دقیقه اب سردکن( کرامت  ذاتی  انسان، هدیه  الهی  بر جامعه  بشرى  
است . این  کرامت  آغازین  فراتر از شاخصه هاى بزرگی  و بزرگزادگی  متداول است  که  در مقابل  دیدگان مردم قرار 

می گیرد. این  واالیی  مربوط به  جنسیت ، دین ، مذهب ، قوم، ملیت ، نژاد و فرهنگ  خاصی  نیست . 
٤-١- کرامت  انسان در سیره امام علی )ع(

حضرت علی )ع( ویژگی هاى  شخصیتی  انسانهاى  کریم  و متقاباًل لئیم  را بر شمرده و انسانها را سفارش مؤکد 
فرموده که  از صراط کرامت  انسانی  و الهی  دور نشوند که  در این  صورت سعادت دنیا و آخرت را براى  خود 
تضمین  خواهند نمود و آموزه هاى  نهج البالغه  بتواند فراروى  اندیشه  و عمل  همه  آزاداندیشان و مؤمنین  الهی  قرار 
گیرد تا در جهت  حفظ  کرامت  انسانی  کوشا باشیم . کرامت  انسانی  یكی  از مسائل  مهم  زیربنایی  و اساسی  است  
که  اگر بشریت  آن را مورد مطالعه  و شناخت  قرار دهد در پرتو آن می تواند راه گشاى  حق  و حقیقت  گشته  و 
راهحل  بسیارى  از معضالت و مشكالت جامعه  بشرى  را به  دست  آورد. امام علی )ع( کرامت  را به  معناى  متعددى  
به  کار برده ازجمله  بلندهمتی ، پرداختن  به  اهداف متعالی  و دورى  از پستی ها و اهداف پست  می داند چنان که  

در غررالحكم  و دررالكلم  می فرماید:
همانا کرم عبارتست  از اجتناب از بدى ها، کرم عبارت از خوشرویی  و دورى  از پستی هاست ، کرم نتیجه  بلند 
همتی  است  آدمی  براى  رسیدن به  عزت و بزرگی  سه  اصل  را می بایست  رعایت  کند و آنها را در طول زندگی  

خویش  به  کار بندد. 
1- ایمان و محبت  به  خدا: باالترین  ایمان و باالترین  محبتها، محبت  به  خداوند می باشد. زیرا جز او کسی  

سزاوار ایمان ورزیدن و محبت  کردن نیست . 
2- خضوع و خشوع در محضر خداوند متعال: عزت و بزرگی  در دستان باریتعالی  است  چنانچه  طالب  این  
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بزرگی  هستی ، می بایست  مقابل  ایزد منان خاضع  و خاشع  باشی . چنانچه  در این  مورد، حضرت امیر المومنین  در 
حكمت  123 می فرمایند: »خوشا به  حال آن کس  که  خود را کوچک  می شمارد.« یا در فرازى  از نامه  31 چنین  

می فرمایند: »آنگاه که  به  راه راست  هدایت  شدى  در برابر پروردگارت از هر فروتنی  خاضع  تر باش.«
3- اطاعت  محض  از پروردگار عالمیان: پارسایی  یعنی  اطاعت  محض  از خداوند. چنانچه  بنده، پارسایی  پیشه  

نماید و اوامر خداوند را در هر زمینه اى  به  کار بندد، قطعا عزت خدادادى  نصیبش  خواهد گردید )20(
٤-٢- حقیقت  انسان

در خطبه  نخست  نهج البالغه ، پس  از بیان خلقت  مادى  انسان از خاك و تشكیل  جسمانی  او از عناصر مادى ، 
آمده فُثمَّ َنَفَخ فیها ِمْن َرُوِحِه َفَمُثَلْت ِاْنسانًا.. )kanoon. news(. سپس  در آن خاك )بدن خاکی  و مادى  انسان( 
از روح خود دمید، پس  تمثلی  انسانی  پیدا کرد. این  بیان در آیات دوازده تا چهارده سوره مؤمنون آمده و با 
عنوان»ُثّم أْنشاناه خلقًا آخر« وجود انسان را از موجودات دیگر متمایز کرده است . بر اساس این  خطبه ، تمّثل  
حقیقی  انسان پس  از نفخ  روح است ، یعنی  شكل  گیرى  بدن مادى  انسان، مربوط به  مجسمه  یا بدن انسان است ؛ 

نه  خود انسان، و تنها پس  از آنكه  روح در او دمیده شد، تمّثل  انسانی  یافت  و عنوان انسان بر او صادق شد. 
 بر دیوار، تنها نقش  اوست ، نه  خود آدم، جسم  بی روح نیز تن  آدمی  است ؛ نه  خود آدمذا َاْذهاٍن یجیُلها، و ِفكٍر 
ُبها و َمْعِرَفٍة یْفُرُق ِبها َبیَن الَحقِّ َواْلباط. داراى  نیروى  اندیشه  که  وى  را  ُف ِبها، َو جواِرح یْخَتِدُمها َو َادواٍت یَقلِّ یَتصرَّ
به  تالش اندازد و ارى  که  در دیگر موجودات تصّرف کند و به  انسان اعضایی  بخشید که  در خدمت  او باشند و 

ابزارى  که  در زندگی  به  کار گیرد، شناختی  که  با آن حق  و باطل  را تشخیص  دهد. 
از دید نهج البالغه  همه  این  آثار به  حقیقت  انسانی  انسان است ؛ حقیقتی  که  با دمیدن روح در بدن حاصل  
می شود. افعال و حاالت انسانی  به  جهت  روح دمیده شده در بدن است ، لذا در خطبه  اول نهج البالغه  آمده 
است : پس  از نفخ  روح در بدن، تمثل  انسانی  حاصل  می شود و وجود ذهن ، فكر، اندیشه ، حرکت  اندیشمندانه ، 
قبول حق  و رد باطل  یا قدرت انتخاب و تمییز بین  اشیا به  وجود می آید. قالب  جسمی  آدمی  که  روح در آن دمیده 
نشده باشد، اگرچه  تمثل  جسمی  دارد، ولی  تمّثل  حقیقی  انسانی  ندارد، لذا پس  از بیان »نفخ  فیها من  روحه « 
عبارت »فمثلت  انسانًا» را مطرح فرمود تا معلوم شود تمّثل  حقیقی  انسان با همراهی  روح با بدن است . تمام 
ویژگی هاى  انسانی  انسان در اثر دمیده شدن روح در بدن است ، همان گونه  که  پس  از مرگ که  روح از بدن جدا 

می شود، بدن جسدى  بیش  نیست  و مانند دیگر اجسام عالم  جماد است . 
شخصیت  آدمی  در اثر جان آدمی  است  و تشكل  جان با نفخ  روح است ، از این رو اگر ارزش انسان را به  
گاهانه  و تمییز حق  از باطل  و دخالت  اختیار او در انتخاب حق  و رد باطل  بدانیم ، همگی  با  تفكر، حرکت  آ
دمیده شدن روح در بدن ممكن  است . امیرمؤمنان علی )ع( در ادامه  خطبه  اول، با بیان »و جوارح یختدمها« روح 
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را قدرت تصّرف کننده بدن معّرفی  می نماید که  بدن به  عنوان ابزارى  در خدمت  اوست  و فعالیت هاى  بدنی  
براساس چگونگی  حاالت مختلف  روحی  انجام می شود. مثاًل اگر دستی  بر سر افتادهاى  می کوبد یا دست  او 
را می گیرد، خود دست ، به  عنوان جسم ، هیچ  یک  از دو حالت  را اقتضا نمی کند، بلكه  حالت  روحی  حاکم  بر 

جسم ، دست  را به  یكی  از این  دو وا می دارد )1(
٤-٣- کرامت  اخالقی  و حقوقی 

کرامت  انسان همان گونه  که  به  دو نوع تكوینی  و اکتسابی  یا طبیعی  و ارزشی  قابل  تقسیم  می باشد، از منظرى  
دیگر به  دو نوع اخالقی  و حقوقی  یا فردى  و اجتماعی  نیز قابل  دسته  بندى  است . اگر مبناى  دسته  بندى  نخست ، 
مالحظه  انسان از نظر طبیعی  و ارزشی  بود، معیار این  دسته  بندى  رابطه  فرد با دیگران است . به  عبارت دیگر، اگر 
فرد انسانی  تنها و بدون هیچگونه  رابطه اى  با دیگران در نظر گرفته  شود، در این  صورت کرامت  انسان؛ چه  کرامت  
طبیعی  و چه  ارزشی ، عنوان اخالقی  می یابد و صرفًا از منظر اخالق، ارزشمند و شایسته  احترام دانسته  می شود و 
اثر دیگرى  بر آن مترتب  نخواهد بود. از این  منظر تمام ویژگی ها و امتیازات افراد انسانی ، اعم  از تكوینی  و ارزشی ، 
فردى  شمرده شده و نسبت  به  خود فرد داراى  اهمیت  می باشد؛ به  گونه اى  که  دیگران در قبال آن امتیازات و 
خصایص  هرچند بسیار برجسته  و متعالی ، هیچ  گونه  مسئولیتی  نخواهند داشت  و همه  امتیازات و اختصاصات 
افراد، مزایا و ارزش هاى  فردى  تلقی  گشته  و در نتیجه ، کرامت  انسان به  هر معنا که  باشدیک  ارزش کاماًل فردى  
خواهد بود و ثمره و بهره اجتماعی  نخواهد داشت . اما اگر فرد انسانی  در رابطه  با دیگران و به  لحاظ ارتباطات 
وى  با سایر افراد، مد نظر قرار گیرد، در این  صورت؛ کرامت  انسان معناى  حقوقی  و اجتماعی  پیدا می کند و 
بنابراین  معنا، داراى  آثار و پیامدهاى  اجتماعی  و حقوقی  خواهد بود. به  بیان دیگر، زمانی  که  فرد انسانی  در ظرف 
روابط  اجتماعی  و در درون جامعه  مورد مطالعه  و بررسی  واقع  شود، در این  فرض، کرامت  وى  داراى  آثار حقوقی  
و پیامدهاى  اجتماعی  می باشد. زیرا در این  حالت ، دیگران به  ویژه حكومت  نمی توانند نسبت  به  آن، بی تفاوت 
باشند. فرد در جامعه  و در ظرف روابط  اجتماعی  داراى  حقوق و تكالیفی  می باشد که  در قبال دیگران و نسبت  
به  سایر افراد و در رابطه  فرد با جامعه  و به  خصوص در روابط  سیاسی  وى  قابل  طرح می باشد. اگر این  مسئله  را 
با توجه  به  حقوق شهروندى  وبا عنایت  به  حقوق مدنی  و سیاسی  افراد در نظر بگیریم ، اهمیت  این  مسئله  بیش  
از پیش  آشكار می شود. و مهمتر از آن، این  که  اگر فرد انسانی  در درون جامعه  سیاسی  خاص و به  ویژه جامعه  
سیاسی  ایدئولوژیک  مورد توجه  قرار گیرد، اهمیت  کرامت  انسان و به  طور خاص، کرامت  ارزشی  و اکتسابی  وى  
دو چندان خواهد گردید. شاهد زنده و دلیل  روشن  این  مدعا، واقعیت  هاى اجتماعی  و مسائل  مطرح در عرصه  
حقوق شهروندى  و امتیازات افراد در جوامع  سیاسی  مختلف  و کشورهاى  گوناگون می باشد. با مرورى  گذرا 
بر فرازهایی  از نهج البالغه  امیرالمومنین )ع( به  نكات آموزندهاى  در رابطه  با کرامت  اجتماعی  افراد و شهروندان 
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بر می خوریم . چنانكه  آن حضرت خطاب به  یكی  از کارگزاران می نویسد: و به  او سفارش می کنم  که  با مردم 
تندخو نباشد و به  آنها دروغ نگوید و به  جهت  این  که  بر مردم حكومت  دارد، به  آنان بی اعتنایی  ننماید. زیرا 
آنان برادران دینی اند19. و در همین  رابطه ، خطاب به  مالک  اشتر می نویسد: مهربانی  با مردم را پوشش  دل خود 
قرار ده و با همه  دوست  و مهربان باش. مبادا هرگز چونان حیوان شكارى  باشی  که  خوردن آنان را غنیمت  دانی . 
زیرا مردم دو دسته اند: یا برادر تو در دین  و یا همانند تو در آفرینش اند20. همچنین ، به  دنبال شكایت  جمعی  از 
شهروندان نسبت  به  بد رفتارى  یكی  از کارگزاران، خطاب به  وى  می فرماید: همانا کشاورزان محل  حكومت  تو 
از خشونت  و قساوت و تحقیر و بدرفتارى  تو به  من  شكایت  نمودند. من  در این  باره اندیشیدم. نه  آنان را شایسته  
نزدیک  شدن یافتم ، چون مشرکند و نه  سزاوار بد رفتارى ، زیرا با ما هم  عهدند21. بر اساس این  سخنان ارزشمند 
و رهنمودهاى  راهگشا به  این  نتیجه  می رسیم  که  در نظام دینی  و در پرتو حكومت  اسالمی ، تمام افرادى  که  به  
عنوان شهروند جامعه  سیاسی  و تابع  حكومت  اسالمی  به  شمار می روند از کرامت  اجتماعی  در حد ضرورت، 
از کرامت  اجتماعی   اندازه  این   به   به  ویژه حكومت  و حاکم  اسالمی  نمی تواند نسبت   برخوردارند و کسی ، 
شهروندان، بی تفاوت باشد یا آن را نادیده بگیرد. پس  به  دلیل  این  که  کرامت  اجتماعی  در ظرف رابطه  فرد با 
دیگران مطرح می شود، به  این  نتیجه  می رسیم  که  شرط الزم براى  کرامت  اجتماعی  یا حقوقی ، داشتن  تابعیت  
نظام سیاسی  است . به  طورى  که  اگر کسی  تابعیت ؛ یعنی  همان پیوند معنوى ، حقوقی  و سیاسی  را با نظام سیاسی  

نداشته  باشد، علی  رغم  این  که  ممكن  است  به  لحاظ فردى 
در حد زیادى  از کرامت  طبیعی  و ارزشی  برخوردار باشد اما به  دلیل  فقدان رابطه  الزم با جامعه ، نمی تواند از 

کرامت  اجتماعی  یا حقوقی  بهرهمند باشد )4(
٤-٤- ارزش و اعتبار هر انسان

ُتُه َعلی َقْدِر  َنَفِتِه، َو ِعفَّ
َ
ِتِه، َو ِصْدُقُه َعَلی َقْدِر ُمُروَءِتِه، َو َشَجاَعُتُه َعَلی َقْدِر أ ُجِل َعَلی َقْدِر ِهمَّ امام فرمود: َقْدُر الرَّ

َغیَرِتِه. ارزش هر کس  به  اندازه همت  او و راستگویی  و صداقت  هر کس  به  اندازه شخصیت  اوست  و شجاعت  
هر کس  به  اندازه بی اعتنایی  وى  )به  ارزش هاى مادى ( است  و عفت  هر کس  به  اندازه غیرت اوست. در این  

حكمت  ارزش انسان به  چهار دسته  تقسیم  می شود:    
 1- ارزش هر کس  به  اندازه همت  اوست .    

 2-راستگویی  و صداقت  هر کس  به  اندازه شخصیت  اوست .  
 3- شجاعت  هر کس  به  اندازه بی اعتنایی  او )به  ارزش هاى مادى ( است .  

 ٤- عفت  هر کس  به  اندازه غیرت اوست .    
چهار فضیلت  مهم  اخالقی  امام علی )علیه  السالم( در این  چند جمله  بدین  شرح نفسیر می شود. نخست  
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می فرماید:
»ارزش هر کس  به  اندازه همت  اوست : »منظور از همت  تصمیماتی  است  که  انسان براى  انجام کار  مهم  
می گیرد و به  دنبال آن تالش می کند. هر اندازه این  تصمیمات واالتر و این  تالشها گسترده باشد همت  انسان 
بلندتر است  و این  که  امام می فرماید: ارزش هر کسی  به  اندازه همت  اوست  براى  آن است  که  اشخاص واال 
همت  معمواًل تالش می کنند تا به  مقامات عالی  برسند پس  نباید ارزش وجودى  ظاهرى  آنها را امروز مالحظه  کرد 
بلكه  آن نیروى  نهفته  در درون آنها که  نامش  همت  است  باید مقیاس و معیار شمرده شود. در کتاب غررالحكم  
ُتُه َعَظَمْت ِقیَمُتُه کسی  که  همت   از امام همین  معنا به  صورت دیگرى بیان شده است. می فرماید: َمْن َشَرَفْت ِهمَّ
عالی  داشته  باشد قیمت او زیاد است. در حدیث دیگرى از همان حضرت و در همان کتاب می خوانیم: ما َرَفَع 
ِتِه َو ال َوَضَعُه کَشْهَوِتِه؛ هیچ چیز انسان را به مانند همت او بلندمقام نمی کند و هیچ چیز، او را مانند  أْمَرٌء کِهمَّ

شهوتش پست نمی سازد. 
دومین  جمله  پرمعناى  خود می فرماید: راستگویی  و صداقت  هر کس  به  اندازه شخصیت  اوست؛ زیرا انسان 
با شخصیت  این  کار را براى  خود ننگ  می داند که  به  دیگران دروغ بگوید. اضافه  بر این ، غالبا دیده شده است  
که  دروغ ها بعد از مدتی  فاش می گردد؛ انسان با شخصیت  حاضر نمی شود کارى  انجام دهد که  در آینده آبروى  

او را ببرد. 
در احادیث  دیگرى  از امام می خوانیم : راستگویی  سبب  عزت است . یكی  از یاران امام صادق به  نام ابوکهمس  
خدمت  آن حضرت رسید و عرض کرد: )یار وفادار شما( ابن  ابی  یعفور به  شما سالم فرستاده است  فرمود: سالم 
بر تو و بر او. هنگامی  که  نزد او رفتی  سالم مرا به  او برسان و بگو. جعفر بن  محمد به  تو می گوید: نگاه کن  ببین  
علی )ع( با چه  صفاتی  آن مقام را نزد رسول خدا پیدا کرد آن صفات را داشته  باش، زیرا علی  تنها به  این  سبب  به  

آن مقام نزد پیغمبر رسید که  در سخن  گفتن ، صادق بود و در اداى  امانت  امین . 
این  سخن  را با حدیثی  از پیغمبر اکرم )ص( پایان می دهیم ، فرمود: «جمال، به  سخن  حق  گفتن  است  و کمال، 

به  انجام کارهاى  نیک  توأم با صدق.«
سپس  در سومین  سخن  حكمت  آمیز خود می فرماید: »شجاعت  هر کس  به  اندازه بی اعتنایی  او )به  ارزش هاى 
مادى ( است«؛ روشن  است  وابستگی هاى  انسان به  مقام و مال و شهوات دنیا از شجاعت  او می کاهد و او را به  
اسارت می کشاند؛ اما هنگامی  که  خود را از این  امور آزاد سازد، با شجاعت  حرف خود را می زند و راه خود را 
می پیماید و در برابر کسی  ذلیالنه  سر تعظیم  فرو نمی آورد و با توکل  بر خدا در برابر حوادث سخت  می ایستد. در 
لسان العرب آمده است  که » أَنف « )بر وزن هدف( به  معناى  کراهت  داشتن  چیزى  و خود را برتر از آن دانستن  

است ، بنابراین  »أنف « در جمله  باال می تواند اشاره به  بی اعتنایی  نسبت  به  ارزش هاى مادى  باشد. 
آن گاه امام در چهارمین  و آخرین  سخن  حكیمانه اش می فرماید: »عفت  هر کس  به  اندازه غیرت اوست«؛ 
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»غیرت« به  گفته  بعضی  از شارحان نهج البالغه  عبارت از انزجار طبیعی  انسان نسبت  به  تصور شرکت  دیگران در 
امورى  است  که  مورد عالقه  اوست  و به  تعبیر دیگر غیرت به  معناى  حفظ  ارزشهاى  مربوط به  خود و جلوگیرى  از 
تجاوز دیگران به  حریم  اوست  که  غالبًا در عرف ما در امور ناموسی  به  کار می رود. بدیهی  است  کسی  که  نسبت  
به  نوامیس  خود غیرت دارد هرگز حاضر نمی شود به  نوامیس  دیگران چشم  خیانت  بدوزد، بنابراین  هر اندازه غیرت 

انسان بیشتر باشد عفت  او هم  بیشتر خواهد بود. 
گرچه  عفت  و غیرت هر دو غالبًا در عرف امروز ما بیشتر در مسائل  ناموسی  به  کار می رود؛ ولی  از نظر ارباب 
لغت  و علماى  اخالق، هر دو معنایی  وسیع  دارند: «عفت » به  معناى  خوددارى  و حالت  انزجار از مالحظه  
صحنه هاى  زشت  و »غیرت« هرگونه  اهتمام و دفاع از حقوق الهی  و انسانی  خویش  است  و بعید نیست  که  منظور 

از امام از جمله  باال همان معناى  وسیع  کلمه  در هر دو مورد باشد )22(
٤-٥- نشانه ها و بازتاب کرامت  در اخالق و رفتار از دیدگاه امام علی )ع(

براى  هر صفت  و خصلت  انسانی  نشانه ها و آثارى  است  که  در خلق  و خوى  بشر خود را نشان می دهد. 
کسی  که  اهل  تقواست  می بایست  اهل  کرامت  باشد، از آن جایی  که  نمی توان تقوا که  امر باطنی  است  را به  
سادگی  ردگیرى  کرد و در شخص  شناسایی  نمود، می بایست  به  آثار و بازتاب هاى آن توجه  یافت ؛ از آن جایی  که  
مهم  ترین برآیند و بازتاب تقواى  الهی  شخص  همان کرامت  انسانی  اوست ، پس  می بایست  اهل  تقوا را به  کرامت  
شناخت . اهل  کرامت  نیز نشانه هایی  دارند که  برخی  از آنها مانند جود و بخشش  و مانند آن گفته  شده است . 
در این  جا به  مهم ترین  برآیند و بازتابهاى  رفتارى  شخص  کریم  اشاره می شود تا این  گونه  هم  کرامت  و هم  تقواى  

شخص  دانسته  و میزان و درجه  آن به  دست  آید. 
1- صبر و شكیبایی : یكی  از برآیندها و بازتابهاى  کرامت  شخص ، در صبر شدید است ؛ به  این  معنا که  در 
مشكالت و مصیبت هاى  سخت  و امور مكروه و ناخوشایند به  شدت اهل  صبر است  و فزع و جزع نمی کند. 
از همین  روست  که  امیرمومنان علی )ع( می فرماید: الكرم حسن  االصطبار؛ بزرگوارى  و کرم به  نیكویی  صبر و 

شكیبایی  بسیار است. 
2- رفق  و مدارا: رفق  و مدارا کردن در برابر کسانی  که  در حق  او بدى  می کنند از دیگر نشانه هاى  اهل  
کرامت  است . پیامبر)ص( در این  باره می فرماید: رفق  و نرم خویی  کرامت  است. امیرمومنان علی )ع( نیز می فرماید: 

نرم خویی  و مالطفت  با بستگان و همراهان از کرامت  طبایع  و سرشت  هاست. 
3- نرمی : از دیگر نشانه هاى  کریم  نرمی  در برابر قساوت و سنگدلی  است . امام امیرمومنان علی )ع( می فرماید: 
شخص  کریم  هرگاه به  او مهر و محبت  می شود، نرم می گردد و فرومایه  و پست ، هرگاه با او به  نرمی  و مالطفت  
رفتار شود، سخت  می شود. ایشان در جایی  دیگر می فرماید: نرم و لین  بودن سخن ، از کرامت  و بزرگوارى  است . 
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٤- مالكیت  بر زبان و بذل احسان: امام علی )ع( می فرماید: کرم و بزرگوارى ، مالک  بودن زبان و بذل احسان 
است. 

علی )ع(  امام  است .  پستی   از  پرهیز  و  خلق   نیكویی   انسانی   کرامت   نشانه هاى   دیگر  از  نیكو:  اخالق   -5
می فرماید: کرم و بزرگوارى  نیكویی  خلق  و پرهیز از پستی  است. 

٦- عفو، گذشت  و صفح : امام علی )ع( می فرماید: کریم  و بزرگوار هرگاه قدرت )بر انتقام( پیدا کند، گذشت  
می کند و هرگاه مالی  به  دست  آورد، بخشش  می کند و هرگاه چیزى  از او خواسته  شود، برآورده می سازد. 

7- نداشتن  حسد: امام علی )ع( نداشتن  حسد را از نشانه ها و خصوصیات شخص  کریم  معرفی  دانسته  و 
می فرماید: کریم  و بزرگوار، از رشک  و حسد بیزار است. 

8- تغافل : تغافل  و خود را به  غفلت  زدن را از اوصاف کریم  و نشانه هاى  آن است . امام علی )ع( می فرماید: آدم 
کریم  و بزرگوار، خود را به  غفلت  می زند و به  ظاهر فریب  می خورد آن حضرت هم  چنین  می فرماید: باالترین  و 
شریف ترین  اخالق کریم  آن است  که  بسیارى  چیزهایی  که  می داند، نادیده بگیرد. تغافل ، عبارت است  از این  
گاهی  داشته  باشد و به  خاطر مصلحت ، خود را غافل  و بی خبر نشان دهد و به  گونه اى   که  انسان، از مطلبی  آ
رفتار کند که  طرف مقابل  گمان برد؛ او بی خبر است  و بدین  وسیله ، رشته  محبت  و دوستی  میان او و آن شخص  

گسسته  نمی شود و رقابت  حسنه  به  سردى  نمی گراید. 
9- شاکر بودن: از نشانه هاى  دیگر اهل  کرامت  شكرگزارى  اوست . امام علی )ع( می فرمایند: شخص  کریم  به  

عطاى  کم  هم  شكر می گذارد و شخص  پست ، زیاد را هم  کفران می کند. 
10- نماز شب : نماز شب  و شب  زنده دارى ، نشانه  کرامت  و کریم  بودن مؤمن  است . 

11- برآوردن حاجت  دیگران: امام علی )ع( در این  باره می فرماید: کریم  کسی  است  که  چون دستش  )از نظر 
مالی ( باز باشد، حاجت  مردم را روا کند و چون تنگدست  باشد، عطا را سبک  و کمتر کند و یكسره ترك نكند. 
12- گشاده رو بودن: از دیگر نشانه هاى  کریم  خوشرویی  و گشاده رویی  اوست . امام علی )ع( در این  باره 

می -فرماید: بر کرم مرد، به  خوشرویی  او و بذل احسانش  استدالل می شود. 
13- نداشتن  کینه : امام علی )ع( می فرماید: شخص  کریم ، کینه  ورز و اهل  حقد نخواهد بود. 

1٤- داشتن  زاد و راحله  نیكو در سفر: پیامبر)ص( می فرماید: کرامت  مرد آن است  که  در سفر، زاد و راحله  
نیكو و پاکیزه داشته  باشد. 

15- گرامی  داشتن  مهمان: امام علی )ع( می فرماید: نیكی  کردن به  میهمان، از کرائم  اخالق است . 
1٦- نیكی  کردن به  والدین : امام علی )ع( می فرماید: از کرامت  و داشتن  طبع  کریم  آن است  که  به  پدر و مادر 

نیكی  کنید. 
17- امین  بودن: امام علی )ع( می فرماید: حفظ  کردن ترکه  و دارایی  برادر مؤمن ، پس  از مرگ، از کرامت  و 
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بزرگوارى  است . 
18- گریستن  بر زمان از دست  رفته : امام علی )ع( می فرماید: از بزرگوارى  و کرامت  است ، گریستن  انسان بر 

زمان از دست  رفته اش و اشتیاق او به  زادگاهش  و حفظ  کردن دوستان و برادرانش . 
19- مقدم داشتن  آبرو بر مال: امام علی )ع( می فرماید: بزرگوارى  به  برگزیدن آبروست  و بر دارایی  و پستی  

برگزیدن دارایی  است  بر مردان. 
20- بی ارزشی  دنیا: امام علی  )ع( می فرماید: کسی  که  نفس  او نزدش گرامی  است ، دنیا در نظرش کوچک  

است . 
21- عدالت  پیشگی  در حكومت : امام علی )ع( می فرماید: کریم  و بزرگوار، در زمان قدرتمندى  گذشت  
می کند و به  هنگام حكومت ، عدالت  پیشه  می کند و از بدى  کردن باز می ایستد و احسان خود را نثار می کند. 

22- جود و بخشش : امام علی )ع( می فرماید: جود از گرامی  بودن خصلت  و طبیعت  سرچشمه  می گیرد. 
23- نیكو بودن محضر کریم : امام علی )ع( می فرماید: کسی  که  اصل  و ریشه اش کریم  و بزرگوار باشد، 

محضرش نیكو است . 
2٤- کم  شدن اختالف با مردم: امام علی )ع(: کسی  که  نفسش  گرامی  باشد، جدایی  و ناسازگاریش  با مردم 

کم  است . 
25- شریف  شدن نفس  و آبادى  آخرت: امام علی )ع( می فرماید: نفس  خود را به  انجام کارهاى  نیک  و بر 
عهده گرفتن  تاوانها و قرضهاى  مردم عادت ده، تا نفست  شریف  گردد و آخرتت  آماده گشته  و ستایش کنندگان 

)و دعاگویان( تو بسیار گردد. 
2٦- صله  رحم : امام علی  )ع( می فرماید: ثمره و میوه کرم، پیوند با خویشان است . 

27- نیكو شدن کار و عمل  انسان: امام علی )ع( می فرماید: کسی  که  اصل  و ریشه اش کریم  باشد، اعمالش  
نیكو می گردد. آن حضرت )ع( هم  چنین  می فرماید: بر تو باد به  خصلت هاى  گرامی ، و احسان کردن به  مردم؛ 

زیرا که  این  دو از افتادن در بدى  باز می دارند و موجب  جاللت  و بزرگی  خواهند بود. 
28- تحمل  کردن آزار و اذیت  دیگران: امام علی )ع( می فرماید: از طبیعت  و سرشت  کریم  این  است  که  اذیت  

دیگران را تحمل  می کند. 
29- سیادت و سرورى : امام علی )ع( می فرماید: کسی  که  کریم  باشد، سیادت و سرورى  می یابد. 

30- وسعت  و رزق: امام علی )ع( می فرماید: کسی  که  خلق  و خویش  کریم  و گرامی  باشد، روزیش  فراخ 
گردد. 31- گرفتار ترس و وحشت  نشدن: امام علی )ع( می فرماید: آدم کریم  هیچ گاه وحشت زده نشود. 

32- شادمان بودن نزد خداوند و داشتن  هیبت  و شكوه نزد مردم: آن حضرت)ع( هم  چنین  می فرماید: شخص  
کریم  و بزرگوار در پیشگاه خدا شادمان بوده و پاداش دارد و نزد مردم محبوب و داراى  هیبت  و شكوه است 
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٤-٦- آسیب  شناسی  کرامت  انسان
در مسیر کرامت  ویژه انسانی ، موانع ، آفات و آسیبهاى  جدى  وجود دارد که  برخی  به  رفتار و عمل  انسان بر 
می گردد و برخی  دیگر جنبه  شناختی  و معرفتی  دارد. همچنین  اینكه  شناخت  نادرست  انسان از انسان و جهان 
هستی  موجب  آسیب  پذرى  کرامت  انسانی  می گردد. در زمینه  کرامت  انسانی  تحقیقات زیادى  صورت گرفته  
ولی  آنچه  که  کمتر به  آن پرداخته  شده آسیب ها و موانع  کرامت  انسانی  می باشد که  انسان را از نیل  به  آن مقام ویژه 
و ممتاز باز می دارد و نمی گذارد از استعدادها و قابلیت هاى  ویژه خود در راستاى  رسیدن به  اهداف عالی  انسانی  
بهره ببرد. از دیدگاه نهج البالغه  باور و شناخت  نادرست  انسان از جایگاه انسان در جهان هستی  موجب  سقوط 
او از مقام بلند کرامت  انسانی  می باشد. انسان وقتی  خود و هدف مقصد اصلی  خویش  را شناخت  و جایگاه 
واقعی  خود را در نظام آفرینش  کشف  کرد دنیا و امورات آن او را به  خود مشغول نخواهد ساخت  بلكه  تمام 
سعی  و تالش خود را براى  نیل  به  هدف واالى  انسانی  به کار خواهد گرفت . حضرت علی  در نهج البالغه  خطبه  
192 می فرمایند: چنین  انسانهایی  زرق و برق دنیا چشمانشان را خیره نكرده و جواهراتش  آنها را نخواهد فریفت ؛ 
چنانكه  به  تعبیر آن حضرت برخی  فریفته  این  امور شده است . در نظر آن حضرت جاهل  به  خود، جاهل  و نادان 
محسوب می شود، گر چه  عالم  به  تمامی  علوم دنیا باشد. انسان اگر جایگاه خود را در نظام آفرینش  نداند، شان 
و مقام خود را پایین  آورده، به  دست  خود، نرخ و بهاى  خویش  را پایین  خواهد آورد. امیرالمومنین )ع( پایین ترین  
بهاى  انسان را بهشت  دانسته ، رضایت  انسان به  کمتر از آن را خسارت و فروختن  خود به  کمتر از واقعیت  واقعی  
می داند: «خودفروشی  یعنی  خود را به  دنیا فروختن ؛ به  مقام دنیا، ثروت دنیا، شهوت دنیا، مقام دنیا، لذت دنیا 
و... که  بدترین  خسارت است . » در نگاه امام، چقدر فاصله  است  بین  مكتب  لذت گرایی  که  از انسانیت ، 
چیزى  جز لذت نمی فهمد و مكتب  علوى  که  اصاًل توجهی  به  لذتهاى  فانی  و زودگذر دنیا ندارد و به خاطر 
ناپایدارى  آنها را شایسته  دلبستگی  انسان نمی داند. زندگی  برخی  از انسانها با یک  زندگی  حیوانی  تناسب  بیشترى  
دارد؛ یعنی  همان اهداف و اغراضی  را دنبال می کنند که  حیوانات به دنبال آن هستند. انسانی  که  تمام همت  و 
تالش او برخوردارى  از لذتهاى  غریزى  صرف مثل  خوردن و آشامیدن باشد: «زندگی  او یک  زندگی  حیوانی  
بیش  نبوده و با کرامت  انسانی  فرسنگها فاصله  دارد. » امام مقام انسان را باالتر از آن می داند که  مثل  حیوانات، 
فقط  به  فكر خوردن باشد و شان و منزلتی  غیر از آن داشته  باشد و از هدف متعالی  انسانی  باز ماند. تصاویر غلط  و 
نادرست  انسان از جهان هستی  از دیدگاه نهج البالغه  1- حیات طبیعی  محض  2- نگاه استقاللی  به  دنیا 3- نگاه 
بدبینانه  به  دنیا هستند. اگر برخی  انسانها از نیل  به  هدف عالی  و مقام کرامت  ویژه انسانی  بازمی مانند، حاصل  نوع 
نگرش آنها و تصویرى  است  که  از دنیاى  پیرامون خود براى  خویش  ساخته اند. نگاه استقاللی  و بدبینانه  انسان 
به  دنیا به  او اجازه نخواهد داد از فرصت هاى  طالیی  دنیا که  براى  رسیدن به  قله هاى  عالی  انسانیت  در اختیار وى  
قرار دارد و ابزار مناسبی  براى  رسیدن به  مقام انحصارى  کرامت  انسانی  است  استفاده الزم و کافی  را برده و در 
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نتیجه  از قافله  انسانیت  عقب  خواهد ماند )24(
٥- نتیجه  گیری 

انسان همان یگانه  موجودى  است  که  نه  تنها ظرفیت  بالقوه و استعداد پذیرش او را هیچ  حد و مرزى  محدود 
نیست ، بلكه  توان ظرفیت  عرشالرحمان را نیز دارد. کرامت  انسانی  به  معناى  شرف، حیثیت  و احترام ذاتی  براى  
انسانها است . کرامت  چیزى  جز انسانیت  نیست  و به  همین  دلیل  هر انسانی ، قطع  نظر از اینكه  داراى  چه  فكر و 
عقیده، و چه  مذهب  و آیینی  می باشد، چون انسان است ، پس  صاحب  کرامت  است . واژه کرامت  از ریشه  کرم 
به  معنی  شرافت  در ذات و شرافت  در اخالق است . کرامت  را عبارت از بزرگوارى ، بزرگی ، بزرگی  ورزیدن، 
بزرگوار داشتن  کسی  و بخشندگی  دانسته اند. از منظر قرآن کریم ، کرامت  به  معنی  دورى  از پستی  و فرومایگی  و 
به  عبارت دیگر، به  معنی  بزرگوارى  است . از دیدگاه حضرت علی  )ع( همانا کرم عبارتست  از اجتناب از بدى ها، 
کرم عبارت از خوشرویی  و دورى  از پستی هاست ، کرم نتیجه  بلند همتی  است . امام علی )ع( اولین  امام شیعیان، 
وصی  منصوب پیامبر اعظم  )ص( و تنها امامی  است  که  حكومت  بر جامعه  اسالمی  را به  گونه اى  گسترده تجربه  
کرده است . رفتار امام علی )ع( به  عنوان خلیفه  مسلمین  و حاکم  قدرتمند بخش  بزرگی  از کرة زمین ، بیانگر روش 
حكومت  بر قلب  ها می باشد. اندیشه هاى  امام علی  را می توان از منابع  گوناگون روایی ، تاریخی  و کتب  تفسیر، 

فقه ... بدست  آورد. 
در این  مقاله  سعی  شده سخنان امام را از نهج البالغه  و دیگر منابع  بدست  آید. در نظام هستی  سه  گونه  کرامت  
می توان متصور شد: 1-کرامت  ملكوتی  2- کرامت  طبیعی  3- کرامت  انسانی  که  کرامت  انسانی  خود به  دو 

دسته  تقسیم  می شود: 1- کرامت  ذاتی  انسان 2- کرامت  اکتسابی  انسان. 
از دیدگاه امام آدمی  براى  رسیدن به  عزت و بزرگی  سه  اصل  را می بایست  رعایت  کند، عبارتند از: 1- ایمان و 

محبت  به  خدا. 2- خضوع و خشوع در محضر خداوند متعال. 3- اطاعت  محض  از پروردگار عالمیان.
در خطبه  نخست  نهج البالغه ، پس  از بیان خلقت  مادى  انسان از خاك و تشكیل  جسمانی  او از عناصر مادى ، 
آمده است : سپس  در آن خاك )بدن خاکی  و مادى  انسان( از روح خود دمید، پس  تمثلی  انسانی  پیدا کرد. 
این  بیان در آیات دوازده تا چهارده سوره مؤمنون آمده و وجود انسان را از موجودات دیگر متمایز کرده است . 
بر اساس این  خطبه ، تمّثل  حقیقی  انسان پس  از نفخ  روح است ، یعنی  شكل گیرى  بدن مادى  انسان، مربوط به  
مجسمه  یا بدن انسان است ؛ نه  خود انسان، و تنها پس  از آنكه  روح در او دمیده شد، تمّثل  انسانی  یافت  و عنوان 

انسان بر او صادق شد. 
اوست .  اندازه همت   به   ارزش هر کس   تقسیم  می شود: 1-  به  چهار دسته   انسان  ارزش  در حكمت  ٤7 
2-راستگویی  و صداقت  هر کس  به  اندازه شخصیت  اوست . 3- شجاعت  هر کس  به  اندازه بی اعتنایی  او )به  
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ارزش هاى مادى ( است . ٤- عفت  هر کس  به  اندازه غیرت اوست . 
در این  مقاله  بیان شده است  که  براى  هر صفت  و خصلت  انسانی  نشانه ها و آثارى  است  که  در خلق  و خوى  
بشر خود را نشان می دهد. کسی  که  اهل  تقواست  می بایست  اهل  کرامت  باشد، از آن جایی  که  نمی توان تقوا که  
امر باطنی  است  را به  سادگی  ردگیرى  کرد و در شخص  شناسایی  نمود، می بایست  به  آثار و بازتابهاى  آن توجه  
یافت ؛ از آن جایی  که  مهم  ترین برآیند و بازتاب تقواى  الهی  شخص  همان کرامت  انسانی  اوست ، پس  می بایست  
اهل  تقوا را به  کرامت  شناخت . اهل  کرامت  نیز نشانه هایی  دارند مانند: صبر و شكیبایی ، رفق  و مدارا، نرمی  و... 

می باشد.
 در مسیر کرامت  ویژه انسانی ، موانع ، آفات و آسیبهاى  جدى  وجود دارد که  برخی  به  رفتار و عمل  انسان بر 
می گردد و برخی  دیگر جنبه  شناختی  و معرفتی  دارد. همچنین  اینكه  شناخت  نادرست  انسان از انسان و جهان 
هستی  موجب  آسیب  پذرى  کرامت  انسانی  می گردد. در زمینه  کرامت  انسانی  آسیب ها که  انسان را از نیل  به  آن 
مقام ویژه و ممتاز باز می دارد و نمی گذارد از استعدادها و قابلیت هاى  ویژه خود در راستاى  رسیدن به  اهداف 
عالی  انسانی  بهره ببرد. از دیدگاه نهج البالغه  باور و شناخت  نادرست  انسان از جایگاه انسان در جهان هستی  

موجب  سقوط او از مقام بلند کرامت  انسانی  می باشد. 
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سبک  شناسی  زبانی ، فکری  و ادبی  دو خطبه  «مونقه » و «بی نقطه » حضرت علی )ع(
میثم  حاجی پور1 علی  عزیزی 2

چکیده
فصاحت  و بالغت  جزء جدائی  ناپذیر زبان عربی  است . بلیغ ترین  و فصیح ترین  خطبه ها در ادبیات عرب 
متعّلق  به  حضرت علی  )ع( است . ایشان الگوى  همه  فصحاء و صاحبان فضل  می باشند. دو خطبه  «مونقه » و «بی  
نقطه » امام علی  )ع( در مصادر روایی  معتبر ذکر شده است  هرچند که  سی درضی  آن دو را جمع آورى  نكرده 
است . محتواى  این  دو خطبه ، توحید، معارف الهی  و برشمردن صفات خداوند است  که  از نظر ادبی ، بی نظیر 
و سرشار از آرایه هاى  بدیعی  مثل  سجع ، نغمه  حروف، ترصیع ، موازنه  و تضاد است . تكرار در کالم وجود ندارد 
مگر به  ضرورت. جمالت کوتاه و داراى  ایجاز هستند. هیچ  یک  از عیوب فصاحت  و بالغت  در دو خطبه  
وجود نداشته  و شیوه بیان آن حضرت، سهل  و ممتنع  است . این  پژوهش  به  بررسی  دو خطبه  در سه  سطح  زبانی ، 
فكرى  و ادبی  می پردازد. روش تحقیق  این  پژوهش ، از نوع کتابخانه اى  بوده و نتایج  به  صورت توصیفی - تحلیلی  

ارائه  شده است . 

واژگان کلیدی: امام علی  )ع(، خطبه  »مونقه « و »بی نقطه «، سبک  شناسی ، فصاحت  و بالغت . 

1  - عضو هیئت  علمی  دانشگاه سلمان فارسی 
2 - کارشناسی  ارشد زبان و ادبیات فارسی  دانشگاه سلمان فارسی 
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١- مقدمه 
»خطبه  در لغت  به  معناى  سخن  و خواستگارى  است « )جبران مسعود، 1372:7٤٦(. الُخطبه ، »من َ الَكالِم 
قناِعِهم« )شلهوب صالح ، 1٤25:2٤2(. » الِخطَبُه َطَلُب المرأِه  ٌم َفصیٌح َجمعًا ِمَن الناس إِلِ الَمنُثور ُیخاِطُب ِبه ُمَتَكِلّ
واج« )همان(. »دعایی  که  عاقد در هنگام عقد می خواند« )صدرى  افشار، 13٦9:٤2٤(. و در اصطالح به   ِللَزّ
سخنی  گفته  می شود که  با ستایش  خدا و نعت  پیامبر )ص( شروع شده و محتوایی ، اندرزگونه  وزبانی  نصیحت کننده 
دارد. خطبه ، معانی  دیگرى  نیز دارد که  مرسومترین  معناى  آن، خواستگارى  و نكاح است . مهم ترین  نكته  بالغی  

در همه  خطبه ها رعایت  مطابقت  کالم با مقتضاى  حال مخاطب  است . 
١-١- بیان مسأله 

منابعی  که  به  نقل  خطبه  »مونقه« و »بی نقطه « حضرت علی  )ع( پرداخته اند زیاد بوده که  به  دو مورد آن اشاره 
منابع   باقر محمودى  2- بحاراالنوارعاّلمه  مجلسی . در  ازعاّلمه  شیخ  محمد  می شود: 1- کتاب نهج السعادة 
دیگر نیز، این  خطبه  ذکر شده است  که  به  دلیل  اطاله  کالم از نام بردن آنها می گذریم . در اینجا ممكن  است  
این  سؤال مطرح شود که  چرا سید رضی  این  دو خطبه  را در نهج البالغه  جمع آورى  نكرده است ؟ در پاسخ  باید 
گفت  که  سید رضی ، قصد انتخاب و جمع آورى  تعدادى  از خطبه هاى  حضرت را داشته ، که  به  جمع آورى  آنها 
در مجموعه اى  به  نام نهج البالغه  همت  می ورزد؛ و تعداد خطبه هاى  حضرت بیش  از آن است  که  سید رضی  

جمع آورى  کرده است . 
حضرت  »بی نقطه «  و  »مونقه «  دوخطبه   ادبی   و  فكرى   زبانی ،  ویژگی هاى   بررسی   پژوهش ،  این   هدف 
می باشد. از آنجا که  حرف الف  و نقطه  از حروفی  است  که  در کالم بیشترین  کاربرد را دارد، در صورت استفاده 
نكردن از این  حروف، چگونه  به  بافت  کلمه  و کالم آسیب  نرسیده و از ارزش ادبی  آن نیز چیزى  کاسته  نشده 
است ؟ حضرت در دو خطبه  خود به  نامهاى  »مونقه « و »بی نقطه «، کالم خود را در عین  داشتن  فصاحت  و 

بالغت ، بیان می کند. 
١-٢- پیشینه  پژوهش 

دو خطبه  مونقه  و بدون نقطه ، تاکنون درهیچ  یک  از سطوح سه گانه  زبانی ، فكرى  و ادبی  مورد بررسی  و دقت  
پژوهشی  قرار نگرفته  است  و موضوعی  نو و بدیع  می باشد. از جمله  تحقیقاتی  که  در مورد خطبه هاى  حضرت 
صورت گرفته  است : محمد احسانی فر لنگرودى  که  در کتاب دو شاهكار علوى ، به  شرح، تحقیق  و تفسیر 

خطبه هاى »بی الف« و »بی نقطه« امیر المؤمنین )ع( پرداخته  است . 
- زهرا ابراهیمی ، )1392(، سبک  شناسی  خطبه  اشباح نهج البالغه ، پایاننامه  جهت  اخذ درجه  کارشناسی  
ارشد، دانشگاه لرستان. این  پژوهش  به  بررسی  سبک  شناختی  این  خطبه  از چهار دیدگاه آوایی ، نحوى ، داللی  و 



مجموعهمقاالتاولینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 324

فكرى  پرداخته  است . 
-نورالد ین  پروین ، )1395(، بررسی  تطبیقی  خطبه ها و نامه هاى  نهج البالغه  از منظر سبک  شناسی  الیه اى . 
گروه زبان و ادبیات عرب، رساله  جهت  اخذ درجه  دکترى ، این  رساله  با روش توصیفی  و تحلیلی  به  بررسی  و 
مقایسه  15 خطبه  و 15 نامه  نهج البالغه  از منظر سبک  شناسی  الیه اى  پرداخته  است . این  رساله  کالم امام )ع( را 
از منظر رویكردهاى  نوین  زبانشناسی  بررسی  نموده تا سبک  شخصی  امام )ع( در خطبه ها و نامه هاى  نهج البالغه  

کشف  شود. 
- عباد محمدیان، )1393(، سبک  شناسی  گفتمانی  در خطبه هاى  اخالقی ، معنوى  مشهور نهج البالغه  امام 
علی )ع(. دانشگاه اراك، پایان نامه  کارشناسی  ارشد. در این  پژوهش ، مؤلفه  سبک  شناسی ، در خطبه هاى  مشهور 
جهاد، غراء و اشباح مورد تحلیل  معناشناسانه  در سه  سطح  آوایی ، نحوى  و کنش  گفتارى ، در فرازهاى  انتخاب 

شده از خطبه ها قرار گرفته  است . 
- احسان بینائیان، )1395(، سبک  شناسی  خطبه  سی  و چهارم و صد و پنجاه و یكم  نهج البالغه ، پایاننامه  
دوره کارشناسی  ارشد، این  پژوهش  به  سبک  شناسی  خطبه ها، در سه  سطح  زبانی ، ادبی  و فكرى  پرداخته  و به  این  
نتیجه  رسیده است  که  کثرت سجع ، جناس، تكرار وکاربست  ویژة موسیقی  داخلی  به  متن  نوعی  اصالت  وجزالت  
بخشیده و تأثیر شگرفی  بر مخاطب  گذاشته  است . همچنین  به کارگیرى  آرایه هاى  بالغی  مثل  استعاره، مجاز، 

کنایه  وتصویرهاى  دیدارى  وشنیدارى  و توازن و تناسب  میان جمالت و عبارات بسامد باالیی  دارد. 
١-٣- ضرورت و اهمیت  پژوهش 

اهمیت  این  تحقیق  از این  جهت  است  که  خطبه هاى  حضرت علی  )ع( که  به  شیوه سهل  و ممتنع  بیان شده است  
داراى  چه  ویژگی هاى  سبكی  است  و در حالیكه  کالم همسو با محتوا بوده و پرکاربردترین  حروف الفبا یعنی  الف  

و نقطه  هم  در آن استفاده نشده است . 
٢- بحث 

٢-١- فصاحت و بالغت  حضرت علی )ع(: 
شخصیت  ادبی  حضرت، در فصاحت  و بالغت  بیشتر نمود یافته  است . هر سخن  خالی  از خلل  و عیب ، نیاز 
به  فكر و اندیشه  قبلی  دارد و گوینده آن باید از چنان توانایی  و مهارتی  در بالغت  و سخن گویی  بهرهمند باشد 
که  بتواند بدون فكر و اندیشه  قبلی  و با همین  کلمات معمولی  و بدون کم  شدن از ارزش بالغی ، پرکاربردترین  

حروف الفبا را در سطح  کالم استفاده نكند و خطبه اى  را بیان کند. 
٢-٢- هماهنگی  کلمات و محتوا: 

در شاهكار بودن این  دو خطبه ، ذکر این  نكته  کافی  است  که  نمی توان کالمی  را یافت  که  در آن الف  و 
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نقطه  وجود نداشته  باشد. دیگر این  که  ایشان فی البداهه  و بدون یادداشت  بردارى  و به  صورت ارتجالی ، واژگان و 
نحوى  را برمی گزیند که  با مفهوم و محتواى  کالم، همسو است . سخن ، ترکیبی  از حروف الفبا است  که  کلمات 
را می سازد؛ حال فرض کنید، از ما بخواهند کالمی  را بر زبان جارى  کنیم  که  قواعد همنشینی  و جانشینی  دچار 

لغزش و اشكال نشود. 
٢-٣- فصاحت : 

فصاحت  به  معناى  روشنی  و شیوایی  است . و در اصطالح »به  درستی  و وضوح کالم فصاحت  می گویند« 
)شمیسا، 1393: 58(. مهم ترین  عیب هایی  که  کلمه  و کالم را از فصاحت  دور می کند:

1- مخالفت  با قیاس: کلمات از نظر دستورى  نادرست  و ایراد داشته  باشند؛ به  عنوان نمونه : کاربرد کلمات 
فارسی  با عالمت  جمع  عربی 

2- غرابت استعمال: »یعنی  استعمال کلمات غریب  و دور از ذهن  و غیر معمول و مرده« )شمیسا، 1393: 
کأتم (.  ٦8 (. مثل : مسّرجًا که  هرگاه در کالم به  تنهایی  به  کار رود، داراى  چند معنی  است . مانند کلمه  )تكأ

3- تنافر حروف و کراهت  در سمع : یعنی  اینكه  حروف به  گونه اى  در کنار هم  قرار بگیرند که  تلفظ  آنها به  
سختی  صورت پذیرد مانند کلمه  )هعُخع ( که  تلفظ  آن دشوار و مشكل  است . کراهت  در سمع  مثل  ِجِرّشی واژه:. 

٢-٣-١- عیوب فصاحت  در سطح  کالم
1- ضعف  تألیف : یكی  از عیوب و لغزشهاى  زبانی ، ضعف  تألیف  است  و زمانی  اّتفاق می افتد که  سخن  

سست  و بر خالف قواعد دستور زبان بیان شده باشدمثل :. َضَرب بَنإه  علی 
2- تعقید لفظی : تعقید لفظی  در نتیجه  کاربرد مبهم  کلمات اتفاق می افتد. »در ضعف  تألیف  بیشتر نظر به  
حال اجزاء کالم داریم  که  در جاى  خود قرار نگرفته اند اما در تعقید لفظی  به  معناى  کالم توجه  داریم  که  ابهام 

آن ناشی  از مسائل  لفظی  از جمله  ضعف  تألیف  است « )شمیسا، 1393: 71- 70(. 
3- تعقید معنوى : »کالم بر اثر اغراقهاى  گزاف و تخیالت دور و دراز و اشارات مبهم  به  دقایق  علمی  از قبیل  

نجوم و طب  یا آداب و رسوم و از این  قبیل  مبهم  و پیچیده شود« )همان: 71(. 
٢-٤- سبک  شناسی  تطبیقی 

»علم  زبان شناسی  جمله  را از سه  منظر نحو، معنی  شناسی  و کاربرد شناسی  بررسی  می کند.« )فتوحی ، 
 .)1392:2٦7

٢-٤-١- زبانی : 
یاکوبسون شش  نوع نقش  براى  زبان بیان می کند: 1- عاطفی  2 - ترغیبی  3 - ارجاعی  ٤- فرا زبانی  5- 
همدلی  ٦- ادبی  یا هنرى . خطبه  نوعی  کالم است  و هدف از ایراد آن، سفارش و توصیه  و انذار و هشدار است ؛ 
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بنابراین  می توان گفت  که  این  نوع از کالم، ترغیبی  محسوب می شود. »ترغیبی  :)conative( پیام در ارتباط با 
مخاطب  است : برو، بگو! امر و گاهی  ندا« )شمیسا، 1393 :57 (. 

٢-٤-٢- ادبی : 
»توجه  به  بسامد لغاتی  که  در معانی  ثانویه  )مجاز( به  کار رفته  اند. مسائل  علم  بیان از قبیل  تشبیه  و استعاره 
و سمبل  و کنایه . مسائل  بدیع  معنوى  از قبیل  ایهام و تناسب ، و به  طور کلی  زبان ادبی  اثر و انحرافهاى  هنرى  و 

خالقیت  ادبی  در زبان« )شمیسا، 1373: 158(. 
٢-٤-٣- فکری : 

این  سطح ، به  محتوا و درون مایه  اثر پرداخته  و با این  پرسش ها شروع می شود: »آیا اثر درونگرا )انفسی ( و 
ذهنی  )subjective( است  یا برونگرا )آفاقی ( و عینی  )objective( ؟ با بیرون و سطح  پدیده ها تماس دارد و یا 
به  درون و عمق  پرداخته  است ؟ شادى  گراست  یا غم  گرا؟ خردگراست  یا عشق  گرا )عرفانی (؟« )شمیسا، 1373: 

 .)157-15٦
2-5- بالغت : »تعریف  اصلی  بالغت  )تأثیر کالم(، به  مقتضاى  حال مخاطب  سخن  گفتن  است  که  می توان 
آن را بنا به  مقتضاى  اوضاع و احوال سخن  گفتن  نیز تعبیر کرد» )شمیسا، 1393 :3٤ (. بر اساس تعریف  اصلی  
بالغت  که  سخن  گفتن  به  مقتضاى  حال مخاطب  است ، بالغت  در دو حالت  اتفاق می افتد: »1- مقتضاى  حال 
خود را رعایت  کند، یعنی  صادقانه  بنویسد. در این  صورت همه  آن کسانی  که  همان حال و هوا را دارند نسبت  
به  اثر او کششی  خواهند داشت « )شمیسا، 1393 :٤0 (. 2- در صورتی  که ؟»مقتضاى  موضوع و نیز نوع ادبی  را 
رعایت  کند و از آن خارج نشود. فی المثل  فردوسی  در شاهنامه  حال و هواى  حماسه  را دقیقًا در نظر داشته  است « 
)همان : ٤0(. با توجه  به  تعاریف  ارائه  شده »در همه  احوال غرض از بالغت  سخن  مؤثر گفتن  است  یا سخن  را 

به  نحوى  گفتن  که  موثر باشد« )همان: ٤2(. 
فصاحت  و بالغت  را در سه  سطح  کلمه ، کالم و متكلم  می توان بررسی  کرد: 1- متكلم  بلیغ : »بلیغ  کسی  
است  که  بتواند ما فی الضمیر خود را به  نیكویی  بیان کند و به  اصطالح مطلب  خود را به  راحتی  برساند« )شمیسا، 

1393 : 58(. 2-کالم و کلمات بلیغ : ابتدا کالم باید فصیح  باشد تا بتوان بلیغ  محسوب داشت . 
اگر کلمه  یا کالم درست  و روشن  و استوار نباشد یعنی  فصیح  نباشد به  دالیل  متعدد نمی تواند بلیغ  باشد، یعنی  
لفظ  بیمار معمواًل بستر معناى  سالم  نیست  اواًل. کلمات نادرست  و گوش خراش یا زشت  و جمالت مغلوط )چه  
از نظر امال و چه  از نظر انشا( نه  تنها مؤثر نیستند بلكه  تأثیر منفی  دارند، مخصوصا اگر خواننده اهل  ادب باشد 

)همان: 59 (. 
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٢-٦- رعایت  و اعتدال در لفظ : 
ایشان در انتخاب الفاظ وکلمات رعایت  حال مخاطب  متوسط  الحال و ضعیف  را کرده، و از کلماتی  آسان 
فهم  و قابل  دریافت  استفاده کرده اند، که  از بالغت  و فصاحت  کالم نیز چیزى  کاسته  نشده است . »سعی  در 
رعایت  حال مخاطب  متوسط الحال بوده است  و به  طور کلی  رعایت  اعتدال، نه  الفاظ عامیانه  و سبک  باشد و نه  

فاضالنه  و سنگین « )شمیسا، 1393 : 7٦(. 
٢-٧- سبک  شناسی  خطبه  مونقه  در سه  سطح  فکری ، زبانی  و ادبی 

خطبه  مونقه ، خطبه اى  است  که  خالی  از »حرف الف « بوده و در هیچ  کدام از کلمات آن، حرف الف  به  
کار نرفته  است . 

٢-٧-١- سبک  شناسی  زبانی : 
ایجاز و اختصار و دورى  از تطویل  کالم مهم ترین  مشخصه  زبانی  این  خطبه  است . جمله ها، بیشتر از نوع 
جمالتفعلیه  بوده و جمالتاسمیه  در بافت  کالم کم تر به  کار رفته  است  و افعال به  کار رفته  بیشتر داراى  زمان 
ماضی  و مضارع هستند. به  عنوان مثال، فعل هاى  »علم ، بطن  و ملک « در »َعِلَم َفَسَتَر َو َبَطَن َفَخَبَر َو َمَلَک َفَقَهر« 
ُل َعَلیه« همان:99(.  )محمودى ، 137٦:99(. فعل هاى  متكّلم  »و َنسَتعیُنُه َو َنسَترُشُده و َنسَتهِدیِه َو ُنؤِمُن ِبِه َو َنَتَوَکّ
صفت هاى  به  کار رفته  در این خطبه : »شیٍر، َوزیٍر، ُمعیٍن و َنظیٍر« در جمله »َجَلّ َعن ُمشیٍر و َوزیٍر و َتنّزه َعن ِمثٍل 

ت، ِنعَمت، َکِلَمت، َغَضب« حروف بدون  ت، َعصر، ُحَجّ و َعوٍن و ُمعیٍن و َرسول، َنبّی، ُکفر، َعبید، ُنُبَوّ
٢-٧-٢- سطح  آوایی : 

استفاده از سجع هاى  متوالی  در کالم و استفاده از آرایه  نغمه  حروف باعث  شده کالم ایشان داراى  نظم  و 
موسیقی  باشد و بر گوش نوازى  کالم بیفزاید. مثال واج آرایی  در حروف »ت« و »م« است : »َحِمدُت َمن 

ت َکِلَمُته« )محمودى ، 98:137٦(.« ُتُه و َسَبَغت ِنعَمُتُه وَتَمّ َعُظَمت ِمَنّ
٢-٧-٣- سبک  شناسی  فکری :

محتواى  این  خطبه  موارد زیر می باشد: حمد وسپاس الهی ، خضوع و اظهار فروتنی  در مقابل  خداوند، شهادت 
به  یگانگی  خداوند، برشمردن صفات الهی ، شهادت به  رسالت  حضرت محمد و بر شمردن صفات حضرتش ، 

سفارش به  تقواى  الهی  و انذار از مرگ و سراى  پس  از آن، یادآورى  روز قیامت  و حساب. 
٢-٧-٤- سبک  شناسی  ادبی 

٢-٧-٤-١- سجع 
َفَخَبر«  َبَطَن  و  َفَسَتر  »َعِلَم  است.  متوازى   نوع سجع   از  بیشتر  در کالم حضرت،  رفته   کار  به   سجع هاى  
ٌه َعریَضٌه ُموِنَقٌه و ُعُقوَبُتُه َجِحیٌم َممُدوَدٌه ُموِبَقه« )همان: 100(. »َمن َثُقَل  )محمودى ، 137٦:99(. »َرحَمُتُه َجَنّ
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َئِته« )همان: 101(. »ِبُكِلّ َصِغیَرٍه َو َکِبیَرٍه َعِلیم« )همان: 10٤(.  َوزُن َحَسَنِتِه و َخَفّ َوزُن َسِیّ
٢-٧-٤-٢- تضاد

َتُه َقبَل ُسقِمِه.« )همان: 101(. »و َحَضَرُه  »َقُرَب َفَبُعَد َو َبُعَد َفَقُرب« )همان: 100(. »َولَیغَتِنم ُکُلّ ِمنُكم ِصَحّ
َقبَل َسَفِره« )همان: 101(. و«حَضَره ُکل  َقِریب ٍو بعید (، »َحَضَرُه ُکُلّ َقِریٍب َو َبِعید« )همان: 102( »ِبُكِلّ َصِغیَرٍه 

و َکِبیَرٍه َعِلیٌم«
٢-٧-٤-٣- تلمیح 

یكی  از صنایع  ادبی  این  خطبه ، آرایه  تلمیح  است . »َسَبَقت َغَضَبُه َرحَمُته« )همان:98(. اقتباس و اشاره به  
بخشی  از فراز دعاى  کمیل  دارد. »َیوَم َیشَغُل ُکٌلّ َعن َفِصیَلِتِه َو َبِنیه« )همان:99(. تلمیح  به  برپایی  قیامت  و 
گرفتارى  افراد در روز حساب دارد. »َلیَس َلُه َشریٌک ِفی ُملِكه« )همان:99(. اقتباس و تلمیح  به  سوره توحید. 

گاهی  و علم  خداوند از اسرار و باطن  عالم  و اشیاء اشاره دارد.  »َعِلَم َفَسَتَر َو َبَطَن َفَخَبر« )همان:99(. به  آ
ُل واآلِخُرو... ( »َو ُهَو َقبَل ُکِلّ َشیٍء َو َبعَد ُکِلّ َشیٍء )همان:100( تلمیح به آیه قرآنی« )ُهَو االَوّ

ِته« )محمودى ، 137٦:100(. تلمیح  به  آیه  )الله إاّلإ اُهللا(. »َلیَس ُیدرُِکُه َبَصٌر َو َلم ُیِحط ِه َنَظر«  ٌد ِبِعَزّ »َرٌبّ ُمَتَفِرّ
)محمودى ، 137٦:100(. اشاره به  آیه  )ُهَو ُیدرُِک االبصار َو ال ُیدرُِکُه االبصار( 

ُصُدور« )محمودى ،  ِفی  َسِریَرٌه  َلت  ُحِصّ َو  ُقُبوٌر،  ُبعِثَرت  َفَثَمّ  ُنُشوٍر،  َو  ِلَحشٍر  ُیدَعی  َو  وِر،  ِفیالُصّ ُینَفُخ  »َو 
وِر َو َنحُشُر الُمجِرِمین( 137٦:103(. تلمیح  به  آیه  قرآنی  َ)یوَم ُینَفُخ ِفیالُصّ

٢-٧-٤-٤- تکرار
»« )همان:101(. » من َثُقَل  »َقُرَب َفَبُعَد َوَبُعَد َفَقُرب« )محمودى ، 137٦:100(. و »َولَتُكن َمسأَلُتُكم َمسأَلَه ُذٍلّ

َئِته« )همان:101(. »َیُعوُد ِجلُدُه َبعَد َنضِجِه ِبِجلٍد َجدید« )همان:10٤(.  َوزُن َحَسَنِتِه َو َخَفّ َوزُن َسِیّ
٢-٧-٤-٥- مراعات النظیر

)همان:100(.  َسمیع«  َبصیٌر  َمنیع  »َقوٌىّ  می شود.  این  خطبه  محسوب  ادبی   از مختصات  نیز  این  صنعت  
ت َیُده« )همان:10٤(.  »َفُسلِسَل ِجیُدُه َو ُغَلّ

٢-٨- سبک  شناسی  خطبه  بدون نقطه  در سه  سطح  زبانی ، فکری  و ادبی 
یكی  دیگر از خطبه هاى  بلیغ  حضرت، خطبه  بدون نقطه  ایشان است . این  خطبه  همانند خطبه  بدون الف ، 

معجزهاى  ادبی  است  که نشان از علو مقام سخنورى  و سخنرانی  ایشان دارد. 
٢-٨-١- سطح  زبانی 

کالم و بیان حضرت در این  خطبه ، شیوا و روان است ، اکثر کلمات به  کار رفته  از نوع فعل  هستند و جمالت 
َط، أعداَها، أهَلَک،  فعلیه  و اسمیه  هر دو در بافت  کالم وجود دارد. فعل هاى  به  کار رفته  در این  خطبه : »َسَلّ
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َط الُملُوَک َو أعداَها َو أهَلَک الُعَداَة َو أدَحاَها« )محمودى ، 137٦:109(. صفت هاى   أدَحاَها« در جمله »َسَلّ
ُر  ُر الَعاّلُم، الَحاِکُم الَوُدوُد، الُمَطَهّ الُم، الُمَصِوّ مفرد به  کار رفته  در خطبه  به  عنوان نمونه : »اَل إلَه إاَلّ ُهَو الَمِلُک الَسّ
اِهُر، الَمحُموُد أمُرُه، الَمعُموُر َحَرُمُه، الَمأُموُل َکَرُمه« )همان:110(. در این  خطبه  بیشتر واژگان، از نوع صفت   الَطّ
د، َصالة، ُرُسل، آل، َرَساَلت، ُهَو و. حرفهاى   هستند. اسم هاى  به  کار رفته  دراین  خطبه  به  عنوان مثال: هلل، ُمحَمّ

به  کار رفته  در این  خطبه : ِل، ِو، َل، ال، إاّل«
٢-٨-٢- سبک شناسی  فکری :

این  خطبه  در بردارنده مضامین  زیر می باشد: حمد و ستایش  خداوند، توحید الهی  وشایسته  دانستن  خداوند به  
عنوان یگانه  معبود هستی  و اشاره به  قدرت بی همتاى  الهی ، اشاره به  اینكه  خداوند اول معلم  و تعلیم  دهنده کالم 
و احكام الهی  به  مردم است ، اشاره به  حالل و حرام الهی  و برشمردن صفات الهی  همچون یكتایی  و بی نیازى ، 
برشمردن صفت ها و کرامت هاى  پیامبر چون صداقت  دراندیشه ، گفتار، کردار و درست  پیمانی  ایشان، همچنین  
پاك و پیراسته  دانستن  آن حضرت از پلیدى ها، درود و صلوات بر پیامبر و اینكه  پیامبر، رحمتی  از جانب  خداوند 
است  بر مردم و لزوم پیروى  از دستورات و فرامین  رسول خدا وپایبندى  به  حالل و حرام الهی  و آنچه  که  خداوند 

به  انجام آن امر فرموده است . 
٢-٨-٣- سطح  آوایی : 

استفاده از سجع هاى  متوالی  در کالم و استفاده از آرایه  نغمه  حروف باعث  شده است  که  کالم ایشان داراى  
نظم  و موسیقی  شده و بر گوش نوازى  کالم بیفزاید. »لَحمُدهلِل الَمِلک الَمحُموِد الَماِلِک الَوُدوِد ُمَصّور کِلّ 
َمولود َو َمآِل کِلّ َمطُرود« )محمودى ، 137٦:11٤(. عالوه بر کلمات جمالت نیز داراى  موسیقی  و وزن می باشد. 

٢-٨-٤- سبک  شناسی  ادبی 
2-8-٤-1- سجع: این  خطبه  سرشار از آرایه ى  سجع  می باشد و سجع هاى  به  کاررفته  بیشتر از نوع، سجع  
َحَرُمُه.« )همان:110(. »ماَداَم  الَمعُموُر  أمُرُه،  َوَلد« )همان:109(. »الَمحموُد  اَل  َو  َله  واِلَد  متوازى  است . »اَل 
مَل  ماِء أمٌر َمرُسوٌم َو َحٌدّ َمعُلوٌم« )همان: 110(. »و َطَلَع ِهالٌل َو َسِمَع إهالل« )همان: 110( )7(. »َو أوَسع الَرّ ِللَسّ

َو أرَمَل.« )همان:110(. 
2-8-٤-2- موازنه : موازنه  یكی  از صناعاتی  است  که  در کالم حضرت دیده می شود به  عنوان مثال: »َوَسَطَح 

اه« )همان:109-110(.  َدَها َو َوَطّ اَها، َو َمَهّ َها َو َسَوّ َدَها َو َدَحاَها، َو َمَدّ الِمَهاَد َو َطَحاَها، َو َوَطّ
2-8-٤-3- تكرار: به  عنوان مثال: کلمه  )الَحمد( و مشتقات آن تكرار شده است . »الَحمُد هلل أهِل الَحمِد 
کَرُم الَحمِد َو أواَلُه«  َو َمأَواُه، َو َلُه أوَکُد الَحمِد َو أحاَلُه، َو أسَعُد الَحمِد َو أسَراُه، َو أطَهُر الَحمِد َو أسَماُه، َو أ

)همان: 109(. 
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َم و َحراُمه« َل و َحالَله، َحَرّ استفاده از مشتقات و کلمات هم  ریشه  مانند: »اَلَحد و واِحد، واِلد و َوَلد، َحَلّ
الَوُدوُد،  الَحاِکم،  الَعاّلم،  ر،  الُمَصِوّ الم،  »لَسّ مثل :  الهی   صفات  برشمردن  اّلصفات:  2-8-٤-٤-تنسیق  

ر، الّطاِهر« الُمَطِهّ
2-8-٤-5- واج آرایی : در این  خطبه  زیاد به  کار رفته  و داراى  بسامد باالیی  است ؛ به  عنوان مثال واج آرایی  
حروف ح و م؛ »َحمُد هلل أهِل الَحمِد َو َماَواُه، َو َلُه أوَکُد الَحمِد َو أحاَلُه، َو أسَعُد الَحمِد و سَراُه، َو أطَهُر الَحمِد 

کَرُم الَحمِد َو أواَله« )محمودى ، 109:137٦(.  َو أسَماُه، َو أ
2-8-٤-٦- تضاد: از دیگر صنایع  بدیعی ، آرایه ى  تضاد است  که  در کالم حضرت به  وفور دیده شده است . 

َم َحَراَمه«)همان:111(.  َل َحاَلَلُه، َو َحَرّ َم « )همان:111(. »َحَلّ ُموا َما َحَرّ َل، َو َحِرّ ُلوا َما َحَلّ »َوَحِلّ
٣- نتیجه گیری 

این  دو خطبه  در ساختار کلمه  و جمالت، به  شیوه سهل  و ممتنع  است  که  در عین  بیان روان و آسان، آوردن 
سخنی  شبیه  به  آن، دور از دسترس و غیر ممكن  می باشد. واژگان به  کار رفته ، از نوع واژگان مهجور و یا ساختگی  
نیست ، بلكه  کلمات داراى  ساختار عادى  است . از فنون مهم  بالغی  که  در این  خطبه  به کّرات استفاده شده 
است ، صنایع  بدیعی  و بالغی  همسو و موزون با محتوا در جهت  ایراد موضوعی  واحد قرار گرفته  است . هیچ  یک  
از واژگان در خطبه  دوبار تكرار نشدهاند مگر به  ضرورت و به  تعداد انگشت  شمار، و در هر جمله اى  از کلمه  و 

واژه هاى  جدید استفاده شده است . 
از مختصات لفظی  دو خطبه  حضرت علی  )ع(: جمالت کوتاه و مختصر بوده و از تطویل  کالم پرهیز شده 
است ؛ تناسب  لفظ  با محتوا: همه  کلمات با موضوع و محتواى  خطبه  هماهنگ  است . مضمون و محتواى  دو 
خطبه ، مسائل  عقیدتی  چون توحید، نبوت، معاد، امر به  معروف و نهی  از منكر است . و زیبایی هاى  بالغی  به  کار 
رفته  در این  دو خطبه  به  ترتیب  بسامد و فراوانی : سجع  و موازنه ، واج آرایی ، تنسیق اّلصفات، مراعاتالنظیر، تضاد و 
تكرار، اقتباس و تلمیح  از آیات قرآن. مهم ترین  صنعت  بدیعی  به  کار رفته  در دو خطبه ، سجع  می باشد که  بیشتر 

از سجع  متوازى  در هر دو خطبه  استفاده شده است . 
٤- پی  نوشت 

)٤( همه  حروف تكرار شده است . 
)5( سجع  متوازن نیز دارد. 

َئِتِه سجع متوازن نیز دارد.  )6( َصِغیَرٍه، َکِبیَرٍه، َحَسَنِتِه، َسِیّ
)7( هالٌل و إهالٌل، هم سجع دارد و هم جناس است. 
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بررسی  أبعاد اخالق در حکومت ، مبتنی  بر نامه  ٥٣ نهج البالغه 
سید محسن  موسوی  زاده جزایری1 

چکیده
با توجه  به  اینكه  اخالق و حكومت  از مقوالتی  هستند که  تمام جوامع  بشرى  از گذشته  تا حال با آن در ارتباط 
بوده اند، اندیشمندان بسیارى  از میان ادیان و نحله هاى سیاسی  گوناگون، پیرامون ارتباط اخالق و حكومت ، 
نظریه  پردازى  کرده اند که  این  نظریات در چهار نظریه  کلی  خالصه  می شوند. آنچه  از میان آراى  متفكران 
اسالمی  و قرآن و احادیث  به  عنوان منابع  اسالمی  استخراج می شود، نظریه  یگانگی  اخالق و سیاست  است . این  
دیدگاه در نهج البالغه  و به  صورت ویژه در نامه  امیرالمؤمنین )ع( به  مالک  اشتر قابل  مشاهده است  و به  دنبال چنین  
نگرشی ، آن حضرت، نقش  اخالق در عرصه هاى  گوناگون حكومت  و سیاست  را بیان کردهاند. مقاله  حاضر 
به  دنبال آن است  که  بر طبق  نظریه  مختار، أبعاد اخالق در حكومت  و همچنین  بعضی  از مهم ترین  اصول آن را 
کید بر نامه  53 نهج البالغه  مورد بررسی  قرار دهد. اخالق حاکم  در بعد فردى ، در  در اندیشه  امیرالمؤمنین )ع( با تأ
ارتباط با مردم، در ارتباط با کارگزاران و در ارتباط با دشمنان، چهار عرصه اى  هستند که  ما در ضمن  آنها به  بررسی  
برخی  اصول اخالقی  از نگاه آن حضرت خواهیم  پرداخت . آنچه  به  عنوان نتیجه  برآن تأکید داریم  این  است  
که  براى  تحقق  حكومت هاى  اخالقمدارانه  بایستی  به  تمام أبعاد الگوى  جامع  مطرح شده توسط  امیرالمژمنین )ع( 

عمل  نمود. 

واژگان کلیدی: اخالق در حکومت ، نامه  ٥٣ نهج البالغه ، سیاست ، أبعاد اخالق، امیرالمؤمنین . 

1  - دانشجوی  کارشناسی  ارشد فقه  و اصول اسالمی ، حوزه علمیه  مشهد
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١. مقدمه 
یكی  از مهم ترین  مسائلی  که  بشر در زندگی  اجتماعی  همواره با آن روبرو بوده است ، مسأله  اخالق و سیاست  
و رابطه  بین  آن دو بوده است . مسأله اى  که  محل  گفت وگو و نظریه پردازى  دانشمندان و اندیشمندان در طول 
تاریخ  بوده است . رعایت  اصول اخالقی  در حكومت ها، منجر به  رشد و تعالی  بشریت  و همچنین  برقرارى  عدل 
و قسط  در جوامع  می شود ولی  عدم پایبندى  حاکمان به  رعایت  این  اصول، زمینه  انحطاط اخالقی  بشریت  و رشد 
فساد را فراهم  می آورد. از این  رهگذر در تمام ادیان خصوصًا دین  مبین  اسالم، به  این  مسأله  توجه  جدى  شده 
است . در این  پژوهش ، به  بررسی  نگاه امیرالمؤمنین )ع( - به  عنوان الگوى  عملی  حكومت دارى  اخالقمدارانه - در 

این  موضوع می پردازیم . 
١. ١. بیان مسأله  و پیشینه  پژوهش  

یكی  از پر تكرارترین  مباحث  در نهج البالغه ، بحث  حكومت دارى  و اصول آن است  که  در این  میان نامه  
53 یا همان نامه  امیرالمؤمنین )ع( به  مالک  اشتر نخعی ، در بردارندة مهم ترین  و جامع ترین  دیدگاه هاى  آن حضرت 
در مسأله  حكومت دارى  اسالمی  است . اما آنچه  براى  ما در این  پژوهش  داراى  اهمیت  است ، نقش  اخالق در 
حكومت  از نگاه ایشان هست . مسأله اى  که  به  زیبایی ، آن حضرت، سخن  از أبعاد و عرصه هاى  آن می گویند. 
لذا به  دنبال این  هستیم  که  به  این  سؤاالت پاسخ  بگوییم  که  اواًل جایگاه اخالق در حكومت  از نگاه آن حضرت 
چگونه  است ؟ و ثانیًا اخالق را در چه  عرصه ها و أبعادى  از حكومت دارى  دخیل  می دانند؟ و فرضیه اى  که  دنبال 
می کنیم  این  است  که  امیرالمؤمنین )ع( اعتقادى  به  سیاست  منهاى  اخالق ندارند و حاکم  مطلوب جامعه  اسالمی  
بایستی  در تمام عرصه هاى  فردى  و اجتماعی ، موازین  اخالقی  را رعایت  کند. روش تحقیق  در این  مقاله  از نوع 

توصیفی - تحلیلی  و با استفاده از ابزار کتابخانه اى  است . 
در مورد پیشینه  این  پژوهش  می توان گفت ، در عرصه  رابطه  اخالق و سیاست  کارهاى  فراوانی  صورت گرفته  
است  ولی  علی  رغم  اینكه  کالم امیرالمؤمنین )ع( در این  عرصه  بی نظیر و بی بدیل  است  اما ناظر به  کالم گهربار 
ایشان کم تر کار علمی  صورت گرفته  است  و دریغ  و افسوس بیش تر از اینكه  می توان گفت  کار تخصصی  در 

موضوع رابطه  اخالق و حكومت  نسبت  به  نامه  ماندگار آن حضرت به  مالک  اشتر، صورت نگرفته  است . 
١. ٢. مفهوم شناسی  اخالق و حکومت  

واژه »اخالق« در اصل  عربی  و جمع  »ُخلق « »ُخُلق« است  و در لغت  به  معانی  مختلف  آمده است ؛ مانند: 
ویژگی  ذاتی ، حالت  طبیعی ، خوى ، مزاج، نهاد، فطرت، جوهره، طبع ، سرشت  )آذرنوش، فرهنگ  معاصر عربی -

فارسی ، 1393: 281( و طبیعت  )طریحی ، مجمع  البحرین ، 1٤30ه. ق: 39٦( و همچنین  به  معناى  سجیه  و 
سرشت ، اعم  از سجیه  و سرشت  نیكو و پسندیده یا زشت  و ناپسند است . )إبن  منظور، لسان العرب 13٦3: 10/ 
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375( «راغب  اصفهانی » قائل  است  که  واژه »َخلق « و »ُخلق « در اصل  به  یک  ریشه  باز می گردند؛ با این  تفاوت 
که  »َخلق « به  معناى  هیأت، شكل  و صورت ظاهرى  است  که  انسان با چشم  سر می بیند و »ُخلق « به  معناى  
سجایا و صفات درونی  است  که  با چشم  دل دیده می شود و آثار آن در گفتار و رفتار فرد بروز می کند. )راغب  
اصفهانی ، مفردات الفاظ قرآن، 1٤12ه. ق: 29٦( علماى  علم  اخالق نیز معنایی  قریب  به  گفتار اهل  لغت ، براى  
»اخالق« بیان کرده اند. همه  ى آنها بر این  امر تأکید کرده  اند که  خلق  عبارت است  از ملكه  )ابن  مسكویه ، 
تهذیب  الخالق و تطهیر العراق، 1٤11ق: 3٦( و هیئت  خاصی  که  در نفس  انسان رسوخ دارد )فیض  کاشانی ، 
اخالق حسنه ، 1378: 9( و مبدأ صدور رفتارهایی  است  که  بدون تفكر و تأمل  و به  آسانی  از او صادر می شود 

)خواجه  نصیرالدین  طوسی ، دو رساله  در اخالق، 13٤1: 20(. 
اللغه ،  مقاییس   فارس، معجم   )ابن   معنا، »منع« است   آن  و  معناست   به  یک   لغت  در اصل   حكومت  در 
1٤0٤ق: 91/2( و حسن  مصطفوى  در توضیح  آن چنین  می گوید: »حكم ، یعنی  قضاوت، اصل  واژه حكم  از 
منع  است ، وقتی  گفته  می شود حكم  به  چیزى  کردم یعنی  او را ممانعت  کردم از این  که  خالف این  امر را انجام 
دهد.« )مصطفوى ، التحقیق  فی  کلمات القرآن الكریم ، 13٦8: 2٦٤/2( حكومت  در معناى  اصطالحی  در 

معانی  گوناگونی  به  کار رفته  است  که  شاید برآیند آنها را بشود در این  معنا یافت :
»حكومت  به  مجموعه اى  از سازمان هاى  اجتماعی  که  براى  تأمین  روابط  طبقات اجتماعی  و حفظ  انتظام 
جامعه  به  وجود می آید، اعمال نفوذ از طریق  قانون، سلسله  مراتب  سیاسی  و ادارى  کشور، تشكیالت سیاسی  و 
ادارى  کشور و چگونگی  و روش اداره آن، قواى  سه  گانه ، مجموعه  بنیادهاى  سیاسی ، قوانین  و آداب و رسومی  
که  از طریق  آنها حاکمیت  دولت  اعمال می شود و نیز به  معناى  کابینه  به  کار رفته  است ! از جمع  بندى  میان 
این  موارد به  این  نكته  می رسیم  که  حكومت  به  معناى  مجموعه  نهادها و عواملی  است  که  از طریق  آنها اعمال 

حاکمیت  صورت می گیرد.« )آقابخشی ، فرهنگ  علوم سیاسی ، 1379: 275(
٢. نظریات پیرامون رابطه  اخالق و سیاست  در حکومت 

با توجه  به  اینكه  از دیرباز این  بحث  مطرح بوده است  که  آیا اخالق در سیاست  و حكومت دارى  دخیل  است  یا 
خیر و اگر هست  تا چه  حد، لذا در این  زمینه  پژوهش هاى  زیادى  صورت گرفته  و چون ورود به  تک تک  نظریات 
در این  حوزه از رسالت  این  پژوهش  خارج است  و خود مقاله  مستقلی  را می طلبد، بنابراین  صرفا به  عناوین  این  
نظریات اشاره می کنیم  و اصل  بحث  را معطوف به  نظریه  مختار می کنیم . اکثر این  پژوهش  ها، نظریات موجود 

پیرامون رابطه  اخالق و سیاست  را در چهار نظریه  خالصه  کرده اند که  عبارتند از:
الف ( نظریه  جدایی  اخالق از سیاست  

ب( نظریه  تبعیت  اخالق از سیاست  
ج( نظریه  اخالق دوسطحی 
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د( نظریه  یگانگی  اخالق و سیاست  )اسالمی ، فصلنامه  علوم سیاسی ، 2٦، 1٤1-1٦2؛ مسعودى  و ساداتی  
زاده، فصلنامه  اخالق در علوم و فناورى ، 3، 28-19(. 

با مفاهیم  اسالمی  سنخیت  دارد نظر چهارم است  یعنی  یگانگی  اخالق و  این  نظریات آنچه  که   از میان 
سیاست ، بدین  معنا که  هم  اخالق و هم  سیاست  هر دو هدف مشترکی  دارند و آن نیل  بشر به  سعادت است . این  
نظر قبل  از اسالم هم  قائلینی  چون ارسطو و افالطون داشته  است . در آراى  سیاسی  فارابی ، ابن  ینا، مسكویه  رازى ، 
ابوالحسن  عامرى ، خواجه  نصیرالدین  طوسی  و دیگران، سعادت و خیر اخالقی  مفهوم کلیدى  است  که  غایت  

حكومت  را رقم  می زند )سجادى ، دیپلماسی  و رفتار سیاسی  در اسالم، 1383: 29(. 
امام خمینی؛ نیز از کسانی  است  که  تالش کرد نظریه  یگانگی  اخالق و سیاست  را بر اساس اصول اسالمی  
استوار سازد. به  اعتقاد وى ، سیاست  و اخالق دو جنبه  مكمل  از یک  پیكره هستند. )اسالمی ، امام، اخالق و 
سیاست ، 1388( آموزه هاى  اسالمی  در قرآن کریم  و روایات معصومین : که  یگانگی  اخالق و سیاست  را اثبات 
می کنند بسیار هستند اما به  طور کلی  گفته  شده است  که  پیوند اخالق و سیاست ، پیوند ناگسستنی  در عمل  و 
دانش  سیاسی  مسلمانان است ، زیرا پیوند دین  و سیاست  جدایی  ناپذیر است  )لک  زایی ، سیاست  اخالقی  در 

اندیشه  صدرالمتألهین ، 1381: 105(. 
٣. رابطه  اخالق و سیاست  در حکومت ، از نگاه امیرالمؤمنین 

امیرالمؤمنین )ع( بر خالف خوارج که  منكر ضرورت وجود حكومت  بودند و به  ترویج  هرج و مرج می پرداختند، 
می فرمایند: »جامعه  ناچار از داشتن  یک  حاکم  است ؛ چه  نیكوکار باشد چه  فاجر« )نهج البالغه ، خطبه  ٤0( و 
شاید این  کالم، دلیل  تن  دادن امیرالمؤمنین )ع( به  حكومت  خلفاى  پیش  از خود است  )شایسته  نژاد، نغمه اى  از 
ملكوت، 1385: 120( چرا که  آنحضرت در ضمن  اینكه  مخالفت  رسمی  خود را با خالفت  آنها آشكار کردند 

ولی  همیشه  به  دنبال حمایت  از اصل  حكومت  بودند براى  دورى  از هرج و مرج. 
ایشان هدف تشكیل   این  است  که   از دیگر سیاست مداران متمایز می کند  ولی  آنچه  نگاه آن حضرت را 
حكومت  را برپایی  فرمان خدا می دانند )غالمعلی ، شناخت نامه  نهج البالغه ، 1391: 2٤1( و شاید بتوان گفت  این  
همان رسالتی  است  که  بر دوش انبیاء بوده )درخشه ، مواضع  سیاسی  حضرت علی )ع( در قبال مخالفین ، 1378: 
212(. با تتبعی  در تاریخ  اسالم به  خوبی  متوجه  می شویم  که  امام علی )ع( هرگز قدرت را اصیل  تلقی  نكردند و 
همواره به  آن، به  صورت ابزار نگریستند؛ ابزارى  که  ارزش استقاللی  اش در نزد امیرالمؤمنین )ع( از لنگه  کفش  
کهنه  و پاره نیز کمتر بود. )نهج البالغه ، خطبه  33(1 با این  توضیحات آشكار می شود که  حضرت اخالق و 
حكومت  را داراى  هدفی  مشترك می دانند که  هر دوى  آنها براى  جامعه ، مورد نیاز هستند و از یكدیگر قابل  

تفكیک  نیستند. 
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٤. جایگاه نامه  ٥٣ در تبیین  حکومت داری  اسالمی 
براى  این  که  نقش  نامه  امیرالمؤمنین )ع( به  مالک  اشتر در تبیین  حكومت دارى  اسالمی  روشن  شود ابتدا باید 

شاخصه هاى منحصر به  فرد کالم امیرالمؤمنین )ع( را شناخت . 
»کلمات امیرالمؤمنین )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. توأم شدن 
این  دو با یكدیگر سخن  علی )ع( را قریب  به  اعجاز قرار داده است  و به  همین  جهت  سخن  علی  در حد وسط  
کالم مخلوق و کالم خالق  قرار گرفته  است  و دربارهاش گفته اند: فوق کالم المخلوق و دون کالم الخالق .« 
)مطهرى ، سیرى  در نهج البالغه ، 1379: 25( خیلی  از اندیشمندان عاَلم  در رشته  تخصصی  خودشان، تئورى  
پردازان حاذقی  هستند ولی  اکثر نظریات آنها داراى  دو مشكل  و نقص  بزرگ است ؛ یكی  این  مطلب  که  نظرات 
آنها همه  جانبه  نیست  و دوم اینكه  تئورى هاى  آنها در حیطه  عمل  قابل  اجرا نیست  ولی  کلمات امیرالمؤمنین )ع( 
حتی  از این  نقص  هم  مبراست  زیرا همانطور که  مقام معظم  رهبرى  می فرمایند: »نهج البالغه  مانند گفته هاى 
حكیمی  نیست  که  دور از غوغاى  زندگی  و فارغ از واقعیت  ها و مسائل  گوناگونی  که  در یک  جامعه  ممكن  
است  مطرح باشد، می نشیند و معارف اسالمی  را بیان می کند؛ بلكه  سخنان انسانی  است  که  بار مسئولیت  اداره ى 
یک  جامعه  عظیم  را بر دوش خود احساس می کند و داناى  دین  و بصیر به  همه  ى معارف اسالمی  و قرآنی  است  
و با دلی  ماالمال از معرفت  و روحی  بزرگ و در مقامی  پر مسئولیت ، با مردم روبه  رو می شود، با آنها حرف 
می زند، و به  سواالت و استفهامات آنها پاسخ  می دهد. این  است  زمینه  و موقعیت  صدور نهج البالغه .« )علیقلی ، 
نهج البالغه  از دیدگاه مقام معظم  رهبرى ، 1382: 18( با این  اوصاف از کلمات امام علی )ع( به  سراغ نامه  53 
می رویم ، نامه اى  که  از جمله  نامه هاى  حكومتی  امیرالمؤمنین )ع( در نهج البالغه  است  و قریب  به  1٤ قرن از صدور 
آن می گذرد. »این  نامه  از طوالنی ترین  و پر محتواترین  نامه هاى  نهج البالغه  است  که  آیین  کشوردارى  را از تمام 
جهات بررسی  کرده و اصولی  پایدار که  هرگز کهنه  نمی شود در آن ترسیم  شده است .« )مكارم شیرازى ، پیام 

امام امیرالمؤمنین )ع(، 1388: 35٤(
شاید براى  درك بهتر عظمت  کالم امیرالمؤمنین )ع( در این  نامه  و بازتاب جهانی  این  نامه  بهتر باشد به  سراغ 
نویسنده معروف مسیحی  جورج جرداق بوریم  که  در کتاب خود به  نام االمام علی  صوت العداله  االنسانیه  
می نویسد: بسیار مشكل  است  که  انسان اختالفی  در میان این  عهدنامه  و اعالمیه  جهانی  حقوق بشر بیابد، بلكه  
تمام نكات اساسی  موجود در این  اعالمیه  در عهدنامه  امام )ع( دیده می شود. اضافه  بر این  در عهدنامه  امام)ع( 
چیزى  است  که  در اعالمیه  جهانی  حقوق بشر نیست  و آن عواطف  عمیق  انسانی  است  که  بر تمام این  نامه  سایه  
افكنده است  )حسینی ، مصادر نهج البالغه  و أسانیده، 1٤05 ه. ق: 3 /٤25(. این  سخن  در حالی  است  که  
اعالمیه  جهانی  حقوق بشر بیش  از هزار و سیصد سال بعد از این  عهدنامه ، ان هم  توسط  گروهی  از متفكران از 
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سراسر جهان تدوین  شده ولی  در عین  حال داراى  نقایص  متعددى  است  و مهم ترین  نقیصه  آن خالی  بودن از 
مسائل  معنوى  و ارزشهاى  واالى  انسانی  است . 

٥. ابعاد اخالق در حکومت 
امیرالمؤمنین )ع( براى  سیاست مدار شایسته  حكومت  اسالمی ، اصول اخالقی  بسیارى  را الزم می دانند که  
شمارى  از آنها عبارتند از : »اداى  امانت  الهی ، سازگارى  گفتار و کردار، نرم بودن با مردم و بی اعتنایی  نكردن، 
دروغ نگفتن ، مهربانی  و نرم خو و گشادهرو بودن، وفادارى  نسبت  به  حقوق مردم و مستمندان، امانت  دارى ، 
پرهیز از بزرگبینی  و سرکشی ، حفظ  جایگاه اصلی  عقل ، ترس از خدا در اسرار پنهانی  و اعمال مخفی ، اطاعت  
الهی  و انجام اعمال مطابق  کتاب و سنت ، بزرگ شمردن خداوند، رام کردن نفس ، خدامحورى  و تقواگرایی ، 
رعایت  عدل و انصاف، مردمگرایی ، تواضع  و فروتنی ، رعایت  تساوى  و عدالت  رفتارى .« )خسروپناه، جامعه  

علوى  در نهج البالغه ، 1380: ٤3( 
اما آنچه  براى  ما در این  تحقیق  بیشتر از ذکر مصادیق  مهم  است ، همه  جانبه  بودن این  اصول اخالقی  است  
یعنی  این  اصول اخالقی  در تمام ابعاد و عرصه هاى  زندگی  فردى ، اجتماعی  و سیاسی  یک  حاکم  مورد نیاز است . 
پس  از دیدگاه امیرالمؤمنین )ع( سیاست مدار و حاکمی  که  صرفا به  جنبه هاى فردى  اخالق توجه  دارد و نسبت  به  
بعد اجتماعی  اخالق بی توجه  است ، شایسته  حكومت  در جامعه  اسالمی  نیست  یعنی  نمی شود حاکم  اهل  نماز 
شب  باشد ولی  عدالت  اجتماعی  را فراموش کند. و همچنین  در بینش  آن حضرت، حاکمی  که  در مردم دارى  
و برخورد با کارگزاران رعایت  اصول اخالقی  را می کند ولی  از خویشتن  غافل  شده، صالحیت  اداره جامعه  

مسلمین  را ندارد. 
ما این  شمارى  از مهم ترین  این اصول اخالقی  را ضمن  چهار ب عد اساسی  مطرح می کنیم  که  این  عرصه ها و 

ابعاد در هم  تنیدهاند و قابل  تفكیک  نیستند. 
٥. ١. اخالق حاکم  در بعد فردی 

را  تأثیر و نقش  حاکم  در جامعه   باید  اینكه  نقش  اخالق فردى  حاکم  در حكومت  روشن تر شود  براى    
مورد ارزیابی قرار داد که  امیرالمؤمنین )ع( این  نقش  و جایگاه را در یک  سخن  موجز و زیبا بیان فرموده اند: 
ر الَزمان« )نهج البالغه ، نامه  31( یعنی  تغییر حاکم  می تواند در حدى  تأثیر گذار باشد که   لطان ََغَیّ َر الُسّ »إذا َتَغَیّ
چهارچوبهاى  موجود در یک  عصر و زمان را تغییر دهد و عمق  این  تأثیرگذارى  در تربیت  انسآنها چنان باالست  
که  حتی  می تواند از تأثیرگذارى  محیط  باالتر باشد چنانكه  امام علی )ع( می فرمایند: »مردم به  امیرانشان شبیه ترند 
تا به  پدرانشان« )ابن  شعبه  حرانی ، تحف  العقول، 1٤0٤: 208( یا بنابر عبارت »الناس علی دین ُملوکهم« که  در 
برخی  منابع  حدیثی  به  عنوان حدیث  ذکر شده )مجلسی ، بحاراالنوار، 1٤0٤ق: 7/102؛ االربلی ، کشف  الغمه ، 



مجموعهمقاالتاولینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 338

1381ق: 21/2( و برخی  آن را ضرب المثل  مشهور خوانده اند چنان که  در کشف  الغمه  آورده »کما ورد فی  
الحدیث  و المثل« )همان(- گفتار و کردار حاکمان حتی  می تواند بر دین  مردم تأثیر بگذارد. 

٥. ١. ١. تقوا و مبارزه با هوای  نفس 
اولین  فرامینی  که  امیرالمؤمنین )ع( به  مالک  اشتر می دهند چند دستور اخالقی  است  که  در واقع  ستونهاى  اصلی  
معنوى  حكومت  او را تشكیل  می دهد که  صدر آنها رعایت  تقواى  الهی  است  )نهج البالغه ، نامه  53(2 و این  
نشان از اهمیت  این  بحث  دارد که  حاکم  جامعه  قبل  از امر و نهی  مردم و کارگزارن و برخورد با متخلفان و صدور 
حكم هاى  متفاوت باید نفس  خود را مؤاخذه کند و عنان نفس  خود را به  دست  بگیرد. در ادامه ، او را سفارش به  
مقدم کردن طاعت  الهی  بر هر چیزى  می کنند و نكته  مهم  و قابل  توجه  این  است  که   حضرت، وى  را سفارش 
به  طاعت  الهی  می کنند؛ چه  واجب  و چه  مستحب  )نهج البالغه ، نامه  53(3 و شاید اشاره به  این  مطلب  باشد که  
حاکمان و متولیان دین  همیشه  باید یک  گام از مردم جلوتر باشند چراکه  مردم همیشه  به  آنها به  عنوان الگو نگاه 
می کنند و با چنین  نگاهی  است  که  آن حضرت می فرمایند: «اى  مردم به  خدا قسم ، من  شما را بر طاعتی  وادار 
نمی کنم  مگر اینكه  خود در آن طاعت  از شما سبقت  می گیرم و شما را از نهی  نمی کنم  مگر آنكه  خود پیش  از 

شما از آن دست  می کشم .« )نهج البالغه ، خطبه  175( 
اماره  نفس  سرکش   و کنترل  است   به در هم  شكستن  شهوات  نسبت   دیگر حضرت  مهم   اخالقی   دستور 
)نهج البالغه ، نامه  53(، نفسی  که  امیرالمؤمنین )ع( آن را چنین  تشبیه  می کند: »نفس  امارة فریبكار همچون منافقان 
به  انسان تمّلق  می گوید و در چهرة دوست  موافقی  بروز می کند تا زمانی  که  انسان را فریب  دهد و بر او همچون 
دشمن  خطرناکی  مسلط  گردد و بر او حاکم  شود و او را به  انواع گناهان بكشاند« )تمیمی  آمدى ، تصنیف  
غررالحكم  و دررالكلم ، 13٦٦: 23٤(. دستورهاى  امام براى  خودسازى  مالک  اشتر که  خود مجرى  فرمان است  
بهترین  دلیل  و نشان بر ایم مد عا است  که  بگوییم  براى  ادارة صحیح  جامعه  و به وجود آمدن سعادت زندگی  

اجتماعی ، شایستگی  و صالحیت  مجریان قوانین ، مؤثرتر و با اهمیت تر از خود قانون است . 
٥. ١. ٢. دوری  از تکبر

از مهم ترین  مهم  رذائل  اخالقی  که  حاکم  باید از آن مبّرا باشد، صفت  رذیله  عجب  و تكبر است . امیرالمؤمنین )ع( 
در این  باره به  مالک  می فرمایند: »و هرگز مگو من  امیرم؛ امر می کنم  و از من  اطاعت  می شود که  این  موجب  
دخول فساد در دل و ضعف  و خرابی  دین  و نزدیک  شدن دگرگونی ها )در قدرت تو( است .« )نهج البالغه ، نامه  
53( حضرت در این کالم براى  حاکم  متكبر سه  پیامد خطرناك را ذکر می کنند که  یكی  به  صورت مستقیم  با 
زوال حكومت  در ارتباط است  و دو پیامد، غیر مستقیم . تكبر حاکم ، نارضایتی  عمومی  را افزایش  می دهد و 
شورشها اتفاق خواهد افتاد و از طرفی  تكب ر باعث  می شود در دین  و آراء ححاکم  تأثیر منفی  بگذارد که  اینها 



339مجموعهمقاالتاولینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

زمینه  فاسد شدن حكومت  را فراهم  می آورند. 
این  صفت  رذیله  به  قدرى  ویرانگِر ایمان است  که  از حضرت صادق )ع( دربارة اولین  مرحله  کفر سؤال شد، 

امام )ع( فرمودند: »إَنّ الِكبَر أدناُه؛ تكبر مرحله  نخست  آن است .« )کلینی ، الكافی ، 1٤08ق: 309/2(
اما نكته  قابل  توجه  این  است  که  امیرالمؤمنین )ع( فقط  به  نام بردن و توضیح  صفات رذیله  اکتفا نمی کنند بلكه  
چنان طبیبی  دلسوز جهت  درمان، راهكار ارائه  می دهند و می فرمایند: »هرگاه بر اثر قدرتی که  دارى  کبر و غرور 
و عجب  در تو پدید آید، به  عظمت  قدرت خداوند که  فوق توست  و بر امورى  نسبت  به  تو قادر است  که  تو 

دربارة خویشتن  قدرت آن را ندارى  نظر بیافكن .« )نهج البالغه ، نامه  53(
٥. ٢. اخالق حاکم  در ارتباط با مردم 

انصاف، رفق   و  از: رعایت  عدالت   نام می برند، عبارتند  بعد  از اصول اخالقی اى  که  حضرت در  برخی  
و مدارا مردم، توجه  به  محرومان، دورى  از استئثار )امتیاز خواهی (، متعهد بودن به  وعده ها، دورى  از تكبر و 
دسترسی  آسان مردم به  حاکم . اما به  سبب  خارج بودن از حوصله  این  مقاله ، تنها به  بررسی  بعضی  از مهم ترین  

آنها می پردازیم . 
٥. ٢. ١. عدالت  و انصاف

رعایت  عدالت  و انصاف در جامعه  اسالمی  اصلی  است  که  درست  اجرا نشدن و رعایت  نكردن آن، بنیان، 
اصل  و اساس حكومت  اسالمی  را زیر سؤال می برد، به  عبارتی  قوام حكومت  اسالمی  به  برقرارى  عدالت  است  
ْنِصِف 

َ
َه َو أ ْنِصِف الَلّ

َ
لذا امیرالمؤمنین  به  مالک  اشتر به  عنوان زمامدار امور مسلمین  این  چنین  توصیه  می کند: »أ

ِه  َک ِإاَلّ َتْفَعْل َتْظِلْم َو َمن َظَلَم ِعَباَد الَلّ ِتَک َفِإَنّ ْهِلَک َو َمْن َلَک ِفیِه َهًوى ِمْن َرِعَیّ
َ
اَس ِمْن َنْفِسَک َو ِمْن َخاِص أ الَنّ

ُه َخْصَمُه ُدوَن ِعَباِده:« با مردم و با خویشاوندان نزدیک  و با افرادى  از رعیت  خود که  دوستشان دارى ،  َکاَن الَلّ
انصاف را رعایت  کن  که  اگر چنین  نكنی ، ستم  روا داشته اى  و کسی  که  به  بندگان خدا ستم  روا دارد، خدا به  
جاى  بندگانش  دشمن  او خواهد بود.« )نهج البالغه ، نامه  53( امیرالمؤمنین )ع( سراسر زندگی شان نشان دهندة 
اجراى  عدالت  در جامعه  است . چه  قبل  از حكومت  و چه  حین  حكومت ، مبارزه با بی عدالتی  از ارکان اساسی  
زندگی  آن حضرت بوده که  مخالفین  هم  به  آن اقرار کردهاند و می توان گفت  به  اعتقاد امام علی )ع(، عدالت  
محكم  ترین اساس و بنیانی  است  که  در نظام اجتماعی  وجود دارد. خداوند عدالت  را سبب  قوام امور زندگانی  
مردم قرار داده تا از ظلم ، نابسامانی  و گناه در امان بمانند و احكام و قوانین  به  عدالت  احیا و اجرا گردند. 

)خوانسارى ، شرح غررالحكم  و دررالكلم ، 13٦0: 11/1؛ فكیكی ، الراعی  و الرعیه ، 13٦1: 185(
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٥. ٢. ٢. محبت  به  مردم
معموال تا اسم  و عنوان حاکم  شنیده می شود همه  ذهن ها سمت  قانونگذارى ، اجراى  قوانین ، نظارت بر آنها 
و دیپلماسی  می رود و حال آنكه  امیرالمؤمنین )ع(، محبت  را از وظایف  حاکم  می شمارند و می فرمایند: »و قلب  
خویش  را کانون رحمت  و محبت  و لطف  به  رعی ت  قرار ده و در مورد آنان همچون درنده مباش که  خوردنشان 

را غنیمت  شمارى ، زیرا آنها دو گروهند یا برادر دینی  تو هستند و یا انسآنهایی  که  در آفرینش  شبیه  تو هستند.«
)نهج البالغه ، نامه  53( جداى  از اینكه  اصل  محبت  توسط  حاکمان به  مردم نكته  بسیار ظریفی  است ، تعبیر 
حضرت هم  در این  مورد بسیار با ظرافت  و دقت  است . ایشان می فرمایند »أشعر« و می دانیم  که  این  لفظ  از 
»شعار« می آید و شعار در اصل  به  لباس زیرین  انسان می گویند که  با جسم  او به  طور مستقیم  در تماس است  و 
انتخاب چنین  تعبیرى  از ناحیه  امیرالمؤمنین  )ع( اشاره به  این  مطلب  دارد که  باید قلب  حاکم  مستقیمًا با محبت  و 

لطف  نسبت  به  مردم در تماس باشد. 
یكی  از نكات دیگرى  که  حضرت به  آن اشاره دارند این  است  که  محبت  باید عام باشد یعنی  متعلق  به  یک  
صنف  خاص نباشد بلكه  حتی  نسبت  به  غیر هم کیشان و اقلیت هاى  دینی  موجود در جامعه  هم  باید وجود داشته  
باشد. به  قدرى  این  بحث  داراى  اهمیت  است  که  در روایتی  از پیامبر اکرم )ص( می خوانیم : »پیشوایی  و زمامدارى  
شایسته  کسی  است  که  این  سه  صفت  را داشته  باشد؛ صفت  ورع و تقوایی  که  او را از گناه باز دارد و بردبارى اى  
که  مانع  غضب  شود و چنان نسبت  به  مردم نیكی  کند که  همچون پدرى  مهربان باشد.« )کلینی ، الكافی ، 

1٤07ق: ٤07/1(
٥. ٢. ٣. عفو و گذشت 

امیرالمؤمنین )ع( در این  مورد خطاب به  مالک  می فرمایند: »از مردم لغزشها و خطاهایی  سر می زند و مشكالتی  
به  آنها دست  می دهد و به  دست  آنان از روى  عمد یا خطا، کارهاى  )خالفی ( انجام می شود، )در چنین  مواردى ( 
از عفو و گذشت  خود آنقدر به  آنها عطا کن  که  دوست  دارى  و خشنود می شوى  خداوند از عفوش به  تو عطا 

کند.« )نهج البالغه ، نامه  53(
نیست  چرا که   اشتباهات  البته  طبیعتا عفو و گذشتی  که  حضرت مطرح می کنند در مورد همه  خطایا و 
اگر کارگذارى  چون منذر بن  جارود فرماندار اصطخر به  جاى  انجام وظیفه  به  تفریح  و خوشگذرانی  بپردازد، 
مؤاخذهاى  سخت  در انتظار اوست  چنانكه  پس  از اطالع از تخلف  وى  این  گونه  نوشتند:...« به  من  خبر رسیده 
که  تو بیشتر اوقات، کار خود را رها کرده، به  شكار و سگ  بازى  می پردازى  و براى  تفریح  و گردش بیرون 
می روى . سوگند می خورم که  اگر این  گزارش حقیقت  داشته  باشد تو را به  سبب  این  خالفها سخت  مجازات 
می کنم ، و ابله  ترین فرد قومت  بر تو برترى  دارد؛ پس  به  محض  اینكه  نامه  ام را خواندى ، به  سوى  من  شتاب کن  
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والسالم.« )یعقوبی ، تاریخ  یعقوبی ، بی تا: 203/2( البته  نكته  ظریف  و مهمی  در موارد مؤاخذه وجود دارد. در 
همان صورتی  که  حاکم  مجبور به  مؤاخذه است ، حضرت می فرمایند: »و از کیفرى  که  دادهاى  به  خود مبال« 
)نهج البالغه ، نامه  53( یعنی  اینكه  حتی  مؤاخذه کردن هم  باید براساس تكلیف  الهی  باشد. نوعًا انسانها بعد از 
توبیخ  کردنهایی  که  ریشه  نفسانی  دارند، دچار بهجت  و شادى  درونی  می شوند و حال آنكه  حضرت می فرمایند 

توبیخی  که  ریشه  در امتثال امر خدا دارد، شادى  ندراد. 
پس  روشن  است  وقتی  فردى  یا گروهی  با خطاى  خود به  جامعه  لطمه  وارد کنند، حاکم  نه  تنها نباید گذشت  
کند بلكه  باید آنها را به  سزاى  عملشان برساند چون حاکم  وکیل  مدافع  مردم است  و باید حقوق آنان را استیفا کند 
ولی  زمانی که  سخن  از خطایا و اقداماتی  است  که  ضرر آنها متوجه  شخص  خود حاکم  است  بحث  عفو مطرح 
می شود. مواردى  چون؛ افترا به  حاکم ، حتک  حرمت  وى  و ناسزا گویی  به  وى  مصادیقی  از این  مطلب  هستند 
کما اینكه  در جریان إفک  و تهمت  به  همسر پیامبر )ص(، آیه اى  نازل شد که  آن حضرت و مسلمین  را دعوت به  

عفو کرد. )نور، 22(
5. 3. اخالق حاکم  در ارتباط با کارگزارن حضرت در این  نامه ، در ضمن  بحث  از کیفیت  انتصاب و بیان 
ویژگی هاى  کارگزار شایسته  در حكومت  اسالمی ، برخی  از اصول اخالقی  مهم  در برخورد با کارگزاران را به  
مالک  گوشزد می کنند که  برخی  از آنها عبارتند از: رسیدگی  به  وضعیت  معیشتی  کارگزاران، رعایت  تناسب  
توانمندى ها در انتصاب افراد براى  پست ها و مناصب  گوناگون و تشویق  نیكوکاران. اما یكی  از اصول اخالقی  که  
در اینجا ویژه به  چشم  می آید و از ممی زه هاى  حكومت  علوى  است ، تمجید منتقدان به  جاى  چاپلوسان است . 
در اکثر حكومت ها، نزدیک ترین  افراد به  حاکم ، متمّلق ترین  اشخاص هستند چراکه ح ب  نفس  و عالقه  به  شنیدن 

تمجید، حاکمان را به  این  سمت  سوق می دهد که  چاپلوسان را به  خود نزدیک  کنند و به  آنها بهاى  ویژه بدهند. 
در کتاب شریف  وسائل  الشیعه ، باب دوازدهم  از أبواب أحكام العشره، احادیث  بسیارى  موجود است  که  
»نصیحت  پذیرى « را از صفات مؤمنان بر می شمارند. یعنی  مؤمن  نباید از انتقاد فرار کند بلكه  حتی  امیرالمؤمنین )ع( 
در سبک  حكومت دارى  خود، منتقدان را بر متمّلقان ترجیح  می دهند و به  مالک  می فرمایند: »سپس  )از میان 
مسؤوالن( افرادى  را مقدم دار که  در گفتن  حقایق  تلخ  براى  تو از همه  صریح اللهجه تر باشند.« )نهج البالغه ، 

نامه  53(1 یعنی  حاکم  نه  تنها نباید از انتقاد ناراحت  شود و فرار کند بلكه  باید خود زمینه  انتقاد را فراهم  آورد. 
و حضرت در ادامه  توصیه شان می فرمایند: »سپس  آنها را طورى  تربیت  کن  که  از تو ستایش  بی جا نكنند و 
تو را به  باطل  به  اعمالی  که  انجام ندادهاى  تمجید ننمایند.« )نهج البالغه ، نامه  53(2 پس  باید نگاه به  انتقاد در 
حكومت  اسالمی  تغییر پیدا بكند و باید حاکم  مسؤوالن و کارگزاران خود را به  سمت  وظیفه  آنها سوق بدهد یعنی  
گفتن  انتقاد محّقانه  همانطور که  امام صادق )ع( می فرمایند: »هرکس  برادر مؤمن  خود را در حالی که  ناخوشایند 
اوست  ببیند و او را با اینكه  قادر است  بر باز داشتن ، باز ندارد، به  او خیانت  کرده است .« )قمی ، سفینه  البحار، 
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)590/2 :13٦3
5. ٤. اخالق حاکم  در ارتباط با دشمنان کلمات امیرالمؤمنین )ع( در نهج البالغه  پیرامون نحوة برخورد با 
دشمنان بسیار است  که  حجم  قابل  توجهی  از آنها به  اخالق ارتباط با دشمنان می پردازد، به  عنوان نمونه  نامه  
1٤ نهج البالغه ، قواعدى  اخالقی  در فضاى  جنگ  با دشمنان را مطرح می کند که  نظیر ندراد؛ نحوه برخورد با 
اسیران، نحوه برخورد با زنان و عدم شروع جن  برخی  از این  قواعد است . اما یكی  از اصول اخالقی  مهمی  که  در 
برخورد با دشمنان در نامه  53 به  چشم  می خورد، بحث  پایبندى  به  عهد و پیمان است : »اگر پیمانی  میان خود و 
دشمنت  بستی  یا لباس امان بر او پوشاندى  )و او را پناه دادى ( به  عهدت وفا کن  و قرارداد خود را محترم بشمار 

و جان خویش  را در برابر تعهداتت  سپر قرار ده.« )نهج البالغه ، نامه  53(
به  قدرى  این  مسأله  داراى  اهمیت  است  که  حضرت می فرمایند حاکم  براى  عهد و پیمانش  با دشمنان حتی  

جان خودش را گ ُرو قرار دهد. 
در روایت  دیگرى  داریم  که  از امام سجاد )ع( خواسته  شد که  تمام اصول اساسی  دین  را بیان نمایند، آن حضرت 
فرمودند: »خنس حق  و حكم  به  عدالت  و وفاى  به  عهد، شرایع  دین  است .« )مجلسی ، بحاراالنوار، 1٤0٤ق: 
2٦/72(1 نكته  قابل  توجه  در این  روایت  و روایات مشابه ، مطلق  بودن مخاطب  عهد و پیمان است  یعنی  در وفاى  

به  آن، فرقی  ندراد که  با مسلمان است  یا کافر و یا حتی  دشمن . 
٦. نتیجه  گیری 

با مرور آنچه  گذشت  می توان به  این  نتیجه  رسید که ؛ 
الف ( دیدگاه امیرالمؤمنین )ع( نه  تنها جدایی  دین  از سیاست  نیست  بلكه  آن حضرت اخالق و سیاست  را در 
یک  راستا می بینند و هر دو را در مسیر به  کمال رساندن انسانها تعریف  می کنند که  این  دیدگاه در نامه  53 هم  
کامال مشهود است . به  همین  سبب  است  که  در نظر امیرالمؤمنین )ع( قدرت و حكومت  منهاى  اخالق هیچ  ارزشی  
ندراد و تنها زمانی  که  این  دو با یک دیگر پیوند برقرار می کنند، حكومت  ارزش می یابد و عامل  ایجاد عدل و 

قسط  در جامعه  می شود. 
ب( نامه  53 همانطور که  یک  اساسنامه  مدیریتی  است  و اصول دقیقی  از مدیریت  را بیان می کند، یک  کتاب 
و قانون جامع  اخالقی  است  که  به  تمام أبعاد حكومت  توجه  می کند. با توجه  به  این  نامه  نمی توان حكومت  و 
سیاست  اخالقی  را حكومتی  دانست  که  در آن به  اخالق فردى  توجه  می شود یا در آن فقط  به  اصول اخالقی  ناظر 
به  ارتباط با مردم توجه  می شود بلكه  حكومت  اخالقی  از دید امیرالمؤمنین )ع( زمانی  محقق  می شود که  اخالق در 

تمام عرصه هاى  حكومت  سارى  و جارى  باشد و حتی  حاکمان خلوتی  اخالقمدارانه  داشته  باشند. 
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فاطمه زهرا )س( کوثر رحمت و هدایت اسالم به جهانیان
فروغ پارسا1 

چکیده
سخن گفتن در باره حضرت فاطمه زهرا )سالم الله علیها(امر ساده اى نیست. فاطمه )علیها السالم( در واقع 
بر اساس باورهاى مسلمانان برترین و واالمقام ترین بانوى جهان در تمام قرون و اعصار هستند. این عقیده تا حدود 
زیادى بر گرفته از مفاد آیات قرآن کریم و نیز مضامین احادیث نبوى است. آیه ى تطهیر، آیه مباهله، آیات سوره 
دهر، سوره کوثر، آیه اعطاى حق ذى القربی و برخی آیات دیگر، بنا بر نظر بسیارى از مفسران شیعه و سنی بر 
مقام رفیع آن حضرت اشاره می نمایند. بیش از آن احادیث زیادى از قول پیامبر)ص( در فضایل و مناقب فاطمه 
)علیها السالم( وجود دارد که در یكی از این گفتارها )که البته مورد اتفاق مسلمانان، اعم از شیعه و سنی است(، 
رسول اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( می فرمایند: "فاطمه سرور زنان جهانیان است". آن مطلبی که از این 
کالم حضرت دریافت می شود اینست که اگر فاطمه )علیها السالم( برترین بانوى جهانیان است و در بین زنان 
از هر جهت، کسی داراى مقامی واالتر از او نیست، پس شناخت سراسر زندگانی و تمامی لحظات حیات او، از 
ارزش فوق العاده برخوردار می باشد. چرا که آدمی با دقت و تأمل در آن می تواند به عالیترین رتبه هاى روحانی 
نائل گردد. این پرسش کلیدى و برجسته در پیش روى ما وجود دارد که فاطمه زهرا کیست و از چه برجستگی 

و اهمیتی برخوردار است که رسول خدا )ص( ایشان را سرور و برتر زنان عالم نامیده اند. 

1  - دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
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١. ابعاد شخصیت فاطمه )علیها السالم( 
1-1- شرافت نسب : اهمیت اصالت و شرافت خانوادگی امروز هم امر پذیرفته شده اى در روانشناسی و 

شخصیت شناسی است. 
1-1-1 مادر فاطمه)علیها السالم( : خدیجه بنت خویلد از خاندان اصیل و باشرافتی بودند که جایگاه بلندى 

در بین قریش داشتند و به علم و دانش و خیرات و صدقات براى امور. 
مذهبی اشتهار داشتند. بویژه این گزارش تاریخی در باره پدر حضرت خدیجه مشهور است که گفته شده ؛ 
وقتی پادشاه یمن براى بردن حجراالسود به مكه آمد خویلد براى دفاع از حریم کعبه با هدایاى گرانبها و مهمان 
نوازى وى را از این کار بازداشت. خدیجه شخصًا بانوى بسیار با فضیلتی بود و جایگاه مهمی در بین مردم مكه 
داشت. وى اموال بسیار زیادى داشت و بكار تجارت مشعول بود و افرادى را براى تجارت به سرزمینهاى مختلف 
می فرستاد و خود ایشان مدیریت این فعالیتهاى اقتصادى را بعهده داشت. و این ویژگی براى موقعیت زنان در 
عصر و جامعه بدوى عربستان قطعًاخیلی قابل توجه و اهمیت است. او نخستین بانویی است که به اسالم گرویده 
است و پس از پذیرش اسالم، تمامی ثروت و دارایی خود را در خدمت به اسالم و مسلمانان مصرف نمود. 
خدیجه در دوران جاهلیت و دوران پیش از ظهور اسالم نیز به پاکدامنی مشهور بود؛ تا جایی که از او به طاهره 

)پاکیزه( یاد می شد و او را بزرگ زنان قریش می نامیدند. 
1-1-2 - پدر فاطمه علیها سالم : پیامبر بزرکوار اسالم هستند و کدام شرافت و مقامی قابل مقایسه با این 

جایگاه یعنی بنوت رسول خدا )ص( است. 
1-2 - مكارم اخالق

 سراسر زندگانی صدیقه طاهره )علیها السالم(، مملو از مكارم اخالق و رفتارهاى نمونه و انسانی است. 
سجایاى اخالقی آن بانودر زهد و تقوى و عبادت و ساده زیستی و انفاق و تحمل مشكالت، از جنبه دیگرى 

توجه علماى اخالق را به خود جلب کرده است. 
1-2-1-  دستگیرى از مستمندان و یتیمان و اسیران و در راه ماندگان. این معنا از آیات سوره انسان استفاده 
ِسیرًا( 8 و غذاى خود را با عالقه 

َ
ِه)ِمْسِكینًا َو َیِتیمًا َو أ عاَم َعلی  ُحبِّ می شود که خدایتعالی می فرمایند: َو ُیْطِعُموَن الطَّ

)و نیاز( به آن و از روى محبت خدا به فقیر و یتیم و اسیر انفاق می کنند. 
1-2-2- ساده زیستن و دوری از تجمالت

 از جابر بن عبدالله انصارى، صحابی پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( منقول است که: مردى از اعراب 
مهاجر که فردى فقیر مستمند بود، پس از نماز عصر از رسول اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( طلب کمک 
و مساعدت نمود. حضرت فرمود که من چیزى ندارم. سپس او را به خانه فاطمه )سالم الله علیها( که در کنار 
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مسجد و در نزدیكی خانه رسول خدا قرار داشت، راهنمایی نمودند. آن شخص به همراه بالل )صحابی و مؤذن 
رسول خدا( به در خانه حضرت فاطمه )علیها السالم( آمد و بر اهل بیت رسول خدا سالم گفت و سپس عرض 
حال نمود. حضرت فاطمه )علیها السالم( با وجود اینكه سه روز بود خود و پدر و همسرش در نهایت گرسنگی 
گاه شد، گردن بندى را که فرزند حمزه، دختر عموى حضرت به ایشان هدیه  به سر می بردند، چون از حال فقیر آ
داده بود و در نزد آن بزرگوار یادگارى ارزشمند محسوب می شد، از گردن باز نمود و به اعرابی فرمود: این را بگیر 
و بفروش؛ امید است که خداوند بهتر از آن را نصیب تو نماید. اعرابی گردن بند را گرفت و به نزد پیامبر اکرم 
)صلی الله علیه و آله و سلم( بازگشت و شرح حال را گفت. رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( از شنیدن 
ماجرا، متأثر گشت و اشک از چشمان مبارکش فرو ریخت و به حال اعرابی دعا فرمود. عمار یاسر )از اصحاب 
پیامبر( برخاست و اجازه گرفت و در برابر اعطاى غذا، لباس، مرکب و هزینه سفر به اعرابی، آن گردن بند را از او 
خریدارى نمود. پیامبر اسالم )صلی الله علیه و آله و سلم( از اعرابی پرسید: آیا راضی شدى؟ او در مقابل، اظهار 
شرمندگی و تشكر نمود. عمار گردن بند را در پارچه اى یمانی پیچیده و آنرا معطر نمود و به همراه غالمش به 
پیامبر هدیه داد. غالم به نزد پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( آمد و جریان را باز گفت. حضرت رسول )صلی 
الله علیه و آله و سلم( غالم و گردن بند را به فاطمه )علیها السالم( بخشید. غالم به خانه ى صدیقه اطهر آمد. 

زهرا )علیها السالم(، گردن بند را گرفت و غالم را در راه خدا آزاد نمود. 
گویند غالم در این هنگام تبسم نمود. هنگامی که علت را جویا شدند، گفت: چه گردن بند با برکتی بود، 
گرسنه اى را سیر کرد و برهنه اى را پوشانید، پیاده اى را صاحب مرکب و فقیرى را بی نیاز کرد و غالمی را آزاد 

نمود و سرانجام به نزد صاحب خویش بازگشت. 
 رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( در شب زفاف پیراهن نویی را براى دختر خویش تهیه نمود. فاطمه 
)علیها السالم( پیراهن وصله دارى نیز داشت. سائلی بر در خانه حاضر شد و گفت: من از خاندان نبوت پیراهن 
کهنه می خواهم. حضرت زهرا )علیها السالم( خواست پیراهن وصله دار را مطابق خواست سائل به او بدهد که به 
یاد آیه شریفه "هرگز به نیكی دست نمی یابید مگر آنكه از آنچه دوست دارید انفاق نمایید"، افتاد. در این هنگام 

فاطمه )علیها السالم( پیراهن نو را در راه خدا انفاق نمود. 
1-2-3- اهتمام به تربیت فرزندان و محبت فوق العاده بایشان

1-2-4- اهتمام به انجام فرایض و مستحبات عبادى
1-2-5- اهتمام به برآوردن درخواست دوستان و همسایگان

 امام حسن مجتبی در ضمن بیانی، عبادت فاطمه )علیها السالم(، توجه او به مردم و مقدم داشتن آنان بر 
خویشتن، در عالیترین ساعات راز و نیاز با پروردگار را این گونه توصیف می نمایند: "مادرم فاطمه را دیدم که در 
شب جمعه اى در محراب عبادت خویش ایستاده بود و تا صبحگاهان، پیوسته به رکوع و سجود می پرداخت. و 
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شنیدم که بر مردان و زنان مؤمن دعا می کرد، آنان را نام می برد و بسیار برایشان دعا می نمود اما براى خویشتن 
هیچ دعایی نكرد. پس به او گفتم: اى مادر، چرا براى خویش همانگونه که براى غیر، دعا می نمودى، دعا 

نكردى؟ فاطمه )علیها السالم( گفت: پسرم ! اول همسایه و سپس خانه. " 
1-2-5 -زندگی خانوادگی و تربیت فرزندان نمونه

فاطمه )سالم الله علیها( همسر علی مرتضی علیه السالم است. گزارش هاى تاریخی و روایی نشان می دهد 
فاطمه )سالم الله علیها( به عنوان دختر پیامب )ص( مهم ترین شخصیت اسالم علیرغم وجود خواستگاران متعدد 
از بین اشراف و بزرگان ترجیح می دهد با علی ع که جایگاه اقتصادى مناسبی ندارد ولی ارتباط ایمانی و اعتقادى 
ویژه اى با رسول خدا دارد ازدواج نماید. فاطمه )علیها السالم( بی تردید از همان آغاز متوجه مخاطرات پیش روى 
و عواقب ازدواج با علی ع بوده است. علی)ع( که در زمان رسول خدا با سخنان و تأکیدات ایشان به عنوان خلیفه 
رسول خدا معرفی شده بودند پس از وفات پیامبر )ص( منزوى گشتند و در خانه بسر می بردند. ثمره این ازدواج 

حسن و حسین دو امام برحق شیعه و زینب و ام کلثوم بودند. 
 فاطمه )علیها السالم( در خانه

 فاطمه )علیها السالم( با آن همه فضیلت، همسرى نیكو براى امیر مؤمنان بود. تا جایی که روایت شده 
هنگامی که علی )علیه السالم( به فاطمه )علیها السالم( می نگریست، غم و اندوهش زدوده می شد. امام علی 
)علیه السالم( در ذیل خطبه اى به فاطمه )علیها السالم( با عنوان بهترین بانوى جهانیان مباهات می نماید و او را از 
افتخارات خویش بر می شمرد و نیز می فرماید: "بخدا سوگند که او را به خشم در نیاوردم و تا هنگامی که زنده 

بود، او را وادار به کارى که خوشش نیاید ننمودم؛ او نیز مرا به خشم نیاورد و نافرمانی هم ننمود. "
 1-3-  جایگاه علمی فاطمه زهرا )علیها السالم( 

 فاطمه زهرا )علیها السالم( در نزد شیعیان اگر چه امام نیست، اما مقام و منزلت او در نزد خداوند و در بین 
مسلمانان به خصوص شیعیان، نه تنها کمتر از سایر ائمه نیست، بلكه آن حضرت همتاى امیر المؤمنین و داراى 

منزلتی عظیم تر از سایر ائمه طاهرین )علیهم السالم( می باشد. 
خطبه هاى فاطمه )علیها السالم( نمونه خوبی براى دسترسی به مقام علمی ایشان است که طی آن معارف و 
اعتقادات کالمی اهل بیت در خصوص توحید، رسالت پیامبران، امامت و علل تشریع احكام را بیان فرموده اند. 

 1-4- فضایل معنوى و مقام عصمت فاطمه )علیها السالم(
 ارتباط ویژه پیامبر)ص(با ایشان وتعظیم وتكریم آن حضرت نسبت به فاطمه )س( و موقعیت آن بانو به عنوان 
به فاطمه )س(سوق داده است.  به گسترش نظریه »عصمت«نسبت  پیام آور وحی، متكلمان شیعی را  دختر 
شخصّیت فاطمه )س( دختر پیامبر بزرگوار اسالم )ص(از جنبه هاى مختلف مورد توّجه اندیشمندان مسلمان بوده 
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است. در این میان برخی تفاسیر از آیات مباهله وتطهیر نیز به تقویت این نظریه کمك کرده است. در بیان 
عصمت فاطمه )علیها السالم( و مصونیت او نه تنها از گناه و لغزش بلكه از سهو و خطا، استدالل به آیه تطهیر 
ما را بی نیاز می کند. عصمت فاطمه )علیها السالم( از لحاظ کیفیت و ادله اثبات همانند عصمت سایر ائمه و 

پیامبر است. 
1-5 - جایگاه اجتماعی – سیاسی فاطمه زهرا )علیها السالم 

 حضور فاطمه علیها السالم در بحبوحه ابالغ رسالت پیامبر )ص( در مكه و مراقبت از پیامبر در برابر هجوم 
کفار )ام ابیها( -محاصره اقتصادى مهاجران در شعب ابوطالب- مهاجرت به مدینه حضور در غزوات و جهاد و 
پس از پیامبر حمایت از حق امیر المومنان و دفاع از حق فدک همگی نشانگر نشاط و فعالیت اجتماعی حضرت 
و اهمیت آن در سیره فاطمی است. از سوى دیگردر تحوالت سیاسی پس از رحلت رسول خدا )ص( در تعیین 
خالفت، فاطمه )س( به مثابه محور حرکت هاى سیاسی طرفدار والیت علی )ع(و دفاع جانانه خود فاطمه)س( 
از علی )ع( الهام بخش نظریه "والیت" در تاریخ اندیشه سیاسی شیعه بوده است. فعالیتی که منجر به احقاق حق 
ایشام اگرچه پس از چند دهه شد و مهم تر از همه بلند آوازگی واستمرار و قدرت و قوت شیعه در طول تاریخ. 

2- فاطمه کوثر رحمت و هدایت براى جهانیان 
خدایتعالی به رسول گرامی خود در سوره کوثر نوید می دهد که در عوض زخم زبانهاى کفار کوثر را بدو 
هدیه خواهد داد. در تفسیر کوثر....... ولی بیشتر مفسران به قرینه آیه آخر سوره که ارتباط کوثر را با مقطوع 
ْبَتُر، گفت: دشمن تو 

َ
النسل و بی عقب بودن طرح کرده، کوثر را فاطمه علیها سالم دانسته اند. ِنَّ شاِنَئَك ُهَو اْل

است که ابتر و بی عقب خواهد بودن. و گفتند: منقطع از همه چیزها. و گفتند: منقطع آمد از آنچه در حّق تو 
می اندیشد. 

ظاهرًا پس از مرگ   عبدالّله قریش پیامبر )ص( را  ابتر و صنبور )شخصی    که  برادر و فرزندى  نداشته   باشد ( 
نامیدند. )مجمع البیان، طبرسی، مترجمان، ج 27، ص 310 311. ( سوره کوثر ناظر به این واقعه نازل شده است. 
خداوند در این سوره پیامبر را صاحب کوثر)خیر و یا نسل کثیر( توصیف نموده است. و چنانكه مسلم است 

نسل پیامبر)ص( از دخترشان حضرت فاطمه)س( استمرار و گسترش یافته است. 
فاطمه کوثر است به خاطر آنكه همه باید دستورات و معارف و احكام دین را بوسیله او و فرزندان او فرا 

گیرند. 
فاطمه زهرا )س(خیر کثیر است، زیرا همه افراد بشر در همه سرزمینها از مجراى فاطمه و فرزندان او هدایت 

می شوند. 
نبی مكرم اسالم )ص( فرمود: اگر همه نیكی ها و خوبی ها و ارزش هاى عالم به صورت یك شخص در آید، 

آن شخص فاطمه)س( است، بلكه برتر و بزرگتر است. 
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 فاطمه کوثر است زیرا خیرات و برکات او در فرداى قیامت هم نصیب محب فاطمه )س(می شود. محبت به 
فاطمه)س( در فرداى قیامت مایه نجات انسان است. پیامبر خدا)ص( فرمود: اى سلمان هر کس دخترم فاطمه)س( 
را دوست داشته باشد در بهشت و هر کس با او دشمنی کند در جهنم است. اى سلمان محبت فاطمه)س( در 
صد مكان نفع می رساند از جمله هنگام مرگ، قبر، میزان، محشر، صراط و موقع حسابرسی. )فرائد المسطین، 

ج2، ص67. (
 اگرچه دشمنان رسول خدا در صدد خاموش کردن نور فاطمه بودند ولی پس از صدها سال همچنان نام و 
یاد فاطمه در اقصا نقاط عالم طنین انداز است. روزبروز اندیشه فاطمی در حال گسترش و افزایش است. اینک 
پس از 14 قرن عالوه بر این که سالله فاطمه و نسل فاطمی در عالم اقزایش یافته معتقدان به ایده هاى فاطمی و 

تشیع در جهان گسترش یافته است. 
نگارش های مربوط به فاطمه زهرا )س(

 با آن که زهراى مرضیه در زمان حیات بسیار مظلوم و غریب بود ولی اینک پس از 14 قرن از رحلت آن بانو 
هرسال و هر روز به تعداد کتاب و مقاالت درباره ایشان افزوده می شود و صدها کتاب در باره حضرت تدوین 
شده )تا سال 1375 شمسی(1155 کتاب مسلقل در 19 زبان : 530 کتاب فارسی – 413 کتاب عربی – 120 
کتاب اردو-- 18 کتاب اذرى – 19 ترکی استانبولی - گجراتی – تامیلی – بنگالی-تایلندى – سواحلی – هوسایی – 
سومالیایی – 18 انگلیسی – 8 فرانسوى – 2 آلمانی- 3 روسی – اسپانیایی 2 کتاب – 11 پرتغالی – ایتالیایی. آمار این 
کتابها که در کشورهاى ایران – هند – لبنان – عراق – پاکستان – مصر – ترکیه – پرتغال – سوریه – بنگالدش – آلمان 
– بحرین – کویت – دبی – انگلستان – اسپانیا – ایتالیا- امریكا – تانزانیا- چاپ شده روز به روز در حال افزایش است. 

2-1- آثار ستایشگرانه از شخصیت فاطمه زهرا)س( 
ویژگی کوثر بودن حضرت زهرا سالم الله علیها را در گوناگونی و تنوع ملیتها و افرادى می توان یافت که به 
برکت وجود ایشان با تشیع آشنا شدند و هدایت گردیدند. در این مختصر به چند اثر جالب توجه اشاره می گردد. 
2-1-1- محمد تیجانی سماوى)متولد1943 )میالدى(، اسالم پژوه تونسی و یكی از علماى اهل سنت مالكی 

مذهب بود که کتابی با عنوان آنگاه که هدایت شدم اهل بیت، کلید مشكل هادارد. 
2-1-2- السید عبد المنعم حسن سودانی)1969(: بنور فاطمه اهتدیت

2-1-3 وچیا واله یرى 
مدخل »فاطمه« در دایرةالمعارف اسالمی لیدن رویكرد نسبتًا بی طرفانه اى دارد. مؤلف این مدخل خانم وچیا 
واله یرى )1893-1988( دانشمند ایتالیایی است. در این مدخل نسبتًا مفصل همة مطالب راجع به آن حضرت و 
نیز دیدگاه هاى مختلفی که دربارة آن بانو حتی در بین غربیان مطرح شده بیان گردیده است. واله یرى می گوید: 
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فاطمه، دختر محمد و خدیجه، همسر علی بن ابیطالب و مادر حسن و حسین)ع( و یگانه دختر پیامبر است که 
نامور شد و از سوى همة مسلمانان مورد احترام تقدیس قرار گرفت. واله یرى خاطر نشان می سازد که درپی تحقیق 
و مطالعه اى بی طرفانه براى بدست آوردن واقعیت هاست ولی ظاهرًا منابع تاریخی و مجموعه هاى حدیثی عالقة 
زیادى به ثبت وقایع زندگی فاطمه)س( نداشته اند. برخی مطالب گاهی عمدًا در ابهام و پیچیدگی قرار می گیرد. 
منابع قرن دّوم و سّوم و نیمه اّول قرن چهارم بویژه انساِب االشراف بالذرى، طبقات ابن سعد و سیره ابن هشام 
خیلی کم و بندرت فرصت پیدا کردند خود را درگیر فاطمه )س( بنمایند به همین دلیل زندگی وى در پس پرده 
ابهام مانده است. در منابع بعدى نظیراالستیعاب )ابن عبدالبر( و اسدالغابه )ابن اثیر( و االصابه )ابن حجر( از آن 
حضرت عمدًا غفلت شده است. مطالب این مدخل در دو بخش طبقه بندى شده است. بخش اول: شخصیت 

تاریخی فاطمه، بخش دوم: شخصیت افسانه اى)فراتاریخی( فاطمه 
مؤّلف ذیل عنواِن خصوصیات ظاهرى و اخالقی فاطمه)س(، تأکید می کند که به رغم گزارش هاى متناقض 
در این باب قطعًا فاطمه )س( بانویی سخت کوش، صبور و بردبار بوده و از انجام کارهاى خانه راضی بوده 
است. از کمك کردن به دیگران لذت می برده. همسران پیامبر او را محرم اسرار خود می دانسته اند و پیامبر را 
عاشقانه دوست داشته است و در برابر وى تسلیم محض بوده است. همچنین از بررسی روایات نتیجه می گیرد، 
فاطمه)س( قطعًا زنی شجاع و قویدل بود که توانست از همسرش در برابر ابوبكر دفاع کند و بی اعتبارى خالفت 
ابوبكر را به همگان بنمایاند. مؤلف شباهت زیادى بین مریم مقدس در بین مسیحیان و فاطمه در بین مسلمانان 
می بیند. از جمله به شباهت در لقب »مادر خدا« براى مریم و »ُام ابیها« براى فاطمه اشاره می کند و خاطر نشان 

می سازد که این لقب فقط در ُاسدالغابة ابن اثیر )قرن 6 و 7( براى آن حضرت ذکر شده است. 
در بخش شخصیت )فراتاریخی( فاطمه، از منابع متقدم شیعی مانند دالیل االمامة اثر محمد بن جریر طبرى 
آملی متعلق به قرن چهارم و کتاب حسین بن عبدالوهاب متعلق به قرن پنجم و مناقب ابن شهرآشوب متعلق به قرن 
ششم استفاده کرده  است. بنابرگزارش هاى این منابع خدیجه)ع( با خوردن سیبی بهشتی به فاطمه)س( باردار شد 
و براى کمك به زایمان وى چهار بانو یعنی )آسیه، سارا و مریم و صفورا دختر شعیب( از بهشت فرود آمدند. ده 
حوریه بهشتی با کاسه هایی از آب کوثر طفل نوزاد را شستشو دادند و در پارچه اى خوشبو پیچیدند. فاطمه)س( 
در یك ماه به اندازة یك سال رشد می کرد. در لحظه تولد فاطمه نورى مشرق و مغرب آسمان را روشن ساخت 

به همین مناسبت وى را زهراء گفتند. 
است. مك اولیف  نگاشته  را  قرآن  دایرةالمعارف  در  فاطمه)س(  مؤلِف مدخل  2-1-5- خانم مك اولیف 
می گوید: در قرآن آمده است که خداوند مریم را برگزید و پاك گرداند و او را بر زنان عالم برترى داد. همین 
خصوصیات یعنی پاکیزگی و عصمت و نیز برگزیدگی بر زنان عالم، براى فاطمه)س( نیز در منابع اسالمی روایت 

شده است. این هر دو زن، زنان رنج دیده تاریخ اند که پسران آنها مورد خشونت واقع شده است. 
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خانم اولیف که سر ویراستار دایرةالمعارف قرآن است. مدخل فاطمه )س( را به دلیل رابطه اش با آیه 33 سوره 
احزاب )طهارت اهل بیت( و آیه 61 سوره آل عمران )مباهله( و آیة 42 سورة آل عمران )برگزیدگی مریم›ع‹( 

تألیف کرده است. 
نظر  از  ماسینیون  است.  افراد  این  از  یكی  فرانسوى  مستشرق  )1962-1883م(  ماسینون  -لویی   6-1-2
ژرف نگرى و توانایی در استنباط مایه هاى پنهانی که در فراسوى نماى ظاهرى برخی گرایش ها و مكاتب مخفی 
گردیده بر دیگر خاورشناسان مزّیت آشكارى دارد. وى عالقة ویژه اى به تصوف داشته آثار متعددى دربارة حالج 
و تصوف و خاندان هاى شیعی پدید آورده از جمله مقاله اى دربارة شخصیت فاطمه از دیدگاه شیعه در 1938 و 
نیز کتابی با عنوان »مباهله در مدینه و عظمت فاطمه)س(« در 1955 منتشر کرد. بنابر تعریفی که ماسینیون از 
فاطمه)س( بیان می کند وى بانویی است که خصایصی دقیقًا مطابق پدر بزرگوارش دارد. فاطمه)س(، میزباِن 
خیمة پذیرایی از تازه واردان به اسالم است. او مبادى و اصل کل اسالم و اسالم کلی را بیان می کند. با این 
همه حقیقت روح فاطمه)س( در زمان حیاتش ناشناخته ماند. ماسینیون فاطمه)س( را به مثابه وجودى فوق العاده 
متعالی و وراى طبیعت مادى ترسیم می کند و تقدس مقام وى را با مقامی که مریم)س( در بین مسیحیان دارد 
قابل مقایسه می داند. بنظر وى فاطمه اسرارى دارد در امتداد اسرار کلی هستی. ماسینیون می گوید براى درك و 
فهم کارهایی که فاطمه)س( براساس شهود قلبی و علم ماورایی انجام می داده باید گزارش هاى پراکنده و مبهم 
تاریخی با نظم و ترتیب در کنار هم قرار داده شود تا بتوان تصویر قابل قبولی از آن بانو دریافت نمود. ماسینیون در 
تك نگارى " مباهله در مدینه" نیز عظمت مقام فاطمه )س(را با توّجه به آیه مباهله تبیین می کند و شبهات المنس 

مستشرق بلژیكی در باره زندگی فاطمه )س( را پاسخ می دهد. 
2-1-6- هانرى کربن ؛خاورشناس دیگرى که با رویكردى مشابه، توصیفی ازشخصّیت فاطمه )س( بدست 
داده است، هانرى کربن فرانسوى )1903-1978( شاگرد ماسینیون است. وى نیز به فلسفه و عرفان اسالمی 
فوق العاده عالقمند است و با ترجمه و تصحیح و تعلیق نگارى و برآثار مخطوط فلسفی و عرفانی بویژه آثار 

سهروردى خدمات ارزنده اى به فرهنگ اسالمی داشته است. 
شاید بتوان گفت کربن نخستین شخصیتی است که در جهت شناساندن مذهب شیعه در غرب تالش هاى 
وافرى کرده است و در آثار مختلف خود این مهم را پیگیرى نموده است. کربن در کتاب ارض ملكوت و کالبد 
انسان در روز رستاخیز مطالبی دربارة فاطمه)س( دارد. او می گوید: اگر معرفت پیامبر، عنصر ذاتی مذهب اسالم 
است، در حكمت شیعه معرفت امام نیز بدان افزوده می شود. در کنار رسالت پیغمبر که پیغام وحی را با کالم به 
مردم می رساند، وظیفة ارشاد الهامی یعنی وظیفه اى که مؤمنان را به مفاهیم نهانی وحی آشنا می سازد نیز وجود 
دارد، و این همان وظیفة امام است. چهارده نفرى که وظیفة ارشاد معنوى و والیت را پس از رسالت پیغمبر)ص( 
عهده دار شده اند، شخص پیغمبر و دخترش فاطمه)ع( و دوازده امام هستند. این هیأت چهارده معصوم، نه تنها 
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از نظر ظهور عارضی در این دنیا، بلكه از جهت واقعیت وجودهاى ازلی و ابدى پیش از این عالم نیز مورد تأمل 
واقع شده اند. ذوات آنان، اساسًا در زمرة تجلیات الهی است. آنان اسماء و صفات الهی اند. بنا به باور کربن، در 

حكمت الهی شیعه، امامت نقش مسیح شناسی را در حكمت الهی مسیحی دارد. 
کربن می گوید: ما جهانی سه جانبه داریم، جهان انسان خاکی که موضوع ادراك حواس است، جهان نفس 
یا ملكوت که به طور اخّص عالم ادراك از طریق تصور و خیال است، و جهان عقول محض کروبیان یا عالم 
جبروت که موضوع معرفت عقالنی است. کربن می گوید: »در وجود حضرت فاطمه )ع( به عنوان عضو هیأت 

برتر از بشر چیزى وجود دارد نظیر ارض برتر از ملك. فاطمه)س( متعلق به ارض ملكوت است«. 
کربن برآن است که غربی ها به مادى بودن قضایاى تاریخی عادت کرده اند به همین دلیل در درك این نكته با 
اشكال مواجه می شوند که تمام ایمان و امید مؤمن و نیز مسئولیت وى نه از یك قضیة تاریخی بلكه از یك قضیة 
ماوراء تاریخی سرچشمه می گیرد. یعنی از پیمان الستی که بین خداوند و وجود آدم ملكوتی منعقد شده است. 
در تفسیر کربن از فلسفة تاریخ شیعه ترتیب تقّدم وجودى حضرات معصومین)ع( مطابق ترتیب پاسخ هایشان 
به همان پرسش ازلی است. نیروى ایجادگر و الزمة وجود هر کس او را قادر می گرداند تا جوابی را که به بسته 
شدن پیمان الهی در عهد الست انجامید برزبان آرد. ترتیب تسلسل وجودى این جوابها سرنوشت بنیاد هیأت 
الهوت را معین می کند و در نتیجه سلسله مراتب چهارده وجود روحانی متعالی در روى زمین در طی دایرة 
نبوت محمدیه، در سلسله متوالی اشخاصی که مظاهر آنند یعنی حضرت محمد)ص( و دخترش فاطمه )ع( و دوازده 
امام، تجّلی می کند. بدین ترتیب، وجود فاطمه)س( هم هیأت الهوت را بنیاد می دهد هم آن را کمال می بخشد. 
بدون وجود شخص فاطمه)ع( نه تجلی امامت وجود خواهد داشت نه والیت امام. این چهارده معصوم بلورهاى 
ناب شعله فشانند که چشم نمی تواند خیره برآن بنگرد. آنها فقط محبوبان و حبیبان و اولیاء الله نیستند. بلكه عین 
جوهر عشق الستی هستند که همه عارفان بدان مشتاقند. این جوهر، به عقیدة اهل معناى شیعه، براى آن کس که 

به اسرار امامت محرم نباشد دست نیافتنی است. 
از ازدواج فاطمه)ع( و علی بن ابی طالب علیها السالم زوج نمونة بی نظیرى پدید آمد، که تجلی مقارنة ازلی است 
که در عالم ابدیِت هیأت الهوتی به ظهور پیوست. امام اّول و فاطمه در برابر یكدیگر، نسبت دواقنوم اّول یا عقل 
و نفس را دارند. و به اصطالح مأنوس تر، زوج sophia, Logos می باشند. این زوج، تجّلی و نمونة زوج ازلی و 
ابدى عقل نفس در عالم خاك اند. در تعبیر کربن، فاطمه سوفیاست، یعنی عقل و قدرت الهی که همه چیز را 
درمی یابد. نور الهی است که همة عوالم را نورباران می کند و به همین سبب شخص سرمدى او که راِز جهاِن 
نفس است بیان و ظهور آن هم هست که بدون آن مصدر خالقة جهان ناشناخته و ناشناختنی و براى همیشه در 

پردة غیب  نهان می ماند. 
 فاطمه)س( دختر پیامبراسالم)ص( آن قدر مظلوم بود که در مدینه النبی شهر پیامبر شبانه غسل شد و شبانه کفن 
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شد و شبانه دفن گردید. با این همه نام پرآوازه و مكتب انسان ساز فاطمی تا همیشه تاریخ ادامه دارد و جاویدان 
و پررهرو است. 
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