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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 
و شایسته ترین الگوهاى زندگی انسان ها در هر زمان و مكان برنامه و راهكار دارد. نهج البالغه گنجینه اى بس 
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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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نشانه شناسی مفهوم عدالت در نامه ی 53 نهج البالغه از دیدگاه سوسور

 بهزاد مریدی1، روح الله صالحی2
1- استادیار گروه زبان شناسی و زبان های خارجی دانشگاه پیام نور 

2- دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زبان شناسی همگانی دانشگاه پیام نور

چکیده
نشانه شناسی که در قرن بیستم به شیوه ى علمی و نظامند پایه ریزى شد زمینه اى را براى تحلیل متون فراهم 
و  روابط همنشینی  بر  مبتنی  دیدگاه سوسور  فردینان دو سوسور است.  آن  بنیانگذاران  از جمله  است.  آورده 
جانشینی و تقابل نشانه ها در نظام هاى نشانه اى می باشد. از این رو در مقاله ى حاضر سعی شده است از مهم ترین 
مفاهیم نهج البالغه که عدالت می باشد را براساس دیدگاه سوسور نشانه شناسی کند. ابتدا به توضیح نظرات 
سوسور در مورد نظام هاى نشانه اى من جمله زبان پرداخته شده است. ساختار نشانه و انواع روابط بین نشانه ها نیز 
توضیح داده شده است. سپس عدالت را از دیدگاه بعضی از اندیشمندان غربی و اسالمی تعریف شده است. 
در قسمت تجزیه و تحلیل براساس روابط همنشینی و جانشینی و تقابل ها سعی در کشف مدلول هاى عدالت 
در نامه ى 53 نهج البالغه کرده ایم. همچنین نظرات سایر اندیشمندان را با دیدگاه هاى امام علی)ع( مقایسه کرده 
ایم. در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که داللت هاى عدالت شامل مفاهیمی همچون خردورزى در درون انسان، 
برابرى و عدم تبعیض، رعایت انصاف، حق مدارى، شایسته ساالرى )عدالت استحقاقی(، دوسویه بودن حق، 
مشورت پذیرى و خود راى نبودن، توزیع منصفانه بیت المال، نظم بخردانه است که با هم روابطی را تشكیل 

می دهند که همچون یک نظام عمل می کنند. 

کلمات کلیدی: نهج البالغه، عدالت، سوسور، نشانه شناسی، روابط همنشینی و جانشینی
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مقدمه
سوسور نشانه شناسی را دانشی در نظر می گیرد که به بررسی نقش نشانه ها در اجتماع می پردازد. او این دانش را 
بخشی از روان شناسی اجتماعی و در نهایت بخشی از روان شناسی عمومی می پندارد. او زبان شناسی را هم بخشی 
از نشانه شناسی می داند و وظیفه ى زبان شناس را تعریف و تعیین نظامی می پندارد که داده هاى نشانه شناسی در 
زبان ایجاد کرده اند )سوسور، 1378: 24(. سوسور سر آغاز نشانه شناسی ساختگرا و نقد ساختارى است. البته در 
اینجا ما فقط نشانه ها را صرفا از دیدگاه سوسور بررسی می کنیم و دیدگاه هاى سایر متفكران ساختگرا را در بررسی 
متن دخیل نمی کنیم. آنچه سوسور بنیان گذاشته است می تواند شرایطی را براى تحلیل تمام متون زبانی و همچنین 
متن هاى غیرزبانی ایجاد کند. نهج البالغه یكی از کتاب هاى مهم مسلمانان است که مورد تمجید نه تنها مسلمانان 

بلكه غیر مسلمانان نیز بوده است. نهج البالغه شامل 241 خطبه 79 نامه و 480 حكمت می باشد. 
و  البالغه می گوید:»جویندگان  نهج  را گرداورى کرده است در مورد  البالغه  نهج  سید رضی که خود 
سودبرندگان از آن زیاد است و این به دلیل گران سنگی و قدر و منزلت این کتاب در فراهم داشتن شگفتی هاى 
دارد:  دنیا  چندین  خود  البالغه  نهج  که  است  معتقد  نیز  مطهرى  استاد  اوست«.  زبان آورى  و  سخن ورى 
دنیاى زهد و تقوا، دنیاى عبادت و عرفان، دنیاى مالحم و مغیبات، دنیاى سیاست و مسئولیت هاى اجتماعی، 

دنیاى حماسه و شجاعت... )برگرفته از سایت ویكی فقه(. 
یكی از اصول تمام حكومت هاى مشروع اصل عدالت است. از این رو عدالت در حكومت امام علی)ع( نیز 
جایگاه ویژه اى داشته و حكومت ایشان در عدالت زبانزد همگان بوده است. عدالت یكی از مفاهیم اساسی 
است که ایشان در نهج البالغه بدان پرداخته است. از دیدگاه امام علی آنچه باعث ارزشمندى حكومت می شود 
وجود حاکمی عادل است )افضلی، 1393(. عدالت یكی از ارمان هاى حقوق بشر است و جز ارجمندترین 
ارزش هاى انسانی است. عدالت را می توان با کرامت انسانی و احترام مرتبط دانست و اینكه شهروندان حقوقی 

دارند که دولت ها نباید بدان تعدى کنند )کاتوزیان، 1386(. 
خداوند در آیه ى 7 سوره ى انفطار گوهر وجودى هر انسانی را عدل و حق تعریف می کند. از این رو با توجه 
به اهمیت عدالت در تمام جنبه هاى زندگی انسان و جامعه ضرورى می نماید به بررسی مفهوم عدالت در نهج 
البالغه که گرانقدرترین کتاب هاست بپردازیم. در این مقاله به نشانه شناسی عدالت در نامه ى 53 نهج البالغه 

که جز زیباترین و مشهورترین نامه هاست می پردازیم تا از این طریق پی ببریم که:
 امام علی عدالت را با چه مفاهیمی بكار برده است؟

چه شبات و تفاوتی بین دیدگاه ایشان و سایر متفكران وجود دارد؟
آیا بین مفاهیم عدالت ارتباط ساختارى وجود دارد؟



13مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

پیشینه ی پژوهش
تاکنون مطالعات زیادى در مورد عدالت علی در نهج البالغه انجام شده اما در مورد نشانه شناسی یک مفهوم 
در نهج البالغه پژوهش هاى فراوانی انجام نشده است که در ادامه آن ها را نام می بریم. در مقاله اى با عنوان »تحلیل 
نشانه شناختی خوارج براساس نظریه ى خود و دیگرى یورى لوتمان با توجه به گزاره هاى نهج البالغه« توسط خانم 
آزاده عباسی )1399( انجام گرفته که ویژگی هاى خوارج را براساس نظریه ى لوتمان توصیف و تحلیل می کند. 
در مقاله ى »بازنمایی هویت معاویه در نامه هاى نهج البالغه با رویكرد نشانه شناسی اجتماعی« توسط محصص و 
ذیالیی)1399(، نویسندگان با رویكردى اجتماعی در نهج البالغه سعی در بازشناخت شخصیت معاویه را دارند. 
نظرى و دیگران )1398( نیز به »بررسی فرآیند نشانه شناسی اجتماعی در نهج البالغه با تكیه بر هویت و آداب و 
معاشرات« پرداخته اند. اقبالی )1396( در مقاله اى به »نشانه شناسی و تحلیل فرامتنی برخی از کنایات نهج البالغه« 
پرداخته است. اما در نهایت در تحقیقی از افضلی )1393( با عنوان »معناشناسی واژه ى عدالت در نهج البالغه« 
سعی کرده با معناشناسی ناشی از روابط همنشین و جانشین به بررسی مفهوم عدالت بپدازد اما تحقیق ایشان کامال 

مبتنی بر نظریه ى نشانه شناسی سوسور نمی باشد. لذا تحقیق حاضر با این عنوان مورد جدیدى می باشد. 

چارچوب نظری 
نشانه شناسی سوسوری

سوسور زبان را دستگاهی از نشانه ها می داند که افكار را بیان می کنند او عالو بر زبان نظام هایی مثل الفباى 
کر و الل ها، آیین هاى نمادین و.... را هم نظام هاى نشانه اى در نظر می گیرد )سوسور، 1378: 24(. سوسور 
واژگان و سایر عناصر و واحدهاى زبانی را بعنوان نشانه در نظر می گیرد که باهم در ارتباط اند به همین خاطر از 

اصطالح نظام در مورد آن ها استفاده میكند. 
بنا بر نظر سوسور نشانه شناسی به بررسی نشانه ها می پردازد اینكه نشانه ها از چه چیزهایی تشكیل شده اند و 
چه قوانینی دارند. او زبان را بخشی از نشانه شناسی در نظر می گیرد )سوسور، 1378: 24(. بدین طریق می توان 
به بسیارى از نظام ها که همچون زبان از نشانه ها تشكیل شده اند بصورت تازه اى نگریست و براساس قوانین علم 
نشانه شناسی به توصیح و تفسیر آنها پرداخت. )سوسور، 1378: 26(. این جاست که اهمیت نشانه شناسی به 

عنوان یک روش جدید براى بررسی بسیارى از پدیده ها و نظام ها آشكار می شود. 
از دیدگاه سوسور نشانه دوجهی می باشد شامل دال و مدلول. منظور از دال، تصور صوتی و منظور از مدلول، 
مفهوم نشانه است. از نظر سوسور دال و مدلول هر دو ذهنی اند. رابطه ى بین دال و مدلول را داللت می نامند. 
دال و مدلول به یكدیگر وابستگی متقابل دارند اما هیچ یک بر دیگرى ارجحیت ندارد )سجودى، 1387: 12-
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13(. سوسور برداشتی ساختارى از معنا دارد بدین سان که روابط بین نشانه ها باعث معنا یافتن نشانه می شود بجاى 
ارجاع نشانه به جهان خارج. در واقع در نظام زبان همه چیز بستگی به روابط دارد. )سجودى، 1387: 15(. 

دو نوع رابطه را می توان در نظام هاى نشانه اى مثل زبان از هم بازشناخت: روابط همنشینی و جانشینی یا 
متداعی. منظور از روابط همنشینی، توالی عناصر زبانی در یک زنجیره ى خطی است اما در روابط جانشینی، 
با هم مرتب می شوند و گروه هاى مختلفی را تشكیل  عناصر زبانی که باهم وجه اشتراکی دارند در حافظه 
می دهند در نتیجه روابط مختلفی بین آن ها برقرار است. رابطه ى همنشینی رابطه اى حضورى و عینی است اما 
رابطه ى جانشینی مربوط به عناصر غیابی است که در ذهن بهم مرتبط شده اند. )سوسور، 1378: 176-177(. 
در این پژوهش سعی شده است با مفاهیم سوسورى و همچنین با تجزیه و تحلیل متن مورد نظر براساس روابط 

همنشینی و جانشینی به داللت هاى متن در مورد مفهوم عدالت پی ببریم. 

تعاریف عدالت
افالطون عدالت را به معناى اینكه هر چیزى سر جاى خود باشد تعریف می کند. ارسطو عدالت را بر دو نوع 
می داند عدالت عام که شامل تمام فضیلت هاست و عدالت خاص یعنی حق هر کسی را به شایستگی بدهند. 

)کاتوزیان، 1386(. 
ابونصر فارابی متاثر از دیدگاه هاى افالطون و ارسطو بود. در کتاب مدینه ى فاضله ى خود دو مفهوم از عدالت 
را بیان کرده است. مفهوم اول قرار دادن هر چیزى سر جاى خود و مفهوم دوم میانه روى و پرهیز از افراط و 
تفریط. فارابی عدل در وجود انسان را ناشی از برترى قوه ى خرد بر قوه ى شهوت و غضب می دانست )جالینوسی 
و نجف پور، 1386(. در مورد عدالت اقتصادى به عدالت توزیعی گرایش داشت که دولت در آن نقش مهمی 
را ایفا می کند. مدینه ى فاضله ى فارابی جامعه اى بی طبقه است که ویژگی مهم آن انجام فعالیت هاى اقتصادى 

برمبناى ایمان به خداست. )جالینوسی و نجف پور، 1386، به نقل از توانایان فر، 1359(. 
مارکس در زمینه ى عدالت اقتصادى معتقد به عدالت توزیعی بود که در ان مالكیت خصوصی بصورت 
کامال اشتراکی درآید. در مورد عدالت سیاسی بر این باور بود که دولت، قانون و مذهب و... همه در راستاى 
حمایت از طبقه ى سرمایه دار هستند در نتیجه باید از بین بروند. اما رالز عدالت را شامل ازادى و تمایز می دانست. 
در مورد تمایزات، او قائل به این بود که قوانین باید به نفع طبقه ى محروم باشد. همچنین معتقد به ایجاد فرصت 
برابر براى افراد جامعه بود. از جمله متفكران مسلمان معاصرکه دیدگاه هایی مشابه به رالز دارد عالمه نائینی است. 
او بیشتر توجه اش به عدالت سیاسی بود و مهم ترین وظیفه ى دولت را تامین مصالح و نظم مملكت و رساندن 

حق به حق دار و جلوگیرى از تعدى به حقوق دیگران می دانست )جالینوسی و نجف پور، 1386(. 
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استاد مطهرى هم به عدالت توزیعی و هم عدالت استحقاقی توجه اشتند. عدال استحقاقی یعنی هر فرد 
متناسب با استعداد و شایستگی که دارد منصب مناسبی را در جامعه اشغال کند. عدالت توزیعی مرتبط با افرادى 

است که توانایی کار ندارند در نتیجه در اموال ثروتمندان شریک اند. )جالینوسی و نجف پور، 1386(. 
قوانین حقوق بشر مبتنی بر سه اصل عدالت، آزادى و برابرى است. واالترین آن ها عدالت است زیرا آزادى 
بی قید و شرط پذیرفتنی نیست. از جانب دیگر برابرى بیش از حد ممكن است منجر به بی عدالتی می گردد. اما 
عدالت هیچ قید و مرزى ندارد. جنبه ى لطیف تر عدالت یعنی انصاف نیز همین گونه است )کاتوزیان، 1386(. 

تجزیه و تحلیل و بحث
در ابتدا نشانه شناسی را با نگاهی به عناوین بخش هاى مختلف نامه شروع می کنیم تا به نگاهی کلی در مورد 
داللت نامه دست بیابیم و در ادامه واژگان و عبارات مرتبط با عدالت را در هر بخش نشانه شناسی خواهیم کرد. 
در عنوان کلی نامه و همچنین عناوین بعضی از بخش هاى مختلف نامه به همنشینی این عناصر می رسیم: مالک 
اشتر، فرماندار مصر، اخالق رهبرى، مردم گرایی، حق گرایی، روابط اجتماعی رهبران، سیماى قضات و داوران 
و هشدار از ریختن خون ناحق. با توجه به اینكه امام علی)ع( مالک را بعنوان فرماندار مصر تعیین کرده بودند و 
از طرفی همنشینی با عناوین مختلف نامه میتوان نتیجه گرفت بخش عمده اى از مفهوم عدالت که ایشان در این 
نامه مطرح کرده اند مربوط به عدالت سیاسی است. البته سایر انواع عدالت که مرتبط با عدالت سیاسی خواهند 

بود نیز اشاره شده است. در بخش اول نامه با عنوان ضرورت خودسازى ایشان می فرمایند:
ُه « وِء ِإالَّ َما َرِحَم اللَّ اَرٌة ِبالسُّ مَّ

َ
ْفَس أ َهَواِت َو َیَزَعَها ِعْنَد اْلَجَمَحاِت َفِإنَّ النَّ ْن َیْكِسَر َنْفَسُه ِمَن الشَّ

َ
»أ

»به او فرمان می دهد تا نفس خود را از پیروى آرزوها باز دارد، و به هنگام سرکشی رامش کند، که: “همانا 
نفس همواره به بدى وا می دارد جز آن که خدا رحمت آورد«

در این قسمت عناصر نفس، پیروى از آرزوها، سرکشی، رام و بدى در محور همنشینی هستند. چنین برداشت 
می شود که پیروى از آرزوها و نفس باعث سرکشی و انجام اعمال بد می شود. سرکشی تداعی گر غضب و ظلم 
است که در تقابل با عدالت قرار می گیرد. بناربر دیدگاه فارابی که رسیدن به عدل در وجود انسان ناشی از غلبه ى 
قوه ى خرد بر قوه ى شهوت و غضب است میتوان اینگونه نتیجه گرفت که امام از این طریق راه رسیدن به عدالت 

درونی را به ما نشان داده است. 
ْهُتَك ِإَلی ِباَلٍد َقْد َجَرْت َعَلْیَها ُدَوٌل َقْبَلَك ِمْن َعْدٍل َو َجْوٍر« ی َقْد َوجَّ نِّ

َ
»ُثمَّ اْعَلْم َیا َماِلُك أ

»پس اى مالك بدان! من تو را به سوى شهرهایی فرستادم که پیش از تو دولت هاى عادل یا ستمگرى بر آن 
حكم راندند «
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ایشان دال هاى عادل و ستمگر را همنشین هم بكار بردند. از آنجایی که این دو مفهوم رابطه ى تضاد دارند 
از این طریق مفهوم عادل بودن برجسته شده است از طرف دیگر این دو عنصر با واژه ى دولت نیز همنشن اند. 
واژه ى دولت در محور جانشینی تداعی گر مفاهیمی مثل سیستم و نظام است پس نظمی که ایشان پیشنهاد 
می کند باید عادالنه باشد و اینكه چرا واژه ى فرد یا شخص را بجاى دولت بكار نبرده اند می توان اینگونه استنتاج 
کرد ایشان با حكومت هایی که مبتنی بر نظر یک نفر و خود راى و مستبدانه هستند مخالف است. در مجموع 
داللت بخش اول نامه با توجه به عناصر همنشینی و جانشینی بر عدالت درونی فرد است. عدالت درونی الزمه ى 

عدالت بیرونی می باشد. در بخش دوم با عنوان اخالق رهبرى، ایشان می فرمایند:
ُهْم  ْکَلُهْم َفِإنَّ

َ
ْطَف ِبِهْم َو اَل َتُكوَننَّ َعَلْیِهْم َسُبعًا َضاِریًا َتْغَتِنُم أ َة َلُهْم َو اللُّ ِة َو اْلَمَحبَّ ِعیَّ ْحَمَة ِللرَّ ْشِعْر َقْلَبَك الرَّ

َ
»َو أ

ا َنِظیٌر َلَك ِفی اْلَخْلِق«  یِن َو ِإمَّ ٌخ َلَك ِفی الدِّ
َ
ا أ ِصْنَفاِن ِإمَّ

»مهربانی با مردم را پوشش دل خویش 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، دسته اى برادر دینی تو، و دسته دیگر 

همانند تو در آفرینش می باشند.«
در اینجا دال هاى دوستی با همگان، برادر دینی و همانند در آفرینش در محور همنشینی سعی در رساندن 
مدلولی دیگر براى عدالت را دارند. دوستی با همگان تداعی گر برابرى است. برادر دینی و همانندى در آفرینش 
گرچه مدلول هاى یكسانی ندارند اما در بخشی از مفهوم با یكدیگر شباهت دارند که همان برابرى انسان ها است. 
در اینجا نباید جنبه ى تقابلی این دو عنصر را در نظر بگیریم چرا که در همنشینی با دال دوستی با همگان باید 
یک ساختار داللت مند را تشكیل دهد. در این بخش داللت کلی بر برابرى و عدم تبعیض بین انسان ها، بعنوان 

مدلولی براى عدالت است. در بخش سوم نیز ایشان مدلولی دیگر را براى عدالت بیان کرده اند:
َک ِإالَّ َتْفَعْل َتْظِلْم.  ِتَک، َفِإنَّ ْهِلَک، َوَمْن َلَک ِفیِه َهًوى ِمْن َرِعیَّ

َ
ِة أ اَس ِمْن َنْفِسَک، َوِمْن َخاصَّ ْنِصِف النَّ

َ
ْنِصِف اللَه َوأ

َ
أ

»با خدا و با مردم، و با خویشاوندان نزدیك، و با افرادى از رعّیت خود که آنان را دوست دارى، انصاف را 
رعایت کن، که اگر چنین نكنی ستم روا داشتی،«

دال هاى با خدا، با مردم، با خویشاوندان که تداعی گر همگان هستند. اما دلیل اینكه در محور جانشینی چرا 
همگان را بكار نبرده اند شاید بخاطر اهمیت موضوع بوده است. در ادامه این دال ها با انصاف و ستم در محور 
همنشینی قرار گرفته اند. انگونه که دکتر کاتوزیان بیان کرده اند که انصاف جنبه ى لطیف تر عدالت است پس 

انصاف تداعی گر عدالتی لطیف تر است که عدم رعایتش یعنی ستم. 
در بخش چهارم با عنوان مردم گرایی، حق گرایی:

ِة  ِة، َفِإنَّ ُسْخَط اْلَعامَّ ِعیَّ ْجَمُعَها ِلِرَضی الرَّ
َ
َها ِفی اْلَعْدِل، َوأ َعمُّ

َ
، َوأ ْوَسُطَها ِفی اْلَحقِّ

َ
ُموِر ِإَلْیَک أ َحبَّ ااْلُ

َ
َوْلَیُكْن أ
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ِة.  ِة ُیْغَتَفُر َمَع ِرَضی اْلَعامَّ ِة، َوِإنَّ ُسْخَط اْلَخاصَّ ُیْجِحُف ِبِرَضی اْلَخاصَّ
»دوست داشتنی  ترین چیزها در نزد تو، در حق میانه  ترین، و در عدل فراگیرترین، و در جلب خشنودى 
مردم گسترده  ترین باشد، که همانا خشم عمومی مردم، خشنودى خواص )نزدیكان( را از بین می  برد، اّما خشم 

خواص را خشنودى همگان بی  أثر می  کند.« 
ترین، عدل، خشنودى مردم، خشم خواص در محور  میانه  این قسمت دال هاى حق گرایی، در حق  در 
همنشینی هستند. حق و حق گرایی تداعی گر عدالت هستند که باعث ناخشنودى خواص و خشنودى عمومی 

می شود. داللت کلی این قسمت بر حق مدارى بعنوان مفهومی براى عدالت است. 
در بخش ششم امام علی می فرمایند:

ْعَواُن 
َ
ُهْم أ ْشَراِر َقْبَلَک َوِزیرًا، َوَمْن َشرَِکُهْم ِفی اآلَْثاِم َفاَل َیُكوَننَّ َلَک ِبَطاَنًة، َفِإنَّ  ِإنَّ َشرَّ ُوَزَراِئَک َمْن َکاَن ِلاْلَ

َلَمِة َثَمِة، َوِإْخَواُن الظَّ ااْلَ
»بدترین وزیران تو، کسی است که پیش از تو وزیر بدکاران بوده، و در گناهان آنان شرکت داشته، پس مبادا 

چنین افرادى محرم راز تو باشند، زیرا که آنان یاوران گناهكاران، و یارى دهندگان ستمكارانند.«
در این زنجیره، دال هاى بدترین وزیران، وزیر بدکاران و یارى دهندگان ستمكاران در رابطه ى همنشینی هستند. 
ستمكاران در تقابل با عدالت خواهان قرار می گیرد پس امام قصد داشته بیان کند که چه افرادى در این پست وزیر 
باشند مصداق بی عدالتی است. این موضوع تداعی گر عدالت استحقاقی است که چه کسی مناسب چه کارى است. 

در بخش هفتم آمده است:
ْحَساِن، َوَتْدِریبًا  ْحَساِن ِفی ااْلِ َواَل َیُكوَننَّ اْلُمْحِسُن َواْلُمِسیُء ِعْنَدَک ِبَمْنِزَلة َسَواء، َفِإنَّ ِفی َذِلَک َتْزِهیدًا اِلَْهِل ااْلِ

ْلَزَم َنْفَسُه. 
َ
ْلِزْم ُکالًّ ِمْنُهْم َما أ

َ
َساَءِة َوأ َساَءِة َعَلی ااْلِ اِلَْهِل ااْلِ

»هرگز نیكوکار و بدکار در نظرت یكسان نباشند، زیرا نیكوکاران در نیكوکارى بی رغبت، و بدکاران در بد 
کارى تشویق می گردند، پس هر کدام از آنان را بر أساس کردارشان پاداش ده« 

در زنجیره ى همنشینی با دال هاى نیكوکار و بدکار که مدلول هاى متضاد دارند مواجه هستیم که در اینجا 
هدف برجسته کردن و منفک کردن این دو دال از هم است در ادامه دال یكسان نبودن را داریم که تداعی گر 
عدم برابرى و تفاوت قائل شدن است. دکتر کاتوزیان برابرى بیش از حد را منجر به بی عدالتی می داند. در اینجا 

داللت متن از عدالت مبنی بر برابر نبودن آدم ها در اعمالشان است. 
در بخش هشتم با عنوان شناخت اقشار گوناگون اجتماعی به معرفی قشرها و مشاغل مختلف در جامعه و 
ویژگی هاى هر یک می پردازند. با بررسی نشانه هاى زبانی در هر بخش می توان دریافت که امام در مورد هر قشر 
افرادى با ویژگی هاى خاص را مناسب هر شغل می داند. این موضوع تداعی گر عدالت استحقاقی است که قبال 
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بیان شد. امام در توضیحاتشان می فرمایند:
َوِلُكّل َعَلی اْلَواِلی َحقٌّ ِبَقْدِر َما ُیْصِلُحُه

 »و همه آنان به مقدارى که امورشان اصالح شود بر زمامدار، حّقی مشخّص دارند،«
دال هاى اصالح امور، زمامدار و حق که در رابطه ى همنشینی هستند داللت بر حق هر قشر اجتماعی بر 
گردن دولت دارد. در محور جانشینی نیز تداعی گر این موضوع است که دولت هم حقی بر گردن هر قشر 
اجتماعی دارد. در این قسمت عدالت به معناى انجام وظایف متقابل دولت و مردم نسبت به یكدیگر است. به 

عبارت دیگر عدالت نه امرى یک سویه بلكه دوسویه است. 
در سیماى کارگزاران دولتی چنین آمده است:

ُهَما ِجَماٌع ِمْن ُشَعِب اْلَجْوِر َواْلِخَیاَنِة.  َثَرًة، َفِإنَّ
َ
ِهْم ُمَحاَباًة َوأ اِلَک َفاْسَتْعِمْلُهُم اْخِتَبارًا، َواَل ُتَولِّ ُموِر ُعمَّ

ُ
ُثمَّ اْنُظْر ِفی أ

»سپس در امور کارمندانت بیندیش، و پس از آزمایش به کارشان بگمار، و با میل شخصی، و بدون مشورت 
با دیگران آنان را به کارهاى مختلف وادار نكن، زیرا نوعی ستمگرى و خیانت است.«

دال هاى »آزمایش« با »میل شخصی« و »بدون مشورت« در تقابل باهم قرار دارند تا از این طریق مسیر 
صحیح انتخاب افراد که همان آزمایش افراد قبل از تفویض اختیار است برجسته شود. در ادامه دو دال آخر که 
با ستمگرى و خیانت همنشین می شوند که در تقابل با عدالت است. با توجه به محور جانشینی داللت کلی این 
متن بر این است که براى برقرارى عدالت باید قبل از تفویض اختیار، افراد مورد آزمایش قرار بگیرند و با دیگران 

نیز مشورت گردد. در سیماى بازرگانان و صاحبان صنایع اینگونه آماده است:
مًا ِفی اْلِبَیاَعاِت، َوَذِلَک  نَّ ِفی َکِثیر ِمْنُهْم ِضیقًا َفاِحشًا، َوُشّحًا َقِبیحًا، َواْحِتَكارًا ِلْلَمَناِفِع، َوَتَحكُّ

َ
َواْعَلْم َمَع َذِلَک أ

ِة، َوَعْیٌب َعَلی اْلُواَلِة، َفاْمَنْع ِمَن ااِلْحِتَكاِر، َفِإنَّ َرُسوَل اللِه صلی الله علیه وآله وسلم َمَنَع ِمْنُه. َوْلَیُكِن  ة ِلْلَعامَّ َباُب َمَضرَّ
اُه  ْسَعار اَل ُتْجِحُف ِباْلَفِریَقْیِن ِمَن اْلَباِئِع َواْلُمْبَتاِع. َفَمْن َقاَرَف ُحْكَرًة َبْعَد َنْهِیَک ِإیَّ

َ
اْلَبْیُع َبْیعًا َسْمحًا ِبَمَواِزیِن َعْدل َوأ

ْل ِبِه، َوَعاِقْبُه ِفی َغْیِر ِإْسَراف.  َفَنكِّ
این را هم بدان که در میان بازرگانان، کسانی هم هستند که تنگ نظر و بد معامله و بخیل و احتكار کننده 
اند، که تنها با زورگویی به سود خود می اندیشند. و کاال را به هر قیمتی که می خواهند می فروشند، که این 
سود جویی و گران فروشی براى همه افراد جامعه زیانبار، و عیب بزرگی بر زمامدار است. پس، از احتكار کاال 
جلوگیرى کن، که رسول خدا صّلی الّله علیه و آله و سّلم از آن جلوگیرى می کرد، باید خرید و فروش در جامعه 
اسالمی، به سادگی و با موازین عدالت انجام گیرد، با نرخ هایی که بر فروشنده و خریدار زیانی نرساند، کسی 

که پس از منع تو احتكار کند، او را کیفر ده تا عبرت دیگران شود، اّما در کیفر او اسراف نكن. 
این بخش دال هاى احتكار، زورگویی، سودجویی و گرانفروشی همنشین یكدیگرند که  اول  در قسمت 
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همگی تداعی گر ضایع کردن حقوق خریدارند. در ادامه عناصر موازین عدالت و مفهوم عدم زیان به فروشنده 
و خریدار در کنار یكدیگر داللت بر دوسویه بودن عدالت در خرید و فروش دارد. در اینجا بنابر آنچه فارابی در 
توصیف مدینه فاضله ى خود گفته است که جامعه اى است بی طبقه که در آن انجام فعالیت اقتصادى بر مبناى 
ایمان به خدا است می توان اینگونه استنتاج کرد عدالت در بازار و امور اقتصادى هنگامی مبنی بر عدالت است 

که خدا را در نظر داشته باشیم بعبارتی منصفانه فعالیت کنیم. 
ایشان در سیماى محرومان و مستضعفان می فرمایند:

ِذى  ْقَصی ِمْنُهْم ِمْثَل الَّ ْساَلِم ِفی ُکلِّ َبَلد، َفِإنَّ ِلاْلَ ِت َصَواِفی ااْلِ َواْجَعْل َلُهْم ِقْسمًا ِمْن َبْیِت َماِلِک، َوِقْسمًا ِمْن َغالَّ
َک َعْنُهْم َبَطٌر  ُه؛ َواَل َیْشَغَلنَّ ْدَنی، َوُکلٌّ َقِد اْسُتْرِعیَت َحقَّ ِلاْلَ

پایین  به طبقات  در هر شهرى  را  اسالم  غنیمتی  زمین هاى  غّله هاى  از  و بخشی  المال،  بیت  از  بخشی 
اختصاص ده، زیرا براى دورترین مسلمانان همانند نزدیك ترین آنان سهمی مساوى وجود دارد و تو مسئول رعایت 
آن می باشی. در اینجا عناصر زبانی بیت المال، غله هاى زمینی غنیمتی، سهمی مساوى و مسئول که همنشین 
یكدیگرند ما را به دو مفهوم متفاوت از عدالت میرسانند. نخست اینكه بیت المال و سهم مساوى در کنار هم 
تداعی گر عدالت به معناى برابرى در سهم هستند اما دال غله هاى زمینی غنمیتی اشاره به نوعی عدالت توزیعی 
دارد. البته این عدالت توزیعی به معناى آنچه مارکس در مورد مالكیت خصوصی اشتراکی می گوید نیست بلكه 
با آنچه که رالز بعنوان وضع قوانین منصفانه به نفع افراد ضعیف بیان کرده هماهنگی دارد. همچنین با این دیدگاه 
استاد مطهرى که بیان می دارد فقرا یا افرادى که توانایی کار ندارند در اموال ثروتمندان شریک اند، مطابقت دارد. 

در بخش اخالق رهبرى با خویشاوندان آمده است:
ْلِزِم اْلَحقَّ َمْن َلِزَمُه ِمَن اْلَقِریِب َواْلَبِعیِد، َوُکْن ِفی َذِلَک َصاِبرا ُمْحَتِسبًا

َ
 َوأ

»حق را به صاحب حق، هر کس که باشد، نزدیك یا دور، بپرداز، و در این کار شكیبا باش، و این شكیبایی 
را به حساب خدا بگذار«

دال هاى حق، صاحب حق، دور و نزدیک در محور همنشینی اند. اینكه حق به حق دار داده شود تداعی گر 
نظم و انضباط است. براساس دیدگاه افالطون عدالت یعنی»قرار دادن هر شی و فردى بر سر جاى خود«. پس 
در اینجا عدالت داللت بر نظمی مبتنی بر حق است. دال هاى دور و نزدیک که در تقابل آشكار باهم بكار رفته 

اند تداعی گر این است که نظم همه جا باید حاکم باشد. ایشان در بخش هشدارها می فرمایند:
ْعَظَم ِلَتِبَعة

َ
ْدَنی ِلِنْقَمة، َواَل أ

َ
ُه َلْیَس َشْیٌء أ َها، َفِإنَّ َماَء َوَسْفَكَها ِبَغْیِر ِحلِّ اَک َوالدِّ ِإیَّ

»از خونریزى بپرهیز، و از خون ناحق پروا کن، که هیچ چیز همانند خون ناحق کیفر الهی را نزدیك مجازات 
را بزرگ نمی کند«
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در این قسمت عناصر خون ناحق، کیفر الهی، مجازات، بزرگ و نزدیک در زنجیره ى همنشینی قرار دارند. 
ناحق که در تقابل با حق قرار دارد به نوع تداعی گر بی عدالتی در محور جانشینی است. بزرگ و نزدیک نیز 
تداعی گر ترس الهی است. در کل متن داللت بر این دارد که ریختن خون ناحق نوعی بی عدالتی بزرگ است. 
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دو سوسور، فردینان )1378(. دوره ی زبان شناسی عمومی، ترجمه کورش صفوى، چاپ هشتم، تهران: 	 

انتشارات هرمس. 
سجودى، فرزان )1387(. نشانه شناسی کاربردی، تهران: انتشارات علم. 	 
شریف رضی، محمد بن حسین ) 1384(. نهج البالغه ى امام علی )ع(، ترجمة محمد دشتی، چاپ سی 	 

ام، قم: انتشارات موسسه ى فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین. 
کاتوزیان، ناصر)1386(. »عدالت و حقوق بشر«، نشریه مطالعات حقوق خصوصی، 1386  شماره3، 	 

صص 331-323. 
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تجربۀ زیست علوی در نهج البالغه

اشرف بروجردی
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مقدمه
در این وجیزه می خواهم از زیست علی )ع( و رسالت محبان و پیروان علی )ع( در بهره گیرى از این زیست به 
عنوان تجربه اى براى »ِبه« زیستن در دنیاى پرآشوب امروز سخن بگویم شاید ذره اى از پاسخ به نداى موالیم 
علی )ع( باشد که نجات انسان را در کمال یافتگی او و کمال یافتن را در عمل کردن به توصیه هاى برگرفته علی 
)ع( از دانش، علم، اندیشه و توکل و بندگی و اتصال به ذات اقدس اله است از او بیاموزم و به یاد آورم این جمله 

کبر«1. آیا گمان می کنی که تو ماده 
َ
علی )ع( را که می فرماید: »أتزعم ِإنَّک جرٌم صغیر و فیک انطوى العالم ال

اى اندکی در حالی که در تو دنیاى بزرگی نهفته است و هرکس به اندازه توان و ظرفیت خود نشان از این عالم 
اکبر را به نمایش می گذارد، به عبارت دیگر هرکس به اندازۀ وجودش از این هستی و داده هاى الهی بهره می برد. 
ا ُیوِقُدوَن َعَلْیِه  ْیُل َزَبًدا َراِبًیا َوِمَمّ ْوِدَیٌة ِبَقَدِرَها َفاْحَتَمَل الَسّ

َ
َماِء َماًء َفَساَلْت أ ْنَزَل ِمَن الَسّ

َ
همانطور که قرآن می فرماید: »أ

اَس  ا َما َیْنَفُع الَنّ َمّ
َ
َبُد َفَیْذَهُب ُجَفاًء َوأ ا الَزّ َمّ

َ
ُه اْلَحَقّ َواْلَباِطَل َفأ ْو َمَتاٍع َزَبٌد ِمْثُلُه َکَذِلَك َیْضِرُب الَلّ

َ
اِر اْبِتَغاَء ِحْلَیٍة أ ِفی الَنّ

ْمَثاَل«2. خدا از آسمان آبی نازل کرد که در هر رودى به قدر ظرفیتش 
َ
ُه اْل ْرِض َکَذِلَك َیْضِرُب الَلّ

َ
َفَیْمُكُث ِفی اْل

سیل آب جارى شد یعنی که هرکس به اندازه توانش از دریاى علم و معرفت و فیض الهی بهره می برد. در این 
مبحث به زیست بشرى و بهزیستن می پردازم: آخرین وصیت حضرت به حسنین علیها السالم می تواند نمادى 
از زیست خوب و ارزشمند و انسانی را براى ما ترسیم کند لذا با بهره گیرى از این وصایاى بزرگ می توان راه 

1-. نهج البالغه
2-. سورۀ رعد، آیۀ 17. 
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ْنَیا  َتْبِغَیا الدُّ ن الَّ
َ
ِه َو أ وِصیُكَما ِبَتْقَوى اللَّ

ُ
کمال و رسیدن به انسانیت را هموار ساخت. او چنین توصیه می کند: »أ

َسَفا َعَلی َشْی ٍء ِمْنَها ُزِوَى َعْنُكَما«. شما را سفارش می کنم به ترسیدن از خدا و اینكه دنیا را 
ْ
َو ِإْن َبَغْتُكَما َو اَل َتأ

َسْوا َعَلی 
ْ
بخواهید هرچند در پی شما آمد و دریغ مخورید بر چیزى که از دستتان نیاید. و به تعبیر قرآن »ِلَكی اَلَتأ

ُه اَل ُیِحُبّ ُکَلّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر«1. سپس راه را نشان می دهد که در گام نخست از  َما َفاَتُكْم َواَل َتْفَرُحوا ِبَما آَتاُکْم َوالَلّ
اِلِم َخْصمًا َو ِلْلَمْظُلوِم َعْونًا«.  ْجِر َو ُکوَنا ِللظَّ

َ
حق و باطل و ظلم و جور سخن می گوید: »َو ُقواَل ِباْلَحقِّ َو اْعَماَل ِلْل

و حق را بگویید و براى پاداش کار کنید و با ستمكار در پیكار باشید و ستمدیده را یار. 
در این فراز از کالم علی )ع( خوب است به روایتها و احادیث دیگرى هم اشارتی داشته باشم. آنجا که پیامبر 
می فرماید: »أفضل الجهاد کلمة حٍق عند سلطان جائر«2. برترین نوع جهاد سخن حقی است که نزد پادشاهی 
ستمكار گفته شود و این مبارزه باید دائمی باشد چه با کالم و چه با روش زندگی که نشان از نارضایتی از عمل 
حاکم جائر باشد. حضرت در ادامه فرمایش خود هوشیارت می کند که تو هم ممكن است در مقام کسی قرار 
وِصیُكَما َو 

ُ
گیرى که ممكن است عادل نباشد و یا جائر باشد لذا در توصیه اش به تو این چنین می فرماید: »أ

ْمرُِکم«. شما و همه فرزندانم و کسانم و آن را که نامۀ من 
َ
ِه َو َنْظِم أ ْهِلی َو َمْن َبَلَغُه ِکَتاِبی  ِبَتْقَوى الَلّ

َ
َجِمیَع َوَلِدى َو أ

بدو رسد سفارش می کنم به ترس از خدا و آراستن کارها. رعایت ترس از خدا یعنی هوشیارى و دقت نظر در 
آنچه که می گویی و در آنچه بدان عمل می کنی. در مقام بیان و گفتن و عمل کردن این روایت راهنما است که 
»َاْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم المسلمون ِمْن َیِدِه َو ِلَساِنِه«3 مسلمان کسی است که مسلمانان دیگر از زبان و دستش در امان 
باشند. و آراستن کارها که هر گفتارى و عملی ظاهرى زیبا و آراسته باشد همانطور که راهنمایان دینی ما نشان 
از آن داشته اند. امام صادق )ع( می فرماید: »کوُنوا َلنا َزْینًا َو ال َتكوُنوا َعَلْینا َشْینًا« یعنی زینت ما باشید نه باعث 
مالمت و سرزنش ما4 و نظم کار چه در رعایت زمان و چه در قرار گرفتن هر چیز و هر گفته در جاى خودش از 
ه  توصیه هاى حضرت است به پیروانش. سپس می فرماید: »و صالح ذات بینكم. فإّنی سمعت جّدکما صّلی  الَلّ
فضل من عاّمة الّصالة و الّصیام« و آشتی با یكدیگر که من از جد 

َ
 علیه  و اله  و سّلم یقول: »صالح ذات البین أ

شما )ص( شنیدم که گفت: »آشتی دادن میان مردمان بهتر از نماز و روزۀ سالیان آنهم نمازى که پایه و ستون دین 
است«5 و روزه که کفاره نگرفتنش به عمد به مراتب سنگینتر از اقدام به آن است و چرا که چنین می فرماید چون 
تنها در سایه صلح و مدارا و آشتی و روادارى است که جامعه می تواند به رشد و بلوغ و به کمال برسد که همان 

1-. سورۀ حدید، آیۀ 23. افسوس مخورید از آنچه از دست می دهید و شادمان مباشید بر آنچه به سوی شما روی می آورد. 

2-. کتاب شرح األربعین النویه، عن رسول اهلل )ص(. 

3-. تفسیر الصافی، ج 4، ص 189. روایت از رسول اهلل )ص(. 
4-. کافی، ج 2، ص233. 

5-. الصالۀ عمود الدین نماز پایه دین است از امام باقر )ع(، کتاب احادیث الشیعه، فهرست میزان الحکمۀ، ج6. 
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ْیَتاِم َفاَل 
َ
َه ِفی اْل َه واللَّ هدف از خلقت است. در فراز بعدى امام شما را با تأکید توصیه به حال ایتام می کند: »واللَّ

ْفَواَهُهْم َو اَلَیِضیُعوا ِبَحْضَرِتُكْم«. خدا را خدا را دربارۀ یتیمان آنان را گاه گرسنه و گاه سیر مدارید و نزد 
َ
وا أ ُتِغبُّ

خود ضایعشان مگذارید. یعنی که خوارى را بر آنها روا مدارید مباد که احساس طردشدگی و بی پناهی بر آنها 
روى آورد و استعداد و توانایی آنها خاموش گردد. 

ُثُهْم« و خدا را خدا را  َسُیَورِّ ُه  نَّ
َ
أ ا  َظَننَّ ی  ِبِهْم َحتَّ َزاَل ُیوِصی  َما  ُكْم  َنِبیِّ ُة  ُهْم َوِصیَّ َفِإنَّ َه ِفی ِجیَراِنُكْم  اللَّ َه  اللَّ »َو 

همسایگان را بپایید که سفارش شده پیامبر شمایند پیوسته دربارۀ آنان سفارش می فرمود چندان که گمان بردیم 
براى آنان ارثی معین خواهد نمود. 

َه ِفی اْلُقْرآِن اَل َیْسِبُقُكْم ِباْلَعَمِل ِبِه َغْیُرُکْم« و خدا را خدا را دربارۀ قرآن مبادا دیگرى پیشی گیرد در  َه اللَّ »َو اللَّ
رفتار به حكم آن. متأسفانه در دنیاى امروز نمادهاى عمل به احكام و فرامین قرآن در جوامع غیرمسلمان بیش 
از عمل به آن در جوامع اسالمی است و قرآن که اصل را بر صداقت، مدارا، عشق ورزیدن به دیگران، دوست 
داشتن انسانها، وفاى به عهد، اداى امانت و عمل به اخالق الهی که اخالق محمدى نشان از آن دارد و... 
دهها دستورالعمل و رویه زیست خوب را توصیه می کند می توان گفت امروز در جوامع اسالمی مهجور است و 
مسلمانان گویی با مضامین قرآنی الاقل در عمل بیگانه اند لذا حضرت توصیه به عمل به دستورات قرآن دارد تا 

راه زیست خوب را به آنها بیاموزد. 
َها َعُموُد ِدیِنُكْم« و خدا را و خدا را دربارۀ نماز که نماز ستون دین  اَلِة َفِإنَّ َه ِفی الصَّ َه اللَّ سپس می فرماید: »َو اللَّ
است شاید به همین دلیل است که دعاى ابراهیم در حق فرزندانش و خودش قیام به نماز است که می فرماید: 
ْل ُدَعاِء«1 پروردگارا مرا و ذریه ام را برپا دارنده نماز قرار بده. و  َنا َوَتَقَبّ ِتی َرَبّ َیّ اَلِة َوِمْن ُذِرّ »َرِبّ اْجَعْلِنی ُمِقیَم الَصّ
همانطور که پدر توحید ابراهیم )ع( نماز را جزء واجبات و شریعت نهاد همه پیامبران پس از او هم ادیان خود را به 

نماز آراستند. در همه ادیان الهی اداى نماز جزو واجبات و شروط پذیرش آیین است. 
ُه ِإْن ُتِرَك َلْم ُتَناَظُروا« و خدا را و خدا را در حق خانۀ پروردگارتان  وُه َما َبِقیُتْم َفِإنَّ ُكْم اَل ُتَخلُّ َه ِفی َبْیِت َربِّ َه اللَّ »َو اللَّ
آن را خالی مگذارید چندانكه در این جهان ماندگارید که اگر – حرمت- آن را نگاه ندارید به عذاب خدا 
گرفتارید، چرا که خانه کعبه در هر زمان نماد خداوند بر روى زمین است و چنانچه حرمت آن شكسته شود و 
خداوند به فراموشی سپرده شود و بی جهت نیست که گفته می شود آبروى مؤمن از حرمت کعبه باالتر است 
چون انسان هم نماد عظمت آفرینش خدا است. مسلمین در این مكان مقدس می توانند به گرد یكدیگر درآیند و 
از حال هم باخبر شوند. چرا در سنت است که قبل از حج از همه کسانی که بر گردن شما حق دارند حاللیت 
بطلبید، کینه ها را فراموش کنید و محبت و دوستی را توسعه دهید و حج مرکز تعامل و گفتگو بین مسلمین، 

1-. سورۀ ابراهیم، آیۀ 40. 
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پایگاه رفع کدورتها و کینه ها در میان مسلمانان و برقرارى صلح و آرامش است و ترک آن مساوى است با عذاب 
الهی یعنی حاکمیت ظلم و جور که بر شما نازل خواهد شد. 

ِه« و خدا را و خدا را دربارۀ جهاد در راه  ْلِسَنِتُكْم ِفی َسِبیِل اللَّ
َ
ْنُفِسُكْم َو أ

َ
ْمَواِلُكْم َو أ

َ
َه ِفی اْلِجَهاِد ِبأ َه اللَّ »َو اللَّ

خدا به مالهایتان و جانهایتان و زبانهایتان. 
جهاد ذکر یكی از فروع دین اسالم است اواًل واجب شمرده شده ثانیًا منحصر در قتال و مبارزه مقاومتی 
خالصه نمی شود و ثالثًا در همین جمالت علی )ع( بیان شده که جهاد با مال با انفاق در راه خدا و جهاد با نفس 
که هم مبارزه نفسانی است و هم مبارزه در مقابل دشمن مهاجم و جهاد با زبان که در مقابل حرف ظلم و بی 
عدالتی سكوت اختیار نكنی و حتمًا امر به معروف و نهی از منكر کنی چه با زبان و چه با عمل حتی در مقابل 

حاکم و همانطور که قباًل ذکر شد باالترین نوع جهاد بیان کلمه حق است در مقابل ظالم جائر. 
َقاُطَع« برشما باد به یكدیگر پیوستن و به هم بخشیدن  َداُبَر َو التَّ اُکْم َو التَّ َباُذِل َو ِإیَّ َواُصِل َو التَّ »َو َعَلْیُكْم ِبالتَّ
مبادا از هم روى برگردانید و پیوند هم را بگسالنید. برخوردارى از جامعه اى امن، راحت و داراى آرامش نیاز 
رشد و تعالی انسان است و جامعه امن در سایه عشق و محبت و ایثار و فداکارى و پرهیز از خشونت و بی مهرى 
و پشت به یكدیگر کردن شكل می گیرد و امام علیه السالم در این فراز مؤکدًا توصیه به برقرارى ارتباط و مراوده را 
فرموده و نهی از قطع ارتباط و گسستن از یكدیگر. امر مهمی که امروز جامعه عزیز ما از صدر تا ذیل نیازمند 
آن است نه آنچه شاهد آن هستیم که هرکس فقط براى منافع، عالئق، قدرت و ثروت خود می اندیشد یعنی که 
جامعه ما زیست علوى را هنوز نیاموخته و یا اگر آموخته به فراموشی سپرده و یا شاید تغافل مگر اندک انسانهاى 
شریف، دانشمند، دلسوز دیگران که به آرامی و آرامش چه در کالم و چه در عمل به این زیست پاسخی مثبت 
داده هدایتگر دیگران هستند تا شاهد روزى باشیم که بیدارى از زندگی پرهیاهوى امروز تبدیل به زندگی کردن 
ْمَر 

َ
از سنخ زندگی و رفتارى باشیم که علی )ع( ما را بدان توصیه کرده است. و در ادامه می فرماید: »اَل َتْتُرُکوا اْل

ی َعَلْیُكْم ِشَراُرُکْم ُثمَّ َتْدُعوَن َفاَل ُیْسَتَجاُب َلُكْم« امر به معروف و نهی از منكر  ْهَی َعِن اْلُمْنَكِر َفُیَولَّ ِباْلَمْعُروِف َو النَّ
را وامگذارید که بدترین شما حكمرانی شما را بر دست گیرند. 

امر به معروف و نهی از منكر دو فریضه گمشده جامعه امروز ما است چون یا با عدم شناخت کافی از حدود 
و ثغور امر به معروف و نهی از منكر راه را گم کرده ایم و جاى معروف و منكر با یكدیگر عوض شده است 
و یا آنقدر کنترل یافته که مسائل اجتماعی را فداى مصالح فردى کرده و مؤاخذه به جاى تربیت نشسته است. 
در حالی که امام هشدار از ترک امر به معروف و نهی از منكر را در نقطه اى می بینند که امروز به آن گرفتار 
آمده ایم. امام می فرماید: در آن صورت بدترین شما حكمرانی شما را بر دست گیرند. این دو فرضیه الهی خود 
باب مفصلی چه در احكام چه در روایات دارد که در اینجا امكان پرداختن به آن نیست لیک بدانیم که در گام 
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نخست باید شناخت کافی از صورت مسئله اى که به گمان نیاز به امر و نهی داشته باشد صورت بگیرد و سپس 
وظیفه ما در قبال آن رویداد و باالخره شناخت از طی مراحل امر به معروف و نهی از منكر است؛ بیان مسئله به 
فرد در تنهایی سپس در عیان اما به رعایت موازین و باالخره مقابله براى اصالح امور و این در جمله آخر علی 
ُكْم َتُخوُضوَن ِدَماَء اْلُمْسِلِمیَن  ْلِفَینَّ

ُ
ِلِب اَل أ در این فراز مشخص است. و در فراز پایانی می فرماید: »َیا َبِنی َعْبِد اْلُمطَّ

َنا ِمتُّ ِمْن َضْرَبِتِه َهِذِه َفاْضِرُبوُه َضْرَبًة ِبَضْرَبٍة 
َ
اَل اَل َتْقُتُلنَّ ِبی ِإالَّ َقاِتِلی اْنُظُروا ِإَذا أ

َ
ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن أ

َ
َخْوضًا َتُقوُلوَن ُقِتَل أ

اُکْم َو اْلُمْثَلَة َو َلْو ِباْلَكْلِب اْلَعُقوِر« پسران  ِه )صلی الله علیه وآله( َیُقوُل ِإیَّ ُجِل َفِإنِّی َسِمْعُت َرُسوَل اللَّ ُلوا ِبالرَّ َو اَل ُتَمثِّ
عبدالمطلب نبینم در خون مسلمانان فرو رفته اید و دستها را بدان آلوده و گویید امیرمؤمنان را کشته اند بدانید 
جز کشندۀ من نباید به خون من کشته شود. بنگرید اگر من از این ضربت او ُمردم، او را تنها یک ضربت بزنید 
و دست و پا و دیگر اندام او را مُبرید که من از رسول خدا )ص( شنیدم فرمود: »بپرهیزید از بریدن اندام مرده 
هرچند سگ دیوانه باشد«. عجب روح بلندى و عجب آموزۀ زیبایی، او خود را نمی بیند آینده جامعه را می نگرد 
که اگر خون دیگرى ریخته شود به بهانه خون علی )ع( انتقام از پی انتقام آیه و جامعه روى آرامش و صلح را 
نخواهد دید. و این بیان تنها از کسی برمی آید که در مقام پدر است و پدر جامعه است که باید در برابر هر اتفاقی 
هوشیار، بیدار، مسؤول باشد و هیچ فرزندى از مقابل دیدگان او مغفول نماند. دست عطوفت و مهربانی را بر سر 
همه امت روا دارد و عفو و بخشش و گذشت را با گذشت خودش از آنها به فرزندانش بیاموزد و متأسفانه چه 
راحت امروز در جوامع بشرى و به ویژه در میان مسلمانان خونهاى ناحقی ریخته می شود به بهانه اى بی ارزش 
ْجِل 

َ
و حرمت و حریم جانها فراموش شده است گویی یادمان رفته این دستور خداوند را که می فرماید: »ِمْن أ

اَس َجِمیًعا«1 هرکس  َما َقَتَل الَنّ َنّ
َ
ْرِض َفَكأ

َ
ْو َفَساٍد ِفی اْل

َ
ُه َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْیِر َنْفٍس أ َنّ

َ
َذِلَك َکَتْبَنا َعَلی َبِنی ِإْسَراِئیَل أ

انسانی را بدون ارتكاب قتل یا فساد در روى زمین بكشد و چنان است که گویی همۀ انسانها را کشته و هرکس 
انسانی را از مرگ رهایی بخشد چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است. علی )ع( در این فراز و پس از 
این توصیه می گوید: اگر زنده نماندم از این ضربت او را به همان ضربتی فقط بكشید او را ُمثله نكنید که پیامبر 
فرمود: دور باشید از مثله کردن ولو از سگ دیوانه. و این آخرین وصایاى حضرتش به همۀ و مدعیان دیندارى و 
مسلمانی با بیان رفتار و چگونگی تعامل بین خود و دیگران و به عبارى دیگر مانیفستی است از زیرساخت فكرى 
در چگونگی وظایف فرد چه در مقام هدایت امت و چه در مقام باور و اعتقاد که بهترین آن را در خطبه علی 
)ع( خطاب به امام حسن )ع( پس از جنگ صفین بیان می دارد. باورى که به ضرورت »خودسازى« قبل از تأدیب 

دیگرى و چگونگی مبارزه با نفس می پردازد از درس گرفتن از حوادث روزگار و مرحله خودسازى تا رسیدن به 
رعایت اخالق اجتماعی بر پایه روابط اجتماعی چنین می فرماید: »اى پسرم خود را میزان خود و دیگران قرار ده 

1-. سورۀ مائده، آیۀ 32. 
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پس آنچه را که براى خود دوست دارى براى دیگران نیز دوست بدار و آنچه را که براى خود نمی پسندى براى 
دیگران مپسند، ستم روا مدار، آنگونه که دوست ندارى به تو ستم شود. نیكوکار باش آنگونه که دوست دارى 
به تو نیكی کنند و آنچه را براى دیگران زشت می دارى براى خود نیز زشت بشمار و چیزى را براى مردم رضایت 
بده که براى خود می پسندى، آنچه نمی دانی نگو، گرچه آنچه می دانی اندک است. آنچه را دوست ندارى 
به تو نسبت دهند درباره دیگران مگو، بدان که خود بزرگ بینی و غرور، مخالف راستی و آفت عقل است. 
نهایت کوشش را در زندگی داشته باش و در فكر ذخیره ساز. براى دیگران مباش، آنگاه که به راه راست هدایت 
شدى در برابر پروردگارت از هر فروتنی خاضع تر باش و این آهنگ در فرازهایی همچون تالش براى جمع 
آورى توشه آخرت و یاد کردن از رحمت الهی و نشانه هاى آن و شرط استجابت دعا و ضرورت یاد مرگ بودن 
کید بر رعایت حقوق دوستان و جلب  از معبر شناخت دنیاپرستان و ضرورت واقع نگرى در زندگی و سپس تأ
ارزشهاى اخالقی براى خود و دیگران و عدم پرهیز از سختی هایی که بر تو عارض می شود 1 که همه این مضامین 
را حضرت با مصادیقی بیان داشته اند که در کالم ایشان زیبا است و راهنما و چراغ راه ِبه زیستن است و دهها 
دستور و فرمان دیگرى که در این وجیزه نگنجد و نیاز به غور و تفحص و تدبر و اندیشه است و بضاعتی ُمزجاة. 

1-. ترجمه خطبه از محمد دهدشتی. بارگذاری شده در مرکز جهانی اطالع رسانی آل البیت )علیه السالم(. 
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دولت و مسئولیت حفظ جان شهروندان

محمد سروش محالتی
استاد خارج حوزه علمیه قم

امیرالمومنین)ع( در عهدنامه به مالک اشتر، شیوة حكمرانی شایسته را تبیین کرده است. در یكی از فرازهاى 
این عهدنامه، حضرت به موضوع اهمیت حفظ جان شهروندان و پرهیز از ریختن خون انسان هاى بی گناه پرداخته 
و آثار زیان بار آن در دنیا و آخرت را برشمرده است. امام)ع( از مالک می خواهد که هرگز درصدد تحكیم اقتدار 
دولت خویش از راه کشتن انسان ها برنیاید که خون بی گناهان، نه تنها به تقویت حكومت نمی انجامد بلكه آن 

را سست نموده و زمینه سقوط را فراهم می آورد. 
این مقاله، به شرح و توضیح این بخش از عهدنامه اختصاص دارد و ما را با نگاه خاص امیرالمومنین)ع( به 

پدیده قتل هاى سیاسی آشنا می سازد. 
ٍة  ْحَرى ِبَزَواِل ِنْعَمٍة َواْنِقَطاِع ُمدَّ

َ
ْعَظَم ِلَتِبَعٍة َواَل أ

َ
ْدَعی ِلِنْقَمٍة َواَل أ

َ
ُه َلْیَس َشْی ٌء أ َها َفِإنَّ َماَء َوَسْفَكَها ِبَغْیِر ِحلِّ اَك َوالدِّ ِإیَّ

َینَّ  َماِء َیْوَم اْلِقَیاَمِة َفاَل ُتَقوِّ ُه ُسْبَحاَنُه ُمْبَتِدٌئ ِباْلُحْكِم َبْیَن اْلِعَباِد ِفیَما َتَساَفُكوا ِمَن الدِّ َها َواللَّ َماِء ِبَغْیِر َحقِّ ِمْن َسْفِك الدِّ
ِه َواَل ِعْنِدى ِفی َقْتِل  ا ُیْضِعُفُه َوُیوِهُنُه َبْل ُیِزیُلُه َوَیْنُقُلُه َواَل ُعْذَر َلَك ِعْنَد اللَّ ُسْلَطاَنَك ِبَسْفِك َدٍم َحَراٍم َفِإنَّ َذِلَك ِممَّ
ْو َیُدَك ِباْلُعُقوَبِة َفِإنَّ ِفی اْلَوْکَزِة َفَما َفْوَقَها 

َ
ْو َسْیُفَك أ

َ
ْفَرَط َعَلْیَك َسْوُطَك أ

َ
نَّ ِفیِه َقَوَد اْلَبَدِن َوِإِن اْبُتِلیَت ِبَخَطٍإ َوأ

َ
اْلَعْمِد ِل

ُهْم: ْوِلَیاِء اْلَمْقُتوِل َحقَّ
َ
َى ِإَلی أ ْن ُتَؤدِّ

َ
َمْقَتَلًة َفاَل َتْطَمَحنَّ ِبَك َنْخَوُة ُسْلَطاِنَك َعْن أ
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مالكا! بپرهیز از خون ها و ریختن خون هاى مردم بدون مجوز قانونی، زیرا هیچ چیزى به انتقام خداوندى 
نزدیكتر و از نظر نتایج وخیم تر و براى نابود کردن نعمت خداوندى مؤثرتر و براى منقرض ساختن روزگار دولت 
قاطع تر از خونریزى به ناحق نیست. و خداوند سبحان )در روز قیامت( حكم میان بندگان خود را از حكم درباره 
خون هایی که ریخته اند آغاز خواهد کرد. مالكا! هرگز سلطه و اقتدار خود را با ریختن خون حرام تقویت مكن، 
زیرا ریختن خون حرام )نه تنها سلطه و اقتدار تو را تقویت نمی کند بلكه( آن را پست و ناتوان نیز می سازد، و بلكه 
آن را از بین می برد و از تو می گیرد و به دیگرى منتقل می نماید. و تو براى ریختن خون حرام عمدى عذرى نه 
در نزد خدا دارى و نه در پیش من، زیرا مجازات ریختن خون حرام قصاص است. و اگر گرفتار قتل خطایی 
شدى و تازیانه ات یا شمشیرت یا دستت در کیفر دادن افراط کرد )زیرا ممكن است به سبب زدن یک مشت 
قوى و باالتر قتل صورت بگیرد(، در این موقع کبر و نخوت سلطه و اقتدار تو موجب نشود که حق صاحبان 

خون را به آنان نپردازى. 
َها.  َماَء َوَسْفَكَها ِبَغْیِر ِحلِّ اَك َوالدِّ ِإیَّ

مالكا! بپرهیز از خون ها و ریختن خون هاى مردم بدون مجوز قانونی. 
در این قسمت از نامه، امیرالمؤمنین)ع( دستور می دهد که از ریختن خون ناحق خوددارى شود. اینكه حضرت 
به شخصی مانند مالک چنین دستورى می دهد قابل تأمل است؛ زیرا مالک از جمله افراد مورد اعتماد حضرت 
است. سابقه مالک نیز نشان از پرونده سالم او می دهد. پس چنین دستورى براى کسی که سابقه سفاکی نداشته 
و شخصیت کاماًل مورد تأییدى دارد عجیب به نظر می رسد. در طول تاریخ افرادى بوده اند که به خونریزى شهره 
بوده اند که براى چنین افرادى سفارش و دستور به عدم خونریزى بیراه نیست، ولی چرا به شخصیتی مانند مالک 

باید چنین مطلبی را دستور داد؟
با توجه به شخصیت و البته کارنامه و گذشته مالک، می توان اینطور نتیجه گرفت که این خونریزى از مقوله 
جنایات نبوده و با آن متفاوت است. منظور حضرت در این فراز از نامه این است که برخی از حاکمان براى 
حفظ کیان حكومت دست به ریختن خون مردم می زنند. این نوع کشتار از مقوله آن جنایات و سفاکی ها نیست 
که مالک از آن َبرى باشد. کشتن مردم براى حفظ حكومت و نظام، عملی است که از شخصیتی مانند مالک 
َدٍم َحَراٍم«؛  ِبَسْفِك  ُسْلَطاَنَك  َینَّ  ُتَقوِّ نیز بعید نیست، زیرا در ادامه همین جمالت، حضرت می فرمایند: »َفاَل 
یعنی ممكن است کسی فكر کند با کشتن و ریختن خون مردم و مخالفان، پایه هاى حكومتش که شعبه اى از 
حكومت علوى است، قوى می شود، ولی امیرالمؤمنین)ع( می فرماید هرگز سلطنت با ریختن خون ناحق قوى 

نمی شود. 
مرحوم عالمه جعفرى در شرح نامه مالک اشتر به یک نكته روانشناسانه اشاره کرده اند و فرموده اند:
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امیرالمؤمنین)ع( در این جمالت با شدیدترین بیان، خونریزى و قتل نفس عمدى را محكوم می کند. به نظر 
می رسد که این تشدید و تأکید مربوط به این است که مخاطب زمامدار است و او در معرض آن است که قضیه 
خونریزى و از پاى درآوردن حیات انسان ها در نظر او تدریجًا اهمیت خود را از دست بدهد؛ مانند قصاب که 
به جهت تكرار کشتن حیوانات چنان به ریختن خون آنان عادت می کند که هرروز که بامداد از خواب برمی خیزد 
در فكر آن است که امروز چند رأس گوسفند و چند رأس گاو و شتر ذبح خواهد کرد و خطور ریختن خون این 
حیوانات در ذهن او با خطور کاشتن و تربیت انواعی از گل ها که شخص گل کار در ذهن خود دارد هیچ تفاوتی 
نمی کند. این پدیده قابل مشاهده حسی است که یک انسان داراى حواس و مغز و روان معتدل با دیدن چند 
قطره خون بر سر و صورت یک مجروح واقعًا ناراحت می شود و آرزو می کند که اى کاش آن شخص مجروح 
نمی گشت، و سر و صورت او خونی نمی شد، در حالی که در همه جوامع و در همه دوران ها تیمور لنگ ها و 
نرون ها که متأسفانه خیلی هم فراوان هستند از به راه انداختن سیل هایی انبوه از خون  مردم بی گناه به هیچ وجه 
احساس ناراحتی نمی کنند. شاید علت همین بوده است که یكی از گردانندگان بزرگ جنگ جهانی دوم گفته 
است که اگر یک نفر بمیرد تراژدى است و اگر یک میلیون نفر کشته شود، آمار است. این مطلب را در مباحث 

گذشته مطرح و آن را مورد تحلیل قرار دادیم. 1
تعبیر قصاب که ایشان به کار برده اند بسیار گویا است. قصاب روزانه مثاًل قریب به 100 رأس دام را ذبح 
می کند و هیچ مشكلی ندارد، ولی احساسات یک شخص عادى ممكن است با کشتن یک خروس نیز به هم 
بریزد. از همین رو حضرت به زمامداران هشدار می دهد که مبادا وقتی به حكومت رسیدند، حساسیت گذشته 

خود را از دست بدهند و به خوى سفاکی آلوده شوند. 
انگیزه قتل

از نظر انگیزه انجام، قتل انواع مختلفی دارد؛ برخی از قتل ها انگیزه مادى دارند، مثل کسی که براى رسیدن 
به ثروت اقدام به سرقت نماید و شرایط به گونه اى پیش برود که در این میان قتلی نیز اتفاق بیفتد. گاهی ممكن 
است انگیزه شهوانی موجب قتل شود؛ یعنی شخصی براى برداشتن مانعی از سر راه و براى رسیدن به مقصود 
شهوانی خود مرتكب قتل شود، ولی هیچ یک از این نوع قتل ها در این کالم امیرالمؤمنین)ع( مطرح نشده است. 
با اینكه حكومت وظیفه برقرارى امنیت در جامعه را دارد و طبیعتًا باید زمینه قتل و جنایت را از بین ببرد و اجازه 
ندهد چنین فرصت و امكانی براى افراد جنایتكار مهیا شود تا انسان هاى مظلوم بتوانند در پناه حكومت از امنیت 
و رفاه برخوردار باشند، ولی در کالم حضرت، مسئله قتل شهروندان توسط یكدیگر مطرح نشده است. هر چند 
حكومت در جلوگیرى از اینگونه جنایات بدون مسئولیت نیست؛ حتی قتلی که وقتی مردم علیه حكومت شورش 

1- - محمدتقی جعفری، حکمت اصول سیاسی اسالم، ص 263. 
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می کنند و اتفاق می افتد، مانند قتل خلیفه سوم توسط مردم نیز مورد نظر حضرت نیست. 
آنچه که در این کالم حضرت مطرح شده است و از همه انواع قتل ها اهمیت بیشترى دارد، قتلی است که 
توسط خود حكومت اتفاق می افتد و دستگاه حاکم در خونریزى مردم مباشرت دارد؛ یعنی گاهی شرایطی به 
وجود می آید که حاکمان دست به خونریزى می زنند و مردم را به قتل می رسانند. استدالل ایشان هم این است 
که براى حفظ حكومت چاره اى جز کشتن مردم نیست. البته کسی که مرتكب جرمی شده باشد و طبق قاعده 
در محكمه مورد قضاوت قرار می گیرد و پس از اثبات جرم محكوم به اعدام می شود، و همچنین افرادى که در 
برابر حكومت اسالمی شورش مسلحانه می کنند که به »بغاة« نامگذارى شده اند، استثنا هستند و قتل ایشان در 
هنگام شورش گرى اشكالی ندارد، با این حال، گاهی حكومت ها فراتر از این موارد، خودشان را مجاز می دانند 

تا چه به صورت مستقیم و آشكار و چه مخفیانه و غیرعلنی دست به آدم کشی بزنند. 
حضرت در این باره فرموده است:

َها.  َماِء ِبَغْیِر َحقِّ ٍة ِمْن َسْفِك الدِّ ْحَرى ِبَزَواِل ِنْعَمٍة َواْنِقَطاِع ُمدَّ
َ
ْعَظَم ِلَتِبَعٍة َواَل أ

َ
ْدَعی ِلِنْقَمٍة َواَل أ

َ
ُه َلْیَس َشْی ٌء أ َفِإنَّ

زیرا هیچ چیزى به انتقام خداوندى نزدیكتر و از نظر نتایج وخیم تر و براى نابود کردن نعمت خداوندى مؤثرتر 
و براى منقرض ساختن روزگار دولت قاطع تر از خونریزى به ناحق نیست. 

تعبیرات حضرت در این فصل از عهدنامه با آنچه که در فصول دیگر مطرح شده، متفاوت است، زیرا از نظر 
امیرالمؤمنین)ع( مسئله خونریزى و سفک دم اهمیت فوق العاده اى دارد. امیرالمؤمنین)ع( حاکم و زمامدار را از 
خون و خونریزى در مواردى که شخص استحقاق قتل ندارد بر حذر می دارد. از آنجا که مسئله جنبه سیاسی 
دارد، استدالل حضرت هم دنیوى و هم اخروى است. ایشان می فرماید خونریزى بیشترین کینه و عداوت را در 

جامعه به وجود می آورد و همچنین سنگین ترین پیامدها و عواقب را دارد؛ 
همانطور که در متن نامه مشخص است، حضرت این بیانات را با »افعل تفضیل« به کار برده است )ادعی، 
اعظم، احرى(؛ زیرا مسئله بسیار بزرگ و پیامدهاى آن نیز سنگین است. حاکم نباید پندار کند که به وسیله کشتار 

مردم مشكلی را حل نموده است، بلكه مشكالت او افزایش پیدا می کند. 
در ادامه حضرت می فرمایند اعمال خشونت و خونریزى مهمترین عامل براى پایان یافتن عمر حكومت و 

سرنگونی آن است. 
َماِء َیْوَم اْلِقَیاَمِة.  ُه ُسْبَحاَنُه ُمْبَتِدٌئ ِباْلُحْكِم َبْیَن اْلِعَباِد ِفیَما َتَساَفُكوا ِمَن الدِّ َواللَّ

و خداوند سبحان )در روز قیامت( حكم میان بندگان خود را از حكم درباره خون هایی که ریخته اند آغاز 
خواهد کرد. 

در عالم آخرت هم اولین موضوعی که خداوند به آن رسیدگی می کند، همانا مسئله خونریزى و قتل ناحق 
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است. پیش از رسیدگی به هر موضوعی، از میان جرم ها و فسادهاى مختلف، ابتدا مسئله سفک دم و کسانی که 
در آن دخالت داشته اند مورد رسیدگی قرار می گیرد. 

ا ُیْضِعُفُه َوُیوِهُنُه َبْل ُیِزیُلُه َوَیْنُقُلُه.  َینَّ ُسْلَطاَنَك ِبَسْفِك َدٍم َحَراٍم َفِإنَّ َذِلَك ِممَّ َفاَل ُتَقوِّ
مالكا! هرگز سلطه و اقتدار خود را با ریختن خون حرام تقویت مكن، زیرا ریختن خون حرام )نه تنها سلطه و 
اقتدار تو را تقویت نمی کند، بلكه( آن را پست و ناتوان نیز می سازد، و بلكه آن را از بین می برد و از تو می گیرد 

و به دیگرى منتقل می نماید. 
هرگز نباید سلطنت و قدرت را با ریختن خون افراد بی گناه تقویت کرد؛ زیرا برعكس، خونریزى و قتل 
شهروندان، بنیاد حكومت را سست می کند و باعث می شود حاکم جایگاه خود را از دست بدهد. حتی باالتر 

از آن، با خونریزى حكومت از دست می رود. 
ْو 

َ
ْفَرَط َعَلْیَك َسْوُطَك أ

َ
نَّ ِفیِه َقَوَد اْلَبَدِن َوِإِن اْبُتِلیَت ِبَخَطٍإ َوأ

َ
ِه َواَل ِعْنِدى ِفی َقْتِل اْلَعْمِد ِل َواَل ُعْذَر َلَك ِعْنَد اللَّ

ْوِلَیاِء 
َ
َى ِإَلی أ ْن ُتَؤدِّ

َ
ْو َیُدَك ِباْلُعُقوَبِة َفِإنَّ ِفی اْلَوْکَزِة َفَما َفْوَقَها َمْقَتَلًة َفاَل َتْطَمَحنَّ ِبَك َنْخَوُة ُسْلَطاِنَك َعْن أ

َ
َسْیُفَك أ

ُهْم:  اْلَمْقُتوِل َحقَّ
و تو براى ریختن خون حرام عمدى عذرى نه در نزد خدا دارى و نه در پیش من، زیرا مجازات ریختن خون 
حرام قصاص است. و اگر گرفتار قتل خطایی شدى و تازیانه ات یا شمشیرت یا دستت در کیفر دادن افراط کرد 
)زیرا ممكن است به سبب زدن مشت قوى و باالتر، قتل صورت بگیرد(، در این موقع کبر و نخوت سلطه و اقتدار 

تو موجب نشود که حق صاحبان خون را به آنان نپردازى. 
در قتل عمد هیچ عذرى نزد خدا و البته در نزد امیرالمؤمنین)ع( به عنوان حاکم اسالمی پذیرفته نیست. زیرا 
بهاى قتل عمد تنها قصاص است و اگر هم قتل عمدًا صورت نگرفته باشد و به صورت اتفاقی رخ داده باشد، باید 

حقوق بازماندگان شخص مقتول رعایت شود و خون بها یه ایشان پرداخت شود. 
قتل و اهمیت آن

در قرآن کریم درباره قتل، تعبیرى به کار رفته که درباره هیچ موضوع دیگرى چنین تعبیرى مورد استفاده قرار 
نگرفته است. قرآن می فرماید اگر یک نفر بی گناه به قتل برسد، انگار تمام انسان ها به قتل رسیده اند:

اَس َجمیعًا. 1 ما َقَتَل النَّ نَّ
َ
ْرِض َفَكأ

َ
ْو َفساٍد ِفی اْل

َ
َمْن َقَتَل َنْفسًا ِبَغْیِر َنْفٍس أ

هر کس شخصی را بدون )ارتكاب قتِل( کسی یا فسادى در زمین بُكشد، پس گویا همه مردم را کشته. 
در ذهن برخی افراد خودکامه اینطور است که مثاًل می گویند: »خب دو نفر هم کشته شده اند، مگر چه 
شده است؟!«. لذا خدا می فرماید حتی اگر یک انسان بی گناه کشته شود، مثل آن است که تمام انسان ها کشته 

1- - سوره مائده، آیه 32. 
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شده اند. از این جهت نگاه به مسئله باید تغییر یابد.؛ زیرا مسئله قتل با سایر جرائم و گناهان تفاوت دارد. در جرائم 
دیگر یک جرم مساوى با همان یک جرم است، ولی در قتل بی گناه، یک قتل مساوى با قتل همه انسان ها است. 
سّر این مطلب هم در این است که اگر قتل، کم و کوچک و عادى تلقی شود، در یک قتل منحصر نمی ماند و 
در ادامه نمی توان جلوى آن را گرفت و همینطور ادامه پیدا می کند و به عنوان یک روش و شیوه تلقی می شود. 
براى اینكه بتوان جلوى قتل را گرفت، باید این فرهنگ را در جامعه رواج داد که همگان بدانند قتل بزرگ و مهم 

است و با هیچ جنایت دیگرى قابل مقایسه نیست. 
است.  تعصب  و  عصبیت  درباره  است،  معروف  قاصعه  خطبه  به  که  نهج البالغه  خطبه  مفصل ترین 
امیرالمؤمنین)ع( در آنجا می فرماید تعصب و عصبیت را باید کنار گذاشت و اگر قرار به تعصب است باید تعصب 
مثبت داشت. از جمله تعصبات مثبت نیز این است که باید قتل را بزرگ شمرد و آن را کوچک ندانست. 1 نه 
اینكه حضرت سفارش کنند که دست تان به خون کسی آلوده نشود. این مطلب واضح و روشن است. بلكه باالتر 
از آن، باید براى قتْل یک حریم خاص قائل شد. مثل قرآن که براى برخی از گناهان از تعبیر »ال تقربوا« استفاده 
نموده است، درباره قتل هم حضرت می فرماید آن را مهم و بزرگ بشمارید و آن را جدى بگیرید. جدى گرفتن 
هم به این است که مثاًل در فضاى رسانه اى قابل انعكاس باشد و بتوان این جنایت را پوشش خبرى داد که خون 
این فرد مظلوم به ناحق ریخته شده است، نه اینكه جلوى انتشار این خبر گرفته شود و هیچ کس اطالع پیدا نكند. 
هر کس هم به طور غیررسمی اطالع رسانی کند، مورد مؤاخذه قرار بگیرد. این برخوردها و رفتارها مانع می شود 
تا خونریزى و قتل در جامعه مهم تلقی شود. امیرالمؤمنین)ع( که می فرمایند در بزرگ شمردن قتل تعصب داشته 
باشید، یعنی اگر انسان بی گناهی کشته شد، باید خبر اول رسانه ها باشد. مهمتر از انعكاس باید رسیدگی به آن 

هم در درجه اول اهمیت باشد. 
به طور کلی نوع رسیدگی به جنایات به اندازه اهمیت هر جنایت است؛ اگر قتل بزرگترین و مهمترین حادثه 
تلقی شود، باید راه براى رسیدگی سریع تر و شفاف تر نیز وجود داشته باشد. در جامعه اى که قتل نفس نه انعكاس 
دارد و نه می توان به آن رسیدگی کرد، معلوم می شود که خون بی گناه ریختن، بزرگ و مهم نیست. آدم کشی 

َّتِی تََفاَضلَْت  بُُکْم لَِمَکاِرِم الِْخَصاِل َوَمَحامِِد اأْلَفَْعاِل َوَمَحاِسِن اأْلُمُوِر ال 1- - نهج البالغه، خطبه 192 )قاصعه(: فَإِْن َکاَن َل بُدَّ مَِن الَْعَصبِیَِّۀ فَلْیَُکْن تََعصُّ

بُوا لِِخاَلِل  ِغیبَِۀ َواأْلَْحاَلِم الَْعِظیَمِۀ َواأْلَْخَطاِر الَْجلِیلَِۀ َواْلثَاِر الَْمْحُموَدۀِ فَتََعصَّ فِیَها الُْمَجَداُء َوالنَُّجَداُء مِْن بُیُوتَاِت الَْعَرِب َویََعاِسیِب الَقبَائِِل بِاأْلَْخاَلِق الرَّ
اَعِۀ لِلْبِرِّ َوالَْمْعِصیَِۀ لِلِْکبِْر َواأْلَْخِذ بِالَْفْضِل َوالَْکفِّ َعِن الْبَْغِی َواْلِْعَظاِم لِلَْقتِْل َواْلِنَْصاِف لِلَْخلِْق َوالَْکْظِم  َماِم َوالطَّ الَْحْمِد مَِن الِْحْفِظ لِلِْجَواِر َوالَْوفَاِء بِالذِّ

لِلَْغیِْظ َو اْجتِنَاِب الَْفَساِد فِی اأْلَْرض . 
اگر بنا به تعصب باشد باید تعصب شما برای صفات پسندیده، و کردارهای شایسته، و امور نیکی باشد که بزرگان و دلیران از خاندان های  
ریشه دار عرب و رؤسای قبایل به آنها برتری می طلبند: به اخالق خوب، و اندیشه های بزرگ، و مقامات بلند، و آثار ستوده تعصب بورزید، به 
خصلت های با ارزش که عبارت است از حفظ حقوق همسایه ها، وفای به عهد، پیروی نیکی، روی گرداندن از کبر، توسل به احسان و بخشش، 
خودداری از تجاوز، مهم شمردن قتل نفس، انصاف دادن به خلق خدا، فرو خوردن خشم، و اجتناب از فساد در روی زمین. و از عذاب هایی 
که بر اثر زشتی افعال و بدی اعمال بر امم گذشته رسید حذر نمایید، نیک و بد احوال شان را بیندیشید، و از اینکه همانند آنان شوید برکنار بمانید. 
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هزینه زیادى ندارد و کسی که متهم است می تواند راحت در جامعه زندگی کند. چنین رفتار و برخوردى اعظام 
قتل نیست. 

حضرت در خطبه قاصعه تمام موارد را به خود اعمال اشاره کرده اند؛ یعنی مستقیم گفته شده که به عهد خود 
وفا کنید، کظم غیظ کنید، با مردم منصف باشید، ولی به قتل که رسیده، به مقدمات آن اشاره کرده است؛ لذا 
مانند سایر موارد، حضرت نفرمودند مرتكب قتل نشوید، بلكه فرمودند آن را بزرگ بشمارید. مبادا قتل سبک و 
کوچک شمرده شود. تعبیر قرآن نیز همین مفهوم را در بر دارد که کشتن یک انسان مانند کشتن تمام انسان ها 
است. اگر جامعه اى بخواهد علوى باشد، باید وقتی قتلی اتفاق افتاد بلرزد. کل جامعه باید به حرکت درآید. 
متولیان امور باید آسایش و آرامش خود را از دست بدهند؛ زیرا داخل خود سیستم حكومت قتلی اتفاق افتاده 
است. باید جامعه به شكلی واکنش نشان دهد که معلوم شود مسئله قتل بسیار مهم است. واى به حال جامعه اى 
که در آن آدم کشی مثل کشتن یک پشه آسان و راحت باشد. جامعه اگر به چنین وضعی برسد که وقوع ظلم و 

جنایت امرى عادى تلقی شود، چیزى از آن باقی نخواهد ماند و به نابودى کشیده خواهد شد. 
قتل، اولین مسئله مورد رسیدگی در قیامت

نكته دیگرى که در کالم حضرت وجود دارد این است که اولین مسئله اى که در قیامت مورد رسیدگی قرار 
خواهد گرفت، قتل و آدم کشی است. با وجود این همه جرم و جنایت که اتفاقًا از نظر انسان ها ممكن است 
بسیار مهمتر باشد، ولی آنچه که نزد خدا از اهمیت ویژه برخوردار است و از همین رو ابتدا مورد رسیدگی قرار 

می گیرد، کشته شدن انسان بی گناه و قتل است. 
الزم به یادآورى مجدد است که حضرت به قتلی اشاره دارند که غیر از قتل هاى جنایی است که در جامعه 

رخ می دهد، و مقصود حضرت قتل هایی است که حاکمان براى حفظ حكومت خود مرتكب می شوند. 
مرحوم شیخ صدوق در کتاب عقاب االعمال نقل کرده است: 

َماِء  ْصَحاِب الدِّ
َ
ِذیَن َیُلوَنُهْم ِمْن أ َماُء َفُیوِقُف اْبَنْی آَدَم َفَیْفِصُل َبْیَنُهَما ُثمَّ الَّ هُ  َتَعاَلی ِفی اْلِقَیاَمِة الدِّ ُل  َما َیْحُكُم  اللَّ وَّ

َ
أ

ْنَت 
َ
ِتی اْلَمْقُتوُل َقاِتَلُه َفَیْشُخُب َدُمُه ِفی َوْجِهِه َفَیُقوُل َهَذا َقَتَلِنی َفَیُقوُل أ

ْ
اُس َبْعَد َذِلَك َفَیأ َحٌد ُثمَّ النَّ

َ
ی اَل َیْبَقی ِمْنُهْم أ َحتَّ

َه َحِدیثًا. 1 ْن َیْكُتَم اللَّ
َ
َقَتْلَتُه َفاَل َیْسَتِطیُع أ

اولین چیزى که خدا در قیامت به آن رسیدگی می کند، خون به ناحق ریخته شده است. ابتدا رسیدگی بین 
هابیل و قابیل دو فرزند آدم صورت می گیرد و پس از آن، دیگرانی که متهم به قتل هستند. در قیامت کسی دنبال 
قاتل نمی گردد و قاتل فرارى نیست و نمی تواند چیزى را کتمان کند، به همین دلیل هر مقتولی دست قاتل خود 

را گرفته و به محكمه می آورد و می گوید این کسی است که مرا به قتل رساند. 

1- - ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص 277 و کافی )ط - دار الحدیث( ج 14 ص 278. 
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قاتل کیست؟
اینكه قاتل کیست و به چه کسی قاتل گویند، در صحیحه محمد بن مسلم که از راویان معتبر شیعه است، 

از قول امام باقر)ع( آمده است:
ِه َما َقَتْلُت َواَل َشرِْکُت ِفی َدٍم َفُیَقاُل َبَلی َذَکْرَت  ِتی  َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوَمَعُه َقْدُر ِمْحَجَمٍة ِمْن َدٍم َفَیُقوُل َواللَّ

ْ
ُجَل  َلَیأ ِإنَ  الرَّ

َصاَبَك ِمْن َدِمِه. 1
َ
ی ُقِتَل َفأ ی  َذِلَك َحتَّ َعْبِدى ُفاَلنًا َفَتَرقَّ

اینكه خداوند  او است )شاید  یعنی در قیامت فردى محشور می شود، در حالی که مقدارى خون همراه 
می فرماید در قیامت نامه اعمال به دست انسان داده می شود، همین باشد، نه اینكه ورقه نوشته شده اى باشد(. آن 
فرد با تعجب می گوید به خدا قسم من کسی را نكشتم و مرتكب قتل نشدم؛ به او جواب داده می شود که خون 
فالن کس که تو درباره اش گزارش دادى و سبب شدى خون او به ناحق ریخته شود گریبانت را گرفته است. 

روایت دیگرى از امام صادق)ع( نقل شده است که حضرت فرموده اند:
ِه َما ِلی َوَلَك َفَیُقوُل  اُس ِفی اْلِحَساِب َفَیُقوُل َیا َعْبَد اللَّ ِم َوالنَّ َخُه ِبالدَّ ی  ُیَلطِّ َیِجی ُء َیْوَم اْلِقَیاَمِة َرُجٌل  ِإَلی  َرُجٍل  َحتَّ

َعْنَت َعَلیَّ َیْوَم َکَذا َوَکَذا ِبَكِلَمٍة َفُقِتْلُت. 2
َ
أ

روز قیامت شخصی که آلوده به خون است فرد دیگرى را می گیرد و به حساب فرا می خواند. فرد به او 
می گوید اى بنده خدا! با من چه کارى دارى؟ پاسخ می دهد در فالن ماجرا به اندازه یک کلمه کمک کردى 

تا خون من ریخته شود! )پس در قتل من شریک هستی(. 
همه این موارد در قیامت آشكار می شود. با کمترین ارتباط، انسان متهم به قتل است و در قیامت به عنوان قاتل 
شناخته می شود. یک کلمه ارتباْط انسان را متهم به قتل می کند. گاهی ممكن است این یک کلمه گزارشی به 
مأمور حكومت، علیه یک نفر بوده باشد و گاهی ممكن است با سخنرانی، افرادى تحریک شوند تا به جان و 
ناموس و اموال و اعراض دیگران تعدى کنند. روایت می گوید همین کلمه ها منشأ وقوع جنایت است. از همین 
رو، همه افراد باید مسئولیت گفتار و رفتار خود را بر عهده گیرند؛ خصوصًا کسانی که در حكومت داراى 

جایگاه باالترى هستند و سخن ایشان تاثیرگذارتر است. 
روایت دیگرى که مانند دو روایت قبل معتبر است، در کتاب قرب اإلسناد نقل شده است. پیامبر گرامی 

اسالم)ص( فرموده اند:

1- - وسائل الشیعۀ، ج 29 ص 17 و کافی )ط - دار الحدیث( ج 14، ص 282. 

2- - وسائل الشیعۀ، ج ، 12ص 304 و من ل یحضره الفقیه، ج 4، ص93. 
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ِخیِه ِإَلی ِإَماِمِه َفَیْقُتُلُه، 
َ
ُجُل َیْسَعی ِبأ ُث؟ َقاَل: الرَّ ِه، َوَما اْلُمَثلَّ ُث. ِقیَل: َیا َرُسوَل اللَّ اِس  َیْوَم  اْلِقَیاَمِة اْلُمَثلَّ ِإنَ  َشرَّ النَّ

َخاُه، َوِإَماَمه. 1 
َ
َفُیْهِلُك َنْفَسُه، َوأ

بدترین مردم در روز قیامت سه کس هستند؛ کسی که ابتدا سعایت می کند و گزارش می دهد، دیگرى کسی 
که به عنوان فرمانده و امام دستور قتل می دهد و نفر سوم کسی است که قتل را انجام می دهد. 

حاکم بسیار پلیدى به نام سفاح در مدینه بود که نام اصلی او داود بن علی است. معلی بن خنیس که از 
اصحاب امام صادق)ع( بود را به شهادت رساند. امام صادق)ع( به او فرمودند دوستان ما را کشتی و اموال ما را 
غارت نمودى! به خدا قسم هر کس دوست ما را به قتل رسانده باشد را نفرین می کنم. داود انكار کرد و گفت 
کار من نبوده، بلكه رئیس شرطه ها این کار را کرد. حضرت پرسیدند با اجازه تو یا بدون اجازه؟ که اگر با اجازه 
باشد پس خود او مقصر است و اگر بدون اجازه باشد، باز هم مقصر است، زیرا در محدوده حكومت او این 
اتفاق افتاده است. لذا حضرت سر به سجده بردند و دعا کردند و هنوز امام از سجده برنخاسته بودند که داود 

به درک واصل می شود. 
َخْذَت  َماِلی  

َ
ی ْبَن ُخَنْیٍس- َفَقاَل َیا َداُوُد َقَتْلَت  َمْواَلَى  َوأ ا َقَتَل اْلُمَعلَّ - َلمَّ ِه)ع( َدَخَل َعَلی َداُوَد ْبِن َعِلیٍّ َبا َعْبِد اللَّ

َ
نَّ أ

َ
أ

َنا َقَتْلُتُه 
َ
َخَذ َماِلی َفَقاَل َما أ

َ
َه َعَلی َمْن َقَتَل َمْواَلَى َوأ ْدُعَونَّ اللَّ

َ
ِه َل َخْذُت )ِبَماِلَك َفَقاَل( َواللَّ

َ
َنا َقَتْلُتُه َواَل أ

َ
َفَقاَل َداُوُد َما أ

َنَك ِبِه َفَخَرَج ِإْسَماِعیُل 
ْ
ْو ِبَغْیِر ِإْذِنَك َفَقاَل ِبَغْیِر ِإْذِنی َفَقاَل َیا ِإْسَماِعیُل َشأ

َ
َوَلِكْن َقَتَلُه َصاِحُب ُشْرَطِتی َفَقاَل ِبِإْذِنَك أ

ی َقَتَلُه ِفی َمْجِلِسِه. 2 ْیُف َمَعُه َحتَّ َوالسَّ
در نقل دیگرى هم آمده است که می گوید شخصی به نام سیرافی، معلی بن خنیس را کشته و دستور می دهد 
تا او را اعدام کنند. سیرافی هم فریاد می زد که اى مردم! خودشان فرمان می دهند به کشتن مردم و بعد هم 

مجازات مان می کنند؛3 یعنی سیرافی به این شكل و خود داود هم به آن شكل به هالکت می رسد. 
قتل هاى پنهان

گاهی قتل به شكلی است که مشخص می شود قتلی اتفاق افتاده و قاتل را هم شناسایی می کنند و به مجازات 
می رسانند، ولی امروزه قتل هاى مدرنی اتفاق می افتد که با صحنه سازى و حادثه سازى اصاًل مشخص نمی شود 
قتلی صورت گرفته است. این شیوه و روش در تاریخ سابقه دار است و فقط وجود ابزار مدرن و جدید، دست 
حكومت ها را براى مخفی کردن قتل بازتر کرده است. به عنوان مثال، معاویه مؤسس برخی اقدامات در جهان 

1- - قرب السناد )ط - الحدیثۀ(، النص 29. 

2- - وسائل الشیعۀ، ج 29، ص 46. 

ــاَل  ــیَرافِیُّ َوَکاَن َصاِحــَب ُشــْرَطتِِه قَ ــاَل السِّ ــُه قَ ــْن قَتَلَ ــاَل فََم ُــُه یَْعنِــی مَُعلًّــی قَ ـَـا قَتَلْت ــا أَن ِ)ع(- َم ْــِد اهللَّ ـْـُن َعلِــیٍّ أِلَبـِـی َعب ــاَل َداُوُد ب 3- - همــان: قَ

ِّــی بَِقتـْـِل النَّــاِس فََأقْتُلُُهــمْ  لَُهــمْ   َم لِیُْقتـَـَل َجَعــَل یَُقــوُل یـَـا َمْعَشــَر الُْمْســلِِمیَن یَأْمُُرون ــیَرافِیُّ َوقـُـدِّ ــا أُِخــَذ السِّ أَقِْدنـَـا مِنـْـُه قـَـاَل قـَـْد أَقَْدتـُـَک قـَـاَل فَلَمَّ
 . ــیَرافِیُّ ِّــی فَُقتـِـَل السِّ ثـُـمَّ یَْقتُلُون
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اسالم است؛ از جمله اینكه استفاده از شیوه هاى مختلف براى پنهان کردن قتل، از تأسیس هاى او بوده و تا قبل 
از او کسی چنین اقدامی نكرده است؛ یعنی در حكومت اسالمی سابقه نداشت و او این روش را باب کرد. 

ابوالفرج اصفهانی، وقتی معاویه خواست براى فرزندش یزید بیعت بگیرد، اینطور بیان می کند:
اراد معاویة البیعة إلبنه یزید فلم یكن شیء اثقل علیه من امر الحسن بن علی وسعد بن ابی الوقاص. 1

معاویه می دانست با وجود افرادى مانند امام حسن)ع( و سعد بن ابی وقاص که داراى منزلت هستند، کسی 
به یزید اعتنایی نمی کند؛ از همین رو هر دوى ایشان را مسموم کرد تا راه براى بیعت یزید باز شود؛ همینطور 
رفتار او با مالک اشتر که ترتیبی داد تا او را با عسل مسموم نمودند و بعدها عنوان می کرد که حتی عسل هم از 

سربازان ما است. 
حجر بن عدى یكی از اصحاب حضرت امام حسین)ع( بود که به همراه چند تن از یارانش به شهادت رسید. 
امام حسین)ع( نامه اى به معاویه نوشت که در آن معاویه را قاتل حجر معرفی می کند؛ در حالی که معاویه در محل 

شهادت حجر حضور نداشته است. 
لَم، َوَیسَتعِظموَن  اِلحیَن الُمطیعین  العاِبدیَن، کانوا ُینِكروَن الظُّ صحاِبِه الصَّ

َ
أَلسَت  قاِتَل  ُحْجِر بِن َعدىٍّ أخی ِکنَدَة َوأ

ِه َلوَمَة الِئٍم، َفَقَتلَتُهم ُظلمًا َوُعدوانًا ِمن َبعِد ما ُکنَت  الُمنَكَر والِبَدَع، وُیؤِثروَن ُحكَم الِكتاِب، وال َیخافوَن ِفی اللَّ
َدَة، ال َتأُخُذُهم ِبَحَدٍث کاَن َبیَنَك َوَبیَنُهم، َوال ِبِإحَنٍة َتِجُدها فی  َظَة، َوالَمواثیَق الُمَؤکَّ یماَن الُمَغلَّ

َ
أعَطیَتهم الماَن وال

َصدِرَك َعَلیِهم. 2
داستان حجر این است که وقتی زیاد بن ابیه به امارت کوفه رسید، حجر را احضار کرد و او را به خیانت و 
ضدیت با حكومت متهم نمود. در تاریخ نقل شده است که حجر خود را در بیعت معاویه معرفی کرد و گفت 
»انی علی بیعتی لمعاویة ال اقیلها وال استقیلها«؛ یعنی من ضدحكومت و شورشی نیستم، بیعت را اقاله نكرده ام 
و نمی گویم شما هم آن را اقاله کنید، بلكه اگر ایرادى ببینم می گویم. پس از آن، زیاد 70 نفر را در کوفه جمع 
کرد و آنها طومار نوشتند که حجر بن عدى و همراهانش علیه خلیفه شورش کرده اند، و زیاد هم اعالم کرد که 
این درخواست مردم است که باید با شما برخورد کنم! لذا حجر و یارانش را به همراه طومار تهیه شده به سمت 
شام فرستاد. معاویه هم قبل از ورود ایشان به شام از آنها خواست تنها از علی بن ابی طالب برائت جویند تا بقیه 

مسائل را نادیده بگیرد؛ یعنی تنها مسئله مهم، ذکر و نام امیرالمؤمنین)ع( بود. 3
پس از شهادت حجر، معاویه به مدینه سفر نمود و آنجا عایشه به او ایراد گرفت که چرا حجر را کشتی، و ما 
نمی توانیم از این نوع رفتار دفاع کنیم! معاویه در پاسخ می گوید من صالح امت را در کشته شدن این افراد دیدم 

1- - مقاتل الطالبین، ص47. 

2- - مکاتیب األئمۀ علیهم السالم، ج 3، ص84. 

3- - الغانی، ابوالفرج اصفهانی، ج17، ص100. 
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و اگر زنده می ماندند براى جامعه فسادآور بودند. 1
در نقطه مقابل این رفتار معاویه، امیرالمؤمنین)ع( از آنجا که می داند قدرْت انسان را به سمت چنین توجیهاتی می برد، 

حتی به شخصی مانند مالک اشتر می فرمایند قدرت و حكومت نباید با ریختن خون افراد بی گناه تقویت شود. 
عدم تقویت حكومت با خونریزى، حتی براى مالک اشتر!

ا ُیْضِعُفُه َوُیوِهُنُه َبْل ُیِزیُلُه َوَیْنُقُلُه.  َینَّ ُسْلَطاَنَك ِبَسْفِك َدٍم َحَراٍم َفِإنَّ َذِلَك ِممَّ َفاَل ُتَقوِّ
پس حكومت را به ریختن خون حرام تقویت مكن که ریختن خون حرام قدرت را به سستی کشاند، بلكه 

حكومت را ساقط نموده و به دیگرى انتقال دهد. 
سؤالی که با مالحظه کالم امیرالمؤمنین)ع( به ذهن خطور می کند این است که آیا چنین سفارشاتی با این 
تأکیدات فراوان براى افرادى نظیر مالک اشتر نیز الزم است؟ به هر حال مالک شخصیتی بی نظیر است و 

نمی توان درباره او اینطور گمان کرد که او نیز مانند زمامداران جبار خون مردم را به ناحق بریزد. 
حضرت این شبهه را برطرف کرده و به نوعی تذکر داده اند که حتی از افرادى نظیر مالک نیز ممكن است 
چنین اشتباهی سر بزند؛ زیرا این احتمال وجود دارد که زمامدار به این نتیجه برسد که براى استحكام موقعیت 
خود و حكومت، باید مخالفان را از سر راه بردارد. از همین رو حضرت می فرمایند نباید حكومت خود را با 

خونریزى تقویت کرد. 
در این موضوع دو بحث وجود دارد؛ اول جنبه تكلیفی آن که آیا چنین عملی جایز است یا خیر. وجه دیگر 
بحث جنبه اجتماعی آن است که آیا می توان حكومت را با ریختن خون تقویت کرد؟ در کالم حضرت به 
َینَّ ُسْلَطاَنَك ِبَسْفِك  هردو وجه مسئله اشاره شده است؛ ابتدا ایشان از انجام چنین عملی نهی کرده اند: »َفاَل ُتَقوِّ
ا ُیْضِعُفُه َوُیوِهُنُه َبْل ُیِزیُلُه  َدٍم َحَراٍم« که نمایانگر حرمت چنین کارى است، و همچنین فرموده اند: »َفِإنَّ َذِلَك ِممَّ
َوَیْنُقُلُه«؛ حتی با خونریزى پایه هاى حكومت محكم نشده و ریختن خون ناحق موجب تضعیف حكومت 
می شود. یعنی اثر وضعی این کار نیز نامطلوب است. حتی یک گام باالتر، خونریزى موجب انتقال و از بین 

رفتن حكومت می شود. 
البته لزومی ندارد این زوال و انتقال قدرت بالفاصله بعد از خونریزى اتفاق بیفتد، ولی به هر حال قتل مردم 
بی گناه موجب سست شدن حكومت و از بین رفتن آن می شود. مانند اینكه کشتار مردم بی گناه در روز هفدهم 
شهریور موجب آن شد که رژیم پهلوى سست شده و در نهایت سقوط کرد. ولی این اتفاق بالفاصله فرداى 

همان روز نیفتاد. 

1- - ابــن کثیــر، البدایــۀ و النهایــۀ، ج6، ص253: مــا حملــک علــی قتــل اهــل عــذراء، حجــرا و اصحابــه؟ فقــال یــا ام المؤمنیــن انــی رایــت 

قتلهــم صالحــا لالمــۀ وبقائهــم فســادا لالمــۀ. 
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حکم قتل سیاسی
حكم قتل در اسالم معلوم است. اگر قتل به صورت عمد اتفاق بیفتد، حكم آن قصاص است و اولیاى دم 
می توانند قاتل را قصاص نمایند. حكم قتل خطا و غیرعمد نیز دیه است. در عهد مالک اشتر بحث فقهی مطرح 
نشده است. تنها جایی که حضرت حكمی فقهی بیان کرده اند، در همین مورد مربوط به قتل است که فرموده اند 
قتل عمد حكم قصاص دارد و دیه نیز مجازات قتل خطا و غیرعمد است. به نظر می رسد این بیان حضرت 
داراى نكته اى باشد؛ زیرا گاهی این تصور براى زمامداران پیش می آید که حكم قصاص و دیه براى آن دسته از 
قتل هایی است که در جامعه بین مردم رخ می دهد که در چنین مواردى اولیاى دم شكایت کرده و حق خود را 
مطالبه می کنند، اما اگر حكومت به میدان آمد و دست حاکمان به خون مردم آلوده شد، دیگر بحث قصاص و 
دیه مطرح نیست؛ زیرا از یک طرف چه کسی توانایی دارد که حاکم را قصاص نماید، و از طرف دیگر حاکم 
به راحتی توجیهاتی دارد که مثاًل ضرورت اجتماعی ایجاب می کرد و مصلحت بر این بود که این افراد از بین 
بروند، در حالی که در قتل هاى دیگر، هم اثبات آن راحت تر است و هم استیفاى حق ساده تر است. در قتل هاى 
دیگر، حكومت از اولیاى دم حمایت می کند تا به حق شان برسند، لیكن در این موارد خود حكومت در معرض 

اتهام است و کسی نیست که بتواند حقش را از حكومت بگیرد. 
براى دفع این توهم که حكم قصاص و دیه تنها مربوط به قتل هاى جنایی می شود و شامل حال حكومت 
نیست، با اینكه بناى حضرت در عهدنامه بیان احكام فقهی نیست، در اینجا حكم قتل و مجازات آن از نظر 

فقهی بیان شده است؛ تا معلوم شود که استثنائی در کار نیست و این حكم شامل حال زمامداران نیز می شود. 
ْو 

َ
ْفَرَط َعَلْیَك َسْوُطَك أ

َ
نَّ ِفیِه َقَوَد اْلَبَدِن َوِإِن اْبُتِلیَت ِبَخَطٍإ َوأ

َ
ِه َواَل ِعْنِدى ِفی َقْتِل اْلَعْمِد ِل َواَل ُعْذَر َلَك ِعْنَد اللَّ

ْوِلَیاِء 
َ
َى ِإَلی أ ْن ُتَؤدِّ

َ
ْو َیُدَك ِباْلُعُقوَبِة َفِإنَّ ِفی اْلَوْکَزِة َفَما َفْوَقَها َمْقَتَلًة َفاَل َتْطَمَحنَّ ِبَك َنْخَوُة ُسْلَطاِنَك َعْن أ

َ
َسْیُفَك أ

ُهْم:  اْلَمْقُتوِل َحقَّ
براى تو در قتل عمد نزد خدا و نزد من عذرى نیست؛ چرا که کیفر قتل عمد کشتن قاتل است و اگر دچار 
اشتباه شدى و تازیانه یا شمشیر یا دستت در کیفر دادن از حد بیرون رفت -چه اینكه در مشت زدن و باالتر از آن 

بیم قتل است- مبادا نخوت حكومت تو را از پرداخت خون بها به خاندان مقتول مانع گردد. 
حضرت در این کالم با همان تأکیدات مكرر می فرماید که قتل عمد از سوى زمامدار به هیچ عنوان پذیرفتنی 
نیست و مجازات آن تنها قصاص است و در صورت اتفاق افتادن قتل غیرعمد، حكومت باید حق اولیاى دم را 
پرداخت کند و غرور و نخوت حكومت نباید باعث شود که حق اولیاى دم نادیده گرفته شود؛ چه بسا حاکمانی 
که در قتل عمد تنها با پرداخت دیه مسئله را حل و فصل کرده و در قتل خطائی هم از پرداخت دیه شانه خالی 

می کنند. 



39مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

همانطور که حضرت فرموده اند، در فقه اسالمی پذیرفته است که خطاى حاکم و قاضی موجب مسئولیت و 
ضمان است. در واقع موضوع قتل بدون در نظر گرفتن جایگاه فرد قاتل، در حكومت مورد بررسی و رسیدگی 
قرار می گیرد و اینكه شخْص حاکم است و یا مسئولیتی در حكومت دارد، در کاهش مجازات او تأثیرى نخواهد 
داشت. از همین جهت در روایات معصومان)ع( مطرح شده است که تعدى حاکم موجب قصاص است. امام 

صادق)ع( می فرماید:
)ع( ِمْن َقْنَبٍر َثاَلَثَة  َقاَدُه َعِلیٌّ

َ
ْسَواٍط، َفأ

َ
ْن َیْضِرَب َرُجاًل َحّدًا، َفَغُلَظ َقْنَبٌر، َفَزاَدُه َثاَلَثَة أ

َ
َمَر َقْنَبرًا أ

َ
ِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن)ع( أ

َ
ِإنَّ أ

ْسَواط. 1
َ
أ

امیرالمؤمنین)ع( به قنبر امر کرد تا شخصی را 80 تازیانه بزند، و قنبر 3 ضربه اضافه زد، به همین جهت حضرت 
او را قصاص نمود و سه ضربه به او زد؛ یعنی از نظر حضرت تفاوتی ندارد که او به عنوان مأمور حكومت اشتباه 

کرده است، بلكه در هر صورت چون تعدى نموده باید قصاص شود. 
ِت 

َ
ْخَطأ

َ
نَّ َما أ

َ
درباره قتل غیرعمد نیز خوشبختانه هم اصل و هم مبناى کالم امیرالمؤمنین)ع( که فرموده اند »أ

ْو َقْطٍع َفَعَلی َبْیِت َماِل اْلُمْسِلِمین«2 در قانون اساسی کشور ما آمده است. 3 البته اینكه عماًل چه 
َ
اْلُقَضاُة ِفی َدٍم أ

اتفاقی می افتد، بحث جداگانه اى است که از دایره بحث ما خارج است. 
بنده به مناسبت تحقیقی که درباره یک موضوع انجام می دادم، به این نكته برخورد کردم که در سال 1381 
این اصل کسی مراجعه  به  با توجه  تاکنون حتی یک مورد هم نداشته ایم که  رئیس قوه قضائیه گفته بود ما 
کرده باشد و از حكم دادگاه علیه خودش شكایتی داشته و درخواست جبران خسارت کرده باشد. این سخن 
نشان دهنده این است که یا در طول مدتی که تا آن زمان از انقالب گذشته بوده، و در میان میلیون ها پرونده که 
توسط انسان هاى عادى پرخطا مورد رسیدگی قرار گرفته است، حتی یک نفر هم از حكم صادره ناراضی نبوده 

است، و یا اینكه عماًل راهی براى طرح شكایت و اعالم نارضایتی نداشته است. 
نظر فقه شیعه درباره جزاى قتل سیاسی

به هر حال آنچه که در فقه ما وجود دارد این است که گاهی حاکم حكمی می دهد و در حالی که هیچ 
تقصیرى هم نیست، تضییع حقی صورت می گیرد )که حد اعالى آن قتل است(؛ یعنی قاضی طبق موازین عمل 
کرده و حكمی صادر نموده است، ولی عمل بر طبق موازین مالزمه اى با عدم تضییع حق ندارد، بلكه نوعًا عمل 

1- - کافی )ط - دار الحدیث(، ج 14، ص 243. 

2- - الکافی، ج 7، ص354: جبران خطای حاکم و قاضی در ریختن خون و یا پایمال شده مال، بر عهده بیت المال است. 

ــورد  ــر م ــم ب ــق حک ــا در تطبی ــم ی ــا در حک ــوع ی ــی در موض ــتباه قاض ــا اش ــیر ی ــر تفس ــر گاه در اث ــل 171: ه ــی، اص ــون اساس 3- - قان

خــاص، ضــرر مــادی یــا معنــوی متوجــه کســی گــردد، در صــورت تقصیــر، مقصــر طبــق موازیــن اســالمی ضامــن اســت و در غیــر ایــن 
ــردد.  ــت می گ ــاده حیثی ــم اع ــال از مته ــر ح ــود، و در ه ــران می ش ــت جب ــیله دول ــه وس ــارت ب ــورت خس ص
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بر طبق موازین حق را به حق دار می رساند، ولی گاهی ممكن است چنین نشود. فقها در کتب فقهی چنین مثال 
زده اند که اگر در محكمه جرمی بر اساس شهادت و بّینه به اثبات برسد، قاضی موظف است بر اساس بّینه حكم 
کند، ولی ممكن است بعدا معلوم شود که علیرغم اینكه در تحقیق و شناسایی کوتاهی صورت نگرفته است، 
شاهدان پرونده فاسق بوده اند و شهادت ایشان قابل قبول نبوده است. در این صورت قاضی مقصر نیست، ولی 
حكم او هم صحیح نبوده است. در این موارد محكمه نمی تواند از مسئولیت شانه خالی کند و باید دیه پرداخته 
شود، و دیه بر عهده شخص قاضی هم نیست )زیرا فرض بر این است که او اشتباه نكرده و تقصیرى نداشته(، 
بلكه دیه باید از بیت المال پرداخت شود. اگر حكم قاضی همراه با قصور و مسامحه بوده و به اشتباه صادر شده 
باشد، اگر حكم قتل عمد نداشته باشد و نیاز به پرداخت دیه باشد، در این صورت بر عهده بیت المال نخواهد 

بود و قاضی باید از اموال خودش خسارت را پرداخت نماید. 
مرحوم سید محمدکاظم طباطبایی یزدى صاحب کتاب عروة الوثقی در این باره فرموده اند:

لو تبین خطأ الحاکم فی حكمه انتقض  وحینئذ فإن کان قبل العمل به  فال إشكال وإن کان بعده فاّما أن یكون 
فی قتل أو قطع وإّما أن یكون فی مال، ففی الول إذا لم یكن مقصرا وال جائرا فی حكمه فال قصاص علیه قطعا 

وتكون الدیة من بیت المال. 1
یعنی اگر معلوم شود که قاضی در حكمش اشتباه کرده، این حكم نقض می شود. حال اگر حكم اجرا نشده 
باشد که اشكالی به وجود نمی آید، ولی اگر حكم اجرا شده بود و این حكم منجر به قتل یا قطع انگشتان کسی 
شده بود، اگر قاضی مقصر نبوده باشد، حاکم قصاص نمی شود و باید دیه از بیت المال پرداخت شود. بعد ایشان 

ادامه می دهند:
وأّما إن کان حكم الحاکم عن جور أو تقصیر فی االجتهاد أو فی مقدمات القضاء وکانت الدعوى فی قتل أو 

قطع کان الضمان علیه. 2
یعنی اگر قاضی در صدور حكم اشتباْه مقصر بوده و یا از روى جور حكم کرده باشد، ضامن حكمش بوده 

و باید قصاص شود. 
در ادامه، مرحوم سید قواعدى را مطرح کرده اند تا معلوم شود فرد شاکی براى گرفتن حق خود در صورت 
صدور حكم اشتباه علیه او باید به چه کسی مراجعه کند؛ زیرا در این ماجرا قاضی و مجرى حكم، و البته 
شخصی که می دانسته ذى حق نیست ولی طرح دعوا کرده مقصر هستند. از همین رو مرحوم طباطبایی این قاعده 
را بیان می کند که سبْب اقوى از مباشر است. پس ابتدا باید سراغ سبب این حكم رفت و اگر اقوى بودن سبب 

1- - تکملۀ العروۀ الوثقی، ج 2، ص 29. 

2- - همان. 
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مطرح نبود، محكوم علیه یا ولی او مخّیر است که حاکم یا قاضی و یا شخص شكایت کننده را قصاص کنند. 
1 از نظر فقهی این مسئله روشن است و جاى تردید ندارد. البته این مسئله فروع زیادى دارد که در اینجا مجال 

پرداختن به آن نیست. 
نظر فقه اهل سنت درباره جزای قتل حکومتی

در برابر این نظر که علماى ما فرموده اند و قرآن هم تا حدودى به آن اشاره دارد که »َفَمِن اْعَتدى  َعَلْیُكْم 
َفاْعَتُدوا َعَلْیِه ِبِمْثِل َما اْعَتدى  َعَلْیُكْم«، 2 مبنی بر اینكه راه قصاص براى همه باز است و بین حاکم و غیرحاکم 
فرقی نیست، موضع فقه اهل سنت است؛ نظر اهل سنت بر این است که به هر حال حكومت وظایفی دارد که 
براى انجام آنها گاهی ناگزیر است تا رفتارى داشته باشد که در شرایط عادى توجیه پذیر نیست، ولی در شرایط 
حساس مجبور است که چنین رفتارى داشته باشد و اگر چنین نكند شیرازه امور از هم پاشیده می شود و نمی توان 
جامعه را اداره کرد. از آنجا که اهل سنت بیشتر عملگرا هستند، این طرز فكر در فقه ایشان مطرح است. اصاًل نوع 
حكومت هاى پیشین آنها، مانند بنی امیه و بنی عباس این ذهنیت را براى شان ایجاد کرده که راهی جز این وجود 
ندارد؛ ولی فقه شیعه آرمانگرا است و همیشه در مقابل آن نظریه مقاومت داشته و قائل است که عدالت در هر 

حالی باید رعایت شود و شرایط حساس با شرایط عادى در برقرارى عدالت تفاوتی ندارد. 
در متون اهل سنت نقل شده که نزد خلیفه دوم از زنی به خاطر اعمال خالف اخالق سخن گفته شد و خلیفه 

او را احضار کرد تا از او سؤال کند. در شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید اینطور آمده است:
واستدعی عمر امرأة لیسألها عن أمر وکانت حامال -فلشدة هیبته ألقت ما فی بطنها- فأجهضت به جنینا میتا 
کابر الصحابة فی ذلك- فقالوا ال شی ء علیك إنما أنت مؤدب -فقال له علی)ع( إن کانوا راقبوك  -فاستفتی عمر أ
فقد غشوك- و إن کان هذا جهد رأیهم فقد أخطئوا -علیك غرة یعنی عتق رقبة- فرجع عمر والصحابة إلی قوله. 3

عمر زنی را براى مسئله اى احضار کرد، در حالی که آن زن باردار بود. به خاطر هیبت خلیفه و از ترس او، 
زن جنینش را سقط کرد. این مسئله در جامعه پیچید و درباره آن نظرات مختلفی مطرح می شد. خلیفه علماى 
اصحاب را خواست تا در این باره فتوا دهند. فتواى همه اصحاب این بود که خلیفه چون در مقام ادب کننده 
است و تأدیب جامعه بر عهده او است، ذمه اش برى است و چیزى بر گردن او نیست. خلیفه از امیرالمؤمنین)ع( 
می پرسد که نظر شما چیست، حضرت می فرماید اگر این افراد براى رضایت تو این فتوا را می دهند که تو را فریب 
داده اند و اگر واقعًا فتواى شان این است، خودشان خطا کرده اند و در فتوا دادن دچار اشتباه شده اند. دیه چنین 

1- - همان. 

2- - سوره بقره، آیه 194: و هر کس بر شما تجاوز کرد، پس همانند آن تجاوزی که بر شما روا داشته، بر او تجاوز کنید. 

3- - شرح نهج البالغه )ابن أبی الحدید(، ج 1، ص 173. 
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اتفاقی این است که یک برده آزاد کنی! )چون یک جنین که در واقع یک انسان بوده از بین رفته، باید یک برده 
آزاد شود تا به مثابه زنده شدن یک نفر باشد(، و البته خلیفه پذیرفت. 

مرحوم عالمه نائینی در کتاب تنبیه االمه گفته ولو اینكه حكومت بعد از پیامبر اکرم)ص( در مسیر صحیح 
خودش قرار نگرفت، ولی پیامبر)ص( مبانی اى را مطرح کرده بود که تا مدتی نمی توانستند از آن تخطی کنند و باید 
طبق همان شیوه رفتار می کردند و آرام آرام انحرافات شكل گرفت. تا مدتی تحت تأثیر همان فضایی بودند که 
پیامبر)ص( به وجود آورده بود. در همین ماجرا نیز همین که خلیفه استبداد رأى نداشته و از علما دعوت کرده تا 
درباره موضوع پیش آمده نظر دهند و حتی از افراد مخالفی که داراى شأن علمی بوده اند، مانند امیرالمؤمنین)ع( 
نیز دعوت کرده اند و نظر او را نیز قبول کرده اند، تحت تأثیر جو زمان پیامبر)ص( بوده و مطلب کمی نیست و قابل 

تأمل است. 
عدالت، حتی به قیمت از دست رفتن اصل حكومت

در برخی شرایط، اوضاع اجتماعی پیچیده است و چیزهایی به جز آرمان هاى اسالمی و انسانی را تحمیل 
می کند. از البالى فرمایشات امیرالمؤمنین)ع( اینطور به دست می آید که باید ایستادگی کرد و بهاى عدالت را 
پرداخت و حتی اگر امكان برقرارى عدالت نبود، از اصل حكومت صرف نظر کرد. خود حضرت در تقسیم 
بیت المال بر عدالت پافشارى نمود. به همین جهت عده اى از اصحاب از او دور شدند و عده اى نیز مانند طلحه 
و زبیر دست به شمشیر بردند و شورش کردند. از همین جهت بعضی از نزدیكان، مانند مالک اشتر خدمت 
حضرت عرضه داشتند که حكومت در حال از بین رفتن است و اى کاش شما برخی از سران و بزرگان را راضی 

نگه می داشتی! حضرت در پاسخ فرمودند:
ْصَر ِباْلَجْور. 1 ْطُلَب النَّ

َ
ْن أ

َ
ی أ ُمُرونِّ

ْ
 َتأ

َ
أ

آیا به من امر می کنید تا با ستم کردن در حق کسانی که بر آنان حكومت دارم پیروزى بجویم؟
باید دقت کرد که در بحث مجازات نیز همین توجیهات رخ می دهد؛ یعنی شرایطی پیش می آید که عده اى 
به بهانه حمایت از حكومت، عدالت را نادیده می گیرند و می گویند باید از مجازات افرادى چشم پوشی کرد، 
زیرا وجود ایشان براى حكومت الزم است. نمونه بسیار واضح آن ماجراى خالد بن ولید و قتل مالک بن نویره و 
جنایت بزرگ او بود که خلیفه اول از مجازات او صرف نظر کرد، با این توجیه که خالد بن ولید براى حكومت 

مفید است. معمواًل حكومت ها به این سمت و سو می روند. 

1- - نهج البالغه، خطبه 126. 



43مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

قاعده در تشخیص راه صواب
یكی از مسائلی که موجب حیرانی و سردرگمی افراد می شود این است که گاهی اوقات نقل هاى تاریخی 
وجود دارد که ظاهرًا با این مبانی اى که از کالم معصومان)ع( به دست می آید منافات دارد؛ مانند اینكه نقل شده 
است خالد بن ولید در زمان پیامبر)ص( مأمور اخذ زکات از قبیله بنی جذیمه شد و با اینكه آنها مسلمان بودند، ولی 
به خاطر کینه شخصی خودش بر خالف نظر پیامبر)ص( با آنها جنگید و پیامبر)ص( هم با او برخورد نكرده و او را 

مجازات ننمود!
در چنین مواردى قاعده این است که اصول و مبانی محكمی که با استناد به قرآن و روایات و سیره قطعی 
معصومان)ع( به دست می آید را نباید به خاطر یک نقل تاریخی که ابعاد مختلف آن براى ما روشن نیست، کنار 

بگذاریم، بلكه در این موارد باید به اصول و مبانی پایبند بود و نقل تاریخی را کنار گذاشت. 
اما درباره ماجراى خالد بن ولید و قبیله بنی جذیمه دو گونه تحلیل وجود دارد؛ تحلیل اول این است که شرایط 
قصاص اثبات نشده بود و به همین دلیل پیامبر)ص( او را قصاص نكرد، ولی خسارت و دیه قبیله بنی جذیمه را 
پرداخت نمود و البته در روایات آمده است که پیامبر)ص( دست خود را به آسمان بلند کرد و از عمل خالد برائت 
جست. تحلیل دیگر هم این است که شرایط قصاص اثبات شده بود، لیكن پیامبر)ص( بنا به مصلحت از قصاص 

او صرف نظر کرد. 
فارغ از زشتی جنایتی که خالد مرتكب شده، اما می توان این عذر را محتمل دانست که قبیله بنی جذیمه 
مسلمان نبودند، زیرا وقتی خالد به آنجا رفت، آنها صف آرایی نظامی کرده بودند و اگر مسلمان بودند دلیلی 
نداشت در برابر نماینده پیامبر)ص( صف آرایی نظامی کنند. نكته دیگر اینكه وقتی از ایشان سؤال شده که شما 
مسلمان هستید یا نه، در پاسخ صریحًا به اسالم اشاره نكردند ولی از کلمات شان نفرت از اسالم فهمیده می شد. 
نكته سومی که می تواند مستمسک خالد باشد این است که قبیله بنی جذیمه بارها قافله هاى تجارى قریش را مورد 
حمله قرار داده بود و حتی عموى خالد را به قتل رسانده بودند و او می توانست ادعا کند که جنگ با بنی جذیمه 
به خاطر خون خواهی عمویش بوده و او فكر می کرده که در اسالم هم می توان به سبک جاهلیت قصاص نمود. 
با توجه به اینكه خالد تازه مسلمان شده بود، چنین پنداشتی از سوى او بعید نبوده است. بهانه دیگر او این بوده 

که عبدالله بن جذامه به او پیغام آورده که پیامبر)ص( دستور داده با این قبیله بجنگ! 
اینكه در ماجراهاى تاریخی مواردى وجود دارد که امروزه دیگر قابل تحقیق و دستیابی نیست.  خالصه 
به هر حال بین تاریخ و نهج البالغه، بین تاریخ و قرآن تفاوت زیادى وجود دارد. خصوصًا اینكه نوشتن وقایع 
و فرمایشات معصومان)ع( در دوران خلفا و بعد از آن ممنوع بوده و پس از حدود 100 سال نقل سینه به سینه، 
به نگارش درآمده است. همین امروزه با وجود این همه امكانات سمعی و بصرى و نوشتارى، باز هم پس از 
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گذشت چهار دهه از پیروزى انقالب، وقایع اوایل انقالب را هر کس با یک نگاه و سلیقه بیان می کند. چطور 
امكان دارد پس از گذشت 100 سال از ظهور اسالم، وقایع به همان شكل واقعی و کامل بیان شده باشد؟ در این 
فضاى مبهم که ابعاد مختلف قضایا مشخص نیست، نمی توان نص صریح نهج البالغه و قرآن را به خاطر یک 
نقل تاریخی کنار گذاشت؛ حتی این مورد که در زمان خالد و جنگ او با بنی خذیمه آیا اصال حكم قصاص 
نازل شده بوده یا نه را نمی توان ثابت کرد. شاید اصاًل چنین حكمی در آن زمان نازل نشده بوده! چطور می توان 
اینگونه متشابهات را به راحتی به پیامبر)ص( نسبت داد، حال آنكه کالم امیرالمؤمنین)ع( در این باره صریح و واضح 

است و تمام فقها نیز به همین موضوع فتوا داده اند. 
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بررسی واژه بصیرت و مشتقات آن در نامه های نهج البالغه

محمدهادی امین ناجی1، رضیه جاودانی اطهری2
1 استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی ارشد رشته نهج البالغه اصول الدین ومعارف علوی، دانشگاه پیام نور تهران جنوب

مقدمه
بصیرت از جمله امورى است که در تمامی دوره ها و براى همه جوامع و افراد جامعه از جمله ضروریات یک 
زندگی و حیات آزاد می باشد. بصیرت درمعناى حقیقی درست فهمیدن و ادراک کامل موضوع می باشد طورى 
که نقطه مجهولی باقی نماند. چگونگی بصیرت در نگاه و رفتار امیر المومنین الگو و پیشواى مسلمین بسیار 
اهمیت دارد و سبب می شود جهانبینی آن حضرت نسبت به این واژه را درک کرده و منظور و مراد حضرت را 
از حكومت الهی درک کنیم. آنچه از بصیرت حائز اهمیت است این مطلب می باشد بصیرت آزادگی را سبب 
می شود نورى که در تاریكی می تابد انسان را از گرفتار شدن در کوره راهها نجات می دهد آن نورى که سبب 
هدایت و بینایی می شود. فردى که بینا و هوشیار شود نمی تواند جامعه را غرق در گرفتارى ببیند و سعی در 

بصیرت افزایی وبیدارى افراد می کند تا جامعه را از گرفتارى نجات دهد. 
در این مقاله معنا و مفهوم بصیرت در نامه هاى نهج البالغه مورد برسی قرار خواهد گرفت. 



مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 46

تاریخچه معناشناسی
مبدا زبان شناسی به قرن پنجم میالدى می رسد و در آثارى که از یونان باستان باقی مانده است از جمله آنها 
می توانیم به مكالمه افالطون با کراتیلوس اشاره کنیم ) صفوى، 11:1360(. در ابتدا معنا شناسی به عنوان شاخه اى 
از علوم مختلف از جمله زبان شناسی، فلسفه، روانشناسی و علوم اجتماعی و... به شمار می آمد. اما امروزه خود 
به صورت دانش مستقلی درآمده است. معناشناسی از جمله علومی است که در نیم قرن خیر به صورت یک 
علم مستقل درآمده است. معنی شناسی در ابتدا به عنوان شاخه اى از علم زبان شناسی به شمار می آمد. غربی ها 

معنی شناسی را »سمنتیک« و عربها آن را »داللت « می نامند) اختیار، 1348(. 
علم معناشناسی در بین مسلمانان سابقه اى دیرینه و قدیمی دارد؛ در آغاز متكلمین علی الخصوص معتزلی ها 
مباحثی را در مورد حجت و روابطی که بین الفاظ و مانی وجود دارد را عنوان کرده و همینطور فالسفه مشایی نیز 
به این امر توجه نموده و مباحثی را در ارتباط با آن مطرح کرده اند. ابن سینا نیز به معناشناسی در مباحث منطقی 

توجه نموده و مبحث داللت را مطرح ساخته است) اختیار، 1348(. 
معناشناسی

علم زبان شناسی در واقع مطالعه ى علمی زبان می باشد. بنایراین عناصر زبانی و قواعدى که بین آنها وجود 
به توضیح و جستجوى علل عناصر زبانی می پردازد و  دارد را توصیف کرده و بدون هیچ تعصب شخصی 

فرضیاتی علمی را به نتیجه می رساند) صفوى، 11:1360(. 
موضوع علم معناشناسی تحلیل و بررسی »معنا« می باشد. در این علم معنا همان مصداقی است که در 
جهان خارج موجود است یا آن تصورى از مفهوم که در ذهن گوینده ى سخن ترسیم می شود) صفوى، 1394(. 
»معناشناسی مطالعه علمی معنا می باشد که به توصیف پدیده هاى زبانی در چارچوب یک نظام، بدون هر پیش 

انگارى می پردازد«)صفوى، 28:1393(. 
معناشناسی در واقع علمی است که در برگیرنده تمامی پدیده هاى زبانی است که می توان براى آن معنی متصور 
شد و به تحلیل و بررسی کلمات کلیدى زبان می پردازد. ایزوتسو، معانی و مفاهیم و تصورات فرهنگی که در 
جامعه اى مشخص و در دوره زمانی خاص داراى آن می باشد را معناشناسی می داند. این در حالی است که ملتی 
خاص به وسیله ى زبان در جهان و محیطی که در آن زندگی می کنند، صحبت می کنند، اندیشه و تصور می کنند و 

دنیاى خود را تفسیرمی کنند و این جهان بینی در کلمات کلیدى آن قوم نمود پیدا می کند)ایزوتسو، 1361(. 
 معنای لغوی بصیرت

بصر: چشم، آن چیزى است که می بیند. جمع بصر: ابصار می باشد و جمع بصیره، بصائر می باشد. بصیرت: 
به درك قلب بصیرت می گویند. این معنی، مترادف معرفت و درك است. قرص خورشید که کامال روشن و 
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نمایان است، وسیله متر کردن پارچه و آنچه بنا براى تراز در ساختمان از آن استفاده می کند) راغب اصفهانی، 
 .)1374

ابن منظور بصر را حس دیدن و بصیرت را هوش و انجام دادن کارى از روى قصد و عمد می داند)ابن منظور، 
 .)1414

طریحی بصائر را آن دالیلی می داند که سبب هدایت از گمراهی می شود و جدایی حق از باطل را سبب 
می شود ) طریحی، 1362(. 

گاهی و علمی است که گاه با دیده چشم  مصطفوى معناى اصلی بصیرت را اینگونه توصیف میكند: آن آ
و گاه با دیده قلب حاصل می شود؛ بصیرت دانش مطلق است که حتما با نگاه کردن و دیدن بدست نمی آید) 

مصطفوى، 279(. قاموس بصیرت را به معنی بینائی دل تعریف کرده است) قرشی، 951/1:1412(. 
گاهی«  بصیرت در فرهنگ لغات فارسی درمعنی »زیرکی، چشم عقل، چشم خرد، بینایی دل، یقین وآ

)دهخدا، 1372( و »بینش، بینایی، روشن بینی، دانایی «) معین، 1381( می باشد. 
بصیرت در نگاه مفسران

 طوسی بصیرت را داللت و بینه اى می داند که علم راسبب می شود و باعث می شود همه چیز همانطور که 
هست دیده شود) طوسی، 1409(. 

طبرسی بصیرت را آن بینایی می داند که در دو راهی انتخاب بین حق و باطل به کمک انسان می آید تا بتواند 
مسیر حق را انتخاب نموده واز کمراهی نجات یابد. طبرسی در آیه ى  »أدعوا إلی الله علی  بصیرة أنا« یوسف: 
108، آن را معرفت و بینائی دل فرموده است. و به همین خاطر است که بصیرت را عقل و زیرکی معنی کرده اند. 

) طبرسی، 1408(. 
زمخشرى بصر را نور چشم می داند که به وسیله آن می توان دید و بصیرت را نور قلب می داند که سبب 

گاهی در انسان می شود) زمخشرى، 1407(.  ادراک و آ
»قد جاءکم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه و من عمی فعلیها، و ما أنا علیكم بحفیظ« همانا مایه هاى 
بصیرت  و بینادلی، از پروردگارتان به سوى شما آمد، پس هر کس بینا شود به سود خود شود، و هر کس بر 
کورى بماند به زیان خود بماند، و من نگاهبان شما نیستم) انعام 104(. دراین آیه از قرآن خداوندانتخاب راه 
کفر وایمان، دیدن یا ندیدن و علم یافتن یا جهالت داشتن را به عهده خود ما گذاشته است. پیامبر)ص( میفرماید: 
خداوند بصیرتها و حجتهایبش راز طریق وحی براى شما فرستاد خداوند نشانه ها وانوارالهی که سبب پیداکردن 
مسیر حق می باشد را برایمان آشكارساخته است. اگربصیرت را انتخاب کنید فایده ى آن متوجه شماست پس 
بینا می شوید و هرکه نمی خواهد در کورى و تاریكی بماند اجبارى در کار نیست) طباطبایی، 103/14:1367(. 
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گاهی، بیدارى و هوشیارى ودالیل آشكار و حجتی می دانند که  اکثر مفسران بصیرت را بینایی دل، علم، آ
سبب نمایان شدن حق از باطل و درست از نادرست می باشد. بصیرت آن ادراکی است که سبب تمییز خیر از 
شر در وجود آدمی می شود، هر قدر این انوار در وجودى بیشتر حضور یابند فرد بینش گسترده ترى نسبت به 
گاهی می یابد و اعمال و  جهانی که در آن زندگی می کند و جهانی که بعدها در پیش رویش قرار می گیرد، آ

رفتار متفاوتی نسبت به دیگران خواهد داشت. 
 بصیرت در روایات

 امام جعفر صادق )ع( می فرماید: »آن که عمل می کند بی آن  که بصیرت  و بینایی داشته باشد، چون رونده اى 
است که در بیراهه می رود که شتاب در رفتن، او را به جز دورى از راه چیزى نمی افزاید «)کلینی، 1388: 

 .)169/1
امام علی )ع( میفرماید: »ذهاب البصر خیر من عمی البصیره« از بین رفتن چشم بهتر از کورى بصیرت و 

بینائی است. 
»فاقد البصر فاسد الّنظر «کسی که بصیرت و بینائی ندارد، فكر و نظر او فاسد خواهد بود) امام علی)ع(، 

 .)163/1378:1
»ال علم لمن ال بصیرة له« کسی که بینش و بینایی ندارد علمی هم ندارد. منظور آن بینایی که سبب جداشدن 
حق از باطل شود و اگر اینگونه نباشد علم او همان جهل و نادانی است، همانند علم علماى غیر مذهب حّق 

)خوانسارى، 401/1:1366(. 
نادرستی است. بصیرت امرى  از  تراز تشخیص درستی  به معناى  امامان معصوم  از  بصیرت در روایات و 
گاهی در انسان  اکتسابی است و در ابتدا در وجود آدمی نبوده و با به دست آوردن علوم مختلف و کسب آ

شكل می گیرد و بنا به ظرفیت وجودى که فرد براى خودش آماده و مهیا نموده است از آن بهره  مند می شود. 

بصیرت درنهج البالغه
واژه بصر و مشتقات آن 152 بار در نهج البالغه مطرح شده است. این واژه از 241 خطبه ى امیرالمومنین در 
نهج البالغه در 64 خطبه  و 119مرتبه بیان شده است؛ همچنین از 480 حكمتی که در این کتاب عنوان شده 
است، تنها در 9 حكمت و 16 مرتبه واژه بصر و مشتقات آن مطرح شده است. در 79 نامه ى نهج البالغه نیز در 

9 نامه و 17 مرتبه واژه بصر و مشتقات آن نگاشته شده است. 
واژه بصر و مشتقات آن در این 9 نامه  عبارتند از: 

ْبَصاُر به معنی 
َ
گاهی، در نامه 10 واژه َبَصِرِه به معنی دیده، در نامه 15 واژه َاْل  در نامه 7 واژه َبَصٌر به معنی آ



49مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

گاهی بخش، واژه َبَصُرَك به معنی بینش، واژه ُتْبِصُرُه به معنی میشناسی  ْرُه به معنی آ دید ه ها، در نامه 31 واژه َبصِّ
ْبَصَر به معنی اندیشه کند، واژه 

َ
ْبَصاِرِهْم به معنی دیدگانشان، واژه أ

َ
و بینا گردى، واژه َبَصٍر به معنی اندیشه، واژه ِبأ

گاهان، درنامه 33  ْهِل َاْلَبَصاِئر به معنِی آ
َ
ْبَصاِرِهنَّ به معنی نگریستن، درنامه 32 واژه أ

َ
َاْلَبِصیُر به معنی بینا، واژه أ

گاهم،  گاهی، در نامه 62 واژه َبِصیَره به معنی آ ْبَصاِر به معنی دیده ها، در نامه 34 واژه َبِصیَرِتَك به معنی آ
َ
واژه اْل

ْبَصار به معنی دیده ها نگاشته شده است. 
َ
در نامه 65 نامه واژه اْلَباِصر به معنی آشكار و واژه َاْل

مشتقات بصر در این 9 نامه 1 مرتبه به صورت فعل ماضی، 14 مرتبه به صورت اسم، 1 مرتبه به صورت فعل 
امر و 1 مرتبه به صورت فعل مضارع استفاده شده است. 

بصیرت در نامه های نهج البالغه
الف( نامه 7 نهج البالغه: 

ِیَك - َو ِکَتاُب 
ْ
ْمَضْیَتَها ِبُسوِء َرأ

َ
ْقَتَها ِبَضاَلِلَك َو أ َرٌة - َنمَّ َلٌة َو ِرَساَلٌة ُمَحبَّ َتْتِنی ِمْنَك َمْوِعَظٌة ُمَوصَّ

َ
ا َبْعُد َفَقْد أ مَّ

َ
 »أ

َبَعُه - َفَهَجَر اَلِغطًا َو َضلَّ  اَلُل َفاتَّ َجاَبُه - َو َقاَدُه الضَّ
َ
اْمِرٍئ َلْیَس َلُه َبَصٌر َیْهِدیِه - َو اَل َقاِئٌد ُیْرِشُدُه َقْد َدَعاُه اْلَهَوى َفأ

َنُف ِفیَها اْلِخَیاُر - اْلَخاِرُج ِمْنَها َطاِعٌن َو 
ْ
َظُر - َو اَل ُیْسَتأ ی ِفیَها النَّ َها َبْیَعٌة َواِحَدٌة اَل ُیَثنَّ نَّ

َ
َخاِبطًا َو ِمْن َهَذا اْلِكَتاِب ِل

ى ِفیَها ُمَداِهن«.  اْلُمَروِّ
 این نامه در پاسخ به گستاخی هاى جسورانه معاویه که در رد بیعت با امیرالمومنین)ع( و قبول نداشتن بیعت 
با حضرت است. در جواب نامه ى بی ادبانه و گستاخانه ى معاویه به حضرت امیر)ع( نگاشته شده و در آن به پند 
و اندرز امیرالمومنین پرداخته است. معاویه در ابتداى نامه اش به حضرت این گونه می نویسد:»از معاویه بن ابی 
سفیان به علی بن ابی طالب« در این نامه معاویه سعی دارد خود را هم رده ساحت بی بدیل امیرالمومنین نشان 
دهد و در نامه هفتم که پاسخ امام به معاویه می باشد؛ امیرالمومنین می نویسد: »از بندۀ خدا علی فرمانرواى 
مؤمنان به معاویه پسر صخر«، حضرت امیر)ع( در این نامه با بیان چند واژه به معاویه و همراهانش متذکر می شود 
که من بنده ى خدا هستم و در همان حال بندگی فرمانرواى شما نیز هستم و این بندگی با امیرى منافاتی ندارد و 
هر دو در یک مسیر و همسوى یكدیگر می باشند و به معاویه یاد آور می شود که خودت را با من قیاس نكن که 

من فرمانرواى مسلمین هستم. 
در این نامه حضرت امیر)ع( معاویه را مورد انتقاد قرار داده است. چرا که امام نامه ى معاویه را رنج و زحمتی 
می داند که او براى تنظیم و نگارش متن نامه انجام داده تا حق و باطل را در هم آمیزد. نامه ى او را سراسر فریب 
و خدعه می داند، که نفعی براى هیچ یک از مسلمانان درآن دیده نمی شود و براى درست جلوه دادن و وجهه ى 
مناسب در نظر دیگران از آیات قرآن مانند آیه 65 سوره زمر استفاده کرده تا بار معنوى پیدا کند. آنچه مشخص 
است فریبكارى و دروغ هاى معاویه است که بر حضرت علی)ع( مشخص و روشن است. معاویه سخنش را با 
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آرایشی جاهالنه و از روى حرف مردم و پر از فریب و با به کاربردن الفاظی که سعی در آراستن آن دارد، نگاشته 
است. امام لفظ بصر را در معنی عقل بیان داشته است. به این صورت که معاویه عقلی ندارد تا سبب هدایت او 
شود و درگمراهی و غفلت غوطه ور است. بنابراین عقل او از درک حقایق بازمانده و راهنمایی جز هواى نفسش 
ندارد و فرمان نفسش را به فرمان الهی ترجیح داده است و به خاطر همین دلیل است که او به آراستن کالم 
فریبنده ى خود می پردازد و با هیاهو و حرفهاى ناروا و ناشایست سعی در گمراه کردن مسلمانان دارد ) ابن میثم، 
1375(. آن دسته از مسلمانانی را که فاقد بینش هستند و تنها دل به رنگ و روى و آیات قرآن بسته اند را فریب 
دهد و همراه خود کند وخود را مصلحت اندیش جامعه مسلمانان نمایش دهد. اما آنچه سبب جسارت معاویه 
گاهی دارد و  به امیرالمومنین است به دلیل نبود بصیرت و بینش در بین مسلمانان است که او از این مطلب آ
به خوبی می داند بسیارى از مسلمان چیزى جز ظواهر دین چون نمازخواندن و قرائت قرآن و روزه چیز دیگرى 

نمی داند. در واقع معاویه با در آمیختن مطالب سعی در گمراه کردن اذهان مسلمانان بی بصیرت دارد. 
ب( نامه دهم نهج البالغه:

این نامه نیز پاسخی دیگر به نامه ى معاویه می باشد. معاویه در نامه اى حضرت را به جنگ دعوت کرده بود و 
خود را حاکم ولی امر مسلمین و هم ردیف حضرت امیر)ع( قرار می دهد در حالی که به بهانه خون خواهی عثمان 

از بیعت با امیرالمونین سر بازمی زند. 
َفْت َعْنَك َجاَلِبیب «و چه خواهی کرد، هنگامی که پرده هاى دنیا از جلو  ْنَت َصاِنٌع - ِإَذا َتَكشَّ

َ
»َو َکْیَف أ

چشم تو برداشته شود نامه  دهم با هشدار شروع می شود که اى معاویه چه خواهی کرد اگر پرده غفلت از جلوى 
چشمانت کنار رود؟ 

نامه دهم نهج البالغه از 4 بخش تشكیل شده است: 
بخش اول 

ِم - َو َمَتی ُکْنُتْم  وِح َو الدَّ َمَلُه َو َجَرى ِمْنَك َمْجَرى الرُّ
َ
َخَذُه - َو َبَلَغ ِفیَك أ

ْ
ْیَطاُن ِمْنَك َمأ َخَذ الشَّ

َ
َك ُمْتَرٌف َقْد أ َفِإنَّ

َیا؟ در این بخش امام علی)ع( به نصیحت معاویه می پردازد و نسبت به عواقب اعمالش و سرنوشتی که در قیامت 
منتظر او خواهد بود می پردازد و این در حالی است که او را بنده ى شیطان می داند که شیطان بر روح و جسم او 

مستولی شده است و از طریق او به آرزوهاى خود می رسد. 
بخش دوم

ِة - ِبَغْیِر َقَدٍم َساِبٍق َو اَل َشَرٍف َباِسق« مَّ
ُ
ْمِر اْل

َ
ِة - َو ُواَلَة أ ِعیَّ »ُمَعاِوَیُة؟ َساَسَة الرَّ

در این قسمت از نامه امیرالمونین به مسئله حكومت دارى معاویه می پردازد و می فرماید: معاویه؟ چگونه 
میخواهی ولی امر مسلمین باشی در حالی که نه در اسالم سابقه ى درخشانی دارى ونه در شرافت خانوادگی و 
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خاندان بنی امیه هیچ یک شایستگی و لیاقتی در امر فرمانروایی بر مسلمین را ندارند. 
آنچه دراین نامه به زیبایی به چشم می خورد بیان واقعیت و حقیقت در نامه می باشد چرا که امیر مومنان با 
صحبتهاى زشت وسخیف معاویه ادب از دست نداده و با کمال ادب و علم آنچه را که واقعیت دارد از شئونات 

خانوادگی و دروغ و فریب هایی که معاویه عنوان کرده است را صراحتا بیان می کند. 
بخش سوم: 

ْعِف اْلَفِریَقْیِن ِمَن اْلِقَتال«
َ
اَس َجاِنبًا - َو اْخُرْج ِإَلیَّ َو أ »َو َقْد َدَعْوَت ِإَلی اْلَحْرِب َفَدِع النَّ

معاویه در نامه اش امام را به جنگ دعوت کرده بود و امام در پاسخش می فرماید: به جاى درگیرى دو سپاه 
مسلمان، خودت تنها به جنگ من بیا و او را دعوت به جنگ تن به تن می کند تا از ریخته شدن خون لشگریان 
جلوگیرى شود. چرا که معاویه درنامه اى که به حضرت امیر)ع( نوشته بود، از پرده حجابی سخن گفته بود که 
چشمان امیرالمومنین را گرفته و این در حالی است که اگر کسی بر حق باشد و برترى آخرت را بر دنیا بداند 
و یقین حاصل شده باشد براى رسیدن به حق برمی خیزد و در جنگ ثابت قدم بوده و از ریخته شدن خونش 
هراسی ندارد بلكه در این امر مشتاق می باشد. امام چون معاویه را می  شناسد براى نشان دادن عالقه ى دنیایی و 
فریبكارى اش از توجه به حق و آخرت او را دعوت به جنگ می کند. معاویه نمی پذیرد و دلیل فراراز جنگ 

معاویه را نداشتن چشم بصیرت وآخرت بین می داند) ابن میثم، 1375(. 
بخش چهارم: 

َك ِجْئَت َثاِئرًا ِبَدِم؟ ُعْثَماَن؟ - َو َلَقْد َعِلْمَت َحْیُث َوَقَع َدُم؟ َفاْطُلْبُه ِمْن ُهَناَك ِإْن ُکْنَت َطاِلبا « نَّ
َ
»َو َزَعْمَت أ

به مهمترین علت شكل گرفتن آشوبها اشاره می کند که همان خونخواهی عثمان توسط معاویه می باشد. 
امیرالمومنین بیان می کند من از قاتالن عثمان نیستم و تو آنها را می شناسی پس امرى متوجه من نیست و این تنها 

خدعه اى در دست تو از سوى منافقان و مسلمانان بی بصیرت است. 
پ( نامه پانزدهم نهج البالغه:

ُهمَّ  ْبَداُن - اللَّ
َ
ْنِضَیِت اْل

ُ
ْقَداُم َو أ

َ
ْبَصاُر َو ُنِقَلِت اْل

َ
ْعَناُق - َو َشَخَصِت اْل

َ
ِت اْل ْفَضِت اْلُقُلوُب َو ُمدَّ

َ
ُهمَّ ِإَلْیَك أ »َاللَّ

َت  َنا َو َتَشتُّ َنا - َو َکْثَرَة َعُدوِّ ا َنْشُكو ِإَلْیَك َغْیَبَة َنِبیِّ ُهمَّ ِإنَّ ْضَغاِن - اللَّ
َ
َنآِن - َو َجاَشْت َمَراِجُل اْل َح َمْكُنوُن الشَّ َقْد َصرَّ

ْهَواِئَنا«
َ
أ

 دراین نامه دعاى حضرت در میدان جنگ می باشد. ابن میثم در شرح نهج البالغه در باب این نامه می گوید 
را می خواند.  دعا  این  نام خدا  از  و پس  بر مرکب خود سوار شده  هرگاه جنگ شدت می گرفت حضرت 
امیرالمومنین جنگ وجهاد را عبادت می دانست به همین دلیل در هنگام جنگ با تضرع و توجه به درگاه احدیت 
اعمال وعبادات خود را خالص می نمود و ازخداوند براى پیروزى مسلمین یارى می طلبید. در نهج البالغه دشتی 
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ْبَصار را به معنی چشم دوختن بدون پلک زدن عنوان کرده است. در واقع در دعاى حضرت در اثناى 
َ
َشَخَصِت اْل

جنگ چنین بدست می آید که حضرت امیر)ع( تنها براى خدا جهاد می کند و چشمش به فرمان الهی است و تنها 
از خدا کمک می خواهد و این جهاد را خالصانه براى پروردگارش انجام می دهد) ابن میثم، 1375(. 

ت( نامه شماره سی و یکم:
این نامه وصیتی از حضرت علی)ع( به فرزندش امام حسن مجتبی )ع( می باشد. پس از بازگشت از صفین در 
محل حاضرین نوشت. در زمان نوشتن این نامه عمر آن بزرگوار قریب به شصت سال بود )ابن میثم، جلد: 5، 

صفحه: 2، 1375(. 
ابتداى نامه با این عبارت آغاز می شود»ِمَن اْلَواِلِد اْلَفان« این عبارت نشان دهنده وصیت وسفارش می باشد که 

حضرت در سنی نزدیک 60 سالگی آن را نگاشته است. 
 در بخشی از وصیت نامه امیرالمومنین فرزندش را به پرهیزکارى و فرمانبردارى از اوامرالهی سفارش می کند 
گاه سازد و از آن عبرت گیرد که حوادث دنیا  و از فرزندش می خواهد تا دل و قلبش را نسبت به بدیهاى دنیا آ

تكرارمی شود. 
درواقع در این نامه امیرالمومنین سفارش به بصیرت دارد. از جمله امورى که بصیرت را سبب می شود: 

ْعَمی ُرْشَده« چرا که شخصی که خود را بینا و هوشیار در امور 
َ
َصاَب َاْل

َ
 َاْلَبِصیُر َقْصَدُه َو أ

َ
ْخَطأ

َ
َما أ 1 - »َو ُربَّ

دنیوى می داند به خطا میرد و آن نابینایی که حقیقت را درک کرده مسیر هدایت را یافته و حرکت می کند. توجه 
به آخرت است چرا که سبب می شود انسان به این بینش و بصیرت برسد که دنیا محلی براى جمع آورى زاد 
و توشه است براى سراى جاودان و همیشگی که زیست حقیقی در آنجاست چرا که مرگی در آن راه ندارد و 

همواره بودن است. 
ْبَصاِرِهْم َعْن َمَناِر َاْلُهَدى َفَتاُهوا ِفی َحْیَرِتَها َو َغِرُقوا ِفی ِنْعَمِتَها 

َ
َخَذْت ِبأ

َ
ْنَیا َطِریَق َاْلَعَمی َو أ 2- »َسَلَكْت ِبِهُم َالدُّ

َخُذوَها َرّبًا َفَلِعَبْت ِبِهْم َو َلِعُبوا ِبَها َو َنُسوا َما َوَراَءَه« شناخت دنیاپرستان: آنان که دنیا آنها را به راه کورى برد  َو ِاتَّ
و چشمهاى آنها را از نور هدایت پوشاند. دنیا آنها را به بازى گرفته و آنها را فریفته در حالی که آنها دنیا را در 

چنگال خود می بینند و می پندارند دنیا را بازى داده اند. 
گاهی کسب کردن از وقایعی که در طول  ْنَیا« از حوادث روزگار درس گرفتن وآ ْرُه َفَجاِئَع َالدُّ 3- »َو َبصِّ
تاریخ اتفاق می افتد ازتكرار اشتباهات جلوگیرى می کند چرا که داستان هاى دنیا براى هر قوم و ملتی مداما در 

حال تكرار هستند. فقط کافی است با هوشیارى و دیده بصیرت آن حوادث را مورد توجه قرار دهیم. 
ْکَثَر 

َ
ْمَت َو َما أ ُل َما ُخِلْقَت ِبِه َجاِهاًل ُثمَّ ُعلِّ وَّ

َ
َك أ ْشَكَل َعَلْیَك َشْیٌء ِمْن َذِلَك َفاْحِمْلُه َعَلی َجَهاَلِتَك َفِإنَّ

َ
 4- »َفِإْن أ
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ُیَك َو َیِضلُّ ِفیِه َبَصُرَك ُثمَّ ُتْبِصُرُه َبْعَد َذِلَك « بصیرت از جمله امورى است که 
ْ
ُر ِفیِه َرأ ْمِر َو َیَتَحیَّ

َ
َما َتْجَهُل ِمَن َاْل

انسان در ابتدا آن را نداشته و با کسب علم وتجربه در زندگی آن را بدست می آورد. بنابراین باید در کسب آن 
تالش کرده تا نتیجه دلخواه که همان دریافت نور بصیرت است حاصل شده و هدایت در مسیر الهی آغاز گردد. 
ْبَصَر« تفكر واندیشه ورودى و باب رهایی از تاریكی و گمراهی است براى همین است که 

َ
َر أ 5- »َو َمْن َتَفكَّ

امیرمومنان فرزندش را به اندیشه وتفكر دعوت میكند تا بصیرت یابد و انوار بصیرت بتواند در آن فكر واندیشه 
گاهی دست پیدا می کند و بصیرت برایش حاصل می شود.  جاى گیرد. چراکه هرکه تفكرکند به آ

« سالمت و استوارى زنان در پوشیده بودن و حفظ حریم  اُهنَّ ْبَصاِرِهنَّ ِبِحَجاِبَك ِإیَّ
َ
6- »َو ُاْکُفْف َعَلْیِهنَّ ِمْن أ

آنان است و چشم ها باب ورود به جسم هستند همانطور که بصیرت باب ورود به وجود وروح بنابراین حفظ و 
حرمت چشم اهمیت فراوانی دارد. 

ْو َبَصٍر« فكر 
َ
ُتُه ِبِإَحاَطِة َقْلٍب أ ْن َتْثُبَت ُرُبوِبیَّ

َ
ْشَیاِء ِباَل ِنَهاَیٍة َعُظَم َعْن أ

َ
ٍة َو آِخٌر َبْعَد َاْل ِلیَّ وَّ

َ
ْشَیاِء ِباَل أ

َ
ٌل َقْبَل َاْل 7-»َاوَّ

واندیشه نمی تواند حقیقت وجودى خدا را درک کند، این درک نكردن قدرت پروردگار حقیقت است. بنابراین 
براى ریاضت آن وجودیگانه تالش در عما و خضوع وخشوع در برابر آن قدرت نامتناهی الزم است. 

در نامه 31 نهج البالغه 8 بار واژه بصر و مشتقات آن ذکر شده است واین نشان دهنده اهمیت این نامه نسبت 
به نامه هاى دیگر می باشد. 

ث( نامه 32 نهج  البالغه:
ُلَماُت َو َتَتاَلَطُم ِبِهُم  ْلَقْیَتُهْم ِفی َمْوِج َبْحِرَك - َتْغَشاُهُم الظُّ

َ
َك َو أ اِس َکِثیرًا - َخَدْعَتُهْم ِبَغیِّ ْرَدْیَت ِجیاًل ِمَن النَّ

َ
»َو أ

ْحَساِبِهْم - ِإالَّ َمْن َفاَء 
َ
ُلوا َعَلی أ ْدَباِرِهْم َو َعوَّ

َ
ْوا َعَلی أ ْعَقاِبِهْم - َو َتَولَّ

َ
ُبَهاُت - َفَجاُزوا َعْن ِوْجَهِتِهْم َو َنَكُصوا َعَلی أ الشُّ

ِه ِمْن ُمَواَزَرِتك..« ُهْم َفاَرُقوَك َبْعَد َمْعِرَفِتَك - َو َهَرُبوا ِإَلی اللَّ ْهِل اْلَبَصاِئِر - َفِإنَّ
َ
ِمْن أ

این نامه نیز هشدارى است به معاویه، دراین نامه امیرالمومنین پس ازمعرفی خود، به پند واندر معاویه می پردازد 
گاهی دارد. هشدار به او که  و به او گوشزد می کند که پروردگار جهانیان، ناظر براعمال اوست و از همه چی آ
دنیا را چنان که هست بنگرد، به دنیا با چشم معرفت یعنی دیدۀ بصیرت نگاه کند. دست از نیرنگ و دروغ بردارد 
و دین را فداى خواسته هاى خود نكند و خود را جلودار مردمی نادان قرار داده و با خدعه هایی آنان را فریفته، 
آنان را با شبهه قتل عثمان به راه خود آورد و به گمراهی کشاند و همه ى این ها به خاطر آرزوى ریاست و سلطنت 

خواهی است که در ذهن و قلبت می پرورانی. 
دنیا مقدمه اى براى آخرت است پس ارزش واقعی آن را بشناس. تنها خردمندان و طرفداران حقیقی دین بودند 
گاه شدند و از تو دورى کردند. خردمندان همان مردان خدایند که در خدعه ها اندیشه می کنند و  که ازنیت تو آ

با چشم بصیرت حقایق را می شناسند و خود را ازتاریكی نجات می دهند) ابن میثم، 1375(.. 
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ج( نامه سی وسوم نهج البالغه: 
اِم؟ - اْلُعْمِی اْلُقُلوِب  ْهِل ؟ الشَّ

َ
َناٌس ِمْن أ

ُ
َه ِإَلی اْلَمْوِسِم أ ُه ُوجِّ نَّ

َ
ا َبْعُد َفِإنَّ َعْیِنی ِباْلَمْغِرِب َکَتَب ِإَلیَّ ُیْعِلُمِنی - أ مَّ

َ
»أ

ِذیَن َیْلِبُسوَن اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل - َو ُیِطیُعوَن اْلَمْخُلوَق ِفی َمْعِصَیِة اْلَخاِلِق - َو َیْحَتِلُبوَن  ْبَصاِر - الَّ
َ
ْسَماِع اْلُكْمِه اْل

َ
مِّ اْل الصُّ

رِّ  ِقیَن - َو َلْن َیُفوَز ِباْلَخْیِر ِإالَّ َعاِمُلُه - َو اَل ُیْجَزى َجَزاَء الشَّ ْبَراِر اْلُمتَّ
َ
یِن - َو َیْشَتُروَن َعاِجَلَها ِبآِجِل اْل َها ِبالدِّ ْنَیا َدرَّ الدُّ

اَك  َماِمِه - َو ِإیَّ اِبِع ِلُسْلَطاِنِه اْلُمِطیِع إِلِ ِبیِب - التَّ اِصِح اللَّ ِلیِب - َو النَّ ِقْم َعَلی َما ِفی َیَدْیَك ِقَیاَم اْلَحاِزِم الصَّ
َ
ِإالَّ َفاِعُلُه - َفأ

َساِء َفِشال«
ْ
ْعَماِء َبِطرًا - َو اَل ِعْنَد اْلَبأ َو َما ُیْعَتَذُر ِمْنُه - َو اَل َتُكْن ِعْنَد النَّ

از نامه هاى امام علیه السالم به قثم بن عباس بن عبدالمطلب که از طرف آن بزرگوار فرماندار مكه بود و تا زمان 
شهادت امیرالمومنین فرماندار مكه بود ودر زمان معاویه در سمرقند به شهادت رسید ) ابن میثم، 1375، 5، 113(. 
امیرالمومنین این نامه را با هشدار به فرماندار خود در مكه شروع می کند و او را از جاسوسهایی که معاویه در 
موسم حج بین مردم فرستاده تا مردم عرب را از یارى رساندن به امام علی)ع( متفرق سازند و در اذهان مردم القا 
گا ه ساخته. بنابراین حضرت نامه اى  کنند که امیرالمومنین قاتل عثمان بوده یا زمینه قتل او را فراهم کرده است آ
گاه شده و بر اساس سیاست اقدام نماید. امام دراین نامه مردم شام را  به فرماندار خود نوشت تا از این مطلب آ
مردمی کوردل می داند که پند و موعظه در وجودشان بی اثر می باشد همانطور که کورمادرزاد از دیدن نشانه هاى 

الهی وعبرت از دیده هایش بهره اى ندارد این افراد نیز از این امور بی بهره و نابینا و ناشنوا هستند. 
چ( نامه سی و چهارم نهج البالغه:

ْشَتِر؟«
َ
ا َبْعُد َفَقْد َبَلَغِنی َمْوِجَدُتَك ِمْن َتْسِریِح؟ اْل مَّ

َ
»أ

این نامه با دلجویی و چیزى همانند عذرخواهی آغاز می شود. پس ازآنكه مالک در راه مصر به شهادت 
رسید امیرالمومنین در این نامه به علت بر کنارى محمد بن ابی بكر از فرماندارى مصر و جایگزینی مالک اشتر 
می پردازد. از آنجایی که مصرمورد توجه عمروعاص قرار داشت و معاویه مداما به بالد اسالمی حمله ور می شد. 
مالک کسی بود که بر دشمنان سخت می گرفت و براى فرمانروایی مصر مناسب تر بوده است. این درحال است 

که امام در نامه فرمانروایی جایی دیگرکه زحمت کمترى براى او دارد را مطرح می کند. 
را  با دشمن حقیقت  برهان در رویارویی  از روى  و  بینش  و  گاهی  با آ از محمد می خواهد  امیرالمومنین 
َك َو اْمِض َعَلی  ِلَعُدوِّ ْصِحْر 

َ
تشخیص دهد و به مقابله با آن بپردازد و در این امر از خداوند یارى بخواهد »َفأ

َبِصیَرِتك « ) ابن میثم، 1375(. 
ح(نامه و دوم نهج البالغه:

از جمله نامه هاى امام )ع( به مردم مصر که توسط مالك اشتر، موقعی که او را فرمانرواى مصر کرد فرستاد. 
دًا ص ؟ - َنِذیرًا ِلْلَعاَلِمیَن َو ُمَهْیِمنًا َعَلی اْلُمْرَسِلین« امیرالمومنین این نامه را با  َه ُسْبَحاَنُه َبَعَث؟ ُمَحمَّ ا َبْعُد َفِإنَّ اللَّ مَّ

َ
»أ
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شرح حال پیامبر )ص( آغازمی کند و پیامبر را بیم دهنده ازجانب خداوند براى تمامی مسلمانان می داند) ابن میثم، 
ی - َو  َنا َعَلْیِه - َلَعَلی َبِصیَرٍة ِمْن َنْفِسی َو َیِقیٍن ِمْن َربِّ

َ
ِذى أ ِذى ُهْم ِفیِه - َو اْلُهَدى الَّ 1375(. »َو ِإنِّی ِمْن َضاَلِلِهُم الَّ

ِه َلُمْشَتاٌق - َو ِلُحْسِن َثَواِبِه َلُمْنَتِظٌر َراج« در این نامه از رویاروى با سپاه معاویه سخن گفته شده  ی ِإَلی ِلَقاِء اللَّ ِإنِّ
گاهی و یقین  است. امام از اینكه به تنهاى با سپاه معاویه روبرو شود باکی ندارد و این نترسیدن دو علت دارد 1- آ

دارد که آنان درگمراهی هستند و او برهدایت 2- عالقه او به دیدار پروردگار و امید به پاداش الهی. 
خ( نامه شصت و پنجم نهج  البالغه:

ُموِر« 
ُ
ْمِح اْلَباِصِر ِمْن ِعَیاِن اْل ْن َتْنَتِفَع ِباللَّ

َ
ا َبْعُد - َفَقْد آَن َلَك أ مَّ

َ
»أ

 نامه ى دیگرى در پاسخ به معاویه می باشد. این نامه با »اّما بعد... االمور«، شروع شده است واین از باب 
نصیحت پذیرى و هشدار به معاویه در کنار گذاشتن ادعاهایی است که در طلب آن آمده و در آن حقی ندارد. 
در عبارت »الّلمح الباصر« امیرالمومنین صفت باصر را در این نامه براى مبالغه در دیدن آورده است. مانند قول 
عربها که می گویند. لیل ألیل: شب بسیار تاریك است. الّلمح استعاره از فهم و درکی با دقت و سرعت در امورى 

نافع می باشد) ابن میثم، 1375(. 
ْبَصاَر ُظْلَمُتَها«

َ
ْعَشِت اْل

َ
ْغَدَفْت َجاَلِبیَبَها - َو أ

َ
ْبَهَة َو اْشِتَماَلَها َعَلی ُلْبَسِتَها - َفِإنَّ اْلِفْتَنَة َطاَلَما أ »َفاْحَذِر الشُّ

در به کار گیرى کلمه ى االبصار، امیرالمومنین واژه جالبییب را براى کارهاى شبهه ناک به صورت استعاره 
استفاده کرده است، که چشمان اشتباه کاران را برحق وحقیقت نابینا می سازد. 

 در این نامه مانند نامه هاى پیشین امیرالمومنین نامه معاویه را پر از دروغ و فریب می داند که آنها را آراسته و 
زینت داده است. دالیل گمراهی معاویه را گوشزد می کند تا از راه پیشینیانش دست بردارد. از راه شبهه و حق 
پوشی دورى کند. همینطور به ادعاهاى دروغین معاویه ه خون خواهی عثمان و زمامدارى مسلمین است پاسخ 

می دهد. 
نامه هاى که بین امیرالمومنین و معاویه رد و بدل شده است نشان از آن دارد که در همگی نامه ها امام با لفظی 
صریح و ادبیاتی قاطع سعی در نشان دادن راه درست و توجه دادن معاویه به حقیقت دارد و این در حالی است 
که در نامه هاى معاویه فریب، نفاق و دغلكارى فراوان است و با بی ادبی نسبت به ولی امرمسلمین سخن می گوید 
و خود را برحق می داند. با آراستن نامه ها و فریفتن مسلمانانی که جز نام اسالم را درک نكرده اند از حمایت آنان 
و منافقین که همیشه در سپاه اسالم از عوامل مهم پیروزى دشمنان هستند بهره برده و همین امرسبب شد تا در 
آخرجنگ صفین باز هم باطن دین و روح دین که امیرالمومنین است فداى ظاهر دین ) کتاب قرآن( شود. معاویه 
گاه است اما با به کار گیرى مطالباتی که چشم  می داند که امیرالمومنین از احوال و نیات خود و خانواده اش آ
گاهی  ظاهربینان دردین را پر می کند سعی در این دارد تا افراد بیشترى را باخود همراه سازد. امیرالمومنین نیزآ
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دارد از اینكه معاویه شیوه و مرامش را می داند بنابراین نامه براى سپاهیان حاضر درصفین می باشد است که در 
تمامی نامه ها به صراحت خود را معرفی نموده و ولی امرمسلمین معرفی می کند. معاویه را از کارهاى ناروا برحذر 
می دارد و از او می خواهد درست بیندیشد و بصیرت دردین یابد درحالی که می فرماید شیطان عنان تو را گرفته 

و تو را هر سو که میل کندمی کشناد. 
نتیجه

نتیجه ى جالبی که از این مطالب بدست می آوریم نشان دهنده این است که امیرالمومنین بیشترین استفاده از 
واژه بصیرت را نسبت به دو مخاطب داشته است. امام حسن )ع( در یک نامه و تحت عنوان وصیت نامه مطرح 
شده است؛ و دیگرى نامه هایی که براى معاویه نگاشته شده است و بیشتر در این نامه ها با هشدار و برحذر داشتن 
او شروع شده است. امام حسن)ع( و معاویه که هردو از رهبران جامعه ى اسالمی بودند حال به حق یا ناحق، تاکید 
امیرالمونین در استفاده از این واژه به دلیل اهمیت آن و نتایج و ثمراتی است که از بصیرت داشتن یا نداشتن حاکم 
اسالمی براى مردم حاصل می شود و مسئولیت رهبرى امرى مهم می باشد مخصوصا در جامعه ى اسالمی که 

سود و زیان انسانها بر اساس قانون الهی می باشد. 
 این مطلب نشانگر آن است که بصیرت آن صراط مستقیمی است که هرکس خود را به آن شاهراه حقیقت 
برساند هدایت می شود و در مسیر خیر قرار می گیرد و یقین حاصل می شود و آن کس که خود را در مسیر 

روشنگرى و تفكر و کسب علم نیندازد در بیراهه می ماند و در سرگردانی و حیرانی ایام می گذراند. 
 بصیرت از جمله امورى است که براى هر فرد در جامعه ضرورت دارد. آنچه جامعه ى امروزما نیاز دارد 
گاه می باشد. با توجه به هجمه هاى فرهنگی که در جامعه مخصوصا  روشنگرى و بیدارى مسلمان دلسوز و آ
نسبت به افراد دیندار وجود دارد و دروغ ها و فریب ها و در هم آمیختن حق و باطل که همگان قادر به تشخیص 
گاه و با تدبیر جامعه تا جداى از جدالهاى حاشیه ساز  آن نیستند چاره اى نمی ماند جز روشنگرى توسط افراد آ
به تبیین مسائل بپردازند و حقیقت را آشكار سازند و محكم بر موضع خود بماند همانطور که امیرالمومنین در 

جواب معاویه صراحتا مواضع خود را روشن ساخته و به افشاگرى سخنان باطل او پرداخته است. 
 بیشترین ضربه در جامعه امروز ما نبود بصیرت در بین مردم است که مورد سوء استفاده دشمنان قرارمی گیرند 
و باطل را حق می پندارند و بدون آنكه خود بدانند به نابودى کشور خود می پردازند. همه ى این مسائل به خاطر 
این است که در دنیاى امروز حجم وسیعی از اطالعات چه قابل استفاده و چه خالی از محتوا در اختیار مردم قرار 
گرفته و حق و باطل با هم مخلوط شده تا جایی که جدایی این دو از هم کار افراد عادى نمی باشد و اینجاست که 
شخص بصیرت یافته می تواند خودش و جامعه اش را از منجالب گمراهی و سوء استفاده دشمنان نجات دهد. 
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6- راغب اصفهانی، حسین و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، مترجم: خسروى حسینی، غالمرضا  ، تهران :ناشر 
مرتضوى. 

7- زمخشرى، محمودبن عمر، اساس البالغه، بیروت: دارصادر، 1979م. 
8- صفوى، کوروش، معنی شناسی کاربردى، نشر همشهرى، تهران، سال 1394ش. 

9- صفوى، کوروش، درامدى بر زبانشناسی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، سال 1360ش. 
10- طباطبایی، محمد حسین، تفسیرالمیزان، ج14، کانون انتشارات محمدى، 1367ش

11-الطریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج6، ص222و224، تهران: مرتضوى 1362ش
12- طبرسی، فخرالدین، مجمعالبیان، انتشارات ناصر خسرو، 1372ش

13- مصطفوى، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الكریم، تهران:بنگاه ترجمه ونشرکتاب، 1360ش. 
13- معین، محمد، فرهنگ فارسی، انتشارات معین، تهران، 1381ش. 
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آثار صبر در زندگی انسان از منظر نهج البالغه

اکرم مهرابی1، هدی سپهوند2
1 کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی، سطح سه تفسیر و علوم قرآنی

2 فارغ التحصیل مدرسه معصومیه خرم آباد

چکیده
صبر در لغت به معناى حبس و در تنگنا و محدودیت قرار دادن نفس است. امام علی علیه السالم نیز بر صبر تاکید 
ویژ ه اى دارند. در پژوهش حاضر که گردآورى اطالعات آن به صورت کتابخانه اى بوده و به روش نقلی و با 
توصیف و تحلیل مطالب انجام شده است به تعریف صبر و حقیقت آن، جایگاه صبر در زندگی از نظر اسالم 
و نهج البالغه و مراتب صبر در زندگی و سپس به آثار و فواید صبر در زندگی از نظر امام علی )علیه السالم( در نهج 
البالغه پرداخته شده است. یافته هاى پژوهش نشان می دهد صبردر زندگی فردى، خانوادگی و اجتماعی آثارى 
دارد. آثار صبر در زندگی فردى عبارتند از: ایجاد روحیه شكست ناپذیروهاى درونی، شناسایی نیروهاى درونی، 
توجه و اتكاء بیشتر به خدا. آثار صبر در زندگی خانوادگی شامل: استحكام پایه هاى زندگی، باال رفتن اعتماد به 
نفس اعضاى خانواده، ایجاد فضاى سالم و بانشاط در محیط خانواده می باشد. آثار صبر در زندگی اجتماعی 
نیز عبارت اند از: الزمه همزیستی مسالمت آمیز، فتح و پیروزى، خودکفایی، سالم سازى فعالیت هاى اقتصادى 

و کم شدن فقر و بیكارى. 

واژگان کلیدی: صبر، استقامت، زندگی صابرانه، نهج البالغه
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مقدمه
بیان مسئله

صبر در اسالم بسیار مورد توجه قرار گرفته اس تو از جایگاه ویژه اى برخوردار است و با تأمل در آیات و 
روایات می توان گفت که صبر استقامت و پایدارى در تمامی علل و عواملی در زندگی است که انسان را از 
رسیدن به کمالی که خداند بشر را براى آن خلق کرده باز می دارد. صبر از نظر اسالم نقش مهمی در برابر موانع 

و مشكالت زندگی انسان دارد. 
در صفحه تاریخ بشر اشخاص بسیارى در صدد تحقق این مهم برآمدند که در سرلوحۀ آنان نام بزرگ امیر 
المؤمنین )ع( می درخشد. آن حضرت در ترسیم آثار صبر در زندگی و تحقق آن سعی بلیغی داشت. در این میان 
کتاب نهج البالغه که برادر قرآن و تالی تلو آن است بسیارى از فضائل اخالقی به ویژه صبر را در بر دارد و 

سخنان نورانی آن حضرت می تواند جایگاه این مهم را در زندگی انسان ترسیم کند. 
لذا با توجه به موانع و مشكالتی که همواره در زنگی انسان ها وجود دارد مسئله اصلی این مقاله در گام نخست 

شناخت صبر و آثار آن در برابر سختی ها و مشكالت زندگی و چیستی حل آنها است. 
از سوى دیگر شناخت آثار صبر در عرصۀ زندگی تنها فردى نیست، بلكه در عرصۀ خانوادگی و اجتماعی نیز 
داراى اثراتی است. بنابراین چالش و مسئلۀ بعدى مقاله تبیین و تحلیل هر یک از اثرات صبر بر شخص، خانواده 
و اجتماع است. روش تحقیق در این مقاله نقلی-وحیانی است و به وسیلۀ تحلیل روایات امام علی )ع( است که 

به شیوۀ کتابخانه اى گردآورى شده است. 
ضرورت تحقیق

تحقیق از این جهت ضرورت دارد که زندگی فردى و اجتماعی از بایسته هاى جداناپذیر مردم است و از طرفی 
از آنجا که انسان در طول زندگی در مقابل سختی ها و کاستی ها قرار می گیرد شایسته است تواضع و صبر را در 

مقابل تمایالت نفسانی و سختی ها در کالم حضرت علی )ع( بیاموزد. 
پیشینه تحقیق

هرچند دربارۀ صبر در زندگی از منظر نهج البالغه پژوهش هایی در قالب مقاله و پایان نامه هاى علمی انجام 
شده، اما در خصوص آثار صبر در زندگی اثرى یافت نشد. در این زمینه می توان به کتاب صبر و استقامت در 
نهج البالغه، نوشتۀ محمود قطبی انتشارات احمدیه، سال 1396، اشاره نمود. هر چند مباحث این کتاب ارتباط 
تنگاتنگی با مقاله پیش روى دارد، لكن تمرکز آن بر صبر و استقامت در نهج البالغه است؛ بنابراین امتیاز مقالۀ 

پیش روى اهتمام به بررسی آثار صبر در زندگی از منظر نهج البالغه می باشد. 
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مفاهیم
به معناى  قرار دادن نفس است1-2، و همچنین  تنگنا و محدودیت  به معناى حبس و در  صبر در لغت: 

بازداشت نفس از اظهار بی تابی و بی قرارى می باشد. 4-3
صبر در اصطالح: 

در علم اخالق براى صبر معانی مختلفی بیان شده است: 
معناى اول: صبر عبارت است از وادار نمودن نفس به انجام آنچه که عقل و شرع اقتضا می کنند و بازداشتن 

از آنچه که عقل و شرع نهی می کنند. 5
معناى دوم: صبر، ثبات و آرامش نفس در سختی ها و مصائب و پایدارى و مقاومت در برابر آنهاست، به 

طورى که از گشادگی خاطر و شادى و آرامشی که پیش از آن حوادث داشت بیرون نرود. 6
معناى سوم: صبر یعنی پایدارى انگیزه هاى دینی در برابر انگیزه هاى نفسانی و شیطانی، 7 به دیگر سخن صبر 
یعنی اینكه انسان در مقام پیروى از دستورات خداوند در برابر سختی ها و مصیبت ها از جمله وسوسه هاى شیطان، 
پایدارى و مقاومت کند و از راه اطاعت خداوند منحرف نشود، گویی نفس انسان پیوسته صحنه کارزار میان 

لشكریان عقل و جهل است. 8
معنا و حقیقت صبر در زندگی از منظر امام علی )ع(

از نظر امام علی )ع( از آنجا که انسان در طول زندگی سختی ها و عاداتی دارد، بنابراین از نظر ایشان صبر محقق 
نمی شود مگر آنكه انسان سختی مخالفت با عادت را تحمل کند و در این صورت است که صبر شیرین فرجام 
و خجسته انجام است، 9 همان گونه که ایشان در تعریفی از معناى صبر می فرمایند: صبر آن است که انسان 

مصیبتی را که به او می رسد تحمل کند و خشم خود را فرو برد. 10
بنابراین الزم است که انسان در طول زندگی براى تعالی خویش در برابر موانع و مشكالت مقاومت کند؛ لذا 

1- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات فی غریب القرآن، ص 273. 
2- ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج 4، ص 438. 

3- جوهری، اسماعیل بن حماد، تاج اللغه و صحاح العربیه، ج 2، ص 706. 
4- طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج 2، ص 577. 

5- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص 273. 
6- نراقی، مالمحمدمهدی، جامع السعادات، ج 3، ص 280. 

7- غزالی، محمدبن محمد، کیمیای سعادت، ج 2، ص 345. 
8- داودی، محمد، اخالق اسالمی، ص 92. 

9- آمدی، ابوالفتح، غررالحکم، ج 2، ص 202. 
10- همان، ج 2، ص 1874. 
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بر این اساس مؤمن باید نفس خود را در تنگنا قرار دهد، 1 و همچنین نفس را از اظهار بی قرارى و بی تابی باز 
دارد. 2 بر همین اساس است که علماى علم اخالق صبر را به معناى وادار نمودن نفس به انجام آنچه عقل و 

شرع اقتضا می کنند و باز داشتن از آنچه عقل و شرع نهی می کنند. 3
بنابراین با توجه به آنچه از کالم امام بیان می شود این است که صبر یک حقیقت نفسانی در زندگی است که 
انسان باید با تمرین و ممارست آن را بیاموزد؛ چرا که همین صبر است که انسان را از عوامل بازدارنده به سوى 
کمال باز می دارد، سپس با توجه به کالم امام صبر در دین ما به معناى سكوت نیست، بلكه به معناى مقاومت و 
ایستادگی در برابر سختی ها و نامالیمات زندگی است که همواره به عنوان آزمون الهی انسان را همراهی می کند. 

جایگاه صبر در زندگی از نظر اسالم
صبر و شكیبایی منزلی از منازل دین و مقامی از مقامات موحدین است که به واسطه آن بنده به جمع

مقربان بارگاه احدیت وارد می شود و تا شخصی در برابر موانع و مشكالت زندگی صبر را شعار خویش نسازد 
به مراتب ارجمند نخواهد رسید. در منزلت و جایگاه صبر در زندگی از نظر اسالم همین بس که وقتی از پیامبر 
دربارۀ ایمان پرسیدند فرمودند که آن صبر است، 4 و خداوند آن را از ویژگی هاى صاحبان عقل توصیف می کند. 
صبر در زندگی در صورتی ارزشمند است که براى کسب رضاى الهی باشد، خداوند در قرآن کریم در موارد 
مختلف به شكل هاى گوناگون به این موضوع پرداخته و انسان ها را با جایگاه و ارزش صبر آشنا ساخته است. 
همچنین به صاحبان صبر همراهی و یارى خود را در مراحل سخت زندگی وعده داده است؛ لذا به هر حال 
انسان و محل زندگی او به نحوى آفریده شده که با آفات، کمبودها و موانع و مصیبت هاى فراوانی همراه است و 
همیشه آفات و مصائبی در اموال، عزیزیان، دوستان و... در کمین نعمت هاست که موجب از دست دادن آن ها 
می شود و از سوى دیگر انسان در برابر حمالت شدید، تمایالت نفسانیه زندگی است که همه این موارد آزمایش 

انسان توسط خداى متعال به شمار می آید. 5
همانطور که خداوند در قرآن می فرماید: شما را به بدى ها و خوبی ها آزمایش می کنیم و سرانجام به سوى ما 
بازگردانده می شوید. 6 در همین میان بر اساس آیات و روایات تنها کسانی در زندگی از میان موان و مشكالت 
به سالمت به مقصد می رسند که با صبر در مقابل قضاى الهی که در زنگی پیش آمده راضی شده و تمایالت 

1- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ص 273. 
2- جوهری، اسماعیل بن حماد، صحاح اللغه، ج 2، ص 706. 

3- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ص 273. 
4- نراقی، مالمحمد مهدی، معراج السعاده، ص 802. 

5- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ص75-74. 
6- تجرمه آیه 35، سوره انبیاء. 
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نفسانی را حبس نموده و تسلیم امر خدا شوند و مصائب گوناگون، آنان را از شكر، اطاعت و عبادت خداوند 
باز نداشته و با وجود تمام مشكالت زندگی خود را بر انجام وظائف الهی وادار سازند. 1 واژۀ صبر و مشتقات آن 
103 بار در قرآن به کار رفته که نشان از اهمیت ویزه این حرکت اخالقی از دیدگاه اسالم دارد، همان طور که 
خداوند در قرآن کریم می فرماید: بشارت ده استقامت کنندگان را این ها همانان هستند که الطاف و رحمت خدا 

شامل حالشان شده و اینان هدایت یافته گانند. 2
جایگاه صبر در زندگی از نظر نهج البالغه

صبر، اسطوره واقعی در کالم امام علی )ع( است به طورى که اگر فردى در زندگی خود آن را به عنوان شیوه 
اى مطلوب به کار می برد، رستگارى، نجات و موفقیت راه همراه خواهد داشت، همان طور که امام علی )ع( 
می فرمایند که جایگاه صبر در کارها همانند سر است براى بدن، همان طور که وقتی سر از بدن جدا شود بدن 

فاسد می شود، هنگامی هم که صبر از کارها جدا شود کارها تباه می شود. 3
پس از منظر مام علی )ع( اگر انسان بخواهد در زندگی خویش بر حل مشكالت فائق آید و نیز به درجات عالیه 
اخالقی برسد عاقالنه ترین کار کمک گرفتن از قوۀ صبر و مسئلت کردن آن از خداوند است. از نظر امام علی 

)ع( صبر داراى اقسام و مراتبی است که در ادامه به بیان هر یک از آن ها می پردازیم. 

اقسام و مراتب صبر در زندگی از منظر نهج البالغه
روایات صبر در زندگی در سه مقام مورد مالحظه قرار گرتفه اند و علماء علم اخالق نیز صبر را ه همین سه 

مقام تقسیم کرده اند و این تقسیم را از منابع روایی اخذ نموده اند که این سه مقام عبارتند از: 
1-شكیبایی هنگام بالها و ناگوارى ها؛ 2-بردبارى در راه فرمان بردارى و اطاعت از خداوند؛ 3-صبر در 
برابر گناهان و سرکشی.  همان گونه که امام علی )ع( می فرمایند: »صبر بر سه گونه است: شكیبایی در برابر بالیا 
و گرفتارى ها، بردبارى در مقام عبادت، و صبر بر گناه و کژى ها. 4 نیز روایت مشابه دیگر که می فرمایند: صبر 
یا صبر بر بلّیه و مصبت است، یا صبر بر اطاعت و بندگی و عبودیت است، یا صبر از گناه و معصیت، که قسم 

سوم از دو قسم اول باالتر و با ارزش تر است. 5
صبر بر مصیبت

این دنیا دار تزاحم و تضاد است، و در نتیجه مشتمل بر مصائب و بال خواهد بود، بهره جستن از کام دنیا 

1- بالغی، محمدجواد، آلء الرحمن فی تفسیر القرآن، ج1، ص 140. 
2- ترجمه آیه 19 سوره رعد. 

3- مجلسی، محمدباقر، بحارالنوار، ج 71، ص 73. 
4- ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البالغه، ج 1، ص 319. 

5- همان. 



63مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

مستلزم این مصائب است، چنانكه گل چیدن از دامان درخت با فرو رفتن خار در دست چه بسا قرین ست. 
برداشتن عسل از کندوى عسل هم در برخی موارد با نیش زنبور همراه است. بارى دنیا نه گلشن بی خار و نه 
نوشش بی نوش است، اگر دنیا را براى خودش خواهی یا براى آخرت در هر دو صورت محفوف و پیچیده به 
مشكالت در بالیا است، در هر دو صورت مقاومت الزم است، چه مرد دنیا باشی چه مرد آخرت هیچكدام 
با بال و  از این قانون مصاحبت با مصائب مستثنی نیستند. 1 انسان وقتی که پاى به عرصۀ زندگی می گذارد 
مصیبت هایی روبرو می شود که قطعا براى عقل آنها نیاز به فریضۀ اخالقیه صبر دارد، همانطور که امام علی )ع( 
می فرمایند: صبر و شكیبایی به اندازۀ مصیبت نازل می شود و هر کس که دستش را هنگام مصیبت بر زانو زند 

اجر او ضایع می گردد و پاداش در برابر مصیبت نخواهد داشت. 2
توازن صبر و مصیبت و نكوهش بی تابی در کالم امام علی )ع(

شرح خطبه )حکمت 144 نهج البالغه(
امام علی )ع( در روایت ذکر شده که بسیار حكیمانه می باشد ب دو نكته اشاره می کند نخست توازن در میان 

صبر و مصیبت سپس بر باد رفتن اجر انسان به خاطر بی تابی و جزع. 
شک نیست که در زندگی دنیا همیشه مشكالتی بوده و خواهد بود و این شرط طبیعی حیات دنیاست؛ اما 
خداوندى که انسان را براى زندگی در این جهان آفریده نیروهایی در وجود او براى مقابله بامشكالت خلق کرده 
است که مهم ترین آن صبر و تحمل است تا انسان بتواند بر مصائب و مشكالت برتابد، گاه دیده ایم مادرى که 
فرزند عزیزش را در جوانی از دست داده لحظات اول چنان بی تابی می کند که گویی می خواهد جان به جان 
آفرین تسلیم کند، اما به مرور که ساعات و ایامی می گذرد کم کم آرامش ر وجود او مسلط می شود، گویی از 
درون او می جوشد و با آن مصیبت بزرگ به مبارزه بر می خیزد و تدریجا آن را مهار می کند و هر قدر مصیبت 

سنگین تر باشد این نیروى مقاومت که نامش صبر و شكیبایی است قوى تر است. 
و این بیان امام علی )ع( در واقع مایه تسلی خاطر براى مقام مصیبت دیگران در تمام طول زندگیست که وقتی ا 

مصیبت روبه رو می شوند بی تابی نكنند و بدانند که خداوند صبر الزم را به آن ها مرحمت خواهد کرد. 
اما اینكه امام علی )ع( می فرمایند کسی که دست خود را به هنگام مصیبت به زانو بزند اجر او ضایع می گردد 
به سبب چیزى است که در روایات اسالمی آورده است که اگر انسان در مقال مصیبت صبور و شكور باشد، 
خداوند به او پاداش می دهد و گر ناشكرى کند و بی تابی و جزع و فزع کند اجر و پاداش نخواهد داشت، همان 
گونه که امام علی )ع( هنگام تسلیت به اشعث در مرگ فرزند وى فرمود: اگر صبر کنی مقدرات انجام می شود 

1- مکارم شیرازی، ناصر، اخالق اسالمی در نهج البالغه، ج1، ص 209. 
2- مکارم شیرازی، ناصر، پیام امیرالمؤمنین علی )ع( در شرح و تفسیر نهج البالغه، حکمت 144. 
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و تو اجر و پاداش خواهی یافت و اگر بی تابی کنی باز هم مقدرات انجام می شود و تو گنه کار خواهی بود. 1
البته الزم به ذکر است که گریه و عزادارى براى مگر عزیزان ممنوع نیست؛ زیرا سرچشمه عاطفی دارد و 
اسالم هرگز به عواطف مردم توهین نكرده است، آنچه موضوع است بی تابی و اظهار ناشكرى و حرکات و 
سخنانی است که دلیل بر شكایت از تقدیر الهی باشد. حدیث معروف پیامبر هنگام وفات فرزندش که هنگامی 
که خبر و آفات فرزند به او رسید اشک در چشمان حضرت حلقه زد و سرازیر شد، بعضی به آن حضرت 
ایراد گرفتند حضرت فرمود: چشم می گرید، قلب محزون می شود اما چیزى که موجب خشم خدا می شود 

نمی گویم. 3-2
لذا آنچه در بحث صبر از مصیبت مسلم است این است که انسان گاهی در شرایطی قرار می گرد که چیزى را 
که دوست دارد و براى وى ارزشمند است از دست می دهد مانند عزیزانش، دوستانش یا چیزى از مالش و حتی 
بخشی از جسم و بدنش، پس تنها با پناه بردن به درگاه احدیت و تمسک جستن به ذات بارى تعالی با تقاضاى 

صبر و شكیبایی می تواند ا مصیبت وارده کنار بیاید. 
صبر در برابر اطاعت

دومین مرتبه از مراتب صبر، صبر در اطاعت است که انسان در فرمانبردارى حق تعالی خوددار باشد، و نفس 
اماره عنان از دست انسان نگیرد و افسارگسیختگی نكند. به طور کلی افسارگسیختگی در دو مقام اتفاق می افتد 

که صبر در یكی از آن ها از دیگرى بسیار مشكلتر است: 
مقام اول که صبر در آن است، افسارگسیختگی در ترک طاعات است و صبر در این مرحله مقاومت با نس 
و شیطان است و اتیان کردن دستورات الهیه است با حدود شرعیه و شرایط و آداب قلبیه که اتیان به این شرایط و 
قیام به این آداب از مشكالت است و مقام دوم که مشكل تر است صبر در آن، افسارگسیختگی پس از اتیان عمل 
و اطاعت است که نفس خودنگهدار باشد، به طورى که قیام به آداب و شرایط ظاهره و باطنه عمل نهان را از 
دست نگیرد و او را مبتال به عجب و کبر و دیگر توابع آن نكند، چه بسا که شیطان و نفس اماره انسان را سال هایی 
بس طوالنی دعوت به اعمال صالحه و اخالق حمیده و پیروى از شریعت مطهره کنند به امید آنكه او را مبتال 
به اعجاب و خودپسندى کنند و انسان را به همۀ مشقتها و ریاضات ساقط کنند. بنابراین نگهدارى از نفس در 
برابر اطاعت خداوند از مشكل ترین امور است که باید به خداى تالی پناه برد و از طلب صبر و دستگیرى کرد. 
براى همین است که امام علی )ع( در نهج البالغه می فرمایند براى صبر در طاعات ششصد درج است که 

1- مجلسی، محمدباقر، بحارالنوار، ج 68، ص 92. 
2- کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، ج 3، ص 262، ح 45. 

3- مکارم شیرازی، ناصر، پیام امیرالمؤمنین علی )ع(، شرح و تفسیر حکمت 144 نهج البالغه، پی نوشت: مغنیه، محمدجواد، فی ظالل نهج 
البالغه، ج 4، ص 309. 
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فاصله میان هر درجه تا درجه اى دیگر، از اعماق زمین تا عرض است، این درجه از صبر از درجه سابق هم در 
عدد درجات باالتر است و هم در سعۀ درجات؛ زیرا که سعۀ هر درجه از ُتُخوم ارض تا عرش است، 1 و از 
براى صبر بر طاعات مقامات دیگرى است که شاید این حدیث متعرض به آن ها نباشد. و آن در صورتی است 
که دامنۀ طاات را وسیعتر کنیم تا به حقائق و سرائر توحید رسد، پس در این صورت ثواب و اجر صاحب آن در 

تحت میزان درجه بندى نیاید. 2
صبر بر معصیت

درجه سوم از صبر، صبر در معصیت است، که انسان در جهاد با نفس و جنود ابلیس خوددارى و صبر کند، 
و به واسطه پافشارى و مصابرت بر آن ها غلبه کند، و به واسطۀ پافشارى و مصاحبت بر آنها غلبه کند و از براى 
این درجه مقامات و حقایق و دقایق بسیار است و در هر درجه صبر در این مقام مشكل تر و دقیق تر از صبر در 
طاعات است؛ بلكه اگر کسی از این ورطه گذشت صبر در طاعات براى او سهل و آسان شود، پس مهم تر از 
هر چیزى از براى سالک الی الله، صبر در معصیت است در این نوع از صبر انسان باید به مقابله با شیطان بزرگ 
و نفس که مبدأ معاصی قلبیه و باطنیه هستند برخیزد و سالک باید قدم بر فرق خود بگذارد و بت بزرگ خودى 
و انانّیت را از کعبه دل بشكند و در این صورت است که صبر او در این مرحله او را به حقایق اخالص می رساند 
و سرایر خلوص را بار یابد و این جز با دستگیرى خداوند و توفیق یزدانی صورت نمی پذیرد. به خاطر همین است 
که امام علی )ع( در این زمینه می فرمایند: »براى صبر در معصیت نهصد درجه است که میان هر درجه تا درجه 
دیگر فاصله مانند ُتُخوم ارض تا منتهاى عرش است«. و درجات این مقام از درجۀ سابق هم در عدد درجات 
افزون است و هم در سعۀ درجات: زیرا فاصله تا منتهاى عرش است و از براى صبر در معصیت، حقایق و سرایرى 
است، که در تحت میزان درجات و سعۀ جسمانی در نیاید و در این جاست که خداوند متعال می فرماید: خداى 
تعالی جنت را توصیف فرموده که عرض آن سماوات و ارض است که این درجه مخصوص صابران است. 4-3

پس بر اساس کالم امام، انسان مؤمن در زندگی خویش هنگام مواجهه شدن با سرکشِی نفس و شهوات و 
هیجانان ها، راهی جز صبر و استقامت در برابر آن ها را ندارد، البته اگر بخواهد راه تقوا، پاکی و سیر الی الله را 
در پیش بگیرد و در این صورت است کانسان در زنگی خویش به آرامشی دست می یابد که آن را از اثرات صبر 

و شكیبایی می داند که آن را در مقابل معصبت به کار برده است. 

1- کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، ج 2، ص 91؛ مجلسی، محمدباقر، بحارالنوار، ج 79، ص 139. 
2- خمینی، روح اهلل، تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینی، بخش سوم، فصل دهم، صص 591-589. 

3- اشاره است به »و جنه عرضها السموات و الرض«، آل عمران، آیه 133. 
4- خمینی، روح اهلل، تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینی )قدس(، بخش سوم، فصل دهم، ص 592-591. 
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آثار و فواید صبر در زندگی
در یک جمله و به یک سخن می توان گفت: همه چیز هم دنیا و هم آرمان هاى انسانی و هم مقاصد پست 
شرارت آمیز و خالصه هر مقصدى براى هر کسی مطرح است در گرو صبر و پایدارى است، اگر بر این مطلب 
استداللی هم الزم باشد و تجربیات بشر در طول تاریخ ممتد زندگی اش قانع کننده به نظر نیاید این فرمول قطعی 
و روشن سنده است که رسیدن به هر هدفی محتاج حرکت است و حرکت مستلزم صبر و استقامت و هر کس 
در مدت عمر خود الاقل در چندین ماجرا درستی این فرمول را آزموده است. امیرالمؤمنین علی )ع( در حدیثی 
می فرمایند: »من رکب موکب الصبر اهتدى الی میدان النصر«؛ هر کس بر مرکب صبر سوار شود به میدان 

پیروزى و نصرت راه خواهد یافت. 1
این خصلت داراى آثار مثبت و بسیار مهمی در روحیه و روان شخص صابر به جاى می گذارد و پیش از آن 

که نتیجه خارجی و عینی از مقاومت وى عاید گردد نتیجه شخصی آن به وى می رسد. 2
فواید شخصی )فردی( صبر در زندگی

1-ایجاد روحیه شكست ناپذیرى
 نخستین تأثیر مثبت و سازنده صبر آن است که انسان صابر را ضد ضربه و شكست ناپذیر می سازد و همچون 
تمرین و ورزشی دشوار، او را مقاوم و نیرومند بار می آورد با این بیان به روشنی می توان به ژرفاى این آموزش و 
الهام عمیق اسالمی که از امام جعفر صادق )ع( صادر گشته است رسید، »قد عجر من لم یلد لكل بالء صبر: 

آنكس که براى هر بالئی صبرى آماده نكرده و تدارک ندیده باشد، به عجز و ناتوانی در می افتد«. 3
2-شناسایی نیروهاى درونی

 دومین اثر فردى مهم صبر آن است که شخص صابر با مقاومتی که در میدان هاى زندگی در برابر حوادث 
و موانع از خود بروز می دهد با میزان نیروى خود و به خصوصیات آن و به خصال نیک و مهمی که در وجود او 
نهفته است و او را در زندگی معمولی و بی دردسر خود هرگز با آن برخورد نكرده است، واقف می گردد. پس 
صبر موجب می شود که آدمی خود را بیشتر بشناسد و به نقاط مثبت وجود خود بیشتر پی برد و نیروهایی را که 

در همه عمر در خود نیافته، کشف کند. 
3-توجه و اتكا، بیشتر به خدا

 سومین خاصیت فردى سازنده صبر این است که آدمی را در هر مرحله و حدى باشد به خدا نزدیكتر و به 
او متكی تر می سازد و در واقع وسیله و موجبی براى اتكا به خداوند نیز هست؛ زیرا بی صبرى در برابر حوادث 

1- کواجکی طرابلسی، محمد بن علی بن عثمان، )شیخ ابوالفتح(، کنزالفوائد، ص 58. 
2- خامنه ای، سیدعلی، گفتاری در باب صبر، ص 73-67. 

3- حرانی، حسن ابن شعبه، تحف العقول، ص 379. 
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تلخ زندگی و دهشتزدگی از مقابله با مصائب اختیارى که نمودارى از عدم اتكا به نفس است موجب دورى و 
فراموشی خدا نیز می گردد. 1

اثرات خانودگی صبر در زندگی
1-استحكام پایه هاى زندگی

از جمله ثمرات مهم صبر در این بخش است. یكی از مهم ترین و مؤثرترین عوامل این استحكام صبورى 
کردن در برابر نامالیمات است، و این مهم جز با تمرین و ممارست به دست نمی آید. 

2-باال رفتن اعتماد به نفس اعضاى خانواده
باال رفتن اعتماد به نفس در اعضاى خانواده به ویژه فرزندان، از دیگر ثمرات صبر است. در خانواده اى که 
پدر و مادر فرزندان را به گونه اى تربیت می کنند که بتواند در برابر مشكالت صبر و استقامت پیشه کند سپس 

اعتماد ه نفس نیز تقویت خواهد شد. 
3-ایجاد فضاى سالم و با نشاط در محیط خانواده

صبر پدر و مادر در برابر مشكالت و گذشت از خطاهاى یكدیگر فضاى خانواده را آرام و با نشاط می سازد. 
در چنین فضایی فرزندان هم از سالمت روحی و روانی مناسبی برخوردار می گردند. 

اثرات اجتماعی صبر در زندگی
صبر در زندگی باعث می شود که به مراتب فرد در اجتماع و برخوردهاى اجتماعی نیز صبور باشد و نتایج 

قابل مالحظه ایی را نیز به همراه داشته باشد. 
1-الزمۀ همزیستی مسالمت آمیز

جامعه از افراد مختلف با اخالق و روحیات متفاوت تشكیل شده است. الزمه داشتن زندگی مسالمت آمیز
در جامعه، برخوردار بودن از روحیه بردبارى و سعه صدر است. تمام پیامبران الهی در برخورد با دیگران چنین 
بوده اند. وجود چنین روحیه اى انسان ها را به یكدیگر نزدیک می کند. حضرت علی )ع( در این باره می فرماید: 

»بالحلم تكثر االنصار«؛ بردبارى یاران را بسیار می گرداند. 2
2-فتح و پیروزى

پیروزى و موفقیتدر انجام کارها از جمله آرزوهاى همیشگی انسان ها بوده است، همانطور که امام علی )ع( 
می فرمایند: »فی الصبر ظفر«؛3 در صبر پیروزى است. 4

1- محمدشاهی، مریم، آثار تربیتی صبر، ج 1، ص 9. 
2- آمدی، عبدالواحد، غررالحکم و دررالکلم، ج 1، ص 329. 

3- همان، ج 3، حدیث 3084، ص 415. 
4- محمدشاهی، مریم، آثار تربیتی صبر، ج 1، ص 10. 
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3-خودکفایی
الزمۀ رسیدن جامعه به رشد و استقالل، پرورش این فضیلت اخالقی در بین افراد جامعه است، هر چند افراد 
جامعه میزان شكیبایی خود را در برابر مشكالت بیشتر کنند. در رسیدن به خودکفایی نقش مؤثرترى خواهند 
ه َصَبَر علی االخالص«؛1هر کس بر رنج  داشت. حضرت علی )ع( در این باره می فرماید: »من لم یصبر علی َکرَّ

و کوشش صبر نكند باید نادارى را تحمل کند. 
4-سالم سازى فعالیت هاى اقتصادى

افزون بر تأثیر مستقیم صبر بر پیشرفت مادى، نقش این عامل در سالم سازى فعالیت هاى اقتصادى و تحقق 
امنیت الزم براى رشد، داراى اهمیت است؛ چرا که رعایت تقوا و آلوده نشدن به مشاغل نامشروع و مفاسد 

اقتصادى مبنی بر داشتن صبر است. از این رو صبر و تقوا در آیات بسیارى در کنار یكدیگر آمده اند. 2
5-کم شدن فقر و بیكارى

بیكارى و فقر از معضالت همیشگی جوامع بوده و هست. از جمله دالیل این مشكل سستی و تنبلی و راحت 
طلبی است. همانطور که ثابت شده که هیچ تالشی به ثمر نمی نشیند مگر در پرتو صبر واستقامت. علی علیه 
السالم در این باره می فرمایند: »من طلب شیئا ناله او بعُضُه«؛3 هر کس چیزى را بجوید تمام آن یا بعضی از آن را 

خواهد یافت. 4
نتیجه گیرى

انسان ها در مسیر زندگی راه هاى متفاوتی برمی گزینند؛ چرا که انسان همواره در مسیر نامالیمات قرار می گیرد 
که یكی از راه هاى مقابله با آن صبر است. اگر انسان ها به ارزش واقعی صبر و آثار ارزشمند دنیوى و اخروى 
آن واقف گردند هیچ گاه حاضر نمی شوند که آن را با لذت هاى زودگذر دنیوى، انجام گناهان حرکت هاى 

ناشایست و نازیبا و کاالهاى بی ارزش دنیوى عوض کنند. 
از نتیجه هاى مهم صبر در زندگی تربیت نفس در برابر همۀ سختی ها، موانع، پستی ها و هوس ها و شهوت 
هاست، اما باید دانست که صبر مثل هر مهارت دیگر قابل یادگیرى است و باید با توجه به آموزه هاى دینی صبر را 
در زندگی پیاده کرد. اگر انسان ها سختی ا را پله اى براى صعود و یا آزمونی براى قبول شدن بدانند در آن صورت 
نه تنها مشكالت او را آزرده نمی سازد، بلكه با صبر در برابر آنها می تواند طی نمودن مسیر معنوى و کمال را براى 

خود هموار کند و با صبر ورزیدن است که مؤمن به مقامات معنوى دست پیدا می کند. 

1- آمدی، عبدالواحد، غررالحکم، ج 2، حکمت 1325. 
2- ایروانی، جواد، اخالق اقتصادی از دیدگاه قرآن وحدیث، ص 132. 

3- دشتی، محمد، نهج البالغه، حکمت 379. 
4- محمدشاهی، مریم، آثار تربیتی صبر، ج 1، ص 2311. 
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پس نتیجه می گریم که صبر یكی از رازهاى موفقیت انسان در تمام عرصه هاى زندگی است. و با تكیه بر 
قدرت الیزال الهی است که مؤمن می تواند صبر و تحمل خود را دو چندان کند. امید است که مؤمنان بتوانند با 
شناخت حقیقت صبر آن را در زندگی خود پیاده کرده و انواع ایستادگی و شكیبایی را از خود به نمایش بگذارند، 
تا در دنیا و آخرت به آثار آن که همان پیروزى و موفقیت در زندگی و نجات و رستگارى در راه یابی به مقام 

عالی است دست یابند. انشالله
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شیوه های نظارت امیر مومنان علیه السالم بر بازار

سوگل مهرابی1، زهرا امیدی2
1 معاون پژوهش مدرسه علمیه معصومیه خرم آباد

2 طلبه سطح دو مدرسه معصومیه

چکیده
رشد و بقاى جامعه با حاکمیت قانون و اجراى صحیح آن است. یكی از مهمترین شئون نظام هاى اجتماعی 
علیه السالم  نظارت عمومی است. این شیوه نظارتی در سیره معصومین علیهم السالم نیز وجود دارد. امام علی 
یكی از کارهایی که به عنوان سیاست هاى اقتصادى خود مد نظر داشتند، بازرسی و نظارت بر بازار بود. بازار 
نقطه حساس هر جامعه اى است، محلی که عموم مردم با آن سر و کار دارند و تأثیر آن بر جامعه فراتر از تأثیر 
اقتصادى است، بلكه گاه در تحوالت سیاسی و اجتماعی نیز نقش بسزایی دارد در پژوهش حاضر که به شیوه 
توصیفی نگاشته شده است و گرد آورى اطالعات آن کتابخانه اى می باشد بر شیوه هاى نظارتی امام علی علیه السالم 
بر بازار پرداخته است. یافته هاى پژوهش نشان می دهد امام علی علیه السالم به شیوه آشكار و پنهانی بر بازار نظارت 
داشتند. همچنین برخورد حضرت امیر با کم فروشان، اجراى قانون در بازار و پند و اندرز دادن بازرگانان از جمله 

شیوه هاى نظارت ایشان بر بازار بوده است. 

کلیدواژه: امام علی، نظارت، بازار، بازرگانان. 
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مقدمه
امام علی علیه السالم یكی از کارهایی که به عنوان سیاست هاى اقتصادى خود مد نظر داشتند، بازرسی و نظارت 
مستقیم بر بازار بود. ایشان از همان روزهاى نخستین حكومت با انحرافات و مفاسد اقتصادى برخورد نمودند. 
آن حضرت در آغازین روزهاى خالفت خود، با اشاراتی تآمل برانگیز آهنگ سیاست اصالحی خود را باز گو 
نمودند: »بدانید که اگر به درخواست شما جواب مثبت بدهم با شما آن گونه که می دانم، رفتار خواهم کرد و 
در این راه، سخن سخن سرایان و سرزنش مالمتگران را نخواهم شنید.« ) رضی، 1414 ق، ص 136 ( امام علی 
علیه السالم مردى است حق مدار، سنت شناس و ذوب در خدا. نكته تأمل برانگیز این است که امام نشان می دهد 

که می داند این همراه سازى، سختی ها در پی خواهد داشت؛ بلكه فراتر از آن، سرزنش ها، بهانه جویی ها و 
جوسازى ها به دنبال دارد؛ ولی شعار او این است که من، حق مدارم و حق را پاس می دارم نه چیز دیگرى را. 
مردمانی که علیه سیاست هاى عثمان قیام کردند، یكی از دالیل خود را نابسامانی هاى اقتصادى، گشاده دستی 
خلیفه، بذل و بخشش هاى بی رویه، بی توجهی به معیشت مردم، ناهنجارى در اموال عمومی بر می شمردند. در 
چنین فضایی یكی از کارهایی که امام علی علیه السالم آن را به عنوان سیاست اقتصادى خود انجام داد، بازرسی و 
نظارت بر بازار بود. اما این سوال مطرح است که شیوه هاى نظارت امام علی )ع( بر بازار چگونه بوده است؟ در 

پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم. 
اهمیت و ضرورت 

بازار نقطه حساس هر جامعه اى است، محلی که عموم مردم با آن سر و کار دارند و تأثیر آن بر جامعه فراتر از 
تأثیر اقتصادى است، بلكه گاه در تحوالت سیاسی و اجتماعی نیز نقش بسزایی دارد. بحث نظارت بر بازار بعد 
از پیروزى انقالب اسالمی با فراز و نشیب هایی همراه بوده است. لذا ضرورت دارد به بررسی شیوه هاى نظارت 

بر بازار در سیره معصومین علیهم السالم از جمله امام علی علیه السالم بپردازیم. 
 

پیشینه
در رابطه موضوع مورد بحث پژوهش هایی انجام شده است از جمله مقاله بررسی نظارت بر بازار در آموزه هاى 
نبوى و علوى نوشته محمد امامی که مولف در این مقاله مباحثی پیرامون بازار و اصل آزادى فعالیت تجارى در 
نظام اسالمی، اصل محدودیت نرخ گذارى، و نظارت پیامبر )ص( و امام علی )ع( بر بازار پرداخته است. تفاوت 
پژوهش حاضر با پژوهش هاى انجام شده ارائه تحقیقی مستقل درباره نظارت امام علی علیه السالم بر بازار می باشد. 
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شیوه های نظارت امام علی علیه السالم بر بازار 
نظارت آشکار	 

بازار از روش هاى متعددى استفاده می کردند. یكی از روش هاى  )علیه السالم( براى نظارت بر  حضرت علی 
نظارت بر بازار که حضرت علی )علیه السالم( از آن استفاده می کردند، روش نظارت آشكار و علنی است نظارت 
آشكارا بدین معناست که مدیر مستقیمًا وارد عمل شود و بر امور نظارت کند یا نیروى مشخصی را براى نظارت 
معرفی کند )نبوى، 1388، ص 315(. حضرت امیر هر روز صبح به بازارهاى کوفه می رفتند و بر فروشندگان و 
تجار نظارت می کردند. در روایتی آمده است: »حضرت علی )علیه السالم( هر بامداد به تک تک بازارهاى کوفه سر 
می زد، در حالی که تازیانه اى دو شاخه به نام سبیبه به همراه داشت و بر سر راه بازار می ایستاد و با صداى بلند ندا 
می داد؛ اى تاجران و کاسبان! ابتدا از خداوند طلب خیر و برکت کنید؛ و از آسان گیرى داد و ستد برکت جویید، 
وبا خریداران صمیمی باشید؛ و بردبارى با مشتریان را زینت خود بسازید و از دروغ گفتن و سوگند یاد کردن 
خوددارى ورزید، واز ستمگرى دورى کنید و با کسانی که در ضمن خرید و فروش به آنان ستم شده است. با 
انصاف رفتار کنید و گرد ربا مگردید، ترازو و پیمانه را درست بدهید؛ و ارزش جنس مردم را کم نشان ندهید و 
تباهگر و متجاوز و مفسد فی االرض نباشید؛ و امام به همه ى بازار کوفت می رفت این سخنان را می فرمودند.« 

)صدوق، 1400، ص 497(

نظارت پنهانی	 
روش دیگر نظارت حضرت امیر، روش پنهانی است. نظارت پنهانی بدین معناست که ماموران به صورت 
ناشناس عملكرد کارگزاران را تحت نظر بگیرند و به مدیر گزارش دهند. در این نوع نظارت، مدیر سازمان، افراد 
یا واحد ویژه اى را به منظور انجام دادن نظارت تعیین می کند؛ اما در این نوع نظارت کارکنان تحت کنترل از 
وجود ناظران بی اطالعند. یا آنها را نمی شناسند. در این روش به نظارت کنندگان مأموریت داده می شود که به 
گاه نشوند، آنان را زیر نظر داشته باشند و عملكرد آنها  صورت مخفی و به شكلی که کارکنان، از نظارت آنان آ
را بررسی نمایند و نتیجه ى آنها را به مدیران سازمان گزارش کنند. این نوع کنترل از آنجا که کارمندان از روند 
نظارت بی اطالعند؛ و از اهمیت بسیار زیادى برخوردار است؛ چرا که در نظارت آشكارا و علنی ممكن است 
برخی از کارکنان با ظاهر سازى به عملكرد خوب، نظارت کنندگان را فریب دهند؛ که در این صورت میزان 
صحت و دقت نظارت را پایین می آورد. امیرالمؤمنین به این مطلب اشاره شده است، از جمله به مالک اشتر 
فرمودند: افراد زیرک با ظاهر سازى و خوش خدمتی، نظر زمامداران را به خود جلب می نمایند که در این ظاهر 

سازى، نه خیر خواهی وجود دارد، ونه امانت دارى یافت می شود. )نهج البالغه، نامه 53(
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یكی از نظارت هاى امام علی )علیه السالم( در بازار کیفر احتكار است. احتكار در بازار جرم محسوب می شود و 
فقها شعیه احتكار را حرام می دانند. نامه امام علی )علیه السالم( به مالک اشتر در مورد احتكار می فرمایند: بدان در 
میان بازرگانان افراد زیادى وجود دارند؛ که بد معامله می کنند و بخیل و به دنبال احتكار منافع اند. آنان در پی 
معنفت خودند و اجناس را به بهایی می فروشند. سود جویی و گران فروشی به زیان مردم و موجب عیب گیرى 
بر والیان است. از احتكار جلو گیرى کن. چرا که رسول خدا )ص( از آن نهی فرمود و هرکس پس از منع، دست 
به احتكار زده، او را مجازات کن و عبرت دیگران قرار ده، البته در کیفر زیاد روى مكن. )نهج البالغه ص 53(
نظارت علنی یكی از مصادیق امر به معروف است؛ چون حضرت امیر )علیه السالم( به صورت آشكارا، تّجار و 

بازرگانان را به معروف، یعنی به کارهاى خوب و پسندیده امر می کردند. 
نظارت پنهانی مصداق نهی از منكر است؛ زیرا حضرت امیر )علیه السالم( به صورت پنهانی تجار و بازرگانان را به 

نهی، یعنی به بازداشتن از کارهاى ناپسند امر می کردند. 
احتكار مصداق نهی از منكر است؛ چرا که حضرت علی )علیه السالم( بازرگانان را به این ناپسند احتكار امر 
می کردند. بعد ادله اربعه رو در مورد احتكار بررسی می کنیم و اینكه چگونه می توان از احتكار نهی نمود. در 
روایات: عامه و خاصه در روایات زیادى را در مورد احتكار از )پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله( وائمه طاهرین 
)ع( نقل کرده اند که در کتاب وسائل والشیعه حدیث نقل کرده اند: عن ابی القداح عن ابی عبدالله )ع(، پیامبر اکرم 

)صلی الله علیه و آله( می فرمایند؛ میشه ور روزى داده شده است و متحكر لغنت شده . ذکر لغنت در حدیث 
داللت بر حرمت احتكار می کند، چرا که لغنت دورى از خداوند است و کراهت با دورى از رحمت الهی جمع 

نمی شوند. )شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 17، ص 431، (
حضرت امیر )ع( در نامه اى به مالک اشتر می فرمایند: پس از احتكار کاال جلوگیرى کن، که رسول اکرم )ص( 
از ن جلوگیرى می گردد، باید خرید و فروش اسالمی به سادگی، با موازین عدالت انجام می گیرد. ما نرخ هایی 
که بر فروشنده و خریدارى زیانی نرساند، کسی را که پس از منع احتكار کند، او را و کیفر ده، تا عبرت دیگران 

شود، اما در کیفر اسراف نكن. )نهج البالغه، نامه 53، ص 423(. دلیل دوم:
دلیل دیگر قائلین به حرمت مالزمه اى است، که مربوط به اخبار احتكار است. و در رابطه با اخبار متحكر 
بر فروش طعام احتكار شده، به دست می آوردند. در واقع این دلیل مهم از روایات به دست آمده که لذا از ادله 
سنت به حساب می آید. چرا که یک دست از روایات بر اخبار متحكر و فروش داللت می کند. فقها هم استدال 
می کنند که اخبار متحكر از سوى حاکم مستلزم حرمت این کارت است چون که از لزوم است چون نكه لزوم 
واجب اخبار بر ترک فعل مكروه خالف ظاهر است. و همچنین خالف قاعده سلطنت مردم براموال خود 

می باشد. )انصارى، ج 4 ص 367(. 
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3. برخورد حضرت علی )ع( با کم فروشان
کم فروشی به معناى خیانت به خریدار از طریق کم گذاشتن در پیمانه و وزن است. )شیخ طوسی،، ج 10، 
ص 295( طفیف و قلیل به یک معناست. طفیف به معناى کم کاستن و کم گذاشتن است. و ریشه آن از 
طف به معناى کناراست . به فروشنده هاى که از کنار اجناس و کاالها می زند، مطفف می گویند. )قرائتی، جلد 
10، ص 413(. برخی هم گفته اند که کم فروشی عملی است که در آن فروشنده جنس یا کاال را به وزن کمتر 
ازمیزان خود به مشترى تحویل می دهند. )انصارى،، 1415 ق، جلد اول، ص 199(. در قانون نظام صنفی کشور 
جمهورى اسالمی ایران، کم فروشی به معناى عرضه یا فروش کاالها و خدمات، که کمتر از میزان یا معیارمقدر 

شده، تعریف شده است. )قانون نظام صنفی کشور، مصوب 1392 ش، ماده 58(. 
کم فروشی از گناهان کبیره به حساب می آید. در این زمینه در سوره مطففین آمده است که می فرمایند: 
»ویل المطففین * الذین اذا اکتابوا علی الناس یستوفون * و اذا کالو او وزنهم یخسرون؛ )مطففین 1_3( واى بر 
مال کم فروشان که به هنگام تحویل گرفتن جنس، کامل تحویل می گیرند، ولی به هنگام تحویل دادن، ناقص 
تحویل می دهند«. این آیات هشدار به گروهی از مردم است که در داد و ستد کم فروشی می کنند. یعنی 
وقتی می خواهندکاالیی، به مردم بدهند_ به کیل یا وزن_ ناقص می دهند و مردم را به ایران و ضرر می اندازند. 

)طباطبایی، 1417ق، جلد 20، ص(. 
ْرِض ُمْفِسِدیَن؛ )سوره هود، 

َ
ْشَیاَءُهْم َواَل َتْعَثْوا ِفی اْل

َ
اَس أ ْوُفوا اْلِمْكَیاَل َواْلِمیَزاَن ِباْلِقْسِط ۖ َواَل َتْبَخُسوا الَنّ

َ
َوَیا َقْوِم أ

85( و اى قوم من! پیمانه و وزن را با عدالت، تمام دهید و برشیاءو )اجناس( مردم، عیب نگذارید، واز حق آنان 
نكاهید، و در زمین فسادنكوشید. این آیات به مواردى مثل؛ 1. به برقرارى عدالت و قسط در همه مسائل از 
دستاوردهاى انبیا است . 2. بر داد و ستدها نظارت و کنترل باشد. 3. کم گذاشتن حق مردم نه تنها در محدود 
چیزهاى وزنی، کشیدنی و پیمانه اى نیست بلكه شامل همه چیزهایی که مردم داد و ستد می کنند، است. 4. 
ضایع کردن حق مردم از نمونه هاى بارز فساد است. )قرائتی، سوره هود جلسه 81، سال 1391، تاریخ بار گذارى 

 .)28/2/1398
کم فروشی نمونه هاى دارد ازجمله: اجناسی که به صورت بسته بندى عرضه می شوند و بدون در نظر گرفتن 
وزن آن مانند: حبوبات، لبنیات، )شیر، ماست، خامه.... ( و ترشیجات و.... ( که به صورت عددى فروخته 
می شود و درحالی که وزن آن ها دائمًا سیر نزولی دارد. _ در آب گذاشتن مرغ و سبزیجات براى اینكه وزن آنها 
بیشتر شود. _ بیشتر گذاشتن چربی و استخوان همراه گوشت. _ سبک کشیدن کاالها . _ کم گذاشتن از 
کیفیت کاالها همچون: رنگ، بو، شیرینی، دوخت، و..... _ دست کارى کردن ترازو یا تنظیم نبودن ترازو. 

)منبع: خبرگزارى قرآن، امام علی )علیه السالم(
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همینطور کم فروشی آثارى هم دارد که عبارت است از: الف: بی اعتمادى: یعنی اینكه در بازار در داد و ستد 
وجود دارد. حال اگر از راه کم فروشی و ندادن حق مردم به کسی خیانت شود، و اعتماد عمومی مردم از بین 
می رود و دچار تزلزل می شود. ب: خشكسالی و قحطی: حضرت علی )علیه السالم( می فرمایند: هرزمان مردم کم 
فروشی کنند، خداوند آنان را به خشک سالی و قحطی و کم شدن محصول گرفتار می سازد. )غررالحكم، ج 
26، ص 267( ج: فساد اقتصادى: در قرآن کریم کم فروشی را از مظاهر فساد در زمین یاد نموده و می فرمایند: 
و اجناس مردم را کم ندهید و در زمین سر به فساد بر ندارید. )شعراء، 183(. د. مشكل فقهی: از نظر فقهی و 
حقوقی کم فروشان در برابر خریداران ضامن و بدهكار هستند و لذا توبه به آنها جز با اداى حقوقی که غضب 
کرده اند، ممكن نیست حتی اگر صاحبانش را نشناسند باید معادل آن را به عنوان رد مظالم از طرف صاحبان 

اصلی به مستمندان بدهند. )مكارم شیرازى و دیگران، ج 12، ص 113(

ارتباط کم فروشی با امر به معروف و نهی از منکر
کم  فروشی یكی از مصدایق نهی از منكر است. و باتوجه به معناى نهی از منكر که گفته شده، از نظر فقهی و 
شعیه کم فروشی حرام و گناه کبیره است. فقها براى اثبات حرمت کم فروشی به ادله اربعه، یعنی قرآن، روایات، 
اجماع، عقل تمسک کرده اند. در آیات: هفت آیه در قرآن کریم با عناوین مختلف، تطفیف، بخس، نقض 
و اخسار بر حرمت کم فروشی داللت کرده و از انجام آن نهی کرده اند. )سوره اعراف، آیه 85، سوره هود، 
آیات 84_85، سوره شعراء، آیه 183، سوره الرحمن، آیه 9، سوره شعراء، آیه 181( برخی از آیات عبارت اند 
از: اوفوا الِمكیاَل َو الِمِیَزاَن باِلقسِط َواَل َتبخُسوا الّناس اشیاء ُهم...؛ و پیمانه و ترازو رو را تمام و کامل بدهید واز 
اجناس واموال حقوق مردم می کاهید . )سوره اعراف، آیه 85، سوره هود، آیه 85( تطفیف به معناى کم گذاشتن 
و کاستن حقوق دیگرى از روى ظلم است. )اصفهانی، مفردات فی غریب القرآن، 1412 ق، جلد اول، ص 
110( واَلتنُقصوا الِمكیاَل َو الِمَیزاَن..؛ از پیمانه و تراز مكاهید. )سوره هود، آیه 84(. ُاوُفواالَكِیَل َواَل تُكوُنوا ِمن 
الُمَخِسرِیَن؛ پیمانه را کامل بدهید و از کم فروشان نباشید. )سوره شعراء، آیه 181( در روایات: روایات مربوط به 
حرمت کم فروشی _با روایات دیگرى درباره تجارت و کسب وارد شده_که ذلیل عنوان آداب التجاره در منابع 
روایی تدوین شده است. )کلینی، 1387 ش، جلد دهم، ص 15، حرعاملی، جلددوازدهم، ص 282( برخی از 
این رو عبارت اند از: کلینی در کتاب الكافی روایتی را به نقل از امام علی )علیه السالم( در خطاب به اصل بازار آورده 
که فرموده اند: اى گروه تجار اول فقه بیاموزید، و سپس تجارت کنید... تاجر فاجر است، و فاجر در آتش جهنم 
است مگر آنها که به مقدار حق خویش از مردم بگیرند و به حق مردم بپردازد. )کلینی، 1387 ش، جلد دهم، 
ص 15_16(. شیخ صدوق در کتاب عیوان اخبار الرضا )ع(، در روایاتی نقل می کند که در آن، امام رضا )ع( کم 
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گذاشتن و کاستن از پیمانه و ترازو را از گناهان کبیره برشمرده است. )شیخ صدوق، 1404 ق، جلد اول، ص 
134(. شیخ صدوق در کتاب ثواب االعمال و عقاب االعمال روایتی از امام باقر )ع( نقل کرده است. که پیامبر 
)ص( فرمود؛.... در هیچ قومی فحشا به صورت آشكارا و علنی انجام نگرفت، مگر اینكه طاعون و دردهایی که در 

پیشینیان نبوده است، بین آنان شایع می شود، در پیمانه و وزن کم فروشی نمی کند، مگر اینكه به قطحی، سختی 
مخارج و ستم سلطان دچار می شوند. )شیخ صدوق، 1364 ش، جلد اول، ص 252(. در اجماع: بنابر گفته 
آیت الله خویی، قاطبه مسلمین، کم فروشی را حرام دانسته اند )خویی، 1417 ق، جلد اول، ص 384(. عالمه 
حلی تذکره الفقها برا امت حرمت کم فروشی ادعاى اجماع کرده است . )حلی، 8422 ق، جلد دوازدهم، ص 
148(. صاحب مفتاح الكرامه نیز اجماع فقها را یكی از ادله حرمت کم فروشی دانسته اند. )حسینی عاملی، جلد 
دوازدهم، ص 299( آیت الله میرزا جوادتبریزى، اجماع ادعا شده را در این مساله را اجماع مدارکی1 دانسته و آن 
را فاقد اعتبار می دانند. و از نظر او حرمت کم فروشی با تمسک به آیات و روایات و عقل انسان اثبات می شود. 
)تبریزى، 1399 ق، جلد اول، ص 132(. در عقل: دلیل عقلی براى اثبات حرام بودن کم فروشی به این صورت 
است که کم فروشی ظلم است. و ظلم از نظر عقل قبیح بوده ودر نتیجه کم فروشی قبیح است. )ذهنی تهرانی، 
1369 ش، جلد دوم، ص 427(. بنابر گفته آیت الله خویی، عقل به نحو مستقل بر حرمت کم فروشی می کند. 
)خویی، 1417 ق، جلد اول، ص 385( سید تقی طباطبایی قمی، عقل را ناتوان از اثبات حكم شرعی دانسته و 
بر این باور است که احكام شرعی تابع مالکاتی است که فقط شارع به آنها علم دارد. )طباطبایی قمی، 1413 ق، 
جلد اول، ص 178( . از نظر او حرمت کم فروشی فقط با تمسک به آیات و روایات و اثبات می شود. )طباطبایی 

قمی،، 1413 ق، جلد اول، ص 199(. 
4. اجرای قانون در بازار برای بازرگانان

واژه قانون معرب یونانی از kanon است. واژگانی مربوط به آن عبارت از قاعده، آیین، دستور و رسم است. 
قانون امرى است کلی که به همه جزئیاتش منطق گردد. بدین معنا قانون در تاریخ جوامعی انسانی از پیشینه 
تاریخی طوالنی برخورد است. و در طول تاریخ تفكر بشرى ماهیت قانون و نسبت به آن با مقوالتی همچون 
عدالت، آزادى، و سعادت مورد توجه و بحث مجادله بوده است. مفهوم قانون، پیشینه اى بنیادین در حیات تفكر 
بشرى دارد. )مجله نامه فرهنگ تابستان 1382_شماره 48_ صفحه 73_83(، )سایت پژوهه، برگرفته از مقاله 
قانون law تاریخ بازیابی 27/7/99( قانون به معناى اعم هر قاعده یا دستور کلی است که از طرف قوه حاکم 

1-. اجماع مدرکی*: اجماعی است که مدرک آن معلوم است؛ یعنی اتفاق فقها بر یک مسئله بخاطر این است که در مورد آن مسئله دلیل 
مانند: روایت وجود دارد یا احتمال داده می شود. و در این صورت لزم است به آن دلیل یا روایت رجوع شود و اگر معتبر باشد طبق آن 
باید فتوا داده شود. این اجماع به جهت آن که کاشف از قول معصوم نیست، برخی از آن را معتبر نداشته اند. )ایروانی، الحلقه الثالثه فی 

اسلوبها الثانی، المحبین للطباعه والنشر، جلد دوم، ص 53(
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کشور وضع می شود واطاعت از آن اجبارى است. قانون به معناى اخص را قوه مقننه وضع می کندیعنی مجلس 
شوراى اسالمی با شرایط وتفصیلی که در آیین نامه داخلی مجلس مقررگردیده است. 

در بیان وتعریف دیگر، قانون مجموعه بایدها ونباید هایی است که شیوه رفتار آدمی را در زندگی اجتماعی 
تعیین می کند. آنكه نظم در جامعه ایجاد می کند وسبب امنیت و آرامش مردم می شود، این قانون است، در 

صورتی که قانون عمل شود. 
وجود قانون براى جامعه ضرورت دارد، یعنی افراد یک جامعه باید در رفتار وکردارشان حدود ومرزهایی را 
رعایت کنند تا همه بتوانند به نحو مطلوب وشایسته از زندگی بهره هاى مادى ومعنوى برگیرند. اگر مرزها وحدود 
در هم بریزد وقانون حاکم نباشد جامعه به هدف خود نخواهد رسید، پس قانون به دلیلی که گذشت براى هر 

زندگی اجتماعی ضرورت دارد. 
نیاز به قانون از ضروریات است. ما انسانها نیاز به قانون داریم تا انسانها میل به خودسرى پیدا نكنند. هر کس 
بخواهد خود وبنی نوع خود آزاد باشد باید اطاعت قانون کند. ازادى واقعی در جایی است که قانون باشد ونباید 
فراموش کرد که رشد وپیشرفت واداره جامعه جزء در سایه قوانین ومقررات و وضع محدودیت ها میسر نیست. 
قانونمندى رابه هیچ قیمت نباید از دست داد. اگر بند قانونمندى پاره شد آشفتگی ظهور می کند وهمه چیز بر 
هم می ریزد. قانون باید فصل الخطاب همگان در اداره جامعه باشد، رعایت قانون یک اصل است. در سایه 
قانونگرایی تبار گرایی به حاشیه رانده می شود وشایسته ساالرى در عزل ونصب ها جایگزین آن می گردد. یكه 
ساالرى واستبدادبراى همیشه به فراموشی سپرده می شود وراى اکثریت، انتخابات، قوه قانونگذارى وبا الخره 
آیین نامه ومصوبات قانونی جایگزین آن می شود. اگر ما بخواهیم امنیت داشته باشیم، استقرار امنیت در گرو 
شجاعت، قاطعیت در اجراى قانون است ودولت بعنوان مجرى قانون است. قانون پشتیبان مال فجان و آزادى 
است زیرا بدون این سه امنیتی وجود نخواهد داشت وبدون امنیت پیشرفت میسر نخواهد بود. قانون تنها مرجع 
تنظیم کننده روابط فرد وجامعه وجوامع با یكدیگر می باشد. قوانین خوب وضع را بهتر می سازد وقانونهاى بد 

قانونهاى بدترى بدنبال دارد. وباید بدانید بدبختی ملت هایی که داراى قانون هستند بسیار کم است. 
هر جا قانون نباشد سعادت وبرکات نیست. ما باید یاد بگیریم به قوانین هر چند مخالف نظر وسلیقه شخصی 
امان باشد احترام بگذاریم. کشور یعنی حاکم، قانون، اگر قانون حاکم نباشد مملكت وکشور نیست، حاکم باید 
قانون باشد وهر کس باید از خودش بترسد یعنی اگر من بد کردم بترسم. این است معنی اجراى قانون، این است 

کشور قانونی. این قانون براى این است که از بعضی از مردمان فاسد جلوگیرى کنند. 
آنچه که الزم است شماها وملت بداند این است که ملت ایران باید تمرین قانون پذیرى را بكنند. اگر ما 
عادت بكنیم به رعایت قانون در خیلی از جاها مشكالتمان حل خواهد شد. عمل به قانون گاهی تلخی هایی 
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باید از جنس تلخی داروهایی دانست که پزشک براى درمان مریض تجویز  این تلخی ها را  بدنبال دارد که 
می نماید. اجراى یكنواخت وبا قدرت قانون، سالمت جامعه را تأمین می نماید. قانون وقتی عنوان قانونیت پیدامی 
کند که مجلس تصویب کند. مجلس شوراى اسالمی عالوه بر تصویب حق نظارت مستمر بر اجراى قوانین 
را هم دارد. وباید توجه شود همه اصالحات در پناه قانون انجام گیرد. قانون زاییده اراده عمومی است. قانون 
وقتی قانون است که بایستی براى همه افراد مساوى اجرا شود. قانون همان چیزى است که فرد یا گروه ویا همه 
مردم آنرا وضع می کنند. غیر از این منبعی براى قانونگذارى نداریم. قانون باید منافع همه افراد جامعه را تأمین 
کند. پس یک ویژگی قانون این است که باید براى منافع همه انسانها یی که در آن جامعه زندگی می کنند مؤثر 
ومفید باشد وبه بهترین وجه آن منافع را تأمین نماید. بعضی ها پیدا می شوند که روحیه قانون پذیرى را ندارند، 
یعنی از روى قانون عبور می کنند وزیر پا می گذارند. روحیه عبور از قانون، روحیه خوبی نیست که در بعضی از 
ماها ممكن است باشد. ماباید نسبت به قانون متعبد باشیم. به قانون به عنوان موجودى مقدس احترام بگذاریم. 

 )دهخدا، علی اکبر 1364، لغت نامه جلد سی هشتم، انتشارات موسسه لغت نامه دهخدا، واژه قانون(
اجراى قانون یكی از مصادیق امر به معروف است، که به صورت علنی براى کار بازرگانان صورت می گیرد. 
و با توجه به به معناى معروف که گفته شده است، اجراى قانون یک امرى پسندیده و نیكوهست. قانون یک امر 
کلی هست که از طرف وقوع مقننه وضع می شود و اطاعت از آن اجبارى است. در بیانی دیگر قانون مجموعه از 
بایدها و نبایدهاى هست که در زندگی اجتماعی تعیین می کند و سبب آرامش و امنیت می شود. در جامعه قانون 
ضرورى است اگر افراد جامعه کردار و رفتار هارا به صورت شایسته و به نحو احسن رعایت کنند موجب می شود 
که جامعه به آن هدف برسد و در غیر این صورت این قانون را رعایت نكند به آن هدف نمی رسد. همه انسانها 
نیاز به قانون دارند تا میل به خودسرى نكنند، اگر انسان بخواهد آزادى داشته باشد بایستی قانون رو رعایت کنند. 

5. پند و اندرز دادن بازرگانان
نصیحت از برترین صفات و فضایل انسانی است ]نراقی، مل احمد؛1377،  ص 164. [ که نقشی بسیار 
مهم در ارتباط انسان با خداى متعال و مردم دارد؛ ارتباطی که صدق، صفا، وفا و اخالص را در بر دارد و انسان 
اخالق جو را از ریا، نفاق، تزویر و غش مبرا می نماید. روشن است که چنین ارتباطی می تواند نقش بسیار مهمی 

را در سعادت انسان ایفا کند. 
چنین تلقی شده است که نصیحت یعنی موعظه و امر و نهی کردن دیگران و حال آن که این تصور بسیار 
نادرست است؛ زیرا موعظه و پند دیگران تنها یكی از مصادیق نصیحت، آن هم مصداق رفتارى آن است که البته 
در روایات نیز گاهی نصیحت بر این معنی اطالق شده است؛ اما نصیحت به معنی دقیق و اصلی آن در روایات 



81مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

ما، یک صفت قلبی و بسیار گسترده و پر دامنه و داراى مصادیق متعدد است. 
برخی لغویون، جامع ترین ترجمه لغوى نصیحت را خیرخواهی دانسته اند. ]الزبیدى، محمد مرتضی؛ 1414 
ق، ج 4، ص 230. [ همانطور که از نظر اصطالحی نیز برخی علماى اخالق معنقدند که »نصیحت« در یک 
کلمه یعنی خیرخواهی. ]نراقی، مل احمد،؛ پیشین،  ص 164. [ اما از آن جا که متعلق نصیحت در روایات ما 
گسترده تر از انسان ها است و خداى متعال و قرآن و اولیاى الهی را هم شامل است، می توان گفت نصیحت یعنی 
همان وفا با خدا و دین )قرآن و رسول خدا و ائمه ى هدى علیهم السالم و صفا با مردم؛ به معنی اطاعت و اخالص 
در دین و بی غش بودن نسبت به مردم. برخی علماى اخالق، ضد حسد را نصیحت ذکر کرده اند ]نراقی، 
مالمحمدمهدى؛ 1377، ج 2، ص 282 و 281. [ و »عداوت« را هم ضّد »نصیحت« معرفی فرموده اند. 
]نراقی، مالمحمدمهدى؛ پیشین،  ج 1، ص 115. [ در برخی روایات نیز نصیحت در مقابل عداوت ]ابن طاووس، 
علی بن موسی؛ 1406 ق، ص 78. [ و هم در برابر غش ]کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب؛ 1407 ق، ج 1، 
ص 145[ به کار رفته است و البته این هر سه به یک معنی درست هستند و قدر جامع آن ها مفهوم غش است به 

معنی ناخالصی ورزیدن و خیرخواهی نكردن که در عداوت و حسادت نیز وجود دارد. 
فضیلت نصحیت کردن

رسول گرامی خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: ابدال امت من به خاطر نماز زیاد وارد بهشت نشدند بلكه 
براى سالمتی سینه ها و سخاوتشان وارد بهشت شدند. ]بیهقی، ابوبكر احمد بن حسین؛ 1424 ق، ج 7، ص 
3493. [ نیز سه بار فرمود: دین، همه اش نصیحت است و در روایت دیگر فرمودند: هر کس ضمانت کند براى 
خدا، رسول خدا، کتاب خدا، ائمه ى مسلمین، مؤمنین و جامعه اسالمی نصیحت ورزد، او را ضمانت بهشت 
می کنم ]صدوق، محّمد بن علی بن بابویه؛، 1362 ش، ج 1، ص 294. [ و فرمود: باید مؤمن را نصیحت داشته 
باشی هم چون نصیحتی که براى خودت دارى ]کلینی، پیشین،  ج 2، ص 208. [ نیز فرمودند: باالترین منزلت 
در قیامت را کسی دارد که بیشتر از همه بر اساس نصیحت در دنیا براى مخلوقات او عمل کرده باشد. ]همان. [
امام علی علیه السالم فرمود: مؤمن بر نصیحت سرشته شده است ]آمدى، عبدالواحد بن محمد تمیمی1366 
ش، ص 225. [ و هرگز نصیحتی را نمی بیند که از آن درگذرد. ]کلینی، پیشین،  ج 2، ص 229. [ و نصیحت 
بهترین اخالص  ورزى و از خوى هاى انسان هاى بزرگوار است و گروهی که اهل نصیحت نباشند خیرى در آنان 

نیست. ]آمدى، پیشین، ص 225. [
امام صادق علیه السالم نیز فرمودند: بر تو باد به نصیحت  ورزى با قصد قربت براى بندگان و مخلوقات او که 

عملی را برتر از این نخواهی یافت. ]کلینی، پیشین،  ج 2، ص 164. [
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آثار نصیحت
این صفت قلبی داراى آثار قابل توجهی در تهذیب قلب و اصالح دنیا و آخرت زندگی فردى و اجتماعی دارد:
1. تشرف به فضیلت برترین عمل: امام صادق علیه السالم فرمود: بر تو باد به نصیحت ورزى با قصد قربت 

براى بندگان و مخلوقات او که عملی را برتر از این نخواهی یافت. ]کلینی، پیشین،  ج 2، ص 164. [
2. امداد الهی در رسیدن به مراتب واالى اخالص: زیرا مراتب باالى اخالص از امور موهوب یعنی عطایاى 
الهی است که با تالش بشر حاصل نمی شود و انسان تنها باید مقدمات آن را فراهم کند و نصیحت ورزى، این اثر 
را در تدارک مقدمات الزم براى دریافت آن فیوضات دارد. همانطور که امام صادقعلیه السالم فرمود: ذوالقرنین، 

بنده اى خالص بود که براى خدا نصیحت نمود و خدا هم او را خالص نمود. ]عریضی، پیشین، ص 144. [
3. رفع عذاب از جامعه اسالمی: همانطور که رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: اى ابن مسعود، با 
مردم منصف باش، خیرخواه همه باش و بر آنان ترحم کن که اگر چنین کردى و خدا خواست عذابی بر شهرى 

بفرستد و تو در آنان باشی، آن عذاب را از آنان دور می کند. ]طبرسی،، 1412 ق،  ص 457[
4. به دست آوردن ایمان از راه مالزمت حق و نصیحت براى خلق است. 

5. ایجاد مودت: که طبق روایت می تواند شامل مودت فردى و اجتماعی شود. 
6. بهره مندى از خیر و خوبی؛ زیرا هر کس طالب خیر و خوبی براى مسلمانان باشد، در هر خیرى که به 

ایشان برسد شریک است؛ یعنی ثواب او مثل ثواب کسی است که آن خیر را رسانیده است. 
پند و نصحیت کردن یكی از مصادیق امر به معروف است، که به صورت آشكارا صورت می گیرد. و باتوجه 
به معناى گفته شده معروف، نصحیت کردن یک امر شایسته و پسندیده است. نصحیت کردن یكی از برترین 
فضائل انسان است. که نقش ویژه اى در ارتباط با بین خداى متعال و مردم دارد. این ارتباط باعث می شود انسان 
ویژگی هاى صدق و صفا و... در برگیرد واز ویژگی هاى ریا و نفاق و...... مبرا باشد. واین چنین ارتباطی باعث 

می شود نقش مهمی در ایفاى سعادت انسان داشته باشد. که »مولی امیرالمؤمنین علیه السالم«:
فس است.  صیحُة ِمن َاخالِق الِكرام. کار نصیحت و خیرخواهی، روش مردمان بزرگوار و کریم النَّ النَّ

و همان طور که بیان شد نصیحت، آثارى دارد: 
1. تشرف به فضیلت برترین عمل

2. امداد الهی در رسیدن به مراتب واالى اخالص
3. رفع عذاب از جامعه اسالمی

4. به دست آوردن ایمان از راه مالزمت حق و نصیحت براى خلق. 
5. ایجاد مودت
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نتیجه گیری: 
 سالمت فردى و اجتماعی در پرتو اجراى نظارت عمومی است.... امام علی علیه السالم نظارت بر بازرگانان 
را مورد تاکید قرار داده است حضرت امیر براى نظارت بر بازار از روش هاى متعددى استفاده می کردند یكی 
از روشهاى نظارت بر بازار نظارت آشكارا و علنی بود که حضرت امیر هر روز صبح بازار کوفه می رفتند و به 
صورت آشكارا بر کار بازرگانان نظارت می کردند و یكی دیگر از روش آن حضرت نظارت پنهانی است که 
حضرت امیر به صورت پنهانی مأموران را به بازار می فرستادند که به صورت پنهانی بر کار بازرگانان نظارت کند 
و عملكرد کار آنها را بررسی می کردند و نتیجه آن را به مدیران گزارش می کردند و این نوع از روش که بر کار 
بازرگانان نظارت می شد نظارت پنهانی بود . و روش دیگر نظارت احتكار است یكی از گناهان کبیره به حساب 

می آید، و علما و فقها احتكار را حرام دانسته و یک عمل ناپسند می دانند . 
کم فروشی همان خیانت به خریداران هست. کم فروشی با عناوین اخسار، بخسو نقص که در آیات و 
روایات و احكام فقهی مطرح شده است، همینطور کم فروشی یعنی همان عملی که در آن فروشنده جنس یا 
کاالى خود را به وزن کمترى به مشترى می دهد و از گناهان کریمی کبیره به حساب می آید. کم فروشی هم 
می تواند در لبنیات، سبزیجات، حبوبات و غیره.... وجود داشته باشد. کم فروشی آثار پی در پی به همراه دارد 

عبارت از بی اعتمادى، فساد اقتصادى، مشكالت فقهی، را به همراه داشته باشد. 
 قانون همان مجموعه بایدها و نبایدهایی است که در جامعه وجود دارد اگر انسانها را مشخص کرده و آنها را 
رعایت کند که سبب آرامش و امنیت می شود البته انسان ها نیازمند به قانون هستند یعنی قانون یک امر ضرورى 
است. انسان ها باید به رفتار و کردار انسان هایی که براى آنها حدود و مرزهاى را مشخص کرده آن ها را رعایت 
کند، که از شایسته هاى مادى و معنوى بهره مند می شود و اگر رعایت نكنند به هدف خود نخواهند رسید قانون 
سبب رشد و شكوفایی جامعه می شود و البته اینكه قانون وجود داشته باشد برکات و سعادت هم وجود دارد ولی 
اگر قانون وجود نداشته باشد خبرى از سعادت و برکت نیست هر چند در مورد قانون اختالف سلیقه وجود داره 
ولی بایستی به قانون احترام بگذاریم و در آخر قانون بایستی منابع افراد جامعه را تأمین کند و به بهترین وجه آن 

منافع را تأمین خواهد کرد. 
 برترین فضیلت و صفات انسان نصیحت است نصیحت نقش بسیار مهمی در ارتباط انسان با خداى متعال و 
مردم دارد. که باعث می شود که ارتباطی بین صفات صدق و وفا را در بر می گیرد؛ و از صفات ریا و نفاق مبرا 
می نماید. نصیحت موعظه و امر و نهی دیگران هست این یک تصور اشتباه است، بلكه موعظه و پند دیگران 
تنها یكی از مصادیق نصیحت است که هم از مصداق رفتارى به حساب می آید؛ چون که نصیحت بر همین معنا 
اطالق شده است که یک صفت قلبی هست که پر از دامنه ها و مصادیق می باشد. نصیحت آثار قابل توجهی 
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دارد که عبارت است: از تشرف به فضیلت برترین عمل، امداد الهی در رسیدن به مراتب واالى اخالقی، رفع 
عذاب از جامعه اسالمی، به دست آوردن ایمان از راه مالزمت حق و نصیحت براى خلق است، ایجاد مودت، 

بهترین از خیرخواهی. می باشد
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شاخصه های فردی شیعه از دیدگاه آیات و روایات

اعظم کاظمی صفا
طلبه سطح دو مدرسه معصومیه خرم آباد

چکیده 
باید بدانیم که از چه کسانی پیروى می کنیم و آنها از ما چه توّقعات و  اگر بخواهیم شیعه واقعی باشیم 
انتظاراتی دارند و به ما چه دستوراتی داده اند و دّومًا آنكه:بعد از دانستن و معرفت احكام و معارف، باید آنها را 
به کار ببندیم و در این راه از منابع و افراد کاماًل مطمئن و ومتخّصص استفاده کنیم. بهترین و نزدیک ترین راه 
رسیدن به چنین شناخت و معرفتی، مراجعه به آیات و روایات اهل بیت علیهم السالم است که شاخصه هایی را 
براى شیعیان بازگو کرده اند. در این نوشتار سعی شده است که به برخی از مهم ترین شاخصه هاى فردى شیعیان 

پرداخته شود که مشتمل بر دو بخش شاخصه هاى فكرى و رفتارى شیعیان می باشد. 

واژگان کلیدی: شاخصه های فردی، شیعه، اهل بیت)ع(. 
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مقدمه
همه ادیان الهی و غیر الهی براى پیروان خود شاخصه ها و ویژگیهایی تعیین و توصیه کرده اند. دین مبین اسالم 
نیز از این قاعده مستثنی نیست و تشیع به عنوان مذهب راستین اسالمی بر اساس آیات و روایات متعدد، در ابعاد 
مختلف شاخصه هاى مختص به خود را دارد. این شاخصه ها سبک زندگی شیعیان را تشكیل می دهد و ایشان را 

از پیروان سایر مذاهب متمایز می سازد. 
شیعه پیرو مكتب اهل بیت علیهم السالم است و کسی است که نسبت به سیره، فلسفه و سبک زندگی اهل 
بیت علیهم السالم شناخت دارد و شیعیان باید از این شیوه زندگی اهل بیت علیهم السالم الگو بردارى نمایند. 

به نظر می رسد امروزه غالب شیعیان از وظایف فردى خود غافل شده اند و در بعضی ابعاد نسبت به این مساله 
کم توجهی صورت گرفته است، در حالیكه طبق تعالیم قرآنی و روایی رسالت خودسازى و شاخصه فردى در 

اسالم و مذهب شیعه بسیار گسترده تر و سنگین تر است. 
اثر گذارى و تغییر و تحول ناشی از عمل کردن به شاخصه هاى فردى شیعه در جهان اسالم محسوس تر و 

نافع تر است. 
لذا ضرورت دارد شاخصه هاى فردى شیعه از منظر آیات و روایات مورد واکاوى و پژوهش قرار گیرد. 

پژوهش هاى متعددى در قالب کتاب، پایان نامه، و مقاله در این زمینه صورت گرفته است؛ از جمله به کتاب 
هاى؛»صفات الشیعه«به قلم شیخ صدوق و کتاب»سیماى شیعه از نگاه اهل بیت علیهم السالم« نوشته جعفر 

صادقی فدکی می توان اشاره نمود. 
لذا وجه تمایز مقاله ى حاضر با آثار فوق الذکر پرداختن به برخی از مهم ترین شاخصه هاى فردى شیعه طبق 
آیات و روایات به طور خاص می باشد. که شیعه باید در عصر حاضر داشته باشد. روش تحقیق و گردآورى 

اطالعات به صورت روش تحلیل و محتوا و شیوه پردازش توصیفی، تحلیلی می باشد. 
تعاریف و مفاهیم 

شاخصه های فردی: 
»شاِخَصه«از ماّده»شخوص«)بر وزن خلوص( در اصل، به معناى خارج شدن از منزل، یا خارج شدن از 
شهرى به شهر دیگر است، و از آنجا که به هنگام تعجب و خیره شدن چشم، گویی می خواهد چشم انسان از 
حدقه بیرون بیاید، به این حالت نیز، شخوص گفته شده است؛این حالتی است که در محشر به گنه کاران دست 

می دهد، آن چنان خیره می شوند که گویی چشم هایشان می خواهد از حدقه بیرون بیاید. 1

1-. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج13، ص504. 
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مفهوم فرد:
 یک شخص خاص است. فردیت حالت فرد بودن است؛ شخصی مجزا از دیگر اشخاص و داراى نیازها یا 

اهداف خود. 1
معنای لغوی شیعه:

ع وشیعه به متابعت و پیروى از فرد یا افرادى از دیگرى و نصرت   در فرهنگ هاى لغت عربی واژه  ى تشیُّ
و یارى دادن فردى، و نیز توافق و هماهنگی در قول یا فعلی معنا شده است. جوهرى در صحاح اللغة می 

ع عبارت است از:مشایعت، یعنی پیروى نمودن، یارى نمودن، والیت کسی را داشتن«. 2 گوید:»تشیُّ
معنای اصطالحی شیعه: 

موّرخان و محّققان در ملل و نحل عنوان شیعه را به طور مطلق بر شیعه دوازده امامی اطالق می شود.  در ذیل 
به برخی از این کلمات اشاره می کنیم: 

1_ ابن خلدون می نویسد:»شیعه در لغت به معناى همراه و پیرو است، اّما در عرف فقیهان و متكّلمان به 
پیروان علّی و اوالد او)علیهم السالم( اطالق می شود«. 3

اهل بیت)ع(:
بیت عبارتی به زبان عربی است و به معناى واقعی کلمه به معنی مردِم خانه یا خانواده خانه است. عبارت»اهل 
بیت«در عربستان قبل از ظهور اسالم براى اشاره به قبیله یا طایفه یک شخص استفاده می شد که توسط خانواده 
حاکم بر یک قبیله انتخاب می شد. در سنت اسالمی این اصطالح براى خانواده پیامبر اسالم استفاده می شود. 

سواالت فرعی 
1. شاخصه هاى فكرى شیعیان از دیدگاه آیات و روایات چیست؟

2. شاخصه هاى اخالقی شیعیان از دیدگاه آیات و روایات چیست؟
1_شاخصه های فکری شیعیان از دیدگاه آیات و روایات 

1-1- شفاعت اهل بیت)ع( 
از شاخصه هاى فكرى شیعیان بحث شفاعت می باشد که یكی از تعالیم اسالمی و از عقاید مذهب شیعه 
است. اهمیت این مسأله از آن جایی ناشی می شود که در برخی از روایات آمده است؛فردى که اعتقاد به شفاعت 

نداشته باشد، ایمان نداردو شیعه ما نیست. 4

1-. ویکی پدیا. 

2-. الجوهری، ابونصر، صحاح اللغۀ، ج3، ص156. 
3-. ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه العبر، ص 138. 

4-. حّر عاملی، الفصول المهمه فی الصول الئمه، ج1، ص360. 
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 و می توان گفت این امتیاز ویژه اى است که خداوند براى شیعیان امیر المؤمنین )ع( قرار داده است. بر اساس 
روایات متعدد خداوند در دنیا، عالم برزخ و صحنه قیامت گروهی از شیعیان گناهكار را که موفق به توبه حقیقی 

نشوند، گرفتار سختی و عذاب می نماید تا از گناهانی که کرده اند پاک شوند و آنگاه وارد بهشت گردند. 
قرآن کریم در بیش از دهها آیه، موضوع شفاعت را مطرح کرده و در این آیات، کسانی که حق شفاعت 
دارند، محدوده شفاعت و نیز آنان را که مستحق شفاعت هستند، معرفی کرده و مورد بحث و بررسی قرار داده 
کید فراوان شده  است. در روایاتی که از پیامبراکرم و اهل بیت علیهم السالم نیز نقل شده بر موضوع شفاعت تأ
و انبیاى الهی، قرآن کریم، اهل بیت علیهم السالم، مالئكه و مؤمنان را جزء کسانی دانسته که در قیامت حق 

شفاعت دارند و از گناهكاران در پیشگاه الهی شفاعت می نمایند. 
قرآن کریم در مورد شفاعت شفیعان می گوید:»ال َیشَفُعون إاّل ِلَمِن ارَتضی«؛1»شفیعان شفاعت نمی کنند، 

مگر در مورد آنان که مورد رضاى خدا باشند. 
وَجلَّ َیُقوُل: »ما َعَلی  ا الّتاِئُبوَن َفِانَّ الّلَه َعزَّ امام صادق علیه السالم فرمود:»َشفاَعُتنا اِلهِل الَكباِئِر ِمن ِشیَعِتنا، و َامَّ
الُمحِسنیَن ِمن َسبیٍل«2»شفاعت ما خاندان براى شیعیانی است که مرتكب گناه کبیره شده اند اما کسانی که از 

گناه خود توبه کرده اند خداوند درباره آنان می فرماید:بر افراد نیكوکار مؤاخذه اى نیست«. 
1-2- تقیه 

از شاخصه هاى فردى که شیعه بر آن تأکید دارد مسأله تقیه است. 
این روند از بعد از حادثه کربال آغاز شد که حاکمان بنی امیه و بنی عباس آزار و اذیت شیعیان را سرلوحه 

کار خود قرار دادند. 
 در چنین مواردى که جان و ِعرض و مال یك فرد مسلمان در اثر اظهار عقیده به خطر خواهد افتاد می تواند 
عقیده خود را کتمان کند. در اصطالح شرعی به این امر »تقیه« گفته می شود. جواز تقیه، نه تنها مدرك شرعی 

دارد، بلكه عقل و خرد نیز بر درستی و لزوم آن در شرایط خاص گواهی می دهد. 3
ْوِلیاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنیَن َو َمْن َیْفَعْل ذِلَك َفَلْیَس ِمَن 

َ
ِخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلكاِفریَن أ قرآن در این باره می فرماید:»ال َیتَّ

ُرُکُم اللُه َنْفَسُه َو ِإَلی اللِه اْلَمصیُر«؛روا نیست مؤمنان کافران را به جاى  ُقوا ِمْنُهْم ُتقاًة َو ُیَحذِّ ْن َتتَّ
َ
اللِه فی َشْیء ِإاّل أ

مؤمنان ولّی خود گیرند، و هرکس چنین کند پیوند خویش را با خداوند گسسته است؛مگر اینكه خود را )براى 
ایمنی از شر آنها( در حصن و حفاِظ تظاهر به قبول والیتشان قرار دهید. خداوند شما را از مخالفت با خویش بر 

حذر می دارد و بازگشت همگان به سوى خدا است. 
1-. سوره انبیا، آیه )28(. 

2-. سوره توبه، آیه )91(

3-. شیخ صدوق، من ل یحضره الفقیه، ج3، ص574. حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج15، ص332. 
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مفسران قرآن در شرح این دو آیه، همگی اصل تقیه را اصلی مشروع دانسته اند. 1
در این باره حدیث مشهورى نیز از پیامبر )ص( خطاب به عمار یاسر روایت شده است که در منابع روایی شیعه 
و اهل سّنت به چشم می خورد. در این حدیث آمده است که در صدر اسالم عمار یاسر صحابی بزرگ رسول 
خدا )ص( توّسط مشرکان مكه دستگیر، و به اظهار کفر و برائت از پیامبر )ص( وادار شد. وى پس ازمقاومت بسیار 
سرانجام براى حفظ جان خود مجبور به این کار گردید، و چون به نزد پیامبر )ص( آمد و آن حضرت را از سخنان 
ایمان!آن حضرت  به  پاسخ داد: مطمئن  یافتی؟عمار  پرسید:قلب خود را چگونه  )ص(  پیامبر  نمود  گاه  خود آ

فرمود:بنابراین، اگر تكرار کردند تكرار کن!2
1-3- مسأله ازدواج موّقت 

از سوى دیگر فرقه هاى اسالمی  به اظهارنظرهاى مختلفی  از دیگر شاخصه هاى فكرى شیعیان که منجر 
می باشد، مسأله ازدواج موقت است. 

شیعه بنابر برخی آیات قرآنی و احادیث نبوى، و همچنین دیدگاه قطعی اهل بیت)ع(ازدواج را بر دو گونه 
می داند:الف:ازدواج دائم ب:ازدواج موقت. 

متأسفانه اهل سّنت که یكی از منتقدان سرسخت این دیدگاه شیعی است را به درستی نشناخته و عجوالنه آن 
را مورد انتقاد قرار داده اند. و غیر عالمانه می کوشند تا نوع موّقت ازدواج را با روابط نامشروع یكسان بیانگارند 
در حالی که هر کس مختصر آشنایی با ماهیت حقیقی این نوع از ازدواج داشته باشد میان آن و روابط نامشروع 
و  اصیل ترین  استوارترین،  از  را  آن  دانستن  روا  و  یابد،  تعیین کننده می  و  اساسی  بسیار جّدى،  تفاوت هاى 

مترّقی ترین دیدگاه هاى شیعه می شناسد. 
طبیعی است که اگر حدود و شرایط شرعی این ازدواج چنان چه باید و شاید رعایت شود پیامدها و عوارض 
منفی و نگران کننده آن نیز به حّد اقل می رسد، و این حقیقت دیدگاه شیعه است. چنان چه اشاره شد، شیعه 
براى این دیدگاه خویش به کتاب خدا و سّنت پیامبر )ص( استناد می کند. قرآن کریم صریحًا به روا بودن ازدواج 
ُجوَرُهنَّ َفِریَضة«؛یعنی:»هرگاه برخی زنان 

ُ
موّقت حكم می نماید و می فرماید:»َفَما اْسَتْمَتْعُتْم ِبِه ِمْنُهنَّ َفآُتوُهنَّ أ

را متعه کردید َمهر آنان را کاماًل پرداخت نمایید«. از امیر مؤمنان علی )ع( نیز رسیده است که فرمود:»اگر نه این 
بود که پیش از من عمر ازدواج موّقت را تحریم نمود جز بدبخت زنا نمی کرد«. 3

1-. طبری، محمدبن جریر، تفسیر طبری، ج3ص153؛فخر رازی، تفسیر رازی، ج8، ص113؛ طبرسی، مجمع البیان، ج1و3، ص430. 

2-. بیهقی، ابوبکر، السنن الکبری، ج8، ص208. 
3-. احمد بن حنبل، مسنداحمد، ج1، ص337. 
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1-4- مسأله بداء
یكی از چالش برانگیزترین واصیل ترین شاخصه هاى فكرى که شیعه به آن معتقد است بحث بداء است. 

بر  شیعه،  دانشمندان  اصطالح  در  و  است،  آشكار شدن  و  معناى ظهور  به  لغت عرب،  در  »بداء«  واژه 
دگرگونی مسیر طبیعی سرنوشت یك انسان در پرتو رفتار صالح و پسندیده وى، اطالق می گردد. مسأله بداء 
یكی از فرازهاى بلند مكتب پویاى تشیع است که برخاسته از منطق وحی و کاوش عقل می باشد. از دیدگاه قرآن 
کریم، انسان در برابر سرنوشت خود، همیشه دست بسته نیست، بلكه راه سعادت براى او باز است و می تواند با 
بازگشت به راه حق و رفتارهاى شایسته، مسیر فرجام زندگی خود را دگرگون سازد. از این رو، این حقیقت رابه 

عنوان یك اصل فراگیر و پایدار، چنین بیان می کند:
ْنُفِسِهْم«. 11هیچگاه خداوند وضع گروهی را تغییر نمی دهد تا این که 

َ
ُروا ما ِبأ »إنَّ الله ال ُیَغِیرُّ ما ِبَقوم َحّتی ُیَغیِّ

خود، وضع خویش را دگرگون سازند. 
این حقیقت، در روایات اسالمی نیز پذیرفته شده است. پیامبر گرامی در این زمینه می فرماید:»إن الرجل 
لیحرم الّرزق بالّذنب یصیبه والیرّد القدر إال الّدعاء والیزید فی العمر إاّل اْلبّر«؛یك انسان، به سبب گناه، از روزى 
خود محروم گردد و هیچ چیز نمی تواند این تقدیر و سرنوشت را دگرگون سازد مگر دعا کردن و هیچ چیز بر 

عمر وى نمی افزاید مگر نیكی نمودن. 
2_شاخصه های رفتاری شیعیان از دیدگاه آیات و روایات

2-1- اقامه نماز و محافظت بر آن از دیدگاه آیات و روایات 
یكی از مهمترین شاخصه هاى اخالقی شیعیان که همانا دور شدن انسان از آلودگیهاى درونی می باشد، اقامه 
نماز است. اولیاى دین و امامانمان که ادعاى دوستی و پیروى آنها را داریم، از ما انتظار دارند وقتی بانگ اذان 
برمی خیزد، کارهاى دیگر را کنار نهیم و به مسجد برویم و نماز بخوانیم، یعنی به گونه اى برنامه هاى خود را 
تنظیم کنیم که بتوانیم نمازمان را اول وقت بخوانیم. آنان کسانی را که هنگام نماز اول وقت به کسب و کار 

پرداخته و یا خود را مشغول دیدن تلویزیون و فضاى مجازى می کنند. 
قرآن کریم در این باره می فرماید:»إن الصلوة تنهی عن الفحشإ والمنكر«؛ »نماز انسان را از هر کار زشت و 

منكر باز می دارد«. 2
حدیثی  در  و  می دانند  وقت  اول  نماز  را  واقعی  شیعیان  ویژگی هاى  و  صفات  از  یكی  )ع(  صادق  امام 
اَلِة«مردم را به نماز اّول وقت امتحان کنید، آیا به اوقات نماز اهمّیت  می فرمایند:»ِإْمَتِحُنوا ِشیَعَتَنا ِعْنَد َمَواِقیِت الصَّ

1-. سوره رعد، آیه )11(

2-. سوره عنکبوت، آیه )42(
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می دهند؟در هنگام کار آیا کار را عقب می اندازند یا نماز را؟
 بعضی نماز را براى زمان بیكارى می دانند و می گویند:»َاّوُل اْلَوْقِت ِرْضَواُن اللِه َو آِخُر اْلَوْقِت ُغْفَراُن اللِه«. در 
حالی که شیعه واقعی به نماز اّول وقت اهمّیت می دهد، بعضی از اهل تسّنن می گویند:مسلمان واقعی ما هستیم، 

چرا که اهمّیتی که ما به نماز اّول وقت می دهیم شیعیان نمی دهند!
2-2- کثرت ذکر خدا از دیدگاه آیات و روایات 

یكی از اقسام ذکر - که آثار و برکات فراوانی در دنیا و آخرت براى انسان به دنبال دارد - ذکر زبانی است. 
گاه باشند و افزون بر اینكه در درون خود باید به یاد خدا باشند، از  از این رو پیروان اهل بیت از این شاخصه باید آ
ذکر لفظی و زبانی نیز غفلت نكنند و همچون پیشوایان معصوم خود، زبانشان همیشه به ذکر خدا مشغول باشد؛

 چنان که در روایتی از امام صادق علیه السالم است که از ایشان سؤال کردند مقصود از ذکر کثیر در آیه شریفه 
ِذکًرا  الّلَه  اذُکُروا  ءاَمُنوا  ذیَن  الَّ َها  آیه شریفه»یاَایُّ در  کثیر  از ذکر  مقصود  السالم سؤال کردند:  علیه  امام صادق  از 

َکثیرا«چیست؟ حضرت فرمود:»کسی که تسبیح فاطمه ) س( را بگوید، خدا را بسیار ذکر نموده است«. 1
2-3- تالوت قرآن از دیدگاه آیات و روایات 

قرآن کریم؛ معجزه جاوید پیامبر اسالم صلی الله علیه و آله وسلم است که خداوند، آن را براى هدایت بشر و خروج 
انسان از تاریكی هاى جهل و نادانی و گناه به سوى بشر فرستاده است. قرآن؛ سرچشمه تمام معارف الهی و 
دستورالعمل زندگی مادى و معنوى بشر است که معارف و اندرزهاى آن همیشه زنده و حیاتبخش است و تمام 
انسانها به ویژه مسلمانان و شیعیان به عنوان یک شاخصه اصیل وظیفه دارند آن را سرلوحه زندگی خویش قرار 
داده، با عمل به علوم و معارف قرآن، خود را از جهل و نادانی و انحطاط مادى و معنوى خارج و به سوى عزت، 
شرف و سعادت دنیا و آخرت گام بردارند. در آیات و روایات متعدد، دلیل عمده نزول قرآن، نقش هدایت گرى 

آن و بهره مند شدن انسانها از تعالیم ومعارف الهی موجود در این کتاب آسمانی دانسته شده است. 
ِهم ِالی  ُلمِت ِاَلی الّنوِر ِبِاذِن َرِبّ خداوند متعال در این باره می فرماید:»ِکتٌب َانَزلنُه ِاَلیَک ِلُتخِرَج الّناَس ِمَن الظُّ
ِصراِط الَعزیِز الَحمید«؛2»این کتابی است که بر تو نازل کردیم تا مردم را] به وسیله آن[ از تاریكی ها به سوى 

روشنایی به فرمان پروردگارشان درآورى؛ به راه خداوند توانا و ستوده«. 
ٌع  ُه شاِفٌع ُمَشفَّ یِل الُمظِلِم َفَعَلیُكم ِبالُقرآِن؛ َفِانَّ  پیامبراکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:»َفِاذاِالَتَبَست َعَلیُكُم الِفَتُن َکِقَطِع اللَّ
لیُل َیُدلُّ َعلی َخیِر سبیٍل...«؛ ِة و َمن َجَعَلُه َخلَفُه ساَقُه ِاَلی الّناِر و ُهَو الدَّ ٌق؛ َمن َجَعَلُه َاماَمُه قاَدُه ِاَلی الَجنَّ و ماِحُل ُمَصدَّ

»پس آن هنگام که فتنه ها همچون پاره هاى شب تاریک بر شما هجوم آورد، به قرآن پناه آورید؛ زیرا قرآن 

1-. کلینی، کافی، ج2، ص، 500. 

2-. سوره ابراهیم، آیه )14(
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شفاعت کننده اى است که شفاعتش پذیرفته و شكایت کننده اى است که شكایتش مقبول است، هرکس آن 
را پیش روى خود قرار دهد او را به بهشت رهنمون می سازد و هرکس آن را پشت سر اندازد او را به جهنم خواهد 

راند و قرآن راهنمایی است بر بهترین راه...«. 1
2-4- خوف و رجا از دیدگاه آیات و روایات 

یكی از شاخصه هاى رفتار فردى شیعیان این است که درصدد دور شدن از گناه و معصیت باشند و در جهت 
اصالح نفس از آلودگی ها و صفات رذیله بكوشند، که این همان شاخصه خوف و رجا است که مورد تأیید 

آیات و روایات است. 
»خوف«در لغت به معناى ترس است و »رجاء« به معناى امید و امیدوارى و»خوف ورجا« در اصطالح به 
معناى ترس ازعذاب و عقاب خداوند و امیدوار بودن به فضل و رحمت الهی است، بدین معنا که انسان مؤمن 
همیشه باید از عذاب و عقاب الهی برحذر باشد و از اینكه نمی داند خداوند با او چگونه رفتار خواهد کرد و چه 
سرنوشتی در انتظار اوست بیم و هراس داشته باشد هر چند اعمال نیک جن و انس در نامه عملش باشد و در 
مقابل باید به فضل و رحمت خداوند بسیار امیدوار باشد و بداند که خداوند او را می آمرزد؛هرچند گناه تمام 

جن و انس در نامه عمل او باشد. 
ِهَی  َة  الَجنَّ َفِانَّ   * الَهوى  َعِن  فَس  النَّ وَنَهی  ِه  َرِبّ َمَقاَم  َخاَف  َمن  َاّما  می فرماید:»و  باره  این  در  کریم  قرآن 
الَمأوى«؛»و آن کس که از مقام پروردگارش ترسان باشد و در پی آن نفس را از هواهایش باز دارد، قطعا بهشت 
َعَلی  ُمشِرٌف  ُه  َکَانَّ َخوفا  الّلَه  َیخاَف  ن 

َ
أ ِللُمؤِمِن  نیز می فرماید:»َینَبِغی  السالم  علیه  امام صادق  جایگاه اوست«. 1 

ِة؛ ُثمَّ قاَل: ِانَّ الّلَه َتباَرَک و َتعالی ِعنَد َظنِّ َعبِدِه ِبه ِان َخیرا َفَخیٌر َو ِان َشّرا  ُه ِمن َاهِل الَجنَّ الّناِر و َیرُجوُه َرجاًء َکَانَّ
«؛2»سزاوار است که مؤمن از خدا چنان بترسد که گویی بر لبه دوزخ است و آن چنان به خداوند امیدوار  َفَشرٌّ
باشد که گویی از اهل بهشت است. سپس فرمود: خداوند در نزد گمان بنده خویش است؛اگر گمان بنده 
به خدا خیر باشد خداوند نیز با خوش گمانی و خیر با او رفتار خواهد کرد و اگر گمان بنده به خدا شر باشد، 

خداوند نیز همان گونه با او رفتار می نماید«. 2
2-5- پرهیز از دروغ از دیدگاه آیات و روایات

دروغ یكی از رذایل اخالقی و صفات ناپسندى است که آثار ناگوارى بر سالمت فرد و جامعه دارد و به عنوان 
یكی از آفات رفتار فردى شناخته می شود که یک شیعه باید از آن به طور جدى اجتناب کند. بر همین اساس 

هم در آیات و روایات اسالمی به شدت مورد مذمت قرار گرفته و پیامدهاى زیادى براى آن ذکر شده است. 

1-. کلینی، کافی، ج2، ص599؛حر عاملی، وسائل الشیعه، ج6، ص171. 

2-. سوره نازعات، آیات )41-40(
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ذیَن ال ُیؤِمنوَن ِبیِت الّلِه و ُاولَک ُهُم الكِذبون«؛1 تنها کسانی  ما َیفَتِرى الَكِذَب الَّ قرآن کریم می فرماید:»ِانَّ
دروغ می بندند که به آیات خدا ایمان ندارند. آرى دروغگویان واقعی آناند«. 

در روایتی نیز وارد شده که شخصی از پیامبر اکرم ) ص ( سؤال کرد:»الُمؤِمُن َیزِنی؟قال صلی الله علیه و آله وسلم: َقد 
َیُكون ذلک. قال: الُمؤمُن َیسِرُق؟ قال صلی الله علیه و آله وسلم:قد یكون ذلک. قال یا َرسُوَل الّله، الُمؤِمُن َیكِذُب؟ قال صلی 
ذیَن الُیؤِمُنوَن«؛2 »آیا مؤمن زنا می کند؟حضرت فرمود:ممكن  ما َیفَتِرى الَكِذَب ألَّ الله علیه و آله وسلم: ال، قال الّلُه: »إنَّ

است دچار این گناه شود. بعد سؤال کرد: آیا مؤمن دزدى می کند؟ حضرت فرمود:ممكن است دست به دزدى 
بزند. بعد سؤال کرد: آیا مؤمن دروغ می گوید؟ گویدحضرت فرمود:مؤمن دروغ نمی گوید:خداوند متعال 

می فرماید: همانا کسانی دروغ می گویند که ایمان ندارند«. 

نتیجه گیری 
در منابع قرآنی و روایی شاخصه هاى فكرى زیادى براى شیعیان ذکر شده است. برخی از این شاخصه ها که 

در این مجال مورد بررسی قرار گرفتند؛عبارتنداز:
1_شفاعت اهل بیت)ع(2_مسأله تقّیه3_مسأله ازدواج موّقت)متعه(4_بداء. 

قرآن کریم در بیش از دهها آیه، موضوع»شفاعت«را مطرح کرده و در این آیات، کسانی که حق شفاعت 
دارند، محدوده شفاعت و نیز آنان را که مستحق شفاعت هستند، معرفی کرده است. 

»تقّیه«از مهم ترین عواملی است که باعث شد شیعیان در طول تاریخ خونبار خود به حفظ مكتب و عقایدشان 
پرداخته و آن را به دست ما برسانند. به همین جهت، یكی از معتقدات کالمی_فقهی شیعه و عملكردهاى 

تاریخی آن براى حفظ موجودیّتش در برابر اکثریت غیر شیعه یا غیر مسلمان محسوب می گردد. 
ت«آن جا نمود می یابد که زن و مرد مسلمان و پرهیزکار از یك سو به  امتیاز و نتایج درخشان»ازدواج موّقّ
دلیل وجود موانع اجتماعی یا اقتصادى گوناگون امكان ازدواج دائم و آمادگی الزم براى رویارویی با یك عمر 
زندگی مشترك را ندارند، و از سوى دیگر تحت فشارهاى شدید عاطفی و جنسی، با دیو نفس دست و پنجه نرم 
می کنند و خود را در آستانه گناهان و آلودگی هاى مختلف می یابند. در چنین شرایطی ازدواج موّقت است که 
به عنوان گزینه اى مناسب مطرح می شود و از یك سو هزینه هاى سنگین ازدواج دائم را تحمیل نمی کند، و از 

سوى دیگر در برابر گناهان و آلودگی هاى مختلف مصونیت نسبی ایجاد می نماید. 
شكی نیست که اگر انسان، دست خود را در تغییر سرنوشت خویش باز بداند، درصدد ساختن آینده اى بهتر 

1-. سوره نحل، آیه )105(

2-. مجلسی، محمدباقر، بحار النوار، ج، 69، ص263. 
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برمی آید و با روحیه اى برتر و تالشی بیشتر، گدر بهسازى زندگی خود می کوشد. به بیانی دیگر، همانگونه که 
مسأله توبه و شفاعت، انسان را از نومیدى و سردى زندگی نجات می دهد، حقیقت»بداء«نیز موجب نشاط و 
شادابی وى می گردد و او را به آینده اى روشن امیدوار می سازد؛زیرا در پرتو این بینش، انسان می داند که می تواند 
سرنوشت خود را به حكم خداى بزرگ، تغییر دهد و به سوى آینده اى بهتر و فرجامی درخشان تر قدم بردارد. 

در بخش شاخصه هاى رفتارى شیعیان به 5 ویژگی از مهم ترین آنها اشاره شده است که عبارتند از: 
1_اقامه نماز و محافظت بر آن2_کثرت ذکر خدا3_تالوت قرآن 4_خوف و رجا 5_پرهیز از دروغ. 

 آنچه از اذکار و اقسام»ذکر«اعم از عبادات و غیر عبادات از اهمیت و ارزش باالترى برخوردار است؛ ذکر 
قلبی و درونی است به این معنا که انسان، خدا را با قلب و درون خویش یاد نماید و او را واقعا حاضر و ناظر بر 
اعمالش بداند؛نه اینكه تنها یاد خدا را بر زبان جارى کند، اما در قلب و درون او اثرى از خدا نباشد و اساسا 
معناى ذکر و به یاد کسی یا چیزى بودن نیز همین است که آن کس یا آن چیز درذهن و قلب انسان حاضر باشد، 
اما اگر فردى بگوید، من به یاد کسی یا چیزى هستم، ولی این یاد تنها در محدوده زبان او باشد، هیچ ارزشی 
نداشته و چیزى جز لقلقه زبان نخواهد بود. ذکر درونی و قلبی زمانی ذکر و یاد خدا خواهد بود که در عمل اثر 
خود را نشان دهد. اثر ذکر حقیقی آن است که اعمال انسان رنگ خدایی به خود بگیرد. آنچه را خدا دوست 

دارد انجام دهد و آنچه را خدا زشت و قبیح می شمارد، ترک گوید. 
»قرآن کریم«کتاب نور و هدایت و سرچشمه تمام معارف و علوم الهی است و آنچه بشر براى رسیدن به 
سعادت دنیوى و ُاخروى و نجات از گمراهی بدان نیاز دارد در این کتاب الهی نهفته است. بر این اساس، 
همگان به ویژه شیعیان اهل بیت علیهم السالم وظیفه دارند تا براى رشد و ترقی مادى و معنوى خویش از تعالیم 

قرآن بهره جویند. 
عمده ترین علتی که می توان براى»خوف و رجا«ذکر نمود، دور شدن انسان از گناه و معصیت و تالش در 
جهت اصالح نفس از آلودگی ها و صفات رذیله است. خوف از خداوند و عذاب دردناک او باعث می گردد 
انسان کمتر به طرف گناه و تجاوز به حقوق خود و دیگران حرکت کند و اگر تاکنون نیز گناهی مرتكب شده، 

به دلیل ترس از عاقبت این گناه سعی می کند آن را از نامه اعمال خویش محو نماید. 
یكی از گناهانی که بسیارى از مردم حتی خواص به آن مبتال هستند، تعارفات معموله است که عارى از 
حقیقت و شائبه»دروغ«در آن مشهود است؛مثاًل با اینكه به خوردن غذا یا آشامیدن مشروبی تمایل دارند، هنگامی 
که میزبان چیزى به آنان عرضه می دارد اظهار بی میلی می کنند؛گرچه این گونه دروغها نسبت به دروغهاى بزرگ 
و مفسده انگیز ناچیز و کوچک است، ولی در شریعت مقدس، گناه و حرام است و در صورتی که ضرورت یا 

مصلحت مهم ترى در میان نباشد، باید از آن پرهیز کرد. 
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شاخصه های اجتماعی شیعه از دیدگاه آیات و روایات

اعظم کاظمی صفا
طلبه سطح دو مدرسه معصومیه خرم آباد

چکیده: 
شیعه به معناى پیرو و فرمانبردار است. مالک شیعه بودن عملكرد و رفتار است. شیعه واقعی کسی است که 
از اوامر و نواهی اهل بیت علیهم السالم پیروى کرده و کامال تسلیم آنان باشد. شیعه باید در تمام کارهاى خود 
رفتار اهل بیت را سرمشق خود قرار داده و از دستورات آنان سرپیچی نداشته باشد. روایات زیادى در مورد معیار 
شیعه بودن نقل شده که وقتی سخن از شیعیان امیرمومنان علی)ع( و اهل بیت عصمت و طهارت)ع( مطرح است، 
باید این شخص داراى خصوصیات شاخصی باشد. بر همین اساس وقتی سخن از شیعیان امیرمومنان علی)ع( 
و اهل بیت عصمت و طهارت)ع( مطرح است، برخی افراد این چنین گمان می کنند که به صرف اینكه مدعی 
دوستی و طرفدارى اهل بیت )علیهم السالم( شوند در زمره شیعیان واقعی قرار خواهند داشت. در حالی که 
رجوع و دقت در منابع و روایات اسالمی روشن می سازد، شیعه واقعی داراى مالک و معیارهاى خاصی است 
که سبک زندگی افراد را از سایرین متمایز می سازد. از نگاه آیات و روایات شیعه شاخصه هاى فراوانی در ابعاد 
مختلف دارد، که یكی از آنها شاخصه اجتماعی است. از آنجایی که امروزه توجه به شاخصه هاى اجتماعی 
مكتب متعالی تشّیع بیشتر از هر زمانی مورد نیاز است، دراین مقاله به برخی از مهم ترین شاخصه هاى اجتماعی 
شیعه در دو حوزه ى فكرى و رفتارى  اشاره می شود. طبق یافته هاى تحقیق، شاخصه هاى اجتماعی شیعیان عبارت 

انداز: تولی و تبرى، امر به معروف و نهی از منكر، حج، والیتمدارى، پرداخت زکات، و امانتدارى. 

واژگان کلیدی: شاخصه های اجتماعی، شیعه، ویژگی ها، اهل بیت)علیهم السالم(. 
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مقدمه:
همه ادیان الهی و غیر الهی براى پیروان خود شاخصه ها و ویژگیهایی تعیین و توصیه کرده اند. دین مبین اسالم 
نیز از این قاعده مستثنی نیست و تشیع به عنوان مذهب راستین اسالمی بر اساس آیات و روایات متعدد، در ابعاد 
مختلف شاخصه هاى مختص به خود را دارد. این شاخصه ها سبک زندگی شیعیان را تشكیل می دهد و ایشان را 

از پیروان سایر مذاهب متمایز می سازد. 
شیعه پیرو مكتب اهل بیت علیهم السالم است و کسی است که نسبت به سیره، فلسفه و سبک زندگی اهل 
بیت علیهم السالم شناخت دارد و شیعیان باید از این شیوه زندگی اهل بیت علیهم السالم الگو بردارى نمایند. 

به نظر می رسد امروزه غالب شیعیان از وظایف اجتماعی خود غافل شده اند و در بعضی ابعاد نسبت به این 
مساله کم توجهی صورت گرفته است، در حالیكه طبق تعالیم قرآنی و روایی رسالت اجتماعی اسالم و شیعه 

بسیار گسترده تر و سنگین تر است. 
اثر گذارى و تغییر و تحول ناشی از عمل کردن به شاخصه هاى اجتماعی شیعه در جهان اسالم محسوس تر 

و نافع تر است. 
لذا ضرورت دارد شاخصه هاى اجتماعی شیعه از منظر آیات و روایات مورد واکاوى و پژوهش قرار گیرد. 

به  است؛از جمله  زمینه صورت گرفته  این  در  مقاله  و  نامه،  پایان  قالب کتاب،  در  متعددى  پژوهش هاى 
کتاب هاى؛»صفات الشیعه«به قلم شیخ صدوق و کتاب »سیماى شیعه از نگاه اهل بیت علیهم السالم« نوشته 
جعفر صادقی فدکی می توان اشاره نمود و همچنین مقاله اى تحت عنوان»شاخصه هاى اجتماعی سبک زندگی 

توحیدى بر اساس خطبه متقین نهج البالغه«. 
اماوجه تمایز مقاله ى حاضر با آثار فوق الذکر پرداختن به شاخصه هاى اجتماعی شیعه طبق آیات و روایات 

به طور خاص می باشد. 

تعاریف و مفاهیم: 
شاخصه اجتماعی 

»شاِخَصه« از ماّده »شخوص« )بر وزن خلوص( در اصل، به معناى خارج شدن از منزل، یا خارج شدن از 
شهرى به شهر دیگر است، و از آنجا که به هنگام تعجب و خیره شدن چشم، گویی می خواهد چشم انسان از 
حدقه بیرون بیاید، به این حالت نیز، شخوص گفته شده است؛این حالتی است که در محشر به گنه کاران دست 

می دهد، آن چنان خیره می شوند که گویی چشم هایشان می خواهد از حدقه بیرون بیاید. 1

1-. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج13، ص504. 
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مفهوم اجتماع: 
عامه گرفته  مشارکت  معناى  به   »Communis« ریشه التین از  اجتماع  معناى  به   »Community« واژه

شده است. 
در زبان فارسی، اصطالح اجتماع از زبان عربی اخذ شده و به معانی جماعت، انبوهی، اشتراک، وفاق 

عمومی و شباهت زیستی گروهی از جانوران یا گیاهان یک منطقه جغرافیایی با شرایط مساوى به کار. 1
معنای لغوی شیعه

ع وشیعه به متابعت و پیروى از فرد یا افرادى از دیگرى و نصرت   در فرهنگ هاى لغت عربی واژه  ى تشیُّ
و یارى دادن فردى، و نیز توافق و هماهنگی در قول یا فعلی معنا شده است. جوهرى در صحاح اللغة می 

ع عبارت است از:مشایعت، یعنی پیروى نمودن، یارى نمودن، والیت کسی را داشتن. 2 گوید:»تشیُّ
معنای اصطالحی شیعه: 

موّرخان و محّققان در ملل و نحل عنوان شیعه را به طور مطلق بر شیعه دوازده امامی اطالق می شود.  در ذیل 
به برخی از این کلمات اشاره می کنیم: 

1_ ابن خلدون می نویسد:»شیعه در لغت به معناى همراه و پیرو است، اّما در عرف فقیهان و متكّلمان به 
پیروان علّی و اوالد او)علیهم السالم( اطالق می شود«. 3

اهل بیت)ع(: 
اهل بیت عبارتی به زبان عربی است و به معناى واقعی کلمه به معنی مردِم خانه یا خانواده خانه است. عبارت 
»اهل بیت« در عربستان قبل از ظهور اسالم براى اشاره به قبیله یا طایفهیک شخص استفاده می شد که توسط 
خانواده حاکم بر یک قبیله انتخاب می شد. در سنت اسالمی این اصطالح براى خانواده پیامبر اسالم استفاده 

می شود. 4
شاخصه های اجتماعی شیعه از دیدگاه آیات و روایات 

به شاخصه هاى متعددى در آیات و روایات اشاره شده است که در این پژوهش به برخی از مهم ترین آنها 
پرداخته می شود: 

1- امر به معروف و نهی از منکر 
از مهم ترین و عظیم ترین فرایض و واجبات الهی است که درآیات قرآن و روایات اسالمی، اهمیت فراوانی به 

1-. آراسته خو، محمد، نقد و نگرش بر فرهنگ اصطالحات علمی _ اجتماعی، ص137047. 
2-. صحاح اللغۀ، ج3، ص156

3-. ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه العبر، ص138. 
4-. ویکی پدیا. 



99مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

آن داده شده است. ویكی از مولفه هاى اصلی شاخصه اجتماعی شیعیان به حساب می آید. 
قرآن کریم در آیه اى خداوند را از جمله آمران به معروف و ناهیان از منكر برشمرده و می فرماید: »ِانَّ الّلَه َیأُمُر 
رون«؛ »خداوند به  ُكم َتَذکَّ ِبالَعدِل وااِلحساِن وایتاىِء ِذى الُقربی وَینهی َعِن الَفحشاِء والُمنَكِر والَبغِی َیِعُظُكم َلَعلَّ
عدل و احسان و بخشش به نزدیكان فرمان می دهد و از فحشا و منكر و ستم نهی می کند و به شما اندرز می دهد، 

شاید متذکر شوید«. 1

در روایات اسالمی نیز اهمیت فوق العاده اى به این دو فریضه داده شده است؛پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم 
می فرماید:»َمن َاَمَر ِبالَمعروِف و َنهی َعِن الُمنَكِر َفُهَو َخلیَفُة الّلِه فی َارِضِه و َخلیَفُة َرسوِل الّلِه«؛ »هرکس امر به 

معروف و نهی از منكر کند خلیفه و جانشین خدا و رسول او بر روى زمین خواهد بود. 2
به راستی چرا این فریضه این قدر عظمت دارد و چرا امیرالمؤمنین علی علیه السالم فضیلت این عمل را از همه 
اعمال خیرکه از جمله آنها نماز، روزه، خمس، زکات و جهاد در راه خدا است باالتر دانسته اند؟پاسخ این است 
که امر به معروف و نهی از منكر، زیربنا و ستون خیمه همه اعمال خیراست و اگر به این دو فریضه عمل شود 
اعمال خیر و دیگر واجبات الهی انجام خواهد شد همانطور که با ترک این دو، دیگر کارهاى خیر و واجبات 

الهی نیز ترک خواهد شد. 
با اندکی تأمل به این نكته پی خواهیم برد که اگر تمام افراد جامعه یا بیشتر آنان در مقابل تمام کسانی که 
وظایف واجب خود را ترک می کنند احساس مسئولیت نمایند و وظائفشان را به آنان گوشزد کنند، همه واجبات 

دین زنده می شود. 
اگر همه به کسی که نماز را ترک می کند، بگویند:نماز بخوان و در صورت امتناع، معاشرت با او را ترک 
نمایند، در نهایت، مجبور می شود نماز بخواند؛اگر به کسی که از راه حرام درآمدى کسب می کندبگویند: 
این کار را نكن و این کار حرام است، اواست، مجبورخواهد شد روش خود را عوض کند و همین طور دیگر 

واجبات و امور خیر نیز احیا شده، فساد و انحراف از جامعه رخت برمی بندد. 
اگر می بینیم در جامعه برخی کارهاى خیر ترک شده، به علت ترک امر به معروف است و اگر می بینیم در 

جامعه برخی کارهاى حرام زیاد شده به علت ترک نهی از منكر است. 
2- امانتداری

از مهم ترین و بارزترین ویژگی هاى مورد انتظار براى شیعیان و مؤمنان، صفت واالى امانتدارى است. این 

1-. سوره نحل، آیه )90(. 
2-. محقق نوری، مستدرک الوسائل، ج12، ص 179- ری شهری، میزان الحکمه، ج3، ص1940. 
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خصلت آن چنان اهمیت دارد که اساس نظم و انسجام و آرامش هر جامعه اى را می توان با تقویت و ترویج آن 
در میان افراد جامعه پی ریزى نمود و مشكالت را حل کرد و سعادت جامعه را تضمین نمود. 

آرى شیعه راستین را با عبادت و طاعات ظاهرى نمی توان شناخت بلكه باید در عرصه امتحان، راستی و 
امانتدارى او ثابت شود. چه بساافرادى که با انجام عبادات سنگین و اعمال آغشته به ریا، خود را پیرو ائمه )ع( 

می داند، اما در مقام راستی و امانتدارى نمی توانند از عهده آن بر آمده و مغلوب شیطان می شوند. 
آیات و روایات بر این نكته صحه می گذارند، از جمله در قرآن کریم خطاب به مؤمنان می فرماید: »ِانَّ الّلَه 

وا ااَلماناِت ِالی َاهِلها«؛ »خداوند به شما فرمان می دهد که امانتها را به صاحبان آن برسانید. 1 َیأُمُرُکم َان ُتَؤدُّ
در روایات اسالمی نیز؛پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم می فرماید: »ال َتنُظُروا ِالی َکثَرِة َصالِتِهم و َصوِمِهم و َکثَرِة 
یِل و لكن ُانُظُروا ِالی ِصدِق الَحدیِث و َاداِء ااَلماَنِة«؛ »به زیادى نماز و روزه و  الَحجِّ والَمعروِف و َطنَطَنِتِهم ِباللَّ

حج و بخشش و ناله هاى شبانه افراد نگاه نكنید؛بلكه به راستگویی و امانتدارى آنها بنگرید. 2
بر این اساس مالک ایمان تنها نماز و روزه و حج و انفاق نیست؛بلكه اگر انسان و خصوصا شیعیان که این 
نكته به آنها بسیار گوشزد شده است، در کنار این اعمال امانتدار نیز باشند، ایمان و تقواى آنها ارزشمند است؛زیرا 
چه بسا افرادى اهل نماز و روزه و انفاق و حج و حتی نماز شب هستند، اما هرگاه سّرى از اسرار برادر دینی آنان به 
گوششان می رسد، آن را افشا می نمایند و یا از امانت هاى الهی که خداوند در نزد آنان به ودیعه گذاشته پاسدارى 
نمی کنند که طبق این روایت، ایمان چنین افرادى ارزش ندارد و در پیشگاه خداوندجایگاهی ندارند. امانتدارى 
از چنان اهمّیتی برخوردار است که کافر و منافق و فاسق نمی شناسد؛بدین معنا که انسان مكّلف است امانت 

دیگران را حفظ نماید؛حتی اگر صاحب امانت ویژگیهایی ذکر شده را داشته باشد. 
3- پرداخت زکات

زکات یكی از مواردى است که به عنوان شاخصه هاى شیعه در قرآن و به صورت گسترده تر در روایات از آن 
ّن- ذیَن ِان َمكَّ یاد شده است. در سوره حج، پرداخت زکات را یكی از اوصاف مؤمنان راستین دانسته است:»َالَّ
کوَة«؛»)مؤمنان(کسانی اندکه هرگاه در زمین به آنان قدرت بخشیدیم نماز  لوَة وءاَتُوا الزَّ ُهم ِفی ااَلرِض َاقاُموا الصَّ

را برپا می دارند و زکات می دهند«. 3
کید فراوان شده است؛در روایتی زکات یكی از پنج رکن و پایه  در روایات نیز به پرداخت زکات و اهمیت آن تأ
وِم والَحجِّ  کاِة والصَّ الِة والزَّ اسالم دانسته شده است؛امام باقر علیه السالم فرمود:»ُبِنَی ااِلسالُم َعلی َخمٍس، َعَلی الصَّ

والَوالَیِة«؛ »اسالم بر پنج پایه استوار شده است:نماز و زکات و روزه و حج و والیت«. 4
1-. سوره نساء، آیه )58(. 

2-. فتال نیشابوری، روضۀ الواعظین، ص373؛حر عاملی، وسائل الشیعه، ج19، ص 69. 
3-. سوره حج، آیه )41(. 

4-. کلینی، کافی، ج2، ص18؛صدوق، کمال الدین، من لیحضره الفقیه، ج2، ص74. 
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پذیرش و پرداخت زکات آن چنان جایگاهی در اسالم دارد که آیات و روایات، آن را مالک پذیرش اسالم 
و حرمت خون انسان دانسته است؛به گونه اى که اگر کسی از پرداخت زکات امتناع ورزد، حكومت اسالمی 

می تواند با او بجنگد. 
4- حج

هر عبادت و عملی که خداوند بر مؤمنان واجب می نماید و یا مؤمنان را به انجام آن ترغیب و تشویق می کند، 
کید براى  اسرار و منافعی براى آنان و به ویژه شیعیان دارد که این عبادت الهی هم جزء شاخصه هاى مورد تأ

ایشان قرار گرفته است. 
مسلمانان و حاجیان، اگر برنامه ریزى صحیحی براى حج داشته باشند می توانندعالوه بر

استفاده از منافع عبادى، سیاسی و اجتماعی حج به منافع اقتصادى نیز دست پیدا نمایند و وضعیت اقتصادى 
خود را نیز سامان بخشند. 

ُكم«؛ »گناهی بر شما نیست که از فضل  قرآن کریم می فرماید: »َلیَس َعَلیُكم ُجناٌح َان َتبَتغوا َفضاًل ِمن َرِبّ
پروردگارتان)منافع اقتصادى در ایام حج(طلب نمایید«. 1

در زمان جاهلیت، هنگام مراسم حج، معامله، تجارت، مسافرکشی و بارکشی را حرام و گناه می شمردند؛لذا 
این آیه نازل شد و اجراى فعالیتهاى اقتصادى را در موسم حج مباح شمرد و به مسلمانان فرمان داد که می توانند 

در این ایام به کارهاى اقتصادى نیز بپردازند. 2
ن  ... َمنَفَعُة َمن ِفی َشرِق ااَلرِض و َغرِبها و َمن ِفی الَبرِّ والَبحِر ِممَّ ُة الَحجِّ  امام رضا علیه السالم نیز می فرماید:»ِعلَّ
ن ال َیُحجُّ ِمن تاِجٍر و جاِلٍب و باِلٍغ و ُمشَتٍر و کاِسٍب و ِمسكیٍن و َقضاُء َحواِئِج َاهِل ااَلطراِف والَمواِضِع  َیُحجُّ و ِممَّ
الُممِكِن َلُهُم ااِلجِتماُع فیها، َکذلَک ِلَیشَهُدوا َمناِفَع َلُهم «؛ »یكی از علت هاى حج این است که افرادى که در 
شرق و غرب عالمند چه در دریا و چه در خشكی و چه آنان که حج می کنند و چه آنان که حج نمی کنند اعم 
از تاجر و وارد کننده کاال و فروشنده و خریدار و پیشه ور و مستمند به منافعی دست پیدا نمایند و نیز نیازهاى 
حومه نشینان برطرف شود و جاهایی که می توانند در آن گرد آیند اجتماع کنند تا منافع خود را کسب نمایند«. 3

5- توّلی و تبّری
ی«؛یعنی دوست داشتن ومحبت ورزیدن به اهل بیت علیهم السالم و تمام اولیا و دوستان خدا.  »توّلّ

 »تبّرى«؛یعنی برائت جستن و دشمنی کردن با دشمنان اهل بیت و تمام دشمنان خدا و اولیاى الهی؛به این 
معنی که مؤمن و شیعه واقعی اهل بیت وظیفه دارد اهل بیت علیهم السالم و تمام اولیا و دوستان خدا را دوست 

1-. سوره بقره، آیه )198(
2-. شیخ طوسی، مجمع البیان، ج 2، ص527. 

3-. صدوق کمال الدین، عیون الخبار الرضا، ج 2، ص90. 
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بدارد و با دشمنان اهل بیت و دشمنان خدا دشمنی ورزد و از آنان تبّرى جوید. 
محبت اولیاى الهی و تبّرى از دشمنان خدا از عقاید و اصولی است که تنها به شیعه یا مسلمانان اختصاص 
کید فراوان قرار  ندارد؛بلكه یكی از اصول مسلم و ثابت در تمام ادیان الهی است که در آیات و روایات مورد تأ
ِخِذ الُمؤِمنوَن الكِفریَن َاوِلیاَء ِمن دوِن الُمؤِمِنین«؛ »افراد باایمان نباید به  گرفته است. قرآن کریم می فرماید: »ال َیتَّ

جاى مؤمنان، کافران را )به عنوان(دوست و سرپرست خود انتخاب کنند«. 1
در روایات اسالمی نیز به این اصل مهم دینی سفارش زیادى شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در روایتی 
الُة و قاَل  ىُّ ُعَرى االِیماِن َاوَثُق؟ َفقاُلوا: الّلُه و َرُسوُله َاعَلُم و قال َبعُضُهم: الصَّ

َ
خطاب به اصحاب خود فرمود:»أ

یاُم و قاَل َبعُضُهم: الَحجُّ والُعمَرُة و قال َبعُضُهم: الِجهاُد. َفقاَل رُسوُل الّلِه صلی الله  کاُة و قاَل َبعُضُهم: الصِّ َبعُضُهم: الزَّ
علیه و آله وسلم: ِلُكلِّ ما ُقلُتم َفضٌل و َلَیس ِبِه و لِكن َاوَثُق ُعَرى االِیماِن، َالُحبُّ ِفی الّلِه والُبغُض ِفی الّلِه و َتواِلی َاوِلیاِء 

ى ِمن َاعداِءالّلِه«؛ »کدام یک از دستگیره هاى ایمان محكم تر و مطمئن تر است؟اصحاب عرض  برِّ الّلِه والتَّ
گاه ترند. برخی گفتند:نماز و گروهی گفتند:زکات و بعضی گفتند:روزه و عده اى  کردند:خدا و رسولش آ

دیگر گفتند:حج و عمره و بعضی گفتند:جهاد. 2
اصل واساس دین بر پایه محبت و دشمنی بنا شده و دین چیزى جز محبت به خدا و اولیاى او و آنچه آنان 
دوست دارند و نیز دشمنی و بیزارى از دشمنان خدا و اولیاى او و آنچه آنان انجام می دهند نیست. واقعیت نیز 
همین است؛ زیرا محبت است که انسان را به طرف خدا و اولیاى او و دین  الهی می کشاند و بغض است که 

انسان را از دشمنان خدا و اعمال آنان دور می کند. 
6- والیتمداری

والیت تنها منحصر و محدود به محّبت و موّدت نسبت به اهل بیت)ع( نمی باشد، بلكه با استناد به قرآن و 
روایات معصومین)ع(معلوم می شود که در بحث دیگرى هم مطرح می باشد. یكی از مهم ترین آنها، مسئلة رهبرى 
اّمت اسالم بعد از پیامبر اکرم)ص( است که به اعتقاد شیعه، به امر خدا و پیامبر)ص( بر عهده امامان دوازده گانه بوده 
گاه و جامع الّشرایط است. وشیعه  است و پس از ایشان و در زمان غیبت امام عصر)عج(، بر عهدة فقیه عادل، آ
به عنوان داعیه دار والیت بر حق علی )ع( و اوالد برگزیده اش باید در این مورد مهم گام بردارد چرا که والیت از 

شاخصه هاى مهم عنوان شده در آیات و روایات می باشد. 
والیت از جایگاه بلند اعتقادى و محتواى عمیق ارزشی برخوردار است و از ذخایر و گنجینه هاى نهفته درون 
عاَلم و آدم حكایت می کند که از سرچشمه حقایق باطنی جهان و ُکنه وجود عالم و مبداءاعالى فیض، یعنی 
وجود واجب تعالی فیضان کرده، جان و جهان را حیات بخشیده است و بر همه آنچه که هست، از ُملک و 

1-. سوره آل عمران، آیه )28(. 
2-. کلینی، کافی، ص125؛ابن شعبه حر ّانی، تحف العقول، ص5. 
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...«:در آنجا ثابت شد  ِه اْلَحقِّ ملكوت، غیب وشهود، تكوین و تشریع، سیطره پیدا کرده است:»ُهَناِلَک اْلَواَلَیُة ِللَّ
ار «ِ: و آنان در پیشگاه خداوند  که والیت )و قدرت( از آِن خداونِد بر حق است. 1 ».... َوَبَرُزوْا لّلِه اْلَواِحِد اْلَقهَّ

واحد قّهار ظاهر می گردند. 2
عالوه بر آیاتی که محورّیت این موضوع را بیان می کنند، روایات متعّددى وارد شده که اسالم را بر پنج پایه 
استوار دانسته است و از میان آنها، والیت را مهم ترین رکن برشمرده است؛از جمله در حدیثی از امام محّمدباقر)ع(

چنین نقل شده است:
ُنوِدَى  َکَما  ِبَشْی ٍء  ُیَناَد  َلْم  َو  اْلَواَلَیِة  َو  اْلَحجِّ  َو  ْوِم   الصَّ َو  َکاِة  الزَّ َو  اَلِة  الصَّ َعَلی  َعَلی َخْمٍس  ْساَلُم  اإْلِ  »ُبِنَی 
ِباْلَواَلَیة«: اسالم بر پنج پایه استوار گردیده است:نماز، زکات، روزه، حج و والیت آن چنان که کسی به والیت 

فراخوانده شده، به هیچ چیز دیگرى فراخوانده نشده است. 3

نتیجه گیری:
در منابع قرآنی و روایی شاخصه هاى اجتماعی متعددى براى شیعیان ذکر شده است، برخی از این شاخصه ها 

که در این مجال مورد بررسی قرار گرفتند؛ عبارت است از: 
1. امر به معروف و نهی از منكر 2. امانت دارى 3. پرداخت زکات 4. حج 5. تولی تبرى 6. والیتمدارى 

1_امر به معروف و نهی از منکر 
هر جامعه اى براى دور ماندن از فساد و گام برداشتن در راه کمال و خوبیها به قانون صحیح نیاز دارد. 

یكی از قوانینی که اسالم براى سعادت اجتماعی جامعه وضع کرده، امر به معروف و نهی از منكر است که 
جنبه ى نظارت همگانی دارد. این وظیفه بر عهده آحاد جامعه است، چرا که شاخصه ى شیعیان این است که 

نسبت به رشد خوبی ها و خطر بدى هاى یكدیگر احساس مسئولیت می کنند. 
2_امانت داری 

در روایات معصومین علیهم السالم یكی از نشانه هاى بارز شیعه امانت دارى عنوان شده است. 
برخی گمان می کنند که رّد امانت باید در چیزهاى با ارزش و امور مهم باشد؛اما نسبت به امور کم ارزش 
بی اهمیت هستند؛ اگر مال اندکی از کسی نزد آنها بماند، به حفظ آن بهایی نمی دهند و با آن معامله ى امانت 

نمی کنند. 
سخنان دیگران نیز امانت محسوب می شود. حرف آنها براى ما به منزله راز می باشد، اما گاهی افراد با اینكه 

1-. سوره کهف، آیه )44(. 
2-. سوره ابراهیم، آیه )48(

3-. کلینی، کافی، ج2، ص، 18. 
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می دانند شاید شخص راضی نباشد که سخنش براى دیگرى نقل شود، با این حال اهمیتی نمی دهند و با گفتن 
این که انشاءالله راضی است به سادگی از کنار این مهم می گذرند؛در حالی که همه این موارد خیانت در امانت 
محسوب می شود و در قیامت باید پاسخگو باشند. همچنین امانت دارى آثار دنیوى و اخروى فراوانی را براى 

انسان درپی دارد. 
3_ پرداخت زکات

 پرداخت نكردن زکات و دیگر حقوق واجب مالی آثار و پیامدهاى زیادى را درپی دارد که اولین پیامد منع 
پرداخت این حقوق، کاهش اموال و یا از بین رفتن آنهاست. دلیل این که بسیارى از کسانی که به زکات و انفاق 
در راه خدا اعتقاد نداشته و یا اعتقاد دارند ولی از پرداخت این حقوق امتناع می ورزند، آن است که فكر می کنند 
اگر این حقوق الهی را از اموالشان خارج و در راه خدا مصرف نمایند مال و سرمایه آنان کم می شود؛لذا براى 
اینكه از سرمایه و ثروت آنان کاسته نشود زکات و دیگر حقوق مالی واجب و مستحب را ادا نمی کنند؛در حالی 
که واقعیت امر برعكس آن چیزى است که اینان فكر می کنند؛زیرا عدم پرداخت این حقوق الهی نه تنها موجب 
حفظ ثروت و زیادى آن نمی گردد، بلكه خداوند از راههایی که انسان متوجه آن نیست به همان اندازه و گاه 

بسیار بیشتر از اموال شخص کم خواهد نمود. 
4_حج 

منافع اقتصادى فراوانی براى تمام مسلمانان دارد؛ کسانی که ساکن عربستان و جزیره العرب اند با کرایه دادن 
خانه ها و وسایل نقلیه خود سود سرشارى می برند و بعضی دیگر با فروش اجناس خود به زائران خانه خدا بهره 

برده. 
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مصادیق کارگزاران ناالیق یا ناشایست از منظر امام علی )ع( در نهج البالغه

زهرا ابدالی محمدی
طلبه سطح دو مدرسه معصومیه سالم الله علیها خرم آباد

چکیده 
براى داشتن یک حكومت مردمی وجود کارگزاران شایسته ى حكومتی امرى ضرورى است. موضوع این 
مقاله》مصادیق کارگزاران ناالیق یا ناشایست از منظر امام علی )علیه السالم( در نهج البالغه است. بنابراین روش 
تحقیق》نقلی – روایی《وگردآورى اطالعات نیز به صورت کتابخانه اى و شیوه ى پردازش نیز》توصیفی 
و تحلیلی《است. این مقاله مشتمل بر سه بخش می باشد: مصادیق کارگزاران نا الیق یا ناشایست اخالقی، 
اقتصادى و سیاسی. از منظر امام علی )علیه السالم( کارگزار ناشایست درحیطه ى اخالقی ویژگی هایی دارد: پیروى بی 
قید و شرط ازهوا و هوس، مشغول شدن به لهو و لعب، دنیا گرایی و عدم توجه به آخرت، پیوند با اقوام به بهاى 
قطع رابطه ى با دین و تكبر نسبت به زیردستان. کارگزار ناشایست در حیطه ى اقتصادى وسیاسی ویژگی هایی 
همچون خیانت در امانت بیت المال، بی تدبیرى و عدم عدالت در تقسیم بیت المال و عدم پرداخت خراج دارد. 
گاه می شدند، ابتدا با یک نامه تندوصریح  که امام علی)علیه السالم( هنگامی که ازطریق مراقبین خود از این امور آ
موارد را گوشزد و در بعضی موارد نیز مجازات میكردند. در این مقاله سعی شده است نحوه برخورد موال علی 

علیه السالم با کارگزاران ناالیق یا ناشایست طبق کتاب گرانسنگ نهج البالغه شرح داده شود. 

واژگان کلیدی: کارگزار، ناالیق، نهج البالغه، ناشایست. 
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مقدمه
درطول تاریخ بشر همواره حكومت هایی براى برقرارى و اجراى قوانین و جلوگیرى از هرج و مرج وجود 
داشته است و هر کدام از این حكومت ها نیازمند کارگزارانی براى اجراى این امر می باشند. کارگزار به معناى 
انجام دهنده ى کار، مأموردولت یا حكومت و درجایی دیگرکسی که از طرف دیگرى کارى را اداره می کند. 

یكی ازبرجسته ترین حكومت ها در طول تاریخ، حكومت امام علی)علیه السالم( می باشد. ازمهم ترین برنامه هاى 
اصالحی حضرت علی)علیه السالم(در دوران زمامدارى، استخدام نیروهاى شایسته، کارآمد و صالح در مناصب مهم 
حكومتی بود. ایشان پس از انتخاب کارگزاران خود به طور مستقیم و بدون واسطه بر آن ها حكومت می کردند 
و آنان را از هر گونه کوتاهی در انجام وظیفه ى خود بر حذر می داشتند. آن حضرت بر این عقیده بود که بی 
توجهی در امور باعث می شود که حكومت ها پس از مدتی دچار فسادهاى مالی، ادارى، اخالقی و... شوند و 

در سراشیبی انحطاط و سقوط بیفتند. 
این نكته حائز اهمیت است که هر نظام حكومتی بدون توجه به نقش کارگزاران صالح و مدیر نمی تواند به 
اهداف خود برسد و کارآمدى خود را نشان دهد، بنابراین در این صورت تفاوتی میان حكومت دینی و غیردینی 

وجود ندارد. 
در این مقاله، نهج البالغه که برادر قرآن است، در مورد مصادیق کارگزاران حكومتی مطالب بسیارى دارد و 
سخنان نورانی آن حضرت می تواند پایه هاى تشكیل یک حكومت عادل الهی را ترسیم کند. با توجه به گوناگونی 
ویژگی هاى اخالقی کارگزاران هر حكومت مسئله ى اصلی این مقاله در گام نخست شناخت کیستی کارگزاران و 
از سوى دیگر از آن جا که در هر حكومتی کارگزاران الیق و ناالیق وجود دارد بنابراین چالش و مسئله ى بعدى مقاله 

تبیین و تحلیل هر یک از این ویژگی ها و بیان مصادیق کارگزاران شایسته و ناشایست می باشد. 
روش تحقیق در این مقاله، نقلی - روایی و به وسیله ى بررسی و تحلیل روایات و خطبه هاى امام علی علیه السالم 

در نهج البالغه به شیوه ى کتابخانه اى گردآورى شده است. 
با توجه به مدنی الطبع بودن انسان وجود یک حكومت از بایسته هاى جدایی ناپذیر یک زندگی اجتماعی 
است. بنابراین در رأس هر حكومتی کارگزاران آن حكومت وظیفه ى اجراى قوانین و پا بر جا ماندن حكومت 

را بر عهده دارد. 
اهمیت و ضرورت

ضرورت شناخت مصادیق افراد ناالیق براى جلوگیرى از به فساد و اضمحالل کشانده شدن جامعه الزم است. 
در نتیجه نگارنده انگیزه یافت تا با توجه به سخنان حكیمانه ى نخستین حاکم عدالت گستر شیعه یعنی امام علی 

)علیه السالم( نگاهی دقیق به مقوله ى شناخت مصادیق کارگزاران ناالیق داشته باشد. 
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هر چند در مورد ویژگی هاى کارگزاران شایسته و ناالیق در جامعه ى اسالمی از منظر آموزه هاى اسالمی 
و آیات و روایات پژوهش هایی در قالب پایان نامه یا مقاله هاى علمی انجام شده است، اما در مورد مصادیق 

کارگزاران شایسته و ناالیق آثار اندکی نگاشته شده است. 
پیشینه

در این زمینه می توان تنها به یک مقاله ى پژوهشی اشاره کرد. این مقاله با عنوان》 شایستگی و بایستگی 
المللی  بین  البالغه « نوشته ى اسكندر جعفرى نوروزانی، دومین همایش  کارگزاران قدرت سیاسی در نهج 
مدیریت و فرهنگ توسعه 1394 است. وى در این مقاله به بررسی عوامل شایستگی و ناالیق بودن کارگزاران 
شایستگی  عدم  ظاهرگرایی،  خودکامگی،  ظلم،  همچون  عواملی  و  پرداخته  البالغه  نهج  در  سیاسی  قدرت 
کارگزاران را به عنوان آفات حكومت و از هم پاشیدگی حكومت بیان کرده است. هر چند مباحث این مقاله ى 
پژوهشی، ارتباط تنگاتنگی با مقاله ى پیش رو دارد لیكن تمرکز آن صرفًا به بیان ویژگی هاى شایستگی و ناالیق 
بودن کارگزاران حكومتی است و از بیان مصادیق این افراد از منظر نهج البالغه تهی می باشد. بنابراین امتیاز 

مقاله ى پیش رو اهتمام به بیان مصادیق افراد شایسته و ناالیق از منظر نهج البالغه می باشد. 
مفاهیم تحقیق

در این بخش به بررسی لغوى و اصطالحی کلید واژه ها و متغیرهاى تحقیق پرداخته می شود:
 الف(کارگزار

»کارگزار« در لغت در معانی گوناگونی به کار رفته است. عامل، ج کارگزاران و کتبه. 
را  دیگرى کارى  از طرف  دهنده ى کار، کسی که  انجام  به صفت هایی همچون:  آن،  معانی  در  برخی 
اداره می کند، واسطه داد و ستد یا انجام یافتن کارى، مأمور دولت یا نماینده ى یک شرکت یا مؤسسه در شهر 
دیگر، عامل اجراى اوامر یا سیاست کسی یا دستگاهی)انورى: 1381، ج6، ص5676؛ فرهنگ فارسی عمید؛ 

جهانگشاى جوینی(. 
به هر روى بر پایه ى گزارش در فرهنگ فارسی معین می توان گفت: کار گزار دو کاربرد دارد: الف: عامل؛ 

ب: مأمورکار گزار، واژگان مترادف و متضاد نیز دارد که عبارتند از: پیشكار مباشر، متولی، ناظر و وکیل. 
در عربی به کارگزار دولت»َرُجُل دوله « گفته می شود. 

در جست و جوى انجام شده معناى اصطالحی خاصی براى کارگزار یافت نشد، با توجه به معانی لغوى آن 
می توان گفت به فردى که در هر حكومت مسئولیت اجرایی و حكومتی بر عهده دارد کارگزار گفته می شود. 

ب. ناالیق یا ناشایست
ناالیق به معناى: بی لیاقت است یعنی کسی که قابلیت و لیاقت انجام کارى را ندارد ) انورى: 1381، ج8، 



109مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

ص7680(.  و همچنین معانی دیگرى نظیر بی عرضه، بی کفایت، نا قابل، بی ارزش، کم بها، کم الیق و ارجمند 
و ارزنده نیست در نظر گرفته شده است) لغت نامه دهخدا (. 

 متضاد کلمه ى ناالیق: شایسته، الیق و مستعد می باشد. کلمه ناالیق عالوه بر متضاد مترادف نیز دارد که 
عبارت است از بی صالحیت، غیر مستعد، نا مستعد، غیر مستحق و نا مناسب. 

افزون بر این ها ناالیق در زبان عربی به معناى »ِغیِرُمؤَهل « می باشد. 
ناشایست یعنی چیزى که شایسته و الیق نباشد؛ همچنین معناهاى دیگرى مثل نادرد خور، ناشایست، ناسزاوار، 
نازیبنده، نابجا، ناروا، حرام، ممنوع، محظور، ناجایز، گناه و... در نظر گرفته شده است. ) انورى: 1381، ج8، 

ص7680؛ لغت نامه دهخدا؛ فرهنگ نفیس ناظم الطباء ( 
متضاد کلمه ى ناشایست: شایسته است، اما مترادف هاى آن ها عبارتند از: غیرمعقول، نامربوط، ناوجه، فجور، 

فساد و فسق. 
ج. کارگزاران ناشایست یا ناالیق

برپایه ى آن چه در معناى لغوى و اصطالحی کارگزار ناالیق )ناشایست(گذشت. کارگزاران ناشایست را این 
گونه می توان تعریف کرد: عامل یا مأمور دولت یا حكومت که قابالیت و لیاقت انجام کارى را نداشته باشد. 

طبق آیه ى 55 سوره ى مبارکه یوسف، کارگزاران شایسته دو ویژگی را باید داشته باشند: 
الف-پاکدست و درستكار باشند. 

ب-دانا وعلیم؛ یعنی تعهد در کنار تخصص برپایه ى آن چه که از این آیه و نیز معناى لغوى و اصطالحی دو 
کلمه ى کارگزار و ناالیق)ناشایست( به دست آمده می توان کارگزار ناشایست را این گونه تعریف کرد: 

عامل یا مأمور حكومت )دولت( که پاکدست و درستكار و دانا نبوده و همچنین قابلیت و لیاقت انجام کارى 
را نداشته باشد. 

4. مصادیق کارگزاران ناشایست اخالقی
در این زمینه امام علی )علیه السالم( از افراد خاصی سخن به میان آورده اند که به دلیل محدویت نگارش در این 

مقاله به یكی از افراد شاخص در آن دوره پرداخته شده است. 
" منذر بن جارود عبدی"

نامه ى 71 نهج البالغه خطاب به "منذر بن جارود عبدى" می باشد که از جمله کارگزاران ناشایست در حیطه 
اخالقی بوده است، در ادامه متن نامه و توضیحاتی پیرامون این شخص به نگارش آمده است. 

َی إَلیَّ َعنَک  ِبُع َهدَیُه، َو َتسُلُک َسِبیَلُه، َفإذا أنَت فیما ُرِقّ َک َتتَّ ِنی ِمنَک، َوَظَننُت أنَّ "أما َبعُد؛ َفإن َصالَح أِبیَک َغرَّ
ال َتَدُع ِلَهَواَک انِقیادًا، َوال ُتبِقی آلِِخَرِتَک َعتادًا. َتعُمُرُدنیاَک ِبَخراِب آِخَرِتَک، َوَتِصُل َعِشیَرَتَک ِبَقِطیَعِه ِدیِنَک. 
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َوَلِئن کاَن ما َبَلَغِنی َعنَک َحّقٌا، َلَجَمُل أهِلَک َو ِشسُع َنعِلَک َخیٌر ِمنَک، َو َمن کاَن ِبِصَفِتَک َفَلیَس ِبأهٍل أن ُیَسدَّ 
، أو ُینَفَذ ِبِه أمٌر، أو ُیعَلی َلُه َقدٌر، أو ُیشَرَک ِفی أماَنٍه، أو ُیؤَمَن َعَلی ِجباَیٍه )خیانه(. َفأقِبل إَلیَّ ِحیَن َیِصُل إَلیَک  ِبِه َثغرُّ

ِکتابی هذا، ان شاالله. "
"پس از یاد خدا و درود همانا، شایستگی پدرت مرا نسبت به تو خوشبین کرد و گمان کردم همانند پدرت 
می باشی و راه او را می روى. ناگهان به من خبر دادند، که در هوا پرستی چیزى فرو گذار نكرده اى و توشه 
با  آباد می کنی، و براى پیوستن  تباه کردن آخرت  با  باقی نگذاشته اى، دنیاى خود را  اى براى آخرت خود 
خویشاوندانت از دین خدا بریده اگر آن چه به من گزارش رسیده درست باشد، شتر خانه ات و بند کفش تو از 
تو با ارزش تر است و کسی که همانند تو باشد نه لیاقت پاسدارى از مرز هاى کشور را دارد، و نه می تواند کارى 
را به انجام رساند یا ارزش او باال رود، یا شریک در امانت باشد یا از خیانتی دور ماند پس، چون این نامه به دست 

تو رسد نزد من بیا. ان شاءالله
این نامه خطاب به منذر بن جارود که والی اصطخر ) از نواحی فارس بود ( می باشد، و از ایشان خبرهایی در 
مورد سوء استفاده ى وى در اموال حكومتی بود. در این نامه امام ضمن بر شمردن خوبی ها و درستی پدرش او 
را به خاطر تبعیت از هواى نفسش مورد سرزنش قرار می دهد. در این نامه توجه به این نكته مهم حائز اهمیت 
می باشد که یكی از مهم ترین دالیل انتخاب منذر به این منسب عالوه بر حسن ظاهر سابقه ى خوب پدرش ) 
جارود عبدى ( بود که از افراد بسیار صبور و مدافع اسالم در عصر پیامبر بوده است. اما منذر بعد ها از مسیر حق 
خارج می شود و به هوا و هوس می پردازد و موجب غفلت و خرج کردن بی حساب و کتاب اموال بیت المال 

میشود. 
ِبُع َهدَیُه، و َتسُلُک  َک َتتَّ ِنی ِمنَک، َوَظَننُت أنَّ  امام در آغاز نامه چنین می فرماید:»أّما َبعُد، َفإن َّ َصالَح أِبیَک َغرَّ
َسِبیَلُه« در امور مربوط به زندگی امام مأمور به ظاهر است، در نتیجه علت انتخاب منذر به این منصب عالوه بر 
ظاهرالصالح بودنش و نداشتن سوء سابقه، او جزو خانواده اى معروف به درستكارى و صالح بود ولی بعد ها با 
به دست آوردن مال و مقام گمراه شد و از مسیر درستی خارج گردید. سپس امام در ادامه می فرماید»نا گهان به 
من گزارش داده شد که تو در پیروى از هواى نفست چیزى فرو گذار نمی کنی و براى سراى دیگرت ذخیره اى 
باقی نمی گذارى، با ویرانی آخرتت دنیایت را آباد می سازى و به بهاى قطع رابطه با دینت با خویشاوندانت پیوند 

برقرار می سازى ) به ظن خود صله رحم می کنی (. 
ی َ إَلیَّ َعنَک الَتَدُع ِلَهواَک انِقیادًا، َوال ُتبِقی آلِِخَرِتَک َعتادًا. َتعُمُر ُدنیاَک ِبخراِب آِخَرِتَک،  »َفإذا أنَت فیما ُرقِّ

َو َتِصُل َعِشیَرِتَک ِبَقِطیَعِة ِدیِنَک «
امام در این عبارت به منذر می فرمایدکه مرتكب چهار عمل زشت شده است:
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1. پیروى بی قید و شرط از هوا وهوس به گونه اى که در آن ایام پیوسته مشغول گردش و تفریح و صید لهوى 
و بازى با سگ ها و به طور کلی خوش گذرانی بوده است. ) تمام نهج البالغه، ص 815 (

2. از این که دنیا مزرعه ى آخرت است براى خود توشه اى ذخیره نمی کند. 
3. نه تنها از این دنیا توشه اى براى آخرت بر نمی دارد بلكه آخرت خود را نیز به خاطر آباد ساختن دنیا ویران 

می کند. 
4. اموال بیت المال را از بین اقوام خود تقسیم می کند و پیوند با اقوام را به بهاى قطع رابطه با دین انجام 

می دهد. 
سپس امام او را به خاطر اعمالش شدیدًا تحقیر می کند و می فرماید: »اگر آن چه از تو به من رسیده است 

درست باشد، شتر خانواده ات و بند کفشت از تو بهتر است.«
این تعابیر از آن جا ناشی شد که خبر اختالس چهار صد هزار درهمی او از بیت المال به امام علیه السالم رسید. 

)بحارالنوار، ج 3، ص 323 (
در ادامه امام لیاقت و اهلیت منذر را براى پنج موضوع مهم رد می کند و می فرماید: »کسی که داراى صفات 
تو باشد نه شایستگی این را دارد که حفظ مرزى را به او بسپارند و نه کار مهمی به وسیله ى او اجراء شود، نه قدر 
او را باال ببرند، نه در حفظ امانت شریكش سازند و نه در جمع آورى حقوق بیت المال به او اعتماد کنند.«) َوَمن 
کاَن ِبِصَفِتَک َفَلیَس ِبأهِل أن ُیَسَد ِبِه َثغٌر، أو ُینَفَذ ِبِه أمٌر، أو ُیعَلی َلُه َقدٌر، أوُیشرَِک ِفی أماَنٍة، أو ُیؤَمَن َعَلی ِجباَیٍة ( 

از مهم ترین وظایف والیان و فرمانداران مناطق اسالمی پنج امر مهم است:
الف. حفظ کردن مرز ها 
ب. انجام کارهاى مهم 

ج. سپاس از کارهاى مهم او 
د. سپردن امانات 

ه. جمع آورى اموال بیت المال
و می توان از سخن امام نتیجه گرفت کسی که خائن وعیاش وهوا پرست باشد قابل اعتماد نیست و شایستگی 

انجام هیچ کدام از این امور را ندارد. 
إَلَیّ ِحیَن َیِصُل إَلیَک ِکتاِبی هذا، إن  در پایان امام دستور عزل او را صادر می کنند و می فرمایند:»َفأقِبل 

شاَءالله. 
مرحوم سید رضی در پایان این جمله می فرمایند: »منذر بن جارود همان کسی است که امام علی )علیه السالم( 
درباره اش فرمودند: او آدم متكبرى است. پیوسته از روى تكبر به این طرف و آن طرف قامت خود می نگرد و 
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در لباس گران قیمتی که پوشیده همچون متكبران گام بر می دارد و مراقب است حتی بر کفشش گرد و غبار 
ننشیند«

 )قاَل الرضی... ِفی شراکیه (. با توجه به این جمالتی که امام در مورد منذر فرمودند میتوان نتیجه گرفت که 
او در نهایت عجب، خود بینی و خود برتر بینی بود به دلیل این که درخانواده ى اشرافی پرورش یافته بود. 

منذر بن جارود عبدى که بود ؟
"جارود" پدر "منذر" مرد شایسته و صالح بود او قباًل مسیحی بود و در سال نهم یا دهم هجرى همراه با گروهی 
از طایفه ى " عبد قیس " به خدمت پیامبر رسیده و مسلمان شد و سپس ساکن بصره شده و در یكی از جنگ هایی 

که در ناحیه ى فارس در سال بیست و یک هجرى به درجه ى رفیع شهادت نائل شد. 
اما فرزندش "منذر " که در زمان حیات پیامبر متولد شد به همراه امام علی )علیه السالم( در جنگ جمل شرکت 
داشت به ظاهر مرد صالح و مؤمنی بود و به دلیل صالح بودن پدرش امام او را فرماندار " اصطخر" نمود ولی 
بعد ها به دلیل غفلت و ُحِب جاه و مقام و غرق شدن در لذات دنیوى به انواع انحرافات اخالقی آلوده شد و به 
همین علت امام او را عزل کردند. یكی دیگر از بدبختی هاى منذر ازدواج دخترش با ابن زیاد می باشد. )شرح 
نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج18، ص55 تا ص57؛ مصادر نهج البالغه، ج3، ص47؛ شرح نهج البالغه عالمه 

شوشترى، ج8، ص109(
5. مصادیق کارگزاران ناشایست سیاسی

در زمینه ى سیاست امام علی )علیه السالم( اهتمام ویژه اى در به کارگیرى از کارگزاران شایسته در این منصب 
داشتند وبا کارگزاران ناشایست برخورد می کردند. از بین این افراد دو تن انتخاب شده اند که به تفصیل در ذیل 

خواهد آمد: 
الف: " زیاد بن ابیه "

نامه ى 20نهج البالغه خطاب به " زیادبن ابیه" می باشد که از جمله کارگزاران ناشایست سیاسی بود وایشان 
خلیفه عبدلله ابن عباس بر بصره بود؛ در ادامه متن نامه و توضیحاتی پیرامون ایشان خواهد آمد. 

نُّ َعَلیَک  ُشدُّ
َ
َک ُخنَت ِمن َفیء الُمسِلِمیَن َشیئًا َصِغیرٌا أو کبیرٌا، َل قِسُم ِباللِه َقَسمًا صادقًا، َلِئن َبَلَغِنی أنَّ

ُ
ی أ "َوإنِّ

الم. " هِر، َضِئیَل المِر، َوالسَّ ًة َتَدُعَک َقِلیَل الَوفِر، َثِقیَل الظَّ َشدَّ
"همانا من، به راستی به خدا سوگند می خورم! اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردى، 
کم یا زیاد، چنان برتو سخت گیرم که کم بهره شده، و درهزینه ى عیال، درمانده و خوار و سرگردان شوى! 

بادرود. "
این نامه خطاب به زیاد بن ابیه که از طرف عبدالله بن عباس به فرمانروایی بصره منصوب شده بود می باشد، 
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البته ابن عباس راامام علی)علیه السالم( به فرمانروایی اهواز و فارس و کرمان گماشته بودند. 
در تاریخ یعقوبی آمده است که زیاد قصد خیانت و دست درازى در بیت المال و طفره رفتن از پرداخت 
گاه شدند و طی یک نامه  تمام خراج خود را داشته است. امام نیز از طریق بعضی از مراقبین خود از این امر آ
شدیداللحن به او گوشزد کردند که خراج خود را به طور کامل باید بپردازد ونزد امام بفرستد و اگر این کار را 

انجام ندهد به شدت مجازات خواهد شد. 
در همان منبع )تاریخ یعقوبی( اشاره شده است امام در آغاز نامه ى خود چنین نوشته اند:

»إنَّ َرسولی أخَبَرنی ِبَعَجب زَعَم أَنَک ُقلَت َلُه فیما َبیَنَک و َبیَنه: إنَّ الکراَد هاَجت ِبک َفكَسَرت َعَلیَک 
م ِبذِلَک االمیرالمؤمنین « فرستاده ى من چیز تعجب آورى را به من خبر داد  کسیرٌا ِمَن الِخراج َو ُقلَت َلُه: ال َتَعلَّ
او می گوید: تو این سخن را به عنوان یک راز به او گفته اى که ُکرد هاى منطقه سرکشی کرده اند و از پرداختن 
بسیارى از خراج خوددارى ورزیدند و گفته اى این سخن را به امیر مؤمنان )علیه السالم( نگو )شاید به گمان این که 

امام)علیه السالم( از مقدار خراج که قرارداد شده دقیقًا خبر نداشته و هر چه براى او بفرستند می پذیرد(. 
از این قسمت از نامه متوجه می شویم که زیاد قصد داشته است بخشی از خراج را براى خود بردارد وبه بیت 
گاه شدند واین نامه را براى او فرستادند وفرمودند: »صادقانه به خداوند  المال ندهد، امام از این تصمیم او آ
سوگند یاد می کنم اگر به من گزارش رسد که از بیت المال مسلمین چیزى کم یا زیاد به خیانت برداشته اى 

آنچنان به تو سخت می گیرم که در زندگی تو را کم بهره، سنگین بار و حقیر و ذلیل سازد. والّسالم«. 
از این نامه چند نكته به دست می آید:

الف. این که در مورد قسم صادقانه صحبت شده است به نوعی داللت بر تاکید بر جدى بودن این قسم است. 
ب. امام)علیه السالم( صراحتًا نفرمودند که تو خیانت کرده اى چون در این صورت اگر پرده از کار شخص 

متخلف کنار رود او جسورتر خواهد شد و در نتیجه ممكن است موجب فرار کردن او وغارت اموال شود. 
ج. از این سخت گیرى امام )علیه السالم( سه امر بر آن شخص حادث می شود: 

نخست: در زندگی کم بهره می شود که آبرویش می ریزد وکارى به او سپرده نخواهد شد، و دیگر این که 
سنگین بار می شود. ممكن است منظور این باشد که مسئولیت خیانت بر دوشش قرار می گیرد و به دنبال آن 

مجازات خواهد شد ویا این که بخاطر بی نوایی پشتش در مقابل مصائب زندگی سنگین خواهد شد. 
برخی از شارحان نیز احتمال داده اند که منظور از سنگینی پشت همان مسئولیت اخروى اوست. همان طور 
َع أثَقاِلِهم َو َلُیسَئُلنَّ َیوَم الِقیاَمِه  که در آیه ى 13 سوره ى مبارکه عنكبوت آمده است: »َو َلَیحِمُلّن أثَقاَلُهم َو أثَقااًل مَّ

ا َکاُنوا َیفَتروَن« َعمَّ
»مسلمًا بارهاى )گناهان (خود را با بارهاى دیگرى )از گناهان کسانی که گمراهشان کردند( همراه با بارهاى 
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خود به دوش خواهند کشید و روز قیامت از آن چه )به خدا و پیامبر و قرآن ( افترا می بستند، حتمًا بازپرسی 
خواهند شد«. 

ولی این احتمال آخر قابل قبول نیست. چون این آیه اشاره به خیانت قطعی دارد درحالی که امام)علیه السالم( به 
صراحت چنین امرى را بیان نكردند. 

در پایان چند سؤال و شبهه پیرامون "زیاد ابن ابیه" به ذهن خطور می کند:
1-چرا او را زیاد ابن ابیه "زیاد فرزند پدرش" معرفی می کنند ؟

2-چرا امام علی )علیه السالم( به او چنین منصبی را داده است؟ و یا این که چرا عبدالله ابن عباس با توجه به 
شناختی که از او داشت او را به چنین مقامی منصوب کرد؟

در پاسخ به دو سؤال فوق می توان گفت: 
پاسخ سؤال 1: در تواریخ کربال و عاشورا آمده است که حضرت سیدالشهداء فرمودند: »أال َو إَن الَدِعیَّ َقد 
گاه باشید نا پاکزاده ى فرزند ناپاکزاده مرا در میان دو چیز مخّیر  ّلَه؛ آ ی الِذّ َلِه و الّذّله... هیهات ِمنِّ َتَرَکنی َبیَن الِسّ
ساخته، یا تن به شمشیر بدهم یا تسلیم ذّلت شوم و تن به بیعت با او دهم و محال است که تسلیم ذّلت شوم«. 

)مجلسی، بحاراالنوار، ج 45، ص 83. (
در مورد معنی کلمه »دعی« به لحاظ لغت اختالف نظر وجود دارد، بعضی از آن به فرزند نامشروع تعبیر 
کردند و در برخی دیگر به معناى پسر خوانده ونیز به کسی که در َنَسَبش متهم است گفته شده. پس ممكن 
است امام بخواهد بگوید زیاد در خانواده اى پست و بی ارزش متولد شده و براى کسب موقعیت و مقام، او را به 
غیر پدرش نسبت می دهند. در اصل زیاد پسر عبید بود. پدرش برده و چوپان بود و مادرش سمیه کنیز حارث ابن 
کلده )طبیب معروف عرب( بوده است. گاهی او را به عنوان زیاد ابن ابیه و گاه به عنوان زیاد ابن َامه می شناختند 
چون پدرش برده بود و هیچ موقعیت اجتماعی نداشت و بعدها معاویه او را به خود نسبت داد و به او زیاد ابن ابی 
سفیان می گفتند. او فردى هوشیار و سخنرانی بلیغ بود. برخی تولد او را در طائف و در سال فتح مكه و برخی 
در سال هجرت و در برخی منابع در روز بدر عنوان کردند، او هیچ گاه پیامبر را ندید ولی همراه با امام )علیه السالم( 
در همه ى جنگ هاى دوران ایشان حضور داشت و تا زمان صلح با معاویه همراه امام حسن )علیه السالم( بود و بعد ها 

معاویه او را فریب داد و در ماه رمضان سال53 در سن 56 سالگی، در کوفه از دنیا رفت. 
پاسخ سؤال2: دوران زندگی او از دو مرحله ى مختلف تشكیل شده. در مرحله ى نخست وى مردى قابل 
اعتماد، مدیر و مّدبر و پیرو حق بود و به همین علت او توسط امام علی)علیه السالم( به فرماندارى فارس منصوب 
گردید. او فرد پاکدامن و پاکدستی بود و از این امر معاویه سخت ناراحت و خشمگین می شد اما در مرحله ى 
دوم او کاماًل با مرحله ى اول متفاوت شد و او توسط مغیره ابن شعبه فریب خورد و معاویه با سوء استفاده از نقطه 



115مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

ضعف او که همان حب جاه و مقام بود او را به سمت خود کشاند. 
َک، َوَعَصیَت ِاماَمَک، َوأخَزیَت )اخربت(  "أما َبعُد، َفَقد َبَلَغِنی َعنَک أمُر، إن ُکنَت َفَعلَتُه َفَقد أسَخطَت َرَبّ
َکلَت ما َتحَت َیَدیَک. َفارَفع ِاَلیَّ ِحساَبَک، َو 

َ
َخذَت ما َتحَت َقَدَمیَک، َو أ

َ
رَض َفأ

َ
دَت ال َنَک جرَّ

َ
أماَنَتَک َبَلَغِنی أ

اِس. َوالّسالم. " اعَلم أَنّ ِحساَب اللِه أعَظُم ِمن ِحساِب النَّ
" پس از یاد خدا و درود! از تو خبرى رسیده است که اگر چنان کرده باشی، پروردگار خود را به خشم آورده 
و در امانت خود خیانت کرده اى. به من خبر رسیده که کشت زمین ها را برداشته و آن چه را که می توانستی 
گرفته و آن چه را در اختیار داشتی به خیانت خورده اى. پس هر چه زود تر حساب اموال را براى من بفرست و 

بدان که حسابرسی خداوند از حسابرسی مردم سخت تر است. با درود. "
در مورد این که مخاطب این نامه چه کسی می باشد در بین شارحان اختالف نظر وجود دارد. اما برخی 

می گویند مخاطب این نامه "عبدالله ابن عباس" می باشد که در آن زمان فرماندار بصره بوده است. 
توضیح این که ابو االسود نامه اى به امام علی)علیه السالم( نوشت با این مضمون:»که خداوند تو را والی، امین 
ما و سرپرستی وظیفه شناس قرار و ما تو را آزموده ایم و کاماًل امین و خیرخواه امت یافته ایم که حق آن ها را از 
بیت المال ادا می کنی و از دنیاى آن ها چشم می پوشی تو هرگز چیزى از اموال امت را مصرف نمی کنی و هیچ 
گاه رشوه اى را نپذیرفته اى، ولی عمو زاده ات بدون اطالع تو در اموال بیت المال تصرف و آن را حیف و میل 

می کند و من صحیح ندانستم که این امر را از تو کتمان کنم )و این نامه را به خاطر آن به تو نوشتم(. 
امام)علیه السالم( در نامه اى در پاسخ به ابواالسود از خیر خواهی تشكر کرده و سپس نامه مورد بحث را به ابن 

عباس نوشت )مصادر نهج البالغه، ج3، ص355 (. 
امام در ضمن نامه ایشان را توبیخ می کند ولی نه به طور قطع، بلكه به این صورت که اگر خبرى که به من 
رسیده در مورد شما، صحیح باشد و شما از فرمان من سر پیچی نموده و در امانت خیانت کرده باشی نیز دستور 
می دهد که به سرعت حساب بیت المال را براى ایشان ارسال کند و از پایان گوشزد می کنند که مراقب باشد، 

که حسابرسی خداوند از حسابرسی خلق برتر می باشد. 
در جایی دیگر، برخی شارحان نهج البالغه در این که مصداق این نامه "ابن عباس" باشد تردید کرده اند و 

مقام او را باالتر از این می باشد که مرتكب چنین خطایی گردد. 
و این که بالذرى بعد از ذکر نامه ى ابو االسود و نامه امام به ابن عباس می نویسد: که ابن عباس نامه اى را 
براى امام به نگارش درآورده و در آن جا خبر مزبور را نسبت به خودش، رو کرده است. )و بیان داشته کسانی 

که این خبر را نگاشته اند یا اشتباه کرده اند یا غرضی را دنبال می کرده اند(. 
ی باطٌل و انا ِلما َتحَت یدى َاحوط و اضبط فال  و متن نامه ى او چنین است: »اما َبعَد کاَن الذى َبَلَغَک َعنِّ
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ق َعَلیَّ الظناَء َرحِمَک اللُه و السالم«.  ُتَصِدّ
تفصیل نامه ی امام:

امام در این نامه ى کوتاه و تأثیرگذار می فرماید: اما بعد)از حمد و ثناى الهی( کارى از تو به من گزارش داده 
شده که اگر انجام داده باشی پروردگارت را به خشم آورده اى و پیشوایت را عصیان کرده اى و امانت خود را 

به رسوایی کشیده اى )و خود را به سبب خیانت، رسوا و ننگین ساخته اى(. 
َک، َو َعَصیَت ِاماَمَک، َو أخَزیَت َاماَنَتَک" سَخطَت َربَّ

َ
ی َعنَک أمُر، ِان ُکنَت َفَعلَتُه َفَقد أ "اما بعد، َبَلَغِنّ

امام )علیه السالم( به صورت محتاطانه با مخاطب خود "ابن عباس" برخورد کرده و به طور قطعی نمی فرماید تو 
این کار هاى خالف را انجام داده اى بلكه به او هشدار می دهد که اگر چنین خطایی از تو سر زده است، هم در 

پیشگاه خدا و هم در پیشگاه امام خود مسئولی و این که در پیشگاه مردم نیز رسوا خواهی شد. 
جمله ى)اخزیَت امانتک("امانت خود را رسوا کرده اى، ممكن است اشاره به امانت مقام که همان فرماندارى 
است باشد به این معنا که کار تو مایه ى رسوایی فرماندارى توست و این که با توجه به اعتبارى که او را در نزد 

مردم داشته، خود را با این خیانت، از نظر مردم بی اعتبارکرده است. 
وسپس امام می فرمایند:" به من خبر داده اند که تو زمین هاى آباد را ویران کرده اى و آن چه از بیت المال در 

زیر دست تو بوده است را به خیانت بر گرفته اى و خورده اى"
َکلَت ما َتحَت َیَدیَک( دَت َالرَض َفأَخذَت ما َتحَت َقَدَمیَک، َو أ )بلغنی انک َجرَّ

جمله ى )جردت الرض( زمین را برهنه ساخته اى. ممكن است اشاره به برداشتن محصوالت اراضی خراجیه 
به نفع خود باشند و یا اشاره به این باشد که به خاطر بی تدبیرى او زمین هاى زراعی ویران شده اند و برخی 
احتمال داده اند که"أرض" همان زمین بیت المال است یعنی موجودى بیت المال را اخذ کرده و به نفع خود 

برداشته است. ولی به نظر می رسد احتمال اول و دوم قوى تر است. 
حضرت در پایان نامه می نویسد: بنا بر این حساب خویش را براى من بفرست و بدان که حساب خداوند از 

حساب مردم )در قیامت( سخت تر و برتر است والسالم. 
اِس. والّسالم(.  )فارفع إَلیَّ ِحساَبَک، َواعَلم أنَّ ِحساَب اللِه أعَظُم ِمن ِحساِب النَّ

به وضوح معلوم است که گاهی در حساب بندگان خطا و اشتباه می تواند رخ دهد. در حالی که حساب الهی 
مبّرا از هر گونه خطا و اشتباه می باشد. همان گونه که در قرآن آیه ى16 سوره لقمان آمده: 

و ِفی الرِض َیأِت ِبها اللُه ِإنَّ اللَه َلِطیٌف َخِبیٌر( 
َ
ٍه ِمن َخرَدٍل َفَتُكن ِفی َصخَرٍه أ ) َیُبَنیَّ ِإَنهآ ِإن َتُک ِمثقاَل َحَبّ

ترجمه: اى فرزند عزیزم اگر)عمل( به مقدار دانه خردلی در میان صخره اى یا در آسمان یا در زمین باشد، 
گاه است. منظور از حسابی، که امام به آن اشاره کرده  خدا آن را )حساب( می آورد، که خدا باریک بین و آ
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اندحساب درآمدبیت المال از جمله زمینهاى خراجیه و زکات و غنائم و.... که از جمله وظایف فرماندار این 
است که هم درآمدها و هم هزینه ها را براى امام بنویسد تا معلوم شود که در بیت المال دست درازى نشده است. 

)جلوه تاریخ در شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید " مهدوى دامغانی "(
5. مصادیق کارگزار ناشایست اقتصادی

اقتصاد در هر حكومت از ارکان اساسی به حساب می آید. امرى که پیشرفت و توسعه جامعه منوط به آن 
است. در دوران حكومت امام علی )علیه السالم( کارگزاران اقتصادى متخلفی بودند که در زمینه ى اقتصادى مورد 

عتاب وسرزنش امام )علیه السالم( قرار گرفتند در اینجا به یک مورد اشاره می شود. 
"مصقله بن هبیره شیبانی"

َغِنی َعنَک أمُر ِإن ُکنَت َفَعلَتُه َفَقد أسَخطَت إلَهَک و... (  نامه ى 43 نهج البالغه: )َبلَّ
ترجمه: سخت گیرى در مصرف بیت المال: گزارشی از تو به من دادند که اگر چنان کرده باشی، خداى 
خود را به خشم آورده اى، و امام خویش را نافرمانی کرده اى. خبر رسید که تو غنیمت مسلمانان را که نیزه ها 
و اسب هایشان را گرد آورده و با ریخته شدن خون هایشان به دست آمده به اعرابی که خویشاوندان تو هستند و 
تو را برگزیدند، میبخشی! به خدایی که دانه را شكافت و پدیده ها را آفرید، اگر این گزارش درست باشد، در نزد 
من خوار شده، و منزلت تو سبک گردیده است. پس حق پروردگارت را سبک مشمار و دنیاى خود را با نابودى 
گاه باش حق مسلمانانی که نزد من یا پیش تو هستند، در تقسیم بیت  دین آباد نكن، که زیانكارترین انسانی. آ

المال مساوى است. همه باید به نزد من آیند و سهم خود را ازمن گیرند. 
این نامه بی شباهت به نامه هاى 40و41 که در آن امام به مالمت و سرزنش یكی دیگر از فرماندارانش پرداختند 
نیست. چون در اینجا نیز گزارشی به امام رسیده بود که مصقله ابن هبیره در اموال بیت المال دست درازى کرده 
و آنها را بین ذاقوام و خویشاوندان خود بدون حساب و کتاب تقسیم می نمود. امام )علیه السالم(ایشان را به طور جدى 
بخاطر این کار سرزنش می کند و تأکید می کند که آخرتش را به خاطر دنیا و دینش را به خاطر مادیات و چند 

دینار نفروشند. 
نكته اینجاست که امام اورا به طور قطع متهم نمی کنند و اذعان می کند که اگر خبرى که به من وصول شده 

است درست باشد تو کار خوبی نكرده اى. 
با توجه به عنوان نامه و نیز خطبه44 مصقله ابن هبیره شیبانی از کارگزاران و فرمانداران امام در بخش مهمی 
از فارس به نام اردشیر ُخّره بود که این بخش شامل چندین شهر و روستا می شد. بنا به گفته ى ابن ابی الحدید او 

از نواده هاى نزار ابن معد ابن عدنان بود. )شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج3، ص127 (
ابن ابی الحدید داستانی در مورد اسیران بنی ناجیه مطرح می کند ایشان گروهی از نصارا بوده که تازه مسلمان 
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شده اند و گروهی دیگر از آنها به دین خود باقی ماندند ویا از اسالم برگشته بودند. 
بعد از شكست خوردن اصحاب جمل در بصره تمام مردم آن منطقه با امام علی )علیه السالم(بیعت کردند، بجز 
بنی ناجیه که بر علیه امام لشكر کشی کردند. امام "معقل ابن قیس" را فرستادند تا آنها را شكست دهد و گروهی 
ه رسیدند که  را نیز به اسارت درآورد. زمانی که این اسرا را به سوى کوفه می بردند، همین که به منطقه اردشیر ُخرِّ
در آنجا "مصقله ابن هبیره" به عنوان فرماندار امام )علیه السالم( حكومت می کرد. "مصقله"آنها را که حدودًا پانصد 
نفر بودند در برابر پرداخت پانصد هزار درهم از" معقل" گرفت و آزاد کرد و این دارایی را از بیت المال برداشته 
بود به این امید که بعدها آن را به بیت المال پس خواهد داد ولی در این کار اهمال و تعلل می کرد. او مدتی بعد 

به خدمت امام )علیه السالم( در کوفه رسید مبلغی را پرداخت کرده و انتظار داشت که مابقی آنها را به او ببخشد. 
ولی حضرت با این امر موافقت نكردند، چون ممكن بود بدعتی براى آیندگان شود و موجب تداعی بذل و 
بخششهاى عثمان در اذهان عمومی گردد و سرانجام "مصقله" به خاطر بیم از عدالت امام، به معاویه پناه برد. به 

هرحال این نامه نشان دهنده ى عالقه و پیروى او از خط مشی عثمان است. 
در این نامه به سه نكته تأکید شده است:

این که امام )علیه السالم( می فرماید: »َبَلَغنی َعنَک أمُر إن ُکنَت َفَعلَتُه َفَقد اسَخطَت إلَهَک، َو َعَصیَت إماِمک.« 
)گزارشی از تو به من رسیده است که اگر چنان کرده کرده باشی خداى خود را به خشم آورده اى و امام خویش 

را نافرمانی کرده اى (. 
این تعبیر نشان می دهد خبرى که به امام رسیده است مورد تأکید قطعی ایشان نبوده است و براى متهم نكردن 

یک بی گناه جانب احتیاط را رعایت کرده اند. 
 َلَتِجَدنَّ َلَک َعَلیَّ هواّنًا َو 

ً
دربخش دوم نامه می فرماید: »َفَو اَلذى َخَلَق َحَبه؛َو َبَرأ الَنَسَمَة، َلِئن کاَن ذاِلَک َحّقأ

َلَتِخَفنَّ ِعندى ِمیزانًا.« ) سوگند به کسی دانه را در زیر خاک شكافت و روح انسانی را آفرید. اگر گزارشی که 
به من رسیده درست باشد تو در نزد من منزلت سستی خواهی داشت و ارزش و مقدارت در پیشگاه من سبک 
خواهد شد. ( در این مورد هم امام قضاوت محتاطانه می کنند تا مبادا به بی گناهی تهمت زده باشند و می فرماید: 

اگر گزارش صحیح باشد، در نظر من بی ارزش خواهی بود. 
گاه باش! حق  در بخش پایانی نامه امام به نكته مهمی در دستورات اسالم اشاره می کنند و می فرماید: آ
مسلمانانی که در نزد تو هستند با آنهایی که نزد منند در تقسیم بیت المال یكسان است و ورود و خروج همگی بر 
آن، باید به نظر من باشد. " اال و إّن.... " عبارت عندى نزد من. به معناى اینست که این کار )تقسیم بیت المال( 

می بایست با نظر و تأیید من صورت پذیرد. 
در برخی از منابع" مصقله" پاسخی براى امام بعد از دریافت نامه، براى تبرئه ى خود نوشته است:»نامه ى امیر 
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المؤمنین )علیه السالم( به من رسیده الزم است تحقیق فرمایند. اگر آنچه گزارش شده است حق است، مرا مجازات 
کنند وسپس معزول دارند وتمام بردگان من آزاد شوند و گناهان ربیعه و ُمِضر بر من باشد اگر دینار و درهمی و یا 
کمتر از آن را از زمانی که فرماندارى این منطقه به من واگذار شد تا زمانی که نامه امیر المؤمنین )علیه السالم( به من 
رسید، خیانت کرده باشم و شما می دانید که اگر مرا از این سمت عزل فرمایید، براى من آسان تر از این است 
که متهم شوم.«زمانی که نامه ى " مصقله" به دست امام )علیه السالم( رسید فرمود: گمان می کنم او راست می گوید 

) به نظر می رسد که گزارشگران خطا کرده اند(. )تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 201(
اما در بعضی از منابع این گونه آمده است که بعد از شهادت امام علی )علیه السالم( "مصقله" براى فرماندارى 
طبرستان از جانب معاویه انتخاب شده بود ولی قبل از به دست گرفتن این منصب کشته شد. ) فتوح البلدان 

بالذرى، ج 2، ص411(. 

7. جمع بندی و نتیجه گیری 
این مقاله با عنوان »مصادیق کارگزاران ناالیق )ناشایست(از منظر امام علی علیه السالم در نهج البالغه « در سه 
بخش مصادیق کارگزاران اخالقی، مصادیق کارگزاران سیاسی، مصادیق کارگزاران اقتصادى نگارش شده است. 

از مهمترین دستاوردها و نتایج این پژوهش می توان گفت: 
1. هر حكومت به منظور پابرجا ماندن نیازمند به کارگزاران و عوامل اجرایی براى به سامان رساندن خواسته هاى 

مردم آن جامعه می باشد. 
2. وجود کارگزار شایسته و الیق از جمله عوامل پیشرفت حكومت از منظر سیاسی، اقتصادى، اجتماعی 

و... می باشد. 
آنان در  احتمالی  از خطاهاى  تا  قرار گیرند  نظارت یک مرجع و رهبرى  3. کارگزاران می بایست تحت 

عرصه هاى مختلف اخالقی، سیاسی، اقتصادى و... جلوگیرى شود. 
4. حكومت امام علی)علیه السالم( به عنوان یک حكومت الگو و برتر؛ در زمینه ى نظارت بر کارگزاران در همه ى 

عرصه ها می باشد؛ به طورى که ایشان افرادى را نامحسوس به عنوان ناظر بر کارگزاران تعیین کرده بودند. 
5. در گزارشهاى بدست آمده ازتخلف کارگزاران تصمیم نهایی در موردآنها بعد از انجام تحقیقات الزم و 
به قطعیت رسیدن از تخلفشان باید گرفته شود. همان گونه که امام علی )علیه السالم( در این مواقع تا به قطعیت کامل 

نمی رسیدند، تصمیمی در مورد کارگزار متخلف نمی گرفتند. 
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 نوآوری مقاله
با توجه به کمبود آثار پژوهشی درباره کارگزاران ناالیق از منظر نهج البالغه، این مقاله با نگرشی جامع به 
همه ى سخنان امام علی )علیه السالم( و نامه هاى ایشان و شرح این نامه ها، در پژوهشی نو مصادیق کارگزاران ناالیق را 

در عرصه هاى مختلف حكومتی تبیین وتحلیل کرده است. 
با توجه به اهمیت وجود کارگزاران شایسته در برقرارى و پیشرفت هر حكومت در عصر حاضر و نیز تاکید 
اسالم به برقرارى حكومت هاى اسالمی مردم ساالر و خدا محور و نیز سخنان ونامه هاى امام علی)علیه السالم( در این 
زمینه، پیشنهاد می شود تا پژوهش هایی درباره مصادیق کارگزاران نا شایست حكومتی در عرصه هاى اجتماعی، 

فرهنگی، نظامی، و نیز ارتباط با سایر دولتها و ملتها از منظر امام علی )علیه السالم( تدوین گردد. 
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20-موسوى، صادق، تمام نهج البالغه؛ مشهدمقدس: مؤسسه االمام صاحب الزمان)عج(، چاپ اول، 1376 

ه. ش. 
21- نفیسی، ناظم الطباء، فرهنگ نفیسی؛ بی جا: خیام، 1370ه. ش. 
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دالیل حب به امام علی )علیه السالم( از نظر مفسرین عامه

سیده کبری یوسفی مله خان 
طلبه سطح دو حوزه علمیه معصومیه

چکیده
 حضرت علی )علیه السالم( داراى شخصیتی فرا مذهبی است که بیان  اوصاف او  در   کتب  بیان گر جایگاه   
واالى ایشان است و  موجب شده که  مورد مدح  تمام افراد حتی کسانی که به امامت ایشان اعتقاد ندارند قرار 
بگیرد. اهل سنت ایشان را به عنوان اهل بیت پیامبر و چهارمین خلیفه معرفی می کنند و محبت نسبت  به او را 
ضرورى می دانند. اهمیت محبت نسبت به این حضرت اختصاص به منابع دینی شیعه ندارد و در کتب مذاهب 
دیگر نیز مورد توجه قرار گرفته است. توجه به این محبت و بیان دالیل از ان جهت اهمیت می یابد که این محبت 
بتواند بر زندگی فردى و اجتماعی افراد تاثیر گذار باشد. روشن شدن دالیل حب و نبود پژوهش هاى مرتبط در 
این باره ضرورت پرداختن به موضوع را دوچندان میكند. این پژوهش که  در آن گردآورى اطالعات به روش 
کتابخانه اى و پردازش آن به روش توصیفی تحلیلی میباشد؛ دالیل حب به امام علی)علیه السالم( را در دیدگاه یكی 
از مفسرین عامه  حاکم نیشابورى بیان می کند وسعی شده که دالیل حب را در دو محور،  دالیل عقلی کالمی 
مانند علم و شجاعت ایشان که علماى عامه به ان اعتراف دارند و دلیل حب آنها به امام علی علیه السالم گردیده و 
دالیل عقلی غیر کالمی شامل عصمت ایشان که نزد عامه نیز مخرز بوده ودالیل نقلی کالمی همچون روایت 
پیامبر در مدح امام علی)علیه السالم(و دالیل نقلی غیر کالمی مانند مسئله غدیر خم و اولین ایمان آورنده به پیامبر 

مورد بررسی قرار گیرد که یافته هاى این پژوهش است. 

 کلید واژه ها: امام علی )علیه السالم(، عامه، حب، مفسرین. 
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 مقدمه
 حب امیرالمومنین از مباحثی است که در روایات فراوانی از آن بحث شده است که عامه نیز از این توفیق 
بی بهره نیستند. در این مقاله به دالیل حب امام علی)علیه السالم(از نگاه مفسرین عامه پرداخته می شود. حضرت 
علی)علیه السالم( خلیفه چهارم عامه، امام اول شیعیان، یكی از خاندان و اهل بیت پیامبر اسالم بوده که الگو گیرى از 
این بزرگ مرد اسالم می تواند ریشه تمام کینه ها و دشمنی ها را بین مسلمانان بخشكاند. شناخت فضائل حضرت 
علی )علیه السالم(علمی است که با استفاده از آن می توان باب هاى مختلفی ازعلم را براى خود باز کرد. خداوند در 
قرآن کریم آیاتی را به امیرالمومنین علی )علیه السالم( اختصاص داده است که به دنبال آن بزرگان و علماى شیعه و 
عامه در کتاب هاى روایی و تفسیرى خود به توضیح و تبیین این آیات پرداخته اند . مسئله حب به امام علی )علیه 
السالم(از زمانیكه ایشان به امامت رسیدن و حتی از قبل تر از این مسئله زمانیكه دوست و برادرپیامبر  )صل الله علیه و 

آله وسلم( بودند مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده است و مقاالت و کتب بسیارى در باب این ارادت و حب 

نگارش شده است. 
1- مادلونگ، ویلفرد کتاب خود را  تحت عنوان 》 جانشینی حضرت محمد )صل الله علیه و آله وسلم(《 را به 
نگارش درآورده  از نقاط قوت این کتاب  استفاده از منابع فراوان درباره موضوع جانشینی پیامبر و بررسی خلیفه 
واقعی آن حضرت می باشد.   وى در این کتاب تنها به مسئله جانشینی پیامبر  )صل الله علیه و آله وسلم( پرداخته و براساس 
آیات قرانی  حضرت علی را جانشین او معرفی کرده. وجه تمایز این پروهش با کتاب او، بیان دالیل و علل حب 

و عالقه عامه به امام علی )علیه السالم(  با استفاده از منابع معتبر شیعه و سنی  میباشد. 
2- حسینی، غالمرضا کتاب 》امام علی بزرگ مردى ناشناخته 《در سال 1388 به نگارش در آورد. از 
نقاط قوت این کتاب  بیان جامع و کامل  فضایل و زندگی امام علی علیه السالم بر اساس منابع معتبر شیعی  است و 

از نقاط ضعف این کتاب میتوان به شمار اورد. 
3. عبدالعزیز قاضی زاده مقاله اى با عنوان: »نگاهی به زندگی و شخصیت حضرت علی )علیه السالم( از منظر 
عامه « در سال 1392 نوشته اند. ایشان در این تحقیق آورده است: امام علی مردى کامل و داراى شخصیتی واال 
است که در تمام مراحل زندگی یار و یاور پیامبر  )صل الله علیه و آله وسلم( وحامی مظلومان بود. در این پژوهش اگرچه در 
اغلب موارد به ذکر حقیقت پرداخته شده اما جامع و مانع نیست و اینكه ایا این فضایل باعث جذب قلوب عامه 

گردیده یا خیر بیان نشده است
 4-قاسم بستانی و دیگران مقاله اى با عنوان: »گزیده اى از فضایل امام علی علیه السالم از دیدگاه مفسرین و 
محدثین عامه « در سال 1388 نوشته اند. این پژوهش، با رویكردى توصیفی به بیان فضایل امام علی علیه اسالم 

پرداخته است. اما به صراحت دالیل حب به امام بیان نگردیده است. 
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در هیچیک هیچیک از اثار نامبرده به دالیل حب امام علی علیه السالم از نظر مفسرین عامه پرداخته نشده 
این پژوهش که با هدف شناخت دالیل عقلی و نقلی حب به امام علی از نظر مفسرین عامه نگاشته شده. 
در پی پاسخ به این سوال است که دالیل  عقلی حب به امام علی )علیه السالم(از نظر مفسرین عامه چیست؟ و دالیل 

نقلی حب به امام علی )علیه السالم(از نظر مفسرین عامه چیست  ؟

الف( مفهوم شناسی 
 مفاهیم عامه، حب، دلیل، مفسرین، تعاریفی دارند که در لغت و اصطالح به شرح زیر می باشد: 

 1. اهل سنت 
 اهل سنت در اصطالح و لغت تعاریفش به شرح زیر می باشد: 

اهل سنت در لغت: این واژه مرکب از دو کلمه اهل و سنت است که اهل یعنی گروهی که در امرى با هم 
مشترک باشند 1 وسّنت در لغت به راه و روش نیكو و پسندیده گفته می شود2

اهل سنت یا عامه در اصطالح: عامه، یكی از دو مذهب بزرگ اسالم است که اکثریِت جمعیتی مسلمانان را 
شامل می شود. عامه با نام هاى سنی و اهل تسنن نیز شناخته می شوند. عامه شامل فرقه هایی است که به وجود 
نص بر امام و خلیفه رسول خدا )صل الله علیه آله و سلم ( معتقد نیستند و تعیین خلیفه و امام را برعهده مسلمانان 

و به انتخاب آنان می دانند. 3
 2. حب

 حب در لغت و اصطالح تعاریفش به شرح زیر است: 
« است که از جمله به معناى لزوم و ثبات و نیز دوستی و کشش نفس  حب در لغت: مصدر فعل »َحَبّ یِحُبّ

به سوى چیزى خواستنی است و این معنا از همان لزوم و ثبات اخذ شده است. 4
حب در اصطالح: گرایش به سوى چیزى لذت  بخش و سازگار با طبع و وابستگی خاص میان انسان و کمال 

اوست که اگر شدت یابد عشق نامیده می شود5

1-. راغب اصفهانی، المفردات فی کلمات القرآن الکریم، 
2-. ابن منظور، لسان العرب، ج13، 

3-. پاکتچی، عامه و جماعت، دایره المعارف، ج9، ص475
4- الجوهری، الصحاح، ج1، ص105، ابن فارس، مقایس الغته، ج2، ص26، طریحی، مجمع البحرین، ج 4، ص601، زیبدی، تاج 

العروس، ج1، ص392
5-. غزالی، احیاء علوم دین، ج3، ص314، طباطبایی، المیزان، ج1، ص410
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 3. دلیل 
 دلیل در لغت و اصطالح تعاریفش به شرح زیر است: 

 دلیل در لغت: به معنی راهنما و مرشد و آن چیزى است که براى ثابت کردن امرى می آورند1
منطق  دلیل، علم  اصلی بحث  2 جایگاه  است.  نیفتاده  دور  آن چندان  لغوى  معناى  در اصطالح:   دلیل 

می باشد. طبق نظر علماى منطق؛ دلیل عبارت است از “شیئ که از وجود آن پی به وجود شیئ دیگر می بریم”. 3
 4. مفسرین: 

 مفسرین در لغت و اصطالح تعاریفش به شرح زیر است: 
مفسر در لغت: در لغت، به  معناى روشن کردن و توضیح دادن مطلب و کشف نمودن آمده است4

مفسر در اصطالح: زرقانی در مناهل العرفان که گفته است: »علم یبحث فیه عن القرآن من حیث داللته 
علی مراد الّله تعالی بقدر الّطاقة البشریة«؛5 》تفسیر، علمی است که در آن به  قدر توان بشرى از احوال قرآن از 
آن جهت که بر مراد خداوند متعال داللت دارد، بحث می شود》پس مفسر کسی است که به بحث از ایات 
قران کریم و روایات و تقریر پیامبر میپردازد. همانطور که دهخدا آنرا به تاویل کننده و تفسیر کننده و بیان کنند 

ه تعریف کرده است. 6
 نتایجی در این مقاله به دست آمده که در ادامه به آن پرداخته می شود. 

 ب. دالیل عقلی حب به امام علی )علیه السالم( از نظر مفسرین عامه 
 مهمترین دالیل عقلی حب به امام علی )علیه السالم(از نظر مفسرین عامه عبارتند از: 

علم امام علی)علیه السالم(
 یكی از دالیل عقلی حب به امام علی )علیه السالم( از نظر مفسرین عامه علم امام علی علیه السالم( است. 

علی )علیه السالم( خزانه علم الهی 7 و عتبه و درگاه بلند علم بی کران پیامبراکرم 8 و سینه او، محل جمع علوم 
فراوان است. 9او امام مبینی است که پیامبراکرم)صل الله علیه وسلم( در وصفش فرمود: »امام مبین « همین علی )علیه السالم(

1-. عمید، فرهنگ فارسی، ص506
2-. معین، فرهنگ فارسی، ص1089
3-. کریمی، ادله اثبات دعوا، ص26

4-. بستانی، فرهنگ ابجد عربی به فارسی، ص244
5-. الزرقانی، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج 1، ص 471

6-. دهخدا، لغت نامه، ج14، ص21169
7-. کلینی، کافی، ج1، ص373

8-. هندی، کنز العمال، 
9-. حویزی، نورالثقلین، ج 4، ص 16. 
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است. او امامی است که خداوند تبارک و تعالی دانش همه چیز را در او نهاده است. 1
علم آن حضرت از سه جهت گذشته، حوادث فعلی و آینده گسترش دارد. او از گذشته، آینده و حوادث 
گاه بود و هم نسبت به  گاهی کامل و کافی داشت. 2علی )علیه السالم( هم به ظاهر اشیاء و مخلوقات آ عصر خود آ
باطن و ملكوت آن ها اطالع کافی و احاطه علمی کامل داشت. مؤید این مطلب، روایات فراوانی است که در 

این مورد وارد شده است. 3
در منابع معتبر عامه نیز به علم امام علی)علیه السالم(اذعان داشته اند، همانطور که در منابع معتبر عامه  از اصحاب 
پیامبر )صل الله علیه و آله و سلم ( نقل شده که قاضی ترین ما علی است4بهترین قاضی بودن نشانه درجه باالى 

علم امام علی علیه السالم است. 
در روایت دیگر در منابع عامه امده است: 

علی از قول پیامبر نقل می کند که ایشان فرمودند: »یا علی! إن لک کنزا و إنک ذو قرنیها فال تتبع النظره نظره 
فإنما لک االولی و لیست لک اآلخره5 《در این روایت پیامبر در توصیف حضرت علی)علیه السالم( او را داراى 

گنجینه میداند که نشان از علم باالى ان حضرت است. 
 2. شجاعت حضرت علی )علیه السالم(

 از دیگر دالیل عقلی حب به امام علی )علیه السالم( از نظر مفسرین عامه شجاعت امام علی )علیه السالم( است. 
از  بهره مندى  السالم( در  )علیه  امام علی  به معناى دلیرى و دالورى6است که  از فضائل اخالقی  شجاعت     
شجاعت زبانزد عام و خاص بود همانطور که در جنگ خندق با عنوان بزرگترین حادثه قرن پنجم امام علی به 
فرمان پیامبر به جن با قوى ترین مرد سپاه دشمن یعنی عمروبن عبدود رفت و اورا شكست داد. این شجاعت که 

از ایمان او سرچشمه میگرد. موجب شد که پیامبر گرامی اسالم در وصف
او چنین بفرماید:》ضربه علی یوم الخندق افضل من عباده الثقلین《7؛ 》ارزش ضربتی که علی)ع( در 

جنگ خندق بر دشمن وارد ساخت برتر از ارزش عبادت جن و انس است《
پیامبر این عمل امام علی را برتر از عبادت جن و انس دانست. 

1-. مجلسی، بحارالنوار، ج 37، ص 427. 
2- کلینی،  اصول کافی، ج 1، ص 393. 

3- مجلسی، بحارالنوار، ج26، ص109
4-. بخاری، صحیح بخاری، ج 5، ص 149؛ابن حجر، فتح الباری، ج 4، ص 219، طبرانی، معجم األوسط،  ج 7، ص 357؛

5-. ابن حنبل، مسند حنبل، ج1؛، ص159؛حاکم نیشابوری، المستدرک، ج3، ص123؛هیثمی، مجمع الزوائد، ج8، ص63
6-. نهج البالغه /حکمت 4

7-. مستدرک حاکم, ج3, ص32, احقاق الحق, ج6, ص54 و 55
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در روایت دیگر از علماى عامه امده است؛پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( میفرماید:》سوگند به خداوندى 
که جانم در اختیار اوست, اگر اعمال همه اصحاب محمد)ص( تا روز قیامت در یک کفه ترازو نهاده شود و این 
دالورى علی)ع( در کفه دیگر, ارزش این دالورى علی)علیه السالم( بر ارزش همه اعمال پیروان محمد)صل الله علیه وسلم( 
برترى می یابد 1و هنگامی که این امام شجاع سر عمروبن عبدود را جلوى پیامبر انداخت در این هنگام ابوبكر و 

عمر نیز حضور داشتتد و از این شجاعت به ستوه امدند و سر امام علی را بوسیدند. 2
خطیب خوارزمی و واقدى که از علماى سنی مذهب هستند به نقل از سند خود روایت از پیامبر را نقل 
میكنند.:》لمبارزه علی بن ابیطالب لعمرو بن عبدود افضل من عمل امتی الی یوم حالقیامه3در این روایت نبرد 

امام علی )علیه السالم(را برتر از ارزش اعمال نیک امت من تا روز قیامت میداند. 
همانگونه که دکر شد در بیان شجاعت امام علی )علیه السالم( سعی در اسناد و اتكا به منابع معتبر عامه شده و 

همین شجاعت موجب عالقه و حب پیروان این مذهب به امام علی علیه السالم شده است. 
 ج. عقلی غیر کالمی حب به امام علی )علیه السالم(از از منظر مفسرین عامه 

 مهمترین دالیل عقلی غیر کالمی حب به امام علی)علیه السالم(از نظر مفسرین عامه عبارتند از: 
 1. عصمت امام علی )علیه السالم(

 یكی از دالیل عقلی غیر کالمی حب به امام علی )علیه السالم( از نظر مفسرین عامه عصمت امام علی )علیه السالم( است. 
عصمت به معناى محفوظ بودن آنان از هر گونه گناه و خطاست. 4 سید مرتضی عصمت را لطفی از جانب 

خدا به بنده خود عطا می کند و او به واسطه آن، کار قبیح یا گناه انجام نمی دهد میداند. 5
درباره عصمت ائمه از منابع معتبر عامه روایات فراوانی وجود دارد. اگرچه در این مسئله اختالف نظرهایی 

وجود دارد. اما غالب فقها سنی مذهب قائل به عصمت ائمه هستند
ِتی6《 َمّ

ُ
َماٌن ِل

َ
ْهُل َبْیِتی أ

َ
َماِء َو أ ْهِل الَسّ

َ
َماٌن ِل

َ
ُجوُم أ  از جمله میتوان به این روایت استناد کرد》 الُنّ

در این روایت پیامبر اکرم اهل بیت را مانند ستارگان امان امت میدانند. و میتوان همان عصمت را از ان 
برداشت کرد. با توجه به این روایت مقصود از اهل بیت پیامبر امام علی و همسر و فرزندانش میباشد و این موجب 

حب به امام علی علیه السالم گردیده است. 
1-.  زوارنی, کشف الغمه, ج1, ص273. 

2-. همان 
3-. مجلسی. بحارالنوار, ج41, ص91

4-. ر. ک.  سبحانی، منشور جاوید، ج4، ص249. 
5-. سید مرتضی، الرساله الشریف سید مرتضی، ج3، ص326

6-. ابن حنبل، فضائل الصحابه، ج2، ص671؛ حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، ج2، ص486 و ج3، ص517؛ طبرانی، 
المعجم االکبیر ج7، ص22. 
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 د. دالیل نقلی کالمی حب به امام علی )علیه السالم( از نظر مفسرین عامه 
 مهمترین دالیل نقلی کالمی حب به امام علی )علیه السالم( از نظر مفسرین عامه عبارتند از: 

 1. روایت پیامبر در بیان جایگاه امام علی)علیه السالم(
 یكی از دالیل نقلی کالمی حب به امام علی )علیه السالم( از نظر مفسرین عامه روایت پیامبر در بیان جایگاه امام 

علی )علیه السالم( است. 
در متون معتبراز علماى سنی مذهب روایات فراوانی از پیامبر گرامی اسالم در باب فضایل امام علی )علیه السالم( 

بیان گردیده که در این مقاله مجال بیان همه این روایات وجود ندارد و به ذکر برخی از انها اکتفا خواهد شد. 
از جمله:ابن ماجه درح کتاب خود نقل میكند که پیامبر در وصف امام علی میفرماید: 》دوست داشتن 
علی )علیه السالم( است که فرق مومن و منافق معلوم میشود. 1البته در کتب دیگر نیز این حدیث ذکر شده است 2 در 
روایت دیگر پیامبر اکرم نقل میكند که علی پیدر سرور جوانان بهشت است3 این روایت جایگاه و مقام واالى 
حضرت علی )علیه السالم( را بیان میكند. در روایت دیگر پیامبر اکرم امام علی را به دلیل اجتهاد صحیح تحسین 
میكند که در تاریخ طبرى داستان را اینگونه نقل میكند که پیامبر اکرم حضرت علی را براى پرداخت دیه به 
سوى قوم بنی جذیمه فرستاد. و مقدارى پول براى پرداخت دیه به او داد. امام علی دیه کشته شدگان و جریمه 
اموال تلف شده انان را پرداخت کرد. و که این کار به درستی صورت گرفت. پس از بازگشت پیامبر اورا تحسین 
کردو فرمود: 》احسنت《4؛ 》درست انجام دادى و نیكو انجام دادى《. ا ن روایت در چندین اثر دیگر 
نیز امده است. 5روایت فراوان دیگرى وجود دارد که مجال بیان همه انها وجود ندارد. این روایات موجب عالقه 
و حب به امام علی در میان مفسرین سنی مذهب گردیده است چرا که از صحیح بودن روایات اطمینان دارند. 

 و( دالیل نقلی غیر کالمی حب به امام علی )علیه السالم(از نظر مفسرین عامه 
 مهمترین دالیل نقلی غیر کالمب حب به امام علی )علیه السالم( از نظر مفسرین عامه عبارتنداز: 

 1. غدیر خم 
 یكی از دالیل نقلی غیر کالمی حب به امام علی )علیه السالم( از نظر مفسرین عامه غدیر خم است. 

در دهمین سال هجرت، رسول خدا)صل الله علیه وسلم( قصد زیارت خانه خدا را نمودند، فرمان حضرت مبنی بر 
اجتماع مسلمانان، در میان قبایل مختلف و طوائف اطراف، اعالن شد، گروه عظیمی براى انجام تكالیف الهی 

1-. ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج1، ص42
2-. تزمدی جامع الصحیح، ج5، ص296 

3-. نسایی، خصائص امیر المومنین، ص20
4-. طبری، تاریخ طبری، ج 2، ص342

5-. زمخشری، القایق فی غریب الحدیث، ج3، ص379



مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 130

)اداى مناسک حج( و پیروى از تعلیمات آن حضرت، به مدینه آمدند. این تنها حجی بود که بیامبر بعد از مهاجرت 
به مدینه انجام می داد که با نام هاى متعدد در تاریخ ثبت شده است1 اهل سنت در پذیرش مسئله جانشینی اختالف 
نظر دارند اما در به وقوع پیوستن واقعه غدیر خم و جمله》 من کنت مواله فعلّی مواله.  《هیچ اختالفی وجود 
ندارد. به طور مثال قرطبی بیان میكند که》  فی رّد الحادیث التی احتج بها ااإلمامیة فی النص علی علی)رضی الله 
عنه(... منها قوله: من کنت مواله فعلّی مواله. قالوا: والمولی فی اللغة بمعنی أولی. فلما قال: فعلّی مواله بفاءالتعقیب 
علم ان المراد بقوله مولی اّنه أحق و أولی《. 2دراین عبارت او موال را به معنی جانشین نمیداند. اما همین بیانن کننده 

قبول مسئله غدیر خم است و موجب حب به این امام رئوف گردیده است. 
 2. در بستر پیامبر خوابیدن

 یكی دیگر از دالیل نقلی غیر کالمی حب به امام علی )علیه السالم(از نظر مفسرین عامه در بستر پیامبر خوابیدن 
امام علی )علیه السالم(است. 

از افتخارات حضرت علی)علیه السالم(در بستر پیامبر خوابیدن است. که به اختصار به شرح ماجرا میپردازیم: 
پس از دعوت پیامبر زمانی که مشرکان نتوانستند از پیشروى پیامبراکرم در دعوت به اسالم جلوگیرى کند سران 
مشرک در طی جلسه اى تصمیم به قتل پیامبر گرفتند و از هر قبیله اى یک نفر شجاع انتخاب شد و قصد کردند 
که شبانه خانه پیامبر را محاصره و به بستر او حمله و او را بكشند. اما جبراییل پیامبر را از تصمیم انها اگاه کرد. 

پیامبر اکرم حضرت علی)علیه السالم( را طلبید و از او خواست که در بستر او بخوابد 3
در این هنگام امام علی علیه السالم فرمود: َا و ُتْسَلْم َاْنَت یا َرُسوَل اللِه ِاْن َفَدْیُتَک ِبَنْفِسی«4؛»اى رسول خدا! 

آیا اگر من جانم را قربانت کنم، تو سالم می مانی. 《 سپس در بستر پیامبر خوابید و مانع ان حادثه شوم شد. 
این حادثه در منابع عامه هم ذکر گردیده و موجب عالقه به امام علی)علیه السالم(گردیده است. 5

 3. اولین ایمان اورنده به اسالم 
 یكی دیگر از دالیل نقلی غیر کالمی حب به امام علی )علیه السالم( از نظر مفسرین عامه این اسد که امام علی)علیه السالم( 
اولین ایمان آورنده به اسالم بود. هنوز ده سال از عمر شریف و پربرکت امیرمؤمنان سپرى نشده بود که نبوت حضرت 
ختمی مرتبت محمد مصطفی آغاز شد و از همان ابتداى امر، علی )علیه السالم( اراده و فرمان خدا و پیامبراکرم بود و به عنوان 
یاورى باکفایت، بازویی توانا، سربازى فداکار و جان بر کف و نماینده اى امین و صادق در کنار آن حضرت قرار گرفت. 

1- عبداللهی، تحلیلی بر جایگاه امام علی )ع (از منظر عامه 
2-. قرطبی، جامع الحکام القران، ج1، ص266

3-. ر. ک. سید جعفر شهیدی، تاریخ تحلیلی اسالم، ج1، ص60-50
4-. معروف، األئمۀ الثنی عشر، ج1، ص165

5-. ابن کثیر، البدایه والنهایه، ج3، ص216؛هیثمی، مجمع الزوائد، ج9، ص120
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به اعتقاد تمام مورخان شیعه و سّنی، علی بن ابی طالب نخستین کسی بود که به پیامبرایمان آورد. 
شیخ مفید در ارشاد می نویسد: »او اولین کسی بود که به خدا و رسولش ایمان آورد و در میان مردان، نخستین 
مردى بود که پیامبر)ص( او را به اسالم فراخواند و وى اجابت کرد«1به دنبال این اقدام صادقانه از طرف امیرمؤمنان، 
رسول خدادر گفتارى آشكار، نشان پیشتازى در اسالم را به وى داد و در این باره چنین فرمود: »یا علّی أنت أول 
المسلمین إسالمًا و أول المؤمنین ایمانًا؛ اى علی! تو نخستین مسلمان و اولین مؤمنی«. 2در حدیث دیگرى که 
از ابن عباس نقل شده، رسول خدا فرمود: »علی أّول من آمن بی و صّدقنی؛ علی نخستین کسی بود که به من 
ایمان آورد و مرا تصدیق کرد«. 3به دنبال پرسش هاى زیادى که از یاران پیامبر و از تابعان می شد که نخسین یار 
پیامبر کیست؟ آنان ضمن بیان واقعیت، به علی بن ابی طالب اشاره می کردند. از جمله یارانی که بی پرده در این 
زمینه سخن گفتند، سلمان فارسی، ابوذر غفارى، مقداد بن اسود کندى، عمار بن یاسر، زید بن صوحان، حذیفة 
بن یمان، ابوهیثم بن التیهان، خزیمة بن ثابت، ابوایوب انصارى، ابوسعید خدرى، ابورافع، سعد بن ابی وقاص، 
ابوموسی اشعرى، انس بن مالک، ابوطفیل عامر بن واثله، جبیر بن مطعم، عمرو بن حمق خزاعی، حّبة عرنی، 
جابر حضرمی، حارث اعور، عبایه أسدى، مالک بن حویرث، قثم بن العباس، سعد بن قیس، مالک اشتر، هاشم 

بن عتبه، محمد بن کعب و غیر اینها بود. 4همین امر موجب عالقه به امیر المومنین گردیده است. 

نتیجه 
 با توجه به بررسی متون مختلف به این نتیجه رسیدم که عامه به امام علی )علیه السالم(عالقه خاصی دارند که این 
عالقه به دالیل مختلف میباشد از جمله دالیل عقلی میتوان به علم و دانش بی نظیر و شجاعت آن حضرت در 
جنگ هاى مختلف و تمام مراحل زندگی ایشان و همچنین عصمت ان حضرت اشاره کرد. در باره عصمت 
قابل ذکر است که عامه اگر چه به صراحت مسئله معصومیت ائمه را به طور مطلق نپذیرفته اند اما تا حدودى به 
منزه بودن از خطا اذعان داشته اند. از دالیل نقلی کالمی حب به امام علی علیه السالم میتوان به روایات پیامبر اکرم 
در شان و منزلت امام علی علیه السالم و حتی تقریر ایشان و ایات قران کریم که در شان آن حضرت و خانواده ایشان 
میباشد و مورد تایید علما و مفسرین عامه است و همچنین منابع معتبرى که به مسئله غدیر خم و در بستر پیامبر 
خوابیدن و اولین ایمان اورنده بودن به دین اسالم اشاره دارد موجب حب به امام علی علیه السالم گردیده است. اما 
پیشنهاد بنده این است که این روایات که توسط علماى سنی مذهب گرد اورى گردیده در برنامه هاى تلویزیونی 

و حتی دروس درسی و دانشگاهی مورد استفاده قرار گیرد که موجب وحدت دو مذهب گردد. 

1- مفید، ارشاد، ص3
2-. مناقب آل ابی طالب، ج2، ص6

3-. همل
4-. گلی زواره قمشه ای، امیر المومنین علیه السالم و پیشتازی در اسالم، ص3
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آثار فقر بر ایمان ومعنویت انسان از منظر نهج البالغه

صغری یوسف پور
طلبه سطح دومدرسه معصومیه

چکیده 
اولین قدمی که انسان در سیر تكاملی خود به سوى کمال نهایی یعنی قرب الی الله برمی دارد، ایمان است. 
از عواملی که باعث صعود یا سقوط ایمان انسان می شود مقوله فقر است. فقر اقسامی دارد که شامل فقر حقیقی 
و فقر اضافی می شود. فقر حقیقی آن فقرى است که براى هر موجودى غیر از واجب الوجود ثابت است؛ هر 
موجودى ممكنی خواه نبی باشد یا ولی، َمَلک باشد یا َبشر، هرقدر بزرگوار باشد فقر محض است. حقیقت 
انسان همواره با فقر در همه ى ساحت ها و عوالم وجودى خود است. فقر اضافی عبارتست از احتیاج به بعضی 
از ضروریات که در مقاله به آن پرداخته می شود. این مقاله از لحاظ نگرش توسعه اى است زیرا براى رسیدن 
به وضعیت بهتر انجام شده است و از لحاظ راهبرد تحلیلی است زیرا مقاله اى است که از اطالعات ثبت شده 
استفاده کرده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با روش گردآورى اطالعات کتابخانه اى به دنبال این 
سوال بوده که تاثیر فقر حقیقی و اضافی بر ایمان و معنویت انسان از منظر نهج البالغه چگونه است. در پایان 
نتیجه حاصل می شود که هر کدام از اقسام فقر چه تاثیرى در ایمان و معنویت انسان می گذارد و انسان با کدام 

فقر همراه باشد بهتر است و از کدام فقر دورى کند تا زندگی اش در دنیا و آخرت به نتیجه مطلوب برسد. 

واژگان کلیدی: فقر، ایمان، حقیقی، اضافی. 
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مقدمه
الف( بیان مسئله:

فقر یا تنگدستی به عنوان یک عامل ناخوشایندى در جامعه بشرى، که به معناى وضعیتی که فرد فاقد میزان 
معینی از دارایی هاى مادى یا پول است. 

در دین مبین اسالم فقر به شدت مذموم بوده و طبق کالم امیر مومنان )علیه السالم( از درى که فقر وارد شود از در 
دیگر ایمان که عبارت است از شناخت قلبی و اقرار به زبان و عمل با اعضاى بدن بیرون می رود. 

باتوجه به ازدیاد فقر در جامعه مسئله اصلی این مقاله شناخت فقر و مقابله با آن است واینكه چگونه ایمان 
شخص تباه میشود با به وجودآمدن فقر و مسئله بعدى مقاله توضیح انواع فقر، فقر حقیقی و فقر ضافی است. 

روش تحقیق در این مقاله، نقلی و وحیانی و به وسیله بررسی و تحلیل روایات امام علی)علیه السالم( است که به 
شیوه کتابخانه اى گردآورى شده است. 

ب( ضرورت تحقیق: 
با توجه به اینكه هدف از مبعوث شدن انبیاء)علیه السالم( و امامان معصوم)علیه السالم( بیدار کردن فطرت پاک انسان و 
هدایت بشر براى اینكه مومن و عبد شوند بوده است. وچون مسائل اقتصادى در زندگی دنیا مقدمه اى براى زندگی 

آخرت است، چگونه فقر این ماموریت انبیاء)علیه السالم( و امامان)علیه السالم( را تهدید میكند؟
در این مقاله تالش شده که با استفاده از سخنان گرانقدر امیر مومنان)علیه السالم( مقوله فقر و مضرات آن برسی 

گردد و راه هاى مقابله با آن مطرح شده است. 
ج( پیشینه تحقیق:

هرچند درباره آثارفقر بر ایمان از منظر آموزه هاى اسالمی و روایات، پژوهش هایی در قالب مقاله و پایان 
نامه هاى علمی انجام شده است اما در مورد فقر یكی از عوامل مهم تضعیف ایمان آثار اندکی نگاشته شده است. 

در این زمینه میتوان تنها به یک مقاله پژوهی اشاره کرد:
》فقر ریشه تباهی ایمان، مذمت فقر در کالم رضوى《نوشته:حامد سرلكی، مجله:ماهنامه زائر، شماره 

244، مرداد 1395. 
وى در این مقاله فقر را به عنوان ریشه تباهی ایمان در کالم رضوى بررسی کرده است. هرچند مباحث این 
مقاله پژوهشی ارتباط تنگاتنگی با مقاله پیش روى دارد؛لیكن مباحث آن صرفا در کالم رضوى می باشد واز 
برسی فقر از منظر نهج البالغه تهی می باشد. بنابراین امتیاز مقاله پیش روى اهتمام به همه ى آموزه هاى علوى در 

نهج البالغه و روایات است. 
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2. مفاهیم تحقیق
در این بخش به بررسی لغوى و اصطالحی کلید واژه هاى تحقیق پرداخته میشود:

الف( فقر
فقر در لغت به معناى تنگدستی، تهیدستی و نیازمندى است، فرهنگ معین. 

ودر اصطالح به معناى "ناتوانی انسان از تامین نیازهاى اساسی زندگی خود")خوراک، پوشاک، سرپناه، 
آموزش، بهداشت و درمان( می باشد. 

درعلم فقه هر گاه از فقر و فقیر سخن به میان می آید، آنها را یكی از گروه هایی میدانند که استحقاق زکات 
را دارند. 

پس "فقیر شرعی کسی است که مخارج یک ساله خود و عیالش را به نحو بالفعل یا بالقوه نداشته باشد. چنین 
کسی شرعا حق استفاده از زکات را داردو میتواند مخارج یک ساله ى خود و عیالش را از طریق زکات تامین 

نماید". عروه الوثقی، سید محمد کاظم یزدى، ج2، ص306. 
ب( ایمان

واژه ایمان در لغت، مصدر باب افعال، از ماده ى"َامن"به معناى اعتقاد. انورى، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، 
ج1، چاپ اول، تهران، نشر سخن، 1381. 

وگرویدن و تصدیق. امینی، ابراهیم، آشنایی با اسالم، چاپ اول، قم، موسسه بوستان کتاب، 1384. 
وبه معناى اطمینان، آرامش نفس، واز بین رفتن شک است. حسینی بوشهرى، هاشم، حدیث ایمان، قم، 

شهاب الدین، 1388. 
وطبق فرموده ى قرآن ایمان، تسلیم توآم با اطمینان خاطر است. حسینی دشتی، مصطفی، معارف و معاریف، 

دایره المعارف جامع اسالمی، تهران، ج2، چاپ اول، موسسه فرهنگی آرایه، 1379. 
و در اصطالح، آن است که در قلب و جان انسان رسوخ کرده و بنده را به سوى خداوند کشاند و زبان نیز آن 
را تصدیق نموده و عمل اعضاى انسان نیز گواه بر آن باشد. دستغیب شیرازى، عبد الحسین، ایمان، ج2، شیراز، 

کتابخانه جامع عقیق، بی تا. 
هرچند عوامل زیادى وجود دارد که ایمان راتضعیف کندو طبق روایات وقتی شخص فقیر شود ایمانش کم 

میشود اما اگر ایمان که به معناى نفس مطمئن است پایدار و استوار باشید هیچ چیزى آن را دگرگون نمیكند. 
ج( حقیقی

واژه حقیقی درلغت:]َح[)ص نسبی(منسوب به حقیقت، راست، راستین )لغت نامه دهخدا(. واقعی، اصلی، 
راست و درست)فرهنگ معین(
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د( اضافی
مورد  میزان  از  بیش  دهخدا(.  نامه  اضافه)لغت  به  منسوب  نسبی(  ص  ى[)ع  فی  درلغت:]ِا  اضافی  واژه 

نیاز)فرهنگ فارسی عمید(
دراصطالح مقابل حقیقی است به معنی امرى نسبی براى چیزى بقیاس بغیر آن)لغت نامه دهخدا(

1. تاثیر فقر حقیقی بر ایمان و معنویت انسان از نگاه نهج البالغه چگونه است؟
ضد غنا فقر است و آن بر دو قسم است: 1. فقر حقیقی 2. فقر اضافی

اول: فقر حقیقی و آن عبارتست از:احتیاج »کائنا ماکان«1 واین نوع از فقر براى هر موجودى غیر از واجب 
الوجود ثابت است و مقابل آن غناى مطلق است، که مخصوص ذات احدیت است و به این فقر و غنا در کتاب 

خدا اشاره شده است: »انتم الفقرا الی الله و الله هو الغنی...«2
اى مردم شما همگی نیازمندان به خدا هستید، تنها خداوند است که بی نیاز و شایسته هرگونه حمدوستایش 

است... 
در احادیث آمده که پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( فرموده اند: »الفقر فخرى و به افتخر«3، فقر موجب فخر 

و مباهات من است. 
فقرى که پیامبر )ص( به آن افتخار کرده است، فقر و نیازمندى به درگاه خداوند است که همان فقر حقیقی 

است نه فقر و نیازمندى به مردم. 
ازآثار فقر حقیقی بر ایمان انسان این است که انسان را به خدا نزدیک می کند و شخص فقط به درگاه خداوند 

محتاج است. 
شخصی از رسول اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( در رابطه با فقر سوال کرد، حضرت فرمود: خزینه اى است از خزاین 
خدا؛ بار دوم پرسید، حضرت فرمود: کرامتی است از خدا؛ بار سوم پرسید، حضرت فرمود: چیزى است که 
نمی دهد خدا آن را مگر به پیغمبر مرسل یا مومنی که در نزد خداوند، کریم باشد و سپس فرمود در بهشت 
غرفه اى است که یک دانه یاقوت سرخ، که اهل بهشت نگاه برآن می کنند، پنان که اهل زمین به ستارگان نظر 

می کنند، داخل آنجا نمی شوند مگر پیغمبر فقیر یا مومن فقیر. 
از آن حضرت مروى است که که در روز قیامت فقراى امت من از قبر برنخواهد خواست مگر با جامه هاى 
سبز و گیسوان ایشان به دّر و یاقوت بافته شده خواهد بود و عصاهایی از نور در دست خواهند داشت وبر منبرها 

1- - به هر طور که باشد، به هر نحو که باشد. 
2- - فاطر، سوره 35، آیه 185
3- - بحارالنوار، ج69، ص55
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نشسته خواهند بود، چون پیغمبران ایشان را ببینید گویند؛ اینها مالئكه را ببینید گویند پیغمبرانند. 
ایشان گویند: ما نه پیغمبریم و نه ملک، بلكه طایفه اى از فقراى ٌامت محمدیم )صلی الله علیه و آله و سلم(. 

گویند شما به چه عمل به این مرتبه رسیدید؟ ایشان جواب دادند که ما اعمال بسیار نداشتیم، و روزها به روزه 
و شب ها به عبادت نگذراندیم ولیكن نماز پنج گانه خود را به جا آوردیم و چون نام محمد )صلی الله علیه و آله و سلم( را 

می شنیدیم اشكها بر رخسارهاى خود فرو می ریختیم. 
رسول اکرم)صل الله علیه وسلم( فرمودند که خدا با من تكلم کرد و فرمود: ” اى محمد من هرگاه بنده اى را دوست 
داشته باشم سه چیز به او عطا می کنم. دل او را محزون می کنم و بدن او را بیمار می کنم و دست او را از مال 
دنیا خالی می گردانم و هرگاه بنده اى را دشمن داشته باشم سه چیز به او می دهم، دل او را شاد و مسرور می کنم 
و بدنش را صحیح می گردانم و دست او را از اموال دنیویه ُپر می کنم؛ و فرمود همه مشتاق بهشتند و بهشت 

مشتاق فقرا است. "
و مروى است که در فرداى قیامت جمله ُزّهاد و ُعّباد از تقصیر طاعت خود عذر خواهند و حق تعالی از فقرا 
عذرخواهی کند و فرماید: اى بنده من، دنیا را به تو ندادم نه از این جهت بود که دنیا به تو حیف بود بلكه از آن 
جهت بود که تو به دنیا حیف بودى. برخیز و بر صفوف اهل قیامت بگذر و هر که را ببینی بر تو حقی داشته 
باشد و در دنیا برتو اکرامی کرده باشد دست اورا بگیرد با خودت به بهشت بر" و فرمود که بسیار با فقرا آشنایی 
کنید و برایشان حق خود را ثابت کنید که از براى ایشان دولتی خواهد بود. شخصی عرض کرد که از براى ایشان 

چه دولتی خواهد بود؟ 
فرمود که در روز قیامت به ایشان خطاب خواهد رسد که: " نگاه کنید هرکه شما را قرص نانی یا شربت آبی 

یا جامه اى داده باشد، دست او را بگیرید و به بهشت برید"
امام علی )علیه السالم( فرمودند: غنا و فقر آن گاه آشكار می شود که اعمال انسانها به پیشگاه خدا عرضه شود. 1

آیت الله مكارم شیرازى در شرح این حكمت آورده اند: این گفتار کوتاه و حكیمانه اشاره به نكته مهمی 
درباره حقیقت فقر و غنا کرده، حقیقیت غنا بی نیازى و حقیقت فقر نیازمندى است. این دو عنوان گاه جنبه 

مادى دارد و گاه جنبه معنوى. 
غناى مادى که از انواعش می توان به مال و ثروت و مقام و جاه و جالل اشاره کرد، زودگذر و زوال پذیر 
و ناپایدار است ولی غناى معنوى که هم شاخه هاى متعددى دارد مثل علم و عرفان، غنا از نظر صفات برجسته 
انسانی و غنا از نظر کارهاى خیرو... که اینها اغنیاى حقیقی هستند اعمالشان پر از حسنات و خالی از سیئات 

است وچنین اغنیایی به بهشت برین هدایت می شوند. 

1-- نهج البالغه، حکمت425
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کسانی که کفه ى ترازوى حسانتشان سبک و نامه اعمالشان سیاه است فقراى واقعی می شوند. 
تهی دستان معنوى به قدرى فقیرند که گاه دست به سوى بهشتیان دراز کرده و می گویند: آیا امكان دارد 
شربت آبی یا میوه اى بهشتی ازآنچه در اختیار دارید به ما ارزانی دارید که با جواب منفی رو به رو می شوند: 
»و نادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حر مهما علی 

الكافرین« 1
و دوزخیان، بهشتیان را صدا می زنند که "محبت کنید و مقدارى آب یا از آنچه خدا به شما روزى داده، به 

ما هم ببخشید؟ "
آنان در پاسخ می گویند: "خداوند این ها را بر کافران حرام کرده است"

آرى فقر و غنا در آنجا آشكار می شود، این دنیا محل امتحان است. هرکس که در این دنیا چه فقر مادى 
داشته باشد یا غناى مادى اگر پیروزمندانه از امتحان سربلند کند جزء اغنیاى معنوى است و فقیرى که فقرا و 
موجب فسادش در دنیا نشود و اینكه به موجب آن فقر ایمانش تباه نشود همانند آنچه که گفته شد او از تبار 
اغنیاى معنوى است بنابر احادیث و روایات ما تاثیرى که فقر حقیقی "یعنی اینكه احتیاج و نیازمندى انسان فقط به 
خالقش باشد" بر ایمان انسان می گذارد آن است که در آخرت از خوبان امت رسول اکرم)صل الله علیه وسلم( به حساب 

می آید و پاداش ُاخروى نصیب او می گردد. 

2. تاثیر فقر اضافی بر ایمان و معنویت انسان از نگاه نهج البالغه چگونه است؟
فقر اضافی عبارتست از احتیاج به بعضی از ضروریات و فقیر در فقر اضافی به چهار قسم است:

الف( یكی آنكه مال دنیا را دوست دارد و نهایت رغبت به آن دارد و نهایت تعب و رنج در طلب آن می کشد 
و از هر ممرى که حاصل شود مضایقه ندارد. ولیكن چیزى به دست او نمی آید و این را فقیر حریص می نامند. 

امام علی )علیه السالم( می فرمایند:»الحرص عالمه الفقر « حرص نشانه ى فقر ونیاز است. 
در تعبیر دیگرى امام می فرمایند: »الحرص عناء المؤید « حرص مایه رنج و زحمت ابدى است. 2 

هرگاه کمی در احوال حریصان دقیق شویم و زندگی پر درد و رنج و مشقت آنها را بررسی کنیم که شب و 
روز می دوند و اموالی را گردآورى می کنند و بی آنكه از آن بهره اى گیرند رها می کنند و می دوند. 

انسان حریص هرگز سیر نمی شود به همین دلیل دائما براى جمع و اندوختن ثروت تالش می کند و حتی 
خودش از آن بهره نمی گیرند امیرمومنان در سخن پرمعناى دیگر می فرمایند:»الحریص فقیر و لو ملک الدنیا 

1- - سوره اعراف، آیه 50
2- - میزان الحکمه، ج1، ص586
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بحذ امیرها « آدم حریص فقیر است هرچند تمام دنیا را مالک شود. 
عاقبت انسان حریص در حدیثی از امام باقر )علیه السالم(:»مثل الحریص علی الدنیا کمثل دوده القز کلنا ازدادت 

علی نفسها لفا کان ابعد لها من الخروج حتی تموت غما «1
حكایت آزمند به دنیا، حكایت کرم ابریشم است. هر چند بیشتر برخود می َتند با بیرون آمدن از پیله بیشتر 

فاصله می گیرد تا آنكه سرانجام از غصه می میرد. 
تالش براى زندگی دنیا، داشتن امكانات دنیوى در حد معقول و درست مانعی ندارد و آن چیزى که منع شده 

دلبستگی به مكان و جایگاه است، حرص مذموم است و آدمی را از هدف اصلی زندگی باز می دارد. 
هنگامیكه از امیرمومنان )علیه السالم( درباره حرص پرسیدند "حرص" چیست؟ فرمودند: حرص آن است که 

انسان چیز کمی را جست و جو کند در برابر چیز بسیارى که از دست می دهد. 
ب( دوم آنكه مالدارى را مالدارى را از بی چیزى دوست تر داشته باشد، ولیكن محبت او به مال به مرتبه اى 
نیست که خود را به مشقت و زحمت افكند و از حرام مضایقه نداشته باشد، بلكه اگر بی زحمت یا به اندک 

طلبی که مانع عبادت او نشود و چیزى به دست او آید خوشحال می گردد و این را فقیر قانع می گویند. 
امام علی )علیه السالم( می فرمایند: »کفی بالقناعه ملكا و بحسن الخلق نعیما و سئل عن قوله تعالی: )فلنحیینه حیاه 
طیبه(، فقال: هی القناعه« 2ملک قناعت براى انسان کافی است و حسن خلق به عنوان نعمت و از امام از تفسیر 

آیه )فلنحیینه حیاه طیبه( سوال کردند:منظور قناعت است. 
 در شرح و تفسیر این حكمت امام )علیه السالم( در این گفتار حكیمانه به دو نكته مهم به زبان کنایه اشاره است: 
نخست ملک قناعت را براى انسان کافی می داند، زیرا کسی که به حداقل زندگی قانع شود نه نیازى به خلق 
روزگار دارد و نه محتاج به حاجت بردن نزد این و آن آرامشی بر وجود او حكمفرماست و لذتی را که او را زندگی 

توأم با قناعت خود می برد هیچ سلطانی از مملكت وسیع وگسترده خود نخواهد برد. 
دومین نكته همان حسن خلق که آن را نعمتی مهم و با عظمت شمرده و به راستی حسن خلق هم نعمتی 
است در دنیا، چرا که قلوب مردم را به انسان متوجه می سازد و همه به انسانی با فضیلت به او می نگرند و هم مایه 

نجات وى در آخرت است. 
ج(سوم آنكه مطلقا رغبت و محبتی به مال نداشته باشد و آن را نخواهد، بلكه از آن اعراض کند و این فقیر را 
زاهد گویند، زاهد به دنیا پشت می کند و به آخرت روى می آورد، بلكه از غیر خدا قطع نظر کردن و رو به خدا 

آوردن و این باالترین درجات زهد است. 

1- - کافی، ج2، ص134
2- - نهج البالغه، حکمت229
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پس هرکه دل بردارد از هر چیزى که غیر از خداست، حتی از بهشت و قصور و غلمان و حوره و بجز از 
خدا چیزى را نطلبد و نجوید آن زاهد مطلق است و اگر دست از دنیا بردارد به طمع بهشت وآنچه در آن است 
از حوره غلمان و فواکه دبستان و ترس آتش جهنم و مار و عقرب، آن نیز زاهدست اما مرتبه او از مرتبه ى اول 

پست تر است. 
امام علی )علیه السالم(: »ازهد فی الدنیا یبصرک الله عوراتها وال تغفل فلست بمغفول عنک «1

زهد و بی اعتنایی به )زرق و برق( دنیا پیشه کن تا خداوند چشم تر را براى دیدن عیوب آن بینا سازد و غافل 
مباش که ) فرشتگان الهی و از آن باالتر ذات پاک پروردگار ( مراقب تواند. 

د( چهارم آنكه نه محبتی به مال داشته باشد، نه کراهتی از آن، نه از مال داشتن شاد باشد و نه اگر عالی بیاید 
از آن اعراض کند، بلكه وجود و عدم مال نزد او مساوى باشد و به غنا و فقر هر دو راضی باشد، نه از غنا روى 
گردان باشد و نه از فقر و احتیاج خائف و ترسان نه اگر مال بیاید مشغول هوا و هوس شود و نه اگر نیابد پریشان 
خاطر شود و شكایت کند و چنین شخصی اگر مال همه ى دنیا را داشته باشد از براى او ضرر ندارد و مال در 
پیش او مثل هوا خواهد بود و به او ضرر نمی رساند ونه از آن شاد می شود ونه کراهت دارد بلكه به قدر ضرورت 
نفس کشیدن از آن منتفع می گردد و به احدى در آن بخل نمی ورزد چنین شخصی را فقیر مستغفی راضی یا 

فقیر عارف می نامند. 
و مرتبه این شخص از مرتبه زاهد باالتر است، زاهد از ابرار است ولی چنین شخصی از مقربین است، زیرا 
که زاهد از دنیا کراهت دارد، پس دل او مشغول کراهت دنیاست، همچنان که دل حریص مشغول محبت آن 
است و هرچه دل را مشغول کند حجابی است میان بنده و خداوند متعال ولیكن دل مشغول به بغض دنیا بهتر از 

دل مشغول به حب دنیا است. 
3. کدام اقسام فقر اضافی همسو با ایمان و معنویت و کدام ضد معنویت است؟

از اقسامی که براى فقر ذکر کردیم بعضی مذموم و بعضی ممدوح است و اختالف اخبارى که در خصوص 
فقر رسیده که در بعضی َذم آن شده مانند امام علی )علیه السالم( که فرمودند: "فقر مر گ بزرگ است" و در بعضی 
مدح آن شده مانند حدیث رسول اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( که فرمودند: "فقر فخر من است" اینها به جهت اختالف 

اقسام فقر است و براى هر کدام احادیثی نقل شده است و این احادیث به هیچ وجه در تعارض با هم نیستند. 
در اینجا فقیر ازنوع حریص، فقرى که دارد مذموم است و ضد معنویت است زیرا خریص دائم در حال جمع 
کردن چیز اندک است در صورتیكه چیزهاى زیادى از دست می دهد و از اقسام فقر اضافی نیز، قانع، زاهد و 

عارف همسو با ایمان هستند که به تفصیل بیان شد. 

1- - نهج البالغه، حکمت391
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نتیجه گیری:
چگونه زندگی کردن انسان در دنیا بسیار مهم است زیرا براساس روایات و آنچه که ما تابه حال به چشم خود 
دیده ایم انسان یكبار در دنیا حق زندگی دارد، این خود انسان است که نوع زندگی کردن را براى خود انتخاب 

می کند. 
در دین اسالم احادیث گوناگونی در مدح و َذم فقر وجود دارد. 

فقرى که مدح آن در روایات آمده فقر حقیقی و بعضی از اقسام فقر اضافی است مانند:فقیر قانع، زاهد و 
عارف و آن فقرى که َذم آن در روایات آمده فقیر حریص است. 

 از مباحث بسیار مهم مانع به کمال رسیدن انسان به معنویت است مضرات فقر مادى می باشد که در این مقاله 
به خاطر ساختار مقاله فرصت نشد مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. 

مبحث )مضرات فقر( از مباحث بسیار مهم که جاى کار فراوان دارد و پیشنهاد می کنم که در پژوهش هاى 
آینده مورد توجه قرار گیرد. 
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1. قرآن کریم

2. نهج البالغه
3. مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، ج69، چاپ دوم، موسسه الوفاء، بیروت، 1403 ق. 

4. نراقی، مالاحمد، معراج السعاده، قم، پیام مقدس، 1389. 
5. نراقی، مالاحمد، جامع السادات، ج2، بی نا، بیروت، بی تا. 
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7. الحرالعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، )سی جلدى(موسسه آل البیت 

الحیاءالتراث، قم، 1374. 
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مردم ساالری در نهج البالغه

 الهه صبحی1
1- استادیار حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی، مهاباد، ایران 

 
خالصه

در فرهنگ سیاسی امام علی )ع( اگر چه اکثریت مترادف حقانیت نیست، در عین حال جایگاه ویژه اى را به 
خود اختصاص داده است و حكومت اسالمی را بر این رکن استوار کرده است. حاکم واجب االطاعه حاکمی 
است که مورد پذیرش اکثریت قرارگرفته باشد، حتی اینكه بهترین فرد نباشد و زمانی که اکثریت فرد اصلح را 

حمایت نكنند، فرد اصلح نیز شرعًا مكلف به تالش براى کسب قدرت و زعامت امت نمی باشد. 

کلمات کلیدی: امام علی )ع(، نهج البالغه، مردم ساالری. 
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1. مقدمه
اسالم بر نقش اکثریت به عنوان عامل اصلی تحقق احكام الهی تأکید می ورزد، نقشی که منحصر به زمان 
خاصی نبوده و همه اعصار و قرون را دربر می گیرد. تأیید بر نقش مردم در حكومت در زمینه یكی از مهم ترین 
اعتقادات شیعه تجلی می نماید. اعتقاد به مهدویت، اعتقاد به تحقق عدل و داد در زمین است و زمانی تحقق 
چنین عدالتی امكان پذیر خواهد بود که استقبال عمومی وجود داشته باشد و امام زمان )ع( زمانی ظهور خواهند 
کرد که اکثریت مردم کره زمین خواهان اجراى عدالت باشند. از نكات قابل توجه بررسی مشروعیت دینی، نظر 
اکثریت در انتخاب حاکم است، به این شرح که آیا نظر اکثریت شرعًا الزم االتباع است و وجوب شرعی دارد؟ یا 
اینكه نظر اکثریت هیچ ربطی به حكم شرعی ندارد و فرد با اطاعت از حكومتی که توسط اکثریت انتخاب شده 
است نه مستحق پاداش بوده و نه با مخالفت با آن مستوجب عقاب می باشد؟ و یا اینكه وجوب شرعی اطاعت از 

حاکم مشروط به رعایت شرایطی توسط اکثریت و وجود شرایطی در حاکم می باشد؟
از آنجا که پاسخ به این موارد مستلزم روشن شدن نظر امام علی )ع( در ابعاد دیگرى است، ضرورتًا مباحث زیر 

از یكدیگر تفكیک شده و بررسی خواهد شد:
1( از نظر امام علی )ع( حاکم می بایست چه ویژگی هایی داشته باشد؟

2( از نظر امام علی )ع( تبعیت از حاکم منتخبی که داراى تمام شرایط نباشد شرعًا چه حكمی دارد و امام علی 
)ع( در مقابل خلفاى سه گانه قبلی چه روش را در پیش گرفت؟

3( امام علی )ع( به چه دلیل خالفت را پذیرفت و در مشروع بودن حكومت خود به چه دالیلی استناد نمود؟
حاکم براى اجراى احكام الهی در جامعه باید به خداوند اعتقاد داشته باشد و از آنجا که خداوند فرموده 
است: »و من یبتغ غیراالسالم دینا فلن یقبل منه« )آل عمران، 85(، این شخص فقط باید مسلمان باشد. با توجه به 
اینكه پیروان دیگر ادیان کفار محسوب می شوند، خداوند هرگز سلطه کفار بر مسلمانان را اجازه نداده است. »و 
لن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیال»)نساء، 141(. با توجه به بدیهی بودن ضرورت وجود شرایط عمومی 
در حاکم، از قبیل مسلمان بودن، سالمت عقلی و جسمی و بلوغ، اکنون نظرات امام علی )ع( در خصوص حاکم 

شایسته را مرور می کنیم. 
امام علی )ع( وجود فضائل اخالقی را در حاکم ضرورى می داند و هر فردى که فاقد صفات حسنه باید و 
صفات رذیله اى مانند بخل، نادانی، ظلم، عدم اعتماد به نفس در مقابل دیگر حكومت ها و رشوه خوارى بر روح 
و جانش مسلط شده باشد، شایستگی رهبرى جامعه اسالمی را ندارد و می فرماید: و شما دانستید که سزاوار 
نیست حاکم و فرمانده بر ناموس و خون هاى مردم و غنیمت ها و احكام اسالم و امامت بر مسلمین بخیل باشد 
تا براى جمع مال ایشان حرص بزند و نه جاهل تا بر اثر نادانی خود آن ها را گمراه گرداند و نه ستمگر تا به ظلم 
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و جور آنان را مستأصل و پریشان نماید و نه هراسناک از تغییر ایام تا با گروهی همراهی کرده و دیگرى را خوار 
سازد و نه رشوه گیر در حكم تا حقوق مردم را از بین برده حكم شرع را بیان ننماید و نه آن کس که سنت پیامبر 

)ص( را تعطیل کند و بدین سبب امت را به هالکت بیفكند )نهج البالغه، خطبه 131(. 

پیشینه دارد،  فعاًل ظاهرالصالح است ولی سوء  به معاویه می نویسد شخصی که  نامه اى  )ع( در  امام علی 
این مسئولیت خطیر را عهده دار شود می بایست  امامت را ندارد و کسی که می خواهد  صالحیت رهبرى و 
در گذشته مرتكب اشتباه سیاسی نشده باشد؛ و بدان که به درستی تو از طلقا )کفار اسیرى که پیامبر آنان را 
آزاد کرد( هستی. از کسانی که خالفت براى آن ها جایز نیست و مشورت بر آن ها عرضه نمی شود و به تحقیق 
جریز بن عبدالله الجبیلی که از اولین مؤمنین و از مهاجرین است را به سوى تو فرستادن، پس بیعت کن و هیچ 
قدرتی نیست مگر به وسیله خداوند )مجلسی، 1403(. حاکم جامعه اسالمی در کنار صالحیت هاى اخالقی باید 
صالحیت علمی و مدیریتی نیز داشته باشد. امام علی )ع( در این باب می فرماید: سزاوارترین فرد براى خالفت 

قوى ترین مردم نسبت به آن و داناترین آن ها به فرمان هاى خداوند می باشد )نهج البالغه، خطبه 172(. 
امام علی )ع( در خطبه شقشقه به نقش اکثریت در انتقال قدرت به فرد بسیار اهمیت می دهد. این نقش از دو 
بعد قابل بررسی است: اول اینكه تقاضاى اکثریت از فرد باعث می شود پذیرش منصب حكومت وجوب شرعی 
پیدا نماید، که در این صورت منصب خالفت وظیفه اى است که خداوند بر علماء واجب گردانیده تا با آن حق 
مظلوم را از ظالم بگیرند و عدالت را در جامعه تحقق بخشند. اگر عالم از پذیرش خالفت خوددارى کند، نزد 
خداوند مقصر شناخته می شود. امام علی )ع( در این باب می فرماید: قسم به خداوندى که دانه را شكافت و 
جان را آفرید. اگر این بیعت کنندگان نبودند و یاران بر من حجت تمام نمی نمودند و خدا علما را نفرموده بود 
تا ستمكار شكم باره را برنتابد و به یارى گرسنگان ستمدیده بشتابند، هر آینه ریسمان و مهار شتر خالفت را بر 
کوهان آن می انداختم و آب می دادم آخر خالفت را به کاسه اول آن، زیرا فهمیده ام که این دنیاى شما نزد من 

خوارتر است از عطسه بز ماده )نهج البالغه، خطبه 3(. 
دوم اینكه حضور اکثریت فعال را به عنوان عامل مشروعیت بخش حكومت، یک امر عقالنی می داند و نظر 
اقلیت را در مقابل نظر اکثریت نافذ نمی شمارد و امام علی )ع( در مقام اثبات مشروعیت خالفت خود و محكوم 
بودن معاویه به همین نكته اشاره می کند که هرچند افرادى از قبیل معاویه در هنگام بیعت حضور نداشته اند، این 
بیعت عقاًل مشروعیت الزم را دارد، زیرا اجتماع و اتفاق نظر آحاد جامعه امكان پذیر نیست و بعد از عقد بیعت 
حاضرین شرعًا و عقاًل مجاز به نقض پیمان با حاکم نمی باشند و کسانی هم که غایب بوده اند حق انتخاب را از 
خود سلب کرده و موظف به اطالعت از نظر اکثریت فعال در صحنه می باشند: به جان خودم اگر امامت جز 
با حضور همه مردم برپا نشود، پس چنین امرى امكان پذیر نیست بلكه آن مردمی که حضور یافته اند از طرف 
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غایبین نیز تصمیم گیرى می کنند و کسی که حاضر بوده است حق رجوع از تصمیم خود را ندارد و آن کسی هم 
که غایب بوده است، حق انتخاب را از خود سلب کرده است )نهج البالغه، خطبه 172(. 

امیرالمؤمنین )ع( در نامه اى که به معاویه می نویسد، مجددًا این مطالب را یادآورى و همین استدالل را بیان 
کرده و می فرمایند: کسانی که با ابوبكر، عمر و عثمان بیعت کردند به همان طریق با من بیعت کرده، عهد و 
پیمان بستند؛ پس آنكه حاضر بوده و بیعت نمود مجاز نیست که کس دیگرى را انتخاب کند و آنكه حاضر 
نبوده مجاز نیست که آن را نپذیرد و مشورت حق مهاجرین و انصار می باشد و چون ایشان گردآمده و مردى را 
خلیفه و پیشوا نامید، رضا و خشنودى خداوند در این کار است و اگر کسی به سبب عیب جویی یا بر اثر بدعتی از 
فرمان ایشان سرپیچی کند او را به اطاعت وادار نماید و اگر فرمان آن ها را نپذیرفت با او می جنگد به جهت اینكه 
غیر راه مؤمنین را پیروى نموده و خداوند او را واگذارد به آنچه به آن روى آورده است )نهج البالغه، نامه 172(. 
از آنجا که بیعت مردم با امام علی )ع( در مدینه صورت گرفت، امام علی )ع( نظر ساکنین این شهر را محترم 
می شمارد و درنهایت بیان می کند که انتخاب آنان امرى است که خداوند هم به آن راضی است و اگر افرادى 
خواسته باشند برعلیه تصمیم اکثریت مردم موضع گیرى کنند، مردم شرعًا موظف هستند به یارى حاکم انتخاب 
شده قیام کنند و به پیكار با این افراد برهم زننده وحدت اجتماعی روى آورند. امام علی )ع( در خطبه دیگر 
نیز تكروى و مخالفت با اکثریت را سبب برهم زدن آرامش جامعه دانسته و تكروان را نمونه هاى انحراف از 
سنت هاى صالح معرفی می کند و به آنان دستور می دهد که از نظر اکثریت مردم که همان احترام به حكومت 
انتخاب شده و اطاعت از آن است، تبعیت نمایند؛ زیرا اطاعت واقعی از پروردگار مستلزم احترام از نظر اکثریت 
است و می فرمایند: پس پرچم و نشانه هاى فتنه ها و بدعت ها نباشید و آنچه ریسمان جماعت به آن بسته شده و 
پایه هاى اطاعت و بندگی بر آن بنا گردیده دست برندارید )نهج البالغه، خطبه 151(. امیرالمؤمنین )ع( در خطبه 
127 نیز مبارزه عملی با تفرقه افكن را یک وظیفه شرعی می داند و می فرماید: با اکثریت هم داستان شوید که 
دست خدا همراه جماعت است و از تفرقه بپرهیزید که موجب آفت است؛ آنكه از جمع مسلمانان کناره گیرد 
نصیب شیطان می شود، چنانكه گوسفندى که از گله کناره گیرد، نصیب گرگ بیابان است. هر که مردم را بدین 

شعار بخواند، او را بكشید هرچند زیر عمامه من باشد )نهج البالغه، خطبه 127(. 
اکنون این سؤال مطرح می شود که اگر اکثریت مردم فردى را انتخاب کنند که عالم ترین و کاردان ترین فرد 
جامعه نبود آیا چنین انتخابی مشروع است؟ و دیگر اینكه اطاعت از چنین حاکمی تابع چه حكمی می باشد؟ 
بررسی اوضاع سیاسی بعد از فوت پیامبر )ص( به روشنی به این سؤاالت پاسخ می دهد. به هر دلیلی و در هر شرایطی 
که بود امام علی )ع( با ابوبكر، عمر و عثمان بیعت کرده و اجازه نداد که کسی از بنی هاشم برعلیه حكومت 
قیام کند. امام علی )ع( در خطبه شقشقیه )نهج البالغه، خطبه 3( بیان کرده است که بعد از فوت پیامبر )ص( او 
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صالح ترین فرد براى اداره امور جامعه بوده است. در خطبه 119 نیز سوگند می خورد که اگر کسی بخواهد احكام 
واقعی اسالم را شناخته و رستگار شود، می بایست به وى که از اهل بیت است مراجعه کند و اگر چنین نكند 
گمراه و پیشمان خواهد شد. امام علی )ع( خود را براى اداره امور جامعه اصلح می دانسته و این اصلح بودن را نیز 
بارها به زبان آورده است )نهج البالغه، خطبه 6(. به رغم آن با سه خلیفه بیعت کرد. امام علی )ع( در باب بیعت 
خود با ابوبكر فرمود و دست خود را )از بیعت( بازکشیدم تا آنكه گروهی در دین خود نماندند و از اسالم روى 
برگرداندند و مردم را به نابود ساختن دین محمد )ص( خواندند. پس ترسیدم که اگر اسالم و مسلمانان را یارى 
نكنم رخنه اى در آن بینم و با ویرانی اى که مصیبت آن بر من سخت تر از محروم ماندن از خالفت است و از 

دست رفتن حكومت شما )نهج البالغه، خطبه 62(. 
امام علی )ع( نه تنها با ابوبكر، عمر و عثمان بیعت کرد بلكه هنگامی که از او مشورت می خواستند آنان را 
راهنمایی می کرد و از حمایت آنان خوددارى نمی ورزید و همواره به عنوان یک نظریه پرداز نظامی سپاه اسالم، 
خلیفه و مسلمانان را یارى می داد، چنانكه در باب فتح شام و خارج نمودن آن از دست رومیان، در عهد ابوبكر 
آورده اند که خلیفه با افراد مختلفی مشورت می کرد ولی فقط رأى و نظر امام علی )ع( را پذیرفت و سرانجام سپاه 
اسالم به پیروزى رسید. نقش امام علی )ع( دوران خالفت عمر ملموس تر بود. عمر تصمیم گرفت که در جنگ با 
ایران در لشكر مسلمانان حضور یابد. دیگران عمر را به این کار تشویق کردند اما امام علی )ع( مانع از این تصمیم 
شد )نهج البالغه، خطبه 146(. در نبرد جسر، که در مقابله با ایرانیان بود، وقتی خبر کشته شدن فرمانده سپاه 
اسالم به عمر رسید وى با اصحاب خود به مشورت پرداخت که آیا خود به کمک سپاه برود یا کسی را اعزام 
کند؟ امام علی )ع( پیشنهاد کرد که خود خلیفه به محل پیكار برود، زیرا مسلمانان روحیه خود را باخته بودند و 
حضور شخص خلیفه در جنگ سبب تقویت روحیه و انگیزه سپاهیان در نبرد می شد. برخورد امام علی )ع( با 
خالفت عثمان بسیار قابل توجه است. امام علی )ع( بیعت خود را با عثمان مشروط به حفظ رعایت مصالح جامعه 
کرد و حق جامعه را مقدم بر حقوق خود دانسته و فرمود: سوگند به خدا خالفت را رها می نمایم مادامی که امور 
مسلمانان منظم باشد و مادامی که در زمان خالفت بر دیگرى به جز من جور و ستمی وارد نشود )نهج البالغه، 

خطبه 73(. 
در زمان عثمان با افرادى مخلص همچون ابوذر ناعادالنه رفتار شد. ابوذر با خواند آیه »کسانی که طال و 
نقره را گنجینه و ذخیره می کنند و در راه خدا انفاق نمی کنند از حب دنیا آنان را به عذاب دردناک بشارت ده« 
)توبه، 34(، از عثمان انتقاد کرد و خلیفه بعد از محاکمه ابوذر دستور داد که او را به ربذه تبعید کنند )طبرى، 
1407( و به هیچ کس اجازه داده نشد که به دیدار وى برود و با او خداحافظی کند؛ امام علی )ع( به همراه 
فرزندانش حسن و حسین )ع( و برادرش عقیل و برخی از افراد بنی هاشم و نیز عمار یاسر، با ابوذر خداحافظی 
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کرد. با این همه، در مقابل حكومت جبهه گیرى نكرد و مانع از تبعید ابوذر به ربذه نشد. البته امام علی )ع( 
هیچ گاه اقدامات عثمان را توجیه نمی کرد، بلكه بارها او را نصیحت می کرد تا عثمان در صراط مستقیم قدم 
بردارد و مانع از ظلم بر مردم شود. هنگامی که اقدامات دستگاه خالفت سبب شورش مردم گردید، امام علی )ع( 
نه تنها به تضعیف عثمان نپرداخت، بلكه در حفظ حرمت دستگاه خالفت کوشید تا اشتباهات آن اصالح شود 

)نهج البالغه، خطبه 136(. 
زمان که عثمان در محاصره بود، عبدالله بن عباس را به سوى امام علی )ع( فرستاد و از او خواست که مدینه 
را به سوى ینبع ترک کند تا فریادهاى مردم در حمایت از خالفت امام علی )ع( کاهش یابد؛ اگرچه قباًل عثمان 
چنین تقاضایی را از امام علی )ع( کرده بود و امام علی )ع( نیز پاسخ مثبت داده بود، در این لحظه امام علی )ع( 
فرمود: اى ابن عباس، عثمان نمی خواهد مرا مگر همچون شتر آبكشی که با دلو آب می کشد که پیوسته در رفت 
و آمد باشد؛ فردى را پیش من فرستاد که بیایم و اکنون فردى را پیش من فرستاده است که بروم. به خدا قسم 
آن قدر از وى دفاع کردم که می ترسم خود مرتكب گناه گردم )نهج البالغه، خطبه 235(. بنابراین خلیفه و حاکم 
می بایست بهترین فرد جامعه باشد، ولی اگر مردم مفضول را بر فاضل مقدم داشتند، این انتخاب ولو اینكه بهترین 

انتخاب نیست، فاقد مشروعیت نمی باشد. 
از دیگر مواردى که امام علی )ع( بر استقبال عمومی مردم تأکید می کند، جمله اى است که امام علی )ع( 
در روز شورا به عبدالرحمن بن عوف فرمود: به درستی ما داراى حقی هستیم که اگر آن به ما داده شود آن را 
می گیریم و اگر از آن منع شویم، بر پشت شتر سوار شده و سفر بی توجهی به آن را شروع می کنیم ولو اینكه این 
سفر طوالنی باشد )ابن شهر آشوب، 1379(. از مستندترین موارد، جمله اى است که امام علی )ع( بعد از قتل 
عثمان و قبل از پذیرش خالفت فرموده است. بعد از کشته شدن عثمان، امیرالمؤمنین براى اینكه تصور نشود 
که او تمایل به حكومت داشته است، از مدینه خارج شد و شهر تا پنج روز بدون خلیفه بود. مردم چند بار براى 
بیعت با امام علی )ع( مراجعه کردند ولی امام علی )ع( نپذیرفت )شیخ مفید، 1413(. آخرین بار امام علی )ع( فرمود: 
مرا رها کنید و به دنبال کسی جز من بروید، زیرا ما با کارى روبرو خواهیم گشت که داراى رویه ها و رنگ هاى 
گوناگونی است، دل ها با آن همراه نیست و خردها آن ها را برنمی تابد و توان پذیرفتن آن را ندارند، افق ها یا ابرها 
گاه باشید چنانكه من به درخواست شما پاسخ میگویم شما را بد آنچه خودم  تیره گشته و راه راست ناپیداست. آ
می دانم وادار خواهم ساخت و به گفته گوینده اى و نكوهش نكوهشگرى فرا نخواهم داد. اگر مرا رها کنید 
من نیز چون یكی از شما خواهم بود و شاید نسبت به کسی که کار خود را به او وامی گذارید گوش کننده تر و 

مطیع تر باشم و بهتر است من یاور و مشگل گشاى شما باشم تا فرمانرواى شما )نهج البالغه، خطبه 91(. 
نویسندگان و شارحان نهج البالغه پیرامون این حدیث نظرات کاماًل متفاوتی مطرح کرده اند. ابن ابی الحدید 
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)1385( می گوید: اگر امامت امام علی )ع( از سوى پیامبر اسالم به صراحت مشخص شده بود جایز نبود که 
امام علی )ع( بگوید مرا رها کنید و به دنبال کسی غیر از من بروید و دیگر اینكه چه بسا من شنواترین و مطیع ترین 
کسی باشم که شما را به فرمانروایی خود منصوب می کنید و نمی فرمود که من براى شما وزیر و یارى کننده 
باشم بهتر از این است که براى شما فرمانده و حاکم باشم. فرید خراسانی )1409( می گوید: بنا به نظر بعضی 
چه بسا امام علی )ع( از روى تواضع از امامت امت استعفا داده باشد و بعضی دیگر معتقدند وقتی که امام علی )ع( 
نشانه هاى مخالفت و طغیان بعضی از مردم را دید براى خود جایز دید که امامت فرمانروایی مردم را به شخص 
دیگرى حواله کند و به دلیل اینكه چنین شرایطی وجود داشته است، عذر امام علی )ع( در نپذیرفتن امامت منطقی 
و معقول است و البته عده دیگرى نیز آن را از باب تهدید دانسته اند که اگر می توانید بروید خلیفه دیگرى غیر 

از من انتخاب کنید. 
بحرانی )1375( در تفسیر این فرمایش امام علی )ع( علی )ع( می گوید: از محتواى سخن امام علی )ع( در این 
خطبه چنین استفاده می شود که براى ایجاد عالقه در هر امر مطلوبی الزم است که دشوارى و منعی به وجود 
آید تا قدرش به خوبی دانسته شود. اما امام علی )ع( با عدم پذیرش خالفت در آغاز رغبت و میل آن ها را شدیدًا 
برانگیخت تا در قبول خالفت اصرار بورزند، زیرا انتقال خالفت به امام علی )ع( بعد از دگرگونی هایی بود که 
در دستورات دینی پدید آمده بود و قتل عثمان اتفاق افتاد و مردم بر ریختن خون او جرأت یافتند. در نتیجه این 
حوادث و تحوالت، نیاز بود که روحیه مردم را تقویت و آن ها را بر قواعد حق و دستورات الهی تشویق کند تا 
رغبت و میل آن ها را بر خالفت خویش بیش از پیش فزونی بخشد. علت نپذیرفتن خالفت، حوادث ناگوار 
آینده و پیمان شكنی بعضی از عناصر نامطلوب بود که در آغاز خالفت اصرار فراوانی بر قبول حكومت امام علی 
)ع( داشتند. اظهار اطاعت امام علی )ع( از خلیفه اى که آن ها انتخاب می کردند به دلیل این بود که امام علی )ع( 

وجوب اطاعت از پیشوا را از دیگران بهتر می دانست. اگر به فرض آن ها امیرى براى خود انتخاب می کردند و 
آن امیر برخالف فرمان خدا عمل می کرد، امام علی )ع( در برابر چنین امیرى فرمان بردارتر از آن ها نبود که بماند 

و مخالفت هم می کرد. 
راوندى )1406( در شرح این خطبه می گوید: امام علی )ع( می خواست حجت را بر مردم تمام کند که اگر 
او به حكومت بپردازد مطابق میل آن ها رفتار نكرده و بین مردم تبعیض قائل نخواهد شد؛ و مقصود امام علی )ع( 
از اینكه می فرماید که مردم او را رها کنند و با شخص دیگرى بروند این است که امام علی )ع( می دانست مردم 
از او اطاعت نخواهند کرد و با کناره گرفتن مردم از دور امام علی )ع( یكی از شرایط تحقق خالفت که وجود 
یار و یاور است فراهم نمی گشت و تكلیف از امام علی )ع( ساقط می گردید، زیرا امام علی )ع( در خطبه شقشقیه 
می فرماید: اگر حضور حاضرین و یاوران نمی بود و بر من حجت تمام نمی شد، طناب خالفت را بر گردن شتر 
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خالفت می انداختم. البته غرض امام علی )ع( این نبود که مانع از بیعت واجبی شود، بلكه می خواست بر آن ها 
حجت را تمام کند و اینكه امام علی )ع( فرمود: »لعلی اسمعكم و اطوعكم لمن و لیتموه امرکم«. چه بسا امام 
علی )ع( به این دلیل این مطلب را گفته است که اگر شخص دیگرى امامت مردم را بر عهده می گرفت و شرایط 

خالفت او مهیا نمی شد، او به مقتضاى تقیه عمل می کرد و در نتیجه از همه مردم در مقال حاکم مطیع تر بود. 
شوشترى )1972( معتقد است که امام علی )ع( در اینجا مطابق با عقیده حریف و دشمنان خویش سخن گفته 
است و در حقیقت امام علی )ع( امامت را جز براى خود و دیگر معصومین از عترتش قبول نداشته است. مغنیه 
)1972( می گوید که امام علی )ع( در اینكه خالفت فقط حق اوست و کس دیگرى شایسته خالفت نمی باشد 
لحظه اى شک نكرد ولی معتقد بود که براى کسب خالفت نمی بایست جنگید مگر اینكه دو عامل تحقق پیدا 
کند: 1( حقوق مسلمانان در حال تباه شدن باشد، 2( یاور و پشتیبانی که او را در حفظ و اقامه حقوق یارى کند 
وجود داشته باشد. نظرات دیگرى در این مورد گفته شده است از جمله  اینكه بیان چنین سخنی از سوى امام 
علی )ع( براى فرار از واقعیت و یا خوددارى از پذیرش حق مشروعش نبوده است، بلكه امام علی )ع( با توجه به جو 
اجتماعی و مسائلی که در فرا روى آن ها قرار داشت می خواست حجت را بر آن ها تمام کند و جلوى اعتراضات 
بعدى آنان را بگیرد و البته چه بسا به خاطر این بوده است که چون امام علی )ع( می دانست ناکثین و قاسطین و 
مارقین برعلیه او دست به طغیان خواهند زد؛ پس اگر مردم به سراغ شخص دیگرى بروند و امام علی )ع( یاران 
کافی براى اجراى حكومت عادالنه را بیابد، پذیرش خالفت به عنوان یک تكلیف از او ساقط می شود و چنین 

امرى از قبیل نفی حكم با از بین رفتن موضوع حكم می باشد )موسوى، 1418(. 
جرح و تعدیل نظرات مذکور و اظهارنظر در باب این حدیث شریف مستلزم مرورى بر اوضاع مدینه در فاصله 
قتل عثمان تا بیعت مردم با امام علی )ع( می باشد. بسیارى از مورخین از جمله سیف بن عمرالضبی االسدى، در 
این باب می گوید: مدینه بعد از قتل عثمان به مدت پنج روز فاقد خلیفه بود. در این مدت الغافقی ابن حرب 
امور شهر را کنترل می کرد و مردم دنبال کسی می گشتند که اداره امور را قبول کند ولی کسی را نیافتند. اهالی 
مصر به جستجوى امام علی )ع( برآمدند و اما خود را از آن ها پنهان کرده بود و به اطراف مدینه پناه برده بود و 
هنگامی که مردم امام علی )ع( را دیدند، امام علی )ع( آن ها را از خود دور کرد و از آن ها و سخنانشان چندین بار 
تبرى می جست. آنگاه اهالی مصر مردم مدینه را جمع کردند و گفتند اى مردم مدینه، ما به شما دو روز مهلت 
دادیم تا خلیفه اى انتخاب کنید. به پروردگار سوگند که اگر این کار را به پایان نرسانید، فردا علی، طلحه و زبیر 
و عده زیادى از مردم را خواهیم کشت. پس این در هنگامی بود که مردم براى بیعت با امام علی )ع( به سوى او 
هجوم آوردند. پس امام علی )ع( به آنان فرمود: »مرا رها کنید و به دنبال کسی جز من بروید، زیرا ما با کارى 
روبرو خواهیم گشت که داراى رویه ها و رنگ هاى گوناگونی است، دل ها با آن همراه نیست و خردها آن ها 
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گاه باشید چنانكه  را برنمی تابد و توان پذیرفتن آن را ندارند، افق ها یا ابرها تیره گشته و راه راست ناپیداست. آ
من به درخواست شما پاسخ می گویم شما را بد آنچه خودم می دانم وادار خواهم ساخت و به گفته گوینده اى 
و نكوهش نكوهش گرى فرا نخواهم داد. اگر مرا رها کنید من نیز چون یكی از شما خواهم بود و شاید نسبت 
به کسی که کار خود را به او وامی گذارید گوش کننده تر و مطیع تر باشم و بهتر است من یاور و مشگل گشاى 
شما باشم تا فرمانرواى شما )نهج البالغه، خطبه 91(، و بعد از این ماجرا بود که مردم با شرایط علی راضی شده 

و با او بیعت کردند. 
2. نتیجه گیری

با در نظر داشتن واقعیت تاریخی می بایست چند نكته را از یكدیگر تفكیک کرد: اول اینكه امام علی )ع( به 
صالحیت خود براى امام علی )ع( ت و رهبرى لحظه اى شک نداشت و تردیدى هم به خود راه نداد؛ همان گونه 
که در خطبه ششم نهج البالغه فرموده است: »فوالله ما زلت مدفوعا عن حقی مستاثر علی منذ قبض الله حتی 
یوم الناس هذا«. دوم اینكه همان طور که بعضی از شارحین نهج البالغه اظهار داشته اند، پذیرش خالفت وقتی 
الهی عدالت  بر مبناى احكام  به وظیفه شرعی خود عمل کرده و  بتواند  واجب می شود که خلیفه و حاکم 
اجتماعی را در جامعه پیاده سازد، ولی متأسفانه افرادى از قبیل ابن ابی الحدید جایگاه معنوى امامت را با خالفت 
و در دست داشتن قدرت سیاسی یكسان دانسته و تصور نموده اند وقتی امام علی )ع( می فرماید دعونی و التمسوا 
غیرى، این جمله بر نفی امام علی )ع( ت امام علی )ع( داللت می کند؛ حل آنكه بحث خالفت و اداره امور 
سیاسی بحثی جدا از مقام معنوى بود که امام علی )ع( می توانست از آینده خبر دهد، چنانكه می فرمود: سلونی 

قبل ان تفقدونی. 
لعلی  فانا کاحدکم و  ان ترکتمونی  التمسوا غیرى... و  )ع( می فرماید دعونی و  امام علی  اینكه وقتی  سوم 
اسمعكم و اطوعكم لمن و لیتموه امرکم و انا لكم و خیر منی لكم امیرا، امام علی )ع( واقعًا آنچه را که در دل 
داشته، بر زبان آورده است، زیرا اماکن اینكه فردى غیر از امام علی )ع( به حكومت انتخاب می شد کاماًل منتفی 
نبود. همان گونه که در روایت تاریخی فوق مالحظه شد، در مرحله اول مردم به سوى امام علی )ع( آمدند ولی 
وقتی امام علی )ع( بیعت با مردم را نپذیرفت به سراغ افراد دیگرى رفتند تا آن ها را به خالفت منصوب کنند و 
درنهایت دوباره به سوى امام علی )ع( آمدند و امام علی )ع( قلبًا تمایلی براى خالفت و حكومت بر جماعتی که 
از سیره پیامبر )ص( فاصله گرفته بودند نداشت، که این عدم تمایل را به صراحت در خطبه شقشقیه بیان می کند. 
همچنین فرمود که اگر من حاکم باشم بر مبناى تشخیص خودم عمل خواهم کرد و پیرو هوى و هوس هاى شما 
نخواهم بود و به حرف هیچ کس گوش نخواهم داد، ولی وقتی امام علی )ع( به خالفت می رسد، از حقوق خود 
صرف نظر کرده و حتی المقدور نظر مردم را در سیاست هاى خود لحاظ می کرد. چهارم اینكه امام علی )ع( ضمن 
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اعتقاد به امامت و صالحیت خود براى رهبرى، یقین داشت که این صالحیت ها و توانایی ها وقتی به بار می نشیند 
که زمینه مساعد وجود داشته باشد ولی حضور و خواست مردم و حمایت آن ها از حاکم سبب می شود تا پذیرش 
خالفت به عنوان یک تكلیف الهی به قطعیت رسیده و امام علی )ع( این منصب را بپذیرد، ولو اینكه مردم مخلصانه 
از حق و عدالت حمایت نكنند. اگرچه امام علی )ع( حضور فیزیكی مردم را مالحظه کرد و از صالحیت خود 
نیز خبر داشت، در عین حال با توجه به روحیات مردم و شرایط اجتماعی آن روز، مجاز می دانست که مردم او 
را انتخاب نكرده و فرد دیگرى را به حكومت برگزینند و چنین امرى را خالف شرع نمی دانست. به تعبیر خود 
امام علی )ع(، چه بسا چنین انتخابی براى بعضی از مردم بهتر می بود و به نظر می رسد که قبول حكومت و خالفت 
چنین مردمی براى امام علی )ع( آسان تر از تحمل شرایط اجتماعی زمان ابوبكر، عمر و عثمان نبوده است، زیرا 
امام علی )ع( می بایست احكام اسالم اصیل را بر کسانی که به حسب ظاهر مسلمان هستند ولی عماًل از عدالت 
اسالمی گریزانند به اجرا درآورد. احكام وقتی قابلیت اجرایی پیدا می کند که مردم به مقام معنوى و روش امام 
علی )ع( اعتقاد داشته و از او تبعیت کنند نه اینكه همچون شتر جوان کوهان شكسته اى باشند که به راه هاى 

مختلف بخواهند از زیر بار اطاعت شانه خالی کنند. 
در  و  نبودند  برخوردار  کامل  ایمان  از  که  را  مردمی  همین  نظرات  )ع(  علی  امام  اینكه،  نكته  آخرین 
تصمیم گیرى هاى خود دچار اشتباهات عمده اى نیز شدند محترم شمرده و کسی را به بیعت مجبور نكرد. امام 
علی )ع( افرادى را که بیعت کرده بودند وادار به شرکت در جنگ نمی کرد و آن اشخاص را هم که به ناحق بیعت 
خود را نقض کرده بودند مجازات ننمودند، بلكه کوشید با آنان با دلیل و منطق و رأفت برخورد کرده و تا جایی 
که بتواند آنان را به راه راست هدایت کند. عمده ترین دلیل پذیرش خالفت، تقاضا و پافشارى شدید مردم بود 
و امام علی )ع( همان قدر صادقانه جمله دعونی و التمسوا غیرى را بر زبان آورد و جمله فزت و رب الكعبه را به 

زبان جارى ساخت. 
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روش شناسی عاّلمه شوشتری)ره( در نقد متنی نهج البالغه با تکیه بر شرح بهج الصباغه

حمیدرضا صراف1 
1- استادیار دانشگاه زنجان

چکیده
 نقدمتن عنوانی جدید است که در مباحث  علوم دینی با علل الحدیث مرتبط است. بررسی اصالت الفاظ 
یک متن از جمله مباحث نقدمتن است؛ هم چنین یكی از مسائلی که در حوزه احادیث وجود دارد، وجود تغییر 
لفظی در بسیارى از احادیث است. تغییر لفظی در برخی از موارد حتی به تحریف معنایی هم منجرشده است. 
نهج البالغه نیز که از کتب مهم حدیثی است از ورود محّرفات مصون نبوده است؛ شناخت این مسأله در راستاى 
شناخت عمیق نهج البالغه ضرورى است. نوشته ها و کتب متعددى پیرامون نهج البالغه به نگارش درآمده است 
که شروح نهج البالغه بخشی از این نوشته هاست؛ در برخی از این شروح به مسأله ورود محّرفات در نهج البالغه 
اشاره شده است. یكی از مهمترین شروح نهج البالغه کتاب بهج الصباغه فی شرح نهج البالغه، نوشته عاّلمه 
محمدتقی شوشترى)ره( است. این شرح از جهات زیادى قابل توجه است که یكی از این جهات، توجه این شرح به 
حوزه نقد متن نهج البالغه است. در این مقاله به برخی از فعالیتهاى نقدمتنی عالمه شوشترى)ره( در بهج الصباغه، 
در حوزه شناخت نهج البالغه پرداخته خواهدشد و روش نقد متنی وى در کتاب بهج الصباغه مورد کنكاش قرار 

می گیرد. 

واژه های کلیدی: نهج البالغه، بهج الصباغه، نقد متن، نقد حدیث، روش شناسی. 
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 مقدمه
و  از کلمات  معارف اسالمی است، دربردارنده مجموعه اى  از کتب مهم در حوزه  نهج البالغه که یكی 
این کتاب صرفا در تشیع  آنها را جمع آورى کرده است.  نوشته هاى حضرت علی)ع( است که سیدرضی)ره( 
دوازده امامی مورد توجه قرار نگرفته بلكه به عنوان مثال در اهل سنت و شیعه زیدى نیز موردتوجه قرار گرفته و برخی 
از شرحهاى این کتاب توسط عالمان سنی و زیدى به نگارش درآمده است. پرواضح است که شخصیت علی )ع( 
داراى جایگاه خاصی در تشیع  است و به عنوان امام اول شناخته می شود و کتاب نهج البالغه نیز که بخشهایی از 
کالمها و نوشته هاى ایشان را دربر دارد، داراى جایگاه خاصی در فرهنگ شیعه است. به طور طبیعی بحث در 
مورد اصالت یک کالم منسوب به چنین شخصیتی بسیار اهمیت دارد و ممكن است اشتباه در انتساب یک 
کالم به ایشان ضربات سخت و سهمگینی را بر پیكره تشیع وارد سازد. از آنجا که کالم و رفتارهاى علی )ع( در 
جهان اسالم بسیار تاثیر گذار بوده است، نقد متنی کالمهاى منسوب به ایشان و بررسی اصالت یا عدم اصالت 

تک تک کلمات منسوب به ایشان داراى اهمیت است. 
1-بیان مساله

 یكی از حقایقی که در مورد بسیارى از مجموعه هاى حدیثی وجود دارد، ورود برخی جعلّیات و تحریفات در 
آنهاست؛ متأسفانه نهج البالغه از این آسیب در امان  نمانده و با این آفت روبروست. نظر برخی از محققین به مسأله 
نقد متن نهج البالغه جلب شده و هر یک با ابزارهایی به این موضوع پرداخته اند که از جمله آنها، عالمه محمد 

تقی شوشترى )ره( است. مسأله این است که ایشان با چه روش و ابزارهایی به نقد متن نهج البالغه پرداخته است؟
2- پیشینه پژوهش

 از جمله کتابهایی که به مبحث نقد متنی نهج  البالغه پرداخته اند تعدادى از شروح نهج البالغه است. 
از جمله شروحی که به این موضوع توجه کرده و به تحقیق دراین مورد اهتمام داشته، کتاب بهج الصباغه فی 
شرح نهج البالغه، نوشته عالمه محقق محمدتقی شوشترى)د1374ش( است. 1 هرچند ایشان در برخی مواضع 
دیگر نیز به این موضوع پرداخته است)براى نمونه ن ك: شوشترى، 1401: 55/1و76و71/3( لیكن گسترده ترین 
صورت این تحقیق از جانب ایشان، در شرح موضوعی وى بر نهج البالغه دیده می شود. این مقاله به معرفی 
برخی از تحقیقات جعل شناسانه و تحریف شناسانه عالمه شوشترى در بهج الصباغه در حوزه شناخت نهج البالغه 
خواهد پرداخت و روش نقد متنی وى در بهج الصباغه مورد کنكاش قرار می گیرد. شایسته ذکر است که موارد 
یاد شده غیراز بررسی هاى نسخه شناسی و انتقادات عالمه شوشترى به برخی از مواضع چند نسخه مختلف 
از نهج البالغه است. نیزدر این مقاله آنچه از نهج البالغه مّد نظر است اعّم از مطالب منسوب به امام علی)ع( و 

اضافات سّیدرضی)ره( است. 
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3 – نقد متنی نهج البالغه توسط عالمه شوشتری)ره(
یكی از آفاتی که بسیارى از مجموعه هاى حدیثی با آن روبروست، آفت وارد شدن احادیثی جعلی و ساختگی 
و ورود برخی تحریفات در این مجموعه ها است که متأسفانه کتاب نهج البالغه نیز از این آفت مصون نمانده 
است. در این بخش به برخی از استنادات و ابزارهاى عالمه شوشترى در نقد متنی نهج البالغه و معرفی برخی 
از موارد نقد شده از سوى ایشان پرداخته می شود. قابل ذکر است که عالمه شوشترى در تبیین نقد خود، در 

مواردى، از ترکیبی از چند ابزار استفاده کرده اند. 

3-1 – نقد متن بر اساس منابع تاریخی و حدیثی متقدم بر نهج البالغه
3-1-1- حکمت 281 2

 »کان لی فیما َمضی أٌخ فی الله و کان ُیعّظمه فی عینی ِصغُر الّدنیا فی َعینه وکاَن خارجًا ِمن ُسلطان بطنه...« 
مشخص نیست که از چه روى سیدرضی )ره( این کالم را به علی)ع( نسبت داده است، درحالی شیعه و سّنی 
اتفاق نظر دارند که این کالم، سخن امام حسن)ع( است. کلینی و ابن شعبه حّرانی از شیعه و ابن قتیبه دینورى و 
خطیب بغدادى از اهل تسّنن این کالم را از امام حسن)ع( روایت کرده اند. در کافی کلینی آمده است که »خطب 
عظم الناس فی عینی و کان رأُس ما َعظم 

َ
الناَس الحسُن بن علی )ع( فقال أّیها الناس أنا أخبرکم عن أٍخ لی کان ِمن أ

به فی َعینی ِصغرالدنیا فی َعینه کاَن خارجًا من سلطاِن َبطنه...« )شوشترى، 1376: 467/12(
3-1-2- خطبه 8

 »یزعُم أّنه قد باَیَع ِبَیده و َلم ُیبایع ِبقلبه َفَقد أقرَّ بالبیعِة و اّدعی الولیجَة فلیأِت َعلیها ِبأمٍر ُیعرف َو إاّل َفلیدُخل فیما 
خرج منه« این خطبه که دربردارنده جوابی است به ادعایی از سوى زبیربن عوام در مورد بیعت کردن با علی)ع( از 
روى اکراه، در نهج البالغه به علی)ع( منتسب شده است لیكن بر اساس وقوف عالمه شوشترى، این کالم، سخن امام 
حسن)ع( است، که ایشان آن را به اشارت علی)ع( در جواب ابن الزبیر بیان فرمود. در کتاب الجمل شیخ مفید آمده که 
پس از اینكه خطبه ابن الزبیر در مذمت علی)ع( به ایشان رسید به فرزندشان فرمودند که خطبه بخواند: »فبلغ ذلک 
امیرالمؤمنین علیه السالم فقال لولده الحسن علیه السالم: ُقم یا ُبنّی فاخطب فقاَم خطیبًا َفحمَد اللَه و أثنی علیه و قال أیها الناس 
قدَبلغنا مقالة ابن الزبیر... و أما قوله إنَّ علّیًا ابتّز الّناس أموَرهم فإّنه اعظُم حجٍة لبیه َزَعم أّنه باَیَعه بیده ولم یبایعه ِبقلبه 
فقد أقَرّ بالبیعِة و اّدعی الولیجة َفلیأت علی ما اّدعاُه ببرهاٍن و أّنی له ذلک...« )شوشترى، 1376: 536/9 و مفید، 
الجمل، 1414: 326و327( البته کاماًل محتمل است که امام علی)ع( این کالم منقول در نهج البالغه را در موضع یا 
مواضعی بیان کرده و امام حسن)ع( نیز از این کالم در خطبه خویش استفاده کرده باشد و سّیدرضی)ره( این کالم را در 
جایی منسوب به امام علی)ع( دیده و نقل کرده وآن منبع به دست ما نرسیده است. )حسینی الخطیب، 1409: 353/1(
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3-1-3- نامه 62 
 سیدرضی)ره( در عنوان نامه 62 نهج البالغه، آن را قسمتی از نامه علی)ع( به مصریان که همراه مالک اشتر 
فرستاد معرفی می کند: »و من کتاٍب له علیه السالم إلی أهل مصر مع مالِک الشتر رحمه الله لّما َو اّله إمارَتها « 
توسط  آنچه   )21/1 ) شوشترى، 1376:  نسبت داده است.  از محل خود  غیر  به جایی  را  این کالم  سیدرضی 
عالمه، به عنوان روایت از علی)ع( با این مضامین یافت شده، خطبه اى از ایشان است در کوفه بعد از سقوط مصر 
و کشته شدن محمدبن ابی بكر و در پی سوال از ایشان در مورد عقیده اش نسبت به ابوبكر و عمر؛ و کشته شدن 
محمدبن ابی بكر بعد از کشته شدن مالک اشتر بوده است؛ این روایت را ابن قتیبه در تاریخ الخلفا، ابراهیم ثقفی 
در الغارات، محمدبن یعقوب کلینی در الرسائل و محمدبن جریر طبرى در المسترشد بیان کرده اند و روایات 
چهارگانه این کتب براین اتفاق نظر دارد که آنچه در نامه 62 آمده، قسمتی از خطبه علی)ع( است به صورت 
نوشته براى مردم در کوفه و آن بعد از سقوط مصر و کشته شدن محمدبن ابی بكر، و در مورد شرح حال ایشان)ع( 
بعد از پیامبر)ص( بوده است، هنگامی که از علی)ع( در مورد خلفاى متقدم خود سؤال پرسیدند. هرچند عاّلمه 
محتمل می داند که روایتی دیگر وجود  داشته باشد که این نامه را، نامه اى از سوى علی)ع( به مصریان که همراه با 
مالک اشتر فرستاد معرفی کرده باشد و سیدرضی نیز به آن استناد کرده است، لیكن احتمال بیشتر را این می داند 
که سیدرضی)ره( بدلیل دغدغه اش در مورد متن ها، در اسانید دقت نكرده و با حدس خود گمان کرده که نامه 
مذکور، نامه به مصریان است. ) شوشترى، 1376: 369/4-373؛ابن قتیبه، 1363: 154/1-159؛ثقفی، بی تا: 
302/1-322؛ابن طاووس، 1412: 236-269و طبرى امامی، 1415: 409-426( این نكته قابل توجه است که در 
برخی از منابع به نامه علی)ع( به مسلمانان مصر که همراه مالک اشتر فرستاده شد اشاره شده است که از نظر متن 
با نامه 62 نهج البالغه بسیار متفاوت است. خود سیدرضی)ره( در نامه 38 نهج البالغه یكی از روایات این نامه 
را آورده و در عنوان آن نیز بیان کرده که »إلی أهل مصر لّما ولی علیهم الشتر« )نامه/38؛مفید، امالی، 1414: 

81و82 و ثقفی، بی تا: 267-260/1(
3-1-4- نامه 53

یكی از موارد تحریف که براساس افتادگی متن است، قسمتی از عهدنامه مالک اشتر است که کلمه »فیء« 
هل الحاجِة و 

َ
فلی من أ ساقط شده است: »َواعلم أنَّ الرعّیة طبقاٌت ال َیصُلح بعُضها ااّل ِببعٍض... ثمَّ الطبقُة السُّ

المسكنِة اّلذیَن یحَقّ ِرفُدهم و معوَنُتهم َوفی الله لكٍل َسَعٌة « در نقلی از این عهدنامه که در نهج البالغه آمده 
عبارت »َوفی الله لكٍل َسَعٌة « نقل شده است درحالی که اصل این عبارت همانطور که در تحف العقول ابن 
الله لكٍل سعٌة « می باشد. )شوشترى،  شعبه حّرانی آمده است و سیاق کالم نیز برآن  داللت دارد »َو فی فیء 

1376: 528/8و حّرانی، 1384: 127(
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3-1-5- نامه 57
»أما  آمده که:  به بصره است  مدینه  به کوفیان در مسیر  نامه علی)ع(  نهج البالغه که روایت  نامه 57  در    
این کالم تصحیفی  این درحالی است که در  إّما مظلومًا...« و  إّما ظالمًا و  فاّنی خرجُت ِمن َحّیی هذا  بعُد 
ابومخنف  جمل  که  این نامه  مستند  در  شده است.  تبدیل  َحیی(  )من  به  )مخرجی(  اصل  در  و  داده  رخ 
امام حسن)ع( و عّمار)رض(  تاریخ طبرى منقول است که  است آمده که »فاّنی خرجُت مخرجی هذا « در 
لفظ)من  نه  و  است  آمده  )مخرجی(  لفظ  طبرى  نقل  در  و  حكایت کردند  کوفیان  براى  را  علی)ع(  کالم 
 :1409 10/14و11وطبرى،   :1378 55/1؛ابن ابی الحدید،   :1401 64/10؛همو،   :1376 )شوشترى،  حیی( 

 )512/3
3-1-6- حکمت 363

 در این حكمت آمده است که »ال َشرَف أعلی ِمَن اإلسالم... والشّر جامٌع ِلمساوى الُعیوِب «. عاّلمه این 
عنوان را بخشی از خطبه وسیله که در روضه کافی کلینی روایت شده است معرفی کرده و معتقد است که ظاهرًا 
دراینجا تصحیفی رخ داده است وکلمه )البخل( به )الشر( تحریف شده است )شوشترى، 1376: 599/14و600( 
لیكن تصحیف کلمه)بخل( به)شر( به جهت عدم تشابه این دو کلمه بسیار بعید است ونیز در کتاب الروضه کافی 
ره( آمده است ومعناى این کلمه را )الحرص(  ر( کلمه )الشَّ به تحقیق استادعلی اکبر غفارى به جاى کلمه)الشَّ
معرفی کرده است)کلینی، 1388: 19( غیر از روضه کافی کلینی، قسمتهایی از خطبه وسیله در تحف العقول 
و غررالحكم نیز نقل شده ودر آنها نیز »الّشره جامٌع ِلمساوى الُعیوِب « مضبوط است. ) حّرانی، 1384: 88 
و آمدى، بی تا: 38/1( البته حكمت مورد بحث در نهج البالغه، با تفاوتهایی اندک، در وصیت امام علی)ع( 
به امام حسین)ع( نیز آمده است که در آن نیز»الشره جامٌع ِلمساوى الُعیوِب « مضبوط است. )حّرانی، 1384: 
ره( است که تشابه زیادى نیز با یكدیگر دارند و نه  ر( تصحیف یافته )الشَّ 85( بر اساس این مطالب، کلمه )الشَّ
ره( را )البخل( در نظرگرفته و آن را  تصحیف یافته )البخل(. البته ممكن است عاّلمه شوشترى، معناى کلمه )الشَّ

به جاى خود این کلمه آورده است. 
3-2- نقد متن بر اساس موازین ادبی و بالغی 

3-2-1- خطبه 49
  در خطبه 49 نهج البالغه آمده است که: »الحمُد لله اّلذى َبَطن َخّفیات المور و َدّلت علیه أعالُم الظهور 
آمده  نهج البالغه  در  آنچه  ُیبصُره....«  ثبته 

َ
أ من  و القلُب  ُتنكره  َیره  َلم  من  البصیر فالعیُن  َعین  وامتنَع علی 

است تحریف شده روایت اصلی است. ابن ابی الحدید غیر از آنچه در نهج البالغه آمده است، روایتی دیگر نیز 
از ین کالم نقل کرده که»فال قلب من َلم یره ُینكره و العین من أثبته ُتبصره« که این وجه جدًا مناسب تر  است زیرا 
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انكار منسوب به قلب است و دیدن منسوب به چشم است ولی روایت اول عكس آن است و صحیح نیست جز 
با تأویل کردن. )شوشترى، 1376: 22/1و168(

3-2-2- خطبه 64
 در خطبه 64 آمده است که: »الحمدلله الذى لم تسبق له حاٌل حااًل... َلم یُؤده خلُق ما ابتدأ و ال تدبیُر ما َذرأ 
والوَقَف به عجٌز عّما َخلَق...« ظاهرًا در »والوَقَف به عجٌز عّما َخلَق « تصحیفی رخ داده است؛ گفتن عبارت 
)وقف بی المُر الفالنی عن الشیء الفالنی( در هنگامی  است که آن کار را انجام نمی دهی؛ پس به ناچار اصل 
عبارت باید این باشد که )والوقف به عجٌز فی ما خلق( یا )وال وقف به عجٌز عّما َلم یخلق(. روایت شیخ صدوق 
از این خطبه در کتاب التوحید، شاهدى بر این مطلب است: »... والمن عجز و المن َفترٍة بما َخلق اکتفی َعلم ما 

خلق و َخلق ما علم « ) شوشترى، 1376: 184/1و صدوق، بی تا: 43(
3-2-3- نامه 53

 در عهدنامه مالک اشتر آمده است که: »... َفَوّل من جنودک أنصَحهم فی نفسک لله و لَرسوله و إلمامَک و 
أنقاهم جیبًا و أفَضَلهم حلمًا مّمن یبطیُء عن الَغَضب و یستریُح إلی الُعذر...« این در حالی است که در عبارت 
)یستریُح إلی العذِر( تصحیفی وجوددارد و )یسرُع إلی العذر( به )یستریُح إلی العذِر( تحریف شده است همانگونه 
شوشترى، 1376:  برآن است. )  نیز شاهدى  نقل شده و سیاق کالم  که عبارت صحیح آن در تحف العقول 
531/8 و حّرانی، 1384: 128( اگر عبارت یاد شده تحریف نشده بود باید گفته می شد )ویستریُح عن العذر( و نه 
)إلی العذر(. مراد علی)ع( این است که ]فرد موردنظر[ کم غضب می کند و هنگامی که به ندرت غضب می کند، 
سریعًا عذرمی خواهد. )شوشترى، 1401: 71/3( قابل ذکر است که بعد از عبارت مورد بحث، آمده است که: »و 
عُف « در این عبارات نوعی تقابل بین  ن ال ُیثیرُه الُعنُف وال یقعُد به الضَّ عفاء و َینبو َعلی القویاء و ِممَّ یرأُف ِبالضُّ
عفاء( با )القویاء( و بین )ال ُیثیرُه( با )ال یقعُد به(؛  چند کلمه برقرار است از جمله بین )یرأُف( با )َینبو( و بین )الضُّ
این مطلب یكی از قرائن درستی متن تحف العقول است؛ زیرا بین )ُیبطُئ( و )یسرُع( نیز تقابل وجود دارد واز این 
جهت با عبارات بعد از خود کاماًل هماهنگ است و احتمااًل مقصود عاّلمه شوشترى از شاهد بودن سیاق بر این 
تصحیف، همین هماهنگی است. قابل توجه است که در کتاب دعائم االسالم قاضی نعمان نیز »و یسرع إلی العذر 

« مضبوط است. ) قاضی نعمان، 1426: 333/1(
3-3- نقد متن بر اساس مقبوالت فقهی و کالمی مذهب

3-3-1- چهارمین کالم غریب نهج البالغه
در این عنوان آمده است که: »إذا َبلغ الّنساُء َنصَّ الَحقائق َفالعصبة أولی«. از نظر عالمه شوشترى این خبر 
جعلی است) شوشترى، 1401: 313/4( و آنچه که سیدرضی )ره( در ارتباط با معناى این خبر بیان کرده که 
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برادران و عموها نسبت به زن بالغ والیت دارند مذهب اهل تسنن است که این خبر نیز از طریق آنان نقل شده و 
اصل در نقل آن ابوعبید است ولی در نزد شیعه اجماع براین است که زن، در صورتی که صغیره باشد، ولی او 
پدر و جد او هستند ولی در مورد ولی بودن پدر و جد براى زن کبیره باکره در میان علماى شیعه اختالف وجود 
دارد و در مورد زن کبیره غیر باکره، خالفی وجود ندارد که آن دو بر زن والیت ندارند. ) شوشترى، 1376: 
334/14( منشأ اشتباه رخ داده توسط سیدرضی، کثرت انس او با اخبار اهل تسنن است و به این سبب است که 
این خبر را حق تصور کرده، همانطور که در کتاب المجازات النبویه تصور کرده که مستند اذان، خواب یک 
صحابی بوده است)همانطور که اهل تسنن روایت کرده اند( در صورتی که اخبار شیعه متضمن این است که 
جبرئیل اذان را برپیامبر)ص( نازل کرد درحالی که ایشان بردامان علی)ع( بود) شوشترى، 1401: 313/4(شایسته ذکر 
است که نقد عاّلمه شوشترى براین کالم، با فرض صّحت مبانی فقهی مذکور، در صورتی صحیح است که 
معناى دیگرى غیر از آنچه سّیدرضی در نهج البالغه براى این کالم بیان کرده، متصور نباشد و اگر احتمال 
دیگرى وجود داشته باشد که با نظام فكرى امیر المؤمنین)ع( همخوانی داشته باشد، امكان صدور این کالم از 
سوى ایشان منتفی نیست. براى مثال ممكن است مقصود از این کالم، اولوّیت داشتن ازدواج مردان یک خانواده 

با دختران آن خانواده از نظر روابط خانوادگی و از منظر مبحث صله رحم باشد. 
3-3-2- خطبه 167

و من کالم له علیه السالم بعد ما بویع بالخالفة لو عاقبت قومًا ممن اجلب علی عثمان؟ فقال علیه السالم: »یا أخوتاُه 
إّنی لسُت أجهُل ما تعلمون و لكن کیَف لی ِبقّوة و القوُم المجلبوَن علی حدِّ شوکتهم یملكوَننا و الَنملكهم...« 
از مجموع معّرفی خطبه توسط سیدرضی و متن خطبه فهمیده می شود که عده اى از صحابه، قصاص قاتالن 
عثمان را از علی)ع( مطالبه کردند و امام )ع( آن را به فرصتی مناسب محول کرد لیكن عاّلمه شوشترى معتقد است 
که این کالم ساختگی است و از کالم علی)ع( نیست و آنچه دراین کالم نقل شده را کسی جز سیف روایت 
نكرده که روایات او همگی دروغ و خالف سیره نویسان است و از اکاذیب او این است که ابوذر به میل خود 
به ربذه رفت و این خبر نیز مانند سایر اخبارى که طبرى آنها را از السرّى 3 از شعیب از سیف نقل میكند دروغ 
و ساختگی است. از نظر عالمه شوشترى این کالم که برخی به امیرالمؤمنین )ع( نسبت داده اند به کالم معاویه 
و به روش او در فرصت طلبی براى به چنگ آوردن قاتالن عثمان شبیه تر است و کالم ایشان و شیعیانشان در 
مورد قتل عثمان و قاتالن او همگی برضد این  کالم است. چگونه ممكن است که این کالم، کالم علی)ع( باشد 
درحالی که ایشان، قاتالن عثمان را در زمانی که معاویه آنها را مطالبه کرد تسلیم او نكردند )شوشترى، 1376: 
448/9-465 ( عاّلمه منشأ اشتباه سیدرضی )ره(را این می داند که او بر جمع هر کالم فصیحی که منسوب به 
علی)ع( بوده، اشتیاق داشته و متون آنها را به قدر کافی بررسی نكرده است. خود سیدرضی در نهج البالغه نامه اى 
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را نقل کرده که به طور واضح امتناع و خوددارى علی)ع(  از تحویل قاتالن عثمان به معاویه یا فردى غیر از او را 
آشكار می کند: »... و أّما ما سألَت ِمن َدفع َقتلِة عثماَن الیَک فإنی نظرُت فی هذا المِر َفلم أره َیَسعنی َدفعهم 
َقلیٍل َیطلبونک...«)نامه/ 9(  َلتعرَفّنهم َعن  إلیک َوال إلی َغیرک َولعمرى َلئن َلم َتنزع َعن َغّیک و ِشقاِقک 
شایسته ذکر است که نقل طبرى از این کالم تا انتهاى عبارت) َوانظروا ماذا یأتیكم ثمَّ عودوا (با نقل نهج البالغه 
تا حد زیادى یكسان است ولی عبارات بعدى نهج البالغه در نقل طبرى نیامده و به جاى آنها مطالب دیگرى 
تا  ُقّوة...« را  آمده است و عاّلمه شوشترى براین نظر است که سیدرضی)ره( قسمت »والتفعلوا فعلًة ُتَضعضُع 
به این کالم الحاق کرده است)شوشترى، 1376:  انتهاى خطبه از موضع دیگرى که مناسب این کالم است 
465/9و466و طبرى، 1409: 458/3و459( یكی از حقایقی که در مورد نهج البالغه وجود دارد وجود برخی 
تلفیقات در متن نهج البالغه است. صرف نظر از اینكه این تلفیقات در ابتدا از سوى چه کسی رخ داده است، 
این موارد عبارت  از  به کالم اضافه شده است؛ یكی  از جایی دیگر  الفاظی  مسّلم است که در برخی مواضع 
ابتدایی خطبه 171 است:»الحمُدلّله اّلذى التوارى عنُه سماٌء سماًء و ال ارٌض ارضًا « این عبارت از خطبه مذکور 
نیست وبه این عنوان اضافه شده است؛ اکثر قریب به اتفاق این عنوان، بخشهایی از نامه علی)ع( به شیعیانشان 
است که در پی پرسش برخی از یاران ایشان از وى درارتباط با خلفاى پیشین نوشته شده است؛ لیكن عبارات 
آغازین این خطبه در هیچیک از منابع در دسترس که این نامه را به صورت نامه اى کامل و یا ناقص نقل کرده اند 
بر  از استیالى اصحاب معاویه  این بخش، محتماًل قسمتی از خطبه اى است که علی)ع( پس  وجود ندارد و 
برخی بالد و بازگشت عبیدالّله بن عّباس و سعیدبن نمران از یمن در پی غلبه ُبسربن ابی أرطأه بر آنجا، بیان فرمود. 
236-269؛کاشانی، 1407:  154/1-159؛ابن طاووس، 1412:  تا: 302/1-322؛ابن قتیبه، 1363:  بی  )ثقفی، 
149/1و170؛مجلسی، 1403: 566-573؛ابن ابی الحدید، 1378: 94/6-100؛طبرى امامی، 1415: 409-426و 

موسوى، 1426: 573/4(
3-3-3- خطبه 56

  از این خطبه فهمیده می شود که زمانی خواهد آمد که حاکمی به قدرت می رسد و شیعیان را به سّب و 
برائت از علی)ع( امر خواهد کرد و علی)ع( فرمود که مرا سّب کنید ولی از من برائت مجوئید: »أما إّنه َسیظهرَعلیكم 
َبعدى َرجٌل َرحُب البلعوم... أال و إّنه سیأمرکم ِبَسّبی و االبرائِة ِمّنی أّما السبُّ َفُسّبونی فاّنه َلی زکاٌة و لكم نجاٌة َو اّما 
البرائُة فال تتبّرأوا مّنی فإنی ُولدُت علی الفطرة و سبقُت إلی االیمان َوالِهجَرة « لیكن عالمه معتقداست که عبارت 
»فال تتبّرأوا مّنی « در کالم علی)ع(نبوده است و به کالم ایشان الحاق شده است. اصل این روایت از اهل تسنن 
است و سیدرضی)ره( نیز در مورد آن از اهل عاّمه تبعیت کرده است؛ اّما امامیه آنچه به علی)ع( نسبت داده شده 
که ایشان فرمود )از من برائت مجوئید( را تكذیب کرده اند و در رابطه با نهی نكردن علی)ع( از برائت جستن از 
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او، روایاتی نقل کرده اند؛ براى مثال، کلینی در کتاب کافی و حمیرى در کتاب قرب االسناد از مسعده بن صدقه 
چنین نقل کرده اند که به امام جعفرصادق)ع( گفته شد که مردم روایت می کنند که علی )ع( بر منبر کوفه فرمود »ایها 
الّناس إّنكم ستدعون إلی سّبی فسّبونی ثمَّ تدعون إلی البرائة مّنی فال َتتبّرأوا مّنی« پس ]امام صادق علیه السالم[ 
فرمود چقدر دروغ بستن مردم بر علی ]علیه السالم[ زیاد است، او فرمود: »اّنكم ستدعون إلی سّبی فسّبونی ثّم 
ستدعون إلی البرائة مّنی و إّنی لعلی دین محمد « و نفرمود »وال تتبّرأوا مّنی« پس سائل به وى ]امام صادق علیه 
السالم[ گفت نظر شما در مورد اینكه کشته شدن را بجاى برائت جستن انتخاب کند چیست؟ پس امام فرمود: 

به خدا قسم وظیفه او این نیست و براو نیست مگر آنچه عمار انجام داد، جایی که اهل مكه او را مجبور کردند، 
درحالی که قلبش مطمئن به ایمان بود پس خداوند در مورد او نازل کرد که ) ااّل من اکره و َقلبه مطمئٌن باالیمان 
نیز تكرار کن  پیامبر)ص( در نزد آن به وى فرمود: اى عمار اگر کارشان را تكرار کردند تو  ( )نحل/106(پس 
که خداوند عّز وجّل عذرت را نازل کرد....« روایات دیگرى نیز نقل شده که عبارت »التتبّرأوا مّنی« در آن 
موجود نیست؛ ابراهیم ثقفی در کتاب الغارات روایتی از امام باقر)ع( نقل کرده که علی)ع( بر منبر کوفه خطبه خواند 
پس فرمود »سیعرض علیكم َسّبی و َستذبحوَن علیه فإن عرض علیكم سّبی فسّبونی َو إن عرض علیكم البرائة مّنی 
فإّنی علی دین محّمد« همانطور که در این نقل آمده، علی)ع( نفرمود که از من برائت مجوئید و برگفتن »فإنی علی 
دین محمد)ص(« بسنده کرد پس عده اى توهم کردند که او از برائت جستن نهی کرده است ولی عترت پیامبر)ص( 
این توّهم را برطرف کردند؛ و این جمله اّعم از نهی است و وجه  اینكه علی)ع( بین سّب و برائت فرق گذارده این 
است که کسی که آنان را به سّب علی)ع( امر می کند به خاطر هواى نفسش این کار را  می کند و جوابی از آنان 
قبول نمی کند ولی کسی که آنان را به برائت جوئی از علی)ع( امر می کند، پس علی )ع( به آنان تعلیم می دهد که 
اینگونه جواب او را بدهند که دین علی)ع( همان دین محمد)ص( است و این درحالی است که مطالبه کنندگان 
برائت از علی)ع( در ظاهر اقرار کننده به آن هستند و نمی توانند آن را انكار کنند. )شوشترى، 1376: 580/5-

582 و کلینی، 1388: 219/2(  
 

3-3-4- خطبه 52 
در این خطبه در رابطه با قربانی روز عید قربان صحبت شده و ذبح کردن قربانی داراى پاى لنگ نیز ُمجزى 
العیُن َسلمِت  فإذا َسلمت الُذُن و  َعینها  ُاُذنها و سالمُة  دانسته شده است: »و من تمام اال ضحّیة استشراف 
الضحّیُة و َتّمت َوَلو کانت َعضباء القرن َتجرُّ ِرجَلها إلی المنَسِک« از نظر عالمه شوشترى، این کالم قسمتی از 
خطبه اى است که حضرت علی)ع( در روز عید قربان بیان فرموده و تمام آن را شیخ صدوق )د 381ق( در من 
ذنها و إذا َسلمت العیُن و الذُن تّمت 

ُ
الیحضره الفقیه بیان کرده است:».. و من تمام الضحّیة استشراف عینها و أ
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الضحّیة َو إن کانت عضباء القرن أو تجرُّ برجلیها إلی المنسک فال تجزى...« )صدوق، 1414: 521/1و522 و 
شوشترى، 1376: 134/14-139( از نظر عالمه، روایتی که در نهج البالغه آمده است، روایت تحریف شده 
است و جواب »لو«)فالتجزى( ساقط شده و تبدیل به »لو« وصلیه شده است و عیب قربانی عید قربان در 
چشم و گوشهاى آن منحصر شده است. مجزى بودن قربانی عضباء )شاخ شكسته( و عرجاء) لنگ(، برخالف 
مذهب تشیع است و در شیعه روایاتی نیز در رابطه با مجزى نبودن آندو نقل شده از جمله اینكه از پیامبر)ص( 
منقول است که: »الیضّحی بالعرجاء بّین َعرُجها و البالعوراء بّین َعوُرها و البالَعجفاء و البالَخرماء َوالبالجذاء 
َوال بالَعضباء«) شوشترى، 1376: 134/14-139و طوسی، 1417: 242/5( البته این نیز ممكن است که در این 
روایت تصحیفی رخ داده باشد و عبارت »فالتجزى« به »إلی المنسک« تبدیل شده باشد. )شوشترى، 1401: 
76/1 و همو، 1376: 139/14(البته این احتمال دوم که از سوى عاّلمه مطرح شده است، به جهت عدم شباهت 
عبارت)فالتجزى( با )إلی المنسك( بسیار بعید می نماید. البته قابل ذکر است که در برخی منابع حدیثی شیعه، 
احادیثی مبنی بر جواز قربانی شاخ شكسته و نیز قربانی لنگی که پاى خود را می کشد، وجود دارد، براى مثال 
در مصّنف عبد الرزاق صنعانی از علماى شیعه زیدیه این حدیث مضبوط است که: »وجاء رجل فقال یا أمیر 
المؤمنین البقرة قال عن سبعة قال القرن قال ال یضرك قال العرجاء قال إذا بلغت المنسك أمرنا رسول الله صلی الله 

علیه و سلم أن نستشرف العین والذن« )صنعانی، 1403: 347/7(
  

نتیجه گیری
  کتاب ارزشمند نهج البالغه از جنبه هاى بسیارى مورد بررسی و تحقیق قرارگرفته است. بررسی هاى نقد 
متنی از جمله حوزه هاى بررسی و شناخت نهج البالغه است و تحقیقاتی نیز در ارتباط با آن انجام شده است. در 
این مقاله با ذکر مواردى از کتاب بهج الصباغه فی شرح نهج البالغه که شرح موضوعی عالمه شوشترى)ره( بر 
نهج البالغه است به برخی از تحقیقات جعل شناسانه و تحریف شناسانه در حوزه نهج البالغه اشاره شده و تبیین شد 
که شرح یاد شده به این موضوع توجه داشته و معتقد است روایات نهج البالغه از آفت جعل و تحریف مصون 
نمانده است. در روش عالمه شوشترى در نقد متن نهج البالغه، ابزارهایی مانند منابع تاریخی و حدیثی متقدم بر 
نهج البالغه، موازین ادبی و بالغی و مقبوالت فقهی و کالمی مذهب شیعه اثناعشرى نقش برجسته اى دارند. 
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کرامت انسانی و توسعه سیاسی از منظر نهج البالغه

زهره طباطبایی نسب
 استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسالمی، یزد، ایران 

چکیده
کرامت انسانی از روح دمیده شده ى خداوند در وجود انسان منشأ گرفته است. از این رو یكی از اهداف 
انسانی و فعلیت بخشیدن به جلوه هاى آن در زندگی دنیایی است.. از  مّدنظر شارع مقدس، تحقق کرامت 
طرفی یک جامعه به حاکم و نظام سیاسی نیاز دارد و در نتیجه تحقق کرامت انسانی با نظام سیاسی جامعه 
ارتباط مستقیم پیدا می کند. در این پژوهش تالش گردیده است ارتباط کرامت انسانی و توسعه سیاسی در سیره 
حكومتی حضرت علی )ع( مورد بررسی قرار گیرد. از دیدگاه حضرت علی )ع( یكی از برنامه هاى حكومت دینی 
بایستی تحقق و تجلی کرامت انسانی باشد. برخی از جلوه هاى تحقق کرامت انسانی از دیدگاه ایشان عبارتند از: 

برابرى، حفظ عزت نفس انسانی و تكریم و احترام به شخصیت انسان. 

واژگان کلیدی: کرامت انسانی، توسعه سیاسی، برابری. 
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مقدمه
ورود مفهوم توسعة سیاسي در ادبیات سیاسي سابقة طوالني ندارد و به تحولهاي سیاسي جهان، پس از پايان 
جنگ دوم جهاني برميگردد. مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 در چارچوب مطالعه 
سیاست هاى تطبیقی مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرار گرفته است. قبل از دوران جنگ بویژه در دهه هاى 
13920 و 1930 محققین و فالسفه سیاسی سعی نمودند این مقوله را بر اساس دگرگونی ها و تغییرات اجتماعی مورد 
تجزیه و تحلیل قراردهند. دیدگاه دانشمندان در دهه هاى مزبور بسیار بدبینانه بود به گونه اى که آنان نهایت هر 
تمدنی، از جمله تمدن غرب را در زوال و نابودى دانسته و براین اعتقاد بودند که تحوالتی که در روند صنعتی شدن 
و نوسازى  بوقوع پیوسته باعث بروز یک سلسله بحران هایی از جمله از خود بیگانگی و از هم گسیختگی اجتماعی 
گردیده است. )مهدى خانی، 1384( بررسی آثار مربوط به توسعه سیاسی نشان می  دهد که اکثر پژوهشگران 
عمال میزان دموکراسی) مردم ساالرى( را معادل سطح توسعه سیاسی می دانند. از توسعه سیاسی  فرصت برابر براى 

دسترسی به مواضع سیاسی و ادارى باال و شامل حقوق سیاسی و آزادى هاى مدنی استفاده می شود. 
از طرفی حكومت اسالمی حكومت قانون است، اما قانون بدون حاکم و رهبر و مدیر قابل اجرا نیست. حتی 
در آرمانی ترین شرایط که همه انسانها از فرهنگ عالی انسانی برخوردار باشند وخود را موظف به پیروى از قانون 
کنند باز هم بدون حاکم و مجریان قانون حاکمیت همه جانبه قانون ممكن نیست. از این رو در ساختارنظامی 
سیاسی اسالم، رهبرى و حكومت پیش بینی شده است. این موضوع مهم در آیات قرآن و روایات و در سیره 
حكومتی پیامبر اکرم )ص( و حضرت علی )ع( تصریح شده است. در این ساختار نظام سیاسی اسالم، مردم جایگاه 
ویژه و واالیی دارند و بدون آنان حكومت، تحقق نمی پذیرد و قانون الهی حاکم نمی شود. در اين تحقیق تالش 
شده است كه برخي از شاخصهاي ارائه شده توسط دين اسالم براي توسعة سیاسي با استفاده از سخنان و 
و بررسي شود. در این راستا ادامه مقاله به  فرمايشهاي امام علي)ع( و سبره حكومتی آن حضرت، تحلیل 

صورت زیر سازماندهی شده است:
پس از مقدمه و در بخش دوم و سوم مبانی توسعه سیاسی و شاخص هاى آن مرور شده است. بخش چهارم 
به بررسی موضوع کرامت انسانی در نهج البالغه اختصاص یافته است. و در نهایت نتیجه گیرى پژوهش ارائه 

گردیده است. 

توسعه سیاسی
توسعه سیاسی مفهومی است که در پی تحوالت پس از جنگ جهانی دوم با استقالل کشورهاى تحت 
استعمار از یک سو و نیز تهدیدات نظامهاى سوسیالیستی بلوک شرق براى جهان سرمایه دارى غربی در خالل 
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جنگ سرد از سوى دیگر، توسط جامعه شناسان و نظریه پردازان غربی، و به ویژه نظریه پردازان آمریكایی، به 
منظور ارائه راه حلی براى کشورهاى تازه استقالل یافته و عقب مانده به منظور تغییر و دگرگونی مطرح گردید. 

امروزه با وجود انبوهی از مطالعات انجام شده در این باب، اجماع مشترکی بین صاحب نظران در باره این 
مفهوم به دست نیامده است. هر کدام از مكاتب، تعریف و معیارهاى خاص خود را از این اصطالح مطرح 
می نماید. به عنوان مثال لوسین پاى توسعه سیاسی را افزایش ظرفیت نظام درپاسخگویی به نیازهاوخواسته هاى 

مردم، تنوع ساختارى، تخصصی شدن ساختارها و همچنین افزایش مشارکت سیاسی می داند. 
پاى براین نظراست که، براى تحقق توسعه مطلوب یک نظام سیاسی باید ازیک سلسله بحران ها به صورت 
موفقیت آمیز عبور کند. وى تقدم و تاخرى را براى مقابله با بحران در نظر نمی گیرد؛ زیرا شرایط اجتماعی و 
سیاسی جوامع گوناگون از لحاظ قرار گرفتن در مسیر هریک از این بحران ها متفاوت است. وى سه ویژگی مهم 

رابراى مفهوم توسعه سیاسی مشخص می کند: )اختر شهر، 1387(
الف( برابرى: ازاین لحاظ توسعه سیاسی به مشارکت توده اى و اقدام عمومی در فعالیت هاى سیاسی مربوط 
است. این مشارکت ممكن است به صورت تحرک دموکراتیک یادرشكل تحرک توتالیترباشد، اما نكته اصلی 
تبدیل شدن مردم به شهروندان فعال است. دراین مورد دست کم صورت ظاهرحاکمیت عمومی ضرورى است. 
قوانین نیز باید داراى ماهیت همگانی باشد و در اجرا کم و بیش ازجنبه تفاوت هاى شخصی خارج شود. همچنین 

دستیابی به مقامات سیاسی باید با توجه به دستاوردها، لیاقت ها و صالحیت ها باشد. 
ب( ظرفیت: این ویژگی توسعه سیاسی به توانایی نظام سیاسی دردادن »برون دادها«وبه میزان تاثیر آن برجامعه 
این اجرا همراه است  بر  اثرگذار  با اجراى وظایف حكومتی وشرایط  اشاره دارد. ظرفیت همچنین  اقتصاد  و 

وتمایلی است به تخصصی کردن حكومت به عقالیی کردن مدیریت. 
ج( تغییر تدریجی: این ویژگی توسعه سیاسی برگسترش واختصاصی کردن ساختارها داللت می کند. مقامات 
و کارگزارى ها تمایل می یابند وظایف مشخص ومحدودى داشته باشند و تقسیم کار متعادلی دردرون حكومت 

وجود داشته باشد. این ویژگی همچنین متضمن یكپارچه کردن مجموعه ساختارها و روندهاست. 
شاخص های توسعه سیاسی: 

برخالف معیارهاى توسعه اقتصادى که کمی هستند و از طریق شاخص هایی چون تولید ناخالص ملی، درآمد 
سرانه، افزایش یاکاهش قدرت خرید، میزان اشتغال و... می توان میزان توسعه اقتصادى رادرچارچوب هاى آمارى 
با محاسبات دقیق مورد ارزیابی و سنجش قرار داد، در توسعه سیاسی قادر به انجام چنین کارى نیستیم؛ زیرا به 
علت کمیت ناپذیرى عناصرکیفی توسعه سیاسی نمی توان پارامترهاى توسعه سیاسی رابه طوردقیق اندازه گیرى 
نمود. براى مثال تعیین سطح جامعه پذیرى یا مشروعیت سیاسی ونهادى شدن آنها در یک جامعه وفهم میزان 
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توسعه سیاسی ازآن به سختی می تواند صورت پذیرد. مسأله مهم وجود متغیرهاى نسبتا زیاد و ارتباط پیچیده اى 
است که میان این متغیرها وجود داردبه طورى که ازتعامل این متغیرهابه سادگی نمی توان روابط علی و معلولی 
را از هم بازشناخت. مثاًل مشروعیت سیاسی خودباعث افزایش سطح مشارکت درجامعه می شود، در حالی که 

مشارکت سیاسی و اجتماعی به نوبه خود به توسعه سیاسی ومشروعیت سیاسی کمک می کند )قوام، 1371(
درمورد بسیارى از پارامترهاى اصلی توسعه سیاسی چون مشروعیت ومشارکت سیاسی میان محققان علوم 
سیاسی اتفاق نظر وجود دارد، اما به محض آنكه این عناصر در ارتباط با جوامع و فرهنگ ها و ساختارهاى 
متفاوت اقتصادى، سیاسی و اجتماعی موردبررسی قرارمی گیرند، به سادگی نمی توان باتوجه به پارامترهاى مزبور 

جامعه اى را از نظر سیاسی توسعه یافته و یا نظام دیگر را عقب مانده تلقی کرد. 
شاخص هاى توسعه سیاسی که ازپذیرش بیشترى برخوردارند می توان چنین برشمرد:

- میزان مشروعیت نظام و اهتمام مردم به دولتمردان 
- مشارکت مردم از طریق نهادهاى اجتماعی، سیاسی نظیر انتخابات مجلس احزاب و نهادهاى سیاسی 

غیردولتی و مطبوعات و قدرت انتخاب حكومتی برخاسته از مردم بر مردم و میزان آزادى آنان 
- حكومت قانون و نه حكومت فرد به شكل استبدادى و دیكتاتورى و غیرشخصی بودن نظام سیاسی 

- میزان اقتدار در پاسخگویی به نیازهاى مرم از طریق ایجاد شبكه ادارى کارآمد و فعال و حل قانونمند 
مشكالت و معضالت سیاسی جامعه. آنچه به نظرمی رسد، این است که با توسعه سیاسی بسیارى از مشكالت 

جوامع سنتی حل می شود و گشایش هایی فراهم می آید. 
در ادامه این مقاله شاخص هاى توسعه سیاسی در نهج البالغه را مورد بررسی قرار می دهیم:

کرامت انسانی در نهج البالغه 
مهم ترین گوهرى که خداوند تعالی در خلقت انسان به او عطا فرمود، »کرامت انسانی« است. این ویژگی 
مهم که خداوند افتخاِر داشتِن آن را فقط به اشرف مخلوقات خود داد، موجب تمایز انسان از سایر موجودات 
شد؛و همه ى فرشتگان مأمور شدند در برابر این کرامت، سر تعظیم فرود آورند. حضرت علی)ع(بر این عقیده 
اند که خضوع و خشوع و سجده ى فرشتگان در برابر انسان، به خاطر کرامت او بود و به تعبیر دیگر، فرشتگان 
در مقابل کرامت انسانی به سجده افتادند. امام علی)ع(، پس از بیان نخوه ى خلقت انسان از سوى خالق یكتا، 
تصریح می فرمایند که: آن گاه خداوند سبحان از فرشتگان خواست که به پیمان خویش عمل کنند و بر وصیت 
الهی گردن بگذارند و در برابر کرامت انسانی، به نشانه ى خضوع و خشوع سجده آورند. پس به آنان گفت:»در 
مقابل آدم به سجده درآیید بنابراین، آنچه فرشتگان به سجده و تعظیم در برابر آن مكلف شدند، نه گوشت و 
پوست و استخوان و نه قامت کشیده ى انسان، بلكه»کرامت انسانی«بود؛و موجودى که در برابر این کرامت سر 
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تعظیم فرود نیاورد، از درگاه الهی رانده و دشمن خدا قلمداد شد. )علیخانی، 1377(
نام»کرامت  به  یی  و عطیه  برگزید  را  یكی  فقط  موجوداتی که خلق کرد،  میان همه ى  از  تعالی  خداوند 
انسانی«به او عطا فرمود و فرشتگان را فرمان داد تا در مقابل این عطیه ى باارزش و بی مانند سر تعظیم فرود آورند. 
تعظیم و سجده، باالترین مرتبه ى احترام و خضوع و خشوع است که جز در برابر خداوند، شرک محسوب 
می شود؛ اما کرامت انسانی به حدى ارزشمند بود که این تعظیم به امر خداوند در مقابل آن صورت گرفت و 
فرشته یی که از تعظیم خوددارى ورزید، مورد خشم و غضب الهی قرار گرفت و از درگاه الهی رانده شد، گرچه 
از فرشتگان مقرب آن درگاه به حساب می آمد. بی شک، انسان آن گوهر ارزشمند و کرامت واالى انسانی را با 
خود به عرصه ى این خاک و زندگی دنیاییش آورد و این خصلت واال که از روح دمیده شده ى خدا در انسان 
منشأ می گرفت، جزو ماهیت بشر شد. بدیهی است هر که در این دنیا به این ویژگی منحصر به فرد انسان بی 
حرمتی کند و کرامت نفس همنوعان دیگر خود را پاس ندارد و بر آن خدشه وارد سازد، سرنوشتی بهتر از ابلیس 

نخواهد داشت. 
اگر چه کرامت انسانی از روح دمیده شده ى خداوند در وجود انسان منشأ گرفته و شایسته است در آخرت نیز 
به کرامت مطلق ملحق شود، به حكم عقل و بر اساس نقل، در این دنیا نیز اهداف واال و مقدسی مّدنظر خالق 
یكتا بوده است. شاید یكی از اهداف مّدنظر شارع مقدس، تحقق کرامت انسانی و فعلیت بخشیدن به جلوه هاى 
آن در زندگی دنیایی است. انسان بالفطره، موجودى اجتماعی است؛ بنابراین، کرامت انسانی باید در اجتماعات 
بشرى تحقق و تجلی پیدا کند. یک اجتماع بشرى، ضرورتًا به حاکم و نظام سیاسی نیاز دارد و در نتیجه تحقق 
کرامت انسانی با نظام سیاسی جامعه ارتباط مستقیم پیدا می کند. یک حكومت دینی و نظام سیاسی مبتنی بر 
شرع مقدس، اگر بخواهد در راستاى خواست و فرمان هاى الهی حرکت کند، باید یكی از برنامه هایش تحقق 
کرامت انسانی در جامعه باشد، و براى این منظور، ناگزیر به راهكارها و شیوه هاى مبتنی بر شرع مقدس نیازمند 
است. برخی از این شیوه ها، و به عبارت دیگر برخی از جلوه هاى تحقق کرامت انسانی از دیدگاه حضرت علی)ع(

عبارتند از:برابرى، حفظ عزت نفس انسانی، تكریم و احترام به شخصیت انسان. 
برابری	 

همه ى انسان ها برابر آفریده شده اند و قوم و قبیله، نسب، رنگ پوست، شرایط اقلیمی و حتی دین و مذهب، 
هیچ تأثیرى در ماهیت انسانی ندارند. آنچه در دنیاى امروز به آن حقوق بشر گفته می شود، بر اساس همین اصل 
برابرى انسان ها پی ریزى شده است. اولین فرد یا گروهی که باید به این برابرى انسان ها اعتقاد داشته باشند و 
براى تحقق آن گام بردارند، حاکمان و نخبگان سیاسی جامعه هستند. حضرت علی)ع(خطاب به حاکم مصر 
می فرمایند: و مهربانی بر رعیت را براى دل خود پوششی گردان و دوستی ورزیدن با آنان را و مهربانی کردن با 
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همگان، و مباش همچون جانورى شكارى که خوردنشان را غنیمت شمارى؛ چه، رعیت دو دسته اند:دسته یی 
برادر دینی تواند و دسته ى دیگر در آفرینش با تو همانند. 

انسان به صرف انسان بودن، از حقوقی برخوردار می شود که رعایت آن برهمگان به ویژه حاکمان و نخبگان 
سیاسی جوامع ضرورى است. حضرت در ادامه ى نامه ى فوق، دستوراتی صادر می فرمایند و حاکم مصر را 
سفارش می کنند که آنها را در مورد همه ى مردم تحت حكومت خود-اعم از مسلمان و غیر مسلمان-به کار 
بندد. حضرت علی)ع(حتی براى حاکمان و رهبران جامعه، هیچ حق تقدمی قائل نمی شوند و به مالک اشتر 
تصریح می فرمایند که: بپرهیز از آنكه چیزى را به خود مخصوص دارى که-بهره ى-همه ى مردم در آن یكسان 
است. و البته این یكسانی بهره ى همه ى مردم حتی حاکمان، فقط در حقوقی است که خداوند براى انسان-بما 
هو انسان-قرار داده است و شكی نیست که در زندگی فردى و اجتماعی، هر که بیش تر تالش کند، بهره ى 

بیش ترى خواهد برد. )علیخانی، 1377(

حضرت علی)ع(هنگام خالفت خود، روزى در صدد تقسیم بیت المال برآمد؛ خطاب به مردم فرمود: اى مردم 
از آدم)ع(، فرزندى به عنوان غالم یا کنیز متولد نشد. همه ى مردم آزادند و امروز به خاطر شرایط و مقتضیاتی، 
برخی بنده و مملوک شما قرار گرفته اند... مقدارى از اموال مسلمانان نزد من جمع شده است که باید در میان 
شما از سیاه پوست و سفیدپوست تقسیم شود. بعد حضرت به هر نفر سه دینار داد. مردى از انصار و غالم 
سیاهش که روز گذشته آزاد شده بود، هر کدام سه دینار گرفتند. مرد انصارى اعتراض کرد که:»یا علی!من این 
غالم را دیروز آزاد کرده ام. آیا سهم مرا با او به یک اندازه می پردازى؟«امام)ع(پاسخ دادند:»من در کتاب خدا 
نگاه کردم و هیچ برترى بین فرزندان اسماعیل ]که کنیززاده بودند[و فرزندان اسحاق ]که آزاده بودند[ندیدم. 

بنابراین برابرى یكی از اصول کرامت انسانی و یكی از شیوه هاى ارج نهادن و تحقق کرامت انسانی در جامعه 
به شمار می رود. همه ى انسان ها به خاطر شرافت و کرامت انسانی خود قابل احترام اند و همه ى شهروندان در 
مقابل قانون از حقوق یكسان برخوردارند. حضرت علی)ع(به حدى به این اصل پایبند بود که تضعیف و تزلزل 
نظام اسالمی نوپاى خود را پذیرفت، اما هیچ گاه این اصل را زیر پا ننهاد و بی جهت شخصی را بر دیگرى 
ترجیح نداد. فضیل بن جعد گوید:مهم ترین عاملی که موجب شد عرب از حمایت حضرت علی)ع(دست 
بكشد، مسائل مالی بود؛زیرا امام)ع(شریف را بر غیر شریف و عرب را بر عجم برترى نمی داد و با رؤسا و برزگان 
قبایل آن طور که پادشاهان رفتار می کردند، رفتار نمی کرد و سعی نمی کرد کسی را با اعطاى صله و مال به خود 
متمایل کند، در حالی که معاویه عكس این عمل می کرد و به همین جهت مردم علی)ع(را ترک می کردند و به 
معاویه می گرویدند. حتی نزدیكان و یاران حضرت به او گفتند به خاطر تقویت و حفظ نظام نوپاى سیاسی، 
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قدرى از این اموال را به آنان که بیم مخالفت و گریزشان به سوى معاویه می رود، عطا کن؛ ولی حضرت برآشفت 
و فرمود:

مرا فرمان می دهید تا پیروزى را بجویم به ستم کردن در باره ى آنكه والی اویم؟ به خدا که نپذیرم تا جهان 
سرآید و ستاره یی در آسمان پی ستاره یی برآید. اگر مال از آِن من بود، همگان را برابر می داشتم-که چنین تقسیم 

سزا است-تا چه رسد که مال، مال خدا است. )آل غفور، 1389(
حفظ عزت نفس انسانی	 

مناعت طبع و عزت نفس انسانی، از گوهرهاى ارزشمند وجود انسان است که تحت هیچ شرایطی نباید 
لگدمال شود و یا حتی خدشه بر آن وارد آید. حضرت علی)ع(بر این اعتقادند که در یک حكومت دینی، رهبران 
و نظام سیاسی جامعه باید با پایبندى به اصول، مبانی، و ارزش هاى الهی، اخالقی و انسانی و با سیاستگذارى و 
تصمیم گیرى در چارچوب همین اصول، زمینه هاى حفظ عزت نفس انسانی را در جامعه فراهم آورند و علو 
اخالقی مردم را تحكیم بخشند. تملق و چاپلوسی، از مهم ترین آفت هاى عزت نفس انسان به شمار می روند و 
معمواًل صاحبان قدرت و ثروت، نقش مهمی در ایجاد و اشاعه ى این روحیه ایفا می کنند. امام علی)ع(در نظام 
سیاسی خود، به شدت با این خصیصه مبارزه می کردند و در نامه 53 به استانداران و فرمانداران خود سفارش 

می فرمودند که:»اطرافیان خود را چنان بپرورید که شما را نستایند و بی جهت خاطرتان را شاد نكنند«
 روزى امام)ع(در صفین سخنرانی می فرمودند، مردى از یاران او بلند شد و حضرت را ستود. از ادامه ى خطبه 
چنین برمی آید که حضرت برآشفتند و به طور ضمنی آن مرد را نكوهش کردند. امام ضمن یادآورى این نكته 
که از زشت ترین خوى حاکمان این است که بخواهند مردم آنان را دوستدار بزرگمنشی شمارند، فرمود: و خوش 
ندارم که در خاطر شما بگذرد که من دوستدار ستودنم و خواهان ستایش شنودن. سپاس خدا را که بر چنین 
صفت نزادم و اگر ستایش دوست بودم، آن را وا می نهادم. و بسا مردم که ستایش را دوست دارند، از آن پس که 
در کارى کوششی آرند. لیكن مرا به نیكی مستایید تا از عهده ى حقوقی که مانده است، برآیم و واجب ها که 
بر گردنم باقی است، ادا نمایم. پس با من چنان که با سرکشان گویند، سخن مگویید و چونان که با تیزخویان 
کنند، از من کناره مجویید و با ظاهرآرایی آمیزش مدارید و شنیدن حق را بر من سنگین مپندارید؛و نخواهم مرا 

بزرگ انگارید. 
گذشته از تملق و ستایش که حضرت)ع( بارها آن را منع و نهی فرمودند، هر مسئله یی که به نحوى موجب 
می شد عزت نفس انسانی خدشه دار شود، امام)ع(آن را برنمی تافت و با آن مخالفت می نمود. حضرت علی)ع( 
هنگام عزیمت به صفین، در حال عبور از شهر»انبار«بودند. کشاورزان این شهر طبق رسوم و تشریفات ایرانیان، 
به استقبال امام)ع(آمدند و ابتدا پیشاپیش آن حضرت دویدند. حضرت)ع(دلیل این کار را پرسیدند، آنان پاسخ 
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دادند: بدین کار، امیران خود را بزرگ می شماریم. حضرت ضمن نهی این عمل، خطاب به آنان فرمودند: 
به خدا که امیران شما از این کار سودى نبردند؛و شما در دنیایتان خود را بدان به رنج می افكنید و در آخرتتان 
بدبخت می شوید، و اگر یكی از هدف هاى مهم امام علی)ع(را تجلی و تحقق کرامت انسانی در جامعه و تالش 
براى حفظ عزت نفس انسانی بدانیم، این کار و کارهاى مشابه، اقداماتی برخالف جهت هدف اصلی به شمار 
می روند. در بازگشت از صفین نیز امام)ع(به تیره یی از قبیله ى»همدان«برخورد کردند. »حرب بن شرحبیل 
امام)ع(سوار بود. حضرت)ع( افتاد در حالی که  شبامی«-که بزرگ قبیله بود-پیاده در رکاب حضرت)ع(به راه 

خطاب به وى فرمود:برگرد که این گونه راه رفتن تو موجب می شود والی فریفته و مؤمن خوار شود. )آل غفور، 
)1389

تکریم و احترام به شخصیت انسان	 
تكریم و احترام به شخصیت انسان و حفظ حرمت انسانی، جایگاه خاصی در سیاستگذارى هاى سیاسی، 
اقتصادى و اجتماعی حضرت علی)ع(داشت. امام علی)ع( حفظ حرمت انسانی را بر همه چیز مقدم می داشتند 
و حتی حاضر بودند در عرصه هاى سیاسی، اجتماعی و اقتصادى، بهاى سنگینی براى آن بپردازند. به عبارت 
دیگر، می توان گفت که حفظ حرمت و شخصیت انسانی، از برنامه هاى استراتژیک امام علی)ع( در سیاست 
و حكومتش به شمار می رفت. تكریم و احترام به شخصیت انسان در تمامی برهه هاى سیاسی-اجتماعی آن 
حضرت-از بیعت و انتخاب والیان گرفته تا جنگ و مقابله با دشمنان و مسائل اقتصادى و سازندگی-از تقدم 
و اولویت برخوردار بود؛ و پایبندى به اصول انسانی و اخالقی، در سیره و رفتار امام)ع( موج می زد. امام )ع( در 
دستورى خطاب به یكی از مأموران زکات نوشت: مسلمانی را مترسان و اگر او را خوش نیاید، بر َسِر وى َمران 
و بیش از حق خدا از مال او مستان. چون به قبیله رسی، بر َسِر آب آنان فرود آى و به خانه هاشان در میاى. 
پس آهسته و آرام سوى ایشان رو تا به میان آنان رسی، و سالمشان کن، و در درود گفتن کوتاهی مكن. سپس 
بگو:بندگان خدا مرا ولی خدا و خلیفه ى او سوى شما فرستاد تا حقی را که خدا در مال هاتان نهاد، از شما بگیرم. 
آیا خدا را در مال هاى شما حقی هست تا آن را ادا سازید و به ولی او بپردازید؟اگر کسی گفت نه، متعرض او 
مشو. اگر کسی گفت آرى، با او برو، بی آنكه او را بترسانی یا بیمش دهی یا بر او سخت گیرى یا کار را بر او 
سخت گردانی. آنچه از زر یا سیم به تو دهد، بگیر و اگر او را گاو و گوسفند و شترها است، بی رخصت او میان 
آن در مشو که بیش تر آن رمه او راست، و چون به رمه رسیدى، چونان کسی به میانشان مرو که بر رمه چیرگی 
دارد یا خواهد که آنها را بیازارد و چهارپایان را از جاى مگریزان و مترسان و با خداونِد آن در گرفتن حق خدا 
بدرفتارى مكن. پس مال را دو بخش کن و خداونِد مال را مخیر گردان!و هر بخش را که برداشت، متعرض او 
مشو!پس پیوسته چنین کن تا آنچه از مال او باقی می آید، حق خدا را ادا کردن شاید!پس حق خدا را از او بگیر-و 
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اگر گمان زیاد کند-و خواهد آنچه را قسمت شده است، به هم زند، بپذیر!سپس هر دو بخش را به هم بیامیز و 
همچون بار نخست قسمت کن نیز!تا حق خدا را از مال او بستانی. 

مسئله ى زکات، یكی از ارکان اقتصادى حكومت امام علی)ع(به حساب می آمد. فراز فوق، بخشی از یكی 
از فرمان هاى امام)ع(به مأموران زکاتش است. علی القاعده محور بحث امام)ع(در نامه ى فوق باید گرفتن مالیات 
باشد؛اّما چنان که می بینیم، نكات اخالقی، نحوه ى برخورد انسانی و احترام به شخصیت انسان ها همه چیز را 
تحت تأثیر قرار داده و محور نامه ى امام)ع(را به خود اختصاص داده است. یكی از نكات جالب توجه در نامه 
این است که امام)ع(می فرماید به صاحب مال بگو:»آیا خدا را در مال هاى شما حقی است تا آن را ادا سازید و 
به ولی او بپردازید؟اگر کسی گفت نه، متعرض او مشو«. این همه اعتماد به اعراب بادیه نشین که گاه بر سر 
یک گوسفند و شتر همدیگر را می کشتند، واقعًا اعجاب انگیز است. طبیعی است که امام)ع(می دانست ممكن 
گاه  است برخی از مردم به دروغ بگویند مالی براى پرداخت نداریم و چه بسا مأمور امام)ع(از این دروغ مردم آ
باشد. با این حال، امام)ع(هیچ گاه اجازه ى تحقیق و تجسس و حتی اجازه ى وارد کردن شبهه بر پاسخ مردم را 
نمی دهد و مأمورش را مكّلف می کند که به پاسخ»نه«اعتماد کند. اعتماد به مردم-حتی اگر شبهه ى دروغ 
وجود داشته باشد-باالترین مصداق تكریم و احترام به شخصیت انسانی است؛و ضمن اینكه اعتماد متقابل مردم 
و نظام سیاسی را افزایش می دهد، موجب می شود که مردم در دفعات بعد شخصیت خود را باالتر از آن بدانند 
که بخواهند به جهت امور نیوى، دروغ بگویند. حضرت)ع(در نامه یی دیگر، خطاب به یكی از مأموران زکاتش 
می نویسند: و ان را می فرمایم که زیردستان خود را نرنجاند و آنها را دروغگو نداند و به خاطر امیر بودن، روى 
از ایشان برنگرداند. امام علی)ع(حتی از این هم فراتر می رفت و مؤموران زکات خود را نه تنها به رعایت و حفظ 
حرمت و احترام مردم سفارش می کرد، بلكه به آنان تأکید می کرد که آنچه را براى مردم مطلوب است، براى آنان 
بپذیرید و آنها را از مطلوبشان باز مدارید و حتی تا آنجا که می توانید، نیازهاى آنان را برآورده سازید. حضرت)ع(

در این نامه به مأمورانش دستور می دهد که پوشش زمستانی و تابستانی و مرکب و غالم افراد را به خاطر گرفتن 
زکات نفروشید. اوج نامه هنگامی است که امام)ع(می فرمایند: و براى درهمی، کسی را تازیانه مزنید و دست به 
مال کسی مبرید!نمازگزار باشد یا پیمان مسلمانان را عهده دار. یعنی به خاطر پول و جمع آورى مالیات، به هیچ 
انسانی-اعم از مسلمان و غیر مسلمان-نباید هتک حرمت و با او به خشونت رفتار شود. اگر چه این موضوع 
ممكن است در دنیاى امروز امرى عادى تلقی شود، در مقایسه با یک صد سال قبل و به طریق اولی در مقایسه 
با یک هزار و سیصد سال قبل که حكام با زور و خشونت از مردم مالیات می گرفتند، بسیار حائز اهمیت است. 
رعایت حقوق انسان به بهترین وجه و تكریم و احترام شخصیت انسانی در باالترین درجه، از ویژگی هاى منحصر 

به فرد حكومت و نظام سیاسی حضرت علی)ع(بود. )علیخانی، 1392(
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نتیجه گیری
در این مقاله تالش گردید برخی شاخص هاى توسعه سیاسی از دیدگاه حضرت علی)ع( مطرح گردد. یک 
حكومت دینی و نظام سیاسی مبتنی بر شرع مقدس، اگر بخواهد در راستاى خواست و فرمان هاى الهی حرکت 
کند، باید یكی از برنامه هایش تحقق کرامت انسانی در جامعه باشد، و براى این منظور، ناگزیر به راهكارها و 
شیوه هاى مبتنی بر شرع مقدس نیازمند است. برخی از این شیوه ها، و شاخص هاى توسعه سیاسی و به عبارت 
دیگر برخی از جلوه هاى تحقق کرامت انسانی از دیدگاه حضرت علی)ع( برابرى، حفظ عزت نفس انسانی و 
تكریم و احترام به شخصیت انسان است. در واقع در سخنان و سیره امام علي)ع( جایگاه مردم و نقش واالي 

آنان در جامعه اسالمي بسیار پررنگ است. 
ايشان در خطبهها و نامههايشان خطاب به والیان و فرماندهان، بر رعایت حقوق مردم، مسئولیت حاکم در 
برابر مردم و ضرورت جلب رضايت مردم به عنوان شاخص هایی از توسعه سیاسی تأكید بسیار كردهاند. از نظر 
حضرت علی )ع( كرامت اسانها بايد نزد حكومتها حفظ شود. و تساوي انسانها با هر رنگ، دين و مذهب 
در برابر حاكم، در زندگي سیاسي و اجتماعی الزم و ضرورى است. چراکه برابرى الزمه تحقق كرامت انساني 

به شمار ميرود. 
از دیدگاه حضرت علی )ع( در يك حكومت ديني، رهبران جامعه بايد با پايبندي به مباني و ارزشهاي الهي، 
اخالقي و انساني با سیاستگذاري و تصمیمگیري در چارچوب همین اصول، زمینههاي حفظ عزت انساني 
را در جامعه فراهم آورند. چراکه عزت نفس انساني از گوهرهاي ارزشمند وجود انسان است. و بدین ترتیب 

برتري اخالقي مردم را افزايش و تحكیم بخشند. 

منابع
تخصصی 	  علمی  فصلنامه  البالغه.  نهج  در  سیاسی  توسعه  مؤلفه هاى   .)1389( سید جالل.  غفور,  آل 

فرهنگ پژوهش, 3شماره 6 
تحقیقاتي 	  فرهنگي  تهران: مؤسسه  المفهرس،  المعجم  و  البالغه  نهج  ترجمه   )  1363 ( دشتي، محمد، 

امیرالمؤمنین)ع(. 
سریع القلم محمود، عقل وتوسعه یافتگی، چاپ اول، نشرسفید، 1371	 
عبدالعلی قوام)1371(، توسعه سیاسی وتحول ادارى، تهران، نشرقومس. 	 
عزیزى عصمت الله. )1398( مقایسه توسعه سیاسی و اقتصادى در کشورهاى مالزى و هند. مجله اقتصادى 	 

)دوماهنامه بررسی مسائل و سیاستهاى اقتصادى(. 
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جامعیت و جاودانگی قرآن کریم در نهج البالغه

سهیال شیروانی
دانشجوی کارشناسی ارشد تفسیر علوم قرآنی حوزه علمیه کوثر آباده

چکیده: 
 جامعیت و جاودانگی قرآن کریم از مهمترین مباحث زیر بنایی، جهت شناخت این کتاب الهی و یكی از 
موضوعات بحث انگیز امروزى است. قطعا تشریح و بررسی دقیق و عمیق این موضوع می تواند بر ادعاهاى پوچ 
در این زمینه خط بطالن کشد. در پرتو مساله جامعیت، موضوع وجود تمامی علوم مختلف در قرآن که از نظریه 
هاى افراطی به شمار می آید حجیت قرآن کریم و نظریه اهل حدیث در این باره و نقد و بررسی این دیدگاه 
مورد بحث قرار می گیرد. یكی از ویژگی هاى برتر قرآن، در کنار جامعیت، جاودانگی و جهانی بودن آن است. 
جاودانگی برابر نهاد فارسی واژگانی همانند خلود و ابدیت در زبان عربی است و هر سه واژه براى زمان طوالنی 
و گاه به معناى زمان بی انتها به کار رفته و داراى مفهوم کشش زمانی ممتد است. جاودانگی را در اصطالح 
می توان به فرازمانی و فرامكانی بودن و عدم تأثیرپذیرى از فرهنگ زمانه تعریف کرد و بعد از قرآن، وحی دیگر 
از سوى خداوند براى بشر نخواهد آمد و پیامبرى نیز مبعوث نخواهد شد. جهانی بودن نیز یعنی قرآن به زمانی 
خاص یا ملت یا گروهی ویژه اختصاص ندارد و به فراخناى حیات بشرى تا پگاه رستاخیز با تمام اقوام و ملل و 
زبان ها و ملیت ها به گفتگو می پردازد. قران به عنوان تنها کتاب آسمانی تحریف نیافته، گفتار و پیام خداوند را، 

به طور مستقیم در دسترس بشریت قرار داده است، و ناسخ آن نخواهد آمد. 

واژگان کلیدی: نهج البالغه، جامعیت، جهانی بودن، جاودانگی. 
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مقدمه:
 جامعیت از واژگان نوپیدایی است که وارد حوزه علوم قرآنی شده است، درمیان پیشینیان و آثار مكتوب 
ایشان عنوانی به این نام مورد بحث قرار نگرفته است بلكه نظریات مربوط ومرتبط، بااین عنوان درذیل مباحثی 
چون علوم مستنبط از قرآن ویادایره شمول ومعارف قرآنی مورد اشاره قرار گرفته اند. جامعیت درلغت به معنی 
فراگیرى، وضع یاکیفیت جامع بودن ودربرخی منابع به معنی شمول وفراگیرى آمده است. برخی درتعریف 
جامعیت گفته اند منظور ازجامعیت این است که درآن ازهیج نكته ومساله اى غفلت نشده است وهمه چیز 
رادرخودداردوزمانی ازجامعیت قران می گوییم مرادمان این است که هرآنچه مورد نیاز انسان است در قرآن است، 

چه نیازهاى دینی وچه نیازهایی که وصف دینی ندارند. 
در نگاه امیرمؤمنان علی علیه السالم، قرآن نسخه اى جامع و جاودانی است که از نیازهاى بشر براى رسیدن به 
سرمنزل سعادت و کمال، فروگذار نكرده است. حضرت در موارد گوناگون و به شیوه هاى زیبا و حكیمانه این 
ویژگی ها را تبیین فرموده است.. در این نوشتار به دالیل نقلی و عقلی جامعیت قرآن از منظر علی علیه السالم پرداخته 
شده است و در صدد تا با روش تحلیلی ادله جامعیت قرآن کریم را از البالى سخنان گهربار حضرت علی علیه 
السالم در نهج البالغه بررسی نماید در نهایت پژوهش دو دسته ادله عقلی و نقلی جامعیت قرآن از نگاه نهج البالغه 

را بیان می کند. ) 1397، فرج اللهی، امیر حمزه، زهرا نعمت اللهی (

دالیل نقلی جامعیت قرآن کریم
 نهج البالغه، اخ القرآن و بهترین و نابترین منبعی است که می تواند ره پویان طریق را در شناخت صحیح و 

حقیقی قرآن مجید یارى دهد. 
 در نگاه امیرمؤمنان علی علیه السالم، قرآن نسخه اى جامع و جاودانی است که از نیازهاى بشر براى رسیدن به 
سرمنزل سعادت و کمال، فروگذار نكرده است. حضرت در موارد گوناگون و به شیوه هاى زیبا و حكیمانه به 
ترسیم این ویژگی پرداخته است ؛ در یكی از خطبه هاى نهج البالغه با استناد به آیات قرآن، جامعیت آن را به 

وضوح تشریح کرده است. 
حضرت بعد از آنكه درباره دو راى مختلف صادر شده از دو قاضی سخن می گوید، با استفهام انكارى می 
پرسد: »آیا خداوند دین ناقصی فرو فرستاده و در تكمیل آن از آنان مدد جسته است؟ آیا آنها شریك خدایند و 
بر خدا الزم است به گفته ایشان رضایت دهد؟ یا اینكه خداوند دین را کامل نازل کرده، اما پیغمبرصلی الله علیه 

وآله در تبلیغ و اداى آن کوتاهی ورزیده است؟
آنگاه با استشهاد به آیات قرآن به صراحت به این شبهه پاسخ می دهد: والله سبحانه یقول:
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ْطَنا ِفی اْلِکَتاِب ِمْن َشْیٍء «1  »َما َفَرّ
»ِتْبَیاًنا ِلُکِلّ َشْیٍء«2

خداوند می فرماید: در قرآن از هیچ چیز فروگذار نكرده ایم و نیز می فرماید: در قرآن بیان همه چیز آمده 
است و یاد آور شده است که آیات قرآن، یكدیگر را تصدیق می کنند و اختالفی در آن وجود ندارد، چنانكه می 

فرماید: اگر قرآن از ناحیه غیر خدا بود، اختالفات فراوانی در آن می یافتند. 
 مرحوم طبرسی رحمه الله در ذیل آیه 38 سوره انعام به ذکر یكی از این اقوال پرداخته، می نویسد:»مراد از 
کتاب، قرآن است؛ چرا که شامل جمیع نیازهاى دنیوى و اخروى آدمی است؛ چه مفصل بیان شده باشد و چه 
مجمل؛ اما مجمل آن در لسان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله تشریح شده و حق تعالی ما را مامور به تبعیت از 

او کرده است؛ چنانكه فرمود:
وُه َوَما َنَهاُکْم َعْنُه َفاْنَتُهوا «3

ُ
ُسوُل َفُخذ »َوَما آَتاُکُم الَرّ

و شما آنچه را رسول حق دستور می دهدمنع یا عطا می کند بگیرید و هرچه را نهی می کند، واگذارید. 
بنابراین، قرآن مجید از بیان معارفی که موجب سعادت حقیقی انسان در دنیا و آخرت می باشد، فروگذار 
نكرده است.  عالمه طباطبایی در تفسیر آیه 82 نساء پس از برشمردن مفاهیم آیه می نویسد: »از آنجا که قرآن 
اختالف قبول نمی کند، تغییر و تحول، نسخ و باطل و غیره را هم نمی پذیرد؛ از این رو الزم می آید که شریعت 

اسالمی تا روز واپسین استمرار داشته باشد.«4
حضرت در ادامه خطبه 18 در چندین عبارت بسیار زیبا در حالی که ظاهر و باطن قرآن را معرفی می کند، 

تاییدى دیگر بر جامعیت قرآن ارائه می دهد:
ِنیٌق َو َباِطُنُه َعِمیٌق «

َ
»ِإنَّ َاْلُقْرآَن َظاِهُرُه أ

ظاهر قرآن زیبا و شگفت آور و باطن آن ژرف و پرمایه است، پس عموم و خواص مردم می توانند بهترین و 
بیشترین بهره را از این کتاب ببرند. 

استاد محمد تقی جعفرى در این خصوص می نویسد: »مقصود از عمق معانی، دشوار بودن و حالت معمایی 
نیست، بلكه قرآن همه مسائل نهایی مربوط به انسان و جهان را در آیاتی که کلمات آن ساده و زیباست، مطرح 
کرده است. از طرفی، عبارت بعدى امام علی علیه السالم که می فرماید: ال تفنی عجائبه و ال تنقضی غرائبه و ال 
تكشف الظلمات اال به؛ »نكات شگفت آور آن فانی نگردد و اسرار نهفته آن پایان نپذیرد و هرگز تاریكیهاى 

1- انعام 38
2- نحل 89
3- حشر 7

4- طباطبایی المیزان ص 1134
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جهل و نادانی جز به آن رفع نشود.«، حاکی از استمرار جاودانی محتویات قرآن است.«
امام علیه السالم در یكی دیگر از سخنان حكیمانه خویش می فرماید: واعلموا انه لیس علی احد بعد القرآن من 
گاه باشید! هیچ کس پس از داشتن قرآن، فقر وبیچارگی ندارد و هیچ کس  فاقة وال الحد قبل القرآن من غنی« آ

پیش از آن، غنا و بی نیازى نخواهد داشت.«
 بیان کوتاه اما پر معناى حضرت متضمن این معناست که این نسخه الهی از چنان غناى فرهنگی برخوردار 
است که پیروان خود را بی نیاز از هرگونه مكتب و مسلكی می کند؛ درحالی که دیگر مكاتب فكرى و کتب 

بشرى قادر به پاسخگویی نیازهاى اخالقی و معنوى بشر نیستند. 
در وصف دیگرى از قرآن بصورتی شیوا و دلنشین می فرماید: »ثم انزل علیه الكتاب نورا ال تطفا مصابیحه و 
سراجا ال یخبو توقده و بحرا ال یدرك قعره و منهاجا ال یضل نهجه و شعاعا ال یظلم ضوؤه و فرقانا ال یخمد برهانه 
و تبیانا ال تهدم ارکانه.« سپس کتاب آسمانی یعنی قرآن را بر او نازل فرمود؛ نورى که خاموشی ندارد، چراغی 
که افروختگی آن زوال نپذیرد، دریایی که اعماقش را درك نتوان کرد، راهی که گمراهی در آن وجود ندارد، 
شعاعی که روشنی آن تیرگی نگیرد، جداکننده حق از باطل که درخشش دلیلش به خاموشی نگراید و بنیانی 

که ارکان آن منهدم نگردد. 
 هدف حضرت از بیان این عبارات آن است که دوران حقایق و مفاهیم قرآن محدود و موقت نیست و آیات و 
دستوراتش پیوسته نوین و جاودانی اند، تا آنجا که مفهوم آیاتی که درباره گروه معینی نازل شده، عمومیت داشته 
همگان را در موارد مشابه و تا روز واپسین دربرمی گیرداز امام صادق علیه السالم روایت شده که فرمود: »اگر چنین 
بود که آیه اى درباره قومی نازل می گشت و با از بین رفتن آن قوم، آیه هم از بین می رفت، از قرآن چیزى باقی 

نمی ماند ولكن قرآن تا زمانی که آسمانها و زمین برپاست، اول تا آخر آن جریان و سریان دارد. 
 ارتباط قرآن و علوم مختلف بنابر اصل جامعیت قرآن، برخی این مجموعه عظیم الهی را حاوى کلیه علوم و 

مسائل مورد نیاز بشر پنداشته و در پی ایجاد رابطه مابین کلیه علوم نوین با قرآن برآمده اند. 
آیت الله معرفت این پندار را افراطی می داند و می گوید: »این ادعا که هرآنچه بشر به آن رسیده یا می رسد 
مانند دستاوردهاى علمی، فنی، فرهنگی و... از قرآن بوده، و یا ریشه قرآنی دارد، ادعایی گزاف و بی اساس 
است. مقصود از کمال و جامعیت قرآن، جامعیت در شؤون دینی، اعم از اصول و فروع آن است؛ یعنی آنچه 
در رابطه با اصول، معارف و احكام و تشریعات، بطور کامل در دین مطرح گشته است؛ به عبارت دیگر هرآنچه 
که در زمینه سالمت و سعادت معنوى، روحی و اخالقی انسان است، در برنامه ها و اهداف قرآن قرار دارد، اما 
روشهاى اجرایی، ساختارى و اجتماعی براى پیاده کردن این برنامه ها به عهده انسانهاست. بایستی به این نكته 



مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 180

ْکَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم «1 و یا »ِتْبَیاًنا ِلُكِلّ َشْیٍء«2
َ
توجه داشت که دلیل ادعاى قرآن کریم به کمال، در»اْلَیْوَم أ

 برعهده داشتن تشریع مطالب است؛ چنانچه از زاویه تكوین چنین می گفت، باید انتظار می داشتیم که 
هرآنچه بشر از علوم طبیعی، تجربی و... نیاز دارد بطور کامل در قران آمده باشد و یا حداقل ریشه اش در قرآن 
باشد؛ ولی منظور قرآن از »بیان هرچیز« و کامل بودن دین آن است که قرآن هرآنچه را در زمینه شریعت است، 

براى ما طرح و پایه ریزى کرده است. 
آیه »َواَل َرْطٍب َواَل َیاِبٍس ِإاَلّ ِفی ِکَتاٍب ُمِبیٍن «3 

نیز که برخی براى تایید صحبت خود مبنی بر اینكه در قرآن همه علوم بشرى و طبیعی نهفته است، بدان 
تمسك جسته اند، زمانی مورد قبول است که »کتاب مبین قرآن فرض کنیم، حال آنكه مفسران آن را لوح محفوظ 
تفسیر کرده اند؛ یعنی هرآنچه در عالم وجود تحقق می یابد، در آن لوح محفوظ ثبت می گردد. طبق شواهد ارائه 

شده مفسران، منظور از کتاب مبین در آیه فوق قرآن نیست. 
 آیة الله معرفت جایی دیگر در تایید صحبت خود، دخالت قرآن در امور مربوط به علوم طبیعی را که بشر 
خود بایستی بدان برسد، دور از شان قرآن کریم دانسته می گوید: از طرفی شان قرآن و دین اقتضا نمی کند در 
امورى که مربوط به یافته هاى خود بشر است، دخالت کندو حتی راهنمایی کردن او هم معنا ندارد؛ زیرا خداوند 
َها«4 یعنی به انسان اسماء را آموخته است.  ْسَماَء ُکَلّ

َ
َم آَدَم اْل به انسان عقل و خرد ارزانی داشته و فرموده: »َوَعَلّ

منظور از اسماء حقایق اشیاست؛ یعنی ما به انسان قدرت پی بردن به تمام حقایق هستی را داده ایم و براى آنكه 
جنبه جانشینی او در زمین به منصه ظهور برسد، باید خود جوشیده و به فعلیت برسد. خداوند انسان را توانمند و 

خردورز و کاوشگر آفریده است. از طرف دیگر میدان تاثیر پذیرى را در طبیعت بازگذاشته است:
ْرِض «5 

َ
َماَواِت َوَما ِفی اْل َر َلُكْم َما ِفی الَسّ »َوَسَخّ

همین کافی است که بشر بتواند با تصرف در طبیعت به طرف سازندگی دنیوى حرکت کند و لزومی ندارد 
که خداوند فرمول شیمی یا مسائل ریاضی را توضیح دهد. 

واضح است که شارع در برخی موارد در مسائل غیر شرعی نیز دستوراتی داده است، زیرا خدایی که »َیْعَلُم 
ْرِض «6 است، به هنگام بیان مطالبی از اسرار طبیعت به صورت اشاره و کنایه صحبت می 

َ
َماَواِت َواْل َرّ ِفی الَسّ الِسّ

1- مائده 3
2- نحل 89
3- انعام 59
4- بقره 31

5- جاثیه 13
6- فرقان 6
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کند و این تراوشاتی است که به هنگام بیان مناسب شرعی عرضه می شود. از دیدگاه دیگر، این موضوع از تفضل 
خداى تعالی بر بشر خبر می دهد. بطورى که وظیفه خداى سبحان بیان این امور نبوده است؛ بلكه از روى تفضل 
و لطف اشاراتی کرده است. از این رو، وظیفه شرع، دخالت در آنچه عقل بشر بدان می رسد، نبوده است. البته 
در احكام تعبدى بشر که شرع دستور عمل یا احتیاط را داده، عقل بشر توان پی بردن به واقعیت آن عمل را نداشته 
است و چنانچه این توان را می یافت، قطعا آنچه را شرع دستور داده، پیاده می کرد. در نتیجه در اسالم احكامی 

وجود دارد که صرفا جنبه تعبدى دارد و با پیشرفت علم، احكام آن قابل تغییر نیست. 
دلیل عقلی بر جامعیت قرآن کریم

 آنچه گذشت دالیل نقلی متقنی بر جامعیت قرآن مجید بود. در میان بیانات گهربار حضرت علی علیه السالم به 
دلیل عقلی بر این مطلب رهنمون می شویم؛ امام علیه السالم در جایی می فرماید:

»و اکمل به دینه و قبض نبیه صلی الله علیه وآله و قد فرغ الی الخلق من احكام الهدى به فعظموا منه سبحانه 
ما عظم من نفسه فانه لم یخف عنكم شیئا من دینه و لم یترك شیئا رضیه او کرهه اال و جعل له علما بادیا و آیة 

محكمة تزجر عنه او تدعو الیه فرضاه »فیما بقی واحد و سخطه فیما بقی واحد« 
پیامبرش را هنگامی از این جهان برد که از رساندن احكام و هدایت قرآن به خلق فراغت یافته بود؛ پس 
خداوند را آنگونه بزرگ بدارید و تعظیم کنید که خود بیان کرده است؛ زیرا حكمی از دین خود را بر شما پنهان 
نگذاشت و هیچ مطلبی را که مورد رضایت و خشنودیش باشد وانگذاشت، جز اینكه نشانی آشكار و آیه اى 
محكم که از آن جلوگیرى یا به سوى آن دعوت کند، برایش قرار داد. پس رضایت و خشم و قانون او در گذشته 
و حال و آینده درباره همه یكسان است. مسلما وقتی پیامبرى براى هدایت بشر فرستاده می شود و خاتم پیامبران 
معرفی می گردد، کتاب آسمانی او نیز که معجزه ابدى هم نام گرفته، باید تامین کننده این هدف باشد، و اال 
هدف الهی مهمل جلوه می کند؛ بنابراین الزم است پیامبر تا به انجام رساندن این هدف در میان امت باشد تا 

تمامی احكام دین خدا که متضمن تكامل و تعالی و هدایت انسان است، به مردم عرضه گردد. 
از طرف دیگر، بایستی این احكام چنان واضح و روشن باشند که دقیقا مبین اوامر و نواهی الهی که سعادت 

بشر در گرو آن است، باشند. 
همچنین، از نظر عقلی، جامعیت قرآن اقتضا می کند که دستورات آن متغیر نبوده دستخوش تحوالت زمان 
قرار نگیرد. سخن آخر امام علیه السالم دقیقا گویاى همین مطلب است: »احكام الهی تا قیامت تغییر نمی پذیرد، 
بلكه حكم هر مساله مطابق ست با آنچه در عهد رسول اکرم صلی الله علیه وآله در قرآن و سنت بیان شده است. 



مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 182

حجیت قرآن کریم در نهج البالغه و نظریه اهل حدیث
 حجیت قرآن کریم از جمله مسائلی است که مورد اختالف بسیارى از علما و اندیشمندان فرقه هاى اسالمی 
و غیر اسالمی بوده است. منظور از حجیت قرآن کریم آن است که این کتاب آسمانی از هرجهت براى همگان 
قابل درك و فهم است و در مقام استنباط و استناد می توان بدان تكیه کرد و آن را مورد عمل و دلیل و مبنا قرار داد. 
آیت الله خویی درباره حجیت ظواهر قرآن کریم که برخی از علماى حدیث بر آن اشكال وارد کرده اند، 
می نویسد:»ظواهر قرآن، حجیت و مدرکیت دارد و ما می توانیم در موارد مختلف به معناى ظاهرى آن تكیه 
کرده، آن را مستقال مورد عمل قرار دهیم و در گفتار و نظریات و استداللهاى خویش به آن تمسك جوییم؛ 
زیرا ظواهر قرآن براى عموم مردم، حجت و مدرك است.« وى سپس پنج دلیل را براى اثبات این موضوع مطرح 
می کند. بدین ترتیب قرآن کریم از همه جهات براى بشر حجت است و دلیل محكمی براى او در پیشگاه حق 

تعالی است. 
این مطلب در نهج البالغه بوضوح دیده می شود. حضرت در خطبه 182 می فرماید فالقرآن آمر زاجر و 
صامت ناطق حجة الله علی خلقه اخذ علیه میثاقهم و آرتهن علیه انفسهم اتم نوره و اکمل به دینه ؛ »قرآن امر 
کننده و نهی کننده است و - برحسب ظاهر خاموش است ولی - در واقع - گویا و حجت و برهان خدا بر 
بندگان است که از ایشان بر آن پیمان گرفت و آنها را در گرو آن قرار داد. نور آن را تمام گردانید و دین خود را 

به سبب آن کامل کرد. 
در این قسمت، توجه به جند نكته ضرورى است:

اول: حضرت، قرآن را به عنوان حجت خدا بر خلق معرفی می کند. بدیهی است، از آنجا که قرآن کریم 
معجزه اصلی است و شامل کلیه دستورات سعادت بخش براى بشر است، از جانب خداوند منان حجت بر تمام 
انسانهاست از این رو اگر پیروان این کتاب آسمانی بدان عمل کنند، در آخرت نیز دلیلی بر اعمال خویش در 

پیشگاه حق تعالی خواهند داشت. 
دوم: خداوند از بندگان خود بر فراگرفتن و عمل به قرآن کریم پیمان گرفت. ابن ابی الحدید در این باره 
می نویسد: »از آنجا که خداوند سبحان در عقول مكلفان، ادله توحید، عدل و از جمله مسائل نبوت را قرار 
داد و نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله را عقال اثبات کرد، به مانند گیرنده میثاق از مكلفان است به تصدیق 
دعوتش و قبول قرآنی که نازل گشت، بدین صورت، نفوس آنها را مرهون بر وفا قرار داد که در این حال، آنكه 

مخالفت کند به خود زیان رسانده و تا ابد هالك شده است«. 
علیه السالم از  برخی دیگر از شارحان نهج البالغه در ذیل این عبارت گفته اند که خدا به واسطه نبی اکرم 

بندگانش پیمان گرفت که به قرآن عمل کنند. 
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همچنین احتمال دارد مراد از آن، قضیه ذریه قبل از خلقت آدم علیه السالم باشد که در اخبار هم آمده است. 
تفسیر این عبارت، به هر صورتی که باشد، مبین این مطلب است که نفوس بندگان با خداوند در پذیرش 
قرآن - بعنوان کتابی الهی براى هدایت و سعادت بشرى پیمان بسته اند1؛ به طورى که حضرت دقیقا بیان می 
دارد که خداوند نفوس و ارواح عباد را مرهون وفا به این امر قرار داد. زمانی نفوس، مرهون رعایت حق تعالی و 
اطاعت از او و دستوراتش - که همگی در کتاب آمده - می شوند که این کتاب از حجیت الزم برخوردار باشد. 
سوم: این کتاب را کامل کننده دین مبین اسالم معرفی کرد. این گفته حضرت دقیقا گویاى این است که»َاْلیْوَم 
ْسالَم دینًا «2؛ امروز دین شما را به حد کمال رسانیدم  ْتَمْمُت َعَلیُكْم ِنْعَمتی َو َرضیُت َلُكُم اإْلِ

َ
کَمْلُت َلكْم دیَنكْم َو أ

َ
أ

و بر شما نعمت را تمام کردم و بهترین آیین را که اسالم است، برایتان برگزیدم.« این مطلب نشان از آن دارد که 
قرآن مجید زیربناى دین جاودانی اسالم است؛ پس الزم است از جامعیت، جاودانگی و حجیت برخوردار باشد. 

امام علی علیه السالم در جایی دیگر فرموده است: »انا حجیج المارقین و خصیم الناکثین المرتابین و علی کتاب 
الله تعرض االمثال من با خارج شوندگان از دین احتجاج و با شك کنندگان در دین دشمنی می کنم؛ کارهاى 

مشتبه به حق، به قرآن عرضه می گردد.«
این عبارت تفسیرهاى مختلفی دارد؛ عالمه مجلسی می گوید:»احتمال دارد مراد از امثال، حجتها یا احادیث 
باشد؛ یعنی آنچه در مخاصمه با مارقان و مرتابان بدانها احتجاج می شود، باید به کتاب خدا عرضه گردد تا صحت و 
فساد آن روشن شود و یا آنچه درباره عثمان به من استناد می دهند، باید بر کتاب خدا عرضه گردد« ابن ابی الحدید 
ِهْم  و خویی مراد حضرت از این سخن را همان گفته خداوند می دانند که فرمود: »َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا ِفی َرِبّ

3این دو گروه مؤمن و کافر که در دین خدا با هم به جدل برخاستند، مخالف و دشمن یكدیگرند.« 

در شان نزول این آیه روایتی است از امام حسین علیه السالم که نضربن مالك آن را نقل کرده است. نضر می 
ِهْم به من خبر  گوید: »به امام علیه السالم گفتم: یا ابا عبدالله از قول خداوند در آیه »َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا ِفی َرِبّ
ده! پس فرمود: ما و بنی امیه درباره خداى تعالی به خصم برخاستیم. ما گفتیم صدق الله و آنها کذب گفتند؛ 

پس ما روز قیامت دو خصم هستیم«
روایاتی شبیه به همین مضامین که دو خصم ذکر شده را امام علی علیه السالم و طرف مقابل را دشمنان وى معرفی 

کرده: در اخبار و روایات بسیار وارد شده است که در اینجا مجال ذکر آن نیست. 
درست است که طبق روایات رسیده، خصومت بین محمد و آل محمدعلیهم السالم و دشمنان آنها باید 

1- مطهری سیری در نهج البالغه ص 365
2- مائده 3
3- حج 19
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برکتاب خدا عرضه گردد تا حق و ناحق از هم تمییز داده شود، اما همین می رساند کتابی که قابلیت عرضه 
شبهات را داشته و میزان و مقیاس قرار می گیرد بایستی کتابی منزه از هر عیب، نقص و تحریف بوده و بتواند 

مرجع و حجت و مبنا باشد. 
امام علیه السالم در یكی از بیانات نورانی خویش صریحا به همین مطلب اشاره کرده، می فرماید:

»و کفی بالكتاب حجیجا و حصیما قرآن براى بازخواست و داورى کفایت می کند«
بدین ترتیب، قرآن برهان قاطع و حجتی محكم است براى کسی که به آن احتجاج و با آن مخاصمه کند. و 
همین حجیت سبب می گردد که این مجموعه وحی الهی به عنوان ماخذ اصلی قوانین اسالم تلقی گردد و اصل 
و ریشه همه فروع قرار گیرد. می توان بوضوح دریافت که دیدگاه امام علی علیه السالم پیرامون جامعیت قرآن مجید 

در راستاى همان نگاه قرآن است که فرموده:
ْسالَم دینًا« ْتَمْمُت َعَلیُكْم ِنْعَمتی َو َرضیُت َلُكُم اإْلِ

َ
کَمْلُت َلكْم دیَنكْم َو أ

َ
»َاْلیْوَم أ

و در جایی دیگر فرمود: »ِتْبَیاًنا ِلُكِلّ َشْیٍء « و نیز فرمود:
ْساَلِم ِدیًنا َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفی اآلِْخَرِة ِمَن اْلَخاِسِریَن «1 »َوَمْن َیْبَتِغ َغْیَر اإْلِ

مایكل هارت نویسنده و مورخ امریكایی پس از سالها تحقیق و پژوهش و مصاحبه با شخصیت هاى معروف و 
طبقات مختلف مردمی ،  درباره یكصد تن از انسان هاى بانفوذ و تأثیرگذار در طول تاریخ بشرى، اعم از پیامبران، 
نوابغ، پادشاهان و... کتابی به نام یكصد انسان سرنوشت ساز تاریخ منتشر کرد. در صدر این رده بندى صد نفرى، 

نام پیامبر اسالم به عنوان محمد متنفذترین انسان تاریخ آمده است. 
هم چنین پس از جنگ جهانی دوم، یك پژوهشگر انگلیسی با تألیف کتابی با عنوان کتابهایی که دنیا را به 
حرکت درآورده، ده کتاب را به عنوان بهترین و تأثیرگذارترین کتابهاى تاریخ بشرى معرفی کرد، که در صدر 

آنها قرآن و سپس انجیل قرار دارد. 
میزان اهتمام مسلمانان نسبت به قرآن از آغاز تاکنون جاى هیچ گفت وگو ندارد و به یقین می توان ادعا کرد که 
قرآن در تمام تاریخ تابناك خود کانون توجه همه فرق اسالمی و دانشجویان همه شاخه هاى علوم اسالمی بوده و 
بدون تردید بیشترین آثار و نگاشته هاى علمی اندیشمندان اسالمی مستقیم یا غیرمستقیم ناظر به قرآن بوده و هست. 

نتیجه:
 روشن است با توجه به دیدگاههایی همه جانبه حضرت در این زمینه، به کلیه نظرات افراطی که وجود همه 
علوم بشرى را در قرآن می دانند و یا نظرات تفریطی که به حجیت ظواهر قرآن بدون تمسك به روایات تردید وارد 
می کنند، خط بطالن می کشد و از این میان معناى صحیح آیات قرآن نیز روشن تر رخ می نمایاند. حضرت 

1- آل عمران 85
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علی علیه السالم درنهج البالغه بیش ازبیست خطبه رابه معرفی قرآن وجایگاه ان اختصاص داده است، وگاه بیش 
ازنصف خطبه به تبیین جایگاه خطبه پرداخته اند. این موضع امام در رابطه با معرفی قرآن اهمیت وجایگاه بلند 
قرآن را بین مسلمانان گوشزد میكندکه بدون تمسک به ثقل اکبر الهی نمیتوان نیازمندى هاى فردى واجتماعی 
جامعه رابرطرف کرد. هیچكس بدون قرآن بی نیاز نخواهد بود، جامعه مستغنی نخواهد شد، بنابراین نهج البالغه 
قرآن را بهترین وکامل ترین کتاب ناطق در دسترس مسلمانان میداند که براى طی کردن راه کمال انسانی درهمه 

زمان ها ودوران ها نیلزمند قرآن هستند وخواهندبود. 
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متن پژوهی خطبه 192 در نهج البالغه

صدیقه ادیبی
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعی، دانشگاه قرآن و حدیث، شهرری، ایران

چکیده
این خطبه طوالنی ترین خطبه نهج البالغه است که امام علی)ع( تكبر، غرور و تعصب هاى بی جا را می کوبند. 
این خطبه شامل مذّمت ابلیس به خاطر استكبار و ترك سجودش نسبت به آدم)ع( است. شیطان اولین کسی 
است که بر عدم پذیرش حق اصرار ورزید، و پیرو خودخواهی شد. این خطبه مردم را از پیروى راه او برحذر 
این خطبه را  بالقاصعه"  الخطبة  الّناس من یسّمی هذه  می دارد. سید رضی در آغاز خطبه آورده است: "و من 
کوبنده شروع می کند. هر چند کلمه قاصعه در این خطبه به کار نرفته است. این خطبه بر محور کوبیدن تعّصب 
هاى جاهلی، تكّبر و خود برتر بینی مخصوصًا تعّصبات قبیلگی و نژادى و گروهی است که سرچشمه بسیارى از 
اختالفات، نابسامانی ها و مفاسد اجتماعی است. توجه به مجموع خطبه و شأن ورود آن این حقیقت را روشن 

می سازد. 

واژگان کلیدی: نهج البالغه، خطبه 192، اخالق اجتماعی، تکبر
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مقدمه
تكبر ازجمله رذایل اخالقی است که ریشه آن خود برتر بینی انسان است. غرور انسان نسبت توانگرى مالی 
و جسمی یا علم، عمل، عبادت، َنَسب و جمال موجبات کبر را فراهم می کند. البته عواملی مانند حسد، کینه، 
ُعجب و ریا نیز در شكل گیرى کبر بی تاثیر نیستند. توجه به فضایل اخالقی و تشویق انسان به آن و دورى از 

رذایل اخالقی و بازخواست انسان در قرآن و روایات بارها مورد تاکید قرارگرفته است. 
افراد متكبر و مغرور غالبًا به هنگام راه رفتن پاهاى خود را محكم به زمین می کوبند، تا مردم را از آمد و رفت 
گاه سازند، گردن به آسمان می کشند، تا برترى خود را به پندار خویش بر زمینیان مشخص کنند! قرآن،  خویش آ
تكبر و غرور را مستقیمًا مورد بحث قرار نداده، بلكه روى پدیده هاى ظاهرى آن، حتی ساده ترینش، انگشت 
گذاشته، و از طرز راه رفتن متكبران، و مغروران خودخواه و بی مغز، سخن گفته است، تكبر و غرور، حتی در 

سطح ساده ترین آثارش ناپسند و شرم آور است. 
کالم امام علی)ع( در نهج البالغه از غنی ترین منابعی است که دورى انسان از کبر و توجه انسان به تواضع و 
خشوع در آن بیان شده است. تواضع که نقطه مقابل تكبر است، براساس احادیث، بزرگی انسان در دنیا و آخرت 
را به همراه دارد. روایتی از پیامبر)ص( که "هر که براى خدا تواضع کند، خداوند او را ارج و بزرگی می بخشد" به 

صورت هاى مختلف در احادیث دیگرى از امامان شیعه دیده می شود. 
خطبه 192 نهج البالغه با محور رذیله اخالقی تكبر از اهمیت باالیی برخوردار است. این خطبه در اواخر 
حیات امام علی)ع( ایراد شد و سراسر آن شكایت حضرت از کبر و سرکشی است. از محتواى خطبه در می یابیم 
که امام علی)ع( ام الفساد آفات اخالقی و اجتماعی را تكبر می دانند. امام علی)ع( جامعه اى را مورد توبیخ قرار 
می دهند که فساد در آن زیاد شده، حق کشی می کنند، ارزش هاى جاهلی را احیا کردند و احكام اسالم به 

فراموشی سپرده شده است. 
اهمیت توجه به این خطبه از آن جهت است که ریشه بسیارى از مفاسد اخالقی، خودبزرگ بینی و تكبر 
است. باید بدانیم که بسیارى از مفاسد اجتماعی از همین خصلت شیطانی سرچشمه می گیرد. امام علی)ع( در 
این خطبه، ابلیس را به خاطر استكبارى که داشت، مذمت می کند و می  فرمایند، عبرت بگیرید! آخر ابلیس به 

کجا رسید. به خاطر همان تكبر و غرور و تعصبی که داشت، پایان او چه شد؟

پیشینه مطالعه:
پژوهشی با عنوان "معرفی فضایل اخالقی در نهج البالغه" سال 1392 به قلم منصوره تقربی نگارش یافته 	 

است. در دین مبین اسالم فضایل اخالقی بسیار زیبا تبیین شده است. در قرآن و کالم ائمه  ى اطهار)ع( فراوان 
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دعوت به این فضایل شده است. زیرا این فضایل هم رابطه ى فرد با خداى تعالی را مطلوب و پسندیده ى 
حضرت حق قرار می دهد و هم رابطه ى انسان را با افراد جامعه و رعیت خویش با ارزش و زیبا می نماید. به 
همین جهت امام علی)ع( در نهج البالغه بسیار گسترده از این فضایل سخن به میان آورده و فقط به تبیین آن 
نپرداخته، بلكه راه رسیدن به آنها را می آموزند و در نهایت با روش هاى گوناگون، راه مّتصف شدن انسان ها 

به این فضایل را در آموزه هاى خود بیان نموده اند. 
"مهندسی اخالق جامعه بر مبناى آموزه هاى نهج البالغه" عنوان پژوهشی به قلم مرضیه محصص در سال 	 

1392 است. براساس سخنان امیرمومنان علی)ع( در نهج البالغه تمامی افرادى که به آراء و نظریات واحدى 
پایبند باشند، اعضاى یک جامعه هستند. امام علی)ع( با طرح لزوم توجه به مسؤولیت هاى اجتماعی، انواع 
انزواطلبی و بی تفاوتی به اجتماع را مطرود کرده اند. براى همین عباراتی از نهج البالغه که دعوت کنندة 
افراد به گوشه نشینی و دورى از اجتماع است، صرفا داللت بر لزوم جدایی از افكار و روحیات حاکم بر 
جوامع فاسد و گنه کار و بعضا اجتناب از خودنمایی و ریاکارى دارد و حكمی مشروط به شرایط خاص 
اجتماعی است. امام علی)ع( همواره به افراد نسبت به انحطاط اخالقی هشدار می دادند چرا که این امر را 
مسبب بروز اختالفات اجتماعی برمی شمردند. ایشان با ارائۀ قاعده اى ثابت و معیارى روشن در تمامی 
معاشرت هاى اجتماعی، مسیر اخالق اسالمی را فراروى تمامی پیروان قرار می دهند. پر بسامدترین مصادیق 
ارزش هاى اخالقی در حوزة اجتماع با استناد به نهج البالغه میراث گرانقدر علوى راستگویی، خویشتن 
دارى، بخشندگی، آینده نگرى، شكیبایی و حقوق مدارى است و شایسته است در حوزه هاى مختلف 

اجتماعی مورد توجه فزون تر قرارگیرد. 
پژوهش "الگوپذیرى خطبه ى قاصعه نهج البالغه از قرآن کریم با رویكرد بینامتنّیت" توسط حسن خرقانی و 	 

همكاران در سال 1397 انجام شده است. این پژوهش به شیوه توصیفی، تحلیلی و تطبیقی رابطه بینامتنّیت 
قرآن و خطبه قاصعه نهج البالغه را در واژگان، ساختار، الهام و چهره نمایشی بررسی کرده است. خطبه 
قاصعه در سراسر مباحث خود به گونه اى متفاوت از زالل بیكران قرآن بهره جسته است. یا به گونه لفظی 
و ظاهرى و یا به گونه معنوى و غیر آشكار که جایگاه ویژه اى را به خود اختصاص داده است. به طورى 
که روح معنایی و مضمونی قرآن در سراسر این خطبه نمود و آرایش خاصی دارد. آمیختگی این دو متن و 
وام گیرى متن خطبه قاصعه از قرآن نشان می دهد که آفریدگار خطبه قاصعه از ژرفاى ظاهر و باطن قرآن 

کریم بهره جسته است. 
پژوهش "نقد و بررسی خطبۀ قاصعه نهج البالغه در پرتو نظریۀ منطق گفتگویی باختین" سال 1399 توسط 	 

الهه ستارى و همكاران منتشر شد. این پژوهش با رویكرد جامعه شناختی یكی از اجتماعی ترین خطبه هاى 
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نهج البالغه را که متأّثر از شرایط دوران امام علی)ع( است، براساس نظریة منطق گفتگویی باختین مورد 
بررسی قرارمی دهد. استفاده از گفتار دوسویه، بینامتنیت، جمالت امرى و پرسشی در این خطبه دیده 
می شود. موضوع و زمینه آفرینش متن خطبه که دربارۀ جهان، فرشتگان، گذشتگان، آینده نگرى و عبرت 
جویی است و به طور مستقیم نه براى مخاطبینی خاص بلكه براى تودۀ مردم و عموم مؤمنان است، سبب 
شده تا این سازوکارها با تعّدد و تنوع در خطبه جاى باز کنند و صداى مخاطب و رد پاى مردمان و مؤمنان 
عصر امام که قابل تعمیم به تمامی انسان ها در همه ادوار و مكان ها است، در متن خطبه بازتاب پیدا کند. 

در 	  علی)ع(  دیدگاه حضرت  از  اخالق  و  اجتماعی  "روابط  عنوان  با  پژوهشی  و همكاران  محققی  حسین 
نهج البالغه" را سال 1396 منتشر کردند. این پژوهش با هدف شناسایی روابط اجتماعی و اخالق از دیدگاه 
نهج البالغه به روش اسنادى، کتابخانه اى انجام شد. از آنجایی که نهج البالغه به مثابه منشور حاکمیت 
اخالق در جامعه ترسیمی روشن از معیارهاى اخالقی در اجتماع ارائه کرده و مطابق آموزه هاى نهج البالغه 
تمسك به اخالقیات و اصول اخالقی از عناصر وحدت آفرین در اجتماع است، پس می توان گفت که این 
دو الزم و ملزوم یكدیگرند. با استناد به فرمایشات امام علی)ع( رضایت و خشم که گویاى فرهنگ جمعی هر 
جامعه اى است، سرنوشت جوامع را مشخص می کند. خشم یك هیجان منفی است و افراد جامعه با آموزش 

می توانند خشم خود را مدیریت کنند. جامعه به دور از خشم یك جامعه داراى سالمت اجتماعی است. 
"تبیین راهكارهاى عملی و نظرى کسب تواضع و فروتنی بر مبناى تحلیل محتواى خطبۀ قاصعه امیرالمؤمنین" 	 

عنوان پژوهش صدیقه کاشفی و همكاران است که در سال 1399 منتشر شد. در این پژوهش با رویكرد تحلیل 
محتوا، تواضع و فروتنی در خطبه قاصعه بررسی  می شود و الگوى جامع مفهومی تواضع از منظر امام ترسیم 
می شود. این پژوهش مهم ترین موضوع خطبه قاصعه را کبر و راه هاى پرهیز از آن مطرح می کند. امام علی)ع( 
یكی از مهم ترین راهكارهاى عملی مقابله با تكبر را تواضع دانسته و دورى از وسوسه هاى شیطانی، دورى از 

کبر و تفاخر، کسب رضایت الهی، ایجاد انس و الفت و محبت میان مردم از نتایج تواضع است. 

فراز اول
َو اْلِكْبِرَیاَء، َواْخَتاَرُهَما ِلَنْفِسِه ُدوَن َخْلِقِه، َوَجَعَلُهَما ِحًمی َوَحَرمًا َعَلی َغْیِرِه، َواْصَطَفاُهَما  ِذى َلِبَس اْلِعزَّ اْلَحْمُد ِلّلِه الَّ
یِمیَز اْلُمَتَواِضِعیَن ِمْنُهْم  ِبیَن، ِلَ ْعَنَة َعَلی َمْن َناَزَعُه ِفیِهَما ِمْن ِعَباِدِه. ُثمَّ اْخَتَبَر ِبذِلَك َماَلِئَكَتُه اْلُمَقرَّ ِلَجاَلِلِه، َوَجَعَل اللَّ
ِمَن اْلُمْسَتْكِبِریَن، َفَقاَل ُسْبحاَنُه َوُهَو اْلَعاِلُم ِبُمْضَمَراِت اْلُقُلوِب، َوَمْحُجوَباِت اْلُغُیوِب: )ِإنِّی َخاِلٌق َبَشرًا ِمْن ِطین، 
ُة  ْجَمُعوَن، ِإالَّ ِإْبِلیَس(. اْعَتَرَضْتُه اْلَحِمیَّ

َ
ُهْم أ ْیُتُه َوَنَفْخُت ِفیِه ِمْن ُروِحی َفَقُعوا َلُه َساِجِدیَن، َفَسَجَد اْلَماَلِئَكُة ُکلُّ َفِإَذا َسوَّ

َفاْفَتَخَر َعَلی آَدَم ِبَخْلِقِه. 
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لغات مهم
ة: همبستگی شدید به قوم، قبیله، مرام، عقیده یا هر چیز دیگر و جدیت و دفاع در راه آن، مقصود در  اْلَعَصِبیَّ

اینجا تعصب جاهالنه است. 
اْلِحَمی: آنچه از دسترس و تصرف دیگران محفوظ نگهداشته می  شود. 

اْصَطَفاُهَما: آن دو را برگزید. 
حمی: قورق، محل قدغن شده

اختبر: امتحان نمود
•  فرهنگ نهج البالغه )رحیمی نیا(	
• واژه هاى نهج البالغه )عمران علی زاده(	

 رابطه و معانی
امام علی)ع( در این خطبه نیز کالم را با ستایش خداوند آغاز می کنند. ستایش خداوندى را که کسوت عّزت 
و بزرگی پوشید و آن دو را خاص خود گردانید نه آفریدگانش و، آن دو را بر دیگران ممنوع و حرام نمود. عّزت و 
بزرگی را تنها براى جاللت شأن خویش برگزید و لعنت را نصیب کسی از بندگانش نمود که در عّزت و بزرگی با او 
به منازعت برخاست. سپس مالیكه مقّرب خود را بیاموزد تا متواضعانشان را از متكّبرانشان تمیز دهد. آن گاه خداى 
گاه است و آنچه را در پرده نهان است می داند، گفت: "پروردگارت به فرشتگان  سبحان که از راز درون دلها آ
گفت: من بشرى را از گل می آفرینم چون تمامش کردم و در آن از روح خود دمیدم همه سجده اش کنید. همه 
فرشتگان سجده کردند، مگر ابلیس". ابلیس بر آدم رشك برد و به آفرینش خود بر او بالید و به اصل خود نازیدن 
گرفت. ابلیس دشمن خدا و پیشواى متعصبان و پیشرو مستكبران و گردنكشان است. او بود که عصبیت را پایه نهاد 
و با خداى تعالی بر سر کسوت عّزت و جبروت به نزاع پرداخت و خود چنان کسوتی پوشید و جامه خوارى و مذّلت 
از تن به در نمود. آیا نمی بینید که خداوند چگونه او را به سبب تكبرش حقیر ساخت و به سبب بلند پروازیش پست 

و بی قدر نمود و در دنیا مطرودش ساخت و در آخرت هم به عذاب آتش گرفتار خواهد نمود. 

تحلیل محتوایی
خطبه قاصعه یعنی تحقیر کننده که در آن امام علی )ع( ارزش هاى جاهلی را کوچک و خوار می شمارد و از 
طوالنی  ترین سخنرانی  هاى امام است که در سال 40 هجرى در حالی که سوار بر اسب بود ایراد فرمود. نخست 
به حمد و سپاس خداوند و سپس به طرد شیطان به جهت تعصب و تكبر در برابر آدم)ع( اشاره می کند. اْلَحْمُد 

َو اْلِكْبِرَیاَء...  ِذى َلِبَس اْلِعزَّ ِلّلِه الَّ
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"َواْصَطَفاُهَما ِلَجاَلِلِه"
شیطان خود را برتر از آدم می داند و براساس خودخواهی و غرورش به حكمت خداوند اعتراض می کند. کبر و 
غرور حجاب ضخیمی است که شخص را از دیدن واقعیات باز می دارد، همان طور که ابلیس را باز داشت. شیطان 
در مقام نافرمانی از خداوند، به حكمت پروردگار خرده گرفت که چرا موجود شریفی همچون من باید در برابر 

ُة َفاْفَتَخَر َعَلی آَدَم ِبَخْلِقِه" موجود پستی که از خاك آفریده شده است، سجده وکنم؟! "اْعَتَرَضْتُه اْلَحِمیَّ
در حالی که امتیاز آدم تنها به خاطر برترى خاك بر آتش نیست، روح واالیی که خداوند بر انسان دمید " 

َوَنَفْخُت ِفیِه ِمْن ُروِحی" امتیاز انسان در مقابل شیطان است. 
اگر هم شیطان بر آدم برترى داشته باشد، دلیل بر این نمی شود که در برابر فرمان خداوند سرپیجی کند و با 
حكم الهی بر انسان سجده نكند. براساس تفاسیرى که از آیات قرآن و نهج البالغه در دست داریم، شاید شیطان 
همه اینها را می دانست ولی کبر و غرور و خودپسندى به او اجازه اعتراف به حقیقت را نمی داد. "ُثمَّ اْخَتَبَر ِبذِلَك 

یِمیَز اْلُمَتَواِضِعیَن ِمْنُهْم ِمَن اْلُمْسَتْكِبِریَن" ِبیَن، ِلَ َماَلِئَكَتُه اْلُمَقرَّ
• پیام امام امیرالمومنین)ع( آیت الله مكارم شیرازى	

فراز دوم
التحذیر من الكبر

َه  َه اللَّ ِه ِباْلُمَناَصَبِة َو ُمَباَرَزًة ِلْلُمْؤِمِنیَن ِباْلُمَحاَرَبِة َفاللَّ ْرِض ُمَصاَرَحًة ِللَّ
َ
ْفَسْدُتْم ِفی اْل

َ
ْمَعْنُتْم ِفی اْلَبْغِی َو أ

َ
اَل َو َقْد أ

َ
أ

َمَم اْلَماِضَیَة َو اْلُقُروَن اْلَخاِلَیَة 
ُ
ِتی َخَدَع ِبَها اْل ْیَطاِن الَّ َنَئاِن َو َمَناِفُخ الشَّ ُه َماَلِقُح الشَّ ِة َفِإنَّ ِة َو َفْخِر اْلَجاِهِلیَّ ِفی کْبِر اْلَحِمیَّ

ْمرًا َتَشاَبَهِت اْلُقُلوُب ِفیِه َو َتَتاَبَعِت 
َ
ْعَنُقوا ِفی َحَناِدِس َجَهاَلِتِه َو َمَهاِوى َضاَلَلِتِه ُذُلاًل َعْن ِسَیاِقِه ُسُلسًا ِفی ِقَیاِدِه أ

َ
ی أ َحتَّ

ُدوُر ِبِه.  اْلُقُروُن َعَلْیِه َو کْبرًا َتَضاَیَقِت الصُّ

لغات مهم
اْمَعْنُتم: مبالغه کردید، زیاده روى کردید. 

اْلُمَصاَرَحة: آشكار کردن، تظاهر. 
اْلَماَلِقح: جمع ملقح، حیوانات نرى که حیوانات ماده را باردار می کنند. 

الَشَنآن: بغض، کینه. 
اْعَنُقوا: غائب شدند، مخفی شدند. 

اْلَحَناِدس: جمع حندس، تاریكی هاى شدید. 
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اْلَمَهاِوى: جمع مهواة، گودالها، دره ها. 
الُذُلل: جمع ذلول، ضد صعوبت، رام. 

َیاق: سوق دادن، راندن.  السِّ
ُسُلس: جمع "سلس"، سهل و آسان، رام. 

مالقح: وسیله تلقیح و بارورى
مهاوى: محل سقوط، زمینهاى پست

• فرهنگ نهج البالغه )رحیمی نیا(	
• واژه هاى نهج البالغه )عمران علی زاده(	

رابطه و معانی
ترساندن مردم از کبر

بدانید که شما در ستمگرى سخت پیش راندید و در زمین فساد کردید که هم بصراحت با خدا در افتادید و 
هم در نبرد رویاروى مؤمنان قرار گرفتید. 

خدا را، خدا را، حذر کنید از بزرگی فروختن به سبب حمّیت و تفاخر کردن به روش اهل جاهلیت. که 
حمیت زادگاه دشمنی هاست و جایگاه افسون دمیدن شیطان. شیطان با افسون هاى خود امت هاى پیشین و 
مردمان روزگاران دیرین را فریب داد، تا آن گاه که در ظلمات جهالت او و ُمغاکهاى ضاللت او سرنگون گشتند. 
در حالی که، تسلیم او بودند که به هر جا که خواهد براندشان و رام او، که به هر سو که خواهد بكشاندشان و 
شتافتند به سوى چیزى که دلها در پذیرفتنش همانند یكدیگرند و بسا سال ها که در پی آن روان بوده اند، در 

حالی که، سینه ها از تكبر به تنگی افتاده بوده است. 

تحلیل محتوایی
امام علی)ع( در این فراز از خطبه بعد از اشاره به خطرات کبر و غرور و تعصب ناروا هشدار می دهد و از 
عواقب پیروى از شیطان با خبر می کند. تعّصبات قبیلگی و برترى گروهی بر گروه دیگر موجب ایجاد مشكالت 
و بروز ناهنجارى هاى اجتماعی می شود. "امعنتم" از ریشه "امعان" به معناى زیاده روى در انجام چیزى است. در 
اصل از ریشه "معن" به معناى سیراب شدن زمین گرفته شده است. در اینجا "امعنتم" تصریح می کند که شما در 

سرکشی و ستم افراط کردید. 
"مصارحه" از ریشه "صرح« به معناى وضوح و روشنی گرفته شده و "مصارحه" به معناى مقابله کردن با کسی 
ْرِض ُمَصاَرَحًة در اینجا منظور این است که با مؤمنان راستین به فساد 

َ
ْفَسْدُتْم ِفی اْل

َ
و چیزى به طور آشكار است. أ
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در زمین و ستیز برخاستید. "مناصبه" از ریشه "نصب" بر وزن "نسب" به معناى تعب و زحمت گرفته شده است 
ْرِض 

َ
ْفَسْدُتْم ِفی اْل

َ
و "مناصبه" یعنی تظاهر به عداوت کردن که موجب رنج و تعب و زحمت طرفین است. أ

ِه ِباْلُمَناَصَبِة یعنی شما در سرکشی و ستم افراط کردید و براى دشمنی آشكار با خدا و مبارزه با مؤمنان  ُمَصاَرَحًة ِللَّ
راستین به فساد در زمین و ستیز برخاستید. 

از خدا بترسید. به یكدیگر حسادت نكنید. از افراد بی اصل و نسب اطاعت نكنید. در این فراز از نهج البالغه 
لحن کالم شدیدتر می شود و امام علی)ع( می فرماید: خدا را! خدا را! از کبر و تعّصب ناروا و تفاخر جاهلّیت بپرهیزید 

ِة" ِة َو َفْخِر اْلَجاِهِلیَّ َه ِفی کْبِر اْلَحِمیَّ َه اللَّ که سبب ایجاد کینه و دشمنی و جایگاه وسوسه هاى شیطان است. "َفاللَّ
مالقح جمع ملقح بر وزن مجرم، معناى اسم فاعلی دارد، مفهوم جمله این است که کبر و تعّصب سبب تولید 
ُه  کینه و عداوت است و نیز منافخ جمع منفخ بر وزن مصرف آلت و ابزارى است که به وسیله آن می دمند. َفِإنَّ
ْیَطاِن و مفهوم آن این است که شیطان از این طریق در دل ها وسوسه می کند و آنها را به  َنَئاِن َو َمَناِفُخ الشَّ َماَلِقُح الشَّ
ْعَنُقوا ِفی 

َ
ی أ راه فساد می کشد. امام علی)ع( به آثار و خطرات این وسوسه ها و نفخات شیطانی اشاره می کنند. َحتَّ

َحَناِدِس َجَهاَلِتِه َو َمَهاِوى َضاَلَلِتِه. اعنقوا از ریشه عنق به معناى گردن گرفته شده و عناق یعنی گردن کشیدن و به 
سرعت دنبال چیزى رفتن. حنادس به معناى تاریكی و مهاوى یعنی گودال و گاه به معناى گودال عمیق است. 

در تاریكی هاى جهل به سرعت فرورفتند و در گودال ها و دام هاى ضاللت او سقوط کردند. 
ذلل جمع ذلول به معناى شخص منقاد و تسلیم و حیوان رام است و سلسل جمع سلس به معناى رام و 

فرمانبردار است. ُذُلاًل َعْن ِسَیاِقِه ُسُلسًا به معناى به آسانی تسلیم شیطان شدن و رهبرى او را پذیرفتن است. 
• پیام امام امیرالمومنین)ع( آیت الله مكارم شیرازى	

فراز سوم
عود إلی التحذیر:

َها َمْصَیَدُة ِإْبِلیَس اْلُعْظَمی َو َمِكیَدُتُه  ْلِم َو ُسوِء َعاِقَبِة اْلِكْبِر، َفِإنَّ َه ِفی َعاِجِل اْلَبْغِی َو آِجِل َوَخاَمِة الظُّ َه اللَّ َفاللَّ
َحدًا اَل َعاِلمًا ِلِعْلِمِه َو اَل ُمِقالًّ 

َ
َبدًا َو اَل ُتْشِوى أ

َ
ُموِم اْلَقاِتَلِة، َفَما ُتْكِدى أ َجاِل ُمَساَوَرَة السُّ ِتی ُتَساِوُر ُقُلوَب الرِّ اْلُكْبَرى الَّ

اِم اْلَمْفُروَضاِت  یَّ
َ
َیاِم ِفی اْل َکَواِت َو ُمَجاَهَدِة الصِّ َلَواِت َو الزَّ ُه ِعَباَدُه اْلُمْؤِمِنیَن ِبالصَّ ِفی ِطْمِرِه، َو َعْن َذِلَك َما َحَرَس اللَّ

ْبَصاِرِهْم َو َتْذِلیاًل ِلُنُفوِسِهْم َو َتْخِفیضًا ِلُقُلوِبِهْم َو ِإْذَهابًا ِلْلُخَیاَلِء َعْنُهْم، َو ِلَما ِفی َذِلَك 
َ
ْطَراِفِهْم َو َتْخِشیعًا ِل

َ
َتْسِكینًا ِل

ْرِض َتَصاُغرًا َو ُلُحوِق اْلُبُطوِن ِباْلُمُتوِن ِمَن 
َ
َراِب َتَواُضعًا َو اْلِتَصاِق َکَراِئِم اْلَجَواِرِح ِباْل ِمْن َتْعِفیِر ِعَتاِق اْلُوُجوِه ِبالتُّ

ْهِل اْلَمْسَكَنِة َو اْلَفْقِر؛  اْنُظُروا ِإَلی َما ِفی 
َ
ْرِض َو َغْیِر َذِلَك ِإَلی أ

َ
َکاِة ِمْن َصْرِف َثَمَراِت اْل اًل، َمَع َما ِفی الزَّ َیاِم َتَذلُّ الصِّ

ْفَعاِل ِمْن َقْمِع َنَواِجِم اْلَفْخِر َو َقْدِع َطَواِلِع اْلِكْبِر. 
َ
َهِذِه اْل
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لغات مهم
ُتَساِوُرُه: روى آن می پرد و آن را می گیرد. 

َما ُتْكِدى: از تأثیر فرو نمی ماند، ناتوان نمی شود، اکدى الحافر، حفر کننده زمین به سنگ برخورد کرد و 
نتوانست به حفر زمین ادامه دهد. 

اَل ُتْشِوى: اشتباه نمی کند، اشوى الّسهم، تیر به هدف نخورد. 
ْمر: لباس پوسیده و کهنه.  الطِّ

ااَلْطَراف: دست و پا. 
ِعَتاُق اْلُوُجوِه: جمع عتیق، بهترین موضع صورت )پیشانی(. 

اْلُمُتون: پشتها. 
اْلَقْمع: قهر و غلبه، سرکوب کردن. 

الَنَواِجم: جمع ناجم، نجم الّشی، ظاهر و آشكار شد. 
اْلَقْدع: بازداشتن، منع کردن. 

مساوره: حمله نمودن و سوار شدن
مقل: ندار و فقیر

خیالء: تكبر و خیالبافی
تعفیر: رو به خاک مالیدن

عتاق الوجوه: روهاى نرم و عزیز
تصاغر: کوچكی نشان دادن

• فرهنگ نهج البالغه )رحیمی نیا(	
• واژه هاى نهج البالغه )عمران علی زاده(	

رابطه و معانی
خدا را، بترسید از تبهكارى در این جهان و کیفر ستمگرى در آن جهان، و از سرانجام بد خودخواهی و 
خودپسندى که دام بزرگ ابلیس است. حیله و مكر او بر دلها چنگ می افكند، آنسان، که زهر کشنده. او 
در کار خود ناتوان نگردد و در کشتن، شمشیرش خطا نكند و کس را از فریب خود مجال رهایی ندهد، خواه 

عالمی باشد، به سبب علمش یا بینوایی باشد، در جامه کهنه اش. 
خداوند بندگان مؤمن خود را از دامهاى شیطان نگه می دارد، به نمازها و زکات ها و مجاهدت ها در گرفتن 
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روزه در روزهایی که واجب است. تا جسمشان آرامش یابد و در دیدگانشان خشوع آشكار شود و در نفسهاشان 
فروتنی پدید آید. و آتش شهوت در دلهاشان فروکش کند و کبر و نخوت از آنان دور شود. زیرا در نماز است 
که به تواضع چهره هاى نیكو به خاك می آالیند و براى اظهار خردى، اعضا و جوارح بر زمین می سایند و شكمها 
در روزه دارى، از روى خضوع، به پشت می چسبند. و در زکات است که ثمرات زمین و غیر آن به مستمندان 
و مسكینان داده می شود. بنگرید، که در این کارها چه فوایدى نهفته است، از سرکوبی کبر و غرور، آن گاه که 

تازه سر بر می دارد و دفع خودپسندى آن گاه که تازه مجال ظهور می یابد. 

تحلیل محتوایی
امام علی)ع( در این بخش از خطبه به نكوهش کبر و غرور می پردازند. و با بیان اینكه عبادات و واجبات دینی 
در زدودن آثار کبر و غرور، می فرمایند: خدا را خدا را! از کیفر سریع سرکشی و سرانجام وخیم ظلم و ستم و 
ْلِم َو ُسوِء َعاِقَبِة اْلِكْبِر. کسی که  َه ِفی َعاِجِل اْلَبْغِی َو آِجِل َوَخاَمِة الظُّ َه اللَّ سوء عاقبت تكّبر بر حذر باشید؛ َفاللَّ
مرتكب کبر و غرور می شود، براى حقوق دیگران ارزشی قایل نیست و نسبت به دیگران ظلم می کند. تساور از 
ِتی ُتَساِوُر  سور، به معناى پریدن بر چیزى و حمله کردن است و در اینجا به معناى نفوذ سموم در دل ها است. الَّ

ُموِم اْلَقاِتَلِة. حیله و مكر او بر دلها چنگ می افكند.  َجاِل ُمَساَوَرَة السُّ ُقُلوَب الرِّ
مصیدة به معناى آلت صید دام است. تكدى از ریشه کدى به معناى بخل ورزیدن و محبوس ساختن و از 
اثر انداختن است. تشوى از ریشه شّی بر وزن شّر گاه به معناى بریان کردن و پختن و گاه به معناى دست و پا و 
اطراف بدن آمده و هنگامی که به باب افعال برود به ضرباتی گفته می شود که به نقطه حساس وارد نشود و خطا 
کند و به اطراف وارد شود. مقل مقّل به معناى فقیر و از ریشه قلیل و طمر به معناى لباس کهنه و مندرس است. 
امام علی)ع( می فرماید: خداوند، بندگان باایمان خود را با نماز و زکات و مجاهدت به وسیله روزه واجب از 
ْطَراِفِهْم تا اعضا و جوارحشان آرام شود؛ چشمانشان خاضع َتْخِشیعًا 

َ
بغی، ظلم و کبر محافظت کرد َتْسِكینًا ِل

ْبَصاِرِهْم، و نفوس آنان رام گردد َتْذِلیاًل ِلُنُفوِسِهْم، قلبهایشان خضوع پذیرد َتْخِفیضًا ِلُقُلوِبِهْم و تكّبر را از آنان 
َ
ِل

بزداید ِإْذَهابًا ِلْلُخَیاَلِء َعْنُهْم. 
کنار گذاشتن کبر و غرور یكی از فلسفه هاى مهم عبادات است. نماز انسان را به تواضع دعوت می کند. ایستادن 
مانند عبد در برابر خداوند و رکوع و سجود، تواضع را در انسان ایجاد می کند و انسان را از هر گناهی بازمی دارد. 
به زبانی دیگر عباداتی همچون نماز و روزه سپر دفاعی انسان در برابر گناهان است. زکات یا اکرام و رسیدگی به 
نیازمندان، فقرا و یتیم روحیه هم نوعی را در انسان تقویت کرده و سرکشی و خودخواهی را در انسان از بین می برد. 
اطراف در فارسی امروز به معناى جوانب و در عرب به معناى قطعه و پاره اى از هرچیز است و به هنگامی 
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اطراف بدن گفته می شود منظور دست و پا و انگشتان است. تخفیض به معناى سهولت و نرمش و پایین آوردن 
و خیالء به معناى تكّبر و خودبینی است. امام علی)ع( می فرماید: خداوند نماز را واجب کرد تا با ساییدن پیشانی 
که باالترین جاى صورت است بر خاك، تواضع را در انسان تقویت می کند. َو ِلَما ِفی َذِلَك ِمْن َتْعِفیِر ِعَتاِق اْلُوُجوِه 
َراِب َتَواُضعًا. تعفیر به معناى به خاك مالیدن و عتاق شی ء پرارزش و گرانبهاست. به اشیاى قدیمی پرارزش،  ِبالتُّ

عتیقه می گویند، و عتاق الوجوه اشاره به بخش هاى پرارزش صورت یعنی پیشانی دارد. 
اًل و زکات باعث  َیاِم َتَذلُّ گرسنگی شكم در هنگام روزه دارى موجب تواضع است ُلُحوِق اْلُبُطوِن ِباْلُمُتوِن ِمَن الصِّ
می شود از برکات و اموالی که خداوند بر انسان نازل کرده به نیازمندان و مستمندان هم پرداخت کنیم تا از آفت 
ْهِل اْلَمْسَكَنِة َو اْلَفْقِر. 

َ
ْرِض َو َغْیِر َذِلَك ِإَلی أ

َ
َکاِة ِمْن َصْرِف َثَمَراِت اْل خودبرتربینی و کبر در امان باشیم. َما ِفی الزَّ

کرائم به معناى گرانقدر، باارزش، شریف و بزرگوار و تصاغر به معناى کوچكی کردن و متون به معناى پشت است. 
عباداتی مانند نماز هر روز تكرار می شود تا روزى بدوم برنامه تواضع و فروتنی و دورى از کبر و غرور بر انسان 
نگذرد. قمع به معناى غلبه کردن، نواجم به معناى هرچیزى است که در ابتدا ظاهر می شود و قدع به معناى 

ْفَعاِل ِمْن َقْمِع َنَواِجِم اْلَفْخِر َو َقْدِع َطَواِلِع اْلِكْبِر. 
َ
بازداشتن است. اْنُظُروا ِإَلی َما ِفی َهِذِه اْل

• پیام امام امیرالمومنین)ع( آیت الله مكارم شیرازى	

نتیجه گیری
تكّبر یا به عبارتی خودبرتربینی ازجمله رذایل اخالقی و از اسباب غضب الهی است که در قرآن و روایات 
بارها مورد توجه قرار گرفته است. گاهی این رذیله اخالقی مادر سایر رذایل و یا حتی همتاى شرک آمده است. 
بر تر دانستن خود از دیگران و تحقیر مردم ریشه برترى جویی دارد که آثار زیان بارى بر روح و روان افراد و 
سطح جوامع انسانی دارد. تكبر می تواند تمام زوایاى زندگی فردى و اجتماعی انسان را تحت تاثیر قرار دهد. امام 
علی)ع( در حالی این خطبه را ایراد کردند که نسل دوم و سوم مسلمانان و بسیارى از آن ها که پیغمبر اکرم)ص( 
را از نزدیک ندیدند، روحیه خود برتر بینی قومی قبیله اى داشتند. این روحیه باقی مانده ویژگی هاى قبیله گرایی 
دوران جهالت بود که به تدریج در میان مسلمان آن زمان رونق می گرفت. این رفتار غلط امروز نیز در بسیارى از 
جوامع در ظاهر پیشرفته ولی در واقع عقب مانده به شكل دیگرى وجود دارد. اینكه در نقطه اى از زمین گروهی 
نژاد خود را برتر می دانند و براى نژاد دیگر جایگاهی قائل نیستند و یا حتی حقوق ابتدایی زندگی را از آنان دریغ 
می کنند، مقدمات فساد، جنگ و تزاحم هاى اجتماعی را ایجاد می کند. بدترین فساد زمان ما فسادى است که 
از ناحیه صهیونیست ها در فلسطین اتفاق افتاده است. اساس این فساد بر این پایه است که آن ها خود را نژاد برتر 

می دانند و این یك نوع تكبر جمعی است. 
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براى درمان تكبر، راه هاى علمی و راهكارهاى عملی وجود دارد. راه علمی این است که انسان به حقیقت 
خویش و ضعف و ناتوانی و پستی خود پی ببرد و از طرف دیگر عظمت و مقام و منزلت خدا را بشناسد. امام 
ُلُه ُنْطَفٌة َو آِخُرُه ِجیَفٌة َو ُهَو َقاِئٌم َبْیَنُهَما ِوَعاًء  وَّ

َ
علی)ع( با توجه به تكبر و خود برتر بینی می فرمایند: َعِجْبُت اِلْبِن آَدَم أ

ُر؛ از فرزند آدم تعجب می کنم که آغاز او نطفه بدبو و آخرش مردار گندیده و وسط آن دو، ظرفی  ِلْلَغاِئِط ُثمَّ َیَتَكبَّ
براى مدفوع است؛ با این حال، تكبر می ورزد!

باور قیامت و ایمان به حسابرسی دقیق قیامت و لزوم پاسخگویی انسان در آنجا در از بین بردن ریشه هاى کبر 
ِذیَن َیْعَلُموَن  ْن َیَتَعاَظَم َفِإنَّ ِرْفَعَة الَّ

َ
ِه أ نقش بسزایی دارند. امام حسن)ع( می فرماین: اَل َیْنَبِغی ِلَمْن َعَرَف َعَظَمَة اللَّ

ُلوا َلُه؛ سزاوار نیست براى کسی که عظمت خدا  ْن َیَتَذلَّ
َ
ِه أ ِذیَن َیْعِرُفوَن َما َجاَلُل اللَّ ْن َیَتَواَضُعوا َو ِعزَّ الَّ

َ
ِه أ َعَظَمَة اللَّ

را شناخته، احساس بزرگی و خود برتربینی کند. پس به راستی بزرگی کسانی که عظمت خدا را دریافته اند، 
تواضع و فروتنی است و عزت کسانی که می دانند جاللت و بزرگی خدا چیست، در مقابل او تذلل و احساس 

کوچكی کردن است. 
فقه اسالمی نیز توصیه هاى بسیارى در ریشه کن کردن خود برتر بینی دارد. یكی از آنها تحریم استفاده از 
ظرف طال و نقره است یا بعضی لباس ها براى نمازگزار مكروه است. از دیگر راه هاى درمان تكبر این است که 
انسان به آنچه موجب تكبر می شود، توجه نكند و محاسن خود را در نظر نگیرد و در عوض همواره عیوب خود 

را در نظر داشته باشد. همچنین خود را با افراد فرو دست تر مقایسه نكند تا کماالت خود را بزرگ نبیند. 
تواضع نقطه مقابل کبر و درمان قطعی تكبر است. آن را فروتنی و شكسته نفسی هم معنا می کنند. تواضع 
نسبت به چند چیز است. مثل تواضع نسبت به خداوند، دین خدا، پیامبر و امام، مومنان و مردم. تنها در مقابل 

اشخاص متكبر و خود خواه تواضع پسندیده نیست. 

منابع:
علیه السالم ، 15جلد، تهران، دار الكتب االسالمی، . 1 آیت الله مكارم شیرازى، ناصر، پیام امام امیر المومنین 

1386، چاپ نخست، کتابخانه مدرسه فقاهت
صبحی، صالح، رحیمی نیا، مصطفی، فرهنگ نهج البالغه، 1370، ناشر اسالمی)تهران-ایران(، مرکز . 2

تحقیقان کامپیوترى علوم اسالمی 
علیزاده، عمران، واژه هاى نهج البالغه، 1360، ناشر )بی نا( ایران، مرکز تحقیقات کامپیوترى علوم اسالمی. 3
آیت الله مصباح یزدى، محمدتقی، زینهار از تكبر! شرح بزرگترین خطبه نهج البالغه در نكوهش متكبران . 4

و فخرفروشان، سال 1386، انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی)ره(
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مردم ساالری در حکومت از دیدگاه امام علی)ع( با تکیه بر نهج البالغه

محمدعلی داستان1، مسلم احمدی2، عباس عابدی3
امام  الملل  بین  الهیات و معارف اسالمی)تاریخ و تمدن ملل اسالمی( دانشگاه  محمدعلی داستان، کارشناسی ارشد 

خمینی)ره( قزوین. )نویسنده مسئول(
2- مسلم احمدی، دانشجوی دکترا الهیات الهیات و معارف اسالمی)تاریخ و تمدن ملل اسالمی( دانشگاه تهران. 

3- عباس عابدی دانشجوی دکترا الهیات الهیات و معارف اسالمی)تاریخ و تمدن ملل اسالمی( دانشگاه تهران. )رابط(

چکیده
 امام علی)ع( حكومت را از آن مردم می دانست و براى آنان حق حاکمیت قائل بود و حكومتش سرشار از حقوق 
متقابل مردم و حكومت بوده است. آن حضرت براى خدمت به مردم و قطع دست چپاولگران و برپا کردن عدالت 
حكومت را پذیرفت و اجازه نداد منافع گروه هاى خاص بر منافع عموم تقّدم یابد و تالش داشت که مردم به کار 
زمامداران حكومت نظارت صحیح و ضابطه مند داشته باشند تا ظلم و ستم نبینند. آن حضرت در رعایت حقوق 

مسلمانان و غیرمسلمانان و حتی مخالفان حكومت و پاسداشت مساوات بی نظیر و نمونه بوده است. 

کلمات کلیدی: امام علی)ع(، نهج البالغه، حکومت، مردم ساالری
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 مقدمه
زندگی سیاسی و مبارزاتی امام علی)ع( از سنین نوجوانی آنگاه که به پیامبر)ص( ایمان می آورد و به نهضت نوپاى 
اسالمی می پیوندد، آغاز می شود. به علت قرابت نسبی و َسَببی و مهمتر از همه فكرى موال)ع( در دوران حیات 
پیامبر)ص( در کنار آن حضرت و در کانون تحواّلت و حوادث دوران بعثت قرار می گیرد. از طرفی حكومت امام 
علی)ع( حكومتی است که با اقبال مردمی و شور و نشاط عمومی شكل گرفته و مالک آن حضرت براى پذیرش 
زمامدارى رضایت مسلمانان بوده است. آنچه از آن امام)ع( در این باره وارد شده است به خوبی نشان می دهد که 
آن حضرت تا چه اندازه قائل به حق حاکمیت مردم بوده و چگونه معیار اصلی شكل گیرى حكومت خویش 
را بر رضایت مردم قرار داده است و به هیچ وجه با مالکهاى مرسوم و رایج که بر اساس آن، چیزى به نام حق 

حاکمیت مردم معنا نمی یافته، توّسل نجسته و حكومت را از آن مردم بر شمرده است. 
 حكومت امام علی)ع( حكومتی نیست که با تقّلب و تسّلط شكل گرفته باشد یا مردم را با تهدید و تطمیع به 
اقبال آن کشانده باشد و یا مردم از سر کورى و نادانی خواهان آن شده باشند، بلكه حكومتی است که مردم 
با همه وجود و از سر دانایی آن را به وجود آورده و نام و یاد حكومت آن حضرت چنان با آزادى، برابرى، 
دادگسترى و حقوق انسانی عجین شده است که کمتر نمونۀ آنرا در میان حكومتها میتوان تصّور کرد. بنابراین 
ما در این مقاله در پی آن هستیم تا دیدگاه  امام  علی  )ع( در نهج  البالغه  درباره  مردم  ساالرى  در حكومت را تبیین 

نماییم. 

حق حاکمیت مردم
با توجه به اینكه این مقاله درخصوص مردم ساالرى در نهج البالغه می باشد به شرایط و دورانی خواهیم 
آنان  نمیگویم چراکه  دوم سخن  و  اول  خلیفه  دو  از  لذا  می گیرد  علی)ع( شكل  امام  پرداخت که حكومت 
می کوشیدند سّنتهاى پیامبر)ص( را مالک قرار دهند به ویژه به حفظ ظواهر در این زمینه تأکید داشتند؛ هر چند 
که در دوران آنها زوایایی از خصایص را نیز مشاهده می کنیم، اما در دوران خالفت عثمان است که این زاویه 

تأثیرات خود را بر جاى می گذارد. 
براساس گزارش هاى تاریخی، حّتی عثمان چراگاههاى اطراف مدینه را به بنی امّیه میدهد و بقیه مسلمانان را 
از آن بی نصیب می کند و یا غنایم آفریقا را به عبدالله بن ابی سعد می دهد)ابن حدید، 1367: ج3، ص210(. در 
زمان عثمان روابط بین مردم و حكومت دستخوش تغییرات شده بود. با گذشت زمانی نسبتًا کوتاه از درگذشت 
پیامبر)ص( به تدریج پیوندهاى ایمانی جاى خود را به جاهلّیت و تعّصبات قبیله اى می دهد و براساس همین روابط 
غلط و تعّصبات قبیله اى است که شخصیتهاى اموى همه چیز را در دست میگیرند و لذا در این شرایطی در 
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مدینه شورش برپا می شود؛ شورشیان انگیزه هاى مختلفی داشتند، توده مردم از بی عدالتی به ستوه آمده بودند و 
می گفتند: حدث االحداث و خالف حكم الكتاب« یعنی حوادثی اتفاق افتاد درحالیكه مخالف قانون کتاب 

خدا بود)طبرى، 1383: ج5، ص33(. 
 در نتیجۀ این شرایط عثمان کشته می شود و مردم به خانه علی)ع( هجوم می آورند تا با آن حضرت بیعت کنند 
ولی آن حضرت خالفت را نمی پذیرد زیرا شرایط اجتماعی را کاماًل می شناسد چنانكه در خطبه 92 نهج البالغه 
در این باره می فرماید: مرا واگذارید و دیگرى را به دست آرید، زیرا ما به استقبال حوادث و امورى می رویم 
که رنگارنگ و فتنه آمیز است و چهره هاى گوناگون دارد و دلها بر این بیعت ثابت و عقلها بر این پیمان استوار 
نمی ماند. چهره افق حقیقت را )در دوران خالفت سه خلیفه( ابرهاى تیره فساد گرفته و راه مستقیم حق ناشناخته 
گاه باشید، اگر دعوت شما را بپذیرم، بر أساس آنچه که می دانم با شما رفتار می کنم و به گفتار این و آن  ماند. آ
و سر زنش سرزنش کنندگان گوش فرا نمی دهم. اگر مرا رها کنید چون یكی از شما هستم که شاید شنواتر، و 
مطیع تر از شما نسبت به رئیس حكومت باشم، در حالی که من وزیر و مشاورتان باشم بهتر است که امیر و رهبر 

شما گردم)دشتی1386: ص130(. 
1-انتخاب حاکم از سوی مردم

 آن حضرت اعتقاد داشت انتخاب حاکم می بایست توسط عموم مردم و با اختیار و آزادى حق رأى آنان 
انجام پذیرد و نه به زور و اجبار؛ چنانكه درباره خواست عمومی براى زمامدارى آن حضرت را در خطبۀ 3 نهج 
البالغه چنین اشاره داشته است: روز بیعت، فراوانی مردم چون یال هاى پر پشت گفتار بود، از هر طرف مرا احاطه 
کردند، تا آن که نزدیك بود حسن)ع( و حسین )ع( لگد مال گردند، و رداى من از دو طرف پاره شد. مردم چون 
گله هاى انبوه گوسفند مرا در میان گرفتند. اما آنگاه که به پاخاستم و حكومت را به دست گرفتم، جمعی پیمان 
شكستند و گروهی از اطاعت من سرباز زده و از دین خارج شدند و برخی از اطاعات حق سر بر تافتند)همان، 
1386: ص38(. آن حضرت در وصف بی همانند مردم نسبت به خود در خطبه137 نهج البالغه می فرماید: 
شما مردم براى بیعت کردن، به سوى من روى آوردید، همانند مادران تازه زاییده که به طرف بچه هاى خود 
می شتابند و پیاپی فریاد کشیدید، بیعت! بیعت!، من دستان خویش فروبستم، اما شما به اصرار آن را گشودید، من 
از دست دراز کردن، سرباز زدم، و شما دستم را کشیدید)همان، 1386: ص188(. آن حضرت همچنین در این 
باره در خطبه 136 هم می فرماید: بیعت شما مردم با من بی مطالعه و ناگهانی نبود و کار من و شما یكسان نیست، 
من شما را براى خدا می خواهم و شما مرا براى خود می خواهید. اى مردم براى اصالح خودتان مرا یارى کنید. 
به خدا سوگند که داد ستمدیده را از ظالم ستمگر بستانم، و مهار ستمگر را بگیرم و به آبشخور حق وارد سازم، 
گر چه تمایل نداشته باشد)همان، 1386: ص188( و یا در خطبه 54 می فرماید: مردم همانند شتران تشنه اى که 
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به آب نزدیك شده و ساربان رهاشان کرده و عقال )پاى بند( از آنها گرفته، بر من هجوم آوردند و به یكدیگر پهلو 
می زدند، فشار می آوردند، چنان که گمان کردم مرا خواهند کشت)همان، 1386: ص82(. 

امام علی)ع( حكومت را از آن مردم می دانست و براى آنان حق حاکمیت قائل بود و هنگامی که مردم خواستار 
بیعت با او شدند تالش کرد آنها را با حق شان آشنا سازد و فهمی درست از حكومت و حاکمیت مردم ایجاد 
کند، آن حضرت وقتی حضور عموم مردم براى بیعت کردن با ایشان را دید، فرمود: البیعه فی المسجد)بیعت 
باید در مسجد انجام شود(، زیرا معتقد بود نباید مخفی باشد و چنین بیعتی جز در مسجد نشاید)ابن اثیر، 1383: 

ج3، ص190-192(، بدین ترتیب حكومت از آن تودۀ مردم است. 

2- حکومت برای مردم
 امام علی )ع( با علم به همه موانع و مشكالتی که در برابر یک حكومت مردمی و مردم ساالرى وجود داشت 
براى خدمت به مردم و قطع دست متعدیان به آنان و چپاولگران دارایی هاى ایشان و برپاکردن عدالت میان مردمان 
حكومت را پذیرفت چنانكه در این باره در خطبه 3 نهج البالغه فرمود: سوگند به خدایی که دانه را شكافت و 
جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و یاران حجت را بر من تمام نمی کردند و اگر خداوند از 
علماء عهد و پیمان نگرفته بود که برابر شكم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان، سكوت نكنند، مهار شتر 
خالفت را بر کوهان آن انداخته، رهایش می ساختم، و آخر خالفت را به کاسه اول آن سیراب می کردم، آنگاه 

می دیدید که دنیاى شما نزد من از آب بینی بزغاله اى بی ارزش تر است)دشتی، 1386: ص38(. 
امام علی )ع( حكومت را براى این پذیرفت تا به ستمگرى ستمگران و چپاولگرى شكم بارگان پایان بخشد و محرومان 

و مستضعفان را از محرومیت و استضعاف نجات دهد، و راه و رسمی نمونه را در حكومت به عینیت آورد:
 تا امیرى را دهد جانی دگر تا دهد نخل خالفت را ثمر)جعفرى، 1377: ج2، ص112(

 آن حضرت )ع( حكومت را وسیله اى می دید در خدمت عدالت، و عدالت را در خدمت مردم، چنانكه 
در گفتگوى آن حضرت با عبدالله ابن عباس)در خطبه 33 نهج البالغه( می گوید: پیش از جنگ جمل)در 
سرزمین ذى قار( بر امیرمؤمنان وارد شدم در حالی آن حضرت مشغول وصله زدن کفش خود بود چون مرا دید 
گفت: )ما قیمة هذا النعل( بهاى این کفش چقدر است؟ گفتم: بهایی ندارد. فرمود: به خدا سوگند این کفش 
بی ارزش نزد من محبوب تر است از حكومت بر شما، مگر آنكه حقی را بر پا سازم یا باطلی را بر اندازم )دشتی، 
1386: ص66(. آن حضرت حكومت را اینگونه در جهت منافع مردمان و در خدمت ایشان می خواست و آن 
چیزى که او را وادار به پذیرش حكومت در آن اوضاع و احوال نمود همین بود و بیعت مردم را براى این پذیرفت 
که از پایگاه حكومت روابط و مناسبات ستمگرانه را محو سازد، هرچند که می دانست سران قبایل، بزرگان و 
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منتقدان در مقابل او و بازگرداندن حقوق مردمان با همه وجود و با همه توان و نفوذ خود می ایستند و مردمان را 
نیز به کوتاهی در یارى او می کشانند و بنابراین قبول بیعت و خالفت بر او واجب و ضرورى است اگر چه او را 
وادار به تحمل چیزى کند که براى نیكوکار سخت و دشوار است. و چنانكه در نامه62 اشاره می نماید: تأسف 
و ناراحتی من از این است که بر کار این مردم، بی خردان و بدکارانشان والیت و حكمرانی می کنند و آنگاه 
مال خدا را بین خودشان دست به دست می گردانند و بندگان خدا را به غالمی و بردگی کشانند و با نیكوکاران 
در جنگ و با فاسقان همراه باشند)همان، 1386: ص434(. در حقیقت حكومت از نگاه مردم ساالرى امام 
علی)ع(، از آن مردمان و در خدمت آنان است و گرفتن داد توده از گروه ستمگر و تجاوزکار است زیرا که دست 

خداوند با جماعت است)جرداق، 1397ق: ج1، ص215 (. 

3- رضایت مردم از حکومت
علی)ع( درآن هنگام که کسی را به فرماندارى ایالتی یا شهرى می فرستاد، برنامه یا پیمان نامه اى به او می داد تا 
براى مردم بخواند، اگر مردم پس از خواندن آن را می پذیرفتند این برنامه ها و عهدنامه، پیمانی بین آنها و فرماندار 
بود و هرگز مجاز نبودند از آن منحرف شوند و هیچ وقت حاکم حق نداشت که آن را بر طبق میل خود تفسیر و 
تأویل کند و اگر از آن انحرافی می یافت، علی)ع( کیفرى را بر او الزم می شمرد و بالفاصله همان کیفر را در حق 

او اجرا میكرد)جرداق، 1397ق: ج1، ص21(. 
 امام علی)ع( در راه و رسم خویش به رضایت عموم مردم می اندیشید و به هیچ وجه به سوى خواص میل ننمود 
و اجازه نداد منافع گروه هاى خاص بر منافع عموم تقدم یابد و راه امتیاز جویی و تمایز طلبی را بر خودکامگان 
و قدرت مداران و مكنت جویان بست و این شاخص اى است و ااّل در شناخت حكومت موفق تاریخ با چنین 
جهت گیرى است که امام علی)ع( در نامه 53 در عهدنامه مالک اشتر فرمود: باید که دوست داشتنی ترین چیزها 
در نزد تو، در حق میانه ترین و در عدل فراگیرترین و در جلب خشنودى مردم گسترده ترین باشد، که همانا 
خشم عمومی مردم، خشنودى خواص را از بین می برد، اما خشم خواص را خشنودى همگان بی أثر می کند. 
خواص جامعه، همواره بار سنگینی را بر حكومت تحمیل می کنند زیرا در روزگار سختی یاریشان کمتر، و در 
اجراى عدالت از همه ناراضی تر و در خواسته هایشان پافشارتر و در عطا و بخشش ها کم سپاس تر و به هنگام منع 
خواسته ها دیر عذر پذیرتر و در برابر مشكالت کم استقامت تر می باشند؛ در صورتی که ستونهاى استوار دین و 
اجتماعات پرشور مسلمین و نیروهاى ذخیره دفاعی، عموم مردم می باشند؛ پس به آنها گرایش داشته و اشتیاق تو 

با آنان باشد)دشتی، 1386: ص412(. 
معیار حكومت مردم ساالِر امیرالمومنین)ع( رضایت توده هاى مردم است و نه خواص؛ آن حضرت رضایت 
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امتیاز طلب را. قرار گرفتن  همگانی را میزان حكومت مردم می داند و نه رضایت گروه هاى قدرت مدار و 
حكومت در اختیار گروههاى خاص و در جهت منافع آنان و خارج شدن حكومت از حاکمیت عموم مردم، 
باعث می شود که منافع عمومی جامعه از صورت انسانی و حكومت مردم ساالرى، بیرون برود، درنتیجه روابط و 
مناسبات حاکم و محكوم و مالک و مملوک، همه چیز را بر مردم تحمیل می کند و نارضایتی و خشم عمومی 

را موجب می شود که تبعاتی بس خطرناک دارد )مغنیه1392ق: ج4، ص54(. 
امام علی)ع( درباره گروههاى خاص که منافعشان در تقابل با منافع عمومی و تقاضایشان سیطره بر سرنوشت 
مردم و اقتدارگرایی و امتیاز جویی است، هشدار داده و )در نامه53( چنین فرموده است: هیچ یک از توده هاى 
مردم مانند طبقه خواص نیستند، اینان به هنگام فراخی و آسایش بارى گران بر دوش حكومت اند و در روزگار 
سختی کمتر از هرکس به یارى برمی خیزند و انصاف را خوش نمی دارند و چون درخواست کنند، بیشتر از 
دیگران خواهند و اصرار کنند و کمتر از همه سپاس گویند و شكرگزارند و اگر به آنان ندهند دیرتر از همه عذر 
پذیرند و کمتر از همه سپاس گویند و شكر گزارند و اگر به آنان ندهند دیرتر از همه از نپذیرند و در سختی 

روزگار از همه کمتر شكیبایی پیش گیرند)دشتی، 1386:ص412(. 
بدین ترتیب امام علی)ع( خواص گرایی و میدان دارى به گروه هاى خودکامه و امتیازجو را خطر بزرگی براى 
حكومت معرفی کرد ه و توجه به توده هاى مردم و جلب رضایت عمومی را معیارى براى حكومت کردن اعالن 
نموده است؛ آن حضرت درباره جایگاه مهم و اساسی عموم مردم در نامه 53 فرموده است: ستون هاى استوار 
دین و اجتماعات پرشور مسلمین و نیروهاى ذخیره دفاعی، عموم مردم می باشند، پس به آنها گرایش داشته و 
اشتیاق تو با آنان باشد)دشتی، 1386:ص412(. آن حضرت سفارش می کند که باید گوش زمامداران به عامه 
مردم باشد»فلیكن صغوك لهم« و رضایت آنان طلب شود و میل جهت حكومت به سوى ایشان باشد»و میلك 
معهم«)همان، 1386: ص412(. بنابراین رضایت عمومی مقیاس صحیح براى قضاوت در براى حكومت هاست 
و آن حضرت، کارگزاران خود را بدین مقیاس توجه می داده و از آنان می خواست که عملكرد خود را با آن 

بسنجند. 

4- نظارت مردم بر حکومت
 حكومت موفق، حكومتی است که خود را وکیل مردم )مغنیه، 1392ق: ج4، ص54( و مردم را ناظر بر خود 
بداند و راه نظارت مردم بر همه امور و در نتیجه، مهار قدرت پیشگیرى از کجی و اصالح انحرافات را بگشاید 
و مردم ساالرى را جلوه بخشد. امام علی)ع( در این جهت گامهاى اساسی برداشت و تالش نمود مردمانی را که 
خود در چنین جایگاهی نمی دید به این جایگاه باال بكشد و به آنان مردم ساالرى را بیاموزد؛ هرچند نظام قبیله 
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اى و فرهنگ جاهلی احیا شده در لباس دین و دیندارى، سخت در برابر اصالحات آن حضرت در جهت تحقق 
مردم ساالرى مقاومت می کرد. 

حكومت از نظر آن حضرت، آنگونه نبود که حاکم پس از آن که بر مسند قدرت نشست و استقرار یافت، 
استبداد رأى و خودکامگی را پیشه کند؛ بلكه شورا و مشورت بهتر است و مردم کاماًل حق دارند که از حاکم 
بخواهند که هیچ رازى از آنها پنهان نكند و هیچ کارى را بدون اطالع مردم انجام ندهد)دشتی، 1386:ص409(؛ 
مگر آنكه پنهان داشتن آن کار و آن راز، تا مدتی خود بالذات به مصلحت همگان باشد)جرداق، 1397ق: ج1، 

ص216(. 
به روشهاى گوناگون، میدان نظارت مردم بر حكومت و عملكرد زمامداران و کارگزاران را  امام علی)ع( 
گشود و مردم را به احساس مسئولیت و نظارت عمومی فراخواند و از نظارت بر عملكرد کارگزاران و نصیحت 
و خیرخواهی ناشی از چنین نظارتی استقبال نمود. با چنین نگرشی آن حضرت در خطبه 216 خطاب به مردم 
فرمود: و شنیدن حق را بر من سنگین مپندارید و نخواهم مرا بزرگ انگارید، چه آن کس که شنیدن سخن حق 
بر او گران افتد و اجراى عدالت بر وى دشوار ُبَود کار به حق و عدالت فردى بر او دشوارتر است. پس از گفتن 
حق یا رأى زدن در عدالت ما باز نایستید که من نه برتر از آنم که خطا نكنم و نه در کار خویش از خطا ایمن 
ام، مگر آنكه خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن توانا تر است؛ جز آن نیست که ما و شما بندگان 
و مملوک پروردگاریم و جز او پروردگارى نیست؛ او مالک ماست و ما را بر نفس خود اختیارى نیست؛ ما را 
از آنچه در آن بودیم بیرون کرد و بدان چه صالح ما در آن بود درآورد؛ به جاى گمراهی، رستگارى مان نصیب 

نمود و به جاى کورى بینایی مان عطا فرمود)دشتی، 1386: ص322(. 
 امام علی)ع( از مردمان می خواهد که بر کار حكومت نظارت کنند و درباره عملكرد حكومت سخن بگویند 
و راه بنمایند و گمان نكنند که حكومتها از خطا مصون و از انحراف برى اند، بلكه هر حكومتی در معرض 
اشتباه و انحراف قرار دارد، چنانكه خطاب به مردم می فرماید:)اى مردم(پس از گفتن حق یا مشورت در عدالت 
خوددارى نكنید، زیرا خود را برتر آن که اشتباه کنم و از آن ایمن باشم نمی دانم، مگر آنكه خداوند مرا حفظ 
فرماید) همان، 1386: ص422(؛ لذا اگر زمامداران و کارگزاران خود را مصون از خطا و کجی بدانند، این 
خود انحراف بزرگی است براى ظهور خود کامگی و تمامت خواهی چنانكه بی پرده در حكمت 160 از آن 
چنین سخن رانده است:»من ملک استأثر« هرکه ُملک)قدرت( یابد، زورگویی می کند و همه چیز را براى خود 
می خواهد)همان، 1386: ص482(. اگر قدرت مهار نشود و زمامداران و کارگزاران خود را فراتر از پرسش 
بدانند و قائل به پاسخگویی به مردمان نباشند، راه تطاول، تعّدى، حرمت شكنی، امتیازجویی و تمایز طلبی 
گشاده خواهد بود، چنان که امام علی)ع( در حكمت 216 بدان اشاره می نماید: من ناُل اسَتطاُل یعنی کسی که 
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به نوایی رسید، تجاوزکار شد)همان، 1386: ص492(. اگر نظارتی صحیح و جّدى بر زمامداران و کارگزاران 
نباشد و قدرت شان تحدید و ضابطه مند نگردد مردم اسیر دست فرعون ها، قیصر ها و کسرى ها می شوند و 
به ذلت و خوارى و بهره کشی گرفتار می شوند، چنانكه در خطبه 192 می فرماید:از حاالت زندگی فرزندان 
اسماعیل پیامبر، و فرزندان اسحاق پیامبر، فرزندان یعقوب-که درود بر آنان باد- عبرت گیرید، راستی چقدر 
حاالت مّلتها با هم یكسان، و در صفات و رفتارشان با یكدیگر همانند است؛ در احواالت آنها روزگارى که از 
هم جدا و پراکنده بودند اندیشه کنید، زمانی که پادشاهان کسرى و قیصر بر آنان حكومت می کردند و آنها را 
از سرزمین هاى آباد، از کناره هاى دجله و فرات و از محیطهاى سرسبز و خّرم دور کردند و به صحراهاى کم 
گیاه، و بی آب و علف، محل وزش بادها و سرزمینهایی که زندگی در آنجاها مشكل بود تبعید کردند و آنان 
را در مكانهاى نامناسب، مسكین و فقیر، همنشین شتران ساختند، خانه هاشان پست ترین خانه مّلتها و سرزمین 
زندگیشان خشكترین بیابان ها بود؛ نه دعوت حّقی وجود داشت که به آن روى آورند و پناهنده شوند و نه سایه 
محبتی وجود داشت که در عّزت آن زندگی کنند. حاالت آنان دگرگون و قدرت آنان پراکنده و جمعیت 
انبوهشان متفرق بود. در بالیی سخت و در جهالتی فراگیر فرو رفته بودند، دختران را زنده به گور و بتها را 
پرستش می کردند و قطع رابطه با خویشاوندان و غارتگریهاى پیاپی در میانشان رواج یافته بود)همان، 1386: 
ص492(. لذا آن حضرت به خاطر این مسائل بود که به مردم هشدار می دهد که هیأت حاکمۀ خود حساب 
پس بگیرند و در کارهاى آنها نظارت کنند و آن حاکمی که خدمتگزار آنها)مردم( نباشد قبول نكنند و هر وقت 
الزم باشد خشم یا رضایت خود را آشكار سازند و اینجاست که آنها می فرماید: آیا به خشم نمی آیید و انتقام 
نمی گیرید که ابلهان بر شما حكومت کنند، آنگاه ذّلت و خوارى همگانی شود و نابودى تثبیت گردد و بهره 

شما زیانكارى و بدبختی باشد)جرداق، 1397: ج1، ص217-218(. 
امام علی)ع(، راه نظارت مردم و حكومتها را چنان گشود که زنی همچون سوده همدانی در کمال آسودگی، 
نتیجه نظارت مردم منطقه خویش بر عملكرد کارگزاران را به امام)ع( گزارش داد و آن حضرت نیز در نهایت 
دلسوزى و مسئولیت پذیرى براساس نتیجه نظارت آنان کرد و ریشه ظلم را در آن منطقه قطع ساخت)ابن طیفور، 

1326ق: ص32-31 و اعلمی حایرى، 1407ق: ج2، ص271(. 

5- حقوق متقابل زمامداران و مردم
 حكومت امام علی)ع( سرشار از آموزش حقوق متقابل حكومت و مردم است و آن حضرت در این باره 
سخنها ایراد فرمودند و تالش بسیار نمودند تا مردم با حقوق خویش و حقوق حكومت به درستی و خوبی آشنا 
شوند بگونه اى که حقوق خود را مطالبه کنند و حقوق حكومت را ادا نمایند. آن حضرت در این باره در خطبه 
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34 می فرماید: اى مردم، مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است. حق شما بر من، آن که از خیر 
خواهی شما دریغ نورزم و بیت المال را میان شما عادالنه تقسیم کنم و شما را آموزش دهم تا بی سواد و نادان 
نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید. و اّما حق من بر شما این است که به بیعت با من وفادار 
باشید و در آشكار و نهان برایم خیر خواهی کنید و هر گاه شما را فرا خواندم اجابت نمایید و فرمان دادم اطاعت 

کنید)دشتی، 1386:ص68(. 
آن حضرت همچنین در این خصوص در خطبه 216 می فرماید: خداوند براى من برشما، حقی قرارداده و 
براى شما همانند حق من، حقی تعیین فرموده است..... در میان حقوق الهی، بزرگترین حق، 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 
ملت و رهبر، و عزت 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 عزت یابد و راه هاى دین پدیدار و نشانه هاى عدالت بر قرار و سّنت پیامبر)ص( 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 بر رعیت ستم کند، وحدت کلمه از بین می رود، نشانه هاى ستم 
آشكار و نیرنگ بازى در دین فراوان می گردد و راه گسترده سنت پیامبر)ص( متروك، هوا پرستی فراوان، احكام دین 
تعطیل، و بیمارى هاى دل فراوان شود. مردم از اینكه حق بزرگی فراموش می شود، یا باطل خطرناکی در جامعه 
رواج می یابد، احساس نگرانی نمی کنند! پس در آن زمان نیكان خوار و بدان قدرتمند می شوند و کیفر الهی 
بر بندگان بزرگ و دردناك خواهد بود. پس بر شماست که یكدیگر را نصیحت کنید و نیكو همكارى نمایید. 

)دشتی، 1386:ص321(. 

6- حقوق مخالفان
 حكومت حضرت علی)ع( از نظر رعایت حقوق مخالفان و پاس داشتن حرمت آنان همچون دیگر مردمان 
درخششی بی مانند دارد. مخالفان فكرى و سیاسی امام)ع( و حكومت او، مادام که به حقوق مردمان تعّدى 
نكردند و قوانین را نشكستند و حدود و مرزها را زیر پا نگذاشتند از تمام حقوق اجتماعی و سیاسی برخوردار 
بودند و هیچ تهدیدى درباره آن اعمال نمی شد)بالذرى، 1395ق: ج3، ص128(. خوارج در کوفه با علی)ع( 
می زیستند و در کار آن حضرت خدعه می کردند و اسباب آزار ایشان را فراهم می آوردند و چه بسا که خطبه 
وگفتار آن حضرت را می بریدند و از خشم او ایمن بودند. امام علی)ع( بر خود چنان گرفته بود که تا آن گروه، 
شّرى را آغاز نكنند به آنان برخورد ننماید و این مطلب را آشكارا به خوارج و به دیگر مردمان گفته بود؛ چنانكه 
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پیامبر)ص( به علی)ع( خبر داده بود که شما کشته خواهی شد و قاتل تو فردى شقی است و به همین جهت هرگاه 
این مرد شقی پس چی شد؟)طه حسین،  ایشان زیاد میشد میگفت  نافرمانی  یاران و  از  دلتنگی آن حضرت 

1363:ص124-125(. 

7- حقوق اقلّیتهای دینی
 انسانها که بخواهند و چه نخواهند در ذات و اصل یكی هستند و این هماهنگی در آفرینش مبناى جاودان 
در همانندى حقوق عمومی براساس امرى تكوینی است، چنانكه امیرمومنان علی)ع( همین مبنا را در عهدنامه 
مالک اشتر- نامه53 نهج البالغه- یادآور می شود و زمامداران را به رعایت حقوق عمومی و اجتماعی برخاسته 
از حقوق ذاتی انسان متوجه می سازد:»قلب خود را لبریز ساز از رحمت بر مردمان و دوستی ورزیدن به آنان و 
مهربانی کردن به همگان و همچون جانورى مباش که خوردنشان را غنیمت شمارى، زیرا مردمان دو دسته اند: 

دسته اى برادر دینی تواند و دسته دیگر در آفرینش با تو همانند اند)دشتی، 1386: ص410(. 
 آن حضرت با دید وسیع و عمیق از حقوق اقلیت هاى دینی سخن رانده و نسبت به حقوق آنان حساسیت 
نشان داده و از حقوق ایشان دفاع نموده است. ابن ابی الحدید معتزلی در کتاب شرح نهج البالغ نقل کرده 
است که آن حضرت در مورد حقوق اقلیتهاى دینی فرمود:»َمن آَذى ِذمّیًا َفَكاّنما آذانی« هرکس اهل ذمه اى 
را بیازارد، چنان است که مرا آزرده است)ابن ابی الحدید، 1367: ج7، ص147(. امام علی)ع( سخت حقوق 
اقلیتهاى دینی را پاس می داشت و در این باره می فرمود: اموال و دارایی آنان مانند اموال و داراییهاى مان و خون و 
جان آنان مانند خون و جان ماست)حّر عاملی، 1367: ج11، ص119(؛ حتی در نامه اى قبل از پیكار صفین براى 
کید نمود)ابن  فرماندهان سپاه نوشته است و آنان را به رعایت حقوق مردمان فرمان داده است و به آنان سخت تأ

ابی الحدید، 1367: ج3، ص194 و مزاحم، 1370: ص125(. 
کید امیرمومنان)ع( در حفظ حقوق اهل ذمه و اقلیت اى دینی، بیانگر اهتمامی است که آن حضرت  این همه تأ
در این امر داشت؛ این اهتمام تا بدانجا بود که وقتی خبر تعّرض یكی از گروههاى غارتگر معاویه به شهر انبار و 
ربودن گردنبند و خلخال زنی غیر مسلمان به گوش آن حضرت رسید، چنان برآشفت که در خطبه 27 در این 
باره فرمود: اگر براى این حادثه تلخ، مسلمانی از روى تأسف بمیرد، مالمت نخواهد شد که از نظر من سزاوار 
است)دشتی، 1386: ص58(. آن حضرت، یاران خود را به خاطر این کوتاهی در حفظ حقوق مردمان به شّدت 
سرزنش و توبیخ می کند و با همه توان خود کشید تا با بسیج مردمان براى پیكار با قاسطین و متجاوزان، ریشۀ 
این بی حرمتی ها را بخشكاند)ابواسحاق ابراهیم، 1374: ص332(؛ و چنانكه در تاریخ معروف است در رعایت 
قانون نسبت به مسلمانان و غیرمسلمانان و پاسداشت مساوات، در این امر نمونه هست، چنانكه وقتی زره گم 
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شدۀ خود را در دست فردى نصرانی یافت و او را نزد شریِح قاضِی منسوب به خود ُبرد و اقامۀ دعوى کرد و 
نتوانست براى ادعاى خود شاهد و مدرکی بیاورد قاضی، به نفع آن نصرانی حكم داد و مالحظه آن حضرت را 

نكرد)ابواسحاق ابراهیم، 1374: ص75-74 و ابن عساکر، 1404ق، ج18، ص93(. 

نتیجه
از منظر امام علی)ع( مردم ساالرى در رأس حكومت قرار دارد و هیچ حاکمی بدون انتخاب مردم، حكومتش 
معنایی ندارد و درواقع مشروعیت هر نظام حكومتی با تأیید و همراهی مردم، عینیت می یابد و مشروعیت بدست 
می آورد. آن حضرت از ابتداى پذیرش حكومت تا آخرین روزهاى حكومت خویش هم در گفتار و کردار به 
بیان و رعایت حق مردم ساالرى در حكومت، تأکید داشته است و بدان عمل می نمود. حكومت آن حضرت 
درواقع الگو و نمونۀ مردم ساالرى دینی بود و اعتقاد داشت که حاکم اسالمی باید مستقیمًا با رأى مردم انتخاب 
گردد و این حاکم پس از انتخابش هم با مردم در کارها مشورت نماید و در انتخاب فرمانداران، رعایت حال 
عموم مردم را سرلوحۀ کار خویش قرار دهد و کسی باید والی مردم شود که پیرو هواى نفس نباشد و برمردم ظلم 
ننماید و در جهت اصالح امور عامۀ مردم تالش کند و با مردم، مهربان و و درکارها مالحظۀ مردم را داشته باشد 

و با دادگرى بر مردم حكومت نماید. 
خشنودى مردم در نزد امام علی)ع( مهمترین چیز بود و همۀ سعی و تالش خود را در این راه مصروف داشته 
است و به فرمانداران هم در این امر سفارش می نمود. آن حضرت اعتقاد داشت که مردم باید در همۀ کارهاى 
حكومت نظارت داشته باشند و به حاکمان و فرمانداران مشورت بدهند تا جلوى اشتباه و خطاى آنان گرفته شود 
و راه تعّدى و ظلم و ستم بسته شود و جامعه رو به آبادانی و پیشرفت حرکت کند. همچنین آن حضرت، معتقد 
به حقوق متقابل حكومت و مردم بوده است و در طول حكمتش همه سعی و کوشش خود را در این راه صرف 
نمود تا مردم با حقوق خویش و حقوق حكومت به درستی و خوبی آشنا شوند و بتوانند آزادانه هم حقوق خود 

را مطالبه کنند و حقوق حكومت را ادا نمایند. 
مردم ساالرى مردم در زمان حكومت آن حضرت، در همه جوانب از سوى آن حضرت تأکید می گردید و 
رعایت می شد تا آنجا که رعایت حال مخالفان را می کرد و اعالم نموده بود که تا زمانی که مخالفان به مقابلۀ 
نظامی به آن حضرت دست نزنند، آزاد هستند و با آنان مدارا می کرد؛ این نگاه مردم ساالرى شامل اقلّیتهاى 
دینی هم می شد و آن حضرت در رعایت حقوق آنان تأکید داشت و حّتی فرمودند که هرکس اهل ذمه اى را 
بیازارد، مرا آزرده است و نیز اموال، دارایی و خون اقلّیتهاى دینی می بایست مانند اموال، داراییها و خون و جان 

مسلمانان، حفظ گردد. 
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شناخت آزادی بیان و عقیده در نهج البالغه

فرید صادقی
دکترای تاریخ گرایش اسالم. دانشگاه ازادواحد علوم تحقیقات تهران

چکیده
بحث آزادى بیان و عقیده یكی از بحث انگیزترین موضوعات جوامع بشرى در دنیاى معاصر است زیرا این 
مقوله به دلیل ماهیت خاصی که دارد، از طرفی جزء مهمترین حقوق اساسی افراد در جوامع بوده و از سوى 
دیگر: همواره با منافع ارباب قدرت و دیدگاه هاى اقتدارگرایانه به نحوى در تعارض بوده است. در نهج البالغه 
مقوله ى آزادى اهمیت فراوانی دارد. بر مبناى اسالم، از آنجا که انسان موجودى آزاد است، همواره باید حریم 
آزادى او حفظ گردد، لذا آزادى حق فطرى هر انسانی می باشد و از او قابل سلب نیست. سیره عملی حضرت 
علی )علیه السالم( و توصیه به کارگزاران خود در اهتمام به اصل آزادى بیان در اجتماع و سیاست، اهمیت آن را به 
منّصه ظهور می رساند. هدف از این پژوهش بررسی تحلیلی حد و مرز آزادى بیان و عقیده و فوائد و آثار آن در 
نهج البالغه است که با روش تحلیل محتوا تالش شده است به این موضوع پرداخته شود، بر این اساس این نتیجه 
حاصل شد که امام علی )ع( در نهج البالغه اهمیت زیادى در آزادى بیان و عقیده قائل است و بهترین فایده و 

اثر مطلوب ازادى بیان و عقیده را احترام به کرامت انسانی می دانند. 

واژگان کلیدی: آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی اندیشه، کرامت انسانی
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مقدمه و بیان مساله
اصول حاکم بر اندیشة سیاسی در نهج البالغه پرهیز از اجبار و اکراه و توجه به حقوق، آزادى ها و اندیشه 
اجتماعی است، اگر از مطالب نهج البالغه سلیقه اى برداشت نكنیم و تحلیل و تغییر محدود و دلبخواه نداشته 
باشیم، گستردگی و تنوع موضوعات و تعابیر بكار رفته در زمینه اندیشه سیاسی و حكومتی پاسخگوى هر سؤال 
و شبهه اى نیز خواهد بود و جامعیت نهج البالغه زمانی براى انسان روشن خواهد شد که به همة ابعاد و زوایاى 
مباحث در نهج البالغه توجه شود که این مهم انسان را از افراط و تفریط، در برداشت از نهج البالغه حفظ 
خواهد کرد. عنصر اندیشه در نهج البالغه از ارزش و منزلتی خاص برخوردار است. علی علیه الّسالم عالی ترین 
انسانی بود که از جایگاه ارزشمند اندیشه حراست می کرد. هر کسی که از او سؤال می کرد و طالب اندیشه اى 
راهگشا بود دریغ نمی کرد و بهترین و عالی ترین و زالل ترین افكار و اندیشه را به طالب آن بدون کمترین دریغ 
ارائه می کرد و هم خود نیز اگر کسی درصدد ارائه مشورت بود پذیرا بود. از اینرو در این پژوهش تالش شده 

است به بررسی و تبیین آزادى اندیشه، بیان و عقیده پرداخته و اثرات و فوائد آن را مورد تحلیل قرار دهد. 
1- آزادی عقیده

در جامعه دینی افراد نباید مجبور به انجام کارى باشند. مردم باید به اختیار خویش براى انجام کار تصمیم 
گرفته و داوطلبانه براى عملی کردن آن تالش کنند. امام )ع( مردم را در اعتقادات خود مادامی که به اسالم و 
ُموُر اْلُمْسِلِمیَن 

ُ
ْسِلَمنَّ َما َسِلَمْت أ

ُ
ِه َل حكومت دینی آسیب نرسانند آزاد می گذاشت. تا آنجا که می فرماید: »َو اللَّ

ًة « )نهج البالغه، خطبه 74(: )سوگند به خدا به آنچه انجام داده اید گردن  َوَلْم َیُكْن ِفیَها َجْوٌر ِإالَّ َعَلیَّ َخاصَّ
می نهم تا هنگامی که اوضاع مسلمین رو به راه باشد و از هم نپاشد و جز من به دیگرى ستم نشود. (

یعنی در صورتی که عقیده نادرست آنان سبب تخریب نظام اسالمی شود یا خللی در آن وارد کند، در برابر 
آنها ایستادگی خواهد کرد. بیان اندیشه هاى مخالف دین و اسالم اگر به مرزهاى نامربوط برسد به عنوان مثال 
به مرز افترا به خداوند یا آسیب به دین مقید شود، نمی توان آن را در چارچوب مجاز آزادى بیان دانست. گاه 
اگر افراد در آمرى آزاد هستند و با آنها برخورد نمی شود، ممكن است به دالیل مهمترى باشد که شرایط حاضر 
اقتضاى آن را دارد. آیت الله مكارم در شرح کالم امام )ع( می فرماید: »اشاره به این که من اگر کوتاه بیایم، به 
خاطر مصالح مسلمین است، مبادا در این لحظات حساس که دشمنان در داخل و خارج براى خاموش کردن 
نور اسالم توطئه می کنند، اختالفی در داخل به وجود آید و شكافی در صفوف مسلمین ایجاد شود و آنها از 
آن بهره بگیرند. یا خونهاى بی گناهان در این راه ریخته شود، من این ستم را بر خودم می پذیرم و از حق خود 
صرف نظر میكنم، ولی این تا زمانی است که ظلم و فساد از ناحیه حكومت وقت، در محیط اسالم ظاهر نشود« 

)مكارم شیرازى، 1380: 218/3 (. 
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امام )ع( عقائد غیر اسالمی را در جامعه اسالمی آزاد گذاشت، اما با این حد و مرز که باعث آسیب به حقوق 
دیگران نشود. آن بزرگوار با توجه به در نظر گرفتن شرایط اجتماعی هرگز کسی را براى پذیرش عقیده اى مجبور 
نمی ساخت. آزادى در اعتقاد به نوعی ارزش انسانی را مطرح می کند حال اگر شخصی به پذیرش باورى مجبور 
شود حتی اگر آن اعتقاد و باور صحیح باشد، ارزش وى سرکوب شده و شخصیت انسانی او مورد اهانت قرار 
ًة َحِصیَنًة « )نهج  ِه ُجنَّ گرفته است. امام )ع( در پاسخ به تهدیدها و کشته شدن ناگهانی فرمود: »َو ِإنَّ َعَلیَّ ِمَن اللَّ
البالغه، خطبه 62(: )پروردگار براى من پوششی استوار قرار داد که مرا حفظ نماید( در شرح سخن امام )ع( و شأن 
ورود این خطبه آمده است: »یارانش کرارا حضرت را از سوء نیت »ابن ملجم« خبر داده اند و قراین و نشانه هایی 
نیز بر نیت سوء او، آشكار گشت، حتی به گفته بعضی، روزى امام علیه السالم مشغول خطبه خواندن بود و »ابن 
ملجم « در برابر منبر نشسته بود که این سخن را آهسته بر زبان جارى کرد: »به خدا سوگند مردم را از دست تو 
آسوده میكنم« آنهایی که این سخن را از او شنیدند بعد از پایان خطبه او را دستگیر کرده نزد امام آوردند، امام 

فرمود: »او را رها کنید« و سپس گفتار مورد بحث را بیان فرمود« )مكارم شیرازى، 1380: 25/3(. 
امام )ع( می توانست ابن ملجم را عقوبت نماید یا پیش از اینكه آن بزرگوار را به شهادت برساند، مانع انجام 
انگیزه و عقیده ناشایستش شود اما در آن مجلس او را مانند دیگران آزاد گذاشت و عقیده اش را سرکوب نكرد. 

بلكه با بیانی رسا او را متوجه این نمود که اجل او سرآمد مشخصی دارد. 
1-1- آزادی عقیده در انتخاب رهبر

انتخاب  با  انسان  انتخاب و اختیار است.  انسانی، آزادى در  بتوان گفت نخستین ارزش و کرامت   شاید 
گاهانه و از روى میل و گرایش شخصی می تواند در خود مالک برترى بر سایر موجودات را درک کند. زمانی  آ
که انتخاب از روى اجبار باشد، حتی اگر درست و منطقی باشد در شخص اثر مثبت نمی تواند داشته باشد زیرا 
فرد برخالف میل باطن به سوى انگیزه و هدفی کشیده شده است که به آن گرایش ندارد. در جریان خالفت 
امام )ع( این آزادى در اختیار و انتخاب به خوبی لمس می شود. امام )ع( مردم را در انتخاب رهبر آزاد گذاشت 
لذا گرچه خالفت حق مشروع امام )ع( بود اما امام )ع( مردم را مجبور به قبول آن نكرد و آنها را در انتخاب خود 
مختار قرار داد. امام علی )ع( براى بیان بی اعتنایی نسبت به پذیرش خالفت اینگونه می فرماید: »َلْو اَل ُحُضوُر 
ْلَقْیُت 

َ
ِة َظاِلٍم َو اَل َسَغِب َمْظُلوٍم َل وا َعَلی ِکظَّ الَّ ُیَقارُّ

َ
ُه َعَلی اْلُعَلَماِء أ َخَذ اللَّ

َ
اِصِر َو َما أ ِة ِبُوُجوِد النَّ اْلَحاِضِر َو ِقَیاُم اْلُحجَّ

ِلَها ِ( )نهج البالغه، خطبه 3(: )اگر حضور فراوان بیعت کنندگان  وَّ
َ
س  أ

ْ
َحْبَلَها َعَلی َغاِرِبَها َو َلَسَقْیُت آِخَرَها ِبَكأ

نبود، و یاران حجت را بر من تمام نمی کردند، و اگر خداوند از علماء عهد و پیمان نگرفته بود که برابر شكم 
بارگی ستمگران، و گرسنگی مظلومان، سكوت نكنند، مهار شتر خالفت را بر کوهان آن انداخته، رهایش 
می ساختم، و آخر خالفت را به کاسه اول آن سیراب میكردم(. یعنی مردم خود با میل و اشتیاق براى بیعت با آن 
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بزرگوار اجتماع کردند و این حكومتی که اکنون از آن ناراضی هستند، با انتخاب خودشان بوده و به آنها اطالع 
داده شده است که بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر عمل خواهد کرد. امام )ع( پذیرش خالفت را به سه دلیل 
می داند: 1-حضور فراوان مردم براى بیعت. 2- امر خداوند به قیام در برابر ستمكاران. 3- دفاع از مظلومان. لذا 
آن بزرگوار می فرماید اگر اینها نبود هرگز این حق مشروع را پذیرش نمی کردم و آن را به دیگران واگذار می کردم. 
این سخنان، بیانگر این هستند که بیعت مردم با امام )ع( ناگهانی یا از روى اجبار نبود. امام )ع( برنامه انقالبی 
خود را براى مردم شرح داد و تصریح نمود که در صورت پذیرش خالفت، با عدالت و بر اساس کتاب خدا و 
سنت رسول اکرم )ص( عمل خواهد کرد. آن بزرگوار می دانست که تحمل اینگونه عدالتی بر آنان سخت است 
ی  َحدُِکْم وَلَعلِّ

َ
َنا َکأ

َ
لذا پس از قتل عثمان که مردم به آن بزرگوار هجوم آوردند به آنها فرمود: »َوِإْن َتَرْکُتُموِنی َفأ

ِمیرًا « )نهج البالغه، خطبه 92(: )اگر مرا 
َ
ی أ َنا َلُكْم َوِزیرًا َخْیٌر َلُكْم ِمنِّ

َ
ْمَرُکْم َوأ

َ
ْیُتُموُه أ ْطَوُعُكْم ِلَمْن َولَّ

َ
ْسَمُعُكْم َوأ

َ
أ

رها کنید چون یكی از شما هستم که شاید شنواتر، و مطیع تر از شما نسبت به رئیس حكومت باشم، در حالی 
که من وزیر و مشاورتان باشم بهتر است که امیر و رهبر شما گردم(. 

امام )ع( در این خطبه می فرماید که اگر او را رها کنند براى آنها خوشایند تر و سودمندتر است زیرا در آن 
صورت امام علی )ع( هم مانند آنها و حتی بیشتر از آنها مطیع حاکم خواهم شد. اما اگر آن بزرگوار را براى رهبر 
انتخاب کنند بر آنها سخت است زیرا عدالت و قوانین اجرایی امام )ع( مطابق میل و خواسته ى آنها نیست لذا 

می خواهد او را به عنوان امیر رها کنند تا بعدا باعث نارضایتی نشود. 
امام )ع( در بیانی دیگر، آزادى مردم در انتخاب خود را بیان می کند و می فرماید: » َدَعْوُتُموِنی ِإَلْیَها َو َحَمْلُتُموِنی 
اِس ِبَبْیَعِتِهْم  َعَلْیَها « )نهج البالغه، خطبه 205(: )و این شما بودید که مرا به آن دعوت کردید( »َو َبَلَغ ِمْن ُسُروِر َالنَّ
ِغیُر َو َهَدَج ِإَلْیَها َاْلَكِبیُر « )نهج البالغه، خطبه 229(: )آنچنان مردم در بیعت با من خشنود  ِن ِاْبَتَهَج ِبَها َالصَّ

َ
اَى أ ِإیَّ

بودند که خردساالن شادمان و پیران براى بیعت کردن، لرزان به راه افتادند( یعنی حتی خردساالن و پیران براى 
پذیرش امام )ع( به عنوان حاکم و والی اقدام کردند و از انتخاب خود شادمان و راضی بودند. 

ْواَلِدَها َتُقوُلوَن اْلَبْیَعَة اْلَبْیَعَة « )نهج 
َ
ْقَبْلُتْم ِإَلیَّ ِإْقَباَل اْلُعوِذ اْلَمَطاِفیِل َعَلی أ

َ
امام )ع( در بیانی دیگر می فرماید: »  َفأ

البالغه، خطبه 137(: )شما مردم براى بیعت کردن به سوى من روى آوردید، همانند مادران تازه زاییده که به 
طرف بچه هاى خود می شتابند و پیاپی فریاد کشیدید، بیعت بیعت(. 

»امام علی )ع( مكرر از وصیتی از جانب رسول خدا )ص( به وى سخن رانده است که بنا بر آن به علی )ع( 
او، خود را کنار نكشد و  بر حكومت  آنان  به وى و اجتماع  اقبال مردم  سفارش شده است که در صورت 
زمامدارى را عهده دار شود و در صورت پشت کردن مردم به وى و تفرق آنان در امر حكومت او، خود را کنار 
بكشد و امیر )ع( بر این سفارش پایبند بود« )دلشاد تهرانی، 1378: 106(. در بیانی دیگر، بیعت آزاد و بدون اجبار 
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اَى َفْلَتًة « )نهج البالغه، خطبه 136(: )بیعت شما مردم با من  مردم را اینگونه تعبیر می کند:»َلْم َتُكْن َبْیَعُتُكْم ِإیَّ
بی مطالعه و ناگهانی نبود(. »منظور امام )ع( این است که بیعت شما با من به اجبار و بدون تفكر و تدبر نبوده 
است بلكه با تدبر و اجتماع نظر و رأى شما بوده است« )خویی، 323/1358:8( عبدالله بن عمر و سعد بن ابی 
وقاص با امام )ع( بیعت نكردند و امام )ع( نیز آنها را مجبور به بیعت نساخت. )نک. دشتی، 1383: 69( از سخنان 
شریف اینگونه استنباط می شود که مردم زمامدارى امام )ع( را بدون اجبار و واهمه اى پذیرفتند و در پذیرش آن 

هیچگونه اجبارى وجود نداشت. 
با آنكه خالفت حق امام )ع( بود، اما آن بزرگوار به علت اینكه مردم در آن شرایط والیت او را نمی۔ خواستند، 
از حق خویش کناره گرفت و تا لحظه اى که با اختیار خودشان به بیعت راضی نشده بودند، عهده دار خالفت 
گاهانه ملت بوده است. زمانی که مروان در جنگ  نشد. حكومت امام )ع( حكومتی مردمی و بر اساس انتخاب آ
جمل اسیر شد، امام حسن )ع( و امام حسین )ع( نزد امام علی )ع( آمدند و نزد پدر، عذر او را خواستند و فرمودند 
که مروان قصد بیعت با شما را دارد. امام )ع( چون می دانست که در گذشته با او بیعت کرده است اما از آن سرباز 
زده و اکنون به اجبار و به خاطر ترس از اسارت قصد بیعت دارد، به فرزندانش فرمود: »ال حاجه لی فی بیعته« 

)همان، خطبه 73(: ) مرا به بیعت او نیازى نیست(. 
از این رو امام )ع( نخواست که مروان با اکراه و اجبار با او بیعت کند بلكه امام )ع( همواره می خواست با رضایت 
حكومت او را بپذیرفته و تحت لواى او در آید. ممكن بود که رأى و نظرى به امام )ع( تحمیل شود، اما هرگز نظر 
خود را بر مردم تحمیل نكرد. این را در سكوت 25 ساله امام )ع( در برابر غصب خالفت می توان به خوبی فهمید. 
گر چه این عمل بر خالف تعهد اجتماعی و اصل بیعت بوده یعنی مردم ملزم به اطاعت بودند اما کج اندیشی 

مردم مانع این مهم می شد. 
همانطور که ذکر شد خالفت امام )ع( بر خالف سه خلیفه قبلی مردمی ترین حكومت بود زیرا بر مبناى نص 
نبوى و هم بر مبناى شورا و بیعت عمومی بود. پس در این جامعه که زمامدار آن بر اساس انتخاب آزادانه مردم 
صورت گرفته، مجالی براى نبود آزادى بیان و عقیده وجود ندارد. امام )ع( مردم را در انتخاب رهبر زمان خویش 
آزاد گذاشت، اما با آنها اتمام حجت کرد که بر اساس دستورات خدا و پیامبرش عمل خواهد کرد. حاکم باید با 
انتخاب مردم و رأى اکثریت مردم انتخاب شود. »آزادى در انتخابات )بیعت(« عملكرد ناشی از اندیشه است. 
به نظر امام )ع( مردم در اندیشه آزادند، مادامی که به دیگران آسیب نرسانند. بنابراین، در اعمال خود داراى اختیار 

و انتخاب بوده، و حق دارند حاکم خود را برگزینند« )محمدى صیفار، 1393: 76(. 
این موضوع تا آن درجه از اهمیت برخوردار است که ایشان مشروعیت حكومت خود را در آزاد بودن مردم 
گاهانه آنان می دانند. حضرت )ع( در یكی از نامه ها ضمن افشاى سران ناکثین اینگونه می فرماید:  و رأى دادن آ
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ِریَن  « )نهج البالغه، نامه 1(: آنگاه مردم بدون اکراه  اُس َغْیَر ُمْسَتْكَرِهیَن َو اَل ُمْجَبِریَن َبْل َطاِئِعیَن ُمَخیَّ »َباَیَعِنی َالنَّ
و اجبار، با من بیعت کردند. امام )ع( با سخنان شریف خود، به حق انتخاب مردم براى انتخاب رهبر وحاکم 
اشاره می کند. حق انتخاب یكی از حقوق اساسی بسیار مهمی است که به رسمیت شناختن و قبول آن به معناى 
»آزادى انتخاب« و یا »آزادى رأى« می باشد. اگر در یک جامعه رهبر بدون دخالت مردم انتخاب شود نوعی 
استبداد بر جامعه تلقی می شود که در آن مردم هیچگونه دخالتی در سرنوشت جامعه ندارند. در چنان جامعه 
اى مردم مطیع بی چون و چراى دولت هستند که هیچگونه آزادى نخواهند داشت. پس در این حكومت بدون 

شک هیچ عقیده و بیانی آزاد نیست. 
2-1- آزادی عقیده اقلیت های دینی 

حضور اقلیت هاى دینی در یک جامعه واحد همواره در تاریخ وجود داشته است. نمونه بارز این امر، زمان 
خالفت امام علی )ع( است. در آن زمان اقلیت هاى مختلفی حضور داشتند که هر کدام از آنها در عقاید خود 
آزاد بودند اما این آزادى مادامی که به چهار چوب اسالم خدشه وارد نكند، مطرح می باشد. این اقلیت ها در 
سایه الطاف امام )ع( محترم بوده و در برخوردارى از حقوق، با سایر مردم برابر بودند. آنها همانند سایرین اقوام 
و ادیان در امنیت بودند. زمانی که خبر تهاجم سربازان معاویه به شهر انبار، و سستی مردم به امام )ع( ابالغ شد، 
ْخَرى اْلُمَعاِهَدِة َفَیْنَتِزُع ِحْجَلَها َو ُقُلَبَها 

ُ
ِة اْلُمْسِلَمِة َو اْل

َ
ُجَل ِمْنُهْم َکاَن َیْدُخُل َعَلی اْلَمْرأ نَّ الرَّ

َ
فرمود: »َو َلَقْد َبَلَغِنی أ

َو َقاَلِئَدَها َو ُرُعَثَها َما َتْمَتِنُع ِمْنُه ِإالَّ ِبااِلْسِتْرَجاِع َو ااِلْسِتْرَحاِم « ) نهج البالغه، خطبه 27(: )به من خبر رسیده که 
مردى از لشكر شام به خانه زنی مسلمان و زنی غیر مسلمان که در پناه حكومت اسالم بوده وارد شده، و خلخال 
و دستبند و گردن بند و گوشواره هاى آنها را به غارت برده، در حالی که هیچ وسیله اى براى دفاع، جز گریه و 

التماس کردن، نداشته اند(. 
کید  امام )ع( غیر مسلمانان در سرزمین اسالمی و حكومت خویش را پناهندگان اسالم می داند و بر این تأ
می کند که مادامی که در آنجا پناهنده اند باید مانند سایر مسلمانان از امنیت برخوردار باشند و بین مسلمان و غیر 

مسلمان تبعیض امنیتی نباشد. امام )ع( از این حادثه آنقدر اندوهگین است که می فرماید:
َسفًا َما َکاَن 

َ
 ُمْسِلمًا َماَت ِمْن َبْعِد َهَذا أ

ً
نَّ اْمَرأ

َ
ِریَق َلُهْم َدٌم. َفَلْو أ

ُ
»ُثمَّ اْنَصَرُفوا َواِفِریَن َما َناَل َرُجاًل ِمْنُهْم َکْلٌم َو اَل أ

ِبِه َمُلومًا َبْل َکاَن ِبِه ِعْنِدى َجِدیرًا « )نهج البالغه، خطبه 27(: )لشكریان شام با غنیمت فراوان رفتند بدون این 
که حتی یک نفر آنان، زخمی بردارد، و یا قطره خونی از او ریخته شود، اگر براى این حادثه تلخ، مسلمانی از 
روى تأسف بمیرد، مالمت نخواهد شد، و از نظر من سزاوار است. ( امام )ع( بسیار متأثر گشت که چرا در سایه 
حكومت خویش، نظامیان حقوق اقلیتهاى دینی را نادیده گرفته اند و براى برقرارى امنیت در بین آنها تالش 

نكرده اند. 
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در این باره آمده است: »در حكومت علوى اقلیت هاى دینی کوته فكران سطحی نگر که داراى افكار و 
عقاید الحادى بودند هیچ گاه به خاطر داشتن عقیده خود از حقی محروم نشدند«. )یارمحمدى، 1390: 42(. 
اقلیت هاى دینی مانند سایرین می توانند اندیشه صواب را از خطا تشخیص دهند در جهت اصالح جامعه بر آیند 
و با هشدارها و انتقادهاى خود در جهت اصالح جامعه بكوشند. »اقلیت ها به ویژه اقلیت هاى دینی در اندیشه ى 
امام )ع( جزئی از کشور اسالمی هستند و بیگانه شمرده نمی شوند. آنان در تعیین سرنوشت خود اختیار دارند و 
به اختیار می توانند به تابعیت کشور اسالمی درآیند. تابعیت با قرار داد ذمه ایجاد می شود و پس از آن، عضوى از 

جامعه اسالمی می گردند.« )نک. عمید زنجانی، 15:1380(. 
اگر امام )ع( به اقلیت ها اهمیت نمی داد و آنها را در برابر آفات و ظلم صیانت نمی کرد، در جامعه هرج و مرج 
ایجاد می شد و مردم سایر مذاهب از حكومت دینی تصورى خوب نداشتند و از جانبی دیگر معناى عدالت در 
حكومت دینی را باور نداشتند. »ممكن است بعضی تصور کنند که مسأله احترام به اقلیت هاى مذهبی که در 
پناه اسالم، جان و مالشان محفوظ شمرده شده و نیز حمایت از آنها، تنها یک شعار است، ولی توجه به مسائل 
مربوط به آنها در فقه اسالمی و تعبیراتی مانند تعبیر امام علیه السالم در این خطبه، نشان می دهد که اسالم، دقیقا 
خود را حامی آنها می شمرد و ما دام که دست به پیمان شكنی و اعمالی بر ضد اسالم نزده اند، جان و مال و 
حیثیت و آزادى شان، محفوظ است. در این فراز خطبه، امام علیه السالم شدیدا از این مسأله ناراحت است که چرا 
غارتگران شام، زیور آالت زنان یهودى یا نصرانی را که در پناه اسالم می زیسته اند، به یغما برده اند حتی آنها 
را در کنار زنان مسلمان قرار می دهد و نسبت به هر دو، شدیدا اظهار نگرانی و ناراحتی می کند که چرا حرمت 
آنها شكسته شده و زیور آالتشان غارت گردیده و مردم عراق را به خاطر سستی و تنبلی در برابر این غارتگران، 
شدیدا، مالمت و سرزنش میكند. منظور از غیرت دینی، این است که انسان، در برابر تخلفاتی که از مسیر حق 
و عدالت و احكام الهی می شود، خاموش ننشیند و بی تفاوت از کنار آنها نگذرد بلكه تخلف، هر چه شدیدتر 
باشد، جوش و خروش او بیشتر گردد. کسانی که خونسرد و بی رمق، از مقابل این امور می گذرند، فاقد غیرت 
دینی هستند«. )مكارم شیرازى، 155/2:1379(. لذا هیچ منعی ندارد که در حكومت هاى دینی افرادى با آیین، 
دین و رویكردى دیگر حضور داشته باشند اما این حضور آنها باید مشروط به شرایط باشد یعنی به حكومتی که 
در آن مقیم هستند پایبند باشند و آیین خود را ابزارى براى تخریب باورها و نظام آن بكار نگیرند. حال چرا در 
یک کشور اسالمی، افرادى بیگانه می توانند حضور داشته باشند و عالوه بر آن می توانند حق انتقاد و اعتراض 
داشته باشند، آمده است: »اسالم به منظور تحقق اهداف متعالی چون هدایت و راهنمایی انسانها به کمال یا 
رهایی آنها از ظلم و ستم با اینكه پذیرش اقلیت ها در جامعه اسالمی زیان هایی را نیز به دنبال دارد - با آغوش باز 
از آن استقبال کرده و سختی ها و زیان هاى ورود آنان به جامعه اسالمی را با جان خریده تا شاید افرادى راه کمال 
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را بیابند و یا عده اى از یوق ظلم نجات یابند. تاریخ گواهی می دهد اقلیت ها، حاکمیت مسلمانان را به مراتب 
بر حاکمیت هم کیشان خود ترجیح می داده اند، چرا که مسلمین به عدالت با آنان رفتار می کردند« )جرجی، 

 .)54 :1352

3-1- آزادی عقیده خوارج
 خوارج گروهی باطل بودند که بر اساس عقائد نادرست خویش در مقابل امام )ع( جبهه ى باطل گرفتند. 
ه « )نک. نهج البالغه، خطبه 40( را سر دادند، امام )ع( با آنكه می دانست  زمانی که خوارج شعار »اَل ُحْکَم ِإاَلّ ِلَلّ
عقیده آنها باطل است و هرگز خدا را حكم قرار نمی دهند بلكه در پی رسیدن به حكومت هستند، آنها را در 
عقیده خود آزاد گذاشت زیرا از جانب دیگر افراد سپاه امام )ع( نیز در ابتدا راضی به پذیرش حكمیت بودند و 
امام علی )ع( را مجبور به قبول حكمیت کردند. »وقتی امام )ع( مواجه با 20 هزار نفر از سپاه خود شد که دور خیمه 
ایشان را محاصره نمودند و تهدید کردند که اگر حكمیت را نپذیرى و جنگ را خاتمه ندهی، تو را خواهیم 
کشت« )طبرى، بی تا: 48/5( آن بزرگوار نیز براى آنكه از تفرقه جلوگیرى کند آن را پذیرفت و به خواسته ى 
باطل آنها رضایت داد اما رضایتی از روى اجبار و بر خالف میل. امام )ع( می دانست که حكمیت چیزى جز 
فریب و نیرنگ نیست اما به رأى و نظر امام )ع( توجهی نكردند. پس از پافشارى خوارج در شورشگرى، امام )ع( 

به قرارگاهشان رفت و فرمود:
ْهُل َدْعَوِتَنا اْسَتَقاُلوَنا َو اْسَتَراُحوا ِإَلی 

َ
 َلْم َتُقوُلوا ِعْنَد َرْفِعِهُم اْلَمَصاِحَف ِحیَلًة َو ِغیَلًة َو َمْكرًا َو َخِدیَعًة ِإْخَواُنَنا َو أ

َ
»أ

ْمٌر َظاِهُرُه ِإیَماٌن َو َباِطُنُه ُعْدَواٌن « )نهج 
َ
ْنِفیُس َعْنُهْم؟ َفُقْلُت َلُكْم َهَذا أ ُى اْلَقُبوُل ِمْنُهْم َو التَّ

ْ
أ ِه ُسْبَحاَنُه، َفالرَّ ِکَتاِب اللَّ

البالغه، خطبه 122(: )آنگاه که شامیان در گرما گرم جنگ، و در لحظه هاى پیروزى ما، با حیله و نیرنگ، و 
مكر و فریب کارى قرآنها را بر سر نیزه بلند کردند شماها نگفتید که: »شامیان، برادران ما و هم آیین ما هستند 
از ما می خواهند از خطاى آنان بگذریم. و راضی به حاکمیت کتاب خدا شده اند، نظر ما این است که حرفشان 
را قبول کنیم و از آنان دست برداریم« اما من به شما گفتم که: این توطئه، ظاهرش ایمان و باطن آن دشمنی و 
کینه توزى است« امام )ع( آنها را متنبه نمود که حكمیت تنها نیرنگ براى سست کردن شما و پیش بردن مقاصد 
شوم خودشان است، اما رأى امام )ع( براى آنها اهمیتی نداشت و آن بزرگوار را مجبور به پذیرش امرى برخالف 
میل کردند. از سیاق سخنان شریف امام علی )ع( اینگونه بر می آید که آن بزرگوار آنها را در عقیده باطل، آزاد 
نگذاشته است و آنها را رها نكرده است، بلكه با راهنمایی و ارشاد قصد داشت که آنها را متوجه نیرنگ خوارج 

کند اما آنها فریب خورده و در عقیده خود مصمم بودند. 
امام )ع( هنگام شورش یاران پیرامون حكمیت فرمود: »لیس لی أن أحملكم علی ما تكرهون« )همان، خطبه 
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208(: )من نمی توانم شما را به راهی که دوست ندارید اجبار کنم(. »امیر المؤمنین )ع( با خوارج در منتهی درجه 
آزادى و دموکراسی رفتار کرد... زندانشان نكرد و شالقشان نزد و حتی سهمیه آنان را از بیت المال قطع نكرد. 
آنها همه جا در اظهار عقیده آزاد بودند و حضرت )ع( خود و اصحابش با عقیده آزاد با آنان رو به رو می شدند. 
شاید این مقام آزادى در دنیا بی سابقه باشد که حكومتی با مخالفین خود تا این درجه با دموکراسی رفتار کرده 

باشد« )مطهرى، 1379: 127(. 
4-1- آزادی عقیده در انتخاب داوران حکمیت

 ماجرایی که براى امام )ع( سخت تر از پذیرش حكمیت بود، انتخاب داور ناالیق براى این امر بود زیرا سپاه 
امام )ع( به داورى ابوموسی رضایت دادند در حالیكه او فرد الیق براى عهده دار شدن این امر مهم نبود و در 
نهایت انتخاب آنها با شكست و ضرر مواجهه شد. در سال 38 هجرى پس از خیانت داوران حكمیت، امام )ع( با 
ِن اْخَتاُروا « )نهج البالغه، خطبه 177(: )رأى 

َ
ُى َمَلِئُكْم َعَلی أ

ْ
ْجَمَع َرأ

َ
بیانی سرزنشگر خطاب به مردم فرمود: »َفأ

جمعیت شما در صفین یكی شد که دو مرد را به داورى برگزینند )ابوموسی و عمروعاص(( امام )ع( حتی براى 
انتخاب داوران حكمیت، با مردم مشاوره کرد و رأى آنها را خواهان بود. امام )ع( می دانست که ابوموسی فردى 
گاه می باشد و هرگز نمی تواند حكم خیر خواهی باشد، اما مردم به او راضی بودند و امام )ع( در آن  سست و نا آ

شرایط مردم را مجبور به تعویض عقیده شان نكرد. 
ْنُفِسُكْم 

َ
ُكُم اْخَتْرُتْم ِل وَن َو ِإنَّ ا ُیِحبُّ ْقَرَب اْلَقْوِم ِممَّ

َ
ْنُفِسِهْم أ

َ
اَل َو ِإنَّ اْلَقْوَم اْخَتاُروا ِل

َ
در جایی دیگر می فرماید: »  أ

گاه باشید که شامیان در انتخاب حكم، نزدیک ترین فردى  ا َتْكَرُهوَن « )نهج البالغه، 238(: ) آ ْقَرَب اْلَقْوِم ِممَّ
َ
أ

را که دوست داشتند برگزیدند، و شما فردى را که از همه به ناخشنودى نزدیک تر بود انتخاب کردید( امام )ع( در 
واقع تنها حكم خدا را پذیرفته بود و با انتخاب ابوموسی اشعرى براى داور حكمیت موافق نبود زیرا همانطور که 
پیشتر ذکر کردیم او فردى مصلح و خیر خواه نبود و هرگز نمی توانست رأى درستی بر حكم خدا اظهار دارد. لذا 
آن بزرگوار با اکراه به تصمیم آنها تن داد. پس از ماجراى حكمیت و نیرنگ عمرو عاص که ابوموسی را فریب 
َمْرُتُكْم ِفی َهِذِه 

َ
داد، امام )ع( علل شكست کوفیان را مصمم بودن در عقیده باطلشان دانست و فرمود: » ُکْنُت أ

َبْیُتْم َعَلیَّ ِإَباَء اْلُمَخاِلِفیَن اْلُجَفاِة َو اْلُمَناِبِذیَن 
َ
ْمٌر َفأ

َ
ِیی َلْو َکاَن ُیَطاُع ِلَقِصیٍر أ

ْ
ْمِرى َو َنَخْلُت َلُكْم َمْخُزوَن َرأ

َ
اْلُحُكوَمِة أ

ْنُد ِبَقْدِحِه « )نهج البالغه، خطبه 35(: )من رأى و فرمان خود را  اِصُح ِبُنْصِحِه َو َضنَّ الزَّ ی اْرَتاَب النَّ اْلُعَصاِة َحتَّ
نسبت به حكمیت به شما گفتم، و نظر خالص خود را در اختیار شما گذاردم. )اى کاش که از قصیر پسر سعد 
اطاعت میشد( ولی شما همانند مخالفانی ستمكار، و پیمان شكنانی نافرمان، از پذیرش آن سر باز زدید، تا آنجا 

که نصیحت کننده در پند دادن به تردید افتاد، و از پند دادن خوددارى کرد(. 
حضرت علی )ع( فرد الیق براى این مسؤولیت را ابن عباس می دانست، اما اشعث بن قیس و عده اى دیگر که 
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در گروه خوارج قرار گرفتند، با انتخاب امام )ع( مخالفت نموده و اصرار بر انتخاب ابوموسی داشتند. امام )ع( به 
آنها فرمود: می ترسم عین شما)ابوموسی( فریب بخورد زیرا عمروعاص در انجام مقاصدش از خدا نمی ترسد و 
هر چه هواى نفسش بخواهد انجام خواهد داد. اما اشعث گفت: به خدا سوگند که اگر یكی از دو حكم یمنی 
باشند و بر خالف میل ما حكم بدهند براى ما بهتر است تا اینكه هر دو قریشی باشند و بر طبق میل ما رأى بدهند. 
امام علی )ع( فرمود: حال که اصرار بر انتخاب ابو موسی دارید هرکارى که می خواهید بكنید« )ابن ابی الحدید، 
1337: 2 /229(. امام )ع( عقیده خود را بر آنان تحمیل نكرد و انتخاب آنان را که متفق القول بر انتخاب ابوموسی 
بودند را پذیرفت اما قبل از پذیرش، به آنها فرمود که ابوموسی فردى سست است که به راحتی نظر او بر می گردد 
اما آنها سخن امام )ع( را نپذیرفتند و بر عقیده خود مصمم بودند. لذا امام )ع( مجبور به پذیرش تصمیمی شد که 

نتایج خوبی به دنبال نداشت. و در نهایت همگی نادم و پشیمان از انتخاب اشتباه شدند. 
2- آزاد اندیشی و استقالل رأی

 استقالل رأى از مباحث مهم فردى و اجتماعی است و در طول تاریخ بشر مسأله ى استقالل رأى همواره 
مطرح بوده است و افراد عالقه به این مهم نشان داده اند. با نگاهی عمیق به مناظرة حكیمانه امیر المؤمنین علی 
)ع( در این خطبه از نهج البالغه می توان در این مناظره مضمون پاسخ امام )ع( را که اشاره به مسأله استقالل رأى 

است را مشاهده کرد زیرا در سایه رأى درست و هدایت صحیح، اخالق صحیح شكل می گیرد و در نهایت 
جامعه به استحكام خواهد رسید« )شمسی نیا، 1394: 27(. 

امام علی )ع( استقالل فكرى و رشد اندیشه و به کار گیرى قدرت تفكر را ارزشمند می داند. امام )ع( انتخاب 
متفكرانه مردم و مستقل از قدرت را ارزشمند می داند و براى آن نیز ارزش قائل است. زمانی که کلیب جرمی« 
نزد امام )ع( آمد تا علت مبارزه آن بزرگوار را با ناکثین جویا شود، امام )ع( به طریقی رسا و قانع کننده با او صحبت 
ِذیَن َوَراَءَک َبَعُثوَک َراِئدًا- َتْبَتِغی  نَّ الَّ

َ
ْیَت َلْو أ

َ
 َرأ

َ
کرد و او بدون درنگ با امام )ع( بیعت کرد. امام )ع( به او فرمود: »أ

ْخَبْرَتُهْم َعِن اْلَكَلِ َو اْلَماِء- َفَخاَلُفوا ِإَلی اْلَمَعاِطِش َو اْلَمَجاِدِب َما ُکْنَت 
َ
َلُهْم َمَساِقَط اْلَغْیِث- َفَرَجْعَت ِإَلْیِهْم َو أ

ِه َما اْسَتَطْعُت  ُجُل- َفَواللَّ َصاِنعًا- َقاَل ُکْنُت َتارَِکُهْم َو ُمَخاِلَفُهْم ِإَلی اْلَكَلِ َو اْلَماِء- َفَقاَل ع َفاْمُدْد ِإذًا َیَدَک- َفَقاَل الرَّ
- َفَباَیْعُتُه « ) نهج البالغه، خطبه 170(: )اگر آنها تو را می فرستادند که محل ریزش  ِه َعَلیَّ ْمَتِنَع ِعْنَد ِقَیاِم اْلُحجَّ

َ
ْن أ

َ
أ

باران را بیابی، سپس به سوى آنان باز می گشتی و از گیاه و سبزه و آب خبر میدادى، اگر مخالفت می کردند، و 
به سرزمین هاى خشک و بی آب روى می آوردند تو چه می کردى ؟ گفت: آنها را رها می کردم و به سوى آب 
و گیاه می رفتم، امام فرمود: پس دستت را براى بیعت کردن بگشاى. مرد گفت: سوگند به خدا به هنگام روشن 

شدن حق، توانایی مخالفت نداشتم و با امام علیه السالم بیعت کردم(. 
امام )ع( با ادله صحیح و منطقی او را هدایت نمود و در کمال استقالل رأى، او را در انتخاب مختار قرار داد 
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و به سوى حق دعوت نمود. امام )ع( در حكومت خود این حق را نه به لحاظ مصلحت مسائل سیاسی، بلكه از 
این جهت که انسان داراى کرامت و ارزش انسانی در تفكر و قوه ى اختیار است، آن را ارج می نهد. حضرت )ع( 
در ضمن سخن خود می فرماید که والیت و حكومت او مانند سرزمین پر آب و علف است که در آن الطاف 
خداوند لمس می شود اما باطل گرایان، خود به اختیار از این نعمت روى گردان هستند. حضرت )ع( از این طریق 
او را قانع نمود و مسأله حكومت و والیت مدارى خویش را براى او تبیین نكرد. امام )ع( از او پرسید که اگر تو 
آنها را به این سرزمین دعوت کنی اما آنها روى گردانی کنند و به سرزمین بی آب روى آورند چه خواهی کرد؟ 
او در پاسخ گفت که آنها را به حال خود رها کرده و به سوى سرزمین آباد خواهم رفت، لذا امام )ع( او را در 
انتخاب مسیر آزاد و مختار قرار داد و فرد پس از بررسی و اندیشیدن در سخنان شریف امام )ع( به حقانیت او 

ایمان آورد و با اختیار بیعت کرد. 
1-2- حد و مرز آزادی بیان و عقیده در نهج البالغه

 هر چیزى اگر از مرز اصلی خود خارج شود، هر چند که خوب و صحیح باشد، به سوى بی تعادلی کشیده 
می شود. آزادى در عقیده و بیان باید بر اساس منطق و حدود و مرز مشخصی باشد. امام علی )ع( به خوبی مفهوم 
آزادى را درک کرد آن بزرگوار این ادراک را به درستی و صراحت بیان کرد و در جامعه و حكومت خویش 
آن را مطرح ساخت. بر همین اساس، بناى مستحكم ارتباط و پیوند انسانی مردم را با یكدیگر بنیان نهاد و در 
اصالحات اجتماعی، قانونگذارى و... به موجبات آن عمل نمود. آن بزرگوار در کنار آزادى بیان و عقیده به 
َی َعْنُه َعَقَر « )نهج البالغه، حكمت 60(:  َساُن َسُبٌع ِإْن ُخلِّ حد و ورز آن اشاره می کند و می فرماید که: » اللِّ
)زبان تربیت نشده درنده اى است که اگر رهایش کنی می گزد(. یعنی انسان نباید افسار سخن و ادب خویش 
را از دست بدهد و با بیحرمتی و اهانت سخنان خویش را مطرح کند بلكه باید ادب و احترام را در کنار بیانات 

خویش بنشاند تا با بیان نرم و کارساز دیگران را تفهیم کند. 
امام )ع( در کنار آزادى بیان و عقیده، این نكته را ترسیم می کند که آزدى نباید به آزادى دیگران و جامعه ضربه 
اى وارد سازد. در همین مورد امام )ع( درباره طلحه و زبیر می فرماید: » إنَّ هُؤالِء َقْد َتماَلُؤوا َعلی َسْخَطِة إماَرتی 
ِى إْنَقَطَع ِنظاُم اْلُمْسِلمیَن « )نهج البالغه، 

ْ
أ ُموا َعلی َفیاَلِة هَذا الرَّ ُهْم إْن َتمَّ َوَسأْصِبُر ما َلْم أَخْف َعلی َجماَعِتُكْم َفإنَّ

خطبه 169(: )همانا ناکثین عهد شكن به جهت نارضایتی از حكومت من به یكدیگر پیوستند، و من تا آنجا که 
براى وحدت اجتماعی شما احساس خطر نكنم صبر خواهم کرد، زیرا آنان اگر براى اجراى مقاصدشان فرصت 

پیدا کنند، نظام جامعه اسالمی متزلزل می شود(. 
امام )ع( این خطبه را در پاسخ به صحابه فرمود که خواستار کیفر دادن شورشیان بر ضد عثمان بودند. امام 
)ع( صبر خویش را مشروط بر وارد نساختن ضربه به وحدت اجتماع مسلمین می داند و می فرماید که در غیر 
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این صورت دست به قیام خواهد زد. »مخالفان و ناراضیان حكومت مشروع علوى)ع(، آزادى اجتماعی و انتقاد 
داشتند و نارضایتی خود را حتی به زمامدار جامعه اسالمی هم عمال نشان می دادند، تا زمانی که فعالیت آنها به 
آزادى ها و حقوق دیگران صدمه و زیان نرسانده بود، آزادى فعالیت داشتند و حتی می توانستند از مرکز حكومت 
خارج شده در شهر دیگرى با دامنه وسیعترى به فعالیت مخالفت آمیز بپردازند اما وقتی که حالت تعرض و افساد 
را در پیش گرفتند، مسؤول و زمامدار جامعه، امام علی )ع(، با آنان با قاطعیت برخورد و آنها را در جنگ جمل 

منكوب کردند« )احمدى، 1389: 10(. 
َقاِتُل َرُجَلْیِن 

ُ
ی أ امام )ع( ضمن بیان ویژگی هاى رهبر، یكی از ویژگی هاى خود را بیان میكند و می فرماید: » ِإنِّ

گاه باشید من با دو کس پیكار  ِذى َعَلْیِه   « )نهج البالغه، خطبه 173(: )آ َعی َما َلْیَس َلُه َو آَخَر َمَنَع الَّ َرُجاًل ادَّ
میكنم، کسی چیزى را ادعا کند که از آن او نباشد، و آن کس که از اداى حق سرباز زند(. در شرح سخن امام 
)ع( آمده است: »احكامی است در باره کسی که پس از انعقاد بیعت با امام فتنه انگیزى و آشوبگرى کند که 

باید در آغاز به نرمی او را راضی کنند و بخواهند که به راه حق باز گردد، پس از این اگر امتناع ورزد باید با او 
پیكار شود، و این حكم به مقتضاى گفتار خداوند متعال است که فرموده است: َوِإْن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن اْقَتَتُلوا 

ْصِلُحوا َبْیَنُهَما « )بحرانی، 1375: 625/3(. 
َ
َفأ

انسان آزاد است اما آزادى او نباید از حد و مرز خارج شود. امام )ع( می فرماید که اگر کسی ادعاى ناحق کند 
و خود را در این امر آزاد بداند، به طور قطع با او پیكار خواهد کرد در عین حال اگر کسی از انجام حق سرباز 
زند و خود را آزاد بداند که می تواند از آن روى گردانی کند، نیز به مبارزه با او برخواهد خاست. حضرت )ع( 
حتی افراد را از ستایش کردن بی جا برحذر می دارد و می فرماید: »َفاَل ُتْثُنوا َعَلیَّ ِبَجِمیِل َثَناٍء « )نهج البالغه، 
خطبه 216(: )من را با سخنان زیباى خود مستایید( این آزادى، آزادى بیان نیست بلكه افراط در بیان است که 
گاهی براى رسیدن به مقاصد شخصی، آن را بر زبان می آورند. امام )ع( در عین حال در پاسخ به یارانش که 
کره لكم أن تكونوا سبابین و لكنكم لو وصفتم أعمالهم و ذکر تم حالهم کان  شامیان را دشنام داد فرمود: »أنی أ
أصوب فی القول و أبلغ فی العذر« )نهج البالغه، خطبه 206(: )من خوش ندارم که شما دشنام دهنده باشید، 
اما اگر کردارشان را تعریف، و حاالت آنان را باز گو می کردید به سخن راست نزدیک تر، و عذر پذیر تر بود(. 
آزادى نباید توأم با بی حرمتی، تملق، ریا و چابلوسی باشد آزادى نباید از حد خارج شود به گونه اى که به 
باورها و نظام جامعه آسیب برساند. افراد حتی نمی توانند در نكوهش یا ستایش افراط کنند زیرا در این صورت 
بیان آزاد، سوق به سوى بی حرمتی یا تملق می یابد. زمانی که امام )ع( در مسجد کوفه سخنرانی کرد، اشعث با 
گستاخی خود را آزاد دانست که می تواند بیان کند که این سخن به ضرر امام )ع( است. امام )ع( در پاسخ با بیان 
ِعِنیَن « )نهج البالغه، خطبه 19(: )  ِه َو َلْعَنُة الالَّ ا ِلی َعَلْیَك َلْعَنُة اللَّ نابجاى اشعث فرمود: »َما ُیْدِریَك َما َعَلیَّ ِممَّ
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گاهاند که چه چیزى به سود یا زیان من است؟ لعنت خدا و لعنت لعنت کنندگان بر تو باد( هر  چه کسی تو را آ
بانی آزاد نیست. زمانی که فرد لئیم و پست است پس چگونه میتواند خوب یا بد بودن انسان کریمی را تخمین 
بزند. در شرح سخن امام )ع( آمده است: »اشاره به جهل او و عدم جواز اعتراض به امام )ع( دارد. سپس در ادامه 

او را به دور بودن از رحمت خدا می خواند« )هاشمی خوئی، 1358: 283/3(. 
امام )ع( اشعث را متوجه اشتباه فهمش کرد و به او خاطر نشان کرد که تو متوجه منظور من نشدى زیرا من 
اتحاد را تذکر کردم. در این باره آمده است: »}... تو اصال مفهوم سخن مرا نفهمیدى که چه می گویم و اشاره 
به چه نكته اى می کنم. منظور من دعوت مسلمین به اتحاد و اشاره به اشتباهی است که در مسأله قبول حكمین 
« کردند تا دیگر این گونه کارها را تكرار نكنند. اما تو مطلب را وارونه فهمیدى.« )مكارم شیرازى، 1375: 1/ 
647( همانطور که امام )ع( در پاسخ به أخنس که در ضمن مشاجره بین امام )ع( و عثمان گفت من او را کفایت 
ْنَت 

َ
ُه َمْن أ َعزَّ اللَّ

َ
ِه َما أ ْنَت َتْكِفیِنی!؟ َفَواللَّ

َ
ْصَل َلَها َو اَل َفْرَع، أ

َ
ِتی اَل أ َجَرِة الَّ ْبَتِر َو الشَّ

َ
ِعیِن اْل می کنم، فرمود: »َیا اْبَن اللَّ

ْنَت ُمْنِهُضُه« )نهج البالغه، خطبه 135(: )اى فرزند لعنت شده دم بریده، و درخت بی شاخ 
َ
َناِصُرُه، َو اَل َقاَم َمْن أ

و برگ و ریشه، تو مرا کفایت میكنی؟ به خدا سوگند، کسی را که تو باور باشی، خدایش نیرومند نگرداند، و آن 
کس را که تو دست گیرى، بر جاى نمی ماند. امام )ع( با بیان قاطع خویش أخنس را متنبه می سازد که نمی توانند 

هر سخنی را بر زبان آورد زیرا ظرفیت وجودى او در حدى نیست که بتواند امام علی )ع( را کفایت کند. 

3- آثار و فوائد آزادی بیان و عقیده در نهج البالغه
 همانطور که پیشتر ذکر شد، آزادى بیان و عقیده به معناى نبود مانع و ترس براى ابراز عقاید درست و منطقی 
است. بالطبع اگر امرى درست در جامعه گسترش یابد و دولت و ملت بر آن پایبند باشند، فوائد و آثار مطلوبی 
بر جاى خواهد گذاشت. لذا آزادى بیان و اندیشه ى مطلوب و کارآمد در جامعه مانع از گسترش عوامل تزلزل 
گر جامعه و باعث تثبیت دوام و استوارى هر چه تمامتر آن می شود. در ادامه به فوائد و آثار مطلوب آزادى بیان 

و عقیده در کالم امام )ع( می پردازیم. 
1-3- جلوگیری از رفتار تصنعی

 امام )ع( مدح و ثناى نابجا را برابر با رفتار تصنعی و بر خالف میل باطن می داند و بیان می کند که با سخنان 
نابجا او را نستایند بلكه آنچه که در باطن دارند ابراز کنند. زمانی که افراد در جامعه آزادى بیان داشته باشند، 
دیگر براى رسیدن به خواسته هاى خود مجبور به ستایش و تملق نابجا نمی شوند. آنها می توانند آزادانه آنچه را 
که در دل دارند ابراز کنند و از صفت دو رویی و رفتار تصنعی دور باشند. همانطور که امام )ع( در برابر ستایش 
اجبارى شخصی در برابر خود می فرماید: »َفاَل ُتْثُنوا َعَلیَّ ِبَجِمیِل َثَناٍء  « )نهج البالغه خطبه 216(: )من را با 
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سخنان زیباى خود مستایید(. یعنی آنچه را که در دل دارى متناسب با آنچه نیست که بر زبان آوردى. اینگونه 
ستایش ارزش و اعتبار ندارد زیرا گویا فرد بر آنچه که در دل دارد سرکوب می نهد و به دلیل شرایط اجتماعی 
و منافع شخصی، مجبور است لب به ستایش بگشاید. روایت شده است: مردى در بصره از حضرت امیر )ع( از 

برادران دینی پرسش نمود، آن حضرت )ع( به وى فرمود: برادران بر دو گونه اند: 
1- برادران ثقه. 2- برادران تبسمی. اما برادران ثقه؛ آنان پناه و پروبال و اهل و مالند، پس هرگاه برادرى را 
براى خود این چنین یافتی تو هم برایش یار و مددکار باش با دوستانش دوست و با دشمنانش دشمن باش، رازها 
و عیبهاى او را بپوشان و خوبیهاى او را اظهار کن. و بدان که این نوع برادران از کبریت احمر هم کمیاب ترند. 
و اما برادران تبسمی؛ کسانی هستند که دوست و برادر لبخندى تو می باشند، پس تو هم با آنها طورى رفتار کن 
که آنها با تو رفتار می کنند از شیرین زبانی و گشاده رویی. ( )نرم افزار رمز غدیر، خصال، باب االثنین، حدیث 
56. ( لذا امام )ع( مردم را دو دسته می داند. عده اى برادران راستی و عده اى تصنعی هستند که تنها در مقابل 
فرد لبخند می زنند ولی آنچه را که در دل دارند اظهار نمی کنند. امام )ع( می فرماید اگر با دسته دوم مواجه شدى 
با آنها با گشاده رویی و شیرین زبانی رفتار کن اما این گشاده رویی تو باید براساس واقع و از صمیم قلب باشد 
نه اینكه تصنعی و از روى اکراه. و در بیانی دیگر می فرماید: »َو اَل ُتَخاِلُطوِنی ِباْلُمَصاَنَعِة« )نهج البالغه، خطبه 
216(: )با ظاهر سازى با من رفتار نكنید( یعنی بین دل و زبان آنها نباید دوگانگی و نفاق باشد بلكه باید آنچه را 
که در دل دارند اظهار کنند و از بیان آن در هراس نباشند. زمانی که انسان آنچه را در دل دارد مكتوم می کند، 
در واقع به نوعی رفتار تصنعی گرایش پیدا می کند که بر خالف میل باطنی اوست لذا امام )ع( مردم را از انجام 

اینگونه اعمالی بر حذر می دارد. 
2-3- کاهش خطا

زمانی که در اجتماع آزادى بیان و عقیده باشد کمتر خطا رخ می دهد زیرا اگر سخن حق در برابر خطا قرار 
ْو َمُشوَرٍة ِبَعْدٍل 

َ
وا َعْن َمَقاَلٍة ِبَحقٍّ أ گیرد جامعه به سوى اصالح رهنمون خواهد شد. امام )ع( می فرماید: »َفاَل َتُكفُّ

ْخِطَئ َو اَل آَمُن َذِلَك ِمْن ِفْعِلی « )نهج البالغه، خطبه 216(: )پس، از گفتن حق، 
ُ
ْن أ

َ
ی َلْسُت ِفی َنْفِسی ِبَفْوِق أ َفِإنِّ

یا مشورت در عدالت خوددارى نكنید، زیرا خود را برتر از آن که اشتباه کنم و از آن ایمن باشم نمیدانم(. در 
بیانی دیگر می فرماید: »َمِن اْسَتْقَبَل ُوُجوَه ااْلَراِء َعَرَف َمَواِقَع اْلَخَطِإ « )نهج البالغه، حكمت 173(: ) آن کس 
که از افكار و آراء گوناگون استقبال کند، صحیح را از خطا خوب شناسد. ( امام )ع( در این بیان، آزادى بیان را 
در مشورت کردن، و مشورت را برابر با ایمنی شدن در برابر خطا می داند. اگر مشورت صورت گیرد، تعدد آراء 
ایجاد می شود لذا فرد در بین نظرات و افكار گوناگون، بهترین را بر می گزیند و از آن استفاده میكند. بهترین 
مصداق سخن امام )ع( براى این بیان، خطبه 3نهج البالغه است که حكومت خشن و خشک عمر را حكومتی 
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پر از لغزش، خطا و تلون می داند. زیرا در آن، بین مردم و حاکم هیچگونه نرم خویی و اظهار نظر وجود نداشته 
است و در نهایت حكومتی پر از خطا و عذر ایجاد شد. )نک. نهج البالغه، خطبه 3(. 

3-3- دور شدن بدی ها
یكی از آثار و فوائد آزادى بیان و عقیده، امر به معروف و نهی از منكر است. امام )ع( امر به معروف و نهی از 
منكر را برابر عدم تسلط بدى بر فرد و اجتماع می داند زیرا از این طریق، باطل رو به زوال خواهد رفت و اندیشه 
درست و منطقی ترویج خواهد شد. امام )ع( در نهج البالغه می فرماید: »ال تترکوا المر بالمعروف والنهی عن 
المنكر فیولی علیكم شرارکم ثم تدعون فال یستجاب لكم« )همان، نامه 47(: )امر به معروف و نهی از منكر را 
ترک نكنید که بدهاى شما بر شما مسلط می گردند، آنگاه هر چه خدا را بخوانید جواب ندهد(، زیرا اگر امر 
کننده به معروف باشد، نیكی و راستی فراگیر خواهد شد و مجالی براى بدى وجود نخواهد داشت و اگر هم 

بدى رخ دهد، از طریق امر به معروف و نهی از منكر اصالح می شود. 
4-3- تعاون و اشاعه ی خیر

زمانی که دولت به رعیت خود حق اظهار بیان و عقیده می دهد، در واقع دست هاى زیادى را براى یارى 
کردن مملكت فراخوانده است. امام )ع( به مردم زمان خویش حق خیرخواهی براى خود را می دهد زیرا از این 
طریق، او را در برابر امور مختلف یارى می کنند. امام )ع( در سال 36 هجرى پس از جنگ جمل در ستایس از 
ْیِب « )نهج البالغه، خطبه 118( )پس  ، َسِلیَمٍة ِمَن الرَّ ٍة ِمَن اْلِغشِّ ِعیُنوِنی ِبُمَناَصَحٍة َخِلیَّ

َ
یاران خود می فرماید: »َفأ

ی  مرا، با خیر خواهی خالصانه، و سالم از هر گونه شک و تردید، یارى کنید و در بیانی دیگر می فرماید: » أّما َحقِّ
صیَحُة فی الَمشَهِد و الَمغیِب « )نهج البالغه، خطبه 34(: )اما حق من بر شما این است  عَلیُكم فالَوفاُء بالَبیَعِة، و النَّ
که به بیعت با من وفادار باشید، و در آشكار و نهان برایم خیر خواهی کنید(. لذا یكی از مزیت هاى آزادى بیان و 
عقیده، تعاون و اشاعه خیر و دور شدن شر و نامالیمات است. حكومتی درست و منطقی است که در آن حاکم 

و رعیت خیر و صالح یكدیگر را خواهان باشند و این عمل جز با بیان آزاد و منطقی صورت پذیر نمی باشد. 
5-3- رستگاری

آزادى بیان و عقیده و صمیمیت در بین حاکم و رعیت منجر به انس و الفت در بین آنها شده و در نهایت 
رحمت الهی جارى می شود و جامعه رستگار خواهد شد. امام )ع( به مالک می فرماید که باید با رعیت رابطه 
نزدیک داشته باشد، به حرفهاى آنان گوش دهد و از نظرات آنها بهره جوید. اگر با زورمند و ناحق مواجه شدند، 
نظر صحیح خویش را اعالم دارند و از بیان حق سرباز نزنند. امام )ع( ضمن نصیحت مالک به سخن رسول )ص( 
اشاره می کند و می فرماید: »فانی سمعت رسول الله ص یقول فی غیر موطن لن تقدس أمه ال یؤخذ للضعیف 
فیها حقه من القوى غیر متتغتع « ) نهج البالغه، نامه 53( )من از رسول خدا )ص( بارها شنیدم که می فرمود: »ملتی 
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که حق ناتوانان را از زورمندان، بی اضطراب و بهانه اى باز نستاند، رستگار نخواهد شد( یعنی اگر با زورمندان 
غاصب روبرو شدى هرگز از ابراز عقیده و بیان صحیح خود براى بازستاندن اموال و حقوق غصب شده نگران 
و مضطرب نباش زیرا اگر اینطور باشد، سعادت از تو دور خواهد شد. ظهیر در این باره می گوید: آزادى چه در 
بعد فردى و بعد معنوى و چه در بعد اجتماعی آن، براى رسیدن به کمال و مرحله نهایی خلقت انسان است. از 
نظر فلسفی علت این که انسان اصالت مختار و آزاد آفریده شده این است که این موجود مختار و آزاد با کمال 
عقل و اندیشه پاک و صاف خود که مرتبط با فطرت الهی و پاک اوست، راه صحیح و هدایت را از گمراهی 

ها، تشخیص داده و آن را انتخاب کند و به سعادت دنیا و آخرت نایل شود. )نک. احمدى: 1389، 15(. 
نتیجه گیری

اصل آزادى بیان و عقیده یكی از اساسی ترین اصول اولیه ى اسالم است که در قرآن کریم نیز به آن از 
جنبه هاى مختلفی از جمله: مشورت کردن، نصیحت کردن، انتخاب آزادانه در دین و... یاد شده است. آزادى 
عقیده و بیان در زمان رسالت پیامبر )ص( و همچنین امامان معصوم از جمله: امام حسن )ع(، امام حسین )ع( و سایر 
امامان معصوم )ع( وجود داشته که در نوشتار حاضر به برخی از آنها اشاره شد. این اصل آنقدر حائز اهمیت است 
که در بین اندیشمندان اسالمی و غربی از ابعاد گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است. اندیشمندان اسالمی و 
غرب بر این نكته اتفاق نظر دارند که آزادى بیان و عقیده نباید از حد و مرز اصلی خود خارج شود و به چارچوب 
حكومت یا عقیده اى خدشه وارد کند. در جامعه اسالمی آزادى بیان و عقیده مطرح است و آنقدر اصولی 
و مهم تلقی می شود که بر اساس آن افرادى که در ذمه کشور اسالمی وجود دارند، نباید با عقاید درست آنها 
مخالف بود و افزون بر این، آنها حق دارند در امور کشور نظر دهند چه بسا حاکمی که عملی ناشایست دارد و 
فرد تحت ذمه کشور، با عقیده و بیان درست بتواند او را متوجه اشتباه کند یا حتی در مقابل او بایستد. آزادى 

بیان و عقیده در نهج البالغه شامل:
1- آزادى در انتخاب رهبر 2- آزادى در انتقاد به حاکمان 3- آزادى اقلیت ها دینی 4- آزادى بیان و عقیده 
کارمندان و کارگزاران در برخورد با حاکمان 5- امر به معروف و نهی از منكر 6- مشورت کردن 7-آزادى در 

پرسش 8- خیر خواهی و نصیحت است. 
از نظر امام )ع(:

1. مردم نباید در پذیرش رهبر مجبور باشند بلكه آنها این حق را دارند که رهبر خود را انتخاب کنند. 
2. اگر پرسشی دارند آن را ذکر کنند تا شک و جهل از بین برود. 

 3. مردم باید در برخورد با حاکمان هراس نداشته باشند و آزادانه نظرات و انتقادهاى خویش را اعالم کنند و 
حاکم هم باید با آنها مأنوس باشد و در برابر نظر باطل قیام نكنند بلكه باطل را با برهان به سوى حق دعوت کنند. 
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 4. کارگزاران و کارمندان اگر در دستگاه حاکم به امر غیر منطقی روبه رو شدند می توانند انتقاد کنند و 
حاکم را متوجه اشتباه و لغزش کنند. 

 5. اگر با منكرى روبرو شدند آن را به سوى نیكی و پاکی دعوت کنند و از بیان آن نهراسند. 
 6. براى دیگران خیر خواهی و نصیحت کنند و از این طریق بیان و عقیده درست خویش را ترویج دهند. 

7. با یكدیگر مشورت کنند تا لغزش ها کمتر شود. 
8- اقلیت هاى دینی مقیم در یک کشور مانند سایرین مردم که تابع آن کشور هستند از حقوق برخوردارند و 

امنیت آنها باید با آنها برابر باشد. 
امام )ع( براى تمام آزادى ها حد و مرز قائل است و مردم را در بیان و اظهار عقیده تا جایی آزاد می گذارد 
که به چارچوب اسالم خدشه اى وارد نشود. در حكومت امام )ع( هر عقیده اى که درست باشد، چه از جانب 
فرد مسلمان مطرح شود یا بالعكس، داراى اهمیت و ارزش است و می توان از آن در جهت اصالح هرچه بیشتر 
جامعه استفاده نمود. از فوائد آزادى بیان و عقیده میتوان رسیدن به 1- سعادت 2- اشاعه خیر 3- دور شدن از 
بدى ها و شر 4-جلوگیرى از تزویر و رفتار تصنعی نام برد که امام )ع( ضمن سخنان شریف خود در نهج البالغه 

به آن اشاره کرده است. 
در نهایت شاید بهترین جمله این است که بهترین فایده و اثر مطلوب ازادى بیان و عقیده، احترام به کرامت 
انسانی است. انسان برخوردار از نعمت بیان و اندیشه است. او می تواند اشاعه خیر کند یا باطل و ناعدالتی 
را گسترش دهد. اگر بیان قانع و منطقی باشد، آثار مطلوبی بر جامعه و فرد خواهد داشت. او را از بدى ها و 
نامالیمات دور می کند و خیر و برکت را ترویج می دهد و در نهایت خود و جامعه را به سوى سالمت و سعادت 

پیش می راند. 

منابع و مآخذ
قرآن مجید	 
نهج البالغه، ترجمه: محمد دشتی )1387(، قم: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیر المؤمنین	 
ابن ابی الحدید، عزالدین ابوحامد )1337(، شرح نهج البالغه، مصحح: محمد ابوالفضل ابراهیم، ج 2، 	 

چ1، قم: کتابخانه عمومی آیت الله مرعشی نجفی
احمدى، ظهیر )1389(، آزادى و مسولیت از منظر نهج البالغه، مجله اندیشه صادق، ش1	 
بحرانی، میثم بن علی بن میثم )1375(، شرح نهج البالغه، مترجم: قربانعلی محمدى مقدم – علی اصغر 	 

نوایی یحیی زاده، ج 2، مشهد: بنیاد پژوهش هاى آستان قدس رضوى
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جرجی، زیدان )1352(، تاریخ تمدن اسالمی، مترجم: علی جواهر کالم، تهران: امیر کبیر	 
خویی، ابراهیم بن حسین )بی تا(، الدره النجفیه، بی جا	 
دلشاد تهرانی، مصطفی )1378(، حكومت حكمت، ج 2، تهران: خانه اندیشه جوان	 
دشتی، محمد)1383(، سیره امام علی )ع(، چ1، تهران: بی جا	 
دشتی، محمد )1384(، الگوى رفتارى امام علی )ع(؛ ج1، قم: میراث ماندگار	 
شمسی نیا، مریم )1394(، تحلیل پرسش و پاسخ در خطبه هاى نهج البالغه، پایان نامه کارشناسی ارشد، 	 

دانشگاه لرستان. 
طبرى، محمدبن جریر)بی تا(، تاریخ االمم و الملوک، ج 5، بیروت: روائع التراث العربی	 
طبرى، محمد بن جریر )1362(، تاریخ طبرى )تاریخ الرسل و الملوک(، ترجمه: ابوالقاسم پاینده، ج 7، 	 

تهران اساطیر
عمید زنجانی، عباسعلی)1380(، امام علی )ع( و حقوق اقلیت ها، مجله کتاب نقد، ش 18	 
مكارم شیرازى، ناصر)1380(، پیام امام شرح تازه و جامعی در نهج البالغه، ج 3، چ 1، تهران: دار الكتب 	 

االسالمیه
البالغه، ج 2، تهران: دار الكتب 	  تازه و جامعی در نهج  امام شرح  پیام  مكارم شیرازى، ناصر)1379(، 

االسالمیه
مكارم شیرازى، ناصر )1375(، پیام امام شرح تازه و جامعی بر نهج البالغه، ج 1، چاپ اول، تهران، دار 	 

الكتب االسالمیه. 
محمدى صیفار، مهدى )1393(، اندیشه و روش اصالح جامعه از دیدگاه امام علی )ع(، قم: انتشارات 	 

موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
مطهرى، مرتضی)1379(، جاذبه و دافعه علی )ع(، چ 38، تهران: صدرا	 
هاشمی خویی، میرزا حبب الله )1358(، منهاج البراعه فی شرح نهج البالغه، مصحح: سید ابراهیم میانجی 	 

ج3، تهران: مكتبه االسالمیه
یار محمدى، هاجر )1390(، عدالت اجتماعی در اندیشه و رفتار امام علی )ع(، قم: نور السجاد	 
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تبیین مردم ساالری در نهج البالغه و لزوم توجه مردم جامعه اسالمی  به حکومت 

 مجتبی طالبی1، 2
1- سازمان بسیج اساتید استان فارس، شیراز

 2- جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم
 

خالصه
انسان موجودى شریف، داراى فضیلت و کرامت بوده و از جایگاهی رفیع و واالیی برخوردار است. مشارکت 
مردم در عرصه هاى اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، تأمین خواسته هاى مشروع مردم و دفاع از حقوق اساسی 
مدعی  سیاسی  نظریات  میان  در  می دهند.  شكل  را  مردم ساالرى  زیربنایی  شاخص  هاى  مشروع،  عمومی  و 
انسان مدارى، اسالم و به ویژه قرآن و نهج البالغه نشان دهنده نظام سیاسی مبتنی بر مردم ساالرى است که سبب 
هدایت فرد و جامعه به سوى سعادت دنیوى و اخروى می باشد. در این مقاله به تبیین مردم ساالرى در نهج البالغه 

و لزوم توجه مردم جامعه اسالمی  به حكومت پرداخته می شود. 

کلمات کلیدی: مردم ساالری، نهج البالغه، جامعه اسالمی، حکومت 
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1.  مقدمه
ایجاد زمینه هاى مشارکت مردم در عرصه هاى اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، تأمین خواسته هاى مشروع مردم، 
دفاع از حقوق اساسی و عمومی مشروع، شاخص هاى زیربنایی مردم ساالرى را شكل می دهند. یك فرد یا یك 
نهاد درصورتی می تواند در ادعاى مردم ساالرى خویش صادق باشد که در رعایت محورهاى یاد شده متعهد 

باشد و در گشودن فضاهاى مناسب ابعاد برشمرده شده بسیار بكوشد )1(
در میان نظریات سیاسی مدعی انسان مدارى، اسالم و به ویژه قرآن و نهج البالغه نشان دهنده نظام سیاسی اى 
است که انصافا مبتنی بر مردم ساالرى و موجب هدایت فرد و جامعه به سوى سعادت دنیوى و اخروى می باشد. 
اصوال انسان موجودى شریف و داراى فضیلت و کرامت بوده و از جایگاهی رفیع و واالیی برخوردار است؛ تا 
جایی که خداوند او را جانشین خود در زمین و مسجود فرشتگان معرفی می نماید )2(. امیر المومنین )ع( حكومت 
بر مردم را امانت و فرصتی براى خدمت می داند نه طعمه و فریب؛ و رعایت آرا، و احترام رعیت و نیز مشورت 
با مومنان را ضرورى دانسته و تاکید می نماید )3(. در قرآن کریم، خداوند حتی پیامبر اعظم )ص( را به مشورت با 
مومنان امر می فرماید. امیر مومنان در نامه هاى متعددى به حاکمان و کارگزاران حكومت خود یادآورى نموده 
که در مقابل مردم فروتن و مهربان بوده، آزادى آن ها را در چارچوب شرع رعایت و خواسته هاى آنان را تامین 
نمایند. تكریم شخصیت و حرمت مردم، برخوردارى از حمایت آنان، ایجاد عدالت و زمینه هاى بالندگی در 

جامعه، از شاخص هاى مشروعیت حاکمیت شمرده شده است )4(. 
حكومت در نظر امام علی )ع(، امانت الهی است که حاکم باید در حفظ آن نها یت تالش خویش را به کار 
گیرد. این مسئله به عنوان مهمترین ارزش ها همواره مدنظر آن حضرت بوده است. براى روشن شدن مطلب 
ابتدا باید تصریح کرد که نهاد دین و رهبران دینی، به خصوص انبیا و ائمه )ع(، مظهر ارزش هاى الهی و انسانی 
هستند؛ بنابراین در برابر هیچ ارزشی از ارزش هاى اجتماعی نمی توانند بی اعتنا باشند، چراکه دین تبلور ارزش ها و 
شكوفایی استعدادها و رشد بالندگی پیروانش است. به همین جهت، دین و رهبران دینی، ضمن بها دادن به این 
ارزش ها، بیشترین تالش را در این خصوص دارند و به لحاظ ارج نهادن به این نوع ارزش ها، بازتاب آن نیز همواره 
در جامعه مشاهده می شود )1(. با توجه به اهمیت مردم ساالرى و جایگاه رفیع و واالى انسان، در این مقاله به 

تبیین مردم ساالرى در نهج البالغه و لزوم توجه مردم جامعه اسالمی به حكومت پرداخته می شود. 

مبانی نظری    .2
تشكیل حكومت در جامعه، یكی از موضوعات بسیار مهم و اساسی است. نیازمندى جامعه به انضباط و 
تأمین امنیت، از بدیهیات و ضروریات است؛ و بر هیچ کس پوشیده نیست که ترقی و تكامل، خود ثمرهاى 
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شیرین از قاعده مندى و قانونمندارى اجتماعی است، چراکه زندگی اجتماعی انسان و مطرح شدن مالكیت و 
تضاد منافع بین افراد سبب می شود که انسان براى دوام بقاى خویش و جامعة خود قوانین و مقرراتی وضع کند و 

این قوانین و مقررات زمانی قابل اجرا است که حكومت و حاکمیتی در جامعه وجود داشته باشد )3(. 
حكومت علوى، حكومتی است که علی رغم کسب مشروعیت ازطریق فرمان الهی در واقعة غدیر خم، 
تحقق آن به دلیل بیعت اشراف و مردم مرکزنشین با کسانی دیگر به تأخیر افتاد. پیامبر و امام ازسوى خداوند 
منصوب شده اند و مردم در اعطاى والیت و امامت نقشی ندارند؛ و امام در فعلیت بخشیدن به حاکمیت خود، 
رضایت عامة مردم را الزم می داند. پاسخ امام علی )ع( به این انحراف، با عنوان بیست وپنج سال سكوت در تاریخ 
مشهور است؛ سكوتی که می توان آن را دال بر موضوعیت نوعی واقع نگرى به کارکرد آراى مردم تلقی کرد؛ 

نوعی واقع نگرى که حتی پس از تشكیل و استقرار حكومت علوى نیز استمرار یافت )5(. 
مردم ساالرى به عنوان یك ارزش اجتماعی در جوامع بشرى مطرح است و نهادهاى اجتماعی در تشكیل 
آن می کوشند. مردم ساالرى فراتر از ارزش اجتماعی بلكه یك آرمان و عقیده است و نهادهاى سیاسی یكی 
از امتیازهاى خویش را مردم گرایی می دانند. در رژیم هاى مردمی، آراى مردم منبع قدرت حكومت و مالك 

مشروعیت آن حكومت شناخته شده است )1(. 

3.  روش پژوهش
روش این پژوهش، توصیفی تحلیلی است و از راه فیش بردارى، یادداشت بردارى و همچنین جستجو در 
پایگاه ها و منابع اطالعات علمی اینترنتی جمع شده است. ابتدا اطالعات الزم گردآورى شده، سپس به تفسیر 

آن ها پرداخته می شود. در مرحله بعد، اطالعات به دست آمده، طبقه بندى و خالصه بندى می شوند. 

نتایج و بحث     .4
از نظر امام علی  )ع(، عرصۀ سیاسی حكومت حق محور، عرصه اى شایسته  ساالر است که در آن همۀ افراد 
جامعه باید موقعیت مشارکت در حكومت را داشته باشند و حكومت بر اراده و حضور آنان متكی است. آن 
کید بر  حضرت  )ع( به حكومت، مانند وسیله اى براى خدمت به مردم نگاه می کنند. پرهیز از خودکامگی، و تأ
مشاوره با مردم، وجه بارز حكومت آن امام  )ع( است. در این حكومت، از عامۀ مردم به مثابۀ ستون دین و سپر 
محكم دربرابر دشمنان یاد می شود. امام علی  )ع( ارزش فوق العاده اى براى ضرورت جلب حسن ظن مردم قائل 
است، و از آنجا که قدرت سیاسی برخاسته از مردم است، مردم حق دارند بر روند اجراى امور در حیطۀ مبانی 

و احكام اسالمی نظارت کنند )2(. 
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در رأس سیاستگذارى هاى حكومت، تودۀ مردم قراردارند؛ زیرا این قشر عظیم همواره در سختی ها یارى رسان 
گاهی سیاسی مردم، نقش به سزایی در روند استمرار، تداوم و تسریع اهداف حكومت دارد  حكومت هستند. آ
و حكومت عرصۀ پنهان کارى نیست و لذا همه باید در جریان اقدامات حكومت قرار گیرند تا ضمن صراحت، 
زمینه هاى شفافیت سیاسی درمقابل مردم نیز فراهم  آید. هرگونه تبعیض و نابرابرى در تمامی عرصه ها، اعم از 
سیاسی و اقتصادى و اجتماعی، مطرود است تا محیطی مناسب و امن براى شكوفایی و بالندگی هر چه بیشتر 
جامعه فراهم آید. تمامی این اصول، اعم از حق اظهارنظر و مشارکت سیاسی، مدارا با مردم، خدمت به عامه و 
تالش درجهت تأمین منافع عامه، پاسخگویی، شفافیت، برابرى، عدالت،... مبانی و اصولی هستند که امروزه از 
شرایط یک حكومت مردمی است؛ و این نكته حائز اهمیت است که اجراى چنین اصولی در دوران حكومت 

حق محور امام علی  )ع( نمود پیدا کرده است )1(. 
از نظر نهج البالغه، اگر از منظر فلسفه سیاسی وارد شویم و فقط به روبناى فلسفه سیاسی اکتفا نكنیم و به 
مضامین هم وارد شویم، بحث حكمرانی روى سه محور پیش می رود؛ بحث عدالت اجتماعی، حق متقابل مردم 
به حكمران و بالعكس و فلسفه سیاسی مردمساالرى دینی. براى آغاز بحث به موضوه عدالت اجتماعی می پردازم 
که عنصر اساسی سیاسی- اجتماعی حضرت علی )ع( عدالت اجتماعی است و از ایشان نباید توقع داشت که مثل 
یک لیبرال بگوید عنصر اساسی فلسفه سیاسی ، آزادى است. هرچند به آزادى هم توقع داشتند اما تاکیدشان روى 
عدالت اجتماعی بوده است. مضمون خطبه 3 نهج البالغه درباره رسالت علما در برابر شكم بارگی ستمگران و 

گرسنگی مظلومان است. 
در خطبه 15 نهج البالغه بحث برگرداندن بیت المال تاراج شده به صاحبان اصلی به عنوان فلسفه اصلی حكومت 
مطرح می کنند. در خطبه 164 هم ویژگی رهبرى را می گویند که رهبر باید عادل باشد. خطبه 209 نهج البالغه که 
مبتال به امروز ماست و من روى این خطبه خیلی تاکید دارم که بسیار خوانده شود درباره این است که خداوند بر 
پیشوایان حق واجب کرده که خود را با مردم ناتوان همسو کنند تا فقر و ندارى، تنگدست را به هیجان نیاورد و به 

طغیان نكشاند به بیان دیگر این خطبه می گوید که رهبران هم باید مثل مردم معمولی ساده زیست باشند. 
در حكمت 241 نهج البالغه هم درباره این موضوع است که وقتی شورشی به منتهاى خودش برسد تبدیل به 
یک انقالب می شود و انقالب هم یک یوم الله است و آن روز بر ستمكار سخت تر است تا روزى که ستمكار 

بر ستمدیده اى ستم روا کند. 
در بخشی از خطبه 37 نهج البالغه هم اشاره شده که ذلیل ترین افراد نزد من عزیز است و پست ترین افراد 

نیرومندهایی هستند که من باید حق را از آن ها بستانم. درواقع ایشان ارزشهاى اجتماعی را جابجا می کنند. 
امام )ع( دربارة بیعت مردم با خود می فرمایند:  
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 آنچنان مردم در بیعت من خشنود بودند که خردساالن شادمان و پیران لرزان براى بیعت کردن به راه افتادند 
و بیماران بر دوش خویشان سوار و دختران جوان بی نقاب  به صحنه آمدند. )نهج البالغه 1379: خطبة 229( 

امام )ع( در این خطبه رأى و نظر مردم را محترم می شمرند و آن را تأیید می فرمایند؛ حتی حاضرند حقوق 
حقه شان زیر پا گذاشته شود، اما جامعة اسالمی بتواند کماکان به حیات خود ادامه دهد. اما حاضر نیستند جهت 

اخذ بیعت به اجبار متوسل شوند و از راه هاى نامشروع و نیز توسل به زور مردم را به خود متمایل سازند:
کسی که از روى اطاعت با من بیعت کرد، پذیرفتم؛ و کسی که از بیعت با من امتناع ورزید، او را به بیعت 

وادار نكردم و رهایش ساختم. 
باید اشاره کرد که حكومت ازنظر علی بن ابی طالب )ع( حقی نبود که خداوند آن را به یكی از افراد بشر 
ببخشد و تا روزى که او و نزدیكان و متنفذان بخواهند، همچنان در آن مقام باقی بماند؛ همان طور که بعدها در 
دوران سلطنت بنی امیه و بنی عباس چنین شد و چنان که در تاریخ اروپا هم در قرون وسطی چنین بود. در آن 
دوران، رئیس حكومت یا فرمانروا را «سایة خدا بر زمین!»معرفی کردند و می گفتند که اراده و فرمان او، اراده 
و فرمان خالق آسمان است و چون و چرایی به آن راه ندارد!... بلكه حكومت در نظر علی )ع(، حق تودة مردم 
است، و آن ها می توانند هر کسی را که بخواهند، به خاطر نیكی، انتخاب کنند و آن که را که بخواهند، به کیفرى 

بد، از کار برکنار سازند )6(. 
امام علی )ع( می فرمایند:

اگر تو را به والیت برگزیدند و همه در آن اتفاق کردند، به کار آن ها رسیدگی کن و اگر اختالف کردند، آنان 
را به حال خود بگذار بنگرید! اگر حق ندیدید، نپذیرید و اگر حق را شناختید، یارى کنید! حق است و باطل، 

و هر یك هوادارى دارد )4(. 
در مردم ساالرى چون به فضائل توجه می شود یک حكمران اگر بخواهد اخالقی عمل کند باید دروغ نگوید 
و از نیرنگ و فریب و اغوا پرهیز کند؛ در این  باره خطبه 200 نهج البالغه درباره مردم ساالرى آمده است و 
ویژگی هاى این مردم ساالرى عبارتست از دوگانه هنجارى و اثباتی، حقانیت و مقبولیت، دموکراسی جهت دار 
و فضیلت محور، توجه خاص و ویژه به آموزه هاى محتوایی شرعی به حكمرانان عالوه بر خصائل دموکراتیک 
حكمران مثل صالحیت، علم و..، رابطه دیالكتیک ظرف و مظروف به این معنی که مردم تنه به تنه رهبر و 
حكمران حرکت کنند و به سطحی از قابلیت رسیده باشند، ضمانت مضاعف حقوق انسانی، توجه حكمرانان به 
مصالح اجتماعی و مسائل مردم، امكان نقد مضاعف، امكان جلوگیرى از اغوا، امكان توجه به مصالح اجتماعی 

و امكان چرخش اصحاب قدرت )6(. 
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نتیجه گیری   .10
حضرت علی )ع(، در دوران حیات خود، با مالطفت و مهربانی با مردم برخورد می کنند و به مردم ارزش 
می گذارند و درمقابل جایگاه حقوق اجتماعی و حقوق اساسی آن ها سخت کوش و حساس هستند و در 
راستاى فراهم سازى بسترها براى تأمین حقوق انسانی، خود را متعهد می دانند. آن حضرت )ع( مردم را محور 
حكومت می دانند و حكومت را در راستاى تحقق ارزش هاى اسالمی و تأمین خواسته ها و نیازهاى مردم شكل 
می دهند. امام )ع( هیچگاه تحمیل و اجبار را بر مردم روا نمی دانستند و به طور کلی صمیمی ترین حاکم )زمامدار( 
و مردمی ترین حكومت مداران بودند، تا آنجا که حكومت آن حضرت )ع( پس از حكومت رسول گرامی اسالم 

حضرت محمد )ص(، حكومتی موفق و الگو براى مسلمانان خصوصًا شیعیان است. 
بنابراین، ازنظر امام علی )ع(، حاکمیت و نظم سیاسی نه تنها الزم که امرى ضرورى است؛ زیرا حكومت در 
نظرگاه و فرهنگ حكومت علوى، از مهمترین وسایل نیل جامعه به کمال و تعالی است، و حیات بشرى در این دنیا، 
ازمنظر فرهنگ علوى، ابزارى براى رسیدن به کمال است و آنچه براى انسان اصالت دارد، کمال جاو یدان است، 
از این رو حكومت نیز می تواند وسیلة مناسبی براى نیل به این هدف باشد، چراکه در حكومت، هم امكانات این 
رشد و تعالی به گونه اى جامع وجود دارد و هم با حكومت می تواند زمینة استفاده از هر نوع امكانی را فراهم ساخت. 
از تعابیر امام علی )ع( چنین برمی آید که حكومت وقتی می تواند مسیر رسیدن به کمال را رهنمون شود که 
خود در مسیر عدالت، تحقق امنیت، تأمین رفاه و زمینه سازى تربیت انسانی باشد؛ در غیر این صورت، نه تنها 
وسیله اى براى نیل جامعه به سوى اهداف عالی نیست، بلكه به مانعی بزرگ براى رشد بشر تبدیل می شود. از 

دیدگاه نهج البالغه عدالت، امنیت، رفاه و آسایش و تربیت، مهمترین اهداف حكومت به شمار می رود. 
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وحدت اسالمی در نهج البالغه

محمد حسین استوار 
شهرستان خّرم بید )صفاشهر( 

چکیده:
اسالم به عنوان غنی ترین دین و به عنوان مجموعه اى از دستورات و قوانین استوار الهی که ریشه در فطرت 
انسان دارد و پیامبر به عنوان خاتم پیامبران الهی ورهبر جهان اسالم وقرآن به عنوان آخرین وکاملترین کتاب 
آسمانی، همواره بر وحدت تاکید نموده اند. این تاکیدات مستند ومتقن، داللت براهمیت امر وحدت درجامعه 
ومخصوصا درمیان مسلمانان وحتی پیروان سایر ادیان الهی دارد وحدت واتحاد درنگاه امیرمومنان علی)ع( نیز از 
چنان اهمیتی برخوردار است که آن حضرت وحدت را موهبت بی بدیل الهی معرفی کرده و آن را گرانبهاترین 
نعمت برشمرده وخودرا طالیه دار، منادى وشیفته وحدت می داند. آن حضرت محور این ارزش دینی و اجتماعی 
یعنی وحدت را دین اسالم، اعتقاد به یگانگی خداوند )توحید(، باور واقعی به رسالت پیامبر ص)نبوت( و ایمان 
به کتاب الهی )قرآن کریم( می داند ونقش حكومت ورهبرى، مصالح عمومی، رعایت حقوق متقابل حاکم 
و مردم، سنتها، اصول وارزشها و حقانیت را درحفظ، تداوم وترویج وحدت وهمگرایی درجامعه اسالمی موثر 
می داند. دراین مجال، نگاهی گذرا به هریک از محورهاى اصلی وحدت انداخته ایم: درموضوع دین، باوجود 
اختالف سلیقه ها و تفاوت اندیشه ها وبرداشتهاى مختلف از احكام در جامعه اسالمی، چنانچه این اندیشه ها در 
راستاى تحّقق دستورات اسالم باشد، نه تنها خللی در وحدت به وجود نیاورده بلكه اصل دین به عنوان اصل 
مشترک بین همه مسلمانان پایدار و محور اصلی وحدت درجامعه اسالمی باقی خواهد ماند. دربحث توحید 
براساس جهان بینی اسالمی، جهان براساس توحید آفریده شده وخداوندیكتا، تنها خالق موجودات عالم است 
درمورد پیامبر، از آنجایی که ایشان فرستاده خداست وتا قیامت پیامبر همه مردم است؛ به عنوان پیامبر واحد، مورد 
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قبول همگان است؛ و از سوى دیگر ایشان عالوه بر آن که رسول خدا است، رهبر جهان اسالم نیز هست و نقش 
بنیادى در وحدت دارد و اما درخصوص قرآن به عنوان »حبل الله« گرچه برخی از مسلمانان در تفسیر برخی از 
آیات آن اختالف نظر داشته و برداشت هاى متفاوتی دارند؛ ولی اصل وجود قرآن به عنوان کتاب واحد، مورد 
قبول همگان بوده و عامل مهم هبستگی آنان است. هرگاه قرآن و معارف بلند آن از سوى دشمنان تهدید شود، 

همه مسلمانان با جان و مال از آن دفاع و پاسدارى می کنند. 

 کلید واژه ها: وحدت، اختالف، اتحاد، تفرقه، انسجام، همبستگی
مقدمه 

موضوع وحدت سابقه اى طوالنی به قدمت زندگی بشر دارد، آن گاه که بشر پا به عرصه وجود گذاشت و 
روحیات و نیازهاى اجتماعی خود را درک کرد؛ این حقیقت را دریافت که براى رسیدن به سعادت و کمال باید 
با همزیستی، همكارى، همدلی و همراهی با دیگر همنوعان خویش، نیازهاى خود را برطرف نماید. امام علی)ع( 
ُجُل َو ِإْن کاَن َذا َماٍل َعْن ِعْتَرِتِه َو  ُه اَل یْسَتْغِنی الرَّ اُس ِإنَّ یَها النَّ

َ
در تایید و تبیین ضرورت این موضوع می فرماید: أ

ْلِسَنِتِهْم ]11[. اى مردم، آدمی هرچند توانگر باشد، از عشیره خویش و دفاع آنان از او، به 
َ
یِدیِهْم َو أ

َ
ِدَفاِعِهْم َعْنُه ِبأ

دست و زبان، بی نیاز نیست. 
مكاتب مختلفی به بحث وبررسی پیرامون وحدت و ابعاد نظرى و عملی آن پرداخته اند اما دراین میان مكتب 
روح بخش اسالم به عنوان دین جامع وکامل الهی، براى وحدت وهمگرایی مسلمانان، راهبردهایی اساسی دارد، 
تا آنجا که با الزامات و رهنمودهاى روشن خود از جمله معرفی اصول وفروع دین، امت را دربرابرتهدیدهاى دینی، 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادى، نظامی وحتی سیاسی وحدت وانسجام بخشیده وازگزند اختالف وتفرقه مصون 
داشته وسالمت امت اسالم را درصورت پایبندى تضمین می نماید. عالوه براینكه در مكتب اسالم و قرآن کریم 
وحدت مسلمین عامل نزول رحمت وبرکت و نجات از عذاب معرفی وبرآن تاکید شده است؛ پیامبر اسالم )ص( 
نیز این موضوع را حائزاهمیت برشمرده و دریكی ازمهمترین سفارشات خود که ناظر برهدایت واتحاد امت اسالم 
وا...« همانا  كُتْم ِبِهَما َلْن َتِضُلّ ْهَل َبیِتی َما ِإْن َتَمَسّ

َ
ِه َو ِعْتَرِتی أ َقَلیِن کَتاَب الَلّ ی َتارِک ِفیكُم الَثّ است می فرماید: »ِإِنّ

من در میان شما دو چیز سنگین و گران می گذارم: کتاب خدا و عترتم، أهل بیتم، که اگر بدانها چنگ زنید، 
هرگز گمراه نمی شوید.... ]2[ 2

1- محمد دشتی ترجمه نهج البالغه خطبه 23
2- شیخ مفید، الرشاد فی معرفۀ حجج اهلل علی العباد، جلد1، صفحه233
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ع، ازطالیه داران وحدت درعصر خود  امام علی )ع(نیز به عنوان وصی وجانشین پیامبرو اولین پیشواى جهان َتشیُّ
به شمار می رود. ایشان که خود از بارزترین چهره هاى تاریخ اسالم واز اهل بیت پیامبر )ص( وقرآن ناطق است 
در جاى جاى کالم روشنگر خویش که اکنون در قالب سرمایه اى گرانبها تحت عنوان نهج البالغه دراختیار 
ماست، نه تنها منادى وحدت است، بلكه خود را شیفته وحدت می داند وهمواره برآن تاکید دارد. پیشوایان دینی 
وبه پیروى ازآنان مسلمانان متفكر، اندیشمندان وعالمان نیک اندیش همواره براى اتحاد وهمگرایی درجهان 
اسالم چاره اندیشی وتالش کرده اند. به همین سبب یكی از اهداف وآرمانهایی که مسلمانان از گذشته تا به 

حال به عنوان یک مساله حیاتی به آن توجه داشته اند، موضوع وحدت اسالمی بوده است. 

مفهوم کلمه وحدت 
وحدت از ماده »و. ح. د « و در لغت به معناى انفراد، تنهایی و... آمده است ]1[ و واحد در حقیقت چیزى 
است که جزء و اجزاء ندارد و یكی است. این لفظ حداقل بر شش وجه به کار می رود: 1- نوع و جنس 2- 
خلقت و صناعت 3- بی نظیرى در خلقت و طبیعت 4- تجزیه ناپذیرى به خاطر کوچكی یا سختی 5- یكی 
بودن از لحاظ عددى یا مبدأیت خطی 6- نداشتن اجزاء و افزونی )خداى یكتا(. ]2[ البته در همه این وجوه، 
نوعی از یكتایی و انفراد نهفته است. با  وجود وجوه مختلف معنایی این کلمه، آنچه از کلمه وحدت در این 
نوشتار مد نظر است، همان چیزى است که در مقابل آن تفرقه و اختالف قرار دارد و با این وصف، این کلمه با 
ق، جماعت، انسجام، َتواُصل و َتباُذل]3[ ترادف معنایی  کلمات دیگرى نظیر واحد، اتحاد، همدلی، وفاق، َتفوُّ
ن )  ب) خطبه 192 نهج البالغه (َتلوُّ ت)شورا 13( َتشعُّ شتُّ ق ) آل عمران 103(   َتَ می یابد و کلماتی نظیر کثرت، َتفرُّ
خطبه 176 نهج البالغه (  إختالف) آل عمران 105(  َتناُزع)انفال 46(  َتداُبر) غررالحكم ص 406 و424 ( َتقاُطع 
) غررالحكم 466( َتباُغض)کافی جلد 2 ص346( و... در نقطه مقابل این کلمه قرار می گیرند. درقرآن کریم 

ْلَواِنُكْم، ِإَنّ ِفی َذِلَك آلََیاٍت ِلْلَعاِلِمیَن « ]4[ 
َ
ْلِسَنِتُكْم َوأ

َ
ْرِض َواْخِتاَلُف أ

َ
َماَواِت َواْل آمده است »َوِمْن آَیاِتِه َخْلُق الَسّ

)و یكی از نشانه هاى ]قدرت[ او خلقت آسمانها و زمین و اختالف زبانها و رنگهاى شما آدمیان است، که 
در آن امور نیزنشانه هایی ]از صنع و حكمت حق[ براى دانشمندان عالم وجوددارد(. با استناد به فرمایش قرآن، 
می توان فهمید که معناى وحدت آن نیست که در جامعه اختالف رنگ ها، زبان ها و اختالف سلیقه ها، تضارب 
اندیشه ورقابتهاى سیاسی وجود نداشته باشد؛ زیرا در اسالم به انتقادهاى سازنده، تضارب اندیشه و رقابت هاى 

1- مفردات الفاظ قرآن، راغب اصفهانی ص857
2- لغت نامه، علی اکبردهخدا، ذیل واژه وحدت

3- نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی نامه 47
4- قرآن کریم سوره روم آیه22
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سیاسی منطقی؛ سفارش شده است . 
همچنین معناى وحدت آن نیست که اقلیتهاى مذهبی از عقاید خود دست برداشته و یا سنی ها شیعه و شیعیان 
سنی شوند؛ بلكه مقصود از وحدت آن است که همه افراد و گروههاى یک جامعه با بهره گیرى از عوامل 
وحدت و با اتخاذ سیاست هاى اصولی و منطقی در قبال سیاستهاى خصمانه دشمن مشترک خود، متحد بوده 
و از اختالفات غیر معقول پرهیز کرده و اختالفات خود را باتبادل اندیشه حل نموده و با صلح و صفا در کنار 

هم زندگی کنند. 
استاد شهیدمرتضی مطهرى می نویسد: »آیا مقصود از وحدت چیست؟ آیا مقصود این است که از میان 
مذاهب اسالمی یكی انتخاب شود... و یا این که وحدت اسالمی هیچ ربطی به وحدت مذهب ندارد؟ مقصود 
از اتحاد مسلمین، اتحاد پیروان مذاهب مختلف در عین اختالفات، در برابر بیگانگان است... و متشكل شدن 

مسلمین است در یک صف در برابر دشمنان مشترکشان.« ]1[ 
حضرت علی )ع( به رغم آن که والیت را حق خود دانسته و با خلفا اختالف داشت و سیاست آن ها را نقد 
می کرد ولی در هنگامی که دشمنان مشترک مسلمانان، اصل دین و مصالح عمومی امت اسالمی را تهدید می 

کردند، آن حضرت با خلفا همگرا شده و با آن ها همكارى می کرد. ]2[ 
امام علی )ع( و وحدت اسالمی:

در روزگار  خالفت  علی)ع(، نه تنها زمینة  اختالفات فراهم بود، بلكه بر اثربروز جنگ ها و حوادث  ناخواسته، 
شدت  بیشترى  هم پیدا کرده بود؛ به  همین  خاطر، مبارزه  با اختالف  و دعوت  به  وحدت، در رأس  برنامه هاى  آن  
حضرت  قرار داشت. علی)ع( وارث  برخی رقابتها و اختالفات قبیله اى  و دسته بندى هاى  سیاسی  بود که  گاهی  
ُكم( صلی  ُه )َنبیَّ َتُكم قد عاَدت َکَهیَئِتها َیوَم َبَعَث الّله ُ َنبیَّ چنان  اوج  می گرفت  که  علی)ع( می فرمود: »أال و إّن َبِلیَّ
گاه  باشید که  همانا بالى  )اختالفات  شما( به روزى  برگشته است که  خداوند پیغمبر خود  الله علیه و آله؛]3[ آ

را مبعوث  کرد.«
قیام  مردم  علیه  عثمان  که  درتاریخ از آن  به  »الفتنه  الكبرى« یاد می شود؛ فتنه اى  بودکه  مردم  را به  جان  هم  
انداخت  و معاویه  حداکثر استفاده  را از آن  ُبرد و علی)ع( را متهم  می کرد که  او محرک  قتل  خلیفه  است. این  شبهه  
و فتنه  آنقدر بزرگ  و گسترده  بود که  نه تنها توده  مردم  که  خواص  را هم  فراگرفت  و شخصیت هایی  از صحابه  به  

خاطر آن  از بیعت  با علی)ع( سرباز زدند. 

1- مشعل اتحاد محمدرضا حکیمی - عبدالکریم بی آزار شیرازی، صفحه 70
2- نهج البالغه ترجمه محمد دشتی خطبه 1 / سیری درنهج البالغه مرتضی مطهری صفحه 156به بعد

3- نهج البالغه ترجمه محمد دشتی خطبه 16
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بخشی  از نامه ها و خطبه هاى  علی)ع( در رفع  این  شبهه  و در دفاع  از خودش  می باشد ودرآنها صریحًا اظهار 
می داردکه نه تنها در وقوع  آن  حادثه  دخالت نداشته  بلكه  تا توانسته  است  از جان  خلیفه  )عثمان( دفاع  کرده  است . 

علی )ع(  درهمین رابطه فرمود  فرمود:
ُکوَن آِثمًا «.؛ ]1[    بخدا قسم  آنقدر از عثمان  دفاع  کردم  که  خوف  

َ
ْن أ

َ
ی َخِشیُت أ ِه َلَقْد َدَفْعُت َعْنُه َحتَّ »َو اللَّ

آن  را دارم  که  مرتكب  گناه  شده  باشم.« علی)ع( در یک  چنین  جو  نا آرام  و متالطمی  به  خالفت  رسید و هرچه  
در برابر خود می دید اختالف، دسته بندى، دو روئی، نفاق  و توطئه  بود. لذا حق  داشت  که  تا این  حد دربارة  

اختالف  و وحدت  امت  سخن  بگوید 
آن حضرت )ع( با شناخت دقیق از معارف قرآن و اتحاد حاکم در جامعه مدینه النبی)ص( همه مسلمانان را به 
ِه  ْعَظَم، َفِإنَّ َیَد اللَّ

َ
َواَد اْل همبستگی فراخواند که این امر، نشان دهنده امكان وحدت اسالمی است:»َو اْلَزُموا السَّ

اَل َمْن َدَعا ِإَلی 
َ
ْئِب. أ اذَّ ِمَن اْلَغَنِم ِللذِّ نَّ الشَّ

َ
ْیَطاِن َکَما أ اِس ِللشَّ اذَّ ِمَن النَّ اُکْم َو اْلُفْرَقَة، َفِإنَّ الشَّ ]َعَلی[ َمَع اْلَجَماَعِة، َو ِإیَّ

َعاِر َفاْقُتُلوُه، َو َلْو َکاَن َتْحَت ِعَماَمِتی َهِذِه.«]2[     َهَذا الشِّ
با اکثریت هم داستان شوید که دست خدا همراه جماعت است؛ و از تفرقه بپرهیزید که موجب آفت است. 
آن که از جمع مسلمانان به یک سو شود؛ سهم شیطان است؛ همچنان که گوسفنِد از گله درمانده، نصیب 

گرگ بیابان است... 
در وصیت  آن  حضرت  به  فرزندانش  امام  حسن  و امام  حسین)علیهما السالم( آمده  است:

قاُطع«. ]3[    بر شما باد به  وصل  کردن  و همبستگی  با هم  و  داُبر و التَّ باُذل  و إّیاُکم  و التَّ واُصل  و التَّ »َعَلیُكم  بالتَّ
بذل  و بخشش  به  هم  و بپرهیزید از پشت  کردن  به  هم  و قطع  رابطه  با یكدیگر. 

ون َ من  الباِطِل... ]4[  ، خیٌر  ِمن  ُفرقةٍ  فیما ُتِحبُّ ن  فی  دین  اللِه، فإنَّ  جماعةً  فیما َتكَرُهون  من  الحقِّ َلوُّ فإّیاُکم  و التَّ
مبادا در دین  خدا تردید و تلون  و اختالف  از خود نشان  دهید، که  همانا اجتماع  و همبستگی  در آنچه  از حق  مورد 

کراهت  شما است، از تفرقه  در آنچه  از باطل  مورد محبت  شما است  بهتر است. 
ْساَلِم َواِحَدٌة َو... ]5[: بدیهی  است  که  پروردگار ما یكی   َنا َواِحٌد َو َدْعَوَتَنا ِفی اإْلِ َنا َواِحٌد َو َنِبیَّ نَّ َربَّ

َ
اِهُر أ َو الظَّ

است  و پیغمبر ما یكی  است  و دعوت  ما در اسالم  یكی  است. 

1- نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی، خطبه 240
2- شرح نهج البالغه, جعفر شهیدی, ص 125, خطبه 127

3- نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی، نامه 47
4- ) نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی، خطبه 176)

5- نهج البالغه، محمد دشتی، نامه 58
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 علی)ع( بارها در پرهیز از اختالف، بر وحدت  امت  در دین  و کتاب  و پیغمبر و دعوت  تاکید فرموده  است:
ْم 

َ
َطاُعوُه، أ

َ
ُه ]َتَعاَلی [ ُسْبَحاَنُه ِباالْخِتاَلِف َفأ َمَرُهُم اللَّ

َ
 َفأ

َ
ُهْم َواِحٌد َو ِکَتاُبُهْم َواِحٌد؛ أ َنِبیُّ ِإَلُهُهْم َواِحٌد َو  »... َو 

َنَهاُهْم َعْنُه َفَعَصْوهُ ؟ ؟؛]1[... در حالی  که  خداى  آنان  یكی  است، پیغمبرشان  یكی  است، کتابشان  یكی  است، آیا 
خداوند آنان  را به  اختالف  امر کرده  و آنان  او را اطاعت  کرده اند، یا اینكه  خداوند آنان  را از اختالف  نهی  کرده  

و آنان  خدا را نافرمانی  کرده اند؟
امام )ع( خود را شیفته و حریص ترین انسان نسبت به وحدت اسالمی دانسته و فرمود:

َواِب  ْبَتِغی ِبَذِلَک ُحْسَن الَثّ
َ
ی أ ْلَفِتَها ِمِنّ

ُ
ٍد )صلی الله علیه وآله( َو أ ِة ُمَحَمّ َمّ

ُ
ْحَرَص َعَلی َجَماَعِة أ

َ
َلْیَس َرُجٌل َفاْعَلْم أ

َو َکَرَم اْلَمآِب. ]2[
این نكته را بدان که هیچ کس از من بر اتحاد و همبستگی امت محمد)ص( حریص تر نیست، به وسیله آن 

ثواب می جویم و فرجام نیک می طلبم... 
عوامل وحدت آفرین درنگاه علی )ع(:

هرچند ممكن است عواملی نظیر زبان، نژاد، جغرافیا و... در ایجاد وحدت موثرتلقی شوند؛ اما باید توجه 
داشت که تاثیرات عوامل فوق، عمیق وماندگار نبوده واین عوامل آنچنان که باید وشاید بصورت اساسی وحدت 
آفرین نیستند، چراکه بیشتر جنبه ظاهرى دارند، و لذا تكیه مطلق برآنها انحرافات واختالفاتی را در پی خواهد 

داشت. 
به قول مولوى:

»پس زبان محرمی خود دیگر است   همدلی از همزبانی بهتر است «
اگر به سیره علمی وعملی امام علی )ع( بنگریم، می بینیم که امام علیه السالم براى حفظ وحدت، پیشگام بوده و 
مسلمانان را نیز از هر گونه حرکتی که به تضعیف اسالم و از هم پاشیدگی صفوف مسلمانان بینجامد، برحذر 

می داشته وازهیچ گونه مساعدت فكرى براى برقرارى وحدت کوتاهی نكرده است. 
نگاه امام علی)ع( به موضوع وحدت، نگاهی راهبردى و اساسی است که از عمق عشق و عالقه وافر ایشان به 
اسالم، پیامبر)ص( و تداوم حیات دین و امت برمی خیزد. عملكرد امام )ع(، سراسر اهتمام به مصالح اسالم و پایدارى 
وحدت امت اسالمی بوده است. آنچه دردیدگاه امام )ع( محور وحدت مسلمانان به شمار می آید، عبارتست از 
دین باورى، اعتقاد به یگانگی خداى متعال )توحید(؛ پیوند با قرآن کریم، و پیروى از رهبر وزمامدارجامعه )پیامبر 
و امام ( است. امیرمومنان )ع( در نامه اى دربیان حوادث و رخدادهاى صفین که بیانگر تعجب ایشان از اختالف 

1- نهج البالغه، محمد دشتی، خطبه 18
2- نهج البالغه، محمد دشتی، نامه 78
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مسلمانان است، می فرماید:
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. !!! 
]1[ برداشتی که از این فرمایش می شود این است که چرا مردمی که خدایشان، پیامبرشان، دینشان وکتابشان یكی 

است، بجاى وحدت واتحاد، کارشان به اختالف، تقابل و جنگ کشانده شده است. 
نقش دین درایجاد وحدت:

دین مجموعه اى از برنامه هاى عملی متناسب با نوع جهان بینی است که  براى رسیدن انسان به سعادت  وضع 
شده است. حال چنانچه دین، الهی باشد؛ قطعا خیرخواه انسان بوده ودرجهت کمال او خواهد بود و او را از تفرقه 
بازخواهد داشت. هرچه این دین کاملتر باشد، برنامه ها ورهنمودهاى آن قابلیت بیشترى خواهد داشت و درمیان 
یَن ِعنَدالله االسالم( ]2[. دین اسالم به  ادیان، اسالم است که جامع ترین وکاملترین دین به حساب می آید )إنَّ الدِّ
موضوع وحدت مسلمین توجه خاصی دارد. هرچند اختالف سلیقه ها و تفاوت اندیشه ها در جامعه اسالمی و 
در بین اقشار مختلف، مخصوصا اندیشمندان، می تواند ایجاد اختالفات و شكاف کند؛ اّما چنانچه این اندیشه ها 
در راستاى تحّقق دستورات اسالم باشد، خللی در وحدت ایشان به وجود نیاورده بلكه عامل وحدت خواهدبود. 

 دین اسالم از این جهت مایه وحدت است که:
اواًل: همه را به همگرایی فراخوانده و بهره گیرى از دستورات آن عامل وحدت جامعه است. 

ثانیًا: هرگاه دشمنان، اسالم را نشانه گرفته و مقدسات آن را زیر سوال برده اند؛ مسلمانان متحد شده و از آن 
دفاع و پاسدارى نموده اند. 

ثالثًا: دین واحد، عامل وحدت است. 
گرچه مسلمانان از برخی احكام اسالم برداشتهاى متفاوت کرده و می کنند، ولی اصل دین به عنوان اصل 
مشترک بین همه مسلمانان بوده و محور اصلی وحدت جامعه اسالمی است. درقرآن نیز دین به عنوان عامل 
ُقوا...« در برخی از تفاسیر مانند )تفسیر مجمع  اصلی وحدت بیان شده است: »واعتصموا بحبل الله جمیعًا وال َتفرَّ
البیان, ج 2, ص 356(, )تفسیرالتبیان, ج 2, ص 545 و 546( و )روح البیان, ج 2, ص 72( مقصود از ))حبل 
الله((، دین اسالم، بیان شده است. در حوزه تعلیماتی اسالم نه تنها اتحاد در یک جامعه امكان پذیر است که 
حتی ایجاد همبستگی دربین پیروان همه ادیان الهی نیز ممكن است؛ چنانچه در قرآن همه پیروان ادیان الهی به 
َه َوال ُنشِرَك ِبِه  اّل َنعُبَد ِإالَّ اللَّ

َ
هَل الِكتاِب َتعاَلوا ِإلی َکِلَمٍة َسواٍء َبیَننا َوَبیَنُكم أ

َ
وحدت فراخوانده شده اند: »ُقل یا أ

1- نهج البالغه محمد دشتی، نامه 58 
2- قرآن کریم، سوره آل عمران، آیه 19
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َشیًئا...« ]1[ نقش دین در اتحاد وهمبستگی درکالم پیشوایان دین نیز نمودآشكار ومهمی دارد. امام علی )ع( در 
َما ِدیٌن َیْجَمُعُکْم « ]2[ »آیا 

َ
بخشی ازکالم خویش، دین ]اسالم[ را مهم ترین مبناى اتحاد معرفی ومی فرماید: »أ

دینی ندارید تا محور اتحادتان شده وشما را جمع کند « ؟ آن حضرت درجاى دیگر می فرماید: واقعّیت جز این 
نیست که همگی شما بر اساس دین خدا برادرهستید. ودرکالمی دیگربر تاثیر اسالم بر اتحاد واقتدارسخت پاى 
ْساَلِم َعِزیُزوَن ِباالْجِتَماِع « ]3[؛ اگر چه قوم  فشرده ومی فرماید:»و اْلَعَرُب اْلَیْوَم َوِإْن َکاُنوا َقِلیاًل َفُهْم َکِثیُروَن ِباإْلِ

عرب امروز از نظر تعداد اندک اند اّما با نعمت اسالم فراوان وبا اتحاد، قدرتمند هستند. 
نقش توحید دروحدت مسلمین:

وحدت قانون حاکم برتمام هستی است. اساس نظام آفرینش، نظام توحید و وحدت گرایی است. براساس 
است.  عالم  موجودات  خالق  تنها  وخداوندیكتا،  شده  آفریده  توحید  براساس  جهان  اسالمی،  بینی  جهان 
توحیداصل انكار ناپذیردین وامرى فطریست که مورد اتفاق جمیع مسلمانان است، در عالم تشریع، جامعه بشرى 
باید از قانون وحدت پیروى کند، تا همسو با نظام هستی شود. با باوراین حقیقت، درسایه ایمان به خدا، قلبهاى 
انسانهاى مومن به هم نزدیک شده وهمگرا یی پیدا می کنند. در قرآن کریم مرزهاى جغرافیایی، نژاد و... برداشته 

َما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة « ]4[ و ایمان به خداوند به عنوان مرز عقیدتی بیان شده است: »ِإنَّ
در برخی روایات مومنان همانند نفس و جسم واحد بیان شده اند که ایمان به خدا جان و روح همه آنان 

است. پیامبر فرمود: »المومنون کالنفس الواحده« ]5[ 
امام علی)ع( از اصل توحید و خداى واحد به عنوان محورى ترین عامل وحدت یاد کرده و در نكوهش 
آن عده از دانشمندانی که خداى واحد، کتاب واحد و پیامبر واحد دارند وبازهم اختالف نموده اند، فرمود: 

ُهم واحٌد و کتاُبُهم واحٌد...«]6[ این در حالی است که خدا و پیامبر وکتابشان یكی است.  »إلُهُهم واحٌد وَنبیُّ
 اگر امروزه می بینیم که پس از قرنها تالش پیشوایان و متفكراِن جهاِن اسالم، هنوز ملل مسلمان جهان، طعم 
شیرین امت واحده بودن را بطور کامل نچشیده اند، باید دلیل آن را درفاصله گرفتن آنها از اسالم ناب که مبناى 

آن توحید است جستجو کرد. 

1- تفسیر نمونه، آیت اله مکارم شیرازی، جلد2 صفحه 450 )آل عمران64(
2- نهج البالغه، محمددشتی، خطبه 39

3- نهج البالغه، محمددشتی، خطبه 146
4- قرآن کریم، سوره حجرات، آیه 10

5- تفسیر نمونه، آیت اله مکارم شیرازی، ج 3, ص 33(
6- فرهنگ آفتاب, عبدالمجید معادیخواه ج 1, ص 90
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نقش پیامبر دروحدت مسلمانان:
همه مسلمانان عالم از هر مذهب و گرایشی واز هر فرقه و شاخه اى که باشند، مبانی واحد و وجوه مشترکی 
دارند که در سایه آن و با تمسک به آن می توانند به یكپارچگی و انسجام برسند. یكی از این مبانی، وجود 
ارزشمند پیامبر اکرم درمیان مسلمانان است. پیامبر)ص( با ارزانِی نعمِت الهِی وحدت، حول محور اسالم، قرآن 
و ارزشها و آموزه هاى دینی، سبک و سیاقی جدید به زندگی عرب غوطه ور در تشتت و تفّرق بخشید و خونی 
دوباره در رگهاى حیات آنان جارى و آنان را واحد، منسجم، همدل، هم گرا و هم آوا نمود. نقش پیامبر در ایجاد 
وحدت ازدو جهت قابل بررسی است: اول آن که او فرستاده خداوند بوده و تا قیامت پیامبر همه مردم است. »َما 
ُه ِبُكِلّ َشْیٍء َعِلیًما« ]1[ از این جهت او  یَن َوَکاَن الَلّ ِبِیّ ِه َوَخاَتَم الَنّ َحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل الَلّ

َ
َبا أ

َ
ٌد أ َکاَن ُمَحَمّ

به عنوان پیامبر واحد، مورد قبول همگان است. 
در صدر اسالم مسلمانان مانند پروانه دورشمع وجودى آن حضرت می چرخیدندو وجود پیامبر)ص( مسلمانان 
را مانند دانه هاى تسبیح به هم پیوند می داد. مسلمانان صدر اسالم آن چنان پیامبر را دوست می داشتند که در 

جنگ ها براى حفظ جان پیامبر از یک دیگر سبقت می گرفتند. 
دشمنان اسالم هم از وجود پیامبر)ص( به عنوان محور اتحاد و عامل همبستگی مسلمانان وحشت داشتند؛ از 
این رو در جنگ احد براى این که اختالف ایجاد کنند، شایعه کردند که پیامبر)ص( کشته شده است. در عصر 
حاضر نیز اهانت سلمان رشدى به ساحت مقدس پیامبر اسالم)ص(، نشان داد که مسلمانان نمی توانند اهانت به او 

را تحمل کنند. اقبال الهورى دراین باره چنین سروده است: ]2[ 
 دل به محبوب حجازى بسته ایم زین جهت با یكدیگر پیوسته ایم 

دوم آن که پیامبر اسالم)ص( عالوه بر آن که رسول خدا است، رهبر جهان اسالم نیز هست. بی تردید رهبر 
نقش بنیادى در وحدت دارد..  پیامبر)ص( همواره مسلمانان را به حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه سفارش کرده و 
می فرماید: »اى مردم با جماعت باشید که دست خدا با جماعت است و هرگز متفرق نشوید« ]3[. ایشان در 
اوایل حضور در مدینه، قراردادى بین مسلمانان و یهودیان منعقد نمود که با توجه به مفاد مختلف آن، پیمانی در 
راستاى از بین بردن اختالفات و ایجاد وحدت سیاسی بود. پیامبراکرم)ص( با بهره گیرى از عوامل و محورهاى 
وحدت و مبارزه با عوامل اختالف، توانست امت منسجم ایجاد نماید. چنان که »جان دیون پورت دانشمند 
برهنه و گرسنه  پراکنده کوچک و  قبائل  نفر عرب ساده،  نویسد: »... محمد یک  انگلیسی« می  معروف 

1- قرآن کریم، سوره احزاب، آیه 40
2- مجله تقریب، از انتشارات مجمع تقریب مذاهب اسالمی، ش 5، ص 145

3- کنز العّمال فی سنن القوال و الفعال متقی هندی، ج1، ص206
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کشورش را مبدل به یک جامعه فشرده وبا انضباط نمود...« ]1[
امام علی)ع( در هنگام درگیرى با اهل شام، از اختالفات بین مسلمانان اظهار نگرانی نموده و از پیامبر واحد 
اِم  ْهِل الشَّ

َ
ا اْلَتَقْیَنا َو اْلَقْوُم ِمْن أ نَّ

َ
ْمِرَنا أ

َ
و خداوند واحد به عنوان محورهاى همگرایی یاد نموده است: »َو َکاَن َبْدُء أ

ْساَلِم َواِحَدٌة « ]2[ جریان کارمان با درگیرى با گروهی از اهل  َنا َواِحٌد َو َدْعَوَتَنا ِفی اإْلِ َنا َواِحٌد َو َنِبیَّ نَّ َربَّ
َ
اِهُر أ َو الظَّ

شام آغاز شد، در حالی که به ظاهر پروردگارمان، پیامبرمان و دعوت اسالمیمان یكی بود. 
ت  بین  مؤ منین  و توصیف  اختالفات  شوم   علی )ع( درتوصیف  نقش  رسول  اکرم)ص( در ایجاد وحدت  و ُاخوُّ
ُة ااْلْبصاِر. َدَفَن الّلُه ِبِه  قومی  و قبیله اى  دوران  جاهلیت، می فرماید: »َقْدُصِرَفْت َنْحَوُه َاْفِئَدُة ااْلْبراِرَو ُثِنَیْت ِاَلْیِه َاِزمَّ

َة...« ]3[  لَّ َق ِبِه َاْقرانًا. َاَعزَّ ِبِه الذِّ َف ِبِه ِاْخوانًا، َو َفرَّ واِئَر. َالَّ  ِبِه النَّ
َ
غاِئَن، َو َاْطَفأ الضَّ

) دلهاى  نیكوکاران  شیفتة  او گشت، نگاه  چشمها به  او دوخته  شد، خداوند به وسیلة  او کینه هاى  دیرینه  را دفن  
کرد، شعله هاى  فروزان  دشمنی  و عداوت  را خاموش  نمود، دلها را با هم  الفت  داد، و مردم  را با هم  برادر ساخت، 

و دوستان  )در کفر و جهالت( را از هم  جدا کرد، ذلتها را به  عزت  و عزتها را به  ذلت، تبدیل  کرد(
ه للِه ِبَخْلِقِه َاْو ُمْلِحد ِفی اْسِمِه َاْو ُمشیر  تة َبْیَن ُمَشبِّ َقة َو َاْهواء َمْنَتِشَرة َو َطراِئُق ُمَتَشتِّ َو َاْهُل ااَلْرِض َیوَمِئذ ِمَلل ُمَتَفرِّ
الَلِة َو َاْنَقَذُهْم ِبَمكاِنِه ِمْن اْلَجهاَلِة... ]4[ مردم  آن روز ]هنگام  بعثت  رسول  اکرم  ِالی َغْیِرِه َفَهداُهْم ِبِه ِمَن الضَّ
ص[، داراى  ادیان  گوناگون، و گرایشهاى  پریشان، و دسته هاى  متفرق  بودند، دسته اى  خدا را به  مخلوقاتش  تشبیه  
می نمودند یا خدا را انكار می کردند، یا به  خدایان  دیگرى  جز او توجه  داشتند، پس  خداوند به  برکت  پیغمبر، آنها 

را از اختالف  و ضاللت  رهانید، و از جهالت  نجات  داد. 
علی )ع( دراولین خطبه اى که درنهج البالغه شریف آمده است، فرمود: »قرنها پدید آمد و روزگاران سپرى 
به وعده خود و کامل  براى وفاى  اینكه خداى سبحان  تا  آنها را گرفتند،  شد؛ پدران رفتند و فرزندان جاى 
گردانیدن دوران نبوت، حضرت محمد])ص([ را به پیامبرى برگزید... در روزگارى که مردم روى زمین، داراى 

مذاهب پراکنده، خواسته هاى گوناگون و روشهاى متفاوت بودند« ]5[
امام )ع( همچنین درفرازى از خطبه دوم می فرمایند: »خداوند پیامبر اسالم را زمانی فرستاد که مردم در فتنه ها 
گرفتار شده، رشته هاى دین پاره شده و ستون هاى ایمان و یقین ناپایدار بود. در اصول دین اختالف داشته، و 
امور مردم پراکنده بود، راه رهایی دشوار و پناهگاهی وجود نداشت، چراغ هدایت بی نور، و کور دلی همگان 

1- تفسیرنمونه، آیت اله مکارم، ج 3, ص 30
2- نهج البالغه نامه 58 - فرهنگ آفتاب، عبدالمجید معادیخواه، ج 1, ص 9

3- -نهج البالغه، ترجمه محمددشتی، خطبه 95
4- نهج البالغه، ترجمه محمددشتی، خطبه
5- نهج البالغه، ترجمه محمددشتی، خطبه
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قوا( می نویسد: مقصود  را فرا گرفته بود.« ]1[ مرحوم طبرسی در ذیل آیه: )واعَتِصُموا ِبحبِل اللِه َجمعیًا و ال َتَفرَّ
از ))حبل الله(( پیامبر اسالم است. ]2[

نقش قرآن کریم در وحدت
 یكی دیگر از مبانی وحدت مسلمین و یكی از محورهاى مهم وحدت اسالمی، قرآن کریم است، کتابی که 
حاوى مترقی ترین وماندگارترین دستورات زندگی است. گرچه برخی از مسلمانان در تفسیر برخی از آیات قرآن 
اختالف نظر داشته و برداشت هاى متفاوتی دارند؛ ولی اصل وجود قرآن به عنوان کتاب واحد، مورد قبول همگان 
بوده و عامل مهم همبستگی آنان است. هرگاه قرآن و معارف بلند آن از سوى دشمنان تهدید شود، همه مسلمانان 
با جان و مال از آن دفاع و پاسدارى می کنند. از سوى دیگر قرآن همه مسلمانان را به همگرایی فرا خوانده است 
که این دعوت نقش بنیادى در وحدت گرایی دارد. در خود قرآن نیز از این کتاب الهی به عنوان عامل وحدت 
یاد شده است. چنان چه در برخی از تفاسیر مانند )تفسیرروح المعانی, ج 4, ص 18. (, ) تفسیر ابن کثیر, ج 8, 
ص 397(، )المیزان, ج 3, ص 271( و )تفسیرکبیر فخررازى, ج 8, ص 167(, مقصود از ))حبل الله(( در آیه 

»واعتصموا بحبل الله جمیعا و التفرقوا...« )حبل الله( به قرآن تفسیر شده است.  ]3[
همچنان که اقبال الهورى می گوید:

ازیک آیینی مسلمان زنده است   پیكر ملت ز قرآن زنده است
گاه اوست   اعتصامش کن که حبل الله اوست ]4[ ما همه خاک و دل آ

تُكم  ُامةٌ  واحدةٌ   خداوند بارها مسلمانان  را درقرآن به عنوان  یک  امت  مخاطب  ساخته  و می فرماید: »إنَّ هذه  امَّ
اِس...«]6[»وکَذِلَک  َجعلَناُکم  ُامةً  َوَسطًا« ]7[ )بقره/ 143) ُكم  فاعُبدوِن« ]5[ »ُکنُتم  خَیُر ُامةٍ  ُاخِرَجت  للنَّ و أنا ربُّ
سخن  از وحدت، درقرآن معموال توأم  با مطرح ساختن اختالف  است، علت  همراه شدن موضوع  وحدت  با 

مسأله اختالف  در کتاب  الهی، آن  است  که  اگر اختالف  نباشد نیاز به  سفارش  وحدت  نیست. 
امیرمومنان علی )ع( دربیان اهمیت قرآن درایجاد وحدت، سخنان پیامبر اکرم )ص( را در زمان انعقاد صلح میان 

قبیله هاى »ربیعه و یمن« نقل می کند که فرمودند:

1- نهج البالغه، ترجمه محمددشتی، خطبه 2
2- مجمع البیان, طبرسی ج 2, ص 375

3- قرآن کریم، سوره آل عمران، آیه 103
4- کلیات، اقبال لهوری

5- قرآن کریم، سوره انبیاء، آیه 92
6- قرآن کریم، سوره آل عمران، آیه11

7- قرآن کریم، سوره بقره، آیه143
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»این پیمان نامه اى است که مردم یمن و ربیعه آن را پذیرفته اند؛ چه آنان که در شهر حضور دارند و چه آنها 
که در بیابان زندگی می کنند. آنها پیرو قرآن اند و به کتاب خدا دعوت می کنند و به انجام دستورهاى آن فرمان 
می دهند و هر کس که آنها را به کتاب خدا بخواند، پاسخ می دهند؛ نه به جاى آن مزد می خواهند و نه عوض آن 
چیز دیگرى را می پذیرند. آنان در برابر کسی که خالف این پیمان رفتار کرده و یا آن را ترک نماید، ایستادگی 

خواهند کرد «. ]1[ 
علی )ع( همچنین در مقام بیان علل پذیرش حكمیت در ماجراى صفین برنقش قرآن دروحدت تاکید نموده و 
می فرماید: »هنگامی که شامیان، ما را دعوت کردند تا قر آن را میان خویش داور قراردهیم، ما گروهی نبودیم که 
به کتاب خداى سبحان پشت کنیم؛ در حالی که خداى بزرگ فرمود: اگر در چیزى خصومت کردید، آن را به 
خدا و رسول بازگردانید؛ از این رو، بازگرداندن به خداوند آن است که کتابش را به داورى بپذیریم و بازگرداندن 

به پیامبر آن است که سنتش را برگزینیم «. ]2[. 
ابوموسی اشعرى و عمروبن عاص را حفظ  به  از واگذارى حكمیت  بیانی دیگر، هدف  آن حضرت در 
صالبت و سالمت همین وحدت عنوان کرده اند و می فرماید: »اگر به آن دو نفر رأى به داورى داده شد، 
تنها براى این بود که آنچه را قرآن زنده کرد، زنده سازند و آنچه را که آن میراند، بمیرانند؛ زنده کردن قرآن این 
است که این دو، دست وحدت به هم دهند و به آن عمل نمایند و میراندن آن، از بین بردن، پراکندگی و جدایی 
است؛ پس اگر قرآن ما را به سوى آنها بكشاند، باید پیروى کنیم و اگر آنها را هم به سوى ما بكشاند، باید پیروى 

کنند«. ]3[ 
حضرت علی)ع( دررویارویی با فتنه ى زمان خود )خونخواهی عثمان(، فتنه گران را به »قرآن«، به عنوان یكی 
از مهم ترین مبانی اتحاد اسالمی، ارجاع داده و می فرماید:»آیا شناختی که بنی امیه از روحیات من دارند، آنها 
را از عیب جویی بر من باز نمی دارد؟ و آیا سوابق مبارزات من، نادانان را بر سر جاى خود نمی نشاند که به من 

تهمت نزنند... شبهات را باید در پرتو کتاب خدا شناخت «. ]4[ 
حکومت و رهبری

حكومت و رهبرى آن موثرترین عامل همسویی و همگرایی است. حكومت نقش بنیادى در برقرارى امنیت، 
نظم و اجراى قوانین دارد. از این رو هیچیک از جوامع بی نیاز از حكومت نبوده وبر ضرورت آن اتفاق دارند. 
برهمین اساس هرگاه حكومِت مورِد قبوِل آنان تهدید شود، از آن دفاع نموده و همه مردم متحد می شوند. در 

1- نهج البالغه، محمد دشتی، نامه 74
2- نهج البالغه، محمد دشتی خطبه 125

3- نه البالغه، محمد دشتی خطبه 127
4- نهج البالغه، محمد دشتی، خطبه 73
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جامعه اسالمی بویژه در فرهنگ شیعی، حكومت جایگاه الهی داشته و ادامه رسالت می باشد. از این رو حفظ 
نظام از اهم واجبات بوده و رهبر محور و قطب حكومت می باشد؛ چنانچه امام علی)ع( از خود به عنوان محور 

جامعه و از امامت به عنوان نظم دهنده امت اسالمی یاد کردو فرمود:
»واقعیت جز این نیست که من قطب آسیابم، و چرخهاى کشور باید برمحورم هماره بچرخد و من در جاى 
خویش ثابت بمانم. اگر لحظه اى من جایگاهم را رهاکنم، مدارش سرگردان می شود و سنگ زیرین آن به 
لرزش می گراید...« ]1[ درتاریخ آمده است که عمر با حضرت علی)ع( رایزنی کرد که آیا در نبرد قادسیه )سال 

شانزدهم هجرى میان اعراب وایرانیان( شرکت کند یا خیر. علی)ع( خطاب به وى فرمود:
جایگاه رهبر وفرمانده چونان ریسمانی محكم است که مهره ها را متحد ساخته و به هم پیوند می دهد؛ اگر 
این رشته از هم بگسلد، مهره ها پراکنده شده و هر کدام به سویی خواهند افتاد؛ به گونه اى که هرگز نتوان آنها 
را جمع کرد. عربها اگرچه امروز درشمار اندک هستند ولی با وجود اسالم بسیارند وبه سبب اتحادشان پیروزند؛ 

وتو محور ]این جمعیت[ باش وبا نیروى عرب آسیاب را بچرخان.... ]2[ 
بی تردید حكومت الهی و رهبرى آن ریسمانی است که همه مهره ها را در نظام اسالمی به هم پیوند می 
دهد. چنان چه امام علی)ع( فرمود: »موقعیت زمامدار، همچون ریسمانی است که مهره ها را در نظام کشیده و 
آن ها را جمع کرده و ارتباط می بخشد. اگر ریسمان از هم بگسلد، مهره ها پراکنده می شوند و هرکدام به جایی 
فرو خواهد افتاد؛ پس هرگز نتوان همه را جمع آورى نمود و از نو نظام بخشید.« ]3[ امام خمینی)ره( به عنوان 
رهبروبنیانگذار انقالب اسالمی، حكومت را عامل وحدت برشمرده است: »تشكیل حكومت براى حفظ نظام 
و وحدت مسلمین است، چنانكه حضرت زهرا)س( در خطبه اى فرمود: امامت براى حفظ نظام و تبدیل افتراق 

مسلمین به اتحاد است.« ]4[ 
مصالح عمومی و وحدت

یكی از عوامل مهم ایجاد وحدت، مصالح عمومی است. در جامعه اى که اقلیت هاى مذهبی، سالیق 
سیاسی و... وجود دارند، حقوق افراد و گروه ها ممكن است در تعارض قرار گرفته و تنش ایجاد کند. براى 
جلوگیرى از اختالفات نیاز به محور اتحاد است که حلقه اتصال همه افراد و گروه ها می باشد. برهمین اساس 
است که هرگاه مصالح عمومی یک جامعه در معرض تهدید قرار گیرد، مصالح فردى و گروهی نادیده گرفته 
شده و همه افراد متحد شده و از مصالح عمومی دفاع می کنند. در جامعه اسالمی نیز گروه هاى سیاسی و 

1- نهج البالغه، محمد دشتی خطبه 119 - فرهنگ آفتاب، عبدالمجید معادیخواه، ج 1, ص 9 و ج 9
2- نهج البالغه محمد دشتی، خطبه146

3- نهج البالغه، صبحی صالح، خطبه 146، ص 203
4- ولیت فقیه، ص 42 و رساله نوین، ج 4، ص 139
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افرادى باسلیقه هاى مختلف وجود دارند که گاهی تعارض در رعایت حقوق آن ها به وجود آمده و تضارب 
افكار زمینه برخی از اختالفات را به وجود می آورد که براى رفع اختالف و ایجاد وحدت نیاز به محور است که 
همانا ))مصالح عمومی(( است. امام علی)ع( علی رغم آن که والیت را حق مسلم خود دانسته ]1[ و بارها از آن 
دفاع کرده است, ولی در برابر خلفاى سه گانه قیام نكرده و 25 سال سكوت کرد. سكوت امام این پرسش را 
نیز به وجود می آورد که چه عامل یا عواملی سبب شدند که آن حضرت قیام نكرده و حتی با خلفا بیعت نموده 
و با آنان همكارى کند؟]2[ واقعیت این است که سكوت امام و همكارى او با خلفا در راستاى مصالح عمومی 
صورت گرفت. اوضاع سیاسی و اجتماعی... صدر اسالم نشان می دهد که بعد از رحلت پیامبر)ص(، اسالم و 
مسلمانان دچار مشكالت و بحرانهاى خطرساز فراوان شده که هر کدام آن ها براى اسالم و مسلمانان خطرات 
جدى بودند. ظهور پیامبران دروغین، ارتداد و اختالفات شدید بین مسلمانان را می توان از جمله آن ها ذکر کرد. 
]3[ ابن هشام )ابومحمد عبدالملک بن هشام تاریخ  نگار  مسلمان  است که شهرت او بیشتر به خاطر نوشتن 
کتاب سیره نبوى است(می نویسد: ))چون پیامبر وفات نمود، , بال و مصیبت بر مسلمانان بزرگ شد، یهودیان 
سربرافراشته و مسیحیان خوشحالی کردند. اهل نفاق از دین برگشته و اعراب می خواستند مرتد شوند. اهل مكه 

می خواستند مجددا بت پرستی کرده و دین پیامبر را منسوخ نمایند. (( ]4[ 
علی) ع( یكی از علل سكوت خود را رعایت مصالح عمومی و حفظ وحدت اسالمی بیان کرد: )) وایُم 

یُن، َلُكّنا قد َغّیْرنا ذلَك ما اسَتَطْعنا(( ]5[  الّله ِ، لوال َمخافُة الُفرَقِة َبْیَن المسلمیَن، و أن َیعودوا إَلی الكفِر و َیْعَورَّ الدِّ
سوگند به خدا اگر بیم آن نبود که مسلمانان پراکنده شوند و به کفر بازگردند و دین صدمه ببیند، بی گمان تا 

آن جا که توان داشتیم این وضع را دگرگون می ساختیم. 

رعایت حقوق متقابل حاکم ومردم:
حضرت علی)ع( درسخنرانی روشنگرخود در صحراى صفین که بی تردید منشورتربیتی و رفتارى حكمرانان و 
مردم جهان تلقی می شود به ابعاد مختلف حقوق متقابل زمامدار ورعیت وتاثیر آن بروحدت پرداخته و می فرماید:
در میان حقوق الهی، بزرگ ترین حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است؛ حق واجبی که خداى 
سبحان بر هر دو گروه الزم شمرده و آن را عامل پایدارى و پیوند مردم و رهبر و عزت دین قرار داد؛ پس رعیت 

1- نهج البالغه خطبه 170، سیری در نهج البالغه، ص 148. 
2- تاریخ طبری، ج 4، ص 124 و 1233

3- تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 107
4- سیره ابن هشام، ج 4، ص 316. 

5- سیری در نهج البالغه، مرتضی مطهری، ص 179 و 180
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اصالح نمی شود جز آنكه زمامداران اصالح گردند و زمامداران اصالح نمی شوند جز با درستكارى رعیت. ]1[ 
ایشان می فرمایند:آن گاه که مردم، حق رهبرى را ادا کنند و زمامدار، حق مردم را بپردازد، حق در جامعه عزت 
یافته، راههاى دین پدیدار، نشانه هاى عدالت برقرار و سنت پیامبر پایدار می گردد؛ پس روزگار اصالح شده، مردم 
در تداوم حكومت امیدوار می شوند و دشمن در آرزوهایش مأیوس می گردد. اما اگر مردم بر حكومت چیره شوند، 
یا زمامدار بر رعیت ستم کند، وحدت کلمه از بین می رود، نشانه هاى ستم آشكار و نیرنگ بازى در دین فراوان 
می گردد و راه گسترده سنت پیامبر متروک، هوا پرستی فراوان، احكام دین تعطیل و بیماریهاى دل فراوان می شود؛ 
مردم از اینكه حق بزرگی فراموش می شود یا باطل خطرناکی در جامعه رواج می یابد، احساس نگرانی نمی کنند ! 
پس در آن زمان نیكان، خوار و بدان، قدرتمند می شوند و کیفر الهی بر بندگان، بزرگ و دردناک خواهد بود؛ پس 

بر شماست که یكدیگر را نصیحت کنید و نیكو همكارى نمایید. ]2[ 
اهتمام وعنایت حضرت علی )ع( به مسأله وحدت تاحدى است که ایشان براى تحقق آن مهم، از خالفت 
که پس از پیامبر)ص( حق مسلم وى بوده است، می گذرد ومی فرماید: »آن گاه که پیامبر به سوى خدا رفت، 
مسلمانان درکار حكومت با هم درگیر شدند واختالف پیداکردند؛ به خدا سوگند نه درفكرم می گذشت ونه به 
خاطرم می آمد که قوم عرب، خالفت را پس ازاو از اهل بیت گردانده ویا مرا ازعهده دارشدن آن باز دارد. ]3[ 

سنتها، اصول و ارزشها
هرجامعه اى وارث سنت و اصول پذیرفته اى شده است که مردم آن جامعه به آن ها عالقمند بوده و حفظ 
آن اصول، عامل وحدت است. جامعه اسالمی نیز سنتها و اصولی دارد که می توان از آن ها به عنوان ارزشهاى 
اسالمی یاد کرد. هویت و استقالل جامعه اسالمی بستگی به پاسدارى آن ها داشته و حفظ آن ها یكی از مولفه 
از  و  متحد شده  باهم  تهدید کردند، مسلمانان  را  ارزشها  آن  هاى وحدت اسالمی است که هرگاه دشمنان 
آن ها پاسدارى و دفاع کنند. امام علی)ع( به مالک اشتر دستور می دهد که سنتهاى دیگر ایجاد نكرده، پاسدار 
ارزشهاى اسالمی باشد، که آن ارزشها سبب وحدت اسالمی است: ))هیچ سنت شایسته اى را َمشكن که معیار 
عمل بزرگان این امت بوده است و همبستگی و کار ملت بر محورش سامان می یافته است و هیچ راه و رسم 

جدیدى ایجاد مكن که به سنتی از این سنتها آسیب برساند. (( ]4[ 

1- نهج البالغه، محمد دشتی، خطبه 216
2- نهج البالغه، محمد دشتی، خطبه 126

3- نهج البالغه ترجمه محمد دشتی نامه 62
4- فرهنگ آفتاب, ج 1, ص 85
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حقانیت
یكی از عوامل مهم ایجاد وحدت، حقانیت است. اگر افراد جامعه اى براین باور باشند که برحق هستند، با 
بهره گیرى از این عنصر در برابر دشمنان باطل گرا، همداستان و متحد می شوند. امام علی)ع( نیز از حقانیت به 
عنوان محور همبستگی یاد نمود؛ همانطورى که حضرت در پی جنایات سپاهیان معاویه در شهر انبار، سپاهیان 
ِه ُیِمیُت اْلَقْلَب َو َیْجِلُب اْلَهمَّ ِمَن اْجِتَماِع  خود را به خاطر سستی در جهاد، نكوهش نموده و فرمود: ))َو اللَّ
ُكْم... (( ]1[ به خدا سوگند! که چنین وضعی قلب را می میراند و از  ِقُكْم َعْن َحقِّ َهُؤاَلِء اْلَقْوِم َعَلی َباِطِلِهْم َو َتَفرُّ
هرسو غم و اندوه برمی انگیزد که این قوم برباطل خویش متحد و همداستان اند و شما بر محور حقتان پراکنده 
اید؛یعنی شما که برحق هستید، باید متحد باشید. پیام این جمالت حضرت آن است که همه حق گویان جهان 

باید با محوریت حق، در برابر همه باطل گرایان با محوریت باطل همداستان شوند. 
آثار وبرکات وحدت از نگاه علی )ع(

امام علی )ع( طی بیانات متعدد در سخنان گهربار خود، افزایش نعمت، دستیابی به رفاه وآسایش، امنیت، 
عزت واقتداردینی، عزت واقتدارملی، رشد جامعه اسالمی برخوردارى ازنصرت الهی،، تسلط و حاکمیت بر 

جهانیان و دستیابی به پیروزى را از دست آوردها واز خیرات وبرکات وحدت برشمرده است. 
بالهاى  الهی،  نعمتهاى  »بنگرید که در سایه وحدت چگونه  از سخنان خود می فرمایند:  ایشان درفرازى 
کرامت خود را بر آنان گستراند و جویبارهاى آسایش و رفاه را برایشان روان ساخت ! و تمام برکات آیین حق، 

آنها را دربر گرفت؛ در میان نعمتها غرق شدند و در خرمی زندگی، شادمان گردیدند.« ]2[ 
عوامل پیدایش تفرقه

پس ازبررسی عوامل ایجاد اتحاد و انسجام ومسائل مربوط به آن، اینک عوامل پیدایش تفرقه را از نگاه علی )ع( 
برشمرده و مورد بررسی قرار می دهیم تا همه مسلمانان نهایت تالش خود را براى خوددارى از آن به کار گیرند. 

عوامل ایجاد تفرقه از دیدگاه آن امام همام )ع( عبارتند از: 
1-فتنه وفتنه انگیزی

مسلماً  فتنه، مهم ترین  عامل  اختالف  است. علی)ع( در جوى  نا آرام  و متالطم  به  خالفت  رسید و هرچه  در 
برابر خود می دید، دو روئی، نفاق  و فتنه انگیزى )توطئه  ( بود. بنابراین  عمده نگرانی او و بالتبع توصیه او، دربارة  
پرهیزاز اختالف وتفرقه بود. به  همین  جهت  علی)ع( ضمن  نكوهش  مكرر فتنه ، ماهیت  و اثر و منشأ آن  را نیز بارها 

بیان  کرده  و درباره  فتنه  نیز بسیار سخن  گفته  است. 

1- شرح نهح البالغه، ابن ابی الحدید، ج 1، ص، 309 و فرهنگ آفتاب, ج 1, ص 86
2- نهج البالغه، محمد دشتی، خطبه 192
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 2-قانون شکنی و زورمداری
جامعه متحد، با بهره گیرى از قانون و رعایت حقوق همگان به وجود می آید. درجامعه اسالمی حكومت 
و مردم به عنوان دو عنصر عمده، نسبت به یكدیگر وظایف و حقوقی دارند که در حقیقت این حقوق قوانینی 
هستند که باید از سوى طرفین رعایت شوند. مردم ساالرى و مردم گرایی نیزبدین معنا است که حكومت حقوق 
مردم را رعایت کند. هرگاه حقوق مردم از سوى حكومت ضایع شود، نوعی زورمدارى و قانون شكنی به وجود 
می آید که نتیجه آن، ایجاد اختالف است. شاید بر همین اساس باشد که در اسالم به عدالت رهبرى حكومت 

و مدیران حكومتی تإکید شده است. 
رهبر به عنوان عنصر مهم حكومت نیز حقوقی دارد که در حقیقت این حقوق قوانینی هستند که باید از سوى 
مردم رعایت شود. محوریت رهبرى که در اسالم بدان اهمیت داده شده نیز بدین معناست که مردم وظایف 
خویش را در برابر رهبر انجام دهند. مردم گرایی و محوریت رهبرى با رعایت حقوق متقابل شكل می گیرد. 
هرگاه حقوق رهبر از سوى مردم رعایت نشود, نوعی ستم و قانون شكنی از سوى مردم به وجود آمده و نتیجه 
آن وجود اختالفات در جامعه است. امام علی)ع( در خصوص حقوق متقابل مردم و رهبرى می فرماید: »اى 
مردم! بی گمان مرا برشما و شما را برمن حقی ثابت است. حق شما برمن، خیراندیشی و دلسوزى مخلصانه، 
فراهم آوردن امكان بهره گیرى کامل از ثروت بازیافته شما و آموزشتان تا از جهالت برهید و تأدیب و تربیتتان تا به 
آموختن تن دهید. اما حقی که من به گردن شما دارم، این که در بیعت وفادار باشید و در غیبت وحضور خیرخواه 

من باشید و چون فرا می خوانمتان به من پاسخ دهید و چون فرمان می دهم فرمان برید. ]1[ 
3-نیت و باطن ناپاک 

از آنجایی که فطرت و سرشت انسان برگرفته از سرچشمه هستی است؛ در بدو تولد، همچون آیینه، صاف 
و شفاف است؛ اما پس از آنكه وى در عرصه گیتی گام می نهد و تحت تأثیر عنصر فریبنده ومخربی به نام 
»شیطان« قرار می گیرد، دستخوش تغییراتی شده و آن آیینه صاف، زنگار بسته وتیره می شود. علی)ع( در بخشی 
از سخنان خود به نكوهش غفلت زدگان  پرداخته و می فرماید: »همانا شما برادران دینی یكدیگرید؛ چیزى جز 
سرشت پلید و ضمیر زشت، شما را از هم جدا نساخته است؛ نه یكدیگر را یارى می دهید، نه خیرخواه یكدیگر 

هستید؛ نه چیزى به یكدیگر می بخشید و نه با هم دوستی می ورزید«. ]2[ 
4-شیطان

امیرالمؤمنین)ع( در »خطبة  قاصعه « به نقش شیطان در پیدایش تعصبات جاهلی اشاره می کند و می فرماید: 

1- نهج البالغه، محمد دشتی، خطبه 34
2- نهج البالغه، محمد دشتی، خطبه 2
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»پس شیطان، دشمن خدا و پیشواى متعصبها و سرسلسله متكبران است، که اساس عصبیت را بنا نهاد و بر لباس 
کبریایی و عظمت با خدا در افتاد.« ]1[ همانا شیطان راههاى خود را به شما آسان جلوه می دهد و اتصاالت 
کلیدى دین شما را یكی پس از دیگرى می گشاید و به جاى وحدت و همدلی، بر پراکندگی شما می افزاید و با 

بهره گیرى از همین تشتت و شكاف، به فتنه و آشوب گرفتارتان می سازد. ]2[ 
5-دخالت وعیب جویی:

یهودیان  در عصر آن  حضرت  در صدد عیبجویی  از مسلمانان  بودند، و یكی  از عیب هائی  که  به  مسلمان ها 
می گرفتند همانا اختالف  مسلمانها پس  از رحلت  رسول  اکرم)ص( در مسئله  مهم  و سرنوشت  ساز خالفت  و امامت  
بود. یهودیان  در آن  هنگام، در امور مسلمان ها اظهار نظر و عیبجوئی، و چه  بسا عمال دخالت  می کردند و دست  
کم، در صدد بودند میان  مسلمان ها اختالف  بیندازند و یا اختالف  آنها را بزرگ  جلوه  دهند، و این  امر، ُبرنده  ترین 

حربة  آنان  علیه  اسالم  و جامعه  اسالمی  بود. 
ُكْم َما  َما اْخَتَلْفَنا َعْنُه اَل ِفیِه، َو َلِكنَّ ی اْخَتَلْفُتْم ِفیِه، َفَقاَل )علیه السالم( َلُه: ِإنَّ ُكْم َحتَّ »َو َقاَل َلُه َبْعُض اْلَیُهوِد َما َدَفْنُتْم َنِبیَّ
ُكْم َقْوٌم َتْجَهُلون.« ]3[ کسی  از قوم   ُكْم "اْجَعْل َلنا ِإلهًا َکما َلُهْم آِلَهٌة، قاَل ِإنَّ ی ُقْلُتْم ِلَنِبیِّ ْرُجُلُكْم ِمَن اْلَبْحِر َحتَّ

َ
ْت أ َجفَّ

یهود به  آن  حضرت  )در مقام  شماتت  مسلمانها بر اختالفشان( گفت: هنوز پیغمبرتان  را به  خاک  نسپرده  بودید که  
دربارة  او اختالف  کردید!! امام  به  او فرمود: ما تنها در آنچه  از او شنیده ایم  اختالف  کردیم، نه  دربارة  خود او. اما 
شما هنوز پاهاتان  از آب  دریا )که  از آن  عبور کردید( خشک  نشده  بود که  به  پیغمبرتان  گفتید: خدائی  براى  ما 
قرار بده، همانطورکه این  بت پرستان  خدایانی  دارند. آنگاه  فرمود شما مردمی  نادان  هستید. امام  به  نیرنگ  آنان  پی  
گاه  بودند که   برده و به  سخن  یک یهودى  که می خواست  وانمود کند که  مسلمان ها تا آن  حد ُسست  عقیده  و ناآ
به  مجرد درگذشت  پیغمبرشان  درباره  او اختالف  کردند، اینگونه پاسخ داد: ما دربارة  پیغمبرمان  اختالف  نكردیم، 
او در نظر همه  مسلمان ها پیغمبر بود، کسی  در پیغمبرى  او شک  نكرد، بلكه  اختالف  مسلمان ها در گفتار پیغمبر 
راجع  به  جانشین  او بود که  اکثریت، راه  انتخاب  را برگزیدند اما شما )یهودیان( با آن  همه  تاکید موسی  و هارون  بر 
یكتاپرستی، هنوز از دریا به  خشكی  قدم  ننهاده  بودید، که  چشمتان  به  بت پرستان  افتاد و به  پیغمبرتان  گفتید: براى  
ما بتی  مانند بت هاى  آنان  قرار بده  تا آن  بت  را بپرستیم !! یعنی  شما در اصل  دین  که  توحید پروردگار است، آن  
هم  در حیات  پیغمبرتان  و نه  پس  از مرگش، دستخوش  ضاللت  و انحراف  شدید. پیداست  که  علی)ع( از دخالت، 

اظهار نظر و بزرگ  کردن  اختالف  مردم  درباره  امامت  او پرهیز دارد. 

1- نهج البالغه، محمد دشتی خطبه 192 
2- نهج البالغه، محمد دشتی خطبه 1 

3- نهج البالغه، صبحی  صالح، ص513 حکمت 317
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عواقب اختالف و تفرقه:
امیرمومنان علی )ع( عواقب سوء اختالف وتفرقه را فقدان نعمت و کرامت، گمراهی و ضاللت، عدم توفیق 
در تحقق عدالت اجتماعی، شكست در میدان نبرد و هالکت برشمرده است. نمونه اى از سخنان علی درمورد 

پیامدهاى اختالف وتفرقه:
1-انحراف از مسیر درست

الخالُف  َیهِدُم  الر أى ؛ اختالف، رأى  صحیح  را ویران  می سازد. ]1[ 
انسان  در حالت  آرامش  می تواند درست بیندیشد و نظر درست  را ابراز نماید، اما درفضایی که پر ازاختالف 

وبرخورد است، از جادة  صواب، منحرف  می گردد. 
قرار  قبال  هم   ما اختلف  دعوتان  اال  کانت  احداهما ضاللة ]2[ )26( هیچگاه  دو دعوت  و دو نظریه  در 

نمی گیرند مگر اینكه  یكی  از آن  دو ضاللت  و باطل  است. 
2- غفلت از برکات وجود پیامبر وبعثت 

امام علی )ع( اوضاع  و احوال  مسلمانان  و گرایش هایشان  را به  دنیا و مظاهر آن، و سرگرم  شدن  آنها به  مسائل  
اختالف  برانگیز و دسته بندى هاى  سیاسی  و مذهبی  که  ناشی  از حوادث  پیش  از او بود را خطرى  جدى  براى  
اسالم  و مسلمین  می دانست و یادآورى عصر رسول  اکرم  و به خاطر آوردن  برکات  وجود آن  حضرت و مقایسه  
اوضاع  قبل  و بعد از بعثت  پیامبر را یكی از راههاى درمان آن می دانست. استمرار این شرایط نابسامان می تواند 
برکات وجود پیامبر و بعث آن حضرت را از خاطرها محو نموده و نسل هاى  پس  از ایشان را که  شاهد و ناظر آن  
تحوالت  زودگذر نبوده اند، از برکات  بعثت  محروم ، و فاصله  آنهارا بااین فضیلتهازیاد ونسل جوان ها را از گذشته  

اسالم  دور نگه  دارد. 
3- ازبین رفتن عزت و سلب نعمت 

 علی )ع( فرمود: »آن هنگام که پراکندگی درمیان آن ها واقع شد، الفتشان به تشتت گرایید، اهداف و دلها 
اختالف پیدا کردند، به گروههاى متعددى تقسیم شدند و در اثر پراکندگی، باهم به نبرد برخاستند. )در این 
هنگام بود( که لباس کرامت و عزت از تنشان بیرون شد و وسعت و نعمت را از آنان سلب شد وتنها سرگذشت 

آنان در میان شما باقی مانده که مایه عبرت براى عبرت گیرندگان است «. ]3[ 

1- نهج البالغه، محمد دشتی، حکمت 215
2- نهج البالغه، محمد دشتی، حکمت 183

3- نهج البالغه، محمد دشتی خطبه 192 نهج البالغه
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سید جمال الدین اسد آبادى اندیشمند سیاسی و مبلغ اندیشه اتحاد اسالم که از اولین نظریه پردازان بنیادگرایی 
اسالمی محسوب می شود.. یكی از علل انحطاط جوامع اسالمی را مسأله تفرقه میان آنان برشمرده که به طور 
طبیعی راهكار برون رفت از آن نیز مسئله اتحاد اسالمی به شمار می رود. سید جمال الدین در مسیر اتحاد اسالمی 
با برجسته نمودن بعد اسالمی خود به جاى بعد خاص مذهبی خود، در تمام موارد تأکید اصلی را بر اسالم داشت 
و همه جا از لزوم اتحاد مسلمانان، ایجاد حكومت اسالمی، پیشرفت مسلمانان و... سخن به میان می آورد و از 
هر گونه سخنی که باعث شائبه هاى تفرقه آمیز بوده و باعث سوء استفاده دشمنان و عقیم شدن اهداف شود 
خوددارى می نمود. سید جمال الدین اتحاد جهان اسالم را یكی از اهداف عمده خود قرار داده و در راستاى 
تحقق آن پیشنهادى مبنی بر اتحادیه کشورهاى اسالمی ارائه نمودند.  ]1[ اما متأسفانه اقدامات خیر خواهانه سید 
جمال الدین و اعتقاد بیش از حد او به دولت مردان و حكومت ها براى اجرایی شدن ایده هایی که با اهداف 

استعمارى در تعارض بود باعث شد که وى جان بر سر این آرمان ها فدا نماید. 
آثار و پیامدهای وحدت 

1-امکان طرح واجرای تعالیم ودستورات اسالم
اسالم که در میان ادیان به عنوان اجتماعی ترین دین مطرح است، بخش عمده اى از تعالیم آن و بلكه تمامی 
آن، در قالب جماعت و اجتماع قابلیت ظهور و اجرا پیدا میكند و همین امر باعث شده است قدیمی ترین تا 
جدیدترین متون فقهی، اخالقی، کالمی و... سهم مهمی از آموزه هاى خود را به موضوع وحدت و جماعت 
گرایی اختصاص دهند. متون مقدس اسالم، مملو از مفاهیمی است که صراحتا یا تلویحًا، مسلمانان را به وحدت 

دعوت کرده و از تفرقه و اختالف برحذر داشته است. 
2-عزت مندی و آزادی 

آزادى وعزت مندى در سایه شجره طیبه اتحاد و همبستگی امكان پذیر است. چنان چه امام علی)ع( فرمود: 
»هیچ ملتی درباره انجام کارى باهم متحد نشد، جز این که نیرو و قدرت پیدا کرد و هیچ ملتی از این قدرت بهره 

نگرفت، مگر این که خداوند گرفتارى آنان را بر طرف کرد و آن ها را از بالى ذلت نجات داد.« ]2[ 

2-قابلیت فیض الهی: اتحاد وهمدلی در جامعه، باعث برکت وریزش رحمت الهی می شود. 
 رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:  »َاْلَجمْاَعُة َرْحَمٌة و...«؛ وحدت و اّتحاد باعث نزول رحمت الهی 

است و... 

1- استراتژی وحدت در اندیشه سیاسی اسالم، سید احمد موثقی، جلد اول. 
2- نهج البالغه، شرح ابی الحدید, ج 3, ص 185
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علی علیه السالم فرمود: »اْلَجَماَعُة َبَرَکٌة «؛ اجتماع و اتفاق مایه برکت است. ]1[ 
 اقبال الهورى نیز گفته است: برگ و ساز کائنات از وحدت است اندرین عالم حیات از وحدت است]2[ 

4-زمامداری ملتها: امام علی )ع(دریک بیان استفهامی می فرماید: »بنگرید آن ها چگونه بودند هنگامی که 
جمعیت هایشان متحد, خواسته ها متفق, قلب ها و اندیشه ها معتدل, دست ها پشتیبان هم, شمشیرها یارى کننده 

یک دیگر, دیده ها نافذ و عزم ها و هدف ها همه یكی بود؛ آیا زمامدار و پیشواى همه جهانیان نشدند؟! ]3[ 

1- جعفر شهیدی, شرح نهج البالغه, ص 125, خطبه 127
2- کلیات اقبال لهوری، ص 418

3- نهج البالغه، محمد دشتی، خطبه 192



مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 256

منابع ومآخذ:
 قرآن کریم

نهج البالغه محمددشتی. 1
تفسیر نمونه. 2
کتاب فرهنگ آفتاب. 3
مجله تقریب. 4
کنز العّمال فی سنن االقوال و االفعال. 5
کلیات اقبال الهورى. 6
تاریخ طبرى. 7
تاریخ یعقوبی. 8
سیره ابن هشام. 9
سیرى درنهج البالغه. 10
شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید. 11
استراتژى وحدت دراندیشه اسالمی. 12
شرح نهج البالغه جعفرشهیدى. 13
رساله نوین . 14
ارشاد شیخ مفید. 15
لغتنامه دهخدا. 16
مشعل اتحاد. 17
نهج البالغه صبحی صالح. 18
مفردات الفاظ القرآن. 19



257مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

کرامت انسان در نهج البالغه

مریم رفیعی
استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان، ارسنجان، ایران

چکیده:
انسان این اشرف مخلوقات، ویژگی هایی دارد که موجب تمایز وى از سایر موجودات خلقت می گردد. 
کرامت ذاتی انسان، هدیه اى است از سوى پروردگار که خاص جنس، سن، قومیت، نژاد، دین، مذهب و 
فرهنگ خاصی نبوده و به صورت برخوردارى انسان از قدرت تفكر و تعقل، انتخاب و اختیار نمود یافته است. 
نمونه هایی از این موهبت الهی در قرآن کریم، نهج البالغه و سخنان معصومین علیهم السالم به وفور مشاهده 
می گردد که در این منابع عظیم معرفت، عالوه بر ذکر کرامت ذاتی انسان، مسیرهاى تجلی کرامت و تكامل 
آن نیز بیان شده است. آشنایی با کرامت انسانی نتایج مهمی چون خودشناسی، خداشناسی، کشف استعدادها، 
آشنایی با حقوق خود و دیگران، شناخت هدف اصلی آفرینش و در نهایت شناخت موانع رشد انسانی و تالش 
در جهت رفع آن ها و نیل به کمال انسانی را دربر خواهد داشت. در خالل این پژوهش و در این اقیانوس بیكران 
معارف سخنان امیرالمومنین علی )ع( در نهج البالغه، به دنبال دست یافتن به گنجینه اى از جلوه کرامت انسان 

در سیره و سخنان ایشان هستیم. 
کلمات کلیدی: قدرت اختیار، کرامت انسان، کمال جویی، نهج البالغه
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مقدمه
انسانشناسی یكی از دانشهاى مهم در زندگی بشر است که چالش هاى بسیارى را در مكاتب بشرى مختلف 
به وجود آورده است. کرامت انسانی یكی از مواردى است که در مورد آن نكات بسیارى در کتب آسمانی به 
خصوص قرآن کریم و همچنین در نهج البالغه و سخنان معصومین علیهم السالم ذکر شده است. انسان درمیان 
مخلوقات، از ویژگیهاى متمایزى از جمله قدرت تفكر و تعقل و همچنین نیروى اراده و اختیار برخوردار است 
و این کرامت و بزرگی در حقیقت هدیه اى ارزشمند از سوى پروردگار است و اطالق واژه خلیفه اللهی به بشرنیز 
موید همین مساله می باشد. درکتاب ارزشمند نهج البالغه که از تراوشات روح واالى یک انسان کامل سرچشمه 

گرفته، در مورد کرامت انسانی و جنبه هاى مختلف آن، موارد بی شمارى مشاهده می شود. 
از دیدگاه نهج البالغه شناخت نادرست انسان از جهان هستی و آسیب پذیرى کرامت انسانی مانع رسیدن 

انسان به مقام واالى انسانیت خواهد شد )بهروز و نصرى، 1394(. 
در سخنان گهربار امیرالمومنین، توصیه هاى بی شمارى مبنی برچگونگی انسان بودن، انسان زیستن، مراعات 
حقوق بشر، حفظ کرامت انسانی و... دیده می شود که محدود به زمان و مكان خاصی نبوده و در همه زمانها 

و جوامع کاربرد دارد. 
آنچه در این مقاله به آن پرداخته میشود نمونه هاى کوچكی از کرامت انسانی، جنبه هاى مختلف و مالکهاى 

آن از دیدگاه امیرالمومنین علی )ع( است. 
واژه کرامت از ریشه کرم، داللت بر بزرگوارى و عزت داشته و در مقابل پستی، ذلت و خوارى قرار دارد. 
انسان صاحب کرامت، یعنی کسی است که داراى اخالق و کردار پسندیده باشد )ابن منظور، 1414ق، ماده 
»کرم«؛ راغب اصفهانی، 1412ق، ماده »کرم«(. اما صاحب التحقیق فی کلمات القرآن، معناى اصلی آن را 
»عزت و تفوق« در نفس شیء می داند که نقطه مقابل ذلت و خوارى است )مصطفوى، 1416ق، ماده »کرم«(. 
ْکَرم« )علق، 3(، گاهی به فرشتگان: »ِکرامًا 

َ
َک اْل  َو َربُّ

ْ
کرامت، گاهی به خود خدا نسبت داده شده: »اْقَرأ

ْمنا َبنی آَدم« )اسراء، 70( (بهروز و نصرى، 1394( کاِتبیَن« )انفطار، 11(، و گاهی به انسان: »َو َلَقْد َکرَّ
احادیث اسالمی نیز »َکَرم« را با الفاظ گوناگون تعریف کرده اند؛ از جمله در احادیثی که در غرر الحكم و 
درر الكلم ذکر شده، موال علی)ع(، »کرم« را به معانی دورى از بدیها و پستی ها معرفی فرموده است و آن را نتیجۀ 
بلند همتی انسان می داند. به عبارت دیگر، در این احادیث، کرامت به معناى بلند هّمتی و پرداختن به اهداف 

متعالی و دورى از پستی ها و اهداف دنی است. )امام خمینی، 1386(
آیات متعددى در قرآن کریم، انسان را به عنوان موجودى که نسبت به سایر موجودات کرامت خاصی دارد 
معرفی کرده و متذکر گردیده که انسان به سبب برخوردارى از این کرامت، به مقام خلیفه اللهی دست یافته است 
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و چنین مزیتی موجب شده که انسان مسجود ماِلئک قرار گیرد. 
حضرت امیرالمومنین )ع( با ذکر این مورد، سجده بر آدم را موجب بزرگداشت مقام انسان می داند:

»واستأدى الله سبحانه المالئكة ودیعته لدیهم وعهد وصیته إلیهم فی اإلذعان بالسجود له والخشوع لتكرمته 
فقال سبحانه اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِلیَس  « )بقره، 34(؛ خداوند از فرشتگان خواست که ودیعه الهی و پیمان 
او را با سجود بر انسان و قبول کرامت و بزرگی او ادا کنند. آن جا که فرموده است: بر آدم سجده کنید و آنان 

هم سجده کردند مگر ابلیس. )نهج البالغه، خطبه 1(
عالوه بر این که این کرامت ذاتی انسان از موهبات الهی بوده و مستحق تكریم است، به انسان این قدرت 
عطا شده که کرامت خویش را تكامل بخشد و با کسب کماالت انسانی و پاکسازى نفس خویش از رذایل 
ْتَقاُکْم؛) حجرات، 13(

َ
ِه أ ْکَرَمُكْم ِعْنَد اللَّ

َ
نفسانی، به بزرگی و کرامت بیشتر دست یابد. همچنان که در آیه ِإنَّ أ

به این مورد اشاره دارد که مقام انسان باتقوا در نزد پروردگار  واالتر است. 
از طرفی، پیروى از فرمایشات پروردگار، یكی از صفات پیامبران است که در قرآن کریم به آن اشاره شده 

است:
ْمِرِه َیْعَمُلوَن؛ )انبیا 26-27( آنان بندگان گرامی خدا هستند که از 

َ
َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن اَل َیْسِبُقوَنُه ِباْلَقْوِل َوُهْم ِبأ

پیش خود سخنی نمی گویند و تنها به اوامر الهی عمل می کنند. 
 برخوردارى از قدرت تعقل در انسان سبب می شود که وى بتواند راه درست را از نادرست تشخیص داده و 
به مقام واالتر دست یابد و طبیعی است که انسان با انتخاب راه غلط موجب سقوط خود به مرتبه حضیض گشته 

ا َکُفورًا؛ )انسان، 3( ا َشاِکرًا َوِإمَّ ِبیَل ِإمَّ ا َهَدْیَناُه السَّ و زوال کرامت وى را درپی خواهد داشت: ِإنَّ
انسان هاى سالم به دنبال درك خود وحقیقت هستند که درك خود نیازمند درك مقام خلیفه اللهیاست. این 
درك او را وادار می کند که تمام استعدادهاى الهی خود مانند خالقیت، زیبایی ونیكویی را شكوفا کند، واین 

همان نخستین حلقه کمال وسعادت است. )شمخی، 1391(
نمونه هایی از ارزش نهادن به کرامت انسانی در گفتار و سیره حضرت علی )ع( بسیار دیده می شود. 

وظیفه ما در این زمانه آنست که در وهله اول با تمام وجود به ایده هاى رهایی بخش بها بدهیم و سخنان رهبران 
الهی را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم؛ همچنین از حكمت هاى علوى درس بیاموزیم  و درباره حكمت و 
حقوق انسان راه درست را بپیماییم. نهج البالغه، کتاب خدا و کتاب انسان است و خداشناسی در این کتاب 
پس از قرآن چنان گسترده و عمیق مطرح شده که در کتاب دیگرى نیامده است. از طرفی حقوق و کرامت 
انسانی چنانكه در نهج البالغه بازگو شده در هیچ کتاب دیگرى به این اصالت و ژرفایی مطرح نشده است. 

)حكیمی، 1399(
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ابعاد کرامت از دیدگاه نهج البالغه   
و  ملكوتی  اسالمی، کرامت  الهی، کرامت  دارد: کرامت  ابعاد گوناگونی  البالغه، کرامت  نهج  منظر  از 

کرامت انسانی. )یدالله پور، 1398(:
1. کرامت الهی

حضرت علی)ع( در نهج البالغه در چند فراز به کرامت خداوند اشاره می فرماید و در فرازهایی از نامۀ خویش 
کید قرار می دهد. در این نامه، ضمن سفارش به خدمتگزارى  به محمد بن ابی بكر، اصل کرامت الهی را مورد تأ

و خوش رویی با مردم، آمده است: 
»فإّن الله تعالی یسائلكم معشر عباده عن الصغیرة من أعمالكم والكبیرة، والظاهرة والمستورة، فإن یعّذب 
کرم«؛  خداوند از شما بندگان دربارۀ اعمال کوچک و بزرگ، آشكار و پنهان خواهد  فأنتم أظلم وإن یعف فهو أ

پرسید، اگر کیفر دهد، شما استحقاق بیش از آن را دارید و اگر ببخشد از بزرگوارى و کرم او است. 
همچنین امام یكی از ابعاد کرامِت الهی را، برآورده کردن حاجات انسانها دانسته و می فرماید: 

کرم من أن یسأل حاجتین، فیقضی إحداهما ویمنع  »إذا کانت لک إلی الله حاجة... َسْل حاجتک، فإّن الله أ
ااُلخرى«؛  هرگاه از خداى سبحان درخواستی دارى،... حاجت خود را بخواه؛ زیرا خدا بزرگوارتر از آن است 

که از دو حاجت درخواست شده، یكی را بر آورد و دیگرى را باز دارد. 
2. کرامت اسالمی

از دیدگاه امام علی)ع(، مصداق اتّم  »کرامت اسالمی« همانا وجود مقدس پیامبر اکرم)ص( است که با بعثت 
خود، بزرگی و کرامِت اسالم و مسلمین را رقم زد. ایشان در خطبه اى که در شهر کوفه ایراد کردند، ثمرات 

بعثت پیامبر)ص( را یادآور می شوند. 
3. کرامت ملكوتی »فرشتگان«

حضرت)ع( در خطبه اى در بیان ویژگیهاى فرشتگان وکرامت ملكوتی آنان، فرشتگان را موجوداتی می داند 
که همواره در تسبیح جالل و عزت پروردگار به سر می برند، و چیزى از شگفتیهاى آفرینش پدیده ها را به خود 
نسبت نمی دهند، و در آنچه از آفرینش پدیده ها که خاص خدا است، ادعایی ندارند؛ بلكه بندگانی بزرگوارند 

که در سخن گفتن از او پیشی نمی گیرند و به فرمان الهی عمل می کنند. 
 امام)ع( هم چنین، فرشتگان را مأموران ویژۀ خداوند در جهت ثبت اعمال انسانها دانسته و از آنان با عنوان 

»حفظة کرامًا«؛  گمارندگان و ثبت کنندگان کریم و بزرگ، یاد می کند. 
4. کرامت انسانی
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کرامت انسانها به عنوان حقیقتی غیرقابل انكار در تفكرات ائمه اطهار)ع( و از جمله حضرت علی)ع( وجود 
دارد. در نهج البالغه کرامت انسانی مورد تأکید قرار گرفته است؛ ایشان ابتدا به تشریح چگونگی خلقت انسانها 
پرداخته و سپس به اعطاى نیروى اندیشه و قدرت تشخیص از سوى پروردگار به بشر می پردازد و در ادامه بر اصل 

کرامت انسانها تأکید نموده و می فرماید: 
)الخضوع(  والخنوع  له  بالسجود  االذعان  فی  إلیهم،  لدیهم، وعهد وصیته  ودیعته  المالئكة  الله  »واستأدى 
لتكرمته، فقال سبحانه (اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِلیَس) «؛  سپس از فرشتگان خواست تا آنچه در عهده دارند 
انجام دهند و عهدى را که پذیرفته اند وفا کنند، این گونه که بر آدم سجده کنند، و او را بزرگ بشمارند و فرمود: 

»بر آدم سجده کنید پس فرشتگان همه سجده کردند جز شیطان«. 
»منشور  تشریح  در  مجتبی)ع(  امام  بزرگوارش حضرت  فرزند  به  بلند خود  نامۀ  از  فرازهایی  در  حضرت)ع( 

انسانیت« که می توان آن را »قانون اساسی اخالق و تربیت اسالمی« نامید، می فرماید: 
کرم نفسک عن کل دنّیة وإن ساقتک إلی الرغائب فإّنک لن تعتاض بما تبذل من نفسک عوضًا. وال  »أ
تكن عبد غیرک قد جعلک الله حرا«؛  نفس خود را از هر گونه پستی باز دار، هر چند تو را به اهدافت رساند؛ 
زیرا نمی توانی به اندازۀ آبرویی که از دست می دهی بهایی به دست آورى. بردۀ دیگرى مباش، که خداوند تو 

را آزاد آفرید. 

جلوه های کرامت انسانی از دیدگاه نهج البالغه
امیرالمومنین در نهج البالغه مواردى مانند: اصل برابرى، عدالت، آزادى، حقوق و حفظ عزت انسانی که 
جلوه هایی از کرامت انسانی هستند را بیان نموده و بدین ترتیب از همه انسانها و به ویژه از مسلمانان و شیعیان 
می خواهد تا با عمل کردن به این اصول، در راه تحقق آنها تالش کرده و در حفظ کرامت انسانی بكوشند 

)حكیمی، 1399(
برابری )کاملی، 1385( 

برابرى، یكی از اصول مهم و الزمه تحقق کرامت انسانی است. همه انسان ها به خاطر انسان بودنشان قابل 
احترام بوده و همه شهروندان در برابر قانون از حقوق یكسان برخوردارند. فضیل بن جعد می گوید: »مهمترین 
عاملی که موجب دست کشیدن عرب از حمایت حضرت علی)ع( شد، مسأله مالی بود زیرا امام)ع( شریف را بر 
غیرشریف و عرب را بر عجم برترى نمی داد و با رؤسا و بزرگان قبایل آن گونه که پادشاهان رفتار می کردند، رفتار 
نمی کرد و تالش نمی  کرد کسی را با دادن صله و مال به خود متمایل کند، در حالی که معاویه عكس این رفتار 

می کرد و به همین جهت مردم، علی)ع( را ترک کرده و به معاویه می گرویدند.«
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حفظ آزادی و آزادگی در نهج البالغه 
اصل آزادى یكی از مهم ترین جلوه هاى تحقق کرامت انسانی است. انسان مختار است و در حدود شرعی 
خود آزادى و اختیار کامل دارد. آزادى عامل رشد شخصیت انسان است و یكی از عواملی که به کرامت آدم 
آسیب می رساند، محدود ساختن آزادى وى است؛ زیرا »آزادى در تعبیر حقوقی آن، نوعی استقالل و خودسامانی 
در زمینه هاى گوناگون زندگی است که از لحاظ رشد شخصیت انسان ضرورت داشته و در چارچوب مقررات و 
ممنوعیت هاى الهی و عقالیی است. در نهج البالغه نیز به ابعاد مختلف آزادى و جنبه هاى مختلف آن از جمله 
آزادى بیان و آزادى سیاسی پرداخته شده است. امام علی علیه السالم آزادى را ابزار حفظ کرامت انسان می دانست و 
ُهم َاْحرار؛ همه مردم آزاد هستند«. یا اینكه می فرمود: »ال َتُكْن َعْبَد َغْیرَِک َو َقْد َجَعَلَک  می فرمود: »ِاّن الّناَس ُکلُّ

الّله ُ ُحّرا؛ بنده دیگرى مباش که خداوند، تو را آزاد آفریده است«. 
ایشان در فرازى از سخنرانی خود در صحراى صفین می فرمایند: »فال تكّلمونی بما تكّلم به الجبابرة، وال 
ظوا مّنی بما یتحّفظ به عند أهل البادرة، وال تخالطونی بالمصانعة، وال تظّنوا بی استثقااًل فی حّق قیل لی،  تتحفَّ
وال إلتماس إعظام لنفسی«؛  پس با من چنان که با پادشاهان سرکش سخن می گویند حرف نزنید و چنان که از 
آدمهاى خشمگین کناره می گیرند دورى نجویید و با ظاهرسازى با من رفتار نكنید و گمان مبرید اگر حقی به 

من پیشنهاد دهید بر من گران آید، یا در پی بزرگ نشان دادن خویشم. 
امام در مورد چگونگی بیعت مردم با ایشان می فرماید: »وإّن العاّمة لم تبایعنی لسلطان غالب، و ال لعرض 
حاضر«؛  همانا بیعت عموم مردم با من نه از روى ترس قدرتی مسلط بود، و نه براى به دست آوردن متاع دنیا. 

ایشان هم چنین به مالک اشتر تاکید می کنند:
»واعلم أّنه لیس شیء باّدعی إلی حسن ظّن راع برعّیته من إحسانه إلیهم وتخفیفه المؤونات علیهم وترک 
استكراهه اّیاهم علی ما لیس له قبلهم«؛ بدان اى مالک! هیچ وسیله اى براى جلب  اعتماد والی به رعیت، بهتر از 

نیكوکارى به مردم و تخفیف مالیات و عدم اجبار مردم به کارى که دوست ندارند، نمی باشد. 
می توان گفت بی شک مطیع و برده بودن در برابر خلق و سلب آزادى هاى مشروع انسان ها، از جدى ترین 
آسیب ها در برابر اصل »کرامت انسانی« است. منشأ این کرامت، همان دمیدن روح خدایی در آدم و دستور 

خداوند به مالیک مبنی بر سجده به آدم است که پیشتر ذکر شد. 
امام در دوره حكومت خود به افراد مخالف اجازه می داد که در مجالس عمومی در کمال آزادى سخنان 
خود را بیان کنند. یكی از افراد قبیله بنی اسد در حالی که امام سخنرانی می کرد، میان صحبت ایشان از امام 
پرسید: »چگونه مردم شما را از این مقام کنار زدند، در حالی که شایسته تر بودید؟ امام پاسخ داد: »اى برادر بنی 
اسدى، تو نااستوار و ناسنجیده سخن می گویی! ولی حق خویشاوندى و پرسش گرى دارى. این برخورد امام، 
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داللت بر پایبندى ایشان در حفظ آزادى بیان بوده و امام با این رفتارش، در عین حفظ آزادى انسانی، امر تربیتی 
و حقوقی را از هم جدا کرد )کاملی، 1385(. 

حقوق در نهج البالغه 
اصطالح حقوق بشر که در سایر فرهنگ ها سابقه تاریخی چندانی نداشته و در قرن هاى اخیر بر سر زبان ها 
افتاده، از هزار و چهارصد سال پیش به صورت گسترده و همه جانبه در آیین مقدس اسالم مطرح شده است. 
موضوع »حقوق بشر« یكی از مباحث مهم در امر حكومت به شمار می آید و نظام حقوقی اسالم، به خاطر 
داشتن منابع اصیل و توجه به جنبه هاى گوناگون زندگی انسان، مباحث جامعی درباره حقوق بشر مطرح می کند. 

حضرت)ع( در خصوص پرهیز از تجاوز به حقوق دیگران می فرماید: 
»ال یعاب المرء بتأخیر حّقه، إّنما یعاب من أخذ ما لیس له«؛  مرد را سرزنش نكنند که چرا حقش را با تأخیر 

می¬گیرد، بلكه سرزنش در آنجا است که آنچه حقش نیست بگیرد. 
از منظر نهج البالغه، یكی از مظاهر تجاوز به حقوق دیگران، مردم آزارى است. لذا در فرازهایی از این کتاب 

شریف، از مردم آزارى به مذمت یاد شده است: 
»طوبی لمن... عزل عن الّناس شّره«؛  خوشا به حال کسی که آزار او به مردم نمی-رسد. و »فالمسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ویده إاّل بالحّق، وال یحّل أذى المسلم إاّل بما یجب«؛   پس مسلمان کسی است که 
مسلمانان از زبان و دست او آزارى نبینند مگر آنجا که حق باشد و آزار مسلمین روا نیست جز در آنچه که 

واجب باشد. 
حضرت)ع( در نامۀ معروف خود به امام مجتبی)ع( بر رعایت حقوق زنان و صیانت ازکرامت انسانی آنها تأکید 

کرده و می فرمایند: 
»وال تملک المراة من أمرها ما جاوز نفسها، فإّن المرأة ریحانة، ولیست بقهرمانة وال تعد بكرامتها نفسها، وال 
تطعها فی أن تشفع لغیرها، وإّیاک والتغایر فی وغیر موضع غیرة، فإّن ذلک یدعو الصحیحة الی السقم«؛  کارى 
که برتر از توانایی زن است به او وامگذار، که زن گل بهارى است، نه پهلوانی سخت کوش، مبادا در گرامی 
داشتن زن زیاده روى کنی که او را به طمع ورزى کشانده براى دیگران شفاعت نماید. بپرهیز از غیرت نشان 

دادن بیجا که درست کار را به بیمار دلی، و پاکدامن را به بدگمانی رساند. 
قرار  توجه حضرت)ع(  مورد  نیز  مسلمان  غیر  اقلیتهاى  مسلمان، حقوق  انسانهاى  رعایت حقوق  بر  عالوه 
می گرفت. اما بی شک اوج تحقق کرامت انسانی در نهج البالغه و سیرۀ علی بن ابی طالب)ع(، رعایت حقوق 
همان هایی است که به عنوان مخالفان او قلمداد می شده اند. پیش از آغاز جنگ صفین، امام)ع( خطاب به 
لشكریان خود، لزوم رعایت حقوق دشمن را بیان نموده و تاکید می کند که مسلمین آغازگر جنگ نبوده، فراریان 



مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 264

را تعقیب ننموده و مجروحان را نكشند. 
»ال تقاتلوهم حتی یبدؤوکم، فإّنكم بحمدالله علی حّجة، و ترکكم ایاهم حتی یبدؤوکم حّجة اخرى لكم 
علیهم. فإذا کانت الهزیمة بإذن الله فال تقتلوا مدبرًا، و ال تصیبوا معورًا، و التجّهزوا علی جریح«؛ این همه بیانگر 
رعایت حقوق مخالفان از دیدگاه نهج البالغه و  البته وجود مقدس موال علی)ع( است. )دشتی، 1379؛ جوادى 

آملی، 1380(

کرامت ذاتی انسان
امام علی )ع(، انسان را موجودى آزاده می داند که هیچ ذلتی را نمی پذیرد و درخور کرامت انسانی نیست که 
کسی، انسان دیگر را ارباب خود بداند: »ال تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرًا«؛)نامه 31( بردۀ هیچ کس 

مباش؛ زیرا خداوند ترا آزاد آفریده است. 
سید رضی در نهج البالغه آورده است:  وقتی امام علی علیه السالم به شهر انبار وارد شد، مردم شهر از مرکب هاى 
خود پیاده شدند و پیشاپیش امام دویدند. امام با عصبانیت فرمود: این چه کارى است که انجام می دهید؟ 

گفتند: یكی از عادت هاى ماست که به وسیله آن، حاکمان خود را گرامی می داریم. امام فرمود: 
وَن ِبه فی آِخَرِتُكْم َو ما َاْخَسر  وَن َعلی َاْنُفِسُكْم فی دنیاُکْم َو َتُشقُّ ُكْم َلَتُشقُّ َو الّله ِ ما َیْنَتِفُع ِبهذا ُامراُءُکْم َو إنَّ

َعَة َمَعها ااَلماُن ِمَن الّنار.  َة َوراَءَها الِعقاُب َو َاْرَبح الدَّ الَمشقَّ
به خدا قسم، امیران شما از این کار سودى نمی برند. شما خودتان را در دنیا و آخرتتان به زحمت می اندازید و 
چه زیان بار است، زحمتی که به دنبالش عذاب باشد و چه سودمند است، آسایشی که به همراه دورى از آتش 

باشد. )حكمت 37(

ارج نهادن به مقام انسانیت
ارزش گذاشتن به مقام انسانیت انسان هم در گفتار و هم کردار امام علی )ع( مشهود می باشد که در این میان 

جنسیت، دین و مذهب و سایر فضایل انسانی نقشی ندارد. 
 امام در زمان خالفت خویش، با مردى از اهل کتاب هم سفر شد. آن مرد که امام علی علیه السالم را نمی شناخت، 
از ایشان پرسید: مقصدت کجاست؟ امام فرمود: کوفه. وقتی بر سر دو راهی رسیدند، امام از راه کوفه نرفت، 
بلكه آن مرد را همراهی کرد. آن مرد با شگفتی پرسید: مگر به کوفه نمی روى؟ امام فرمود: چرا، می خواهم 

قدرى تو را همراهی کنم تا حق دوستی را به جا آورده باشم. )کلینی، 1379(
این مورد در نامه امام علی )ع( به مالک اشتر به عنوان والی مصر نیز به چشم می خورد که به ایشان فرمود: قلب 
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خود را سرشار از رحمت و محبت نسبت به مردم ساز و همچون حیوان درنده نسبت بدانان مباش؛ زیرا آنان یا 
برادران دینی تو هستند و یا انسان هایی همچون تو )نامه 53( و همچنین بسیارى از نمونه هاى تكریم انسان به ویژه 

تهیدستان در نامه حضرت به مالک اشتر، مورد اشاره قرار گرفته است )نامه 53(. 
آن هنگام که به امیرالمومنین خبر می دهند که غارتگران سپاه معاویه بر مردم هجوم برده و زیورآالت زنان را 
با خفت و خوارى از آنان گرفته  اند، بسیار خشمگین می شود و سخنانی می گوید که انسان از دیدن روح بلند و 

حساس ایشان در مواجهه با این حادثه شگفت زده می شود:
»و لقد بلغنی أّن الرجل منهم کان یدخل علی المرأة المسلمة وااُلخرى المعاهدة فینتزع حجلها وقلبها وقالئدها 
 مسلمًا مات من بعد هذا أسفًا ما کان ملومًا بل کان به عندى جدیرًا « )خطبه 27(: به من 

ً
ورعثها... فلو أّن امرأ

خبر رسیده است که یكی از آن )غارتگران(، بر زنی مسلمان و زنی غیر مسلمان وارد شده و زیور آالت آنان را 
از تن آنان بیرون آورده و برده است... اگر به سبب این حادثه و ناراحتی حاصل از آن، مسلمانی بمیرد، مالمت 

نخواهد شد و از نظر من کارى سزاوار و در خور است. 
این سخن، نمونۀ زیباى ارزش انسان از دید امام علی )ع( است و نكته مهم آن است که امام علی )ع( دین و 
مذهب و جنسیت را در این حادثه دخالت نداده و تجاوز به حقوق مردم مظلوم و ستمدیده اى را که در نظام 

اسالمی زندگی می کنند، ناپسند دانسته است. 

توصیه امام)ع( به رفتار مبتنی بر تکریم حاکمان 
در خطبه ها و نامه هاى امام خطاب به والیان و فرماندهان خود، مكررا رعایت حقوق مردم، مسئولیت والی 
در قبال آنها، ضرورت جلب رضایت عامه، مدارا با مردم، جانبدارى از توده مردم در برابر خواص و... گوشزد 
می شود که البته در این دیدگاه، حق حمایت و کرامت انسانی، باید نزد حكومت ها محفوظ بماند. رفتار مبتنی بر 
تكریم دو جنبه دارد: رفتار کریمانه مبتنی بر روابط دینی و رفتار کریمانه مبتنی بر روابط انسانی )کاملی، 1385(. 
امام علی )ع( در روابط اجتماعی با مردم، رفتارى کریمانه با مردم داشته و در این خصوص دین و مذهب، سن 

و جنسیت آنها اهمیتی نداشت )کاملی، 1385(. ایشان در عهدنامه معروفش به مالک اشتر می فرماید:
ُهْم ِصْنفاِن  ْطَف ِبِهْم َو ال َتُكوَننَّ َعَلْیِهْم َسُبعا ضاریا َتْغَتِنُم َاْکَلُهْم، َفِانَّ َة َو اللُّ ِة َو اْلَمَحبَّ ِعیَّ ْحَمَة ِللرَّ َو َاْشِعْر َقْلَبَک الرَّ

یِن َاْو َنظیٌر َلَک ِفی الَخْلِق.  ِاّما َاٌخ َلَک ِفی الدِّ
مهربانی را پوشش دل خود قرار ده و با مردم دوست و مهربان باش. مبادا مثل حیوان درنده خویی باشی که 
خوردن مردم را غنیمت می شمارى؛ زیرا مردم دو دسته اند: گروهی برادر دینی تو و گروهی دیگر همانند تو در 

آفرینش هستند )نهج البالغه(. 
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در این روایت از نهج البالغه، واژه »الّرعیة«؛ عام بوده و شامل عموم مردم اعم از مسلمان و غیرمسلمان 
می شود. کرامت انسانی از دیدگاه امام )ع( که مالک اشتر را فرمان به پیروى از آن می دهد، به معناى مساوى 
شمردن مردم است، تساوى انسان ها با هر رنگ، دین و مذهب در قبال حاکم و در زندگی سیاسی و اجتماعی و 
نهی امام از اینكه حاکم نباید صفت درنده خویی داشته باشد، به این نكته اشاره دارد که تجاوز به حقوق دیگران، 

انسان را از مقام انسانیت دور می کند و در ردیف حیوانات قرار می دهد )کاملی، 1385(
بر اساس سیره امیرالمومنین، وظیفه حاکم حفظ کرامت انسانی و ممانعت از خدشه دار شدن آن است. ایشان 
با مردم بر اساس روابط و شأن انسانی رفتار می کرد. امام وقتی از جنگ صفین به کوفه باز می گشت، به قبیله اى 
از بنی همدان برخورد کرد. حرب بن شر حبیل که از بزرگان قوم خود بود نزد حضرت علی علیه السالم آمد. سپس 
پیاده به دنبال امام راه افتاد، در حالی که امام سواره بود. امام علی علیه السالم فرمود: »بازگرد که پیاده رفتن چون 

تویی با چون من، موجب فریفته شدن والی و خوار شدن انسان مؤمن است. ) حكمت 322(
حق برخورداری انسان از یک رفاه نسبی

یكی از نمونه هاى کرامت انسانی، برخوردارى وى از یک زندگی متعارف است. درواقع باید گفت تمام مردم 
حق دارند از یک زندگی آبرومند و در شأن خویش برخوردار باشند و بتوانند از نعمت هاى الهی استفاده کنند. 

امام )ع( درمورد برخوردارى مردم کوفه از نعمت هاى الهی، چنین فرموده است:
البّر ویجلس فی الظّل ویشرب من ماء  ناعمًا، إن أدناهم منزلة یأکل من  إاّل  بالکوفة أحٌد  »ما أصبح 
الفرات«. همه مردم کوفه برخوردار از نعمت هستند. پایین دست ترین آنان نان گندم می خورد و در سایه زندگی 

می کند و آب فرات می نوشد. 
امام علی )ع( شهر کوفه را جایگاهی مناسب و شایسته براى انسان می داند که او را به خوارى دچار نمی کند. 
سخن امام )ع( درمورد مقایسه وضع معیشت مردم کوفه با مردم عراق و عربستان است که آنان از حداقل زندگی 
برخوردار نبودند. همچنین در موردى که امام )ع( فرد مسیحی متكدى را می بیند، امر می فرماید که از بیت المال 
زندگی وى را تامین کنند. )31( امام حتی یک مورد تكدى گرى را نیز ناپسند می شمارد؛ زیرا در جامعه علوى 
کسی نباید کرامت انسانی خویش را زیر پا بگذارد و نظام اسالمی وظیفه دارد زندگی اولیه و متعارف تمامی افراد 
را به گونه اى آماده کند که آنان بدون هیچ خفت، ذلت و حقارتی، زندگی در خور شأن خویش داشته باشند. 

رعایت کرامت افراد تهی دست
بزرگی هر انسان، وابسته به انسانیت اوست و مقام، تحصیالت، موقعیت اجتماعی، ثروت و... هیچ یک 
سبب برترى کسی بر دیگرى نمی شود. از این دیدگاه، رعایت کرامت انسانی تهیدستان و اقشار پایین دست 
جامعه اهمیت فراوانی پیدا می کند. امام علی )ع( در مواجهه با چنین افرادى درخطبه 53 نهج البالغه چنین توصیه 
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می فرماید:
خدا را دربارۀ طبقات فرودست، در نظر گیر؛ آنان که راه چاره ندارند. مستمندان، نیازمندان، تهیدستان و 
ازکارافتادگان. همانا در این طبقه کسانی هستند که دست سؤال دارند و افرادى هم هستند که بدون پرسش باید 
به آنان بخشش شود. بنابراین، بدانچه خداوند در مورد آنان به تو دستور داده، عمل نما؛ قسمتی از بیت المال و 
قسمتی از غالت هر سرزمین را به آنان اختصاص بده...؛ زیرا این گروه از مردم بیشتر شایسته توجه و احقاق حق 
هستند... و دربارۀ یتیمان و از کار افتادگان، بررسی و دقت کن... و براى حاجتمندان وقت خاص مقرر کن که 
به نیاز آنان شخصًا رسیدگی کنی. مجلس عمومی و همگانی براى آنان تشكیل ده و به خاطر خداوند؛ آفریدگار 
خود، براى آنان تواضع کن و لشكریان و محافظان و پاسبانان را از این مجلس دور ساز تا هر کس به صراحت و 

بدون ترس و لكنت زبان با تو سخن بگوید )نامۀ 53(. 
تشکیل جلسه عمومی با مردم 

امام علی علیه السالم جلسه هاى بسیارى با مردم تشكیل می داد و برگزارى جلسه عمومی با مردم را عامل به وجود 
آمدن و حفظ کرامت انسانی می دانست. ایشان به مالک اشتر سفارش می کرد:بخشی از وقت خود را مخصوص 
کسانی قرار ده که به تو نیاز دارند. خودت را براى آنان فارغ دار و در مجلس عمومی بنشین و در آن جلسه فروتن 
باش در برابر خدایی که تو را آفریده است. سپاهیان و یاران و نگهبانان و پاسبانان را از آنان باز دار تا سخن گوى 

مردم با تو، بی لكنت )فصیح( سخن بگوید )کاملی، 1385(. 
حضرت علی علیه السالم براى کسانی که قدرت سخن گفتن در جمع را نداشتند، صندوق جمع آورى شكایات 

یا »بین القصص« را تشكیل داد تا مردم نظرها و شكایت هاى خود را بنویسند و در آن قرار دهند. 
َلِة. 

َ
َمْن کاَنْت َلُه ِالیَّ ِمْنُكم حاَجٌة َفْلَیْرَفْعها فی ِکتاٍب اِلَُصوَن ُوُجوَهُكْم َعِن الَمسأ

هر کسی از شما به من نیاز دارد، آن را در نامه اى بنویسد و در آن صندوق بیندازد تا آبروى شما را از خوارى 
خواهش حفظ کنم. 

این رفتار امام علی علیه السالم و روش برخورد او با مردم به این نكته بسیار مهم تربیتی اشاره دارد که با حفظ 
کرامت انسان، زمینه اصالح و تربیت سالم وى فراهم می شود و اصالح فرد و جامعه آغاز و انجام می پذیرد. 

همچنین زمینه کرامت اکتسابی تقوا فراهم می آید. 
 لزوم حفظ کرامت شخصی انسان

از سوى دیگر همان گونه که همه موظفند براى مقام انسانیت دیگران ارزش قایل شوند، خود شخص نیز 
موظف است این کرامت الهی را حفظ کرده و به آن احترام بگذارد. از منظر امام علی)ع( هر کار که موجب 

خفت و پستی نفس انسانی گردد،  باید کنار گذاشته شود. 
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کرم نفسک عن کّل دیّنٍة وإن ساقتک إلی الرغائب فإّنک لن تعتاض بما تبّذل من نفسک عوضًا وال تكن  »أ
عبد غیرک وقد جعلک الله حرًا«؛) نامۀ 31( بزرگوارتر از آن باش که به هر پستی تن دهی؛ هر چند که تو را به 
مقصودت )از اموال فراوان دنیا( برساند؛ زیرا تو نمی توانی در عوض آبرو و شخصیت انسانی خود که از دست 
می دهی، چیزى به دست آورى. و بنده هیچ کس مباش؛ زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است. از طرفی انسان 
چه در رفتار و چه گفتار باید به گونه اى عمل کند که کرامت انسانی وى حفط گردد؛ انسان نباید سفره دل خود 
را براى هر کس باز کند مبادا که خوار و خفیف شود و همچنین رفتار انسان نیز نباید موجب خفت وى گردد. 
علیها  ر  أمَّ من  نفسه  علیه  وهانت  ه،  ُضرَّ عن  کشف  من  بالُذّل  ورضی  الطمع،  استشعر  من  بنفسه  »أزرى 
لسانه«؛)حكمت 2( هر کس طمع ورزد، خود را تحقیر کرده و کسی که سختی ها و ناراحتی هایش را فاش کند، 
به ذلت خویش راضی گشته و کسی که زبانش را بر خود امیر کند، شخصیت خویش را پایمال ساخته است. 

مراعات کرامت انسانی در مقام قضاوت
هر گاه کسی در مقام قضاوت قرار گیرد باید در مواجهه با فرد متهم مراقب باشد که رفتارش موجب تحقیر 
شخصیت متهم نگردد، چنانكه امام علی)ع( در نامه اى به محمد بن ابی بكر، در خصوص رعایت مقام انسانی در 
مقام قضاوت نوشته است: هرگاه در میان مردم داورى می کنی، در برابر آنان فروتنی کن و به نرمی رفتار بنما و گشاده 
رو باش و در نگاه کردن به گوشۀ چشم و خیره شدن، با برابرى رفتار کن تا بزرگان به ستمگرى ات، به سود آنان، 

طمع نكنند و ناتوانان از عدالت تو بر آنها ناامید مباشند )تحف العقول، 1404ق؛ بحارالنوار، 1404 ق(. 
شاید بتوان گفت زیباترین سخن امام در بزرگداشت کرامت انسانی، ذکر این سخن پیامبر )ص( باشد: »إّنی 
سمعت رسول الله )ص( یقول فی غیر موطن: لن تقدس ُاّمة ال یؤخذ للضعیف فیها حّقه من القوى غیر متتعتع«؛ )نامه 
53(. من بارها از رسول خدا )ص( این سخن را شنیدم که فرمود: »تقدیس و ستایش نمی شود گروهی که حق 

ضعیف را از قوى بدون پرده پوشی و لكنت زبان نگیرد. 
کرامت انسانی و اجتناب از گناه 

از دیدگاه روان شناختی و تربیتی، ارتكاب گناه و یا انجام افعال ناپسند و فساد اخالقی، رابطه مستقیمی 
با دیدگاه شخص نسبت به شخصیت خویش دارد. انسانی که شخصیت خویش را گرامی بدارد، از گناه و 
اعمال ناشایست پرهیز می کند. شخصیت انسان و کرامت انسانی سبب می شود که وى از گناه دورى کند چرا 
که ارتكاب گناه سبب تحقیر روح الهی انسان می گردد. از دیدگاه امام علی )ع(، شایسته نیست کسی که روح 

خداوند در وجود او دمیده شده در منجالب آلودگی ها و گناه دست و پا بزند. 
»من کرمت علیه نفسه  هانت علیه شهواته« )حكمت 449(. کسی که شخصیت خود را گرامی بدارد، 

شهوات )و ناپسندى ها( را خوار خواهد شمرد. 
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ْتَقاُکْم 
َ
أ ِه  اللَّ ِعْنَد  ْکَرَمُكْم 

َ
أ ِإنَّ  که  است  متعال  خداوند  سخن  از  دیگرى  ترجمه  امیرالمومنین،  سخن  این 

)حجرات، 13(. 

کرامت انسانی و ایمن ماندن سایرین 
کسانی براى خود ارزشی قائل نبوده و کرامت خود را ارج نمی نهند، افرادى هنجار شكن هستند که به هیچ 
یک از اصول اخالقی و عرفی پایبند نبوده و غالبا مرتكب رفتارهایی می شوند که به شخصیت و کرامت نفس 
انسانی لطمه وارد می کند. چنانكه حدیث اخالقی از امام هادى علیه الّسالم موجود است که در تحف العقول 
آمده، آن حضرت می فرماید: من هانت علیه نفسه فال تامن شره: کسی که نزد خودش احساس شخصیت نكند 

از شر او ایمن مباش )حرانی، 1404ق(. 
و حضرت علی علیه الّسالم نیز در این خصوص چنین می فرماید: »من هانت علیه نفسه فال ُتْرَج خیُره« کسی 

که شخصیت نزد او خوار و پست باشد، به خیر او امیدى نیست. 

تأثیرات شناخت صحیح و جهل انسان نسبت به خود بر کرامت انسانی )بهروز و نصری، 1394(
 زمانی که انسان خود و هدف و مقصد اصلی خویش را به درستی بشناسد و جایگاه واقعی خود را کشف 
کند، دنیا و امورات آن، او را به خود مشغول نخواهد ساخت، بلكه تمام سعی و تالش خود را براى نیل به هدف 
ُة َعْیٍن ِمْن َوَلٍد َو اَل َمال« )نهج البالغه،  واالى انسانی به کار خواهد گرفت: »اَل َتْشَغُلُهْم َعْنَها ِزیَنُة َمَتاٍع َو اَل ُقرَّ
خطبه199(. چنین انسان هایی زرق و برق دنیا چشمانشان را خیره نكرده و جواهراتش آنها را نخواهد فریفت؛ 
ْعُیِنِهْم َو َراَقُهْم ِزْبِرُجَها« 

َ
ْنَیا ِفی أ ُهْم َحِلَیِت الدُّ چنان که به تعبیر آن حضرت، برخی فریفته این امور شدند: »َو َلِكنَّ

)همان، خطبه3(. انسان اگر خود و دنیایی را که در آن زندگی می کند، شناخت، به هیچ وجه از فرزندان دنیا 
ْنَیا« )همان، خطبه42(، و به دنبال آبادانی دنیا به  ْبَناِء الدُّ

َ
ْبَناِء اآلِْخَرِة َو اَل َتُكوُنوا ِمْن أ

َ
نخواهد گشت: »َفُكوُنوا ِمْن أ

قیمت خرابی آخرتش نخواهد بود؛ چنان که برخی دنیاخواهان به این بال گرفتار شدند: »َتْعُمُر ُدْنَیاَک ِبَخَراِب 
آِخَرِتک« )همان، نامه71(.      

بالعكس جهل انسان به جایگاه خود در نظام آفرینش، بزرگ ترین ضربه را بر پیكره کرامت انسانی وارد کرده، 
موجب سقوط او از مقام »احسن تقویم« به »اسفل سافلین« خواهد شد. جهل انسان به خود موجب می شود 
انسان با وجود اصیل و ذات و ماهیت اصلی خود کاماًل بیگانه گشته و چیز دیگر یا کس دیگرى را »خود« پندارد 
)ازخودبیگانگی(. از نگاه امیرالمومنین)ع(، شناخت جایگاه انسان در نظام آفرینش، او را از هالکت بازمی دارد: 
»َما َهَلَک َمن َعرَف َقدَرُه« )تمیمی آمدى، 1366(. در نظر آن حضرت، جاهل به خود، جاهل و نادان محسوب 
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الَّ َیْعِرَف َقْدَرُه« )نهج 
َ
می شود، گرچه عالم به تمامی علوم دنیا باشد: »اْلَعاِلُم َمْن َعَرَف َقْدَرُه َو َکَفی ِباْلَمْرِء َجْهاًل أ

 البالغه، خطبه103(. از طرفی، جهل انسان نسبت به خود و جایگاه انسانیش، تبعات دیگرى همچون خودفروشی، 
لذت گرایی در دنیا و تالش در جهت برخوردارى از لذایذ غریزى و دنیوى را در برخواهد داشت. 

آسیب شناسی کرامت انسانی 
تحقق  تا  دارد که  موجب می شوند  و معضالتی وجود  موانع  انسانی،  تحقق کرامت  راه  در  قطع  به طور 
»کرامت انسانی« با مشكل مواجه شود و به نوعی، آسیب جدى به این اصل مهم وارد گردد. امام )ع( مواردى 
از قبیل استبداد، استعمار، اسارت، انحطاط، باطل گرایی، جهل، فقر و تملق را از مهم ترین موانع جدى در راه 

تحقق کرامت انسانی به حساب می آورد. )بهروز و نصرى، 1394(
حضرت علی)ع(، استبداد را عامل رکود فكرى و هالکت و مانع تعادل سیاسی دانسته و خطاب به زیاد بن ابیه 

والی فارس خاطرنشان می کند: 
»استعمل العدل وأحذر العسف والحیف، فإّن العسف یعود بالجالء، والحیف یدعو إلی السیف«؛  

عدالت را بگستران و از ستمكارى پرهیز کن، که ستم، رعیت را به آوارگی کشاند و بیدادگرى به مبارزه و 
شمشیر می انجامد. 

ایشان در نامة حكمت آمیز خود خطاب به حضرت امام مجتبی)ع( می¬نویسند: 
»وال تظلم لّما ال تحّب أن تظلم«؛   بر کسی ستم روا مدار آن گونه که دوست ندارى به تو ستم شود. 

بر همین اساس بود که در یكی از نامه¬هاى طوالنی  خود خطاب به مالک اشتر نخعی در هنگام انتصابش 
به فرماندارى مصر او را از هر گونه استبداد و ظلم و خود رأیی به دور داشت، و منشور کاملی از یک حكومت 

ضّد استبدادى را براى او ارسال کرد. 
نهج البالغه، اسارت عقل و دین را مختص اسیران هواى نفس می داند و اسارت در هواى نفس یكی از 
بزرگترین موانع تحقق »کرامت انسانی« می¬باشد. حضرت)ع( در نامۀ خود خطاب به مالک اشتر، به اسارت دین 

در دست بدکاران اشاره کرده و مینویسند: 
»فإّن هذه الّدین قد کان أسیرًا فی أیدى الشرار، یعمل فیه بالهوى، تطلب به الدنیا«؛  همانا این دین در دست 

بدکاران اسیر گشته بود، که با نام دین به هوا پرستی پرداخته، و دنیاى خود را به دست می آورند. 
در حقیقت باید گفت که اسارت عقل و دین، اسارِت کرامِت انسانی، اسارت شرافِت انسانی و اسارِت نجابت 
انسانی است و آزادى آنها از این اسارت به مثابۀ برداشته شدن موانع بزرگ در راه تحقق »کرامت انسانی« است. 
انحطاط فكرى، عقیدتی و اخالقی نیز سد راه محكمی در برابر کرامت انسانهاست. کرامت انسانها زمانی 
قابل تحقق است که انسان از صراط مستقیم منحرف نشود. امام در سخنانی عوامل انحطاط یک جامعه را بیان 
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نموده و شیطان را بزرگترین مانع براى دیندارى و زیباترین و آتش افروزترین فرد براى دنیا می داند. 
جهل: جهل و نادانی یكی دیگر از عوامل انحطاط انسانها است؛ امام نیز در این خصوص فرموده است: 

»کفاَک من عقلک ما أوضح لک سبل غّیک من رشدک«؛  عقل تو را کفایت کند که راه گمراهی را از 
رستگارى نشانت دهد. 

فقر: شاید هیچ پدیده اى به اندازۀ فقر، عزت نفس انسانها را لگدمال نكرده باشد. این مسأله، واقعیتی غیر 
قابل انكار است؛ چرا که به واسطۀ تنگدستی و فقر، کرامت انسانی و حرمت انسانها مخدوش خواهد شد. به 

همین دلیل موال علی)ع( خاضعانه از محضر پروردگار میخواهد که با تنگدستی شخصیتش را لكه دار نفرماید. 
فرمایش حضرت علی)ع(، با صراحت بر این نكته داللت دارد که فقر و تنگدستی، آبروى انسان را از بین 
می برد و باعث می شود حرمت او ضایع شود. انسان فقیر مجبور است گوهر عزت و مناعت خود را زیر پا نهد و 
به بندگان خدا چشم امید بدوزد و از آنها لطف و مرحمت انتظار داشته باشد. در اینجا است که زمینه هاى ستایش 
و تملق افراد فراهم می شود و با ستایش و تملق انسانی دیگر عزت نفس و کرامت واالى انسانی به پایین ترین حد 
سقوط می کند. با ستایش و تملق انسانی از انسان دیگر، عزت نفس و کرامت واالى انسانی مخدوش گشته و با 

مقام انسان کریم سنخیت ندارد. 

نتیجه گیری
کرامت انسانی، یكی از مهمترین ویژگی هاى ذاتی انسان به شمار میرود و همان است که خداوند به فرشتگان 
امر فرمود در مقابلش به خاک بیفتند و شیطان به دلیل سرپیچی از این دستور به خشم الهی دچار شد. کرامت 
انسانی در نهج البالغه نیز مورد تأکید فراوان قرار گرفته و به طور قطع نهج البالغه به مثابه یک کتاب جامع، 

می تواند الگوى عملی و فكرى همگان در جهت نهادینه کردن اصول کرامت انسانی باشد. 
باالترین ارج  نهادن به کرامت انسان در سخنان امام علی)ع( و نهج البالغه آمده است که مدعیان حقوق بشر 
امروز اندکی از آن را در منشورها و پیمان هاى خود نیاورده و یا در عمل نشان ندادند. ویژگی حقوق انسان در 
حكمت هاى علوى آن است که امام علی)ع( به هر آنچه که فرموده یا اندیشیده، با تمام وجود عمل کرده تا 
آیندگان بدانند که مكتب امام تنها مكتب ارائه منشورها و قوانین ظاهرا زیبا نیست بلكه مكتبی عینی و عملی 
است. امام در سخنان خود به انسان ها سفارش می کنند که براى خود ارزش قایل شده و خود را دست کم نگیرند 
و از هر راه و روشی که از ارزش انسانی آنان می کاهد دورى کنند. در تعالیم دیگرى به متولیان دولت خویش 
یادآور می شود که حرمت و کیان انسان ها را نگه دارند و هیچ کس را حتی از پیرامون مذاهب دیگر براى مالیات 

مورد توهین قرار ندهند. 
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مطالب جمع آورى شده در این پژوهش، تنها جزئی کوچک از تجلی کرامت انسان در سخن و سیرۀ علوى 
است. امید که این مقدار نیز راهنمایی روشن در مسیر واالیی ها باشد و همه ما بتوانیم اندکی از آموزه هاى امیر 
مومنان حضرت علی)ع( را در گفتار و عمل خویش اجرا کرده و به توده انسان ها و به ویژه تهیدستان با نگاهی 
خدایی و علوى بنگریم و در برابر آنان احساس مسئولیت کنیم؛ مسئولیتی بزرگ و خدایی به ویژه در این زمانه 
ناهنجار که میدان الف زنی و گزافه گویی گسترده و متاسفانه عمل به گفته ها بسیار اندک شده است و امید است 
که با این گونه نوشته ها اندکی از حقایق جاودانه نهج البالغه درباره حقوق و کرامت انسان روشن شود و برترى 
بنیادین حقوق انسان از دیدگاه امام علی)ع( آشكار شود و روشنگر راه پایدارى از حقوق انسان ها قرار بگیرد و 

به ویژه اکثریت مظلوم و محروم توده هاى انسانی به آسایشی هرچند نسبی دست یابند. 
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 روش های تربیت معنوی در معارف علوی 

مریم فخری1، کبری قره خانی2، 
1- مدیر اموزگار ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اقلید
 2- دبیر زبان انگلیسی اداره آموزش و پرورش شهرستان اقلید 

خالصه
تربیتی مناسب در راستاى وصول به سعادت و کمال ابدى براى خود و دیگران،  به  انسان براى دستیابی 
به روش هاى تربیتی همگام با زمان، مكان و موقعّیت موجود نیاز دارد. وى می تواند با بهره بردارى از تجربة 
گذشتگان و منابع دینی و علمی به این روش ها دست یابد. در منابع روانشناسی و علوم تربیتی، از این روش ها 
بسیار سخن به میان آمده است، ولی این منابع کمتر به روش هاى تربیتی زیانبار و آسیب رسان توّجه و از آن 
یاد کرده اند. با این توصیف، این مقاله بر آن است که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع دینی و 
داده هاى علوم معاصر، به تبیین مهم ترین روش هاى شناختی آسیب زا در تربیت پزداخته است که عبارتند از: 
تقلید کورکورانه، تربیت کودک مطابق با شرایط دوران مرّبی، موعظه و نصیحت نابجا و بی توّجه به ارکان آن و 
آموزش محورى محض. در نهایت نیز راهكارهایی ارائه داده است، همچون به روز رسانی مبانی تربیت با استفاده 
از منابع دینی، ارائة تربیتی آینده نگر، رعایت شرایط نصیحت و در اختیار گذاشتن مطالب به کودک به اندازه و 

مطابق با نیاز وى. 

کلمات کلیدی: تربیت، روش های شناختی، روش های آسیب زا، معارف علوی. 
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مقدمه 
عبادت و پرستش خداوند متعال از جمله نیازهاى فطرى انسان است. بهره ورى و رفع این نیاز معنوى که با 
توجه به آیه خلقت راز آفرینش و با خلقت انسان عجین است، در گروه تعلیم و تربیت صحیح اسالمی در ابعاد 
مختلف وجودى انسان است. در نظریه هاى روان شناسی و علوم تربیتی در بحث یادگیرى، حیطه هاى یادگیرى 
را به سه سطح شناختی، عاطفی و روانی-حرکتی )رفتارى( تقسیم می کنند. اولین کسی که اقدام به معرفی 
حیطه هاى یادگیرى نمود »بنجامین بلوم« بود. این تقسیم بر مبناى ابعاد روان شناختی انسان است. توجه به این 
سطوح در فرآیند آموزش و تربیت عالوه بر موفقیت مربی، تربیت پذیرى متربی را نیز در سطحی بسیار باال در پی 
دارد. بر این اساس، عالی ترین هدف در تربیت به ویژه در تربیت عبادى معنوى؛ ایجاد و تقویت بینش و پرورش 
گرایش درونی فرزندان به خداوند و پایبندى عملی به تكالیف عبادى است. ازاین رو فراهم کردن زمینه یادگیرى 
و شرایط جذب به عبادات بر اساس سه حیطه »شناختی، عاطفی و رفتارى«، موجب جلب توجه و گرایش بهتر 
فرزندان به آن ها می شود. در حقیقت در فرآیند آموزش و تربیت، اول باید معرفت و شناخت حاصل شود؛ زیرا 
شناخت منجر به گرایش می شود و در نهایت به رفتار و عمل منتهی می شود. خانواده ها نیز در تربیت عبادى 
معنوى بر اساس این ابعاد سه گانه، وظایف خاصی را بر عهده دارند. به عبارت دیگر باید در تربیت عبادى معنوى 

این ابعاد سه گانه تحّقق پیدا کند تا رسیدن به هدف تربیتی یقینی شود. 
یكی از مهم ترین ابعاد تربیت دینی در دوره کودکی، تربیت عبادى است. تربیت عبادى عبارت از: »آموزش 
عبادات به متربیان و متعهد کردن آنان به انجام آن ها« است. بر اساس این تعریف، تربیت عبادى پس از تربیت 
اعتقادى از جمله ابعاد مهم در تربیت دینی است. در اهمیت و ضرورت پرداختن به این بحث جاى هیچ گونه 
تردیدى وجود ندارد؛ زیرا این بحث یكی از مهم ترین مباحثی است که پدران و مادران متعّهد به دین مقدس 
اسالم دوست دارند داراى فرزندى مؤمن و متعهد و اهل عبادت و معنویت باشند. از طرفی نیز با توجه به فلسفه 
احكام و تكالیف عبادى برگرفته از آیات و روایات، این بحث خود زمینه ساز پیشگیرى بسیارى از ناهنجارى ها 

و کجروها در فرد و جامعه خواهد بود. 
در تربیت عبادى آنچه اهمیت دارد شناخت روش هاى اجرایی و عملیاتی آن است. به سخنی دیگر موفقیت 
در تربیت عبادى منوط به سرلوحه قرار دادن روش هاى درست و مناسب برگرفته از آیات و روایات است. در این 
تحقیق بر اساس ابعاد سه گانه شناختی، عاطفی و رفتارى به بخشی از آن روش هایی پرداخته می شود که ارتباط 
با آن ها دارد. در حقیقت روش هایی که خواهد آمد بر اساس ابعاد سه گانه تنظیم شده است. بر این اساس مراد 
گاهی متربی نسبت به وظایف و تكالیف  ما از روش هاى شناختی، روش هایی است که در ایجاد شناخت و آ
عبادى معنوى مؤثر است، و روش هاى عاطفی، روش هایی که در ایجاد انگیزه و احساس و گرایش نسبت به 
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عبادات متربی کمک می کنند و در نهایت روش هاى رفتارى، روش هایی است که مربوط به حوزه عمل و رفتار 
عبادى است. 

مفهوم تربیت معنوى یكی از مسائل چالش برانگیز در فلسفة تعلیم و تربیت است. تنها دلیل برترى انسان 
نسبت به دیگر موجودات، کمال پذیرى ارزشی اوست و تنها راه دستیابی به کمال، تربیت صحیح در پرتو مبانی 
تربیتی صحیح می باشد. با بررسی زندگی انسان می توان دریافت که همة افراد خواه ناخواه تربیت  می یابند، ولی 
ممكن است در کیفّیت با یكدیگر متفاوت باشند. با این توصیف، می توان دریافت که تربیت نیز امرى نسبی 
است و به مبانی و روش هاى آن بستگی دارد. بنابراین، انسان ها براى دستیابی به کمال به بهترین نوع تربیت 

نیازمندند که با بهترین روش هاى تربیتی حاصل می شود. 
با نگاهی مختصر به منابع تربیتی می توان دریافت که رویكرد این منابع، رویكردى ایجابی است؛ بدین معنی 
که در این منابع، تنها به بایدهاى تربیتی اشاره و کمتر به نبایدهاى آن پرداخته شده است. بر اساس این نبایدها، 
تربیت کودکان گاه آن چنان پیامدها و خطراتی دارد که تربیت نكردن بهتر به نظر می رسد! از سوى دیگر، منابع 
تربیتی که در اختیار مرّبیان و متوّلیان امر تربیت قرار دارد، عمدتًا منابع غربی است و کمتر از منابع اسالمی 
تعبیر می شود و  تربیت  به روش هاى آسیب زا در  نبایدها  این  بنابراین، بررسی  امر استفاده شده است.  این  در 
بومی سازى آنها با مبانی اسالمی ضرورى به نظر می رسد. منابعی که در این زمینه نگاشته شده، بسیار اندک بوده 
است و می توان از کتاب هاى تربیت طبیعی در مقابل تربیت عاریه اى،  تربیت چه چیز نیست،  تعلیم و تربیت 
به کجا می رود،  تربیت طربناک،  اثرات پنهان تربیت آسیب زا،  هشدارها و نكته هاى تربیتی و یادداشت هاى 
ممنوعه،  برداشت هاى وارونه از عبدالعظیم کریمی و روش هاى آسیب زا در تربیت از منظر تربیت اسالمی اثر 
محّمدرضا قائمی مقّدم و مقالة »ابزارها و روش هاى آسیب زا در تعلیم و تربیت دینی دانش آموزان« از ابوالفضل 
ساجدى نام برد. در این دو منبع پیش رو نیز تقسیم بندى منطقی از روش هاى آسیب زا صورت نگرفته است و همة 

روش ها، اعّم از شناختی، عاطفی و رفتارى، بدون تفكیک از یكدیگر بیان شده است. 
کید بر  با توّجه به اهمّیت موضوع، این مقاله بر آن است که روش هاى شناختی آسیب زا را در تربیت با تأ
معارف علوى بررسی نماید و با توّجه به گنجایش مقاله، به مهم ترین روش هاى آسیب زا اشاره داشته باشد. 
بنابراین، در ادامه تعریف مختصرى از شناخت بیان می شود و روش هاى شناختی آسیب زا در تربیت بررسی 

می گردد. 
1 شناخت

شناخت یكی از ابتدایی ترین و اساسی ترین نیازهاى بشرى است که از همان بدو توّلد با وى همراه است و 
او را در برقرارى ارتباط با پیرامون خود یارى می رساند. بسیارى از اندیشمندان علوم مختلف، شناخت را به دلیل 



277مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

وضوح آن قابل تعریف نمی دانند، ولی عّده اى آن را چنین تعریف کرده اند: »حصول صورت شیء و ظهور 
شیء نزد عالم، بدون آثار خارجی و پیراسته از وجود ماّدى آن شیء« )فیض کاشانی، 1375: 18(. خداوند 
متعال که این نیاز را در انسان به ودیعه نهاده است، براى آن ابزار و منابعی مشّخص نموده که انسان به وسیلة 
آن بتواند به این مهم دست یابد. از این ابزار و منابع به تفصیل در کتب فلسفی یاد شده است. به طور خالصه، 
می توان از مهم ترین ابزار، حواس ظاهرى و باطنی، تجربه، عقل )ر. ک؛ ابراهیم زاده، 1387: 78( و قلب و از 
مهم ترین منابع، فطرت، کشف و شهود، طبیعت، تاریخ )ر. ک؛ سبحانی، 1379: 5774( و وحی )ر. ک؛ 
مغنیه، بی تا، ج 4: 340 ( نام برد. با توّجه به تعریف کوتاهی که از شناخت بیان شد، در ادامه، این مقاله به بحث 

اصلی خود، یعنی روش هاى شناختی آسیب زا در تربیت می پردازد. 
2 روش های شناختی آسیب زا در تربیت

همان گونه که شناخت یكی از ضرورّیات زندگی هر انسان، جزء جدایی ناپذیر و از ابتدایی ترین نیازهاى 
بشر در هر عصر و زمان و با هر اندیشه و افكار است، شناخت روش هاى شناختی آسیب زا نیز از ابتدایی ترین و 
اجتناب ناپذیرترین هنجارهاى تربیتی در همة اعصار و قرون به شمار می رود. بنابراین، تبیین این روش ها، به ویژه در 
جامعة کنونی که ابزار و وسایل اّطالعات و ارتباطات بسیار گسترده و غیر قابل کنترل در اختیار فرزندان است، از 
گاهی از ضرورت و اهمّیت آن و با توّجه  ضرورّیات امر تربیت به حساب می آید. با بررسی اجمالی شناخت و آ

به اهمّیت موضوع، در ادامه، انواع روش هاى شناختی آسیب زا در امر تربیت بررسی می شود. 
11( تقلید کورکورانه

تقلید در لغت به معناى آویختن چیزى به گردن حیوان )ر. ک؛ ضیاء آبادى، 1386: 36( و در اصطالح، به 
معناى پذیرش سخن دیگرى بدون دلیل است )ر. ک؛ حّلی، 1385: 22( و به طور کّلی، به چهار ِقسم تقسیم 
می شود که عبارت است از تقلید جاهل از جاهل، عاِلم از عاِلم، عاِلم از جاهل و جاهل از عاِلم )ر. ک؛ مكارم 
شیرازى، 1377، ج 2: 224(. سه ِقسم اّول، هم از نظر عقلی و هم از نظر شرعی مردود می باشند و یا حّتی 
حرام شمرده شده  است )ر. ک؛ مطّهرى، 1383، ج 19: 121(، ولی ِقسم آخر، مجاز است و یا حّتی یكی از 
ضرورّیات زندگی هر انسانی است؛ زیرا یک فرد قادر به کسب همة علوم مورد نیاز خود نمی باشد و به ناچار 
َقْبِلَک ِإالَّ  ْرَسْلَنا ِمن 

َ
أ باید از دیگران تقلید کند.  قرآن کریم نیز به لزوم تقلید معتقد است و می فرماید: ﴿َوَما 

ْکِر ِإن ُکنُتْم اَل َتْعَلُموَن: و پیش از تو، جز مردانی که به آنها وحی می کردیم،  ْهَل الذِّ
َ
ُلوْا أ

َ
وِحی ِإَلْیِهْم َفاْسأ ِرَجااًل نُّ

اَل  ُکنُتْم  ِإن  ْکِر  الذِّ ْهَل 
َ
أ ُلوْا 

َ
﴿َفاْسأ بیان  با  آیه  این  )الّنحل/ 43(.  بپرسید﴾  گاهان  از آ نفرستادیم! اگر نمی دانید، 

َتْعَلُموَن﴾ به وجوب تقلید جاهل از عاِلم در همة فنون اشاره دارد )ر. ک؛ طباطبائی، بی تا، ج 12: 384(. 
اهمّیت امر تقلید در سخنان اهل بیت)ع( از جملة حضرت علی)ع( نیز مشهود است: »ُطوبی ِلَمن َسَلَک َطریَق 
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َمَرُه: خوشا به حال کسی که بپیماید راه سالمت را با دیدة کسی که او را بینا 
َ
َرُه َو طاَعِة َهاٍد أ اَلَمِة ِبَبَصِر َمن َبصَّ السَّ

کرده است و پیروى کردن از راهنمایی که به او دستور داده است« )آمدى، 1378، ج 1: 540(. 
قرآن کریم به حدود خاّصی در تقلید قائل است و آن را در آیات بسیارى بیان داشته است. با بررسی این آیات 
می توان دریافت که تنها مجّوز و محدودة تقلید از منظر قرآن، علم است؛ یعنی انسان باید در امورى که به آن علم 
ندارد، به کسی که از آن برخوردار است، مراجعه نماید و کسب تكلیف کند؛ از جملة این آیات، آیة 170 سورة 
َوَلْو َکاَن آَباُؤُهْم اَل َیْعِقُلوَن 

َ
ْلَفْیَنا َعَلْیِه آَباءَنا أ

َ
ِبُع َما أ نَزَل الّلُه َقاُلوْا َبْل َنتَّ

َ
ِبُعوا َما أ بقره است که می فرماید: ﴿َوِإَذا ِقیَل َلُهُم اتَّ

َشْیئًا َواَل َیْهَتُدوَن: و هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه خدا نازل کرده است، پیروى کنید! می گویند نه، ما از 
آنچه پدران خود را بر آن یافتیم، پیروى می نماییم. آیا اگر پدران آنها چیزى نمی فهمیدند و هدایت نیافتند )باز از 

آنها پیروى خواهند کرد(؟﴾ )البقره/170(. 
در این آیه، خداوند به پیروى کافران از پدران خود اشاره فرموده است و به دلیل تقلید بی قید و شرط و 
غیرعاقالنه، آنان را نكوهش کرده است. استاد مطّهرى ذیل این آیه می فرماید: »هدف قرآن، تربیت است؛ یعنی 
در واقع، می خواهد افراد را بیدار کند.  قرآن می خواهد تعلیم دهد که مقیاس و معیار تشخیص باید عقل و فكر 

باشد، نه صرف اینكه پدران ما چنین کردند و ما هم چنین می کنیم« )مطّهرى، 1360: 190(. 
َوابَّ ِعنَد الّلِه  قرآن کریم حّتی مقّلدان جاهل را بدترین جنبندگان نزد خداوند می شمارد و می فرماید: ﴿ِإنَّ َشرَّ الدَّ
ِذیَن اَل َیْعِقُلوَن: بدترین جنبندگان نزد خدا، افراد کر و اللی هستند که اندیشه نمی کنند﴾ )النفال/  مُّ اْلُبْكُم الَّ الصُّ

 .)22
َقی َو َنَهاَک َعِن اْلَهَوى: سزاوارترین  َمَرَک ِبالتُّ

َ
َطْعَتُه َمْن أ

َ
َحقُّ َمْن أ

َ
ایشان در تأیید پیروى از عالم می فرماید: »أ

کسی که باید او را اطاعت کنی، کسی است که تو را به تقوى امر نماید و از پیروى خواهش بر کنار دارد« )آمدى، 
ْعِص اْلَجْهَل ُتْفِلْح: از علم و دانش پیروى کن، و از جهل و نادانی نافرمانی 

َ
ْطِلِع اْلِعْلَم َو أ

َ
1378، ج 1: 200( و »أ

اِل، َوَلِكن ِاقَتِد ِبَمن  ر ِفیَمن ُدوِنَک ِمَن الُجهَّ کن تا رستگار شوى« )همان، ج 2: 229( و »ِإَذا َعَلوَت َفاَل َتَفكَّ
َفوَقَک ِمَن الُعَلَماِء: هرگاه بلندمرتبه گشتی )و مقامی یافتی(، اندیشه نكن در کسانی که زیردست تو هستند از 

نادانان، ولی اقتدا و پیروى کن به آنها که برتر از تو هستند از دانشمندان« )همان: 300(. 
اکنون که به بیان مختصرى پیرامون تقلید از منظر قرآن، اهل بیت و صاحب نظران پرداخته شد و زمینه و هدف 

از آن بیان شد، تقلید مخّرب در تربیت و مجراى بروز این نوع تقلید بررسی می شود. 

12( تقلید مرّبی از پیشینیان
در امر تربیت نیز هر دو تقلید مثبت و منفی وجود دارد. اّما جنبة مثبت آن یا همان الگوبردارى، ضرورى است 
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و یكی از ملزومات تربیت به شمار می رود. ولی تقلید جاهالنه که مرّبیان را بیشتر درگیر خود نموده، از روش هاى 
آسیب زا به شمار می رود. این روش از آن روى آسیب زاست که مرّبی به آثار سوء بسیارى از روش هاى تربیتی 

گذشتگان توّجه نمی کند و با درست پنداشتن این روش ها به تربیت ناصحیح خود ادامه می دهد. 
یا  تربیتی گذشته،  شناختی  مبانی  دانستن  تربیتی گذشتگان، کافی  از روش هاى  مرّبیان  تقلید  دلیل  شاید 
بی ارزش دانستن امر تربیت و یا هر دو باشد. مرّبیان عزیز، از جمله والدین و آموزگاران باید بدانند که روش هاى 
تربیتی گذشتگان نیز همچون بسیارى از آداب و رسوم آنان باید بازنگرى و با مقتضّیات زمان سنجیده شود؛ زیرا 
هرچه پیشرفت هاى علمی و فّناورى حاصل می شود، به همان اندازه روش هاى تربیتی نیز باید به روز رسانی شود 

تا بتوان به خوبی از عهدة این امر خطیر برآمد. 
در اینجا شاید این شبهه مطرح شود که طبق قرآن و سّنت، بازبینی روش هاى تربیتی، خود تقلید از گذشتگان 
است. در پاسخ باید گفت، چنان که قباًل ذکر شد، پیروى از عالم، صحیح و یا حّتی ضرورى است.  قرآن نیز 
از طرف خالق انسان و عالم مطلق به همة احواالت او آمده است، سّنت نیز که شامل سخنان پیامبر اکرم و ائّمة 
اطهار)ع( است، طبق گفتة قرآن کریم1، همان وحی است. پس این تقلید، در واقع، از نوع تقلید کورکورانه نیست 
و کاماًل الزم و ضرورى است. عالوه بر این، هنوز به طور جامع و کامل از این منبع بسیار غنی و ارزشمند بهرة 

الزم برده نشده است تا بتوان گفت این آموزه ها نیاز به بازبینی دوباره دارند. 
13( تقلید بی معنای مترّبی

»تربیت کردن، رها کردن آدمی از بسته ها و وابستگی ها، آزاد کردن از  قدرت دیگران و آشنا ساختن او 
با قدرتی است که دارد. بنا بر این تعریف، تربیت، فتح مداوم است؛ فتح وجود خویشتن، فتح قید و بندهاى 
قراردادى و تحمیلی که از جانب بزرگساالن براى رام کردن، اهلی کردن و مطیع کردن بی چون و چرا به بهانة 

تأدیب و تربیت کودک اعمال می گردد« )کریمی، 1381: 67(. 
والدین و مرّبیانی که به فرزندان مقّلد خود بهاى بیشترى می دهند و هدف از تربیت را تقلید هرچه بیشتر فرزند 
از خود می دانند، دچار این آسیب شده اند. آنها باید توّجه داشته باشند که با چنین تربیتی، فرزندانی بی اراده، 
وابسته و بدون اعتماد به نفس به ثمر می رسانند که قادر به رویارویی با مشكالت نیستند و در نتیجه، قادر به تربیت 

درست نسل بعد از خود نیز نمی باشد. 
یِه: اى  ِریَق اْلَواِضَح َوَرَد اْلَماَء َو َمْن َخاَلَف َوَقَع ِفی التِّ اُس َمْن َسَلَک الطَّ َها النَّ یُّ

َ
حضرت علی)ع( می فرماید: »أ

مردم! کسی که راه روشن را بپیماید، به آب و آبادى می رسد و هر که بیراهه رود، در بیابان بی آب و گیاه گرفتار 
شود« )نهج البالغه/ خ 201(. 

این سخن شریف گواه بر این مطلب است که اگر انسان راه و روش تربیت درست را براى فرزند خود 
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انتخاب کند، به نتیجة مطلوب دست خواهد یافت، ولی اگر تنها به فكر تربیت کودکی ساکت و مطیع باشد و 
به داشته هاى گذشته در امر تربیت و روش هاى آن اکتفا کند، راه به جایی نمی برد و با وجود تالش بسیار، در 

تربیت فرزند خود موّفق نخواهد بود. 

2 تربیت کودک مطابق با شرایط دوران مرّبی
انسان ها براى انجام هر کارى اهدافی را دنبال می کنند. هدف از تربیت نیز به طور جزیی، سالمتی روحی 
و جسمی فرزندان، آمادگی براى انجام مسئولّیت هاى سنگین، پرورش روحّیة متعادل و مقاوم در برابر مشكالت 
و... می باشد )ر. ک؛ قائمی، بی تا: 21( و به طور کّلی، »پدید آوردن انسان هاى آزاد و دور و برکنار از هر گونه 

قید بندگی دیگران و اسارت گناه و مستقل از همة انحرافات و لغزش ها« )همان، 1372: 18( است. 
براى دستیابی به این اهداف و در راستاى تحّقق آن به روش هاى تربیتی نیاز است. این روش ها بازة زمانی 
متفاوت دارند. گاه تنها به دوران کودکی منحصر می شوند و پس از آن کارآمد نیستند، گاه براى تمام عمر 
کارآیی دارند و گاه عالوه بر زندگی دنیوى، بر زندگی ُاخروى نیز تأثیر می گذارند. حال اگر هدف مرّبی، هدفی 
سطحی و پیش پا افتاده باشد و یا تنها اهداف دنیوى را دنبال نماید، به تربیتی دست خواهد زد که آینده نگر 

نیست و مشكل آفرین است. 
ُهم  َفِإنَّ آَداِبُكم  َعَلی  واَلَدُکم 

َ
أ تقِسُروا  »اَل  می فرمایند:  تربیت  در  آینده نگرى  لزوم  باب  علی)ع( در  حضرت 

َمخُلوُقوَن ِلَزماٍن َغیِر َزَماِنُكم: )ابن  أبی الحدید، بی تا، ج 20: 267(؛ یعنی »فرزندان خود را به خوى هاى خویش 
پرورش ندهید که آنها براى روزگارى دیگر آفریده شده اند« )جرداق، بی تا: 453(. 

به تعبیر زیباى جبران خلیل جبران، »فرزندان ما با ما هستند، اّما مال ما نیستند. با زمان ما هستند، اّما براى 
زمان ما نیستند. آنها متعّلق به خودشان و آیندة خود هستند... عشق خود را بر آنها نثار کنید، اّما اندیشه هایتان را 
براى خود نگه دارید؛ زیرا آنها را نیز براى خود، اندیشه اى دیگر است. جسم آنها را در خانة خود مسكن دهید، 
اّما روح آنها را به آینده واگذارید، چراکه روح آنها در خانة فردا زیست خواهد کرد که شما حّتی در رؤیا نیز 
نمی توانید به دیدار آن بروید. ممكن است تالش کنید که شبیه آنان باشید، ولی مكوشید که آنان را مانند خود بار 
بیاورید؛ زیرا زمان به عقب باز نخواهد گشت و با دیروز درنگ نخواهد کرد« )خلیل جبران، 1375: 3536(. 

البّته انسان ها هر قدر هم که بتوانند آینده را ارزیابی نموده، به تمام جنبه هاى شخصّیتی فرزندان خود دست 
یابند و از همه نظر در تربیت او کوشا باشند، تنها می توانند او را براى زندگی دنیوى آماده نمایند و از تربیت او 
براى آینده اى نه چندان دور2 که هدف از تربیت انسان، دستیابی به کماالت آن است، عاجز هستند. بنابراین، 
به منبعی براى تربیت فرزندان به منظور تكامل و رشد معنوى آنها براى جهانی دیگر نیاز دارند. این منبع همان 
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وحی است که از طریق انبیاء به انسان انتقال داده می شود )ر. ک؛ موسوى خمینی، 1378، ج 4: 32(. در نظام 
تربیتی اسالم نیز به طور کّلی، اهداف تربیت در سه مرحلة کوتاه مّدت، میان مّدت و بلندمّدت قرار می گیرند که 
جملگی زمینه ساز هدف غایی تربیت می باشند که همان صراط مستقیم است )ر. ک؛ الهامی نیا، 1386: 17(. 

با توّجه به آنچه پیرامون این موضوع مطرح شد، والدین و مرّبیان، باید به این نكته توّجه نمایند که زندگی 
کودکان محدود به امروز نیست و باید آنها را به گونه اى تربیت کنند که بتوانند قدرت مواجهه را در قبال تغییرات 
پی درپی در آینده افزایش دهند و خود را با آن تغییرات انطباق دهند. البّته منظور از انطباق این نیست که افراد 
اجازه دهند تغییرات، آنها را دگرگون سازد، بلكه انسان باید مهارت هایی کسب کند که با تكیه بر ارزش هاى 
درونی خود، ظرفّیت پذیرش هر گونه تغییر را داشته باشد. در این صورت، شخص نسبت به تغییرها گرایشی 
مثبت، انعطاف پذیر و سازگار دارد و به جاى آنكه تغییر را یک مشكل به حساب آورد، از آن به عنوان یک فرصت 
استفاده می کند )ر. ک؛ حیدرى، 1384: 147(. بنابراین، تربیت آینده نگر، یعنی آموزش مهارت هاى سازگارى 

با شرایط روز به فرزندان با هدف آسیب پذیرى کمتر آنان در مقابل تغییرات. 
3 موعظه و نصیحت نابجا و بی توّجه به ارکان آن

»موعظه به کلمات و جمالتی گفته می شود که به منظور ردع، منع و تسكین شهوت و غضب، در موارد 
الزم القا می گردد« )شكوهی  یكتا، 1366: 222( و »نصیحت یعنی پیشنهاد کار یا گفتارى که به صالح شنونده 
باشد« )الهامی نیا، بی تا: 46(. این دو لفظ تقریبًا به یک معنا می باشند )ر. ک؛ قائمی مقّدم، 1391، ج1: 7677( 
و هر دو یكی از روش هاى مهّم تربیتی به شمار می آیند که در قرآن و سّنت بسیار به آن سفارش شده، حّتی 
َک ِباْلِحْكَمِةَواْلَمْوِعَظِةاْلَح یكی از روش هاى تربیتی است که قرآن به پیامبر نیز آموخته است: ﴿اْدُع ِإِلی َسِبیِل َربِّ

ْعَلُم ِباْلُمْهَتِدیَن: با حكمت و اندرز 
َ
ْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبیِلِه َوُهَو أ

َ
َک ُهَو أ ْحَسُن ِإنَّ َربَّ

َ
ِتی ِهَی أ َسَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَّ

نیكو، به راه پروردگارت دعوت نما و با آنها به روشی که نیكوتر است، استدالل و مناظره کن. پروردگارت بهتر 
از هر کسی می داند که چه کسی از راه او گمراه شده است و او به هدایت یافتگان داناتر است﴾ )الّنحل/ 125(. 

این روش مزایاى فراوانی دارد )ر. ک؛ الهامی نیا، 1376: 63( که عبارت است از:
گاهی دور می سازد: الف( انسان را از غفلت و ناآ

»َثَمَرُة الَوعِظ اإِلنِتباُه:  نتیجة موعظت، بیدارى است« )تمیمی آمدى، بی تا، ج 1: 358(. 
ب( باعث ایجاد عالقه و دلبستگی بین مرّبی و مترّبی می شود:

َة: خلوص )یا خیرخواهی(، محّبت و دوستی به بار آورد« )همان، 1378، ج 2: 469(.  صُح ُیثِمُر الَمَحبَّ »النُّ
ج( نشانة اخالص و دلسوزى است:

صِح: هیچ خلوص و پاکدرونیی مانند پند دادن نیست« )همان، بی تا، ج 2: 832(.  »اَل ِإخاَلَص َکالنُّ
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د( از رسوایی و فضاحت جلوگیرى می کند:
صیَحَة َسِلَم ِمَن الَفضیَحِة: هر که پذیراى پند باشد، از رسوایی بر کنار ماند )همان: 650(.  »َمن َقِبَل النَّ

این روش و هر روش تربیتی دیگر، اگر در بستر مناسب خود به کار گرفته شود، اثرى مطلوب بر مترّبی خواهد 
داشت، ولی اگر مرّبی بدون توّجه به اهمّیت این مقّدمه بسیار مهم از این روش تربیتی استفاده کند، قطعًا یكی 
از روش هاى آسیب زا به شمار می رود. بستر الزم براى دستیابی به این هدف، ایجاد شرایط الزم براى هر یک از 
ارکان موعظه است. بنابراین، در ادامه، براى درک بهتر موضوع، ارکان موعظه و شرایط آنها بررسی شده است و 

به جنبة آسیب رسانی آن اشاره می شود. 
31( ارکان موعظه

قائمی  )ر. ک؛  است  شده  تشكیل  مخاطب  و  پیام  و  محتوا  مرّبی،  یا  واعظ  اساسی  رکن  سه  از  موعظه 
مقّدم، 1391، ج 1: 96(. براى دستیابی به هدف وعظ، شرایطی الزم است که اگر مهّیا نباشد، موعظه عقیم یا 

آسیب زاست. این شرایط براى هر یک از ارکان متفاوت است که در ادامه به آن پرداخته می شود. 
311( واعظ

»واعظ« که به معناى پندگو و اندرزدهنده است )ر. ک؛ داورپناه، 1374، ج 8: 385( و در علوم تربیتی 
به مرّبی اطالق می شود، از مهم ترین ارکان موعظه به حساب می آید؛ زیرا هرچه واعظ در برنامه ریزى، انتخاب 
موضوع و مخاطب، زمان و مكان و نیز چگونگی موعظه دّقت نماید و شرایط الزم را رعایت کند، به همان میزان 
گاهی و  اثرگذارى موعظه بیشتر خواهد بود )ر. ک؛ قائمی  مقّدم، 1391، ج 1: 97(. این شرایط عبارتند از: آ
بینش، صداقت و راستی، خیرخواهی، عمل کردن واعظ به وعظ خود، تواضع، نرمش، محّبت، احترام و تكریم. 

3111( آگاهی و بینش
شخص نصیحت کننده باید به محتواى نصیحت، وضعّیت و خصوصّیات مخاطب، شیوه هاى وعظ، آسیب ها 
اثر در  و آفات احتمالی آن در شرایط زمانی و مكانی مختلف و دیگر شرایط الزم براى دستیابی به بهترین 
نصیحت احاطه داشته باشد؛ زیرا به فرمودة حضرت علی)ع(: »کسی که بصیرت و بینایی ندارد، فكر و نظر او 
فاسد خواهد بود« )تمیمی آمدى، 1377، ج 1: 164( و »علمی نیست براى کسی که بصیرت و بینایی براى او 

نیست« )همان، ج 2: 1014(. 
در اهمّیت سخن حكیمان و افراد صاحب نفوذ در جامعه می فرماید: »ِإنَّ َکاَلَم اْلُحَكَماِء ِإَذا َکاَن َصَوابًا َکاَن 
 َکاَن َداًء: گفتار حكیمان اگر مطابق حق باشد، دارو و شفاست و اگر برخالف حق باشد، 

ً
َدَواًء َو ِإَذا َکاَن َخَطأ

درد و بیمارى است« )نهج البالغه/ ح 265(. 
گاهی به محتواى نصیحت، وضعّیت و خصوصّیات مخاطب و سایر شرایط الزم براى وعظ،  مرّبی بدون آ
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باعث کاهش اعتبار خود نزد مترّبی شده، اعتماد وى را از خود صلب می نماید. بروز چنین پیامدى ارزش مرّبی 
را نزد مترّبی کاهش می دهد و منجر به تمسخر وى خواهد شد. 

3112( صداقت و راستی
اگر نصیحت کننده در گفتار خود صداقت داشته باشد،   مخاطب خود را تنها به آموزه هاى حقیقی راهنمایی 
کند و مخاطب فطرتی پاک داشته باشد، نصیحت اثر الزم را بر روى مخاطب می گذارد. حضرت علی)ع( در 
باب اهمّیت فطرت پاک چنین می فرماید: »َمن َلم یعنُه الّلُه ُسبَحاَنُه َعَلی َنفِسِه َلم َینَتِفع ِبَموِعَظِة َواِعٍظ: هر که 
خداوند سبحان او را بر نفس وى یارى ندهد )و از خودش پند دهنده نداشته باشد، پند پندگوى سودش نبخشد« 
ی َیُكوَن َلُه ِمْنَها َواِعٌظ َو َزاِجٌر َلْم َیُكْن  ُه َمْن َلْم ُیَعْن َعَلی َنْفِسِه َحتَّ نَّ

َ
)تمیمی آمدى، بی تا، ج 2: 704( و »َو اْعَلُموا أ

َلُه ِمْن َغْیِرَها اَل َزاِجٌر َو اَل َواِعٌظ: بدانید آن کس که نتواند خود را پند دهد تا از گناه کناره گیرد، قطعًا دیگرى 
نمی تواند این کار را براى او انجام دهد« )نهج البالغه/ خ 71(. 

َنا ِبِه 
َ
ُقوُل َرِهیَنٌة َو أ

َ
ِتی ِبَما أ حضرت علی)ع( خود به اصل صداقت با مخاطب، پایبند بوده، چنین می فرماید: »ِذمَّ

َزِعیم: آنچه می گویم، به عهده می گیرم، و خود به آن پایبندم« )همان/ خ 16(. در جاى دیگرى نیز می فرماید: 
ِیی: و نظر خالص خود را در اختیار شما گذاردم« )همان/ خ 35(. 

ْ
»َو َنَخْلُت َلُكْم َمْخُزوَن َرأ

با دریافت  او،  به وى و دوگانگی در مبانی شناختی  از آفات بی صداقتی مرّبی، بی اعتمادى مترّبی  یكی 
آموزه هاى حقیقی است. عالوه بر این، با چنین عملی، شخصّیت مرّبی در نظر مترّبی تنّزل خواهد کرد. 

3113( خیرخواهی
یكی از خصوصّیات مرّبی، خیرخواهی او نسبت به مخاطب است. خیرخواهی صفتی است که اگر واعظ 
از آن بی بهره باشد، شاید نتوان او را به این نام نامید )ر. ک؛ قائمی  مقّدم، 1391: 100(. حضرت علی)ع( در باب 
اِصِح: چه بسا نصیحت کند کسی که ناصح و  َما َنَصَح َغیِر النَّ توّجه به این خصوصّیت واعظ می فرماید: »ُربَّ
خیرخواه نیست« )تمیمی آمدى، 1378، ج 2: 471( و در پذیرفتن نصیحت تنها، خیرخواهی را شرط می داند 
ْنُفِسُكْم: نصیحت آن کس را که خیرخواه 

َ
ِإَلْیُكْم  َو اْعِقُلوَها َعَلی أ ْهَداَها 

َ
ْن أ ِصیَحَة ِممَّ و می فرماید: »اْقَبُلوا النَّ

شماست، بپذیرید و آن را حفظ کنید و به گوش جان بسپارید« )نهج البالغه/ خ 121(. 
اگر در نصیحت، مرّبی خیرخواهی را اصل قرار ندهد، هرگز نمی تواند اعتماد مترّبی را جلب نموده، او را 
راهنمایی نماید. با این خصوصّیت که یكی از اساسی ترین خصوصّیات مرّبی است، راه براى مقاومت بی منطق 

در برابر نصایح مرّبی بسته خواهد شد و الزمة آن، اثبات این خصیصة مرّبی به مترّبی است. 
3114( عامل بودن

از جمله شرایط الزم براى اثربخشی نصیحت فرد پنددهنده، مطابقت رفتار و گفتار اوست. اگر فرد رفتار و 
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گفتارى همسان نداشته باشد، شنونده به او اعتماد نمی کند و براى سخنان او ارزشی قائل نیست تا بتوان انتظار 
اُس  َها النَّ یُّ

َ
داشت به این پندها عمل نماید. حضرت علی)ع( نیز به پیروى از فرد عامل امر کرده، می فرماید: »أ

َقْت ِمَن اْلَكَدِر: اى مردم! روشنی از زبانة  ِعٍظ َو اْمَتاُحوا ِمْن َصْفِو َعْیٍن َقْد ُروِّ اْسَتْصِبُحوا ِمْن ُشْعَلِة ِمْصَباٍح َواِعٍظ ُمتَّ
چراغ واعظی طلبید که خود به وعظ خویش عمل می کند و از چشمه اى آب طلب کنید که زالل و پاکیزه 
اِس ِإَمامًا  باشد« )همان/ خ 105(.  همچنین به پیشوایان، مرّبیان و اثرگذاران جامعه می فرماید: »َمْن َنَصَب َنْفَسُه ِللنَّ
ْجاَلِل ِمْن  َحقُّ ِباإْلِ

َ
ُبَها أ ُم َنْفِسِه َو ُمَؤدِّ ِدیِبِه ِبِلَساِنِه َو ُمَعلِّ

ْ
ِدیُبُه ِبِسیَرِتِه َقْبَل َتأ

ْ
 ِبَتْعِلیِم َنْفِسِه َقْبَل َتْعِلیِم َغْیِرِه َو ْلَیُكْن َتأ

ْ
َفْلَیْبَدأ

ِبِهْم: هر کس خود را پیشواى مردم نمود، باید قبل از آموختن به دیگران به تعلیم نفس خویش  اِس َو ُمَؤدِّ ِم النَّ ُمَعلِّ
بپردازد و قبل از تأدیب زبانش، به ادب کردن باطنش اقدام نماید و تعلیم کنندة نفس خویش و ادب کنندة آن به 

تكریم و احترام سزاوارتر است از کسی که تعلیم دهندة مردم و ادب کنندة آنهاست« )همان/ ح 73(. 
حضرت علی)ع( در نكوهش چنین افرادى می فرماید: »ُربَّ َواِعٍظ َغیِر ُمرَتِدٍع: بسا پنددهنده که خود را از 
ِتی: 

ْ
ُمُر ِبَما اَل َیأ

ْ
ن... َْنَهی َو اَل َیْنَتِهی َو َیأ کارهاى زشت باز ندارد« )تمیمی آمدى، بی تا، ج 1: 419( و »اَل َتُكْن ِممَّ

مانند کسی نباش که... مردم را از کار زشت نهی می کند، ولی خود همان را انجام می دهد و آنها را به کار خوب 
اِمی ِباَل َوَتٍر: دعوت کنندة  اِعی ِباَل َعَمٍل َکالرَّ امر می کند، ولی خود انجام نمی دهد« )نهج البالغه/ ح 150( و »الدَّ

بی عمل چون تیرانداز بدون کمان است« )همان/ ح 337(. 
ْطَوُعُهْم 

َ
اِس ِلَنْفِسِه أ ْنَصَح النَّ

َ
نصیحت کننده باید خود به گفته هاى خویش ایمان داشته، به آن پایبند باشد: »ِإنَّ أ

ِه: به راستی پنددهنده ترین مردم کسی است که بیش از همه نفس خودش را اندرز دهد و زیادتر از دیگران  ِلَربِّ
فرمانبردار خدا باشد«)همان/ خ 86( )ر. ک؛ مجدى، 1375: 133(. 

به دلیل اینكه کودکان به گفته ها عمل نمی کنند، بلكه به رفتار توّجه نموده، آن را مبناى عمل خود قرار 
می دهند، چنان چه مرّبی خود به آنچه می گوید، عمل نكند، موعظه و نصیحت وى هیچ اثر تربیتی بر مترّبی 
نداشته، بلكه مرّبی را نزد وى شخصی دروغگو جلوه می دهد. بنابراین، والدین و مرّبیان براى اثرگذارى بیشتر بر 

کودکان باید به گفته هاى خود عمل نمایند تا پیروى کودکان را بتوان انتظار داشت. 
3115( تواضع و نرمش

یكی از شرایط بسیار مهم براى فرد پنددهنده، نرمخویی است، به گونه اى که به گواه قرآن، اگر این خصوصّیت 
در هر انسانی، حّتی پاکترین انسان ها نباشد، افراد از گرد او پراکنده می شوند3. حال اگر این فرد، واعظ نیز باشد، 
اهمّیت نرمخویی دوچندان می شود. حضرت علی)ع( در احادیث فراوانی به کارآمدى نرمخویی دربارة دیگران 
لم: نرمخویی و  ى ِإَلی السِّ فُق ُیَؤدِّ اشاره فرموده اند که در ادامه به گزیده اى از این احادیث اشاره می شود: »الرِّ
َواِب َو ِشیَمُة  فُق ِمفَتاُح الصَّ مهربانی به آشتی و دوستی منتهی می شود« )تمیمی آمدى، 1378، ج 1: 479(؛ »الرِّ
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ق: نرمخویی کن  لَباِب: نرمخویی کلید رسیدن به درستی و خوى خردمندان است« )همان(؛ »ِارِفق ُتَوفِّ
َ
َذِوى ال

تا موّفق شوى« )همان( و »ِارِفق ِبِإخَواِنَک َواکِفِهم َغرَب ِلَساِنَک َواجِر َعَلیِهم ِسیَب ِإحَساِنَک: نرمخویی کن 
با برادران خود، و نگه دار از ایشان تندى زبانت را، و روان گردان بر ایشان بخشش احسان خود را« )همان(. 

نرمخویی  با  حَبَة:  الصُّ َتُدوُم  فِق  »ِبالرِّ می فرمایند:  رفتار  و  گفتار  در  نرمش  اهمّیت  و  ارزش  در  حضرت 
مصاحبت و رفاقت پایدار بماند« )همان( و نرمخویی را موجب محبوبّیت در نظر دیگران، حّتی دشمنان می دانند 
عَداِئِه: نرمخویی و سخاوت، آدمی را نزد دشمنانش محبوب 

َ
و می فرمایند:»ِرفُق الَمرِء َو َسَخاُؤُه ُیحِببُه ِإَلی أ

گرداند« )همان، ج 1: 481(4. 
با این توصیف، نصیحت همراه با خشونت، منجر به انزجار و تنّفر مترّبی از مرّبی شده، او را به عكس العمل 

منفی نسبت به همة سخنان مرّبی وامی دارد. 
3116( محّبت، احترام و تکریم

»محّبت یعنی ولع بسیار داشتن قلوب در ستایش محبوب و ایثار طاعت و موافقت براى او« )رضانژاد، 1383، 
ج 1: 361( که انواع )ر. ک؛ یوسفیان، 1386: 117(، ریشه ها و مراتبی )ر. ک؛ بهشتی، 1386، ج 2: 56( 
است و یكی از روش هاى ایجاد انس و الفت بین مرّبی و مترّبی است؛ زیرا انسان به هرچه محّبت پیدا کند، به 
آن متمایل می شود و رنگ و بوى آن را می گیرد )ر. ک؛ دلشاد تهرانی، 1383، ج 4: 162(، به بیان حضرت 
َحبَّ َشیئًا َلِهَج ِبِذکِرِه: هر که چیزى را دوست بدارد، همواره به یاد او َترزبان است« )انصارى، ج 

َ
علی)ع(: »َمن أ

ٌة َفَمْن  َجاِل َوْحِشیَّ کید بر مهر و محّبت و نیز اهمّیت آن در رابطة بین افراد می فرماید: »ُقُلوُب الرِّ 2: 620( و در تأ
ْقَبَلْت َعَلْیِه: دل هاى مردم گریزان است، به کسی روى آورند که خوشرویی کند« )نهج البالغه/ ح 50(. 

َ
َفَها أ لَّ

َ
َتأ

حضرت علی)ع( نرمخویی و محّبت را دو رکن اساسی براى جلب توّجه مترّبی به مرّبی می دانند و می فرمایند: 
فِق َو ُحسِن الُخلِق: هیچ چیزى مانند بخشش، نرمی و خوشخویی و محّبت  َخا َوالرِّ َة ِبِمثِل السَّ »َما اسُتجِلَبت الَمَحبَّ

مردم را براى انسان جلب نمی نماید« )تمیمی آمدى، بی تا، ج 2: 742(. 
یكی دیگر از خصوصّیات مرّبی براى بهره بردارى الزم از نصیحت در تربیت مترّبی، احترام و تكریم شخصیت 
مترّبی است. در ارزش تكریم همین بس که اّولین و آخرین آیاتی که بر پیامبر اکرم)ص( نازل شد، بر پایة کرامت 

انسانی بود )ر. ک؛ ب: حسینی زاده و مشایخی، 1393، ج 2: 119(5. 
همة انسان ها به دلیل تمایل طبیعی و کشش غریزة ُحّب ذات، خواستار عّزت و بزرگوارى خود در جمیع شئون 
و مظاهر زندگی هستند و همواره از خوارى و ذّلت بیزارند )ر. ک؛ فلسفی، 1379: 7(. با توّجه به این خصیصه 
و شمولّیت آن در همة افراد، اگر مرّبی به این جنبه از روحّیات مترّبی توّجه ننموده، در این امر افراط یا تفریط 
بنماید نه تنها تربیت ننموده، بلكه در جهت عكس عمل نموده است. حضرت علی)ع( دربارة نسبی بودن تكریم 
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بَطَرتُه الَكَراَمُة: کسی که پستی و خوارى او را تربیت کرده باشد، کرامت و 
َ
اُه الَهواُن أ مترّبی می فرماید:»َمن َربَّ

بزرگوارى، او را به سرکشی و مستی  وادارد« )تمیمی آمدى، 1378، ج 2: 383( و دربارة محّبت و کرامت 
حَمة: مهر و رحمت از کرامت و بزرگوارى سرچشمه گیرد« )همان: 381(.  می فرمایند: »ِمَن الَكَراِم َتُكوُن الرَّ

اهمّیت این موضوع را از سفارش حضرت علی)ع( در وصّیت به فرزند خود امام حسن)ع( می توان دریافت که 
َک َلْن َتْعَتاَض ِبَما َتْبُذُل ِمْن َنْفِسَک ِعَوضًا:  َغاِئِب َفِإنَّ ٍة َو ِإْن َساَقْتَک ِإَلی الرَّ ْکِرْم َنْفَسَک َعْن ُکلِّ َدِنیَّ

َ
فرمودند:»أ

»نفس خود را از هر گونه پستی باز دار، هرچند تو را به اهدافت رساند؛ زیرا نمی توانی به اندازة آبرویی که از 
دست می دهی، بهایی به دست آورى« )نهج البالغه/ ن 31(. در اهمّیت کرامت نفس، به چگونگی رابطة بین 
افراد اشاره نموده، می فرمایند: »َمن َکُرَمت َنفَسُه َقلَّ ِشَقاُقُه َو ِخاَلُفُه: کسی که نفس او گرامی و بزرگوار باشد، 

جدایی و ناسازگاریش با مردم کم باشد« )تمیمی آمدى، 1378، ج 2: 381(. 
به طور کّلی، حضرت به وجود نصیحت کنندگانی که صالحّیت این کار را ندارند، ولی به آن اقدام می کنند، 
اِصِح: و چه بسا کسی که صالحّیت نصیحت کردن را ندارد، مردم را  َما َنَصَح َغْیُر النَّ اشاره فرموده اند: »َو ُربَّ

نصیحت کند« )همان، بی تا، ج 1: 419(. 
با توّجه به اینكه اصل در تعامل بین طرفین، رعایت احترام و تكریم متقابل است، اگر این اصل رعایت نشود، 
موعظه و نصیحت اثر خود را از دست داده، تنّفر جاى آن را می گیرد. بنایراین، مرّبی باید به این نكته توّجه نماید 

و روابط خود را با مترّبی بر این اصل گسترش دهد. 
312( محتوا و پیام

گاه می سازد. این  رکن دوم در فرایند موعظه، محتواى آن است؛ یعنی آنچه واعظ به وسیلة آن مخاطب را آ
رکن از چنان اهمّیتی برخوردار است که اگر پنددهنده از تمام شرایط الزم برخوردار باشد، ولی محتواى پیام به 
درستی انتخاب نشود، موعظه روشی مثبت و مؤّثر نخواهد بود و یا حّتی آسیب رسان نیز می باشد. این شرایط 
عبارت است از: تناسب موعظه با نیاز مخاطب، مختصر و مفید بودن محتوا به گونه اى که منجر به کسالت و 
بی میلی شنونده نگردد، سادگی و رسایی مطلب ارائه شده از سوى نصیحت کننده که براى شنونده قابل فهم 

باشد تا بتواند در آن اندیشه کند و به کار بندد )ر. ک؛ قائمی  مقّدم، 1391: 103105(. 
313( مخاطب وعظ

سومین رکن از ارکان وعظ که هدف اصلی در استفاده از این روش، تربیت اوست، مخاطب وعظ است. 
مرّبی باید شرایطی چون سن، جنس، حاالت روحی و روانی و اعتقادات مترّبی را در نظر گرفته، سپس محتوایی 

درخور وضعّیت مترّبی انتخاب نماید و با داشتن شرایط الزم به وعظ بپردازد. 
اگر مرّبی به هر یک از شرایط مذکور بی اعتنا باشد و دّقت الزم را در انتخاب زمان، مكان، موقعّیت مخاطب 
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و محتواى وعظ ننماید، نه تنها این روش به تربیت مترّبی کمک نمی کند، چه بسا در جهت عكس نیز عمل 
نماید؛ زیرا مترّبی همواره در موقعّیت پذیرش نیست و به فرمودة حضرت علی)ع(: »ِإنَّ ِلْلُقُلوِب َشْهَوًة َو ِإْقَبااًل َو 
ْکِرَه َعِمَی: دل ها را روى آوردن و پشت کردنی است، پس 

ُ
ُتوَها ِمْن ِقَبِل َشْهَوِتَها َو ِإْقَباِلَها َفِإنَّ اْلَقْلَب ِإَذا أ

ْ
ِإْدَبارًا َفأ

دل ها را آنگاه به کار وادارید که خواهشی دارند و روى آوردنی؛ زیرا اگر دل را به اجبار به کارى وادارى، کور 
می گردد« )نهج البالغه/ ح 193(. 

مرّبی باید پند خود را در قالبی دوستانه و بدون هیچ اجبار و اکراهی به مخاطب خود منتقل کند؛ زیرا اگر 
موعظه با اجبار و زور، خشونت و سختگیرى، تحقیر و اهانت و سایر شیوه هاى خشن و نامالیم همراه باشد، 
نتیجة الزم را به دست نمی دهد و به جاى جذب مخاطب، موجب تنّفر وى از مرّبی می گردد. گاه موضع گیرى 
مخاطب در قبال پند و نصیحت به دلیل نبود شرایط الزم براى واعظ یا محتواى وعظ نیست، بلكه آمادگی الزم 
براى دریافت پند در مخاطب به دالیل مختلفی از جمله غرور و خودبزرگ بینی، جهل و نادانی نسبت به واقعّیت 
و پیروى کورکورانه از دوستان وجود ندارد. بنابراین، مرّبی کارآزموده با توّجه به خصوصّیات مترّبی و شرایط 

زمانی و مكانی او به تمام جوانب امر توّجه نموده، سپس به این روش اقدام می کند. 
4 آموزش محوری محض

شناخت یكی از ابتدایی ترین نیازهاى بشر به شمار می رود که تنها با علم و دانش می توان به آن دست یافت. 
»علم« که در لغت به معناى »دانش و دانستن« )ر. ک؛ قرشی بنایی، بی تا، ج 5: 34( و در اصطالح به معناى 
»اعتقاد جازم مطابق با واقع« است )ر. ک؛ عضیمه، 1380: 406 و دهقانی، 1388، ج 3: 141(. در دین اسالم، از 
جایگاه ویژه اى برخوردار است. این دین برخالف مسیحّیت به دانش اهمّیت بسیار داده است و در قرآن کریم ضمن 
ْنُهْم َیْتُلو  یَن َرُسواًل مِّ یِّ مِّ

ُ
ِذى َبَعَث ِفی اْل آیات فراوانی به صراحت به ارزش آن تأکید نموده است؛ از جمله: ﴿ُهَو الَّ

ِبیٍن: اوست که رسولی از خودشان  ُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإن َکاُنوا ِمن َقْبُل َلِفی َضاَلٍل مُّ یِهْم َوُیَعلِّ َعَلْیِهْم آَیاِتِه َوُیَزکِّ
در میان جمعّیت درس نخوانده برانگیخت که آیات او را بر آنها می خواند و آنها را تزکیه می کند و به آنان کتاب 

)قرآن( و حكمت می آموزد، هرچند پیش از آن در گمراهی آشكارى بودند﴾ )الجمعه/ 2(6. 
پیامبر اکرم)ص( نیز به ضرورت علم آموزى اشاره نموده، می فرمایند: »َقلٌب َلیَس فیِه َشیٌء ِمَن الِحكَمِة َکَبیٍت 
ااًل َفِإنَّ الّلَه اَل َیعِذُر َعَلی الَجهِل: دلی که در آن چیزى از حكمت  ُهوا َواَل َتُموُتوا ُجهَّ ُموا َوَتَفقَّ موا وَعلِّ َخِرٍب، فَتَعلَّ
نباشد، مانند خانه اى ویران است. پس دانش بیاموزید و بیاموزانید و فهمیدگی به دست آورید و نادان نمیرید؛ 
زیرا خداوند عذر نادانی را نمی پذیرد« )محّمدى رى شهرى، 1389، ج 8: 106(. آن حضرت در جاى دیگر 
ِه َتَعاَلی َفاَل ُبورَِک ِلی ِفی ُطُلوِع َشمِس َذِلَک الَیوِم:  ُبنی ِإَلی اللَّ زَداُد ِفیِه ِعلمًا ُیَقرِّ

َ
َتی َعَلیَّ َیوٌم اَل أ

َ
می فرمایند: »ِإَذا أ

اگر روزى بر من بیاید که در آن روز بر دانش خود چیزى نیفزایم که به خداوند متعال نزدیكم گرداند، طلوع 
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خورشید آن روز بر من مبارک مباد!« )همان(. 
حضرت علی)ع( نیز که خود شاگرد مكتب نبوى و جانشین بر حق ایشان بودند، علم را بهترین ارزش دانسته 
ی َما  ْوَعاَها َفاْحَفْظ َعنِّ

َ
ْوِعَیٌة َفَخْیُرَها أ

َ
به گونه اى که مردم را با این معیار دسته بندى نموده اند: »ِإنَّ َهِذِه اْلُقُلوَب أ

ْتَباُع ُکلِّ َناِعٍق َیِمیُلوَن َمَع ُکلِّ ِریٍح َلْم 
َ
ٌم َعَلی َسِبیِل َنَجاٍة َو َهَمٌج َرَعاٌع أ اِنیٌّ َو ُمَتَعلِّ اُس َثاَلَثٌة َفَعاِلٌم َربَّ ُقوُل َلَک النَّ

َ
أ

َیْسَتِضیُئوا ِبُنوِر اْلِعْلِم َو َلْم َیْلَجُئوا ِإَلی ُرْکٍن َوِثیٍق: این قلب ها به سان ظرف هایی هستند که بهترین آنها، فراگیرترین 
آنهاست. پس آنچه را می گویم، نگاه  دار. مردم سه دسته اند: دانشمند الهی، آموزنده اى بر راه رستگارى، و 
پّشه هاى 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 پناه گرفتند« )نهج البالغه/ ح 147(. 
ْنَت َتْحُرُس اْلَماَل َو اْلَماُل 

َ
در باب اهمّیت علم و دانش نیز می فرمایند:»اْلِعْلُم َخْیٌر ِمَن اْلَماِل اْلِعْلُم َیْحُرُسَک َو أ

ْنَفاِق َو َصِنیُع اْلَماِل َیُزوُل ِبَزَواِلِه: دانش بهتر از مال است؛ زیرا علم نگهبان  َفَقُة َو اْلِعْلُم َیْزُکوا َعَلی اإْلِ َتْنُقُصُه النَّ
توست و مال را تو باید نگهبان باشی، مال با بخشش کاستی پذیرد، اّما علم با بخشش فزونی گیرد و مقام و 

شخصّیتی که با مال به دست آمده، با نابودى مال نابود می گردد« )همان(. 
اَعَة ِفی َحَیاِتِه َو َجِمیَل  ْنَساُن الطَّ ایشان در باب اقسام علم می فرمایند: »َمْعِرَفُة اْلِعْلِم ِدیٌن ُیَداُن ِبِه َیْكِسُب اإْلِ
ْحُدوَثِة َبْعَد َوَفاِتِه: شناخت علم راستین )علم الهی( آیینی است که با آن پاداش داده می شود و انسان در دوران 

ُ
اْل

زندگی با آن خدا را اطاعت می کند و پس از مرگ، نام نیكو به یادگار گذارد« )همان(. 
این فراز از سخن امام به صورت ضمنی به امكان وجود علم مضر اشاره دارد و تنها نشانة علم مفید را فزونی 
اطاعت خدا در دنیا و نام نیكو پس از مرگ می داند. سپس حضرت امیر)ع( دانشمند را با ثروتمند مقایسه نموده، 
ْحَیاٌء َو اْلُعَلَماُء َباُقوَن َما َبِقَی 

َ
ْمَواِل َو ُهْم أ

َ
اُن اْل می فرماید:»َو اْلِعْلُم َحاِکٌم َو اْلَماُل َمْحُكوٌم َعَلْیِه. َیا ُکَمْیُل! َهَلَک ُخزَّ

ْمَثاُلُهْم ِفی اْلُقُلوِب َمْوُجوَدٌة: دانش فرمانروا و مال فرمانبر است. اى کمیل! ثروت اندوزان 
َ
ْعَیاُنُهْم َمْفُقوَدٌة َو أ

َ
ْهُر أ الدَّ

بی تقوا مرده، گرچه به  ظاهر زنده اند، اّما دانشمندان تا دنیا برقرار است، زنده اند و بدن هایشان، گرچه در زمین 
پنهان، اّما یاد آنان در دل ها همیشه زنده است« )همان(. 

در ادامه، حضرت با بیان اقسام دانشجو، به لزوم شایستگی آنان براى دریافت علم اشاره می نمایند:
ُموٍن َعَلْیِه ُمْسَتْعِماًل آَلَة 

ْ
َصْبُت َلِقنًا َغْیَر َمأ

َ
َصْبُت َلُه َحَمَلًة َبَلی أ

َ
َشاَر ِبَیِدِه ِإَلی َصْدِرِه َلْو أ

َ
»َها ِإنَّ َهاُهَنا َلِعْلمًا َجّمًا َو أ

ْحَناِئِه 
َ
ْو ُمْنَقادًا ِلَحَمَلِة اْلَحقِّ اًل َبِصیَرَة َلُه ِفی أ

َ
ْوِلَیاِئِه أ

َ
ِه َعَلی ِعَباِدِه َو ِبُحَجِجِه َعَلی أ ْنَیا َو ُمْسَتْظِهرًا ِبِنَعِم اللَّ یِن ِللدُّ الدِّ

ْو ُمْغَرمًا 
َ
ْهَوِة أ ِة َسِلَس اْلِقَیاِد ِللشَّ ذَّ ْو َمْنُهومًا ِباللَّ

َ
اَل اَل َذا َو اَل َذاَک أ

َ
ِل َعاِرٍض ِمْن ُشْبَهٍة أ وَّ

َ
کُّ ِفی َقْلِبِه ِل َیْنَقِدُح الشَّ

اِئَمُة َکَذِلَک َیُموُت اْلِعْلُم ِبَمْوِت  ْنَعاُم السَّ
َ
ْقَرُب َشْیٍء َشَبهًا ِبِهَما اْل

َ
یِن ِفی َشْی ٍء أ َخاِر َلْیَسا ِمْن ُرَعاِة الدِّ ِباْلَجْمِع َو ااِلدِّ

َحاِمِلیِه: بدان که در اینجا )به سینة مبارک خود اشاره فرمود( دانش فراوانی انباشته است. اى کاش، کسانی را 
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می یافتم که می توانستند آن را بیاموزند. آرى، تیزهوشانی می یابم، اّما مورد اعتماد نمی باشند. دین را وسیلة دنیا 
قرار داده اند و با نعمت هاى خدا بر بندگان، و با برهان هاى الهی بر دوستان خدا فخر می فروشند. یا گروهی که 
تسلیم حامالن حق می باشند، اّما ژرف اندیشی الزم را در شناخت حقیقت ندارند که با اّولین شبهه اى، شک 
و تردید در دلشان ریشه می زند. پس نه آنها و نه اینها، سزاوار آموختن دانش هاى فراوان من نمی باشند. یا فرد 
دیگرى که سخت در پی لّذت است و اختیار خود را به شهوت داده است، یا آن که در ثروت اندوزى حرص 
می ورزد، هیچ یک از آنان نمی توانند از دین پاسدارى کنند و بیشتر به چهارپایان چرنده شباهت دارند و چنین 

است که دانش با مرگ دارندگان دانش می میرد« )همان(. 
آن حضرت دربارة میزان ارزش علم می فرماید: »اْلِعْلُم ِوَراَثٌة َکِریَمٌة: دانش، میراثی گرانبهاست« )نهج البالغه/ 

ح 5(7. 
حضرت علی)ع( کسب علم و حكمت را مختّص مؤمنان دانسته اند و به دستیابی آن در هر جا، حّتی نزد منافق 
ی َتْخُرَج َفَتْسُكَن  نَّی َکاَنْت َفِإنَّ اْلِحْكَمَة َتُكوُن ِفی َصْدِر اْلُمَناِفِق َفَتَلْجَلُج ِفی َصْدِرِه َحتَّ

َ
امر فرموده اند: »ُخِذ اْلِحْكَمَة أ

ِإَلی َصَواِحِبَها ِفی َصْدِر اْلُمْؤِمِن: حكمت را هر جا که باشد، فراگیر. گاهی حكمت در سینة منافق است و بی تابی 
ُة اْلُمْؤِمِن َفُخِذ اْلِحْكَمَة  کند تا بیرون آید و با همدمانش در سینة مؤمن آرام گیرد« )همان/ ح 79( و »اْلِحْكَمُة َضالَّ

َفاِق: حكمت گمشدة مؤمن است. حكمت را فراگیر، هرچند از منافقان باشد« )همان/ ح 80(.  ْهِل النِّ
َ
َو َلْو ِمْن أ

با دّقت در آیات و روایاتی که بیان شد، جایگاه علم در دین اسالم به وضوح نمایان می شود. ائّمة معصوم)ع( نیز 
عالوه بر سفارش افراد به علم آموزى، خود در این عرصه تالش هاى فراوانی نموده اند و شاگردان بسیارى تربیت 
کرده اند، ولی با دّقت در روایات وارده از ائّمه، به ویژه امامین صادقین)ع( نكتة بسیار جالبی نمایان می شود و آن 
اینكه ارائة مطالب علمی صرفًا در صورت درخواست شاگردان انجام می گرفت و مجالس درس و بحث به شیوة 
امروزى یعنی دادن اّطالعات از پیش تعیین شده و منّظم به مترّبی نبوده است. ائّمه)ع( با این روش به مرّبیان این 
نكته را آموخته اند که تا مترّبی این نیاز )نیاز به آموزش و آموختن( را در خود احساس نكرده است، نباید به او 
آموزش داد و وظیفة مرّبیان تنها ایجاد انگیزه در مترّبی است. مرّبیان باید با طرح مجهوالت، ذهن مترّبی را از 
حالت تعادل خارج نموده تا خود از طریق طبیعی و اصل تعادل جویی به تعادل دست  یابد )ر. ک؛ کریمی، 

 .)105 :1381
در تعریف تفّكر نیز گفته اند: »تفّكر عبارت است از فرایند رسیدن از معلوم به مجهول« )فخر رازى، 1386: 
54(. این تعریف بیانگر این مطلب است که انسان وقتی در برابر موقعّیت مبهم قرار می گیرد، عمل تفّكر انجام 
می گیرد و چون برابر ندانسته ها قرار می گیرد، خود به کشف آنها اقدام می نماید و به ترغیب دیگران براى آموزش 

نیاز ندارد و اینجاست که یادگیرى واقعی و عمقی رخ می دهد. 
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در احادیث ائّمه)ع( نیز به وضوح به اهمّیت پرسش از سوى مترّبی اشاره شده تا جایی که آن را بخشی از علم 
ُه  ؤاُل، َفاسأُلوا َرِحَمُكُم الّلُه فِإنَّ می دانند. پیامبر اکرم)ص( در باب این موضوع می فرمایند: »الِعلُم َخزائٌن وَمفاِتیُحُه السُّ
ُم، َوالُمسَتِمُع، والُمِحبُّ َلُهم: دانش گنجینه هایی است و کلید آنها پرسش است.  اِئُل، َوالُمَتكلِّ ُیؤَجُر أرَبعٌة: السَّ
پس رحمت خدا بر شما! بپرسید که بر اثر آن، چهار نفر پاداش می یابند: پرسنده، گوینده، شنونده و دوستدار 
َؤاِل ِنصُف الِعلِم: پرسش نیمی از دانش است« )رامهرمزى،  آن« )ابن شعبة حّرانی، 1362: 41( و »ُحسُن السُّ
ؤاُل: دل ها قفل هایی هستند که کلیدهاى آنها پرسیدن است« )تمیمی  بی تا: 359( و »الُقلوُب أقَفاٌل َمفاِتُحَها السُّ

آمدى، بی تا، ج 1: 52(. 
حضرت علی)ع( با این تعبیر که »َسْل َعّما اَل ُبدَّ َلَک ِمن ِعلِمِه َواَل ُتعَذُر ِفی َجهِلِه: سؤال کن آنچه را که باید 
بدانی و در ندانستنش معذور نیستی« )همان، 1384: 407(، تنها راه علم آموزى را پرسش دانسته اند. پرسش 
زمانی مطرح می شود که حّس کنجكاوى افراد نسبت به موضوعی برانگیخته شود. پس تنها وظیفة مرّبی در راه 

آموزش کودکان، برانگیختن این حس است. 
با دّقت در مباحث گذشته، مفهوم این کالم زیباى امام به روشنی دریافت می شود که می فرماید:»اَل ِعلَم 

ِر: هیچ دانشی مانند تفّكر و اندیشیدن نیست« )نهج البالغه/ ح 113(.  َفكُّ َکالتَّ
یكی دیگر از آسیب هاى احتمالی آموزش، افراط و تفریط در تعلیم به کودک بدون در نظر گرفتن شرایط 
زمانی، مكانی و جنسی اوست. آموزش باید به اندازه اى باشد که کودک با نیازهاى فعلی خود آشنا شود و 
راه دستیابی درست و منطقی به آن را فراگیرد. این آموزش باید مرحله به مرحله و با افزایش سّن او ادامه یابد. 
والدین و مرّبیان باید متناسب با سطح شناختی فرزندان، اّطالعاتی را به زبان آنها در اختیارشان بگذارند )ر. ک؛ 
مصلحی، 1394: 7(، به گونه اى که ذهن کودک را درگیر نكنند و او را از نقش خود خارج نسازند. باید توّجه 
داشت که به هر کودک نمی توان و نباید به هر میزان آموزش داد )ر. ک؛ قائمی، بی تا: 132(. حال اگر مرّبیان به 
هر دلیل، به کودک آموزش الزم نداده یا به او مطالبی خالف واقع القا نمایند و یا بدون محدودّیت، اّطالعاتی را 
در اختیار او قرار دهند، ممكن است اثرات جبران ناپذیرى در زندگی آیندة او ایجاد کنند که زندگی او را مختل 

نماید و مسائل و مشكالت روحی و روانی فراوانی براى وى به بار آورد. 
از جمله مسائلی که ذهن والدین را به خود مشغول نموده، آموزش جنسی به فرزندان است. بنا بر یافته هاى 

علم روز و داشته هاى دینی، کودکان را باید براى آینده تربیت نمود و با تحّوالت پیش رو آشنا کرد. 
با توّجه به وجود امكانات و تكنولوژى روز، اگر والدین و مرّبیان تربیتی کودکان، به درستی، به هنگام و 
گاه نكنند، بی شک کنجكاوى، او را بر آن می دارد که از هر راهی از جمله دوستان و  در حّد الزم وى را آ
همساالن، اینترنت یا با استفاده از کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده اند، این اّطالعات را به دست آورد. ولی 
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اگر والدین به موقع و با هوشیارى الزم، اّطالعات مورد نیاز سّن کودک را به صورت کاماًل حساب شده و بدون 
زیاده گویی به وى منتقل کنند، حّس کنجكاوى او ارضا می شود و دیگر هیجان خارق العاده اى براى به دست 
آوردن اّطالعات نشان نمی دهد )ر. ک؛ آلفسون، 1371: 188(. بنابراین باید کودکان را به گونه اى با مسائلی از 
این دست آشنا نمود که عالوه بر ارضاى حّس کنجكاوى، بتوان آنها را براى زندگی بهتر در آینده آماده ساخت 
و چنان که بیان شد، این آموزش نباید به گونه اى باشد که ذهن فرزندان را به خود مشغول نماید و در زندگی آنها 

گاهی بیشتر در این زمینه، ر. ک؛ مصلحی و شفیع آبادى، 1390( اختالل ایجاد کند )براى آ
نتیجه گیری

با منابع دینی، به ویژه معارف علوى  با بررسی مختصرى پیرامون روش هاى آسیب زا در تربیت و نقد آنها 
می توان به نتایج زیر دست یافت:

 سیاست گذاران علوم تربیتی و مرّبیان باید به داشته هاى تربیتی خود اکتفا ننمایند و عالوه بر اهتمام به امر 
تربیت، با مراجعه به قرآن و احادیث ائّمه)ع( به کشف روش هاى پیشرفته تر و دقیق تر براى تربیت فرزندان و نقد و 

بررسی کّلّیه مفاهیم تربیتی پرداخته، آن را از خطر انفعال دور سازند. 
 مرّبیان باید در امر تربیت آینده نگر باشند و کودکان را به گونه اى تربیت نمایند و مهارت هایی به آنان بیاموزند 

که با تكیه بر ارزش هاى درونی خود، ظرفّیت پذیرش هر گونه تغییر در آینده را داشته باشند. 
 مرّبیان که براى القاى بهتر بایدها و نبایدها به کودکان نیازمند به استفاده از روش نصیحت می باشند، باید 
گاهی و بینش، صداقت و راستی،  دّقت الزم را در استفاده از این روش به کار برده و از شرایط الزم همچون آ
خیرخواهی، عمل کردن واعظ به وعظ خود، تواضع، نرمش و محّبت، احترام و تكریم برخوردار باشند و زمان 

و مكان به کارگیرى این روش را ارزیابی و بهترین موقعّیت را انتخاب نمایند. 
 علم آموزى که یكی از افتخارات بشرّیت و راه دستیابی به شناخت، پیشرفت و کمال اوست، باید به هنگام 
و مطابق با مقتضاى سّنی، جنسی و فكرى کودک باشد و نیز باید از دادن اّطالعات غلط به کودک یا بمباران 

اّطالعاتی وى پرهیز شود. 
با توّجه به مباحث یاد شده و وجود مشكالت تربیتی در جامعه و بررسی زندگی انسان در همة اعصار، 
می توان دریافت که تربیت امرى ساده نیست و نباید آن را ساده انگاشت و نمی توان با بی مباالتی به تربیتی شایستة 
انسانّیت دست یافت، بلكه براى دستیابی به بهترین نوع تربیت، باید هزینة آن را پرداخت. خانواده با برخورد 
مناسب با فرزندان، رعایت حقوق انسانی و درک مقتضاى سّنی آنان و اهمّیت بیش از پیش به تربیت کودکان 

خود، می تواند آینده اى درخشان براى جامعه و فرزندان رقم زده، آنان را براى سراى آخرت نیز آماده نمایند. 
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رامهرمزى، حسین بن عبدالّرحمن. )بی تا(.  المحّدث الفاصُل بین الّراوى و الواعی. محّمد عّجاج خطیب. 

دمشق: دارالفكر للّطباعة و الّنشر و الّتوزیع. 
رضانژاد، غالمحسین. )1383(.  تمهید المبانی؛ تفسیر کبیر بر سورة سبع المثانی. تهران: الّزهراء. 

سبحانی، سعید. )1379(.  جهان بینی و شناخت. تهران: سپاه پاسداران انقالب اسالمی، نمایندگی ولّی فقیه، 
ادارة آموزش هاى عقیدتی سیاسی. 

شریف الّرضی، محّمد بن حسین. )1359ق. (.  نهج البالغه. چاپ صبحی صالح. قم: انتشارات هجرت. 
مصلحی، جواد و عبدالله شفیع آبادى. )1370(.  فنون تربیت کودک. بی جا: انتشارات چهر. 

و  تحقیقات  دفتر  تهران:  روش ها.  و  مبانی  اسالمی؛  تربیت  و  )1366(.  تعلیم  محسن.  یكتا،  شكوهی 
برنامه ریزى و تألیف. 

ضیاء آبادى، محّمد. )1386(.  حج؛ برنامة تكامل. تهران: نشر مشعر. 
طباطبائی، محّمدحسین. )بی تا(.  تفسیر المیزان. ج 12. تهران: بنیاد علمی و فكرى عاّلمه طباطبائی. 

عضیمه، صالح. )1380(.  معناشناسی واژگان قرآن. مشهد: آستان قدس رضوى، بنیاد پژوهش هاى اسالمی. 
فخر رازى، محّمد. )بی تا(.  لباب اإلشارات و الّتنبیهات. القاهرة: مكتبة الُكّلیاِت الزهرّیة. 

فلسفی، محّمدتقی. )1379(.  عّزت و ذّلت از دیدگاه نهج البالغه. تهران: بنیاد نهج البالغه. 
فیض کاشانی، محّمد. )1375(.  اصول المعارف. قم: دفتر تبلیغات حوزة عّلمّیة قم. 

قائمی، علی. )بی تا(.  تربیت و بازسازى کودکان. قم: دانش اسالمی. 
. )1372(.  خانواده و دشوارى هاى رفتارى کودکان. تهران: اولیا و مرّبیان. 

قائمی مقّدم، محّمدرضا. )1391(.  روش هاى تربیتی در قرآن. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 
قرشی بنایی، علی اکبر. )بی تا(.  قاموس قرآن. تهران، دارالكتب اإلسالمّیة. 

قطب الّدین رازى، محّمدبن محّمد. )1386(.  تحریر القواعد المنطقّیة. قم: بیدار. 
کریمی، عبدالعظیم. )1381(.  گفتارهایی پیرامون اثرات پنهان: تربیت آسیب زا. تهران: سازمان انجمن اولیا 

و مرّبیان. 
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مجدى، سّید عطاء الله. )1375(.  هزار گوهر. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی. 
فرهنگی  علمی  مؤّسسة  قم:  شیخی.  الحكمه. حمیدرضا  )1389(.  میزان  محّمد.  رى شهرى،  محّمدى 

دارالحدیث. 
مصلحی، جواد. )1394(.  تربیت جنسی فرزندان. قم: مؤّسسة آموزشی پژوهشی امام خمینی)ره(. 

مطّهرى، مرتضی. )1360(.  تعلیم و تربیت در اسالم. تهران: الّزهراء. 
. )1383(.  مجموعة آثار شهید مطّهرى. قم: صدرا. 

مغنیه، محّمدجواد. )بی تا(.  فی ظالل نهج البالغه. بیروت: دارالفكر للمالیین. 
مكارم شیرازى، ناصر. )1377(.  اخالق در قرآن. ج 2. قم: مؤّسسة اإلمام علّی بن أبی طالب)ع(. 

موسوى خمینی)ره(، روح الله. )1378(.  صحیفة امام. تهران: مؤّسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(. 
یوسفیان، نعمت الله. )1386(.  تربیت دینی فرزندان. قم: زمزم هدایت. 
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سنت استدراج در نهج البالغه وتاثیرآن بر حرکت تاریخ

عباسعلی فراهتی1، معصومه علی بخشی2
1 استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم و معارف نهج البالغه، کاشان، ایران

چکیده

گاهی وشناخت آن معارف وبه  بی شک کتاب شریف نهج البالغه دربردارنده معارف الهی باالیی است که آ
کارگیرى وتاثیرپذیرى از آن در زندگی، سعادت دنیوى واخروى انسان راتامین می کند. یكی از مباحث مطرح 
در نهج البالغه تاریخ وسرگذشت پیشینیان است. شایسته است انسان با مطالعه وتدبر درآنچه که برگذشتگان 
جارى شده، که در واقع همان سنت هاى الهی است، به اصالح مسیر زندگی خود بپردازد. منظور از سنت هاى 
الهی روش هایی است که خداوند متعال امورعالم وآدم را بر پایه آنها تدبیر و اداره می کند. عامل حرکت تاریخ 
وپیدایش وسقوط تمدن ها در جهان بینی اسالمی، سنت هاى ثابت وتغییرناپذیر الهی است که بر کل تاریخ حاکم 
بوده و امام علی )ع(در نهج البالغه به آنها اشاره کرده اند. استدراج یكی از سنت هاى الهی است که به ستمگران 
وگنهكاران اختصاص دارد. فرد یا جامعه اى که امكانات واستعدادهاى خدادادى را در جهت صحیح و رسیدن 
به تكامل انسانی به کار نگیرد واز مسیر حق منحرف شود، به سنت الهی استدراج دچارخواهد شد. در چنین 
حالتی، روز به روز بر نعمتهاى آنها افزوده شده وبه صورت تدریجی به عذاب وهالکت نزدیک می شوند ودر 
عین برخوردارى از نعم الهی، گرفتار عذابی سخت ودردناک خواهند شد. توالی نعمتها، دفعی بودن عذاب 
ومخفی وپنهان بودن آن از ویژگیهاى استدرارج است. فرد وجامعه اى که دچار سنت استدراج شده قابلیت بقا 
خود را از دست داده وسقوط وانحطاط آنان تاثیرى منفی بر حرکت تاریخ خواهد گذاشت وحرکت تاریخ را 

دچارکندى ورکود خواهد کرد. 

کلمات کلیدی:امام علی )ع(، نهج البالغه، سنتهای الهی، استدراج، حرکت تاریخ. 
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مقدمه 
بی تردید پس از قرآن کریم گران قدرترین و ارزشمند ترین میراث مسلمانان نهج البالغه امیرالمومنین )ع( 
است. مجموعه اى براى هدایت فرد و جامعه که از واالترین افراد بعد از پیامبر اکرم )ص( صادر شده است. از 
جمله مباحث مهم که در نهج البالغه مورد توجه قرار می گیرد، مباحث تاریخی است. امام علی )ع( در نهج 
البالغه بارها و بارها از آدمی خواسته تا در امور گذشتگان تدبر کرده و از آنچه بر آنان رفته پند و عبرت بگیرد 
زیرا همان قوانین وسنتهاى که بر پیشینیان حكومت کرده برتمام جوامع بشرى نیز جارى خواهد شد. ایشان 
بالماضین: بندگان خدا روزگار بر باقی ماندگان چنان  بالباقین کجریه  الله ان الدهر یجرى  می فرمایند:»عباد 

می گذرد که بر پیشینیان گذشت.« )خطبه 157(
سنن الهی حقایقی هستند ثابت وتغییرناپذیر که در جهان بینی اسالمی از آن به عنوان عامل حرکت تاریخ 
الهی  از سنتهاى  منظور  الهی رخ می دهند.  دایره سنن  در  تمدن ها همه  پیدایش و سقوط  و  نامبرده می شود 
رفتارهایی است که خداوند به صورت مستمردر مورد آدمیان وعالمیان انجام داده ومی دهد به گونه اى که 
حاکی از قانونمند بودن آن هاست. فرد وجامعه هم براى رسیدن به کمال انسانی خود باید باید با این قوانین آشنا 
باشد. یكی از سنن الهی که در سقوط و انحطاط فرد و جامعه نقش بسزایی دارد سنت استدراج است. این سنت 

مخصوص گناهكاران و جوامعی است که امكانات خود را در جهت صحیح و حق به کار نبرده اند. 
در این پژوهش سنت استدراج در نهج البالغه و نقش آن بر حرکت تاریخ مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا 
به سنت هاى الهی و ویژگی هاى آن پرداخته و سپس استدراج و عوامل و ویژگی هاى استدراج ذکر می شود. در 
ادامه استدراج در نهج البالغه و کالم امیر المومنین )ع( با توجه به شروح آن آورده شده و در پایان نقش سنت 

استدراج بر حرکت تاریخ مورد توجه قرار گرفته است. 
بحث استدراج در نهج البالغه به عنوان اثرى مستقل از پیشینه ى چندانی برخوردار نیست. در پایان نامه اى به 
عنوان »سنت هاى اجتماعی از دیدگاه امام علی )ع(« نویسنده سیدجوادحسینی شیجانی ودر مقاله اى تحت عنوان 
»سنت هاى الهی در نهج البالغه« نویسنده قاسمعلی کوچنانی سنت استدراج به عنوان یكی از سنت ها ذکر شده 
ولی نقش واثر آن برتاریخ مورد توجه قرار نگرفته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی با محور 

قرار دادن کتاب نهج البالغه ورجوع به برخی شروح معتبر نهج البالغه می باشد. 
شماره خطبه ها و حكمت ها بر اساس نسخه صبحی صالح از نهج البالغه است. ترجمه کلمات و عبارات بر 

اساس ترجمه آقاى شهیدى می باشد. 
1. سنت: سنت از ماده»سّن« وجمع آن سنن است به معنی راه و روش ) فیومی:1425، ص 292، راغب 
ص401،  ج2  شرقی:1366،   ( طبیعت  و  سیره   ،)342 ص   3 ج  قرشی:1372،   ،245 ص  اصفهانی:1404، 
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فیروزآبادى:1430، ص 648(و وجه و صورت )فیروزآبادى:1430، ص 648( آمده است. زبیدى و ابن منظور 
سنت را در معناى »روش پسندیده« به کار برده اند و می نویسند: »السنُه الطریقُه المحموده المستقیمه« )زبیدى: 
1414، ج9، ص 224، ابن منظور:1982ج6 ص 398( ابن اثیر آن را راه و روشی می داند که به صورت عادت 
درآمده باشد )ابن اثیر:1364، ج 2 ص 209( و برخی نیز آن را به معناى جریان مستمر یک شیء دانسته که به 

آسانی و سهولت انجام پذیرد )مصطفوى:1417، ج5، ص 273(
مفسران نیز سنت را راه و روشی متداول و رایج می دانند. شیخ طوسی در این خصوص بیان می دارد:»اصل 
الُسنه الطریَقه ومن عمل الشی مره او مرتین الیقال ان ذلک سنه الن السنه الطریقه الجاریه و ال تكون جاریه بما 
الیعقد به من العمل لقلیل: اصل سنت عبارت است از راه و روش و هرکس کارى را یكبار یا دوبار انجام دهد به 
آن سنت اطالق نمی گردد زیرا سنت روش معمول و رایج است و روش و طریق هم به عمل کم رایج نمی گردد« 
)طوسی:1431، ج8ص 363و نیز رک: طبرسی:1429، ج 8 ص 98، طباطبایی:1374 ج، 16 ص511. ( پس 
راه و رسم روش و رفتار و شیوه اى که استمرار داشته باشد سنت نامیده می شود )مصباح یزدى:1368، ص 425(
در اصول فقه قول، فعل و تقریر معصومین )علیهم السالم( را که احادیث و روایات حاکی از آن است را سنت 

می نامند )همان، ص425(
 2. سنتهای الهی، اقسام و ویژگی های آنها: 

 سنت الهی رفتارهایی است که خداوند به صورت مستمر در مورد عالمیان و آدمیان انجام داده و می دهد به گونه 
اى که حاکی از قانون مند بودن آن رفتارها است ) مرادخانی:1386، ص 92( به عبارت دیگر، سنت الهی روش هایی 

است که خداوند متعالی امور عالم و آدم را بر پایه آنها تدبیر و اداره می کند )مصباح یزدى:1368، ص 425(
مهم ترین ویژگی هاى سنت هاى الهی با توجه به آیات قرآن کریم عبارت اند از:

 1. تبدیل ناپذیرى:جایگزین نمودن چیزى جاى دیگرى را تبدیل گویند. تبدیل سنت به این معنا که عافیت 
ونعمت را جاى عذاب قرار دهد. )طباطبایی: 1374، ج 17، ص83(این مساله با توجه به آیات قرآن درباره سنن 

الهی صحیح نمی باشد. »وَلن َتِجد لسنه الله تبدیاًل« )فتح: 22( 
2. تحویل ناپذیرى: تحویل به معناى قراردادن شی اى درغیر جاى واقعی اش، در غیر مكانی که باید قرار 
گیرد. تحویل سنت به این معناست که عذاب از قومی که مستحق آن می باشد به قوم دیگر منتقل شود. )همان، 
ج17، ص83( در حالی که طبق آیات قرآن سنن الهی تحویل ناپذیرند. »و َلن َتِجد لسنه الله تحویاًل« )فاطر: 

 )43
3. عدم تنافی سنت ها با اراده انسان: به نظر اسالم انسان در ساختن تاریخ وجامعه صاحب اختیار وآزادى 
است وبه دلیل همین آزادى، دربرابر کارهایی که انجام می دهد مسئولیت دارد. )جعفرى:1372، ص53(سنتهاى 
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نفِسِهم« )رعد:11( 
َ
الهی حاکم بر جامعه با این آزادى منافاتی ندارد. آیه »ان الله ال یغیر ما بقوم حتی ُیغیروا ما بأ

بر این مطلب تاکید دارد. 
 4. عام و جهان شمول بودن سنت ها: سنت ها وقوانین حاکم بر حوادث جهان در واقع همان روابط علی 
ومعلولی است که بین حوادث وجود داشته است. لذا به یک منطقه، قوم ویا ملت خاصی اختصاص ندارد واز 
عمومیت برخورداراست. آیات قران بر این مساله تاکید دارد. )مرادخانی:1386، ص108(»ُسَنهَّ اللِه فی الذین 

َخَلوا من َقبُل و َلن َتِجد ِلُسنِه َتبدیال« )احزاب: 62(
سنت هاى الهی با توجه به مالک هاى مختلف به اقسام مختلفی تقسیم شده اند. سنت هاى الهی فردى یا 
اجتماعی )مرادخانی:1386، ص 94( سنن الهی اخروى یا دنیوى )مصباح یزدى:1368، ص 426، (سنن الهی 
مطلق و مقید )همان، ص 427( از مهم ترین تقسیم بندى ها است که براى سنن الهی صورت گرفته است. منظور 
از سنت مطلق سنت هایی است که خداوند بدون توجه به رفتار و اعمال انسان ها و بر اساس حكمت خود و 
به منظور تدبیر اومور فردى و اجتماعی افراد اعمال می کند )مرادخانی:1386، ص 94، مصباح یزدى:1368، 
ص 427، قانع عزآبادى:1371، ص 105( سنت هاى الهی مقید سنت هایی هستند که منشا آن نوع رفتار و عملی 
است که انسان ها به صورت فردى یا اجتماعی انجام می دهند. در واقع محصول رفتار انسان ها است. )مصباح 
یزدى:1368، ص 427( این سنت هم شامل مؤمنین و هم گناهكاران می شود. یكی از سنت هاى مقید که 

مخصوص گناهكاران بوده سنت استدراج است که در ذیل مورد بررسی قرار می گیرد. 
3. استدراج

3-1. استدراج در لغت
استدراج از ماده درج است. معانی مختلفی براى آن ذکر شده است. مرتبه و منزلت که بلندى در آن منظور 
باشد مثل پله هاى نردبان وطبقه هاى ساختمان )راغب اصفهانی:1404، ص 167( راه رفتن چنان که آمده است: 
درج الصبی اذا مشی مشیه و درج الشیء اذا منعی لسبیله. )ابن فارس:1429، صص 335-336( و در کتال العین 
آمده است:»الدرجان:مشیه الشیخ و الصبی: راه رفتن کودک و پیرمرد« )ج6، ص78( خدعه و فریب از دیگر 
معانی درج است. )فیروزآبادى:1430، ص 422، زمانی:1367، ص 92، طریحی:1365، ج 2، ص 299( َدَرَج 
به معناى مردن نیز آمده است. )قرشی:1372، ج2، صص 335-336 ( کم کم گرفتن نیز معنی دیگرى است 
که براى واژه َدَرَج در برخی کتب لغت ذکر شده است. )فیومی:1425، ج1، ص 191( در کتاب لسان العرب 
َجُه الی کذا و استدَرَجُه بمعنی أى ادناه ِمنه َعلَی التدریج: یعنی اندک اندک  در معناى درج آمده است:»و َدرَّ
نزدیک گردانید« )ابن منظور:1982، ج2، ص 268(استدراج به معناى کم کم گرفتن و اندک اندک نزدیک 

گردانیدن از بین معانی ذکر شده در این پژوهش مد نظر است. 
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. 3-2. استدراج در اصطالح 
براى استدراج به عنوان یكی از سنت هاى الهی که دو بار در آیات قرآن به صورت صریح )اعراف آیه 182، 

قلم آیه 44( به آن اشاره شده است، تعاریفی ذکر شده که به برخی از آنها اشاره می شود:
1. فراهم آوردن و تدریجی زمینه هاى هالک و نابودى ستمگران در عین قدرت و برخوردارى استدراج 

است. )جعفرى:1372، ص 99(
2. استدراج به این معنی است که خداى متعال بر نعمت هاى مادى و دنیوى اهل باطل می افزاید تا فریفته و 
مغرور گردند و در راه خود پا برجا تر و استوار تر شوند و بر کفر و عصیان خود افزوده و استحقاق عذاب و عقاب 

بزرگتر و دردناک ترى را بیایند )مصباح یزدى: 1368، ص 449(
3. استدراج به معنی استنزال یعنی پایین آوردن مرحله به مرحله و کم کم درجه شخص به گونه اى که 

شقاوت و بدبختی در حق آنان کامل شود. )طباطبایی:1374، ج 8 ص 346(
4. استدراج به معناى استدناء به هالکت است. در این معنا خداوند کفار و گناهكاران را به هالکت نزدیک 

می کند چه هالکت دنیوى یا اخروى یا هر دو )همان، ج19، ص644(
از تعاریف ذکر شده بدست می آید که این سنت اواًل مخصوص کفار و گناهكاران است و در آن زمینه هاى 
هالکت آنها به تدریج فراهم می آید و در عین برخوردارى از نعمت ها، دچار عذاب می شدند. و ثانیًا از آنجا 
که محصول رفتار گناهكاران است از سنت هاى الهی مقید است. می توان استدراج را نیزاز مصادیق سنت امداد 
اهل باطل و سنت زیادت َضاللت قلمداد کرد )مصباح یزدى:1368، ص 449(الزم به ذکر است در استدراج، 
گناهكاران مشمول سنت تزبین که یكی دیگر از سنن الهی مقید مخصوص گناهكاران است نیز می باشند. 
)مرادخانی:1386، ص 365( به این معنی که وقتی حجت بر مردم تمام شد و اهل باطل به اختیار و گزینش خود 
راه نادرستی را در پیش گرفتند شیطان دست به کار شده و کارهاى آنان را برایشان آراسته و زیبا جلوه می دهد 
َن لهم الشیطاُن ما کانوا  )مصباح یزدى:1368، ص 448( آیات بسیارى از قرآن بر این مسئله تاکید دارند. »َزیَّ

یعملون« ) انعام: 43، و رک:انعام: 108، ونحل:63 و.. (
 3-3. عوامل استدراج 

در آیات متعدد قرآن کریم عواملی را علت جریان سنت الهی استدراج بر می شمارد که مهم ترین آنها عبارت 
اند از:

ُبوا ِبآَیاِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْیُث اَل َیْعَلُموَن« کسانی که آیه هاى ما را دروغ  ِذیَن َکَذّ 1. تكذیب آیات الهی: »َواَلّ
دانستند کم کم از جایی گیرشان خواهیم انداخت که فكرش را هم نمی کردند. ) اعراف: 182(

َبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َوَعاٌد َوَثُموُد« و اگر تو را تكذیب  ُبوَك َفَقْد َکَذّ 2. تكذیب رسوالن و انبیاء الهی: »َوِإْن ُیَكِذّ
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کنند و قطعا پیش از آنان قوم نوح و عاد و ثمود نیز به تكذیب کردند. ) حج: 44(
ِه َوآَیاِتِه   ِبالَلّ

َ
ا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل أ َما ُکَنّ ْلَتُهْم َلَیُقوُلَنّ ِإَنّ

َ
3. استهزاء و تمسخر آیات الهی و پیامبران »َوَلِئْن َسأ

َوَرُسوِلِه ُکْنُتْم َتْسَتْهِزُئوَن« و اگر از ایشان بپرسی مسلما خواهند گفت ما با شما شوخی و بازى می کردیم. بگو آیا 
آیات خدا و پیامبرش را ریشخند می زدید؟) توبه: 65(

4. فسق و فجور و رواج آن:آیات بسیارى از قرآن در رابطه با افرادى که به دنبال دنیا طلبی دچار فسق و فجور 
گردیده اند در این راه از هیچ عملی کوتاهی نكرده اند و به فرامین الهی توجه ندارند سنت استدراج را به عنوان 
ِذیَن َظَلُموا ِبَعَذاٍب َبِئیٍس ِبَما َکاُنوا َیْفُسُقوَن« و کسانی که  َخْذَنا اَلّ

َ
جزاى مناسب اعمالشان مطرح می نمایند. »َوأ

ستم کردند به سزاى آنكه نافرمانی می کردند به عذابی شدید گرفتار کردیم. )اعراف:165(
3-4. ویژگی های استدراج 

باتوجه به آیات قرآن کریم، ویژگی هایی براى استدراج در ذیل ذکر می شود:
1. مخفی بودن و پنهانی بودن امر استدراج براى مستدرجین که از عبارت »من حیث الیعلمون« به دست 

می آید. 
َخْذناُهْم َبْغَتًة َفِإذا ُهْم ُمْبِلُسوَن: 

َ
2. دفعی بودن عذاب و گرفتن نعمتها از دیگر ویژگی هاى استدراج است. » أ

ناگهان گریبان آنها را گرفتیم و یكباره ناامید شدند.« ) انعام: 44(
3. توالی و فراوانی نعمت ها به دنبال گناهانی که فرد یا جامعه مرتكب می شود یكی از مشخصات بارز و 
وُتوا 

ُ
ی ِإذا َفِرُحوا ِبما أ ْبواَب ُکلِّ َشْی ٍءَحتَّ

َ
ُروا ِبِه َفَتْحنا َعَلْیِهْم أ ا َنُسوا ما ُذکِّ راه هاى شناخت امر استدراج است. »َفَلمَّ

َخْذناُهْم َبْغَتًة َفِإذا ُهْم ُمْبِلُسوَن: پس وقتی آنچه را باعث تذکرشان بود به کلی از یاد بردند، درهاى همه لذائذ 
َ
أ

مادى را برآنها گشودیم، تا وقتی که به آنهاشادمان و سرگرم شدند، ناگاه آنهارابگرفتیم، پس آنگاه ایشان فرو مانده 
وخاموش گشتند.«) انعام: 44 (

4. همراهی استدراج با امال و امهال: خداوند در آیات استدراج می فرماید:»املی لهم« یعنی به آنان مهلت 
داده می شود. این مهلت به دنبال گناهانی است که انسان مرتكب می شود تا بر کفر و فسق خود افزوده و دچار 
ْمِلی َلُهْم ِإنَّ َکْیِدى َمِتیٌن« و 

ُ
ْن َحْیُث اَل َیْعَلُموَن َو أ ُبوْا ِباَیِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهم ِمّ ِذیَن َکذَّ عذاب دردناک ترى شوند. »َوالَّ

کسانی که آیات ما را تكذیب کردند، به تدریج، آنان را از جایی که ندانند، گرفتار خواهیم کرد. و به آنان مهلت 
می دهم )تا پیمانه پر شود، ( همانا تدبیر من محكم و استوار است. ) اعراف: 182و 183(

3-5. استدراج در نهج البالغه 
واژه هاى استدراج و مستدرج چهار بار در حكمت هاى 116، 260، 270، و 358 ذکر شده است. در حكمت 
25 با اینكه واژه استدراج و یا مستدرج ذکر نشده است اما مفهوم آن در برگیرنده بحث استدراج می باشد که 
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در ذیل هر کدام با توجه به شروح نهج البالغه مورد بررسی قرار می گیرد. ذکر این نكته ضرورى است که 
حكمت هاى 116 و 260 طبق نسخه صبحی صالح یكی می باشند. 

قبل از ورود به بحث حكمت ها الزم است تعریفی از استدراج که بر گرفته از کالم امیر المومنین )علیه السالم( 
است ذکر شود. امام علی )علیه السالم( در تعریفی از استدراج می فرمایند:»اذا رایت الله سبحانه یتابع علیک النعم 
بدان گرفتار  نعمت هستی  در  با وجود معصیت غرق  اگر مشاهده کردى  استدراج لک:  فهو  المعاصی  مع 
با  استدراجی« )آمدى:1378، ج1، ص 357( همان گونه که مالحظه می شود حضرت نتایج نعمت همراه 

معاصی را استدراج دانسته اند. 
ْنَت َتْعِصیِه، َفاْحَذْرُه.: 

َ
َك ُسْبَحاَنُه ُیَتاِبُع َعَلْیَك ِنَعَمُه َو أ ْیَت َربَّ

َ
*حكمت 25:َو َقاَل )علیه السالم(:»َیا اْبَن آَدَم، ِإَذا َرأ

اى پسر آدم، اگر دیدى که خداى سبحان، نعمتش را پی درپی به تو ارزانی می دارد و تو نافرمانیش می کنی، 
از کیفر او بترس.«

کالم امام علی )ع( در این گفتار حكیمانه تخویف و تحذیر از استدراج است. انسان گناهكار با غرور خود 
نعمت هاى پی در پی الهی را از باب رضا و خشنودى تلقی کرده در حالی که نمی داند آن از باب استدراج و 
نعمت بر اوست. )ابن ابی الحدید، ج 18، ص 136(انسان معموال تعجیل عقوب گناه و قطع نعمت از خود را 
توقع دارد و اگر تاخیرى رخ دهد جرى و مغرور شده و چه بسا به کفر و انكار روى آورد و بر گناه و عصیان خود 
بیفزاید. در حالی که غافل است از اینكه عذاب سختتر و دردناک ترى به نام استدراج شامل حال او می شود. 
)خویی:1400، ج 21، ص 41(طبق گفته امام علی )ع( باید انسان همواره شاکر نعم الهی بوده و در صورت فراوانی 
و توالی نعمت ها و انجام گناه بترسد که مبادا گرفتار عذابی به نام استدراج شده باشد. منظور از عذاب استدراج 
این است که خداوند الطاف و رحمت خود را از انسان گناهكار می گیرد و میدان را براى آن باز می کند و هر 
روز نعمت بیشترى به او داده تا پشت آنها از گناه سنگین گردد. ناگهان مجازات سنگین و دردناکی به سراغشان 
می آید و آنها را در هم می کوبد. مثل شخصی که ساعت به ساعت از شاخه درختی باال رود و هنگامی که به 
انتهاى درخت رسید ناگهان تعادل خود را از دست داده و فرو افتد و تمام استخوان هایش در هم بشكند )مكارم 
شیرازى:1375، ج 12، ص 159-160( منظور از نعمت می تواند صحت بدن، کثرت مال و فرزند، طول عمر 

و... باشد )بیهقی:1409، ص 403( 
گناهكار  انسان  اینكه  و  می سازد  الهی چه گونه  با عدل  استدراج  که  بیاید  پیش  این سوال  است  ممكن 
نعمت هاى خدا را وسیله و عالمت خشنودى خدا می داند آیا در این صورت مفسده از گناه نیست؟ وسبب 
اصرار بر گناه نمی شود؟ ابن ابی الحدید در پاسخ به این مسئله مطرح می کند که گناهكار یا عالم به قبح قبیح 
گاهی را داشته و وقتی نعمت ها با وجود اصرار بر گناه بیشتر می شوند باید بر حذر باشد.  است یا توانایی بر آ



مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان 302

مثل شخصی که در خدمت حاکمی است و در خدمت به او وفا دار نیست و آن حاکم پی در پی به او احسان 
گاه است. چنین شخصی احتیاط کرده و آن احسان ها را از باب کید حاکم می بیند )ابن ابی  کرده و از حال او آ

الحدید، ج 18 ص 136( در واقع قید »و انت تعصیه« این شبهه را برطرف می کند. 
ْتِر َعَلْیِه، َو َمْفُتوٍن ِبُحْسِن اْلَقْوِل  ْحَساِن ِإَلْیِه، َو َمْغُروٍر ِبالسَّ *حكمت 116: َو َقاَل )علیه السالم(: َکْم ِمْن ُمْسَتْدَرٍج ِباإْلِ
ْماَلِء َلُه.: چه بسا کسی که با نعمت هایی که به او رسیده، به دام افتد، و با پرده  َحدًا ِبِمْثِل اإْلِ

َ
ُه أ ِفیِه، َو َما اْبَتَلی اللَّ

پوشی بر گناه، فریب خورد، و با ستایش شدن، آزمایش گردد، و خدا هیچ کس را همانند مهلت دادن، نیازمود. 
این گفتار همان طور که قبال ذکر شد. ضمن حكایت 260 عینًا تكرار شده است. در کالم امام )ع( به چهار 
مساله مهم اشاره شده است. که بر محور چهار واژه معنا دار »مستدرج« و »مغرور« و »مفتون« و »امالء« دور 
می زند. ) مكارم شیرازى:1375، ج 12، ص 693( نیكی و احسان با انواع نعمت ها، پرده پوشی خداوند نسبت 
به گناهان، مدح و ستایش مردم نسبت به انسان و مهلت و فرصت داد الهی از امورى هستند که خداوند به 
وسیله آنها بندگانش را می آزماید. )ابن میثم:1375، ج 5، ص 513(در مورد اول اگر شكر و سپاس نعمت ها به 
جا آورده نشود وآنها در راه صحیح خود به کار گرفته نشوند انسان دچار غرور و طغیان شده و سنت استدراج 
بر او جارى می گردد به این معنی که مرحله مرحله بدون اینكه خود متوجه شود در میان نازو نعمت و در دام 
مجازات گرفتار می آید. مجازاتی که در آن حالت دردناک است )مكارم شیرازى:1375، ج 123، ص 696( 
قارون و قوم سباء از نمونه هاى قرآنی است که با داشتن همه امكانات و در اوج قدرت و غرور گرفتار عذاب 
ناگهانی شدند و در یک لحظه همه چیز را از دست دادند ) همان، ج12، ص 697( دومین مورد پرده پوشی 
خداوند نسبت به گناهان انسان است گروهی از این ستر الهی دچار غرور شده و بر شدت و کثرت گناهان خود 
می افزایند سرانجام پرده ها باال رفته و آنها رسواى خاص و عام می شوند. )همان، ج 12، ص 696(مورد سوم مدح 
و ستایش مردم نسبت به انسان است. این مدح و ستایش گاه باعث بیدارى انسان شده و سعی می کند که خود 
را با حسن ظن مردم موافق کند و گاهی باعث فریب انسان شده و او را دچار عجب و ریا از یک سو و جرى 
شدن بر اتكاب معاصی از سوى دیگر می شود. )خویی:1400، ج21، ص 179(مورد آخر که در کالم حضرت 
ذکر شده است امالء است. امالء به معناى مهلت دادن و تاخیر مدت و فرصت دادن است )همان ج21 ص 
178، ابن میثم:1375، ج 5، ص 513، ( دقت در کالم حضرت )ع( بیانگیر این نكته است که این مهلت دادن، 
به نفع انسان نیست و در واقع مقدمه ى عذاب است. این بخش از کالم حضرت )ع( با قسمت اول که استدراج 

را مطرح می کند در ارتباط است چرا که در استدراج هم امالء و امهال به 
ناهكار وجود دارد تا بدان وسیله بر گناه و عصیان خود افزوده و مستحق عذاب سختر و عظیم ترى گردد. 

ْعَمی، َو ُربَّ ُمْبَتًلی َمْصُنوٌع َلُه ِباْلَبْلَوى: چه بسا نعمت داده شده  *حكمت 273: َو ُربَّ ُمْنَعٍم َعَلْیِه ُمْسَتْدَرٌج ِبالنُّ
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اى که گرفتار عذاب شود، و بسا گرفتارى که در گرفتارى ساخته شده و آزمایش گردد. امیر المومنین علی )علیه 
السالم( در این بیان گهربار انسان ها را از حرص و طلب روزى بیشتر و سختی که دراین راه متحمل می شوند بر حذر 

داشته ) خویی:1400، ج21، ص 362( و می فرمایند:»به یقین بدانید خداوند براى بنده ى خود بیش از آنچه که 
گاه به این حقیقت طبق بیان حضرت )ع( زندگی راحت و  در علم الهی وعده فرموده قرار نخواهد داد« و انسان آ
آسوده اى خواهد داشت. امام )ع( در ادامه به دو مورد که در واقع جنبه استثناء از قاعده ى باال است اشاره کرده 
)مكارم شیرازى: 1375، ج 14، ص 299( و می فرمایند:»بسا نعمت رسیده اى که به سبب نعمت کم کم به 
عذاب و کیفر نزدیک گشته و بسا گرفتارى، احسان و نیكویی به او شده است.«در پایان هم از همگان ) هم 
اهل نعمت و ثروت و یا گرفتاران( خواسته اند که بر شكرگزارى افزوده و از عجله و شتاب پرهیز و به روزى 
رسیده قناعت کنند. آنان که نعمت بیشترى دارند، به این معنا نیست که حرص و عجله ى بیشتر در طلب روزى 
علت آن است بلكه ممكن است این نعمت ها مقدمه ى بال و هالکت آنان باشد و خداوند به خاطر طغیان و 
سرکشی آنان را غرق نعمت کرده و به تدریج آنها را به سوى هالکت برده و به یكباره نعمت ها را از آنان سلبب 
می کند. این چنین انسان مستحق عذاب استدراج می شود. پس شایسته نیست که انسان بر نعمت هاى دیگران 
غبطه خورده وآن را مایه قرب آنان به خدا بدانند )خویی:1400، ج 21، ص 362( از طرف دیگر سختی ها و 
مصبت ها هم ممكن است مایه ى آزمایش انسان و ترفیع درجات او باشد و در این صورت انسان نیز باید شاکر 

بوده و از یأس و نا امیدى بپرهیزد. 
َع َعَلْیِه ِفی  ُه َمْن ُوسِّ ْقَمِة َفِرِقیَن؛ ِإنَّ ْعَمِة َوِجِلیَن، َکَما َیَراُکْم ِمَن النِّ ُه ِمَن النِّ اُس! ِلَیَرُکُم اللَّ َها النَّ *حكمت 358: ایُّ
َع  َق َعَلْیِه ِفی َذاِت َیِدِه، َفَلْم َیَر َذِلَك اْخِتَبارًا، َفَقْد َضیَّ ِمَن َمُخوفًا؛ َو َمْن ُضیِّ

َ
َذاِت َیِدِه، َفَلْم َیَر َذِلَك اْسِتْدَراجًا، َفَقْد أ

ُمواًل:: اى مردم، باید خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه کیفر، ترسان بنگرد. زیرا کسی که رفاه و 
ْ
َمأ

گشایش را زمینه گرفتار شدن خویش نداند، پس خود را از حوادث ترسناك ایمن می پندارد، و آن کس که 
تنگدستی را آزمایش الهی نداند پاداشی را که امیدى به آن بود از دست خواهد داد. 

نعمت و نقمت وسیله هایی براى آزمایش انسان هستند تا مقدار شكر و صبر انسان در مواجه با آنها شناخته 
شود. وجلین و فرقین در کالم حضرت )ع( به معناى ترسان است. )مغنیه:1387، ج 6، ص 452( همان گونه 
که انسان از نقمت ها ترسان است الزم است که از نعمت ها نیز هراس داشته باشد. بیم و هراس از اینكه مبادا 
این نعمت ها از باب استدراج بوده و زمینه هاى هالکت را فراهم کند. )مكارم: 1375، ج 14، ص 849(. آقاى 
خویی در شرح خود بر این حكمت اصل در نعمت فراوان را استدراج می دانند همانگونه که در فقر و گرفتارى 
اصل آزمایش و امتحان است و در مواجه با آنها شكر و صبر می دانند. ) خویی: 1400، ج 21، ص 440( در 
کالم امام )ع( مساله تعادل خوف و رجا به خوبی ترسیم شده است. به صاحبان نعمت بیم از عذالب الهی در 
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نعمت هایی که خدا به آنها داده و به گرفتاران صبر و پایدارى توصیه شده است. )مكارم:1375، ج 14، ص 
859، ابن میثم:1375، ج، 5 ص 706، ابن ابی الحدید، ج 19 ص 257(

امام علی)ع( در بیانات خود در نهج البالغه، به اهل ایمان تذکرمی دهند که اوال وضعیت ظاهرى مستدرجین، 
آنان را را به اشتباه نیندازدوبا دیدن وضع خوب آنان دچار حسرت واندوه نشده واین امر باعث سستی در راه ایمان 
نگردد. این مساله در آیات قران نیز مورد تاکید قرار گرفته است. )فال تعجبک اموالهم وال اوالدهم انما یرید 
الله لیعذبهم فی الحیوه الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون:فزونی اموال واوالد آن ها تورادر شگفتی فرونبردخدا 
میخواهد آنان را بوسیله آن در زندگی دنیا عذاب کند وجانشان برآید در حالی که کافرند. (ثانیا آدمی همواره باید 
از نعمتها بیم وهراسی داشته باشد که مبادا آنها از باب استدراج باشد مخصوصا اگر با گناه ومعصیت همراه باشد. 

3-6. تاثیر استدراج بر حرکت تاریخ با تاکید بر نهج البالغه
 در زمینه عوامل موثر بر حرکت تاریخ )مثبت یا منفی( و پیدایش دگرگونی ها در جوامع بشرى نظریات 
مختلفی مطرح شده است. برخی از این عوامل عبارت اند از: زور و عوامل سیاسی، عصبیت، تباهی قدرت، 
جغرافیا، ابزار تولید، عامل هجوم و دفاع، نژاد گرایی، قهرمان گرایی و... ) جعفرى:1372، ص 106-110(. به 
عنوان نمونه وقتی عامل حرکت تاریخ، مساله عصبیت باشد به این معناست که: غرور ملی وقومی سبب پیدایش 
وشكوفایی تمدن وحكومت بوده واز بین رفتن آن باعث نابودى وانحطاط آن تمدن خواهد شد. از طرفداران 
این نظریه ابن خلدون است. در جهان بینی اسالمی این عامل حقیقتی به نام سنت هاى الهی است که در کل 
جریانات تاریخ حاکمیت دارد و پیدایش و زوال تمدن ها در سیطره سنن الهی است و هیچ حرکتی نمی تواند 
خارج از آن اتفاق بیافتد )همان، ص 110( یكی از مشخصات این سنت ها همان گونه که پیش تر ذکر شد عام 
و جهان شمول بودن آنها است. امام علی )ع( با اشاره به این مسئله می فرمایند:»عبادالله ان الدهر یجرى بالباقین 
کجریه بالماضین: بندگان خدا روزگار بر آیندگان چنان می گذرد که بر پیشنیان گذشت«)خطبه 157(. لذا امام 
در جاى جاى نهج البالغه با بیان سرگذشت پیشینیان از انسان ها می خواهد که در احوال آنها تدبر کرده و از آنان 

پند و عبرت بگیرند و در جهت اصالح امور زندگی خود آنها را به کار بگیرند. 
یكی از سنن الهی که مخصوص گناهكاران است، سنت استدراج می باشد. هرگاه انسان یا جامعه اى امكانات 
و توانایی هاى خود را در جهت صحیح و در مسیرى که از جانب خدا و پیامبران تعیین شده قرار دهد قابلیت 
بقا پیدا می کند )جعفرى:1372، ص111( و در غیر آن صورت ممكن است گرفتار سنت استدراج شود. در 
استدراج خداوند به آن فرد گناهكار یا جامعه منحرف فرصت و مهلت داده و بر نعمت هاى آن افزوده و زمینه هاى 
هالکت را کم کم و به صورت تدریجی فراهم و آنها را در عین قدرت و بر خور دارى نابود می کند. عذاب 
دفعی وهالکتی که در سنت استدراج گریبانگیر جامعه منحرف ویا فرد گنهكار می شود، تاثیرى منفی بر حرکت 
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تاریخ داشته وحرکت تاریخ را با کندى ورکود مواجه خواهد کرد. این مساله درباره استدراج اجتماعی که در آن 
افراد اجتماع به واسطه حاکمیت فرهنگ کفر وحق ستیزى به آن مبتال می شوند نمود بیشترى دارد. یعنی سقوط 
وازبین رفتن یک جامعه منحرف، تایر منفی بیشترى بر حرکت تاریخ ودگرگونیهاى آن خواهد گذاشت. البته 
باید دانست که جارى شدن سنت استدراج درباره تمدن ها وجوامع ممكن است در بلند مدت اثرش مشخص 
شود. سنت استدراج غالبًا با امالء و امهال همراه است. این موضوع نباید سبب سستی مومنین در راه ایمان بشود. 
همانگونه که امروزه هم شاهد هستیم جوامعی که دچار ظلم وستم هستند اما از نعمتهاى الهی به گونه ى وسیعی 
َه َلْم َیْقِصْم  برخوردارند. در نهج البالغه نیز این مساله ذکر شده است آنجا که امام علی )ع( می فرمایند:» َفِإنَّ اللَّ
اِرى َدْهٍر َقطُّ ِإالَّ َبْعَد َتْمِهیٍل َو َرَخاٍء: خداوند ستمكاران روزگار را شكست نداده، جز آنكه نخست آنان را  َجبَّ
لختی مهلت داده، و در آسایش به روى شان گشاده « )خطبه 88( شارحان نهج البالغه این بخش از کالم 
حضرت امام )ع( را بیانگر سنت استدراج می دانند. )شوشترى: 1376، ج 2، ص 537، مكارم شیرازى:1375، ج 
3، ص 604( ممكن است این فرصت ها و نعمت ها براى تنبه گناهكاران باشد تا شاید توبه کرده و به سوى حق 
بازگردند ولی غالبًا به جاى شكر نعمت مغرور شده و بر ظلم خود می افزایند. امام )ع( در معرفی این افراد وبهره 
ِه َیْهِوى َمَع اْلَغاِفِلیَن َو َیْغُدو َمَع اْلُمْذِنِبیَن، ِباَل َسِبیٍل َقاِصٍد َو  نبردن آنها از فرصتها می فرمایند:»َو ُهَو ِفی ُمْهَلٍة ِمَن اللَّ
اَل ِإَماٍم َقاِئد:. چند روز از طرف خدا به گمراه، مهلت داده شد، و او با غافالن و بی خبران در راه هالکت قدم 
می نهد، و تمام روزها را با گناهكاران سپرى می کند، بی آن که از راهی برود تا به حق رسد و یا پیشوایی برگزیند 
که راهنماى او باشد.« )خطبه 153( پس مهلتی که به او داده شده غالبًا منفعتی براى او ندارد و تنها بر گناه خود 
می افزاید و این چنین خود را مستحق عذاب دردناک می کند. حضرت)ع( در خطبه 178 نهج البالغه نیز علت 
ِه َما َکاَن َقْوٌم َقطُّ ِفی َغضِّ ِنْعَمٍة ِمْن َعْیٍش  زوال نعمت هاى مردم را گناهان ایشان می دانند و می فرمایند:» َو اْیُم اللَّ
ٍم ِلْلَعِبیِد: خدا سوگند هرگز مّلتی از ناز و نعمت زندگی  َه َلْیَس ِبَظالَّ نَّ اللَّ

َ
َفَزاَل َعْنُهْم ِإالَّ ِبُذُنوٍب اْجَتَرُحوَها، ِل »أ

گرفته نشدند مگر به کیفر گناهانی که انجام داده اند، زیرا خداوند بر بندگان خود ستم روا نمی دارد« یكی از 
گناهانی که فرد یا جامعه مرتكب شده و نقش اساسی در سقوط و تباهی فرد یا جامعه دارد ظلم و ستم است. امام 
ْدَعی ِإَلی َتْغِییِر ِنْعَمِة اللِه َوَتْعِجیِل ِنْقَمِتِه ِمْن ِإَقاَمة َعَلی 

َ
علی )ع( در نامه 53 به مالک اشتر می فرمایند:»َو َلیَس َشْیٌء أ

ُظْلم:  چیزى چون ستمكارى نعمت خدا را دگرگون نمی  کند، و کیفر او را نزدیك نمی  سازد.« )وفا:1382، ص 
63( پس ضرورى است افراد وجوامع ظالم وستمكار از عواقب تلخ وسختی که درانتظار آنهاست بیمناک باشند. 
همان طور که در قرآن براى استدراج نمونه هاى عینی از افراد و جوامع نظیر قوم ثمود، عاد، سباء قارون، 
بلعم باعورا و.. ذکر شده در نهج البالغه نیز نمونه هایی براى این سنت الهی ذکر شده است. به عنوان مثال امیر 
ْن َخاَرْت 

َ
المومنین )ع( در خطبه 201 در وصف قوم ثمود و عذابی که گریبانگیر آنها شد می فرمایند:« َفَما َکاَن ِإالَّ أ
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اَرِة: دیرى نپایید که سرزمین آنها بانگی زد و فرو ریخت  ْرِض اْلَخوَّ
َ
ِة اْلُمْحَماِة ِفی اْل كَّ ْرُضُهْم ِباْلَخْسَفِة ُخَواَر السِّ

َ
أ

چنان که در زمین سست آهن تفت« در این کالم شریف، عذابی که یكباره آنان را بر اساس ظلم و گناهنشان 
در بر گرفته به تصویر کشیده شده است. این عذاب دفعی، سبب سقوط وانحطاط قوم ثمود شد. این سقوط واز 

بین رفتن تاثیرى منفی بر حرکت تاریخ داشته است. 
 نتیجه گیری 

 سنت هاى الهی، روش هایی است که خداوند متعال امور عالم و آدم را بر پایه آنها تدبیر و اداره می کند. 
سنت هایی که در آنها تغییر و تحول راه نداشته و با اراده انسان نیز منافاتی ندارند. ضمنًا عام و جهان شمول 
هستند. نظریه هاى مختلفی در زمینه عوامل موثر بر حرکت تاریخ مطرح است. در جهان بینی اسالمی عامل 
حرکت تاریخ سنت هاى الهی است. این عامل گاه مثبت و باعث پیشرفت، رشد وسرعت حرکت تاریخ می شود. 
)مانند صبر و امداد الهی به مومنان( گاه نیز منفی است و با سقوط و زوال فرد یا جامعه حرکت تاریخ را با رکود 
و کندى مواجه می کند. سنت استدارج از جمله این موارد است. تدبر در کالم امیر المومنین علیه السالم بیانگر این 
مطلب است که ایشان استدراج را که سنتی مخصوص گنهكاران وجوامع منحرف است، به عنوان یكی از عوامل 
سقوط و انحطاط آنان معرفی می کند و از مومنین میخواهند که اوال بادیدن وضع خوب ونعمتهاى که مستدرجان 
از آن برخوردارند دچار حسرت واندوه نشوند. ثانیا از نعمتها نیز بیم وهراس داشته باشند که مبادا از باب استدراج 
باشد. از ویژگی هاى سنت استدراج توالی نعمت ها همراه با گناه و معصیت، دفعی بودن عذاب و گرفتن نعمت ها 
و همراهی آن با امالء و امهال است. امالء ومهلتی که معموال سودى به حال مستدرجین ندارد بلكه باعث فونی 

ظلم وستم آنان می شود وآنان رامستحق عذابی سخت می گرداند. 
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بررسی تشابه و تمایز قاعده نفی عسر و حرج با قاعده الضرار

ناهید تبسمی1 
1- دانشجوی کارشناسی ارشد رشته الهیات -فقه و حقوق دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده
موضوع تحقیق»بررسی تشابه و تمایز قاعده نفی عسر و حرج با قاعده الضرار « است. 

فقهاى اسالم با الهام از منابع و متون اسالمی، قواعد فقهی بسیارى را عرضه کرده اند. دو قاعده فقهی الحرج 
و الضرر از این دست از قواعدند که کاربرد فراوانی در فقه دارند. مفاد قاعده الحرج این است که هر تكلیفی که 
دشوار و مشقت زا باشد ساقط می شود البته تشخیص مشقت فراتر از حد معمول با عرف است. بر طبق قاعده الضرر، 
نه کسی حق دارد به دیگرى ضرر و زیان برساند و نه حكم ضررى در اسالم واقع شده است. بین این دو قاعده تشابه 
و تمایزاتی وجود دارد.  وجه تشابه آن دو عبارت است از این که مضمون هر دو رفع حكم است نه رفع موضوع؛ و در 
هر دو حرج شخصی مد نظر است نه نوعی. و وجه تمایز آن دو عبارت است از این که نسبت قاعده عسر و حرج با 
ضرر نسبت عموم و خصوص مطلق است و قاعده الحرج هر امر ضیقی را نفی نمی کند بلكه تنها ضیقی که از ناحیه 
وارده در شرع باشد نفی می کنداما قاعده الضرر حرجی که از ناحیه خود مكلفین حاصل شده باشد را نفی می کند. 

واژگان کلیدی: قاعده، عسر، حرج، ضرر، ضرار، اضرار. 
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مقدمه
قواعد فقهی قواعد محدود و مشخصی هستند که فقیه به کمک آنها جزئیات و وقایع بی پایان زندگی روز 
مره مسلمانان را حل می کند و درکی بهتر و مفیدتر از اسرار و احكام شریعت به دست می آورد. قاعده الحرج 
و الضرر از قواعد پرکاربرد در فقه می باشند. الحرج از قواعد مهم فقهی است که بر اساس آن هر تكلیفی که 
مستلزم مشقت شدید باشد از مردم ساقط می شود. قاعده الضرر نیز از مشهورترین قواعد فقهی است که در 
تمام ابواب فقه به آن استناد می شود. بر اساس این قاعده هیچ گونه ضررى از طرف هیچ کس نسبت به دیگرى 

نباید واقع شود و انجام آن قبیح است خواه آن ضرر از طرف مردم نسبت به یكدیگر باشد و یا از طرف شارع. 
این تحقیق برآن است که حدالمقدور با استفاده از منابع مربوطه وجه تشابه و تمایز این دو قاعده را بدست 
آورد، براى همین ابتدا به مفهوم شناسی و بررسی مستندات این دو قاعده پرداخته شد و سپس وجه تشابه و تمایز 

را آورده شده است. 
بررسی تشابه و تمایز قاعده نفی عسر و حرج با قاعده الضرار

مفهوم شناسی قاعده نفی عسر و حرج
الف(عسر و حرج در لغت

واژۀ »عسر« متضاد »یسر« است و در معناى صعب، تنگ، دشوار، بدخو، مشكل، سخت و سخت شدن 
روزگار به کار می  رود. این واژه در قرآن کریم، به همین معنا است، چنان که خداوند فرموده است: »َفِإنَّ َمَع 
اْلُعْسِر ُیْسرًا«1،  یا »َسَیْجَعُل الله َبْعَد ُعْسٍر ُیْسرًا«. 2 بدین ترتیب، معناى عسر عبارت از صعوبت، مشقت و شدت 

که در فارسی از آن به دشوارى و سختی تعبیر می شود. 
واژه »حرج« نیز درسه معناى ضیق و تنگی، معصیت و گناه وحرام به کار رفته است و در اصل به معنی 

ضیق است. 3 
َرُکْم...«؛4 »خداوند  چنان که خداوند می  فرماید: »... ما ُیِریُد الّلُه ِلَیْجَعَل َعَلْیُكْم ِمْن َحَرٍج َو لِكْن ُیِریُد ِلُیَطهِّ

نمی خواهد شما را در تنگنا افكند ولی می  خواهد شما را پاکیزه گرداند.« 
همچنین، در پاره اى آیات نیز حرج به معناى گناه به کار رفته است، چنان که خداوند فرموده است: »َلْیَس 

1- - سوره شرح)94(/آیه5

2- -سوره طالق)65(/آیه7

3- - »الحرج فی الصل الضیق و یقع علی الثم و الحرام و قیل الحرج أضیق الضیق« مبارک بن محمد، ابن اثیر، »النهایه فی غریب 

الحدیث و الثر«، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، بی چا، 1367، ج1، ص361. 
4- - سوره مائده)5(آیه6
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ْعَرِج َحَرٌج...«1؛»بر نابینا و بر لنگ و بر بیمار و بر... گناهی نیست«.  2 اما در 
َ
ْعمی َحَرٌج َو ال َعَلی اْل

َ
َعَلی اْل

اینجا معنای مورد نظر از حرج همان تنگنا و مشقت است. پس بین عسر و حرج هیچ فرق جوهرى در معنا 
وجود ندارد. 

ب(عسر و حرج در اصطالح
در اصطالح عسر و حرج عبارت اند از:»عناوین ثانویه اى که راه یافتن آنها در موضوع احكام تكلیفی 
الزامی، موجب می گردد تا الزام و تكلیف ناشی از حكم از مكلفین برداشته شود.«3 در بررسی رابطه میان عسر 
و حرج برخی رابطه میان این دو را عموم و خصوص مطلق دانسته اند و گفته اند حرج شدیدتر از عسر است و 
عسر اعم از حرج است بدین صورت که هر ضیق و حرجی عسر است ولی هر عسرى حرج نیست. اما به نظر 
می رسد که رابطه مصادیق عسر و حرج، تساوى است نه عموم و خصوص مطلق زیرا هر عملی که انسان را به 
تنگنا و ضیق اندازد دشوار است و هر کارى که انجام دادنش بر آدمی سخت و شاق باشد موجب تنگنا و اعمال 
فشار بر او نیز می شود. 4بر همین مبنا اکثر فقها عسر و حرج را این گونه تعریف کرده اند: »عسر و حرج آن است 

که مستلزم مشقت شدیدى باشد که مردم عادتًا آن را تحمل نمی کنند«. 5
مدارک و مستندات قاعده نفی عسر و حرج

در اثبات قاعده نفی عسر و حرج به ادله چهارگانه یعنی کتاب، سنت، عقل و اجماع استدالل شده است. 
الف(قرآن

براى اثبات این قاعده می توان به آیات شریفه»َو جاِهدوا ِفی اللِه َحقَّ ِجهادِه ُهَو اجتباُکم و ما َجَعَل َعَلیُكم فی 
اّلدیِن ِمن َحَرٍج«6 اشارهنمود. در این آیه به صراحت آمده است که خداوند در اسالم حرجی جعل ننموده است 
و بنا بر نظر غالب مفسرین مراد از جهاد اعم از جهاد اصطالحی است و شامل انجام واجبات و ترک محرمات 

می شود و کلمه دین، همه احكام چه وضعی و چه تكلیفی را شامل می شود. 7
نا َو  ذیَن ِمن َقبلنا َربَّ نا َو ال َتحِمل َعَلینا ِاصرًا کما َحَملتُه َعَلی الَّ ُف اللُه نفسًا اال ُوسَعها... َربَّ آیه بعدى:»ال ُیَكلَّ

1- - سوره نور)24(آیه61

2- - سید مصطفی، محقق داماد، »قواعد فقه«، مرکز نشر علوم اسالمی، تهران، چاپ دوازدهم، 1406 ق. ج  2، ص 79-111

3- - باقر، ایروانی، »دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه«، ترجمه حسن بیت جادر، انتشارات نصایح،، قم، چاپ اول، 1392، ص69. 

4- - نسرین، کرد نژاد، »بررسی قاعده لحرج و مستندات آن«، مجله میثاق، پیش شماره 1، 1394. ص98

5- - مال احمد، مقدس اردبیلی، »مجمع الفائده و البرهان فی شرح الذهان«، جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه قم، موسسه النشر 
السالمی، چاپ سوم، 1379، ج1، ص215. 

6- - سوره حج)22(آیه78

7- - محمد حسین، طباطبایی، »المیزان فی التفسیر القرآن«، محمد باقر موسوی همدانی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دفتر انتشارات 
اسالمی، قم، چاپ32، 1390، ج14، ص582
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لنا ما ال طاَقَه َلنا ِبِه َواعُف َعّنا«1 می باشد که واژه)اصر( به فشار، سنگینی، گناه و حبس همراه با فشار معنا  ال ُتَحمِّ
ُف اللُه نفسًا اال ُوسَعها«  شده است. در این آیه شریفه سه قسمت بیان شده است که عبارت است از:»ال ُیَكلَّ
ُف اللُه  لنا ما ال طاَقَه َلنا ِبِه«. خداوند در ابتداى آیه می فرماید:»ال ُیَكلَّ نا َو ال ُتَحمِّ نا َو ال َتحِمل َعَلینا ِاصرًا« »َربَّ »َربَّ
نفسًا اال ُوسَعها« بدین معنا که خداوند هیچ کس را به جز به اندازه توانایی اش تكلیف نمی کند همان طور که 
عقل حكم می کند تكلیف به ما الیطاق قبیح است به این ترتیب این قسمت از محل بحث خارج می شود چرا که 
در الحرج می خواهیم اثبات کنیم انجام فعل مقدور اگر بر ملكف حرجی باشد توسط شارع برداشته شده است 
نا َو ال َتحِمل َعَلینا ِاصرًا کما َحَملتُه« در مقام دعا است و برحسب آنچه در شأن  نه غیر مقدور. قسمت دوم»َربَّ
نزول این آیه شریفه وارد شده، پیامبر اسالم در شب معراج تقاضا و دعا می کردند و خداوند نیز درخواستهایشان 
را اجابت فرمود. مرحوم طبرسی احتمال هاى گوناگونی را در این قسمت بیان می دارد. احتمال صحیح این است 
لنا( را به کیفر اخروى معنا کنیم یعنی)َو ال تحّملنا ما ال طاقه لنا به من العذاب عاجاًل و آجاًل( در  که )ال ُتَحمِّ
نا َو ال َتحِمل َعَلینا ِاصرًا« به سختی هاى دنیایی مر بوط می شود که از خداوند می خواهیم در دنیا  این صورت»َربَّ
لنا ما ال طاَقَه َلنا ِبِه« از خداوند می خواهیم ما را  نا َو ال ُتَحمِّ تكلیف هاى سخت و مشكل بر ما نكند و با جمله»َربَّ
مستحق عذاب اخروى که طاقتی برآن نداریم نكند. در این صورت قسمت دوم آیه که گرفتارى هاى دنیوى را 

بیان می کند از ادله بسیار خوب قاعده الحرج خواهد بود. 2
ب(سنت

روایاتی که داللت بر این قاعد می کنند به دو دسته تقسیم می شوند:
روایاتی که متضمن استناد حكم نفی حرج به آیه »ما َجَعَل َعَلیُكم فی اّلدیِن ِمن َحَرٍج«3 است. مثاًل:»و . 1

عنه عن محمد بن الحسین، عن جعفر بن بشیر، عن الهیثم بن عروه التمیمی قال: سأل رجل ابا عبدالله َعن 
الُمحرم یرید اسباغ الوضو فسقط من لحیته الشعره او الشعرتان؟ فقال: لیس بشیء، ما جعل علیكم فی الدین 
من حرج«4؛شخصی از امام صادق )علیه السالم( سوال می کند که محرمی هنگام وضو آب را به صورت به چهره 
و دست هاى خود می رساند و این امر سبب می شود که یک یا دو مو از ریشش بیفتد آیا اشكال دارد؟ امام 
فرمودند: کار حرامی نكرده و کفاره نیز ندارد چرا که در دین، حرجی جعل نشده است. می دانیم که یكی از 
محرمات احرام، کندن مو از بدن است و کفاره هم دارد حال امام براى نفی کفاره در این فرض، به آیه شریفه 

1- -سوره بقره)2(آیه286. 

2- - سید جواد، حسینی خواه، »قاعده لحرج«، مرکز ائمه اطهار، قم، بی چا، 1385، ص85

3- - سوره حج)22(آیه78

4- - محمد بن حسن، حر عاملی، »وسائل الشیعه«، موسسه آل البیت لحیاء التراث، قم، بی چا، 1416ه. ق، ج13، ص72. 
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ما َجَعَل َعَلیُكم فی اّلدیِن ِمن َحَرٍج استدالل می کند چرا که انسان در حال احرام، حداقل سه بار وضو می گیرد 
و در هر بار نیز چند مو از محاسنش جدا می شود، و اگر براى هر مرتبه الزم باشد کفاره بدهد، چار سختی و 

مشقت می شود. 
روایاتی که بدون استناد به آیه، ما را به نفی حكم حرجی رهنمون می کند. مثاًل:»و باستناده عن محمد . 2

بن علی عن احمد بن محمد عن احمد بن محمد ابی نصر قال: سألته عن الرجل یأتی السوق فیشترى جّبه فرا، 
ال یدرى أذکیه هی أم غیر أذکیه أیصلی فیها؟ فقال: نعم، لیس علیكم المسأله، ان أبا جعفر کان یقول:ان الخوارج 
ضّیقوا علی انفسهم بجهالتهم ان الدین أوسع من ذلک«1؛در این روایت ابی نصر بزنطی در مورد مردى که قطعه 
پوستی از بازار خریده و نمی داند که از حیوان تذکیه شده است یا غیر تذکیه شده سؤال می کند آیا می تواند در 
آن نماز بخواند یانه؟ اما می فرماد: »در آن می تواند نماز بخواند و بر شما واجب نیست که ازتذکیه حیوان پرسش 
کنید. آن حضرت در ادامه می فرمایند امام باقر فرموده است خوارج به خاطر جهالتی که در مورد دین داشتند بر 

خود خیلی تنگ می گرفتند در حالی که دین خیلی وسیع تر از آن دیدگاه هاى تنگ و تاریک است.«
ج(عقل

برخی فقها حكم قطعی عقل به قبح تكالیف ماالیطاق را از عمده ترین دالیل قاعده عسر و حرج ذکر کرده 
اند اما این از محل بحث ما خارج است زیرا محل بحث ما این است که با الحرج می خواهیم اثبات کنیم انجام 

فعل مقدور اگر بر مكلف دشوار باشد توسط شارع برداشته شده است نه غیر مقدور. 
د(اجماع

ادعاى اجماع بر قاعده مشكل است زیرا اواًل اجماع آنها مدرکیه بوده و دلیل اجماع کنندگان در واقع آیات 
و روایات مربوطه است. ثانیًا: اکثر علما به این مسأله اشاره نكرده اند، ادعاى استقرار چنین اجماعی مورد تردید 

است. 
حرج شخصی است یا نوعی؟

سوال:آیا قاعده الحرج، احكام اولیه را هنگام وقوع حرج شخصی بر می دارد یا هنگام وقوع حرج نوعی؟درست 
این است که حرج شخصی است، چرا که همة عنوان هاى آمده در زبان ادله در مصادیق شخصی گنجانده شده 
است عالوه بر این که اساس جعل وتشریع قاعده لطف و امتنان بر بندگان است پس باید براى تمام مكّلفین لطف 
و امتنان باشد. اگر معیار را نوعی بدانیم با تكالیفی روبرو می شویم که براى برخی از افراد دشوارترند ولی چون 

براى برخی افراد حرجی نیست، او باید آن تكالیف حرجی را به جاآورد. 

1- -همان، ج3، ص491. 
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مفهوم شناسی قاعده الضرار
الف(ضرر وضرار در لغت

اهل لغت براى لفظ ضرر معانی متعددى ذکر کرده اند. برخی ضرر را در مقابل نفع قرار داده اند. همچنین 
ضرر به معناى عمل مكروه نسبت به دیگرى و نقص در اعیان نیز آمده است. ابن اثیر ضرر را به معناى نقص 
حق می داند1ولی برخی ضرر را به معناى بدى حال می داند اعم از این بدى حال نسبت به نفس به خاطر کمی 
دانش و فضیلت باشد و یا بدى حال نسبت به بدن به لحاظ فقدان عضو از آن و یا به لحاظ کمی مال و آبرو. 2 
در هر حال به نظر می رسد کلمه»ضرر« در اکثر موارد بر نفس و مال استفاده می شود و کاربرد آن در مورد آبرو 
و حیثیت افراد کمتر است. اما کلمه»ِضرار« بر وزن فعال مصدر باب مفاعله می باشد و داللت بر ایراد ضرر از 

طرفین به یكدیگر دارد به تعبیر دیگر در ضرار طرفینی بودن با توجه به باب مفاعله مفروض است. 
ب(ضرر و ضرار در اصطالح

در مورد معناى ضرار گفته شده ضرار به معناى مجازات بر ضررى است که از طرف دیگرى به انسان وارد 
می گردد. برخی نیز گفته اند که ضرر به معناى تكرار صدور ضرر از کسی است و گفته شده ضرار تنها براى 
موارد اضرار عمدى استعمال می گردد ولی ضرر هم شامل اضرار عمدى و غیر عمدى می گردد اگر این دو 
حكم )ضرر و ضرار( در برابر یكدیگر قرار بگیرند؛ضرر زیان غیر ارادى و ضرار، زیان ارادى است. صاحب 
کتاب عوائل االیام می گوید:»در احادیث الفاظ ضرر، ضرار و اضرار آمده است اگر چه از نظر معناى لغوى 

تفاوت هایی با هم دارند و این تفاوت ها موجب متفاوت شدن احكام مربوط به آنها نمی گردد.«3
ج(مفهوم اصطالحی قاعده الِضرار

الله»الضرر و الضرار فی السالم«4مفهوم این قاعده این است که هر گونه عملی که موجب  قال رسول 
واردآوردن ضرر، زیان و خسارتی در جسم و شخصیت، مال یا موقعیت کسی که شرعًا سوون او محترم است 
شود، ممنوع می باشد. به عبارت دیگر اگر شخصی براى کسب منفعت بر دیگرى آسیب بزند گویند که او ضرر 
رسانیده است اما اگر کسی در جبران ضررى که از دیگرى دیده به او آسیب برساند گفته می شود که اضرار رخ 

داده است بنابراین در ضرر نفعی است اما در ضرار لزومًا نفعی وجود ندارد. 5

1- - مبارک بن محمد، ابن اثیر، »النهایه فی غریب الحدیث و الثر«، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، بی چا، 1367. ج3، ص77. 

2- - سید علی اکبر، قرشی، »قاموس القرآن«، دارالکتب السالمیه، تهران، چاپ یازدهم، 1386، ج4، ص177. 

3- - مال احمد، نراقی، »عوائد الیام«، دقتر تبلیغات اسالمی، قم، بی چا، 1375، ص48

4- - محمد باقر، مجلسی، »بحار النوار «، انتشارلت اسالمیه، تهران، بی چا، بی تا، ج73، ص345؛ شیخ صدوق، »من ل یحضره الفقیه«، 
جامعه مدرسین، قم، بی چا، 1404ه. ق، ج4، ص334. 

5- - عباسعلی، عمید زنجانی، »قواعد فقه)بخش حقوق خصوصی(«، انتشارات سمت، تهران، چاپ 5، 1393، ج1، ص108. 
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مفاد قاعده الضرر
فقها در مورد مفاد و معناى قاعده الضرر اختالف نر دارند و در این رابطه نظریات گوناگونی ارئه شده است:

نهی از ضرر:برخی از فقهاى متقدم امامیه و اغلب اهل تسنن عقیده دارندکه مدلول الضرر والضرار بیان 	 
حكم تكلیفی حرمت وارد ساختن زیان ابتدًا و نیز حرمت مجازى دفع ضرر به وسله ضرر است. مثاًل کسی 
مجاز نیست دیوار خانه دیگرى را خراب کند و اگر کسی چنین کارى کند صاحب دیوار نباید براى مقابله، 

دیوار خانه او را خراب کند. 
نفی ضرر و غیر تدارک:برخی از فقها از جمله فاضل تونی معتقد است که کلمه)ال( در حدیث به معناى 	 

نفی است و در متن حدیث باید عبارت)غیر متدارک( در تقدیر گرفته شود. به عبارت دیگر نفی ضرر 
را نمی توان به صورت حقیقی در این جا فرض کرد، چون در خارج می بینیم که ضررهاى فراوانی واقع 
می شود، پس در معناى حدیث باید گفت منظور از نفی ضرر، نفی ضرر بودن جبران است. پس معناى 
حدیث این است که در اسالم ضرر جبران نشدنی نداریم و در نتیجه شارع در عالم تشریع چنین ضررى را 

نفی نموده است و آن را به منزله عدم ضرر فرض کرده است. 1
نفی حكم ضررى:عده اى از جمله شیخ انصارى معتقدند:مقصود از حدیث الضرر و به تبع آن قاعده 	 

الضرر این است که حقیقت ضرر در عالم تشریع نفی شده به این معنی که از طرف شارع حكمی که 
موجب ضرر مكلفان کرده جعل نشده است. 

نفی حكم به لسان نفی موضوع:صاحب کفایه در خصوص مفاد قاعده الضرر می گوید:ظاهر این است 	 
که ضرر به چیزى اطالق می شود که در مقابل نفع باشد مثل تقابل عدم و ملكه همچنان که معناى)ضرار( 
به همان معناى)ضرر( است و )ال(براى نفی حقیقی است و به معناى نهی نمی باشد البته نه از باب نفی 

حكم به صورت مستقیم بلكه از باب نفی حكم به لسان نفی موضوع می باشد. 2 
مدارک و مستندات قاعده نفی ضرر

فقها و اصولیون براى اثبات الضرر به قرآن و سنت و اجماع و عقل استناد کرده اند. 
الف(قرآن

از جمله آیاتی که به عنوان ادله قاعده الضرر می توان عنوان کرد عبارت است از:»ِمن َبعِد َوِصّیه ُیوصی بها أو 
دیٍن َغیر ُمضار«3 خداى متعال در این آیه، از ضرارى که به واسطه وصیت اتفاق می افتد منع فرموده است منظور 
از این ضرار این است که انسان به گونه اى وصیت نكند که به ورثه ضررى برسد خواه با کل مال یا بیش از یک 

1- - فاضل تونی، »الوافیه فی اصول الفقه«، تحقیق سید محمد حسن رضوی کشمیری، بی چا، بی تا، صص193-194. 

2- - محمد کاظم، خراسانی، »اصول الکفایه«، موسسه آل البیت، قم، بی چا، بی تا، ص381. 

3- - سوره نساء)4(آیه12
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سوم آن، یا به وام و دینی که واقع نیست اقرار کند تا دیگرى متضرر شود. 
آیه بعدى»ال تمسُكوهنَّ ضرارًا لَتعَتُدوا« است. این آیه اشاره به نهی ضرر رساندن به زن مطلقه توسط شوهر 
پس از پایان یافتن عده دارد. بر اساس تفسیرى که فاضل مقداد در کتاب کنزل العرفان فی فقه القرآن نموده است 
»ضرارًا لتعتدوا« به معناى ضرر وارد آوردن به زن به خاطر آزار رساندن او می باشد]ضرر رساندن به آنها تعدى و 

تجاوز است آنهم تعدى و تجاوزى از حدود الهی[
آیه دیگرى که می توان به آن اشاره کرد آیه»ال ُتضارَّ واِلَدُه ِبَوَلدها و ال َموُلوٌد َلُه ِبَوَلَدِه«است. در تفسیر این آیه 
دو وجه وجود دارد:1. اگر فعل ال تضار به صیغه مجهول باشد مادر و پدر فرزند، متضرر قلمداد می شوند. باء در 
)بولده( براى سببیت است و ضرر به پدر و مادر به سبب فرزند جایز نیست. به این صورت که جداکردن فرزند 
از مادر بعد از گرفتن انس باعث ضرر به مادر می شود و با ندادن شیر، پدر متضرر می شود. 2. اگر فعل ال تضار 
به صیغه معلوم باشد فرزند متضرر قلمداد می شود و باء زاید است به این صورت که مادر با شیر ندادن و پدر با 

جداکردن فرزند از مادر، به فرزند ضرر نرساند. 
ب(سنت

معروفترین روایت الضرر روایت سمره بن جندب است. مرحوم کلینی در اصول کافی از قول زراره چنین 
آورده است که امام باقر فرمودند:سمر بن جندب در باغی خرمایی داشت که در آستانه آن باغ منزل یكی از 
انصار قرار داشت سمره بدون اجازه گرفتن از صاحب خانه بطرف نخل خود آمد و رفت می کرد و این مساله 
ناراحتی شخص انصارى را فراهم می آورد. روزى به او گفت تو بی خبر به منزل ما می آیی بهتر ست قباًل اجازه 
بگیرى. سمره در پاسخ گفت این راه من بطرف درختی که دارم می باشد و از تو اجازه نمی گیرم. شخص 
انصارى از سمره به پیامبر شكایت برد پیامبر به احضار سمره دستور فرمود و وقتی حاضر شد به او فرمود این مرد 
از تو شكایت کرد می گوید:تو بر او و خانواده اش بدون اذن وارد می شوى؟در زمان ورود از او اجازه بگیر. سمره 
می گوید آیا من در راه خود به سوى درختم از دیگرى اجازه بگیرم؟پیامبر فرمود:از آن درخت صرف نظر کن 
تا براى تو درختی در جاى دیگر باشد. سمره همچنان از قبول سرباز می زد. پیامبر فرمود: از این درخت صرف 
نظر کن و در عوض در بهشت بگیر سمره باز هم به امتناع خود اصرار می وزرد پیامبر به او فرمود:»انک رجل 
مضار و الضرر و الضرار علی مومن«1این روایت با اندکی اختالف بازهم درکافی نقل شده است که پیامبر به آن 
مردانصارى گفت:»اذهب فاقلعها و ارم بها وجهه فانه الضرر و الضرار«. این دو روایت مربوط به یک حادثه 
است که به طرق مختلف نقل شده است و فرق این دو روایت این است که در روایت اولی علی مومن وجود 
دارد و در دومی وجود ندارد. روایت سمره صریح در صراحت درحرمت وضع ضرر است و بر صراحت بر این 
1- - حسن، موسوی بجنوردی، »القواعد الفقهیه«، محقق مهدی مهریزی و محمد حسین درایتی، انتشارات دلیل ما، قم، چاپ سوم، 1386، 

ج1، ص176. 
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قاعده داللت می کند. 1
ج(اجماع

اجماع فقهاى امامیه بل فقهاى اسالم حجیت این قاعده است و مستندشان همین روایت است. علماى عامه 
به این روایت استناد می کنند البته این اجماع اصولی اصطالحی که محقق سنت باشد محسوب نمی شود زیرا 

اجماع مذکور مدرکی است و فاقد ارزش فقهی است. 2
د(عقل

درواقع مدلول این قاعده جزء مستقالت عقلیه ااست یعنی عقل و منطق زندگانی اجتماعی به طور بدیهی 
حكم می کند که اگر از اضرار به غیر و ضرر به خویشتن جلوگیرى نشود نه تنها زندگی دشوار و سخت خواهد 

بود بلكه امكان پذیر نخواهد بود. مهمترین مدرک قاعده الضرر عقل است. 3
تعارض قاعده الحرج و الضرر

در این مورد که قاعده الحرج و قاعده الضرر از احكام ثانویه هستند که احكام اولیه به واسطه آنها تحخصیص 
زده می شوند اختالفی نیست ولی هرگاه این دو قاعده، تعارضی با هم پیداکنند به این معنی که شود به هر دو 
عمل نمود مثال اگرملكی بخواهد تصرفی در ملک خود بنماید مثاًل چاهی را در خانه خود حفر کند ضررى به 
همسایه می رسد و اگر حفر نكند خود به حرج خواهد افتاد در این صورت آیا حق مالک مقدم است و الحرج 
او بر الضرر همسایه حكومت دارد یاخیر؟ چنانچه که شیخ انصارى احتمال داده است که قاعده الحرج بر 
الضرر حكومت دارد. 4 این احتمال صحیح نیست چرا که مالک حكومت در این جا مفقود است یا این که 
هر دو قاعده به جهت این که با هم تعارض دارند تساقط می کند و در نتیجه باید به دلیل یا اصل دیگرى رجوع 
کرد چنانچه مرحوم آقاى آخوند گفته است و حق همین است. هر دو قاعده داراى مصلحت و مالکند طبعًا باید 

درصورت امكان به هر دو عمل نمود و در صورت عدم امكان به قدر امكان عمل نمود. 
مقایسه قاعده الحرج با قاعده الضرر 

در خصوص مقایسه الضرر و الحرج این سوال مطرح می شود چه فرقی بین قاعده الحرج و الضرر است؟و 
اگر هر دوى آنها یک چیز است چرا آنها را ذیل یک قاعده قرار نمی دهیم؟

درجواب به این سواالت ابتدا با تشابه و سپس تمایز را بازگو کنیم. 

1- - ابوالحسن، محمدی»قواعد فقه«، انتشارات میزان،، تهران، چاپ سیزدهم، 1393، صص171-172. 

2- - سید محمد، موسوی بجنوردی، »قواعد فقهیه«، مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران، بی چا، 1392، ص53. 

3- - سید مصطفی، محقق داماد، »قواعد فقه )بخش مدنی («،، مرکز نشر علوم اسالمی، تهران، چاپ دوازدهم، 1406 ق ص134 

4- - مرتضی، انصاری»فرائد الصول«موسسه نشر اسالمی، قم، چاپ پنجم، 1416ه. ق، ج2، ص538. 
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1. تشابهات
الف(مضمون هر دو رفع حكم است نه رفع موضوع؛ منتها در یكی حكم حرجی برداشته شده و در دیگرى 

حكم ضررى، ادله هر دو قاعده باعث حكومت واقعیه در جانب محمول و تضییق آن می شوند. 
ب(بحثی در قاعده الضرر است که این شخصی است یا نوعی؟ همین مساله در قاعده الحرج مطرح شد]در 
صفحات باال[که غالبًا فرمودند: شخصی است اگر یک حكمی براى یک شخصی حرجی بود این حكم از او 
برداشته می شود ولو نسبت به دیگران نباشد در الضرر هم بسیارى از بزرگان معتقدند حكم همین الحرج را دارد 

یعنی اگر ضرر به حد اجحاف برسد می شود شخصی ولو این که این شخص غنی باشد. 
2. تمایزات

الف( به نظر می رسد نسبت عسر و حرج با ضرر عموم و خصوص مطلق است بدین معنا که هر حرجی ضرر 
است اما هر ضررى حرج نیست در واقع باید گفت ضرر عبارت است از نقص وارد به یک حالت معتدل با نظر 
به علل و معلوالت مناسب اعم از طبیعی و قراردادى در صورتی که حرج به معناى مشقت و زحمت و ناراحتی 
معمولی می باشد لذا از یک جهت ضرر عمومی تر از حرج است زیرا ممكن است ضررى از نظر ناچیزى بالنسبه 
به یک شخص، با این که ضرر است موجب مشقت نبوده باشد و هم چنین ممكن است حرج بین مشقت در 
ضمن ضرر بوده باشد و ممكن است موجب هیچ گونه ضررى نبوده باشد و فقط براى انسان مشقت بار بوده 
باشد. قاعده الضرر در جایی است که به فرد ضررى برسد معروف این است که الضرر حكم را رفع می کند 
ولی نمی تواند حكمی را اثبات کند به این معنا که احكام ضررى مانند وضو ضررى برداشته می شود اما چیزى 
را نمی توان با آن اثبات کرد. در مورد قاعده عسر و حرج هم می توان گفت این قاعده به ضرر کارى ندارد. بلكه 
مواردى مانند ذوالعطشان را شامل می شود مانند فردى که بیمارى عطش دارد و یا کسی که پیر و ناتوان است اگر 

بخواهد روزه بگیرد نه مریض می شود و نه ضررخاصی بر او بار می شود ولی به مشقت و عسر می افتد. 
ب(قاعده الحرج هر امر ضیقی را نفی نمی کند بلكه تنها ضیقی که از ناحیه وارده در شرع باشد نفی می کند. 

اما حرجی که از ناحیه خود مكلفین حاصل شده باشد به وسیله قاعده الضرر نفی می شود. 1

1- - ناصر مکارم شیرازی، »القواعد الفقهیه«، قم، مدرسه علی ابن ابی طالب، 1370، ص200
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نتیجه
قاعده الحرج و الضرر از قواعد مهم و پر کاربرد فقهی هستند. برخالف برخی که این دو قاعده را شبیه 
به یكدیگر می دانند وجه تشابه و تمایز وجود دارد که وجه تشابه آن دو عبارت است از این که مضمون هر دو 
رفع حكم است نه رفع موضوع؛ منتها در یكی حكم حرجی برداشته شده و در دیگرى حكم ضررى و در هر 
دو حرج شخصی مد نظر است نه نوعی. و وجه تمایز آن دو عبارت است از این که نسبت قاعده عسر و حرج 
با ضرر نسبت عموم و خصوص مطلق است به این معنا که هر حرجی ضرر است اما تمام ضررها حرج نیست. 
و قاعده الحرج هر امر ضیقی را نفی نمی کند بلكه تنها ضیقی که از ناحیه وارده در شرع باشد نفی می کنداما 

قاعده الضرر حرجی که از ناحیه خود مكلفین حاصل شده باشد را نفی می کند. 
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فرآیند تحول و تغییرات اجتماعی از دیدگاه امام علی )ع( با محوریت نهج البالغه

سید محمدعلی ایازی
عضو هیات علمی علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران

چکیده
فرآیند تحول و تغییرهاى اجتماعی همواره مورد توجه جامعه شناسان و مصلحان و رهبران جوامع دینی بوده 
است. آنان بر این باورند که با پژوهش در فرآیند دگرگونی، می توان عوامل تغییرهاى ارزش هاى اجتماعی جوامع 
را که به اصالح جامعه می انجامد را به دست آورد، و از طرفی می توان روند و چگونگی نسخ آن در گذشته و 
جایگزینی ارزش هاى اجتماعی جدید و چگونگی تغایر و تضاد آن ها را بررسی کرد. سخنان امام علی علیه السالم 
به ویژه در کتاب نهج البالغه، از نادرترین کتاب هایی است که از گذشته دور در ابعاد گوناگون از تغییرات 
اجتماعی سخن گفته و گاه یادآور شده که اگر فرصت ایجاد شود، براى دگرگونی ارزش ها این کارها را انجام 
خواهد داد، چنانكه به زمینه ها و علل این تغییرات مثبت و منفی اشاره کرده است. از محورى ترین موضوع هاى 
آن مقایسه گذشته و شرایط عصر حكومت خود بوده است که امام )ع( در بیان آن به چگونگی، زمینه ها، عوامل 
شكل گیرى و علل شیوع و تحول آن، به ویژه در جامعة اسالمی، توجه می کند. همچنین بر اساس سخنان مطرح 
شده، به نكات بسیار مهمی توجه کرده که براى جوامع امروز ملت هاى مسلمان درس آموز بوده و کاربرد آن 
می تواند زمینه اصالح اجتماعی را فراهم سازد. در این مقاله به این پرسش ها پاسخ داده که تغییرهاى اجتماعی 
به این  چیست و در بستر چه زمینه هائی شكل گرفته و فرایند تحول و سنجه هاى آن کدام است. در پاسخ 
پرسش ها به چیستی تغییرها و تقسیم و مراحل فرآیند دگرگونی به ارزش هاى مثبت اجتماعی و منفی در بخش 
نخست، اشاره شده است. همچنین دالیل عمده تحول از نگاه نهج البالغه را که در قالب معیارها بیان شده، 
می توان به اصولی چون کرامت، عدالت، شایسته ساالرى و حفظ ارزش ها و ضرورت مراقبت اجتماعی، نقد 

حاکمان و فرمانروایان معرفی کرد. 

واژگان کلیدی: تغییرهای اجتماعی، ارزش های اجتماعی، تحول ارزش ها، فرآیند ارزش ها. 
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مقدمه
انسان بر اساس خلقت و طبیعت، موجودى اجتماعی است و نیاز هاى اجتماعی، زندگی او را به سوى زندگی 
جمعی می کشاند. الزمه زندگی اجتماعی هم تحقق کنش ها، واکنش ها و روابط گوناگون است که بر پایة تمایز 
ارزش ها و ضد ارزش ها شكل و تغییر پیدا می کند. این دگرگونی ها گاه به نظر نمی رسد یا محسوس نیست، اما افراد 
هوشمند بر اساس شناختی که از ارزش ها دارند، فقدان آنان را درک کرده و براى فهم جامعه به مقایسه و یا پیش بینی 
نتایج بر می آیند. امام علی )ع( که داراى جایگاه بی مانندى در میان صحابه پیامبر دارد و سیالب علوم از کوهسار 
وجودش جارى است، چنان هوشمدانه تحوالت جامعه را رصد کرده و گام به گام نتایج و آثار آن را پیگیرى نموده 
و براى هرکدام تفسیرى ارائه می دهد و از عوامل تغییر ارزش ها سخن می گوید که هیچ گاه این سخنان تازگی خودش 
را در موقعیت دیگر از دست نمی دهد و براى هر زمانی درس آموز است. شخصیت امام علی به گونه اى است که به 
خوبی از اوان بعثت تا دورانی که حكومت را به دست گرفته، این تغییرات را رصد کرده و براى آنان تفسیر و تحلیل 

دارد. علل انحطاط و یا ترقی را می شناسد و در سخنان خود در خطبه ها، نامه ها و حكمت ها بازگو کرده است. 
 او تحوالت مثبت بعثت پیامبر را در مقایسه با دوران پیش از آن ارزیابی کرده و نشان داده که مردم پیش از 
بعثت چه شرایط اجتماعی و فرهنگی داشته و هنگامی که با بیعت مردم بر سر کار آمده چه تغییراتی پیدا کرده 
گاه کردن مردم از آن تغییرات که نسل دیگرى پدید آمده و آن دوران  است. بخشی از سخنان آن حضرت براى آ
را ندیده، همین سخنان است. جالب آنكه بخش از خطبه هاى حضرت در باره تغییرات، توصیف جاهلیت و 
تأثیر بعثت پیامبر بر این جامعه و دگرگونی هاى آن به صورت مقایسه است. از دیدگاه امام )ع( پس فوت پیامبر 
شرایط تغییر پیدا کرد و آرام آرام ارزش هاى اجتماعی دگرگون شد تا وقتی که در دوره خلیفه سوم که در حقیقت 
بنی امیه بر کارها مسلط شدند، به اوج رسید و این بی دلیل نبود. به نظر ایشان جامعه اى که نظام ارزشی منطقی 
و مستحكم نداشته باشد، دچار تحول، نسخ و گاه واژگونگی می شود و ضد ارزش ها به حاکمیت می رسند، 
از محورى ترین موضوع هاى آن مقایسه گذشته و شرایط عصر حكومت خود بوده است که امام )ع( در بیان آن 
به چگونگی، زمینه ها، عوامل شكل گیرى و علل شیوع و تحول آن، به ویژه در جامعة اسالمی، توجه می کند. 
همچنین بر اساس سخنان مطرح شده، به نكات بسیار مهمی توجه داده که براى جوامع امروز ملت هاى مسلمان 

درس آموز بوده و کاربرد آن می تواند زمینه اصالح اجتماعی را فراهم سازد. 
در این مقاله به این پرسش ها پاسخ داده که تغییرهاى اجتماعی چیست و در بستر چه زمینه هائی شكل گرفته 
و فرایند تحول چه مسائل بنیادینی خواهد بود. در پاسخ به این پرسش ها به چیستی تغییرها و تقسیم و مراحل 
فرآیند دگرگونی به ارزش هاى مثبت اجتماعی، اشاره شده است. همچنین دالیل عمده تحول از نگاه نهج البالغه 
را می توان حفظ ارزش ها و ضرورت مراقبت اجتماعی، نقد حاکمان و فرمانروایان معرفی کرد. پژوهش حاضر 
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با بررسی و تحقیق در نهج البالغه و برخی از سخنان دیگر آن حضرت که در غرر و درر آمدى یا برخی کتب 
حدیثی آمده، با رویكرد جامعه شناختی است. همچنین این بحث در پی تبیین دیدگاه امام )ع( در خصوص فرآیند 

تغییرهاى اجتماعی و عوامل مؤثر بر دگرگونی آن هاست. 
مفهوم تغییرهای اجتماعی

ًرا«، »اَل  همواره در آیات و روایات سخن از تغییر شده است؛ مثاًل در سوره رعد و انفال با تعبیر: »َلْم َیُك ُمَغیِّ
ُروا« شده است و گفته شده که خداوند سرنوشت امتی را دگرگون نمی کند، جز آنكه آنان خود  ی ُیَغیِّ ُر« »َحتَّ ُیَغیِّ
بخواهند و براى اصالح خود قدم بردارند. در نهج البالغه گاه با تعبیر از تغییر و یا تعبیرهاى مشابه سخن گفته 
َر الزماُن«،«)نامه ها 31(؛ »َفِإنَّ َحّقًا َعَلی  لطاُن َتَغَیّ َر الُسّ شده، مثل روایاتی که از قول آن حضرت می گوید: »إذا َتَغَیّ
ِتِه َفْضٌل َناَلُه «)نامه ها: 51()همچنین: ر. ک: خطبه ها: 43، 109، 146، 178، 186؛  َرُه َعَلی َرِعیَّ الَّ ُیَغیِّ

َ
اْلَواِلی أ

حكمت: 30، 53، 60، 50، 78(، منظور از این تغییر چیست و چه معیارى بر آن حاکم است؟
بدون تردید منظور تغییر دگرگونی خاص و معنادار است، اما گاه به صورت کلی از دگرگونی سخن گفته 
می شود و گاه بر محور ارزش هاى مثبت است و گاه از قبیل برگشت و ارتجاع و انحطاط و تنزل و فروافتادن در 
فساد و انحراف است. از طرفی گاه تغییر ظاهرى و به چشم می آید و حرکتی نقطه عطفی براى تغییر است. از 
دستگیرى فردى و یا مانع از اطالع رسانی شروع می شود و گاه محسوس نیست و آرام آرام شكل می گیرد و اگر به 
چشم هم نیاید، اما در فرایندى تحول خواه و توسعه بخش یا عقب گرد و تحجر است. نه تغییرات جزئی و اندک و 
یا ظاهرى؛ زیرا تغییرات مثبت و منفی بر دو گونه است، یكی تغییرات ظاهرى و جزئی. دیگرى تغییرات بنیادى 

و کلی. البته منظور تغییرهاى کوچک و جزئی نیست، بلكه منظور معنادار و دگرگون کننده است. 
زمینه های تغییر

تغییرهاى اجتماعی را به اعتبار گسترة فراگیرى، می توان به فردى، گروهی و اجتماعی و سیاسی تقسیم کرد. 
»ارزش هاى فردى« براى تعداد اندکی از افراد جامعه مقبولیت و مطلوبیت دارند و گسترة آن ها به خود افراد 
محدود می شود. زیرا هر تغییرى نمی تواند تحّول باشد. از طرفی دگرگونی هاى مهم اجتماعی و فرهنگی تّحوالتی 
تدریجی و آرام آرام است که در طول زمان و به مرور ایام حادث می شوند، نه تّحوالتی دفعی که در یک لحظه 
پدیدار شوند. اما به گونه اى است که هرگاه زمینه ها و علل آن پدید آید قابل تكرار است. این مطلب در سخنی از 
ْنَیا ِلَما َبِقَی ِمْنَها، َفِإنَّ َبْعَضَها ُیْشِبُه َبْعضًا َو آِخَرَها اَلِحٌق  ایشان این چنین بیان شده است: »َو اْعَتِبْر ِبَما َمَضی ِمَن الدُّ
ِلَها.«) نامه 31. ( ازحوادث گذشته تاریخ، براى آینده عبرت گیر، که حوادث روزگار بایكدیگر همانند بوده  وَّ

َ
ِبأ

و پایان دنیا به آغازش می پیوندد. بنابراین، منظور از این دگرگونی ها، آن مواردى است که به لحاظ اجتماعی در 
حال و یا در آینده جامعه مهم و ضرورت اصالح را ایجاب می کند. 
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یکم: تغییر در مناسبات اجتماعی
جامعه در بسترى از اتفاقات و علل اجتماعی و سیاسی در معرض تغییر قرار می گیرد. هیچ اتفاق اجتماعی 
تصادفی نیست. اگر جامعه اى سقوط می کند، یا جامعه اى در مسیر ترقی و رشد قرار می گیرد. یا اگر جامعه اى 
دچار استبداد، و تحجر می شود، یا در جامعه اى ناکارامدى دارد. یا اگر در جامعه اى که افراد ناصالح بر کار 
گمارده شده، باز دالیل روشن و تعریف شده اى دارد. همه و همه معلول عواملی روشن و مشخص و در تعریف 
تغییر قابل ارزیابی است. جهل و نظام استبدادى تأثیر بسیار در انحطاط و عقب ماندگی جامعه دارد. مثاًل حضرت 
ْصَبْحَنا فی 

َ
ا َقْد أ اُس، ِإنَّ دربارة تحول و نسخ یكی از ارزش هاى اجتماعی زمان خود، این چنین می فرماید: »ایَها النَّ

َدْهر ٍ َعُنود ٍ َو َزَمن ٍ کُنود ٍ یَعدُّ ِفیه ِ المحسُن ُمِسیئًا«. )نهج البالغه: خ 32( اى مردم، ما در روزگارى واقع شده ایم که 
نیكو کارش بدکردار شمرده می شود. این مسئله شامل ده ها مسئله در توصیف این تحوالت می شود. همچنین 
ك ِبالُفروع َو َتقدیم الراِذل  صول َِو الَتمسُّ

ُ
ربع: َتضییع ال

َ
ول ِبأ امام علی در سخنی می گوید: َیسَتدلُّ َعلی ادبار ِالدُّ

َو تأخیر ااَلفاِضل. )نامه: 53(. چهار چیز، نشانه انحطاط دولت ها است، ضایع کردن اصول؛ چسبیدن به فروع؛ 
مقدم داشتن افراد فرومایه و پست؛ کنار زدن افراد با فضیلت. منظور از ضایع کردن اصول؛ چسبیدن به فروع، 
چیست؟ نخستین مفهوم آن ترجیح و سرگرم شدن و تكیه بیش از اندازه به ظواهر، شعائر و مسائل غیر بنیادى 
دین و فراموش کردن ارزشها است. جایگزینی ظاهر شریعت به جاى اخالق و وارستگی ها است. تعامل درست 
ك ِبالُفروع  صول َِو الَتمسُّ

ُ
مردم به یكدیگر و اهتمام به حقوق متقابل است. نمونه دیگر بیان تغییر منفی: َتضییع ال

یعنی نابود کردن است که در مدیریت و برنامه ریزى به جاى تكیه بر کارهاى اصلی و بنیادى و رونق تولید در 
کید بر کارهاى  اقتصاد و ایجاد اشتغال و بهرورى از نیروى انسانی روى آوردن به طرد افراد جامعه و فرار مغزها و تأ
صورى و ترویج اقتصاد روزمره وتكدى پرورى و پول پخش کردن است که همه این ها، حل مشكل جامعه 
ك ِبُفروع است. روى آوردن  نیست. ترویج مراسم و مناسک دینی بدون حل مشكالت اصلی مانند بیكارى َتمسُّ
به مسائلی است که در کوتاه مدت عده اى را ساکت می کند، اما در دراز مدت مشكلی را حل نمی کند. اگر 
معیار تشخیص جامعه دگرگون شد و به جاى عالمان مداحان و خناسان نشستند، دیگر این کالم دیگر موال: 

َتقدیم الراِذل َو تأخیر ااَلفاِضل صادق خواهد بود. 
نكته مهم از این سخن: »َتقدیم الراِذل َو تأخیر ااَلفاِضل«، مقدم داشتن متملقان و افراد ضعیف در شخصیت 
و کارنابلد، در حقیقت اراذل و اوباش و کنار گذاشتن اهل فن است. در مقام ارزش گذارى و بكارگیرى و 
استفاده از کارشناسان افراد ظاهربین ترجیح داشته شوند. یعنی کسانی که منطقی ندارند، هر جایی که قدرت و 
پول و دنیا باشد، آنها خود را جا می زنند، هرکس که باشد، به سمت او روى می روند و در نتیجه جامعه اى علم 
گرا و عقل گرا نخواهد بود و رقابت و رشد ارزشی نخواهد داشت. طبیعی است که در این صورت بسیارى براى 
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خود دلیلی نمی بینند که درس بخوانند و زحمت بكشند. افراد می توانند با تملق پله هاى قدرت را صعود کنند و 
به ظاهر خود را ارزشی معرفی کنند. فهم این کالم امروز پیچیده نیست و نمونه هاى آن روشن است. 

دوم: پیوند دینداری با تحوالت اجتماعی
از این اصول و مبانی، رابطه متقابل اخالق با تحوالت اجتماعی است که به نظر بسیارى از عالمان رابطه 
دوسویه دارد؛ زیرا گفته شده، اخالق در سالمت و توسعه جامعه تأثیرگذار است و توسعه جامعه در رعایت 
اصول اخالقی. در دوره معاصر تفسیر آیات اخالق اجتماعی– برخالف گذشته- عینیت گرا است. به بسترى که 
اخالق در آن محقق می شود، یعنی جامعه نظر جدى دارد؛ یعنی هر دو جنبه از مسئله جامعه و اخالق، نیازمند 

بررسی است. 
الف: تأثیرپذیری دین از شرایط اجتماعی:

انسان ها در شرایط عادى، دین دار و اخالق مدار هستند. فطرت او به مانند بقیه نیازهاى مادى خواهان تأمین 
نیازهاى معنوى است. اما زندگی اجتماعی به او می گوید، اگر گرسنه شدى، براى رفع آن چه باید بكنی. جامعه 
به فرد راهی یا راه هایی را براى رفع گرسنگی و نیازهاى طبیعی و اجتماعی و معنوى او نشان می دهد تا آن  نیازها 
را به شكل درست برطرف کند. انسان در شرایط عادى، این طور فكر می کند که اگر کسی بیشتر دارد، حتمًا 
بیشتر تالش می کند و نتیجه می گیرد که او هم باید تالش کند تا به آنجا برسد، حتی اگر نیازهاى خود را نیز به 
عقب بیندازد. ولی اگر فرد در جامعه اى ببیند، افرادى قدرتمند، نه از راه طبیعی؛ بلكه با ویژه خوارى و بی عدالتی 
پیشرفت می کنند و او با همه تالش ها، نمی تواند نیاز خود را تأمین  کند و نمی تواند حتی حداقل هاى معیشتی 
خود را به دست آورد، دیگر عادى رفتار نمی کند. وقتی آن قدر نابرابرى زیاد می شود که یک عده از پرخورى 
می میرند و یک عده از نداشتن نان شب، اینجا است که فرد هیچ کارى دیگر نمی تواند انجام بدهد جز اینكه 
قوانین اجتماع و اخالقیات را کنار بگذارد و برود یک تكه نان را بدزدد. هرچند این جمعیت زیاد شود و یا سخن 
از افزایش جمعیت بشود. تكثیر و تولید در خانواده هاى آسیب پذیر چیزى جز به افزایش جرم و جنایت کمک 
نمی کند. )نوح: 27( از همین جا فساد گسترده می شود و موعظه اخالقی ثمرى نمی دهد و اخالق اجتماعی 

فراگیر نمی شود. 
تحقق اخالق اجتماعی بدون درنظر گرفتن واقعیت هاى اجتماعی و چالش ها و آسیب ها، سرابی بیش نیست، 
فرایند رشد اخالق اجتماعی وابسته به شرایط اجتماعی است. اگر عدالت اجتماعی  در جامعه نباشد، خواه 
ازاین جهت که رسوم و مقررات و سنن آن اجتماع، منشأ بی عدالتی ها شده باشد و جامعه را تقسیم به طبقه 
ُمرّفه و ُمتَرف و طبقه محروم و بدبخت کند و یا ازاین جهت که عدالت ضعیف شده و یا برخی بر جان و مال 
و آبروى دیگران ستم کنند، اخالق  اجتماعی  مردم هم فاسد می گردد. در میان همه ادیان اصول مشترکی است 
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که پایه دیندارى آنان را تشكیل می دهد. قرآن در جائی می گوید: چون آنان ستم کردند، نابودشان کردیم: »َو 
ا َظَلُموْا«. )کهف: 59(. انسان وقتی می تواند دیندار  خوبی باشد، که روحی آرام داشته  ْهَلْكَناُهْم َلمَّ

َ
ِتْلَك اْلُقَرى أ

باشد؛ اگر به علتی آرامش روحی به هم بخورد )خواه به علت وضعیت شخصی مانند نازپروردگی، یا محرومیت 
و احساس غبن، یا وضعیت اجتماعی مانند ستمگرى و جباریت یا مظلومیت و عقده انتقام( دیگر قادر به حفظ 
تعادل روحی )که مادر همه اخالق  پسندیده است( نخواهد بود. )ر. ک: مطهرى، ج 22، ص: 437، ج 23، 
ص: 740-742(. در روایتی دیگر از امام صادق علیه السالم نقل شده است: »ِاَنّ الّناَس َیسَتغنوَن ِاذا ُعِدَل َبیَنُهم 
ماُء ِرزَقها َو ُتخِرُج االرُض َبَرَکَتها ِبِاذِن الّله ِ َتعالی«؛ اگر در میان مردم عدالت برقرار شود، همه بی نیاز  َو ُتنِزُل الَسّ
می شوند و به اذن خداوند متعال آسمان روزى خود را فرو می فرستد و زمین برکت خویش را بیرون می ریزد. ) 

کافی)ط-االسالمیه( ج 3، ص 568، ح 6(. 
مبناى حیات اخالقی انسان به انسان، به جمع و جامعه نظر دارد؛ مثاًل در اخالق فردى، مانند مبارزه با نفس، 
تهجد، یا مبارزه با حسد، دروغ، تنبلی؛ بسا کسانی تصور کنند که بدون وجود جامعه عادالنه و سالم، اخالق و 
تعالی انسان قابل تحقق است، اما نسبت به آن دسته که تنها با فرض اجتماع و در تعامل با دیگران امكان ظهور 
دارد، امكان پذیر نیست و بدون فراهم شدن شرایط اجتماعِی درست، حاصل نمی گردد، هرچند حتی تحقق 
کامل اخالق فردى و آراستگی به فضائل و ترک رذائل، وقتی در شكل مطلوب عملی است که جامعه و اقتصاد 
سالم حاکم باشد و کسی مجبور نباشد براى زندگی و معیشت خود دست به هرکارى بزند، دورویی نشان دهد، 

از ترس تملق بگوید. 
به طورکلی در جامعه اى که نیازهاى اساسی انسان ها در آن تأمین نمی شود، افراد بر پایۀ موازین اخالقی هم 
زندگی نمی کنند. وقتی مردم می توانند با زشتی ها مبارزه کنند که آن زشتی را واقعًا در عینیت جامعه و نیازهاى 
زمینی زشت ببینند. اگر در این جامعه شیوه زندگی بدون دروغ پیش نمی رود، آنان نمی توانند دروغ را بد بدانند. 
 بسا همه بگویند دروغ بد است، اما همان کسانی که در کار تربیت این کودکان هستند، اگر در کار اداره مدرسه 
و نیازهاى اولیه خود مجبورند دروغ بگویند و بدون دروغ کارها پیش نمی رود، خود به زشتی دروغ پشت پا 
زده اند. زشتی دروغ وقتی نهادینه می شود که در عمل اجتماعی )به طور عام( به دروغ گفتن نیازى نباشد. این 

مسئله شامل تن فروشی و دزدى و رفتارهاى زشت اجتماعی دیگر هم هست. 
بنابراین، از جهت هنجارى، دین و معنویت به سالمت اجتماعی وابسته است و سالمت بسترى است که 
دیندارى کامل در آن محقق می شود. در جامعه اى که همۀ افراد با هر تخصصی می توانند شغلی داشته باشند، 
جامعه  به  را  امنیت  می توان  وقتی  است.  کمتر  چاپلوسی  سخن چینی،  تهمت،  حسادت،  کارشكنی،  طمع، 

بازگرداند که نظام عادالنه اى در جامعه استوار کرد. 
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نكته دیگر کنده شدن ناهنجارى ها در فرآیند اجتماعی است. وقتی جامعه در مسیر اصالح است که آنان 
در شرایط متعادل و نظام اقتصادى و سیاسی درست قرار داشته باشند. زمامداران و رهبران دینی ا ش از فساد، 
سوء استفاده، زورگوئی و رشوه و دروغ به دور باشند؛ همین دروغ که شكل فردى دارد، چون موجب سلب 
امنیت روانی و ایجاد بی اعتمادى جامعه می گردد، وصف اجتماعی پیدا می کند. دیگر سخنان حاکمان را جدى 
نمی گیرند. به همین دلیل از امام علی »ع« نقل شده که فرمودند: »الّرعّیُة َسواٌد َیسَتعِبُدُهم العدل«. )آمدى، 
غرر الحكم، ص103( »مردم، توده هایی اند که اجراى عدالت آنان را به فرمانبردارى وامی دارد«. این تعلیم به 
سهم خود دلیل است بر اینكه ستمگرى، مردمان را به گردنكشی و نافرمانی برمی انگیزد. این مسئله نسبت به 
حفظ امانت، پایبندى به عهد و صداقت در کار، وارسی نكردن زندگی خصوصی افراد و احترام به حقوق دیگران 
صادق است. وقتی حكومتی صداقت در گفتار ندارد، نسبت به اموال عمومی امانت دار نیست، خود تشویق به 
سرک کشیدن به حوزه شخصی افراد می کند، چگونه می تواند مروج اخالق باشد و در اجتماعی می خواهد با 

زشتی ها مبارزه کند و از شهروندانش بخواهد آنان پایبند باشند. 
ب: تحول و تأثیر جامعه از تربیت دینی:

در حقیقت این اصل ناظر به نقش دین و ایمان و تربیت اخالقی نسبت به تحوالت و رشد جامعه است. در 
این باره امام علی نسبت به تأثیر اخالق در اصالح و بهبود شرایط اجتماعی و تحوالت اقتصادى سخن گفته 
است. بسامد ایمان و تقوا در کلمات و تبیین هائی بر آن مترتب کرده، فراوان است. پیش از آن در قرآن مواردى 
آمده مثل: »اگر مردم بالد، ایمان آورند و تقواپیشه کنند، برکات آسمان را بر آن ها باز می کنیم«. )اعراف: 96( 
و یا می فرماید: »براى انسان هاى متقی راه نجاتی فراهم می کند و او را از جایی که گمان ندارد روزى می دهد«. 
)طالق: 2 3( در بسیارى از آیات، سخن از ایمان و تقوا براى رفتارهاى اصالحی و ایجاد آرامش و خویشتن دارى 
ْنیا َو ِفی اآلِْخَرِة.« )ابراهیم:27 (؛  اِبِت ِفی اْلَحیاِة الدُّ ذیَن آَمُنوا ِباْلَقْوِل الثَّ ُه الَّ ُت اللَّ جامعه است. در قرآن آمده: »ُیَثبِّ
خداوند کسانی را که ایمان آوردند، به خاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان، استوار می دارد، هم در این جهان و هم در 
سراى دیگر! به لحاظ عقلی آشكار است که فاصله هاى طبقاتی و رانت خوارى، مشكلی اساسی در نابسامانی 
اجتماعی ایجاد می کند و اخالق و سالم زیستن را تحت الشعاع قرار می دهد، یعنی موجب به هم ریختن وضعیت 
روحی و اخالقی جامعه می گردد؛ اما در برابر آن، نداشتن دین و پایبندى هاى اخالقی هم در تشدید نابسامانی، 
سوء استفاده، کاله بردارى و آسیب هاى اخالقی اثرگذار است، چنانكه رفتار عادالنه در مبادالت مالی از فساد 
ْرِض 

َ
ال َتْعَثْوْا ِفی  َواَل  ْشیاءُهْم 

َ
أ اَس  النَّ َتْبَخُسوْا  َواَل  ِباْلِقْسِط  َواْلِمیَزاَن  اْلِمْكیاَل  ْوُفوْا 

َ
أ َقْوِم  پیشگیرى می کند: »َویا 

ُمْفِسِدیَن«. )هود: 85( »و اى قوم من پیمانه و ترازو را به داد تمام دهید و حقوق مردم را کم مدهید و در زمین به 
فساد سر برمدارید«. مردم به طور طبیعی به دنبال منافع خود هستند و منافع شخصی را ترجیح می دهند؛ اما اقتصاد 
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فاسد، جامعه را به فساد می کشاند؛ زیرا تحوالت اجتماعی، صرفًا معلول اوضاع اقتصادى محسوب نمی شود و 
به اخالق به عنوان یكی از عوامل تأثیرگذار در پیدایش تحوالت اجتماعی و شكل گیرى اوضاع نوین در جامعه و 

انقالب هاى اجتماعی و سیاسی نگریسته می شود. 
این مسئله درباره نقش بداخالقی و آسیب هاى اجتماعی وارد شده است. آسیب هائی که در انحطاط و بی اثر 
شدن توصیه هاى اخالقی است؛ مثاًل وقتی در جامعه خیانت رواج یافت،«خیانت »مایه فقر و تباهی جامعه« 
خواهد بود و این مسئله به عنوان یک قاعده دینی معرفی می گردد. چنانكه از امام علی )ع( نقل شده: »إذا َظَهَرِت 
الخیاناِت إرتفعت الَبَرکاِت« )آمدى، غررالحكم، 4087( هرگاه خیانت ها رواج یافت، البته برکات مادى و معنوى 
هم برداشته می شود و برعكس »امانت دارى« موجب رواج راستگوئی و صمیمیت می شود، و رواج موجب رشد 
اقتصادى، بقا و تعالی جامعه هم هست: »إذا ُقّویت المانُة کَثُر الِصدق«. هرگاه پایه هاى امانت دارى در جامعه 
محكم شود، راست گوئی نهادینه می شود )درایتی، تصنیف الغرر، 1373، 3507، ج1، ص324(. همین معنا در 
کالم دیگرى از ایشان نقل شده است: »إستعماُل المانِة َیزیُد ِفی الِرزق« )مجلسی، 1402ق، ج 72، ص172( 
پایبندى به حفظ امانت، روزى را افزایش می دهد؛ و حدیثی از رسول اکرم )ص( که فرمودند: »همیشه امت من 

در خیر خواهند بود، مادامی که خیانت نورزند و اداى امانت کنند«. )همان، ج75، ص172(. 
از سوى دیگر سالمت جامعه، امنیت و آرامش و آسایش اجتماعی انسان نیز به کیفیت معاشرت، سلوک 
و تربیت اخالق اجتماعی آن ها بستگی دارد. در جامعه اى که بداخالقی شیوع یافته، به منزله ارجحیت یافتن 
مصالح شخصی بر منافع اجتماعی است. فردى که پایبند به مكارم اخالقی باشد و اصل غیبت نكردن، سوءظن 
و عیب جویی نداشتن دیگران را در خلق وخوى خود نهادینه کرده؛ به طور قطع در روابط اجتماعی خود نیز منافع 
اجتماع را هم مدنظر می گیرد و اگر افراد جامعه این گونه باشند؛ اخالق اجتماعی در این جامعه نهادینه شده 

 است. 
و البته نهادینه شدن رفتارهاى خوب و بد از نهادهاى کوچک، همچون خانواده و مدرسه آغاز می شود و در 
نظام هاى اجتماعی و سیاسی این ناهنجارى تأثیر خود را نشان می دهد. هراندازه که گرایش ها و باورهاى دینی و 
مذهبی و اخالق مردم در جامعه به طور عمیق و قلبی افزایش یابد، سالمت اخالقی و روانی جامعه بیشتر می شود 

درنتیجه گرایش و تمایل به سمت کج روى ها و ناهنجارى هاى اخالقی و اجتماعی کاهش می یابد. 
اما در حوزه اجتماعی و سیاست، به شكل عام، چون عدالت به معناى مساوات در اداى حقوق همه آحاد 
جامعه است، مثاًل اگر مدیران جامعه، فاصله طبقاتی را کاهش دهند و رانت خوارى را ممانعت کنند، براى حفظ 
کرامت مردم عدالت بهتر است. چنین عدالتی بهتر از بخشندگی است؛ زیرا این کار اگر در حق همه انجام شود، 
باز عدالت است و اگر در حق عده اى خاص انجام شود، ظلم به دیگران است و اگر براى افراد ضعیف این کار 
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انجام شود، سئوال این است که بهتر نیست که در اصل و شیوه کالن مدیران جامعه )به جاى عطابخشی و تأسیس 
مراکز خیریه و جشن عاطفه( به ارتقاى سطح علمی، فرهنگی و اقتصادى جامعه کمک کنند و زمینه هاى اشتغال 

آنان را فراهم سازند که خود آنان به جاى کمک گیرنده، کمک دهنده شوند. 
این مسئله از سوى محققان معاصر تحلیل شده که در شكل عام، عدل بهتر از جود است، به دلیل اینكه عدل 
هر چیزى را در جاى خود قرار می دهد و هر حقی را به ذى حق واقعی خود می رساند، اما جود و بخشْش امور را 
و جریان ها را از محل خودشان و مدارشان خارج می کند. جود این است که آدمی از حق مسّلم خود صرف نظر 
کند، به دیگرى که ذى حق نیست ببخشد، پس جود اشیاء را از موضع خود خارج می کند. دیگر اینكه عدالت 
سائس و اداره کننده عموم است. چیزى است که پایه و مبناى زندگی عمومی و اساس مقررات است، اما جود و 
 ، بخشش یك حالت استثنایی است که در موقع خاص کسی به کسی جود و ایثار می کند: »َو اْلَعْدُل ساِئٌس عامٌّ
َو اْلجوُد عاِرٌض خاّص«. وانگهی جود و ایثار را نمی توان مبناى اصلی زندگی عمومی قرار داد و بر اساس آن ها 
مقررات و قانون وضع و اجرا کرد. اگر جود و احسان و ایثار تحت قانون و مقررات درآید. دیگر جود و احسان 
و ایثار نام ندارد، به اصطالح از وجودش عدمش الزم می آید. جود و ایثار وقتی جود و ایثار است که هیچ قانون 
و مقررات حتمی و الزم االجراء نداشته باشد و آدمی صرفًا به خاطر کرم و بزرگوارى و گذشت و نوع دوستی و 

بلكه حیات دوستی جود کند. پس بنابراین عدل از جود افضل است. )مطهرى، ج25، ص225(. 
سوم: دگرگونی در نظام اجتماعی و سیاسی

از مباحث مهم نهج البالغه اشاره به تغییر در شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه است. یكی از نمونه هاى این 
دگرگونی، تغییر در حاکمیت و رفتار رهبر است. حاکم، و کارگزار عادل موجب اصالح و تغییر در رفتار مردم 
َر الزماُن«،«)نامه ها:31(؛ هرگاه قدرت تغییر پیدا کرد، زمانه هم تغییر پیدا می کند.  لطاُن َتَغَیّ َر الُسّ می شود: »إذا َتَغَیّ
رابطه اى میان رفتار حكومت و رفتار مردم است. الناس علی دین ملوکهم. خوبی حكومت، خوبی مردم و بدى 
حكومت، موجب رفتارهاى غلط مردم خواهد شد. همچنین امام علیه السالم در سخنان دیگرى فرموده:»َلیَس َشیٌء 
أدعی إلی َتغییِر ِنعَمِة الّله ِ و َتعِجیِل ِنْقَمِتِه ِمن إقاَمٍة علی ُظلٍم؛ فإّن الّله َسمیُع َدعَوِة الُمضَطَهِدیَن )الَمظلوِمیَن(، و 
ُهو للظاِلمیَن ِبالِمرصاِد.« )نهج البالغة: نامه 53، غرر الحكم: 7523«( در زوال نعمت خدا و شتاب بخشیدن 
به خشم و انتقام او، هیچ چیز کارگرتر از ستمگرى نیست؛ زیرا خداوند دعاى ستمدیدگان را می شنود و همواره 
در کمین ستمگران است. در برابر امام به نكته دیگرى هم از تغییر در رفتار اشاره می کند: اگر والی به ثروت و 
َرُه َعَلی  الَّ ُیَغیِّ

َ
مال دست یافت، آن را براى ثروت اندوزى خود و اطرافیانش استفاده نكند: »َفِإنَّ َحّقًا َعَلی اْلَواِلی أ

ِتِه َفْضٌل َناَلُه «)نامه ها: 51(.  َرِعیَّ
همچنین بر اصل تكیه می کند که در نظام عادالنه اگر به کسی ستم شد، بدون هیچ مجامله اى باید از او 
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َنا 
َ
رفع ظلم بشود و حاکم در این مسئله مسئول است و باید خود هوشیار و حاضر مواظبت بر این مسئله کند: »َوأ

ْمِرِهْم، َو َما اَل ُتِطیُقوَن َدْفَعُه ِإالَّ ِباللِه َو ِبی، 
َ
ا َیْغِلُبُكْم ِمْن أ ْظُهِر اْلَجْیِش، َفاْرَفُعوا ِإَلیَّ َمَظاِلَمُكْم، َوَما َعَراُکْم ِممَّ

َ
َبْیَن أ

ُرُه ِبَمُعوَنِة اللِه، ِإْن َشاَء اللُه. )نامه: 60( من خود در میان لشكرم، شكایات خود را از آنان به من رسانید و  َغیِّ
ُ
َنا أ

َ
َفأ

مشكالتی را که برایتان ایجاد کرده اند که جز به کمك الهی و دست من برطرف نشود، اعالم دارید تا به یارى 
خداوند آن را برطرف سازم ان شأالّله. و البته چیزهاى دیگر. 

نمونه دیگر تغییر حاکمیت جاهلی به تغییر محمدى است. امام در خطبه اى نقش بعثت پیامبر را در این 
َعِت ااُلموُر ِبهِم فیظِلّ ُسلطان قاهر و آَوْتهم الحاُل ِالی َکنَف عّز غالب  تغییرات این گونه بیان می کند: »َقْد َتَربَّ
و تعّطعفِت االموُر َعَلیهم فی ذوى ملك ثابت، َفهم ُحّكاٌم َعَلی الَعاَلمیَن َو َمُلوٌك فی َاطراِف ااَلَرضیَن َیملُكون 
ااُلُمور َعلی َمن َکاَن َیملكها َعَلیهم َو ُیمُضوَن ااْلحَكاَم فی َمْن َکاَن ُیمضیَها فیهم«. )خطبه 192( به برکت بعثت 
پیامبر و نظامی که او استوار کرد، زندگی آنان سامان یافت، در سایه دولتی توانمند به عّزت و ارجمندى رسیدند 
و کارهاشان استوار گردید و دولتشان نیرومند شد، چنان که بر جهانیان و پادشاهان زمین در این کرانه و آن 
کران حاکم شدند، کار کسانی را به دست گرفتند که بر آنان حكومت می کردند و بر کسانی فرمان راندند که 

فرمانبردار آنان بودند. 
به همین دلیل است که وقتی آن حضرت در جامعه خود، با ضعف و سستی درعمل مواجه می شود، بر 
می آشوبد و دیانت واقعی آن ها را به خاطرشان می آورد و از اینكه قدرت هاى پیشین، آنان را آلوده کرده، علی رغم 

دیندارى ظاهرى، متّفرق و متزلزل  شدند، اظهار شگفتی می نماید. 
وانگهی توّقع امام )علیه الّسالم( ازیک جامعه دینی آنست که از نظر اجتماعی داراى پیوندهاى مستحكم باشد 
و با هدفمندى و راه شناسی، در موضع گیرى هاى اجتماعی از تردید، ضعف و دودلی مبّرا باشد. اما حضرت 
این سخن را در شرایطی می گوید که جامعه مسلمانان، آن شكوه و پیوند گذشته را ندارند. حكومت به جاى 
شایسته ساالرى فقط افراد خود را بكار گمارده و ناکارامدى در آن هویدا شده است. فساد و فرهنگ غلط بر 
آن جامعه حكمفرما شده و تغییر این وضعیت آسان نیست. در نتیجه جمعیت مسلمان با ضعف و سستی در 
عمل مواجه می شود، لذا حضرت بر می آشوبد و دیانت و ارزش هاى حاکم آنها را به خاطرشان می آورد و از 
اینكه علی رغم ظاهر دیندارى، متفّرق و متزلزالند، اظهار شگفتی می نماید؛ زیرا توّقع آن است که اگر اعضاى 
جامعه اى حقیقتًا دیندار و مؤمنانه، متحد و مستحكم باشند و در حرکت اصالحی و اجتماعی تردید به خود راه 
ندهند. آن حضرت در دو موضع از نهج البالغه با یك عبارت می-فرمایند: »ِلّلِه َانتم َامَا دیٌن ِیْجَمُعُكْم« راستی 

شما چه مردمی هستید؟ آیا دینی نیست که متحدتان سازد؟
بنابراین، سخن از تغییر منفی است که می خواهد مخاطبان آن را تبدیل به تغییر مثبت با این شاخصه ها کنند. 



331مجموعهمقاالتدومینهمایشملینهجالبالغهدرآراواندیشههایاسالمشناسان

این که کسانی سخن از رویش ها می کنند، وقتی این رویش دینی معنا و مفهوم پیدا می کند که به این تغییرات 
بنیادین جامعه و فرد منجر شود. امنیت اقتصادى و سیاسی و قضائی و عدالت حكمفرما شود، با فساد به صورت 
جدى و عینی مبارزه شود. کرامت انسان ها حتی دگراندیشان و مخالفان رعایت شود. امام این حقیقت را در نامه 
53 به مالک گوشزد می کند »... فإّنهم صنفان؛ إّما أٌخ لک فی الّدین وإّما نظیٌر لک فی الخلق«؛) نهج البالغه، 
نامه 53، ص 566( مالک با مردم مهربان باش!... زیرا مردم دو دسته اند؛ دسته اى برادر دینی تو، و دسته اى دیگر، 
همانند تو در آفرینش  می باشند. و نه این که در آن جامعه دیندارى شعائرى افزایش پیدا کند که در جاى خودش 
مفید و مثبت است، اما به شرط آنكه رویش هاى بنیادى هم در جامعه اتفاق افتاده باشد و رهبران دینی به فكر 
اصالح و تغییر آن دسته از عوامل و زمینه ها و بستر تحقق آن در عوامل مادى و معنوى باشند. سنجه این تغییرات 
هم تغییر در ارکان نظام، مردمی شدن، کاهش آسیب هاى اجتماعی و تحول در رفتار مردم و حفظ سرمایه هاى 

انسانی است. 
چهارم: تغییرات اقتصادی و رشد ملی

یكی از عوامل مؤثر در تحوالت اجتماعی تغییر شرایط اقتصادى و نوسانات قیمت و تورم و از بین بردن 
بیكارى است. این تغییر منجر به تغییر رفتار افراد و جامعه به لحاظ دینی و اخالقی می شود، زیرا چنانكه روشن 
است فقر و غناى آحاد جامعه نقش تعیین کننده اى در گرایش مردم به ارزش هاى اجتماعی دارد، داشتن کار و 
رونق اقتصادى و داشتن سرپناه و مسكن در ایجاد امنیت مالی بسیار مهم است. از آن سوى بروز فقر و بیچارگی 
در میان اقشار ضعیف جامعه بین آنان و رهبران جامعه شكافی عمیق ایجاد می کند. اگر فقر و تهیدستی افراد 
جامعه را به خود مشغول سازد، بتدریج شاهد بی رنگ شدن ارزش هایی هستیم که حكومت بر پایه هاى آن بنا 
شده است. مشغولّیت دائم به تأمین معاش و نگرانی ازفقر و بیچارگی، شیوع بسیارى از خالف هاى اخالقی 
تّحول ارزش هاى اجتماعی را به دنبال خواهد داشت؛ لذا فقر در روایات به مثابه  کفر و مرگ سرخ و اکبر تلقی 
شده است. )مجلسی؛ بحاراالنوار، ج69، ص40( اما وقتی شكاف طبقاتی باشد و اغنیا بی توجه به حال فقرا 

باشند، آثار زیان بار اخالقی خشونت و کینه به وجود می آورد. 
امام علی در روایتی نفس فقر را زیان آور و مذمت می کند: قبر را از فقر برتر می شمارد. )نهج البالغه، صبحی 
صالح ص 436 و نهج البالغه، فیض االسالم، ص 1014( دلیل آن شاید این باشد که در قبر انسان دچار ذلت 
و خوارى نمی شود؛ بر طبق نقل سیدرضی، امام علی علیه السالم می فرماید: »إّن الّناَس ما افَتقروا و ال احتاُجوا و 
ال جاعوا و ال َعروا إاّل بذنوِب الغنیاء«. )صدوق، ج 2، ص 7؛ حر عاملی، ج 6، ص 4( مردم، فقیر، نیازمند، 
گرسنه و برهنه نگشتند مگر به سبب گناه توانگران. ولی درباره فقر، بدتر از آن را بیان می کند: »َلما جاَع فقیٌر 
إاّل بما َمّتَع به َغنٌی و الّله تعالی سائلهم عن ذلك«. )نهج البالغه، خطبه 328( هیچ فقیرى گرسنه نمی ماند، مگر 
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به واسطه این که ثروتمندان از حق آنان بهره مند شده اند و خداوند آن ها را بدین سبب مؤاخذه خواهد کرد. پدیده 
فقر باعث رواج بی دینی )کفر(؛ اتراف )رفاه لجام گسیخته( موجب سستی ایمان؛ مدیریت مستبدانه، موجب 
نفاق اجتماعی می شود و به همین ترتیب شرایط اجتماعی سالم و ناسالم در بخش فرهنگ، خانواده، روابط و... 

هریک اخالق متناسب با خود را همراه می آورد. 
بنابراین، سخن از دگرونی هاى اجتماعی است که در مناسبات جامعه رخ می دهد و پیوندى با دیندارى و 
رفتارهاى ارزشی و اخالقی مردم برجاى می گذارد و شاید مهم ترین آن تغییر در نظام سیاسی و حكومت و شیوه 
اداره و تحوالت اقتصادى باشد. هر نظام سیاسی و اجتماعی که به دنبال دگرگونی شرایط است، نمی تواند از 

زمینه هاى تغییر غافل باشد و بدون نظرداشت آن سخن از رویش جامعه بكند و یا جامعه را امیدوار سازد. 
سنجه تغییرات

همواره سخن از ارزش گذارى می شود، به ویژه در حوزه دیندارى، اما این پرسش مطرح است که شاخص 
تغییرات مثبت و منفی چیست. این مسئله شاید در بخش دین دارى که این روزها در باره آن بحث است، مهم 
باشد. کسانی معتقدند که شرایط امروز جامعه بسیار خوب و در حال رشد است و کسانی براساس آمار و ارقام 
معتقدند، که این تغییرات ظاهرى و غیر بنیادى و بلكه براى گروه هاى خاص اجتماعی و در حقیقت الیگارشی 
است و لذا مطلوبیت الزم را براى در مسیر قرار گرفتن را ندارد. لذا این پرسش مطرح است: از کدام نوع از 

تغییرات مطلوب از نظر امام علی است که منجر به اصالح و یا افساد جامعه می شود؟ 
به تعبیر دیگر گاهی وقتی سخن از تغییرات مثبت می شود و شاهد آن را گرایش مردم به دین می کنند، منظور 
از این توصیف رویش چیست، مثاًل مساجد بیشترى ساخته شده، ساختمان هاى گسترده ترى از حسینه و تكیه 
و امام زاده و توجه به آن شده برخی تشییع جنازه ها افزوده شده و یا با شكوه بیشترى براى اماکن مذهبی مثل 
حسینیه و تكیه و ابنیه دینی مثل مدارس دینی فراهم شده است. زیارات از گذشته شلوغ تر است، اهتمام به عمره 
و حج و کربال و پیاده روى اربعین فراوان تر و در قیاس با گذشته از آمار نسبی بیشترى نسبت به درصد جمعیت 
برخوردار است. خالصه منظور تغییر و گرایش به سمت این دسته از آئین هاى دینی و مراسم مذهبی افزایش 
پیدا کرده است. مردمی که در گذشته اصال اعتكاف و زیارت عاشورا را نمی دانسته اند، آشنا و عالقه مند به آن 
شده اند. همه این ها به نظر گروهی شاهد تغییر مثبت جامعه و نوعی رویش است. این رفتارها به معناى حرکت 

به سمت اصالح است. 
اما نگاه دیگر در باره دیندارى و تغییر جامعه، ناظر به تحوالت کیفی و بنیادى دین و جامعه در حوزه معنویت 
و اخالق است. ایمان، باور به خدا و قیامت و توجه به ذکر خدا، وفا، راستگوئی، صداقت، نظم، رعایت حقوق 
دیگران، امانت دارى و اهتمام به نماز در آن جامعه افزایش پیدا کرده است، در برابر آن آسیب هاى اجتماعی هم 
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کاهش پیدا کرده و روز به روز نزاع ها، کینه ها، خشونت، بی عهدى، تصرف در اموال دیگران، طالق، شكاف 
طبقاتی، روسپیگرى، خودکشی و موارد دیگر در مقایسه با گذشته رو به کاهش بوده است. 

کدام یكی از این دو تغییر معنادار و داراى اولویت جامعه دینی است؟ از دیدگاه امام )ع( جامعه اى که نظام 
ارزشی منطقی و مستحكم و اهتمام به اصولی چون عدالت و کرامت ندارد، ارزش هاى اجتماعی در آن دچار 
نسخ وگاه واژگونگی می شوند و ضدارزش ها در آن جامعه حاکم می گردند. وقتی تغییرات به شكل مثبت قرار 
می گیرد که عدالت در جامعه استوار و نهادینه شود. معیار ارزش و انتخاب افراد سالمت و دست پاکی آنان در 
عرصه اجتماعی باشد. بنابر روایتی که فرموده است: »الَعدُل رأُس االیمان و ِجماع اإلحسان«)آمدى، غررالحكم، 
ج 2، ص30( عدالت، در رأس و هستة اصلی ایمان و سرچشمه  همه  خوبی  هاست. اگر در جامعه اى عدالت 

نباشد، ایمان هم نیست، هرچند در ظاهر کارهاى دینی هم انجام شود. 
همچنین در تلقی منابع دینی دو نوع توصیف آمده است، یكی جامعه ایمانی را به این ظواهر نمی داند. کثرت 
صالت و طنطنه به لیل نیست. به امورى تربیتی و اخالقی مثل راستگوئی، حفظ امانت1 و رعایت حقوق و 

کاهش استبداد و سوء استفاده از دین و نابودى جهل و احترام به علم و عقل معیار سنجش است. 
از امیرمؤمنان علی )ع( رسیده است:: »العلم اصل کّل خیر«. )غررالحكم، ص20( علم ریشه هر نیكی است. 
جامعه اى که به علم در طبقات مختلف بها بدهد، جهل و بی خبرى در آن کاهش پیدا کند، جامعه با نشاط 

است. 
امام علی »ع«: »الشاخص فی طلب العلم کالمجاهد فی سبیل الله« )بحاراالنوار، ج1، ص179(آنكه به 
جستجوى علم برخیزد، همچون مجاهد در راه خدا است. و روایات فراوان دیگرى که در فضیلت علم و ارتباط 
دانش با دیندارى بیان شده و کلینی در جلد اول کافی و مجلسی در جلد اول بحاراالنوار و کتاب هائی همچون 

الحیاة این روایات را از آن حضرت و سایر اوصیا به تفصیل نقل کرده و نسبت آن را با دیندارى بیان نموده اند. 
این مسئله در روایاتی که از آن حضرت در ارتباط میان عقل و دیندارى رسیده، نیز قابل توجه است، مثل: 
»الدیُن ال ُیصِلَحُه إاّل العقل«؛ )آمدى، غرر الحكم، ج 3، ص 253( دین را چیزى چون عقل نمی آراید. »علی 
َقدِر العقِل ُیكوُن الدین«؛)همان، ج4، ص 313( به اندازه خرد دیندارى است. »َزیُن الدیِن العقل«) همان، ص 
109(؛ زینت دین به عقل است. یا از امیر مومنان علی )ع( در نهج البالغه در بحث فلسفه بعثت پیامبران آمده: 
»فبعث الله فیهم رسله لیستأدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته« همین طور عبارات ادامه پیدا می کند 
و می فرماید: »لیثیروا دفائن العقول« پیامبران کارى چیزى جداى از عقول انجام نمی دهند پیامبران می آیند آن 

1-. اشاره به حدیثی از پیامبر و امام صادق علیهم السالم که می گوید: »ل تَنْظروا إلی َکثرۀِ َصالتِِهم و َصومِِهم و َکثرۀِ الَحِجّ و المعروِف، َو 
َطنَطنَتِِهم باللّیِل و لکِن انُْظروا إلی ِصدِق الحدیِث و أداِء األمانِۀ «. ر. ک: مجلسی، بحارالنوار، ج 78، ص 114، ح 5. 
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استعداد هاى نهفته، آن میراث زمینی انسان ها را شكوفا کنند. یعنی شرایط را براى بهره گیرى از عقل و تجربه بشر 
فراهم می سازند و کارى می کنند که در جامعه خرد آنان شكوفا بشود. بتوانند جامعه خودشان عقل مدار و ِخرد 

مدار اداره کنند و معیار درستی را خواب و امور واهی غیر علمی ندانند. 
توصیف دیگر بازتاب و نتیجه دین واقعی خردگرایانه است. به این معنا که اثر وجودى ایمان به دسته اى از 
رفتارهاى متقلبانه پایان می دهد. مثل حقه بازى، تملق و فریب و ظاهرسازى که عالمت جامعه ایمانی نیست. 
رانت خوارى و الیگارشی و ایجاد طبقه اى ویژه براى ثروت اندوزى و صیانت از نظارت است، هرچند در قالب 

سالم و صلوات و مداحی و رفتارهائی به ظاهر مذهبی. 
اکنون پس از روشن شدن اصل سنجه، باید به سراغ معیارهائی رفت که دگرگونی را در دسته اى از رفتارها 
و سخنان و موضع گیرى جستجو می کند که با تحول آنها جامعه به تغییرات بینادین می رسد و در کالم آن امام 
همام بیان شده است. امورى که سیماى انسانی و معنوى دین در آن مشاهده شود، موجب کاهش آسیب هاى 
اجتماعی می گردد. اعتماد و امنیت و معنویت را به جامعه بر می گرداند و فضاى عمومی جامعه را آماده براى 

تعلیم دینی می کند. 
اهتمام به اصل کرامت در جامعه و معیار تغییرات مثبت 

جامعه اى به سمت رشد و تعالی می رود که انسان از هر عقیده و مذهبی داراى ارزش و ارجمندى و از حقوق 
شهروندى برخوردار باشد. نظام اجتماعی و مدیریت خرد و کالن در جهت حفظ و ارتقاى کرامت انسانی باشد. 
امام این حقیقت را در نامه 53 به مالک گوشزد می کند »... فإّنهم صنفان؛ إّما أٌخ لک فی الّدین وإّما نظیٌر لک 
فی الخلق«؛) نهج البالغه، نامه 53، ص 566(. اعتقاد به کرامت انسان که در قرآن )اسراء: 70( مطرح شده، و 
فرقی میان هیچ انسانی قرار نداده و کرامت ذاتی را از آن همه انسان ها دانسته)ر. ک: ایازى، کرامت انسان بمثابه 
قاعده فقهی( به عنوان یكی از مبانی مهم حفظ ارزش ها و پایبندى جامعه به قانون و احترام متقابل افراد به یكدیگر 
باید تلقی کرد، زیرا در قرآن آن را یكی از اوصافی می داند که خداوند او را در کنار دیگر اوصاف، مانند خلیفه 
شدن، تعلیم اسماء، سجده مالئكه و داشتن روح الهی توصیف کرده، که مراد از این آیه، بیان حال جنس بشر 
است، )صرف نظر از کرامت هاى خاص و فضائل روحی و معنوى که به عده اى اختصاص داده( و این آیه شامل 
همه انسان ها )جدا از عقیده، مذهب، نژاد و رنگ، جنسیت( می شود. )طباطبائی، 1393، ج 13، ص156(. 
مفهوم این اصل این است که چون انسان داراى چنین ارجمندى ذاتی است، رفتار با انسان متناسب با شخصیت 
او باید باشد. )فضل الله، ج 14، ص180، 1419 ه. ق(. این سخن از امام علی)ع( نقل شده است است که، کرم 
را »ُحسُن السجّیة« و »اجتناب الدنّیة« دانسته است)تحف العقول، ص456(. سجّیه به معناى خوى نهادینه شده 
در انسان است و اگر انسان، نهاد خویش را زیبا و نیكو گرداند و از پستی ها بپرهیزد، بدون تردید، داراى نفِس 
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کریم و واالیی است که در هر موقعیت زمانی و مكانی، بزرگوارانه و به دور از رذالت و پستی، رفتارهاى زیبایی 
ارائه می کند. امام علی)ع( می فرمایند: »الكرم إیثار الِعرُض علی المال، الّلؤم إیثاُر المال علی الّرجال«؛) سفینة 
البحار، ج 6، همان، ص21، ح 17. ( کرم عبارت است از: برگزیدن آبرو بر مال و لئامت عبارت است ازگزیدن 
مال بر مردم. و در حدیث دیگر نیز می فرمایند: »الكریم َمن صان ِعرَضُه بماله، اللئیم َمن صان ماله بعرضه«؛) 
سفینة البحار، ج 6، ص154، ح 2159( کریم کسی است که آبرویش را با بذل مالش حفظ می کند، درحالی 
که لئیم کسی است که مالش را با بذل آبرویش نگه می دارد. امام علی)ع( در استدالل به ضرورت جهاد بر علیه 
معاویه می فرماید: »ِسیرو إلی َقوٍم ُیقاتلوَنكم َکما ال َیكوَن جبارین َیَتِخذُهم الناس اربابًا و یتخذون عبادلله ِخَوال 
و ماُل الّله ُدَوال.«. )مسعودى، مروج الذهب، ج2 ص415، ابن اثیر، الكامل فی التاریخ، ج3، ص348( به سوى 
جمعیتی بروید که با شما می جنگند، تا مردمی جبار نباشند. آنان خود را بر مردم ارباب قرار داده و بندگان خدا 
را خوار و مال خدا را در میان خود دست به دست کرده اند. زندگی اگر با سیادت و کرامت نباشد ارزشی ندارد. 
همچنین امام علی )ع( می فرماید: »َفاْلَمْوُت ِفی َحیاِتُكْم َمْقهوریَن َواْلَحیاُة فی َمْوِتُكْم قاِهریَن؛) نهج البالغة، خطبه 
51(. مردن این است که بمانید ولی مغلوب و مقهور باشید و زندگی این است که بمیرید ولی پیروز باشید. وقتی 
امیر مؤمنان علی )ع( سخن از حالل و حرام اسالم به میان آورد، حرمت مسلمان را واالترین امر برشمرد و چنین 
فرمود: »إّن الله َحّرَم حرامًا غیر مجهول، وأَحّل حالاًل غیر مدخول، وفضل حرمة المسلم علی الحرم کّلها، و 
َشّد باإلخالص والتوحید حقوق المسلمین فی معاقدها فالمسلم َمن َسِلَم المسلمون من لسانه ویده إاّل بالحّق، وال 
یحّل أذى المسلم إاّل بما أمامكم؛) نهج البالغه، خطبه 167( همانا خداوند چیزهایی را حرام کرده که ناشناخته 
نیست و چیزهایی را حالل کرده که از عیب خالی است و در این میان، حرمت مسلمان را بر هر حرمتی برترى 
بخشید و حفظ حقوق مسلمانان را به وسیله اخالص و توحید استوار کرد. پس مسلمان کسی است که مسلمانان 
از زبان و دست او آزارى نبینند، مگر آنجا که حق باشد و آزار مسلمان روا نیست، جز در آنچه که واجب باشد. 

اهتمام به اجرای عدالت 
یكی از شاخصه هاى تغییر نیک و اصالح جامعه، اجراى عدالت است. تردیدى نیست که در قرآن کریم و 
روایات رسیده از اهل بیت در اهمیت عدالت تأکید شده، تا جایی که در قرآن کریم آمده است که هیچ پیامبرى 
فرستاده نشده، مگر اینكه مسیر و جریان دعوت وى همراه با کتاب و دلیل، براى فراهم ساختن شرایطی بوده تا 
اُس ِباْلِقْسِط«.  ْنَزْلنا َمَعُهُم اْلِكتاَب َو اْلِمیزاَن ِلَیُقوَم النَّ

َ
ناِت َو أ ْرَسْلنا ُرُسَلنا ِباْلَبیِّ

َ
مردم بتوانند اقامه عدالت کنند: »لَقْد أ

)حدید: 25(»هرآینه پیامبران را به براهین روشن و آشكار فرستادیم و با ایشان کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا عدل 
َمَر 

َ
و انصاف را مردم بپا دارند.« و بارها به پیامبر گفته شده است که بگو به من فرمان عدالت رسیده است: »ُقْل أ

ی ِباْلِقْسِط« )اعراف: 29( به من فرمان از سوى پروردگار فرمان رسیده که به قسط رفتار کنم. یا در مقام نسبت  َربِّ
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ُكْم« )شورى:15( حتی فرمان به  نا َو َربُّ ُه َربُّ ْعِدَل َبْیَنُكُم اللَّ
َ
ِمْرُت ِل

ُ
میان شخصیت پیامبر و مردم فرمان رسیده: »َو أ

ْحساِن )نحل:90(.  ُمُر ِباْلَعْدِل َو اإْلِ
ْ
َه َیأ عدالت از سوى خدا به پیامبر داده شده است. یا آمده: ِإنَّ اللَّ

از سوى دیگر، عدالت یكی از راه هاى تحقق معنویت، امنیت و ایجاد آرامش روحی و اجتماعی است و 
این آرامش بدون اجراى عدالت، در همه ابعاد سیاسی، اقتصادى، قضائی و فرهنگی تحقق نمی پذیرد. زیرا در 
جامعه اى که عدالت نباشد، شكاف طبقاتی و تبعیض و تحقیر و ضد کرامت انسان است و تبعیض جرم ساز و 
ٌة  ٌة َواِقَیٌة َو ُجنَّ فسادآور و فحشا آور است. ازاین رو در برخی از روایات از پیامبر گرامی از عدالت تعبیر »َاْلَعْدُل ُجنَّ
َباِقَیٌة. که به چگونه عدالت سپر نگه دارنده: »ُجَنٌة واقیة« جامعه و بهشت جاویدان و آرزوى همواره ابدى»َجَنٌة 
باقیة« براى مردم شده است. )غوالی اللئالی العزیزیة فی الحادیث الدینیة،  ج1,  ص293؛ مجلسی، بحاراالنوار، 

ج 74، ص 265. (
این اصل در سخنان امام علی)ع( در روایتی با تعبیر زیبائی بیان شده، می گوید: »الّرعّیُة َسواٌد َیسَتعِبُدُهم العدل«. 
)آمدى، غرر الحكم، ص103( »مردم، توده هایی اند که اجراى عدالت آنان را به فرمانبردارى وامی دارد«. یا در 
روایتی »العدُل اساٌس ِبه ِقواُم العاَلم« )همان، ج78، ص83( عدل شالوده اى است که جهان هستی بر آن استوار 
ْحَكاِم«)مستدرک الوسائل، ج11، ص318( یعنی عدالت 

َ
است. یا در روایتی از ایشان نقل شده: »َاْلَعْدُل َحَیاُة َاْل

حیات نماز روزه و زکات است. یعنی بدون عدالت حیات شریعت و دیندارى مردم بی معنا است. َو َقاَل َعَلْیِه 
اَلُم: »َاْلَعْدُل َحَیاٌة َاْلَجْوُر َمْمَحاٌة« )همان(با وجود عدالت زندگی جور نابود خواهد شد. یا نظامی را مشروع و  السَّ
مقبول و مورد اطاعت می داند که در آن نظام عدالت باشد: »َمْن َعَدَل َنَفَذ ُحْكُمُه «)غرر الحكم و درر الكلم, ج 
1, ص583(آن کس که عدالت دارد، حكم و سخنش نافذ خواهد بود. همچنین از امام علی »ع« نقل شده 
که فرموده: »العدُل رأُس اإلیمان و ِجماع اإلحسان و أعلی َمراتِب اإلیمان«. )آمدى، ص39( عدالت َسر ایمان 
است)بدون سر بقیه اعضا حیاتی ندارند( و همه احسان و بلندترین مرتبه باور؛ زیرا جامعه را جز اجراى عدالت 
چیزى دیگر اصالح نمی کند و سامان نمی دهد«؛ و از آن جهت که عدالت اگر در میان مردمان اجرا شود، 

بی نیاز خواهند شد. 
بدین جهت است که هر نظام سیاسی مشروع به جاى مشغول کردن خود به امور فرعی شریعت در مرتبه 
نخست باید به برنامه هائی براى رسیدن به عدالت تالش کند. این عدالت است که جامعه را به تعادل می برد. این 
عدالت است که آنان را راغب به دین و معنویت می کند. به همین دلیل در روایتی دیگر از امام در مقایسه میان 
ِو اْلُجوُد َفَقاَل ع اْلَعْدُل 

َ
ْفَضُل  اْلَعْدُل  أ

َ
ُهَما أ یُّ

َ
َما[ أ یُّ

َ
عدل و جود، عدل ترجیح داده شده است: »َو ُسِئَل علی ع ]أ

ْشَرُفُهَما 
َ
، َفاْلَعْدُل أ ُموَر َمَواِضَعَها َو اْلُجوُد ُیْخِرُجَها ِمْن ِجَهِتَها َو اْلَعْدُل َساِئٌس َعامٌّ َو اْلُجوُد َعاِرٌض َخاصٌّ

ُ
َیَضُع اْل

)دادگرى( وجود  از عدل  پرسیدند:  امام »ع«  آن  البالغة، ص: 554(از  نهج  ْفَضُلُهَما«. )صبحی صالح، 
َ
أ َو 
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)بخشندگی( کدام بهتر است؟ فرمود: عدالت هر چیز را در جاى خود می نهد و وجود هر چیز را به مصرف 
خود می رساند. عدالت تدبیرکننده اى است به سود همگان و جود امرى است خاص. پس عدل شریف تر و با 
فضیلت تر است. چه عدالت هم مایه آرامش دادن به قلوب است و هم سبب تنسیق و تنظیم و هماهنگ ساختن 
و در یك خط قرار دادن دل هاست. قلب ها جز با عدل نظم و نسق و پیوستگی پیدا نمی کند. در روایت دیگرى 
از آن حضرت آمده: »خیر الّسیاسات العدل«. )آمدى، غرر الحكم، ص 171( نیكوترین سیاست ها اجراى 

عدالت است. 
یكی از مصادیق عدالت در حكومت اجراى عدالت در میان افراد نزدیكان و مقربان حكومت است. به همین 
دلیل سنجه تغییر و عالمت حاکم عادل برخورد با خاطیان حكومتی و کارگزاران مقرب است. از نظر امام علی 
نزدیكی و دورى براى او فرقی ندارد. او نمی خواهد افراد نزدیكش اگر خالف کردند آسوده باشند. لذا در توصیه 
به مالک می نویسد: »َو ال َیُكوَننَّ اْلُمْحِسُن َو اْلُمِسیُء ِعْنَدَك ِبَمْنِزَلة َسَواء َفِإنَّ ِفی َذِلَك َتْزِهیدًا اِلْهِل ااْلْحَساِن ِفی 
ْلَزَم َنْفَسُه )نامه 53( نبایستی نیكوکار و بدکار در 

َ
ْلِزْم ُکالًّ ِمْنُهْم َما أ

َ
ااْلْحَساِن َو َتْدِریبًا اِلْهِل ااْلَساَءِة َعَلی ااْلَساَءِة َو أ

پیشگاه تو برابر و یكسان باشند؛ زیرا این نگرش، نیرومندترین عامل در بی تفاوتی نیكوکاران نسبت به نیكوکارى 
و تشویق بدکاران نسبت به بدکارى است؛ و هرکدام را مطابق کارش پاداش ده!

نباید نیكوکار و بدکار جایگاه و منزلت یكسانی در نزد زمامداران داشته باشند. 	 
آموزش به مردم که برابرى منزلت نیكوکار و بدکار آسیب هاى تربیتی دارد. 	 
باید حّق و عدالت در باره ى نیكوکار و بدکار بدون تبعیض اجرا شود. 	 

شایسته ساالری و یا سفله پروری 
یكی از نمودهاى جامعه شخصیت محور در روابط انسان ها، آموزش و رفتار به سمت شایسته ساالرى و 
فرهیختگی و دانش است. در تعلیم و واگذاشتن کار همه مردم یكسان باشند و امتیازى براى افراد موافق و همراه 
نباشد. جامعه اى که به دانشمندان خود ارزش قائل شد و آنان محور مدیریت و سمت و سوگیرى باشند، کرامت 
انسان ارج و قرب گذاشته شده است. همچنین به حقوق مخالف و شخصیت آنان ارج و قرب نهد. این مسئله در 
رسیدگی به چالش هاى جامعه نیز صادق است. در خبرى آمده است که امیرمؤمنان)ع( بنده اى نصرانی را خرید 
و آزاد کرد. با این وصف، در آزادسازى بردگان، مصالح دنیایی آنان در نظر گرفته می شد؛ بدین جهت، حضرت 
از آزادسازى نابینایان و افراد زمین گیر آنان نهی می کرد تا پس از آزادى دچار مشكالت اجتماعی و عدم حمایت 
آنان نشوند. )وسائل الشیعه، جلد15، ص66(این ممنوعیت را می توان نوعی تأمین اجتماعی براى افراد ناتوان و 

زمین گیر در زمانی که چنین نهادهائی نبود، به شمار آورد. 
اما در جامعه اى که این ارزش  توجه نشود و به تعبیر قرآن براى سلطه بیشتر روز به روز آنان را تضعیف و طبقات 
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َطاُعوُه«)زخرف: 54( چنین 
َ
متوسط را در مهمیز قرار داد، آن گونه که فرعون عمل می کرد: »َفاْسَتَخَفّ َقْوَمُه َفأ

وضعیتی که مردم درگیر مشكالت و فشار و سختی هستند، تسلیم هر خالف و ظلمی خواهند شد. امام علی 
ْرٍض َعاِلُمَها ُمْلَجٌم َو َجاِهُلَها 

َ
از این تغییر منفی در خطبه دوم نهج البالغه این چنین تعبیر کرده و می فرماید: »»ِبأ

ُمْكَرم« . )نهج البالغه، خ2( آدم هاى جاهل مورد احترام بودند و انسان هاى جاهل آنان لگام زده. ( لجام به معنی 
دهان بند و لگام فارسی آن است که بر دهان حیوان زده می شود(، در اینجا امام )ع( از این صورت حیوانی به 
جامعه اى انسانی تشبیه کرده که عالمانش حق سخن گفتن ندارند. نفرموده است که در جامعه جاهلی، »عالم« 
و دانا، وجود ندارد، بلكه فرموده علم و عالم  وجود دارد، ولی »امكان فعلیت و استفاده از دانش او وجود ندارد. 
جامعه اى که عالمان دهانشان را بسته بودند، اما افراد جاهل مورد احترام بودند مدیریت ها در میان شایسته گان 
نیست. سفله پرورى اصل حاکم در نظام ادارى و مدیریت و قانون و قضاوت در نظام هاى استبدادى است. 
در دست کسانی است که مجیزگوى حاکم و به ایشان نزدیک تر است. در چنین وضعی، عالمانش یا خانه 
نشین است و یا در زندان و بایكوت است و یا در تدارک ترک دیار و کشوراند. در چنین جامعه اى شایستگان 
کرامت ندارند و هرکس در جاى خودش قرار ندارد و در نتیجه ارزش هر فرد شناخته نمی شود. وقتی در اداره اى 
متخصصان و کارشناسان در مهمیز فردى نادان و غیر متخصص و فرد مادون است، نوعی تحقیر آن عالمان 
است. نظر و دانش او بهائی داده نمی شود، اما در عوض به طرح ها و نظراتی بها داده می شود که سر و ته 
ندارد، کارشناسان آن را تأیید نمی کنند، در جهت منافع گروهی خاص و یا تخریب سرمایه هاى ملی. در چنین 

جامعه اى، چاره اى جز حبس نشینی عالمان وجود ندارد. 
پرهیز از شخص پرستی و تملق 

یكی دیگر از این سنجه هاى تغییر حاکمیت ارزش هاى علمی است. آن کسی که انتقاد می کند، وظیفه خود 
را نسبت به حكومت انجام می دهد و آن کس که سكوت می کند، یا مجیزگوى حكومت است، خدمت به 
حكومت نمی کند. تمّلق و چاپلوسی نسبت زمامداران ازجمله آسیب هایی است که لطمات بسیارى برپیكر یک 
نظام ارزشی وارد ساخته وجامعه را به جاى رشد وتوسعه به مسیر قهقرا می کشاند. این آسیب موجب می شود که 
خوب وبد، درست ونادرست، الیق وناالیق، شریف ودنی وحّق وباطل همواره مشتبه شود و افراد منافق، چاپلوس 
ومتملق تا حّدممكن از این وضعیت، بهره بردارى شخصی وگروهی کنند. در چنین جامعه اى عرصه بر افراد 

شایسته تنگ می گردد و میدان براى افراد بی لیاقت باز شود. 
در اثر چاپلوسی ممكن است مسئولین شخصّیت خود را بسیار باالتر از آنچه هست ببینند وکارهاى خود را 
فراتر و مهم تر از آنچه هست بپندارند. امیرالمؤمنین علی )علیه الّسالم( در چندین جا خطر این آسیب را یاد آور 

شده و همگان را به شدت از آن باز داشته است که به برخی از آنها اشاره می شود. 
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ْکَثَر ِمَن ااْلْسِتْحَقاِق َمَلٌق؛)حكمت 353( ستودن بیش از آنچه سزاوار 
َ
َناُء ِبأ امام درتعریف تملّق می فرمایند: الثَّ

است، نوعی تملق و چاپلوسی محسوب می گردد. یا رسما به مردم خود اعالم می کند که بدانند او با مجیزگوئی 
َناِء، َو َلْسُت ِبَحْمِد اللِه  ِحبُّ ااْلْطَراَء، َواْسِتماَع الثَّ

ُ
ی أ نِّ

َ
ُكْم أ ْن َیُكوَن َجاَل ِفی َظنِّ

َ
میانه اى ندارد: »َوَقْد َکِرْهُت أ

َکذِلَك«. )خطبه216( من از این ناراحتم که حتی در ذهن  شما جوالن کند که مدح و ستایش را دوست دارم 
و از شنیدن آن لذت می برم. من)به حمد الله(چنین نیستم. عباراتی از امام در نهج البالغه نظیر من از این گروه 
انسانها هستم، من نمی پسندم یا چنین نباشید، همگی قالب هایی براى آموزش جامعه هستند. مردم باید بدانند، 

امام بر مبارزه با »تمّلق« اصرار خاصی دارند. ارزش هاى مورد نظر امام در این قسمت عبارتند از:
پرهیز دادن مردم از مدح حكمرانان و زمامداران جامعه. . 1
بر حذر داشتن زمامداران از چاپلوس پرورى. . 2

نكته مهم این سخن تأکید دیگرى براى به رسمیت شناختن حق انتقاد است. با این که از نظر ما موالیان 
اهل بیت، امام معصوم است، امام مردم باید بدانند، حتی براى این شخصیت هم این حق انتقاد رهبر به محاق 
نمی رود و براى مردم این حق محفوظ است، و این معنا بر خواسته از حّق مردم نسبت به حاکم مسلمین است، 
که یكی از حقوق متقابل مسلمانان نصیحت ائمه مسلمین و نقد و انتقاد از اعمال و کردار آن ها در امر حكومت 
است. به همین دلیل امیرمؤمنان )ع( که حكومت دارى را در میان ائمه تجربه کرد و نگران فخر و خودستایی 
حاکمان و رواج چاپلوسی و تملق اطرافیان و گارد گرفتن رهبر مسلمین از حق مردم به بهانه توهین و یا تشویش 
اذهان عمومی توسط اطرافیان است، به مبارزه با این انحراف سخن می گوید. لذا افراد را دعوت به انتقاد و نهادینه 
ُظ ِبِه ِعْنَد َاْهِل اْلباِدَرِة، َو ال  ی ِبما ُیَتَحفَّ ُظوا ِمنِّ ُم ِبِه اْلَجباِبَرُة، َو ال َتَتَحفَّ ُموِنی ِبما ُتَكلَّ کردن آن می کند: »َفال ُتَكلِّ
ُه َمِن اْسَتْثَقَل اْلَحقَّ َاْن  وا ِبی اْسِتْثقااًل ِفی َحقِّ ِقیَل ِلی، َو ال اْلِتماَس ِإْعظاٍم ِلَنْفِسی، َفِإنَّ ُتخاِلُطوِنی ِباْلُمصاَنَعِة، َو ال َتُظنُّ
وا َعْن َمقاَلٍة ِبَحقِّ َاْو َمُشوَرٍة ِبَعْدٍل )خطبه  ُیقاَل َلُه، اَءِو اْلَعْدَل َاْن ُیْعَرَض َعَلْیِه کاَن اْلَعَمُل ِبِهما اَءْثَقَل َعَلْیِه، َفال َتُكفُّ
216(آنسان که با جباران سخن می گویند، با من سخن مگویید و از من پنهان مدارید آنچه را از مردم خشمگین 
به هنگام خشمشان پنهان می دارند. نیز به چاپلوسی و تمّلق با من آمیزش مكنید. و مپندارید که گفتن حّق بر من 
گران می آید. و نخواهم که مرا بزرگ انگارید، زیرا هر که شنیدن حّق بر او گران آید، یا نتواند اندرز کسی را در 
باب عدالت بشنود، عمل کردن به حّق و عدالت بر او دشوارتر است. پس با من از گفتن حّق یا رأى زدن به عدل 
باز نایستید. در برابر به کارگزاران خود دستور می دهد که با راستگویان و راستكرداران نشست و برخواست داشته 
ْدِق  ْهِل اْلَوَرِع َو الصِّ

َ
باشند. می گوید: تالش کن با کسانی باشی که اهل تملق و چاپلوسی نباشند: »َو اْلَصْق ِبأ

ِة... )نامه  ْهَو َو ُتْدِنی ِمَن اْلِعزَّ اّل ُیْطُروَك َو ال َیْبَجُحوَك ِبَباِطل َلْم َتْفَعْلُه َفِإنَّ َکْثَرَة ااْلْطَراِء ُتْحِدُث الزَّ
َ
ُثمَّ ُرْضُهْم َعَلی أ

53( خود را به اهل َوَرع و صدق و راستی بچسبان و آنان را طورى تربیت کن که ستایش بی حّد از تو نكنند و 
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تو را نسبت به اعمال نادرستی که انجام نداده اى تمجید ننمایند، زیرا ستایش بیش از حّد، خودپسندى می آورد 
و )انسان را( به غرور نزدیك می سازد

توجه به ارزش های بنیادین به جای تغیییرات سطحی: 
یكی از سنجه هاى مهم تغییر تكیه بر جایگزینی ارزش هاى بنیادین و اصلی به جاى مسائل فرعی که در 
کالم امام از آن تعبیر به تضییع اصول و تمسک به فروع شده است. در این اصل جامعه و حكومت نمی خواهد 
مردم را به امور سطحی و شعائرى به جاى تغییرات اساسی سرگرم کند. در باره پیامبر)ص( که آوازه ى رسالت 
او براى افراد بیرون در جذب به دیندارى بوده این گونه توصیف می شده که وقتی به شهر می آمدند، می گفتند 
این کسی که تازه آمده حرف حسابش چیست؟ می گفتند: کسی است که آمده با مفاسد اقتصادى مبارزه 
ِفین «  کند. با رباخوارى مبارزه  کند. با رشوه خوارى مبارزه می کند. با کم فروشی مبارزه می کند. »َوْیٌل ِلْلُمَطفِّ
ِثیٍم« 

َ
أ اٍك  فَّ

َ
أ ِبین « )مرسالت/15( »َوْیٌل  ِلُكلِّ  ِلْلُمَكذِّ َیْوَمِئٍذ  ِلْلُمْشرِِکیَن« )فصلت/6( »َوْیٌل   )مطففین/1( »َوْیٌل  

ِفین « است. این آیات همه در سوره هاى مكی االوائل است  )جاثیه/7( ردیف مشرکین و مكذبین، »َوْیٌل ِلْلُمَطفِّ
که نخستین سخن او مبارزه با کم فروشی و رشوه خوارى و رباخوارى مبارزه بوده است. وقتی هم که به مدینه 
ْمواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلباِطل « )بقره/188( تجارت حرام نداشته باشید. معامالت 

َ
ُکُلوا أ

ْ
می آید باز ادامه دارد: »َو ال َتأ

حرام نداشته باشید و در معامله ها سر هم کاله نگذارید. امیرمؤمنان در خطبه هاى فراوان در باره مبارزه با فساد، 
ِذى َبَعَثُه ِباْلَحقِّ  بی عدالتی سخن می گوید. در همان روزهاى نخست خود خطبه می خواند و می فرماید: »َو الَّ
ْسَفَلُكْم َو َلَیْسِبَقنَّ 

َ
ْعاَلُکْم أ

َ
ْعاَلُکْم َو أ

َ
ْسَفُلُكْم أ

َ
ی َیُعوَد أ َلُتَبْلَبُلنَّ َبْلَبَلًه َو َلُتَغْرَبُلنَّ َغْرَبَلًه َو َلُتَساُطنَّ َسْوَط اْلِقْدِر َحتَّ

ِه َما َکَتْمُت َوْشَمًه َو اَل َکَذْبُت ِکْذَبًه«. )خطبه 92(سوگند  اُقوَن َکاُنوا َسَبُقوا َو اللَّ َرنَّ َسبَّ ُروا َو َلُیَقصِّ َساِبُقوَن َکاُنوا َقصَّ
به خدایی که پیامبر )صّلی الّله علیه و آله و سّلم ( را به حق مبعوث کرد، سخت آزمایش می شوید، چون دانه اى که در غربال 
ریزند، یا غذایی که در دیگ گذارند به هم خواهید ریخت، زیر و رو خواهید شد، تا آن که پایین به باال، و باال 
به پایین رود، آنان که سابقه اى در اسالم داشتند، و تاکنون منزوى بودند، بر سر کار می آیند، و آنها که به ناحق، 

پیشی گرفتند، عقب زده خواهند شد. 
در ارزش و اهمیت حاکم عادل سخن می گوید و به برترى او در میان خلق خدا اشاره می کند: »فاعلْم انَّ 
افضَل عباَداللِه اماٌم عادٌل ُهدى و َهدى، فأقاَم سّنًة معلومًة و اماَت بدعًة مجهولًة... و انَّ شرَّ الّناِس عندالّلِه اماٌم 
جائٌر ضلَّ به، فاماَت سّنًة مأخوذًة و احیی بدعًة متروکًة«. )خطبه 164( بدان که فاضلترین بندگان خدا امامی 
است دادگر، هدایتشده و راهبر که سّنتی را که شناخته است، به پا دارد و بدعتی را که ناشناخته است، بمیراند... 
و بدترین مردم نزد خدا امامی است ستمگر، خود گمراه و موجب گمراهی کسی دیگر که سّنت پذیرفته شده 
ِة  را بمیراند و بدعت واگذارده را زنده گرداند. لذا در جائی دیگر می گوید: »َلوال ُحُضوُر الحاِضِر، و ِقیاُم الُحجَّ
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لَقیُت َحبَلها علی 
َ
ِة ظاِلٍم، و ال َسَغِب َمظلوٍم، ل وا علی ِکظَّ ِبُوجوِد الناِصِر، و ما أَخَذ الّلُه َعَلی الُعَلماِء أن ال ُیقارُّ

غارِبِها « )خطبه:3( اگر نبود حضور آن جمعیت و تمام شدن حّجت با وجود یار و یاور و اگر نبود که خداوند 
از دانایان پیمان گرفته است که بر سیرى ستمگر و گرسنگی ستمدیده رضایت ندهند، هر آینه مهار شتر خالفت 

را بر شانه اش می انداختم. 
مثال این که امام در توصیف شرایط پس از پیامبر و مشكالت آن جامعه سخن می گوید و سخن انحراف 
ْساَلُم ُلْبَس اْلَفْرِو َمْقُلوبًا«. پوستین اسالم به گونه اى وارونه پوشیده شود. در  و تغییر منفی می کند: »َو ُلِبَس اإْلِ
آن صورت کارکرد دین وارونه است، بجاى گرمابخشی و نیرو دهی و حفاظت از گناه یاد می دهد که چگونه 
کلک بزند و مال مردم را بخورد و بر گرده مردم سوار شود. دین وقتی دین است که به آرامش و عزت و کرامت 
جامعه بیانجامد. وقتی موفق است که از گناه و از انحراف و ذلت جامعه بدورباشد، به کنترل اجتماعی و ایجاد 
همبستگی و پیشگیرى از آسیب بیانجامد. کارکرد دین اگر درست نباشد به تعبیر باز همان امام حاکمیت جور، 
فساد، ظاهرسازى خواهد بود: در این هنگام ]هنگام سلطه ضاللت[ است که باطل در جاى خود استقرار یابد 
و جهل بر اسبش سوار گردد و طغیان ها و فتنه ها همه جا را فراگیرند و داعیان حق اندك شوند و روزگار، همانند 
درنده اى دیوانه حمله کند و باطل، همانند اشترى پس از خاموشی نعره برآورد و مردم براى بزهكارى همدست 
گردند و در کار دین از یكدیگر دورى جویند و در دروغ با هم دوستی ورزند و با راستی دشمنی کنند. چون 
چنین روزگارى فراز آید، فرزند، خشم پدر را برانگیزد و از باران، سوزش و گرمی زاید و فرومایگان سر بردارند و 
بزرگواران سر در الك خود فرو برند. مردم این روزگار، چون گرگان اند و رهبرانشان چون درندگان و ناتوانان طعمه 
آنان و بینوایان، مردگان. راستگویی سر فرو کرده و دروغ شایع شده. دوستی ها به زبان باشد و دشمنی ها به دل. 

جمعی به گناهكاران نسبت جویند و پاکدامنی سبب شگفتی گردد. 1
در این خطبه امام از چند مسئله مهم به عنوان زمینه تغییر و آثار آن سخن می گوید: یكی گسترش فساد، افراد 
َئاُم َفْیضًا َو َتِغیُض اْلِكَراُم  نابكار، بی تفاوتی جامعه و سكوت مردم، حاکمیت درندگانی فرومایه: »َو َتِفیُض اللِّ
َغْیضًا« و فرومایگان سر بردارند و بزرگواران سر در الك خود فرو برند. چنین شرایطی است که جامعه را به 

انحطاط کشانده است. 

بُِع الَْعُقوِر َو َهَدَر فَنِیُق  ْهُر ِصیَاَل السَّ اِعیَُۀ، َو َصاَل الدَّ اِغیَُۀ َو قَلَِّت الدَّ 1-. »فَِعنَْد َذلَِک أََخَذ الْبَاِطُل َمآِخَذُه َو َرِکَب الَْجْهُل َمَراِکبَُه، َو َعُظَمِت الطَّ
ْدِق. فَإَِذا َکاَن َذلَِک، َکاَن الَْولَُد  ُّوا َعلَی الَْکِذِب َو تَبَاَغُضوا َعلَی الصِّ یِن َو تََحاب الْبَاِطِل بَْعَد ُکُظوٍم، َو تََواَخی النَّاُس َعلَی الُْفُجوِر َو تََهاَجُروا َعلَی الدِّ
اًل ]أََکاًل[ َو فَُقَراُؤُه  َماِن ِذئَاباً َو َساَلِطینُُه ِسبَاعاً َو أَْوَساُطُه أُکَّ غَیْظاً وَ الْمَطَرُ قَیْظاً َو تَِفیُض اللِّئَاُم فَیْضاً َو تَِغیُض الِْکَراُم َغیْضاً، َو َکاَن أَْهُل َذلَِک الزَّ
ُۀ بِاللَِّساِن َو تََشاَجَر النَّاُس بِالُْقلُوِب، َو َصاَر الُْفُسوُق نََسباً َو الَْعَفاُف َعَجباً« )نهج البالغه،  ْدُق َو فَاَض الَْکِذُب، َو اْستُْعِملَِت الَْمَودَّ أَمَْواتاً، َو َغاَر الصِّ

خطبه: 108(
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استفاده از وسیله ای درست و مشروع 
وقتی جامعه اى سوگیرى اصالح و تغییر او درست است که شیوه اداره جامعه بر مبناى ارزش هاى واقعی 
باشد. از هر راه و وسیله اى براى تحقق عدالت و امنیت استفاده نكند. البته در حكومت هاى جورگاه براى مقاصد 
خود دروغ می گویند، از روش ترس و تهدید استفاده می برند تا بتوانند حكومت کنند. مردم را از تصمیمات مهم 
بی خبر می گذارند. پنهان کارى با صداقت حكومت سازگارى ندارد. به جز در امور امنیتی مردم مهم امین ترین 
هستند. نباید از دروغ و تهمت و فریب براى مقاصد اداره کشور استفاده شود. هدف وسیله را توجیه نمی کند. 
ُطوُر ِبِه 

َ
یُت َعَلْیِه َواللِه اَل أ ْصَر ِباْلَجْوِر ِفیَمْن ُولِّ ْطُلَب النَّ

َ
ْن أ

َ
ی أ ُمُرونِّ

ْ
َتأ

َ
امام علی در خطبه اى این چنین می فرماید: أ

َما اْلَماُل َماُل اللِه َلُهْم. )  ْیُت َبْیَنُهْم، َفَكْیَف َوِإنَّ َماِء َنْجمًا! َلْو َکاَن اْلَماُل لی َلَسوَّ ْجٌم ِفی السَّ مَّ
َ
َما َسَمَر َسمیٌر َوَما أ

خطبه126( آیا به من دستور می دهید که براى پیروزى خود، از جور و ستم، در حّق کسانی که بر آنها حكومت 
می کنم استمداد جویم؟! به خدا سوگند تا عمر من باقی، و شب و روز بر قرار، و ستارگان آسمان در پی هم 
طلوع وغروب می کنند، هرگز اگر این مال از آن خودم بود، باز جز رعایت عدالت و تساوى میان انسان ها کارى 

نمی کردم چه رس که مال مردم است و من هرگز به چنین کارى دست نمی زنم. 
اهمیت مردم در حکومت

اصل حكومت مردم. مشروعیت اداره کشور رضایت آنان است. اولین شرط رضایت به رسمیت شناختن 
حقوق آنان و مردمی بودن است. در قدم نخست پله هاى صعود حكومت با انتخاب و رضایت حاصل شده 
باشد. چون در نظر امام انتخاب مردم اعتبار داده شده؛ رأى مردم در انتخاب حاکم و در کارى که حاکم انجام 
می دهد، مورد پذیرش قرار گرفته. لذا شما می بینید که آن حضرت با اینكه خود را از لحاظ واقع منسوب پیامبر 
و صاحب حق واقعی براى زمامدارى می داند، آنوقتی که کار به رأى مردم و انتخاب مردم می کشد، روى نظر 
مردم و رأى مردم تكیه می کند. می فرماید: »َدُعوِنی َو اْلَتِمُسوا َغْیِرى«)خطبه: 92( یعنی خاسته مردم را معتبر 
می شمارد و بیعت و یا به تعبیر امروز انتخابات واقعی و نه مهندسی را در نظام اسالمی یک شرط براى حقانیت 
زمامدارِى زمامدار می داند. در نظام علوى، مردم در راستاى داشتن حق اراده و انتخاب والی )اصل عدم والیت 
کسی بر کسی( است، که با اراده ى خویش و با استفاده از حق »تعیین سرنوشت« خواست خدا را بر خواست 
خود مقدم می دارند؛ در این نظام، میان اراده ى خدا و اراده ى مردم تعارضی وجود ندارد. مردم هم در حدوث و 
هم در بقاى حكومت داراى نقش مؤثرند. از طرفی مردم ولی نعمتان حكومت و حقوق متقابلی میان آنان وجود 
ْمرًا ِإالَّ 

َ
ْطِوَى ُدوَنُكْم أ

َ
ْحَتِجَز ُدوَنُكْم ِسّرًا ِإالَّ ِفی َحْرٍب َو اَل أ

َ
الَّ أ

َ
دارد. لذا امیرمؤمنان می فرماید: »َو ِإنَّ َلُكْم ِعْنِدى أ

ْن َتُكوُنوا ِعْنِدى ِفی اْلَحقِّ َسَواًء «. )نامه ها: 
َ
ِقَف ِبِه ُدوَن َمْقَطِعِه َو أ

َ
ِه، َو اَل أ َر َلُكْم َحّقًا َعْن َمَحلِّ َؤخِّ

ُ
ِفی ُحْكٍم َو اَل أ

گاه باشید حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگی )و امنیتی(، هیچ رازى را از شما پنهان ندارم، و  51( آ
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کارى را جز حكم شرع، بدون مشورت با شما انجام ندهم، و در پرداخت حق شما کوتاهی نكرده و در وقت 
تعیین شده آن بپردازم، و با همه شما به گونه اى مساوى رفتار کنم. 

لذا مردم با واسطه یا بدون واسطه از میان واجدین شرایط فردى را که اصلح تشخیص می دهند، )اگر چه اشتباه 
باشد( انتخاب می کنند. به این جهت مشروعیت سیاسی قدرت از ناحیه مردم آمده و دین به کسی مصونیت از 
خطا )به جز امام معصوم( نداده است. خط قرمزى براى حكومت و حاکمان دینی تعیین نشده تا مردم نتوانند 
بپردازند، اگر دچار اشتباه فاحش شد، سلب صالحیت و عزل کنند، در  انتقاد او  به  یا  قدرت او را مهار و 
حالی که یكی از آفت هاى حكومت هاى دینی قداست تراشی براى حكومت و حاکمان است. با آن که در 
تعالیم علوى میان مردم و حاکم حقوق طرفینی است، که اشاره به خطبه ها و نامه هایی است که امیرمؤمنان در 
نهج البالغه در باب حقوق مردم و حاکم بیان می کند. )نك: نهج البالغه، خطبه 24 و نامه( یكی از وظایف مردم 
نصیحت ائمه مسلمین است)کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، چاپ اسالمیه، ج 1، ص 403، باب »ما 
امر النبی النصیحة الئمة المسلمین(، آن کسی که به طور طبیعی مورد سئوال قرار می گیرد و اعمال او باید زیر نظر 
باشد و تأثیر در سرنوشت جامعه اسالمی دارد، امام مسلمین است، بخشی از فلسفه امربه معروف و نهی از منكر 

نظارت بر اعمال کارگزاران کشور توسط مردم یا نهادهاى مردمی است. 
نیک رفتاری و گذشت 

را  زبان  نرمی  و  الَقلِب«  َغلیَظ  ا  َفًظّ ُکنَت  َوَلو  َلُهم  ِلنَت  ِه  الَلّ ِمَن  َرحَمٍة  »َفِبما  فرموده:  پیامبر  باره  در  قرآن 
رحمت الهی دانسته است. در روایات از مراتب کرامت کنترل زبان و چرخش آن به نرمی در برابر تندى و 
تیزى و خشونت کالم و رفتار است. این بخشی از بزرگوارى انسان است. این معنا در کلمات آن حضرت در 
موقعیت هاى مختلف بیان شده است. مثال در روایتی از امام علی)ع( آمده است: »ِمن الَكرِم ِلیُن الِشَیم«،  شیم 
جمع »شیمة« به معناى شی ء بارز و نمودار است و نرمی و دورى از درشتی کردن در رفتار، به روشنی بر کرامت 
و بزرگوارى دارنده آن به ویژه حاکم و رهبر داللت دارد. حكومتی که لغت دشمن دشمن از زبانش نمی افتد، 
خشم و کینه و بداخالقی بر تمام سریان وجودش احاطه کرده است، نمی تواند جامعه را به سمت اصالح و 
تغییرات اساسی و احترام هدایت کند. اصل اولیه مدیر و کارگزار نظام ارزشی، تواضع در برابر مردم است. در 
سخنی امام علی علیه السالم می فرماید: »أْشَرُف الَخالئِق الّتواُضُع و الِحْلُم و ِلیُن الجاِنِب« شریف ترین خوى ها 
فروتنی و بردبارى و نرم خویی است. )غرر الحكم: 3223(. و در برابر استبداد و نادیدن نظر فرهیختگان جامعه 
َجاَل َشاَرَکَها ِفی ُعُقوِلَها.« )حكمت: 161( و هر که خودکامگی پیشه  ِیِه َهَلَك، َو َمْن َشاَوَر الِرّ

ْ
است: »َمِن اْسَتَبَدّ ِبَرأ

کند، به هالکت رسد و هر که با مردم مشورت نماید، در خردشان شریك شده است. 
جامعه و نظامی که خوش خلقی و دیگر باورى دارد، به تغییر در شرایط اقتصادى و دوستی می انجامد: 
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فاَق«. اخالق نیكو روزیها را زیاد می کند و  امام علی علیه السالم: »ُحسُن الْخالِق ُیِدرُّ الْرزاَق و ُیْؤِنُس الرِّ
میان دوستان ُانس و ُالفت پدید می آورد. )غررالحكم: 4856(. چنانكه امام علی علیه السالم در سخنی دیگر 
ها َنْفعا الَعدُل«. گرامی ترین خوى ها بخشندگی است و آن خوى که  خاُء و أَعمُّ ْکَرُم الْخالِق السَّ می گوید: »أ
سودش فراگیرتر است، دادگرى است)غرر الحكم: 3219(. باز می فرماید: »أحَسُن الْخالِق ما َحمَلَك علی 
الَمكاِرِم«. خوب ترین خوى ها آن است که تو را به تحصیل مكارم اخالق وا دارد. )غررالحكم: 3299(. چنانكه 
یكی از سنجه هاى حكومت کریمان، بدى را با نیكی پاسخ دادن براى افراد خاطی و نه جانی است. هنگامی 
که قدرت می یابند، دست به عفو و بخشش می زنند. در پی انتقام و عقده گشائی نیستند. می فرمایند: »المبادرة 
إلی العفو من أخالِق الِكرام،  المبادرة إلی االنتقام من أخالق الّلئام«؛ )همان، ص 4، ح 1566 و 1567( اقدام به 
بخشش از اخالق کریمان است و اقدام به انتقام از صفات لئیمان است. چنانكه می فرماید: »ال َتحَقّرَن أحدًا ِمن 
المسلمین فإّن الصغیر عندالله کبیر؛)متقی هندى، کنزالعمال، ج16، ص16( هرگز احدى از مسلمانان را تحقیر 

نكنید. پس همانا کوچک آنان، نزد خدا بزرگ است. 
اهمیت مبارزه با فقر در تحوالت اجتماعی

از نظر امام تأمین نیازهاى ماّدى و جسمانی در زندگی موضوعی بسیار مهم و تأثیرگذار در تغییرات فردى و 
اجتماعی است و برآورده نشدن نیازهاى ماّدى از نظر آن حضرت آثار زیانبارى را به حیات مادى و معنوى جامعه 
، ِإنِّی  می زند: به عنوان نمونه حضرت در سفارشی که به فرزند خود محمد بن حنفیة می کند، می گوید: َیاُبَنیَّ
یِن، َمْدَهَشٌة ِلْلَعْقِل، َداِعَیٌة ِلْلَمْقت. )حكمت 319. (  َخاُف َعَلْیَك اْلَفْقَر، َفاْسَتِعْذِباللِه ِمْنه، َفِإنَّ اْلَفْقَر َمْنَقَصٌة للدَّ

َ
أ

فرزندم! از فقر برتو می ترسم از آن  بخدا پناه ببر! چراکه فقر دین انسان را ناقص و عقل و اندیشه او را مشوش و 
مردم رانسبت  به او، واو را نسبت به مردم بدبین می سازد. و نیز فرمودند:»اْلَفْقُر اْلَمْوُت ااْلْکَبُر«. )حكمت163. 
( فقرمرگ بزرگ است. در این بیان امام اثر گذارى نیازها در التزام به دین و عقالّنیت انسان نیازمند و اخالق 

اجتماعی او مورد تأیید قرار گرفته و این نكات در رفتار جامعه عیان می شود. 
فقر سبب نقص در دین دارى می شود. . 1
فقر باعث تشویش اندیشه هاست. . 2
فقر باعث بدبینی انسان ها به یكدیگر می شود. . 3

به همین دلیل است که آن حضرت در باره تأمین نیازهاى مردم دستورات و تأکیدات خاصی دارند: »َواْصِبُروا 
َحدًا َعْن َحاَجِتِه، َواَلَتْحِبُسوُه َعْن َطِلَبِته. ِ)نامه51. (و در برابر انجام نیازمندى هایشان 

َ
ِلَحَواِئِجِهْم،... َواَل َتْحِشُموا أ

که طبعا مشكالتی بهمراه دارد، صبر و استقامت  بخرج دهید... بر هیچكس بخاطر نیازمندیش بخاطر موقّعیت  
خود خشم نگیرید... هیچ کس را از خواسته هاى مشروعش بازمدارید. 
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نتیجه گیری
گفته شد، امام علی )ع( که یكی از ویژگی هاى شخصیت امام تحلیل شرایط و تحوالت جامعه بوده و در مسیر 
با هوشمندى گام به گام نتایج و آثار آن را پیگیرى نموده و براى هرکدام تفسیرى ارائه می دهد و از عوامل تغییر 
ارزش ها سخن می گوید که هیچ گاه این سخنان تازگی خودش را در موقعیت دیگر از دست نمی دهد و براى هر 
زمانی درس آموز است. شخصیت امام علی به گونه اى است که به خوبی از اوان بعثت تا دورانی که حكومت 
را به دست گرفته، این تغییرات را رصد کرده و براى آنان تفسیر و تحلیل معین دارد. تا جائی که می توان از هر 
بیان نكته اى قانونی و سنتی اجتماعی را کشف کرد و علل انحطاط و یا ترقی را باز شناساند. این سخنان پس از 
تعریفی از تغییرات در دو بخش مهم زمینه هاى تغییرات مثبت و منفی و سنجه هاى تغییرات بیان شده و نشان 
داده شده که در هرکدام چه زمینه ها و چه سنجه ها اختصاصی به زمان آن حضرت ندارد و براى شناخت و فهم 
هر تحولی می تواند مفید و کارساز باشد. جامعه اى در مسیر تكامل و اصالح قرار می گیرد که به اصل کرامت 
انسان بها بدهد، اجراى عدالت در همه ابعاد جدى بگیرد، شایسته ساالرى و پرهیز از سفله پرورى اصل باشد. 
از هر وسیله اى هرچند هدف مقدس باشد، استفاده نكند. مردم اصل باشند و رفتار درستی با آنان داشته باشند. 
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