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  ينسخن آغاز 
ها و كلمات قصار امريمؤمنان على (ع)، دائرةاملعارىف از فرهنگ اسالمى است كه اديب ها، نامهاى از خطبهعنوان گزيدهالبالغه بهج

ق) آن را گردآورى كرده است. حمتواى ژرف و عميق در قالب الفاظ و عبارات  ٤٠٦و دانشمند برجسته شيعه، سيد رضى (درگذشته 
نگرى آن را باالتر اه با جامعيت مطالب، از اين كتاب ارزمشند اثرى جاودانه ساخته است، تاآجنا كه هر پژوهشگر ژرففصيح و بليغ مهر 

  داند.را زيبنده آن مى» اخ القرآن«يابد و لقب تر از كالم خالق مىاز كالم خملوق و پايني
روى نتوانست از طراوت و هيچاند گذشت زمان بهدرك منوده البالغه رااعرتاف دانشمندان مسلمان و غريمسلماىن كه حمضر جبه

ها و حمتواى عميقش چنان است كه گوىي مهني امروز از زبان البالغه بكاهد و آن را كهنه و فرسوده سازد؛ بلكه بيانات، حتليلتازگى ج
  آن حضرت جارى شده است.
 ١٣٨٣/ ٤/ ٢٣از سوى شوراى عاىل انقالب فرهنگى در مورخه ها هاى دروس معارف اسالمى دانشگاهبراساس بازنگرى سرفصل

قرار گريد تا زمينه آشناىي » آشناىي با منابع اسالمى«ارزش دو واحد جزو دروس اختيارى به» البالغهتفسري موضوعى ج«مقرر شد درس 
  ساز آن فراهم آيد.البالغه و معارف بلند و انسانازپيش دانشجويان با جبيش

خامه جناب آقاى مصطفى دلشاد راىن به نگارش درآمد و ويراست دوم آن بعد البالغه بهاساس كتاب تفسري موضوعى ج بر اين
هاى كارشناسان از ارزياىب كتاب از سوى استادان حمرتم اين درس و برگزارى جلسه نقد كتاب با حضور متخصصني و استفاده از ديدگاه

  رو مطالب ويراست دوم كتاب در دو خبش با ساختار ذيل تدوين گرديد:حمرتم آماده چاپ گرديد. ازاين
البالغه، البالغه به موضوعاتى از قبيل عصر گردآورى، زندگى سيدرضى، ساختار جمنظور آشناىي با جدر خبش خنست به

  البالغه پرداخته شده است.شده درباره جشتهالبالغه و معرىف اقسام تأليفاِت نگاشناسى جشناسى و كتابالبالغه، روشهاى ججاذبه
آزاد دانشجويان در نظر گريند، يا با مرور  توانند اين خبش را براى مطالعهبا توجه به حمدوديت جلسات درسى، استادان حمرتم مى

  تر مطالب آن بپردازند.امجاىل به ارائه سريع
اند از: فصل خنست به كاوش در روش ترتيب عبارتدارد، كه به البالغه اختصاصخبش دوم در قالب شش فصل به معارف ج

آورى البالغه، اختصاص يافته است؛ در فصل دوم پس از بيان فلسفه وحى و پيامخداشناسى و اثرات آن در زندگى انسان از ديدگاه ج
البالغه پرداخته س از آن حضرت از منظر جو هدف از بعثت آخرين فرستاده اهلى، به تبيني صورت و سريت پيامرب اكرَم و پيشواىي پ

مدارى و دوسويه بودن آن، اقسام حقوق و مثرات پايبندى به حقوق شده است؛ در فصل سوم پس از بيان جايگاه حقوق، حقوق
ع) بيان  ديگران ارزياىب شد؛ در فصل چهارم پس از بيان مفهوم سياست، اهداف و غايت آن مشارش و جايگاه سياست نزد امام على (

گرديد؛ در فصل پنجم ضمن تبيني مفهوم سريه سياسى، خطوط كلى و آفات سياست بيان شد و فصل ششم به بيان كماالت انساىن از 
  البالغه اختصاص يافت.ديدگاه ج

ا سپاس فراوان هاى نويسنده ارمجند، و بگروه آشناىي با منابع اسالمى معاونت پژوهشى دانشگاه معارف اسالمى، ضمن تقدير ازتالش
ارجيىن، حممدهادى منصورى، على سراقى و آقاى علريضا كماىل و نيز با تشكر از ساير از كارشناسان گرامى، حجج اسالم حسني
ويژه جناب آقاى سيد سعيد روحاىن، مدير حمرتم اداره خدمات آراىي زمحاتى را متقبل شدند، بهمهكاراىن كه در ويراستارى، تايپ و صفحه

  مند گردد.نظران گرامى و دانشجويان عزيز براى اصالح و تكميل اين جمموعه رههاى استادان، صاحب، اميدوار است از ديدگاهپژوهشى
  معاونت پژوهشى دانشگاه معارف اسالمى
  گروه آشناىي با منابع اسالمى
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  مقدمه
اى كه جلوه زيباترين و واالترين اث فرهنگى اسالم است. جمموعهقدرترين و ارزمشندترين مري البالغه پس از قرآن كرمي، گرانترديد جىب
  هاست.ها از انساىن كامل براى هدايت فرد و جامعه است؛ انساىن كه پس از پيامرب اكرَم برترين انسانآموزه

راهى از ُملك تا  اى به نور وسازى، دريچهالبالغه شفاى دردهاى روحى بشر، راز هدايت اجتماعى و سياسى، منشور انسانج
  ملكوت است.

مغزى؛ اين صحيفه اى است براى مبارزه با جهل، مجود و خشكالبالغه مكتوىب است از مبارزه با ستم، بيداد و زراندوزى و رسالهج
ا راه روشن بالغت تنههاى آرماىن است و نهكننده راه برپاىي حدود اهلى و افق ارزشسازى و آموزگار كفرستيزى و فقرستيزى، بيانانسان
  البالغه) كه راه روشن هدايت است.(ج

گوى مسائل و مشكالت گوناگون گوى خألهاى عميق فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى، و جوابتواند پاسخالبالغه مىج
  مسلمانان و جوامع عصر حاكميت شرك باشد.

  هاى ذيل تدوين شده است:اين جمموعه در جهت هدف
  البالغه و چگونگى تأليف و ساختار آن؛با ج . آشناىي١
  البالغه؛. آشناىي با چند مبحث موضوعى از ج٢
  البالغه و تواناىي اين اثر در راهگشاىي در موضوعات خمتلف.. آشناىي با نوع نگرش به مباحث گوناگون در ج٣

دگريى الفاظ وحفظ عبارات عرىب و عني ترمجه آا مورد نظر رو، در يادگريى اين مباحث بايد به مفاهيم مطالب توجه شود و ياازاين
  نيست.

املؤدب (قرن پنجم) و نسخه البالغه براساس نسخه تصحيح دكرت صبحى صاحل است و در برخى موارد اختالىف، نسخه ابنمنت ج
  َشْدَقْم (قرن دهم) مقدم گرفته شده است.ابن

  يدجعفر شهيدى استفاده شده و در مواردى تغيرياتى صورت گرفته است.البالغه دكرت سدر متام كتاب از ترمجه ج
ها، قدر اصالحاتى اجنام شده است، ازمجله بازبيىن ترمجهدر ويراست دوم كتاب براساس نظرها و پيشنهادهاى استادان و مدرسان گران

  ى مطالب و افزودن برخى مباحث.هاى عرىب هر فصل در پايان كتاب براساس حروف الفبا، حذف برخافزودن معناى واژه
سازى و چاپ كتاب، و نيز در ويراست دوم آن، تالش  دامن از مهه عزيزاىن كه در مراحل خمتلف آمادهدر اينجا بر خود الزم مى

رامى، اند، تشكر كنم. مهچنني مراتب قدرداىن خود را از معاونت حمرتم پژوهشى دانشگاه معارف اسالمى، جناب آقاى غالحمسني گكرده
كنم و برايشان آرزوى االسالم واملسلمني آقاى حممدهادى منصورى ابراز مىو مدير حمرتم گروه آشناىي با منابع اسالمى، جناب حجت

  توفيق بيشرت دارم.
  البالغه را تبيني كرده باشد.هاىي از معارف بلند جبه اميد آنكه اين اثر توانسته باشد گوشه

  مصطفى دلشاد راىن
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  البالغهبخش اول: آشنايى با نهج

  اهداف

  هدف از ارائه خبش حاضر اين است كه خواننده:
  البالغه چگونه كتاىب است.. دريابد كه ج١
  البالغه و نويسنده آن آشنا شود.. با عصر گردآورى ج٢
  بندى، كمّيت و كيفيت اين كتاب را بيابد.. انگيزه تأليف، سبك آن، باب٣
  البالغه را بشناسد.عتبار ج. ميزان ا٤
  البالغه آشنا شود.هاى مطالعه ج. با روش٥
  البالغه آگاه گردد.. به طور كلى از اهم موضوعات ج٦

  »البالغهنهج«الف) عنوان 

اىي از درخشد؛ و مهچون صدىف مشحون به گوهرهسان آفتاب نيمروز مىعنوان كتاىب است كه در فرهنگ اسالمى، به» البالغهج«
ها و كلمات كوتاه و قصار ها و عهدنامهها و مواعظ، نامهاين عنوان را شريف رضى بر منتخىب از خطبه ١هاى عاىل است.حكمت

  ٢امريمؤمنان على (ع) انتخاب كرد.
  ر داشته است:قدر چنني اظها، يعىن راه روشِن بالغت. گردآورنده آن (شريف رضى) در وجه تسميه اين گنجينه گران»البالغهج«

البالغه بگذارم؛ زيرا اين كتاب درهاى بالغت و سخنورى را به روى بيننده خود پس از متام شدن، چنني ديدم كه نامش را ج
سازد. هم دانشمند و دانشجو را بدان نياز است، و هم مطلوب سخنور و پارسا در آن هايش را به او نزديك مىخواسته گشايد ومى

  ٣وجود دارد.
اى كه بر شرح در مقدمه - عامل بزرگ اهل سنت -ترين عنوان را براى اين كتاب جاودان برگزيد. شيخ حممد عبدهيف رضى مناسبشر 

  نويسد:البالغه نوشته است، راجع به اين عنوان مىخود بر ج
)، كه سيد شريف رضى م اهللا َوجههكرّ طالب (اى است از سخنان سيد و موالى ما، امريمؤمنان، على بن اىباين كتاب جليل، جمموعه

تر از اين، كه بر تر و شايستهالبالغه اده است. من امسى مناسباز سخنان متفرق آن حضرت، گزينش و گردآورى كرده و نام آن را ج
  ٤توامن آن را توصيف كنم.معناى آن داللت كند، سراغ ندارم، و بيشرت از آنچه اين اسم بر آن داللت دارد، منى

ساخت و اين نامى كه شريف رضى بر اين جمموعه اد، گوياى وجهى از كلمات على (ع) بود كه او را سخت جمذوب و شيفته مى
  نويسد:باره مىسازد. استاد مطهرى دراينالبالغه، يعىن فصاحت و بالغت كالم و نفوذ آن تا عمق جان، هر كسى را متحري مىوجه ج

خاطر مهني شيفتگى كه شناس بود. ... سيد رضى به(ع) بوده است. او مردى اديب، شاعر و سخنسيد رضى شيفته سخنان على 
نگريسته است. به به ادب عموماً و به كلمات على (ع) خصوصاً داشته، بيشرت از زاويه فصاحت و بالغت و ادب به سخنان موىل مى

ها كه از جنبه بالغت برجستگى خاصى داشته، عىن آن قسمتمهني جهت در انتخاب آا اين خصوصيت را در نظر گرفته است، ي
  ٥اده است.» البالغهج«رو، نام جمموعه منتخب خويش را كرده است. ازاينبيشرت نظرش را جلب مى

                                            
  .١٩البالغه، ص . شهرستاىن، در پريامون ج ١
  .٨٧، ص ١البالغه و أسانيده، ج . احلسيىن اخلطيب، مصادر ج ٢
  .٣٦البالغه، مقدمه، ص . سيد رضى، ج ٣
  .١٢ - ١٣، ص ١البالغه، ج . عبده، شرح ج ٤
  .٤ - ٥بالغه، ص ال. مطهرى، سريى در ج ٥
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شن بالغت البالغه ناميده است، تنها راه رو البته آنچه شريف رضى از بيانات و مكتوبات امريمؤمنان، على (ع) گردآورده و آن را ج
  نبوى و راه روشن هدايت است. هاىنيست، بلكه ترمجاىن از قرآن و آموزه

  البالغهب) عصر گردآورى نهج

ق گردآورى شده است؛ عصرى كه از نظر فرهنگى، برجسته و ويژه است. اين عصر مصادف با دوره سوم  ٤٠٠البالغه در سال ج
  هاى فرهنگى است.الت بزرگ سياسى، شكل گرفت و اين دوره، روزگار حتولباشد كه پس از دو دوره حتو خالفت عباسيان مى

  يك. روزگار تحوالت سياسى بزرگ

آيد. ق است، كه دوره تثبيت و حتكيم قدرت سياسى نظامى آنان بشمار مى ٢٣٢تا  ١٣٢دوره خنست خالفت عباسيان، از سال 
  ٦گرى منودند.استبدادى خشن، مهچون امويان را شكل دادند و سلطهدر اين دوره، عباسيان به قلع و قمع خمالفان پرداختند و 

ورزى است. در اين گرى و سركوب انديشهق است، كه دوره حاكميت قشرى ٣٣٤تا  ٢٣٢دوره دوم خالفت عباسيان، از سال 
و شكنجه قرار گرفتند و مردم دوره، انديشه به بند كشيده شد و آزادى فكر به ضعف و فتور گراييد. معتزله و شيعه سخت حتت تعقيب 

گرى و ظاهرگراىي بر جامعه حاكم شد و در اين دوره، مجود، قشرى ٧هاى خود اقدام كردند.از ترس جان، به پنهان داشنت انديشه
  ترين شكل ظهور يافت.استبداد به خشن

ويه به دستگاه خالفت عباسى و ق است كه با ورود معزالدوله، امحد بن ب ٤٤٧تا  ٣٣٤دوره سوم خالفت عباسيان، از سال 
  ٨دگرگون شدن قدرت عباسيان و پيدايش فضاى سياسى جديد شكل گرفت.

كردند، اما گريى ديلميان در بغداد، كار حكومت عباسى صورتى جديد به خود گرفت. خلفا سلطنت مىبا حضور و قدرت
اى كه از كردند، و با امالك و درآمِد اختصاصى و مقررىمى بويه بود. خلفا در ظاهر حكومتحكومت و اداره امور در اختيار آل

  ٩گذراند.گرفتند زندگى مىدولت مى
بويه بر مركز خالفت و حاكميت عملى آنان، اوضاع سياسى اجتماعى شيعه تغيري يافت و شيعيان پس از ترتيب، با تسلط آلبدين

اين اوضاع جديد، فضاىي نسبتاً مناسب براى رشد معارف و  ١٠تند.يك دوره طوالىن سراسر حرمان، در عرصه اجتماعى امكان ظهور ياف
  ١١هاى شيعه فراهم منود.انديشه

  دو. روزگارى نو در عرصه فرهنگى

طور نسىب امنيىت ها و مذاهب خمتلف، معتقدات خود را بدون ترس بيان داشتند، و بهها برداشته شد و گروهدر دوره سوم، بند از زبان
اين فضاى فرهنگى كه متأثر از تفكر شيعى  ١٢برد.كه كمرت كسى با زبان تعصب ديىن به ديگرى هجوم مىاىگونهبه فرهنگى فراهم شد،

  هاى گوناگون رشد يابد.بويه بود، موجب شد تا دانش در عرصهآل
ن نينجاميد، جز در سياست قرن چهارم، بر گسرتش تشيع در بغداد و ديگر بالد استوار بود، اما تا آجنا كه به حاكميت شيعيا

الزم بود شريف رضى از اين فضاى سياسى پيش آمده بيشرتين ره را در راستاى ترويج  ١٣جاهاىي كه حكومت در دست علويان بود،

                                            
  .٨٧ - ٩٨، ص ٢. بنگريد به: حسن، تاريخ االسالم، ج  ٦
  .١٥. جعفرى، سيد رضى، ص  ٧
  .٤٤٩ - ٤٥٢، ص ٨االثري، الكامل ىف التاريخ، ج . بنگريد به: ابن ٨
  .٤٥٠. بنگريد به: مهان، ص  ٩

  .١٥١و  ١٥٠، ١٤٠، ص ١٤المم و امللوك، ج اجلوزى، املنتظم ىف تاريخ ا؛ ابن٥٥٠و  ٥٤٩، ٥٤٣، ٥٤٢. بنگريد به: مهان، ص  ١٠
  .٧٨ -٨٢بويه، ص . بنگريد به: كرمر، احياى فرهنگى در عهد آل ١١
  .٦٤. مهان، ص  ١٢
  .٢١الدين، شخصيت ادىب سيد مرتضى، ص . حمىي ١٣
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كه اين دوران را دوره زرين چنان -انديشه شيعى و معارف آن بربد، عالوه بر اينكه اوضاع علمى قرن چهارم نيز مساعدترين اوضاع بود
مشار در اين دوره، حىت در منصب وزارت، مانند: ابوعلى وجود دانشمندان ىب -اندخ اسالم از نظر پيشرفت دانش و فرهنگ مشردهتاري

هاى بسيار بزرگ در كنار ها و كتاخبانهالعميد، شاپور بن اردشري و ُمَهلىب، و ظهور دانشگاهسينا، خوارزمى، صاحب بن عباد، ابن
هاى بسيار در موضوعات متعدد علمى، مهه  كتابمتكلمان و فيلسوفان بزرگ، كثرت اديبان و شاعران و تأليف مساجد، وجود فقيهان،

ها رونقى ها و دارالعلمها مهياتر گشت و مدارس، كتاخبانهدر اين دوره، اوضاع مباحثات علمى و ارائه انديشه ١٤گواه اين مدعاست.
  ١٥شگفت يافت.

داشت و براى فقيهان، حمدثان، متكلمان، مفسران، حنويان، شاعران، آن را دوست مى عضدالدوله ديلمى، دانش و اهل
پرداخت و اوقاتى را صرف ادب دانان و مهندسان، حقوق تعيني كرده بود. او خود نيز به حتصيل علم مىشناسان، پزشكان، رياضىنسب

  ١٦كرد.مى
جويانه بود؛ مدارانه و رقابتختگى نبود، بلكه بيشرت گرايشى قدرتخواهى و فرهيمدارى، عدالتالبته اين روحيه بر مبناى حق

اى گرديد، تا آجنا كه عدهيافت، اين حق و عدالت بود كه فداى قدرت مىطلىب آنان تعارض مىكه هرگاه حق و عدالت با قدرتچنان
ق به فرمان عضدالدوله ديلمى  ٣٦٩سال  از بزرگان سادات و دانشمندان، از مجله: ابوامحد حسني بن موسى، پدر شريف رضى، در

  ١٧بازداشت شدند و به فارس تبعيد گرديدند.
قرىن پرتالطم و داراى فراز و نشيب بسيار و حتوالت  -البالغهروزگار شريف رضى و عصر تأليف ج - اما در كل، قرن چهارم هجرى

سو در ى) آن را دوره رنسانِس اسالم ناميده است. از يكشناس معاصر سوئيسكه آدم متز (دانشمند و شرقنظري است؛ چنانعلمى ىب
هاى حملى مقتدر در ممالك ها، يعىن خالفت عباسى گرفتار جتزيه شد و از سوى ديگر، حكومتترين امپراتورىقرن چهارم، يكى از بزرگ

هاى فكرى و عملى فرهنگ ها و قابليتفيتهاى قدمي و ظهور ظر خمتلف اسالمى نشر و منا يافتند. در اين دوران، در نتيجه امتزاج متدن
هاى گران و انديشمندان را به احياى مرياثاسالمى، متدن اسالمى به نقطه اوج خود رسيد و نيازهاى جديد اجتماعى، از سوىي چاره

شاند. در دارى، آداب معيشت و جنگ و عمران كهاى جديد در ادب، حكمت، سياست، مملكتقدمي و از طرىف، به آفرينش طريقه
ها ها و افراد، امكان شكوفاىي استعدادها و بارورى انديشهواقع،با كاهش نسىب و تدرجيى تسلط مطلق خالفت عباسى، ملل، اقوام، گروه

  بديل ظهور يافت.البالغه) به دست شخصيىت ىبنظري (جآنگاه در اين اوضاع و احوال، اثرى ىب ١٨را يافتند.

  البالغهج) گردآورنده نهج

ق، در  ٣٥٩رضى است. وى در سال البالغه، ابواحلسن حممد بن حسني موسوى، معروف به سيد رضى و شريفگردآورنده ج
  ق، در اوايل قرن پنجم به سوى دار باقى شتافت. ٤٠٦نيمه دوم سده چهارم ديده به جهان گشود و در سال 

  يك. جايگاه خانوادگى سيد رضى

نظري است. او در خانداىن عىن وراثت، تربيت، كرامت و عزت، معرفت و حكمت، انساىن كموى از وجوه خمتلِف شخصيىت، ي
برجسته از خاندان علويان بغداد متولد گشت. هم از جانب پدر، و هم از جانب مادر، نسىب بس شريف داشت. نسبش از سوى پدر 

                                            
  .١٧و  ١٦. جعفرى، سيد رضى، ص  ١٤
  .٢٠١ - ٢٠٧، ص ١. بنگريد به: متز، متدن اسالمى در قرن چهارم هجرى، ج  ١٥
  .٤١. مهان، ص  ١٦
  .٧١٠، ص ٨االثري، الكامل ىف التاريخ، ج ؛ ابن٢٦٨، ص ١٤اجلوزى، املنتظم ىف تاريخ االمم و امللوك، ج . ابن ١٧
  .٩، مقدمه مرتجم، ص ١. متز، متدن اسالمى در قرن چهارم هجرى، ج  ١٨
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شش واسطه به امام چهارم، حضرت على بن احلسني (ع) با پنج واسطه به امام هفتم، حضرت موسى بن جعفر (ع) و از سوى مادر با 
  ٢٠احلسبني و شريف رضى ملقب منود.رو، اءالدوله ديلمى او را به ذىازاين ١٩رسد.مى

  دو. نبوغ و استعداد سيد رضى

ري خود را در نظسيد رضى از اوان كودكى مهراه برادرش، سيد مرتضى به حتصيل علوم مقدماتى پرداخت و هوش سرشار و استعداد كم
اى از خود هاى خمتلف ظاهر ساخت. بيش از ده سال از سن شريف رضى نگذشته بود كه به سرودن شعر پرداخت و چنان قرحيهعرصه

نشان داد كه سابقه نداشت. سيد رضى از مهان زماىن كه به حمضر اساتيد بزرگ روزگار خود راه يافت، شگفىت آنان را برانگيخت و 
  ٢١علوم متداول عصر خويش سرآمد شده بود. ني واداشت. او در بيست سالگى در متاممهگان را به حتس

  سه. فضايل و كماالت سيد رضى

نظري بود. از سيد رضى در عزت نـَْفس، سخاوت، پايبندى به امور شرعى، پرهيز از متلق، پارساىي و پرواپيشگى، در روزگار خود كم
هم ها و جوايز اءالدوله ديلمى را مسرتد كرد و حىت صله شعر را از پدرش، آنبار خبششكس صله و جوايز شعر نپذيرفت و چند هيچ

  ٢٢در نه سالگى قبول نكرد.
از اديبان و كاتبان برجسته قرن پنجم هجرى كه بر آيني  -روح آزادگى در سيد رضى چنان بود كه با ابواسحاق صاىب غري مسلمان

و زماىن كه او  ٢٥گرفت؛دو، مراودات و مراسالت علمى و ادىب صورت مىميان آن اى صميمى داشت ورابطه -٢٤بود ٢٣صابئني
  ٢٦انگيز او را مرثيه گفت.اى عاىل و بسيار حزندرگذشت، سيدرضى در قصيده

سراىي برآشفتند و سيد رضى را سرزنش كردند كه شخصى چون او، از دودمان پيامرب، كسى چون ابواسحاق ها از اين مرثيهبعضى
ام، نه جسم و بدنش من فضل و كمال او را ستوده«نالد! وىل سيد رضى گفت: گويد و از فقدان او چنني مىكافر را مرثيه مى  صاىب

  ٢٧»را!

  چهار. مقام علمى و ادبى سيد رضى

واداشته است.  كه مهگان را به شگفىتاشعار سيد رضى از چنان رواىن و زيباىي در الفاظ، و وزانت و متانت در معاىن برخوردار است
او در اشعار خود، بدون تكلف، صنايع ادىب را به خدمت گرفته و با كمرتين الفاظ، واالترين معاىن را ابالغ كرده است. موسيقى شعر 

ثعالىب، اديب معاصر سيد رضى  ٢٨گذارد.كند و اثرى عميق باقى مىاو، سحرانگيز است و طنني امواج آن، درون جان نفوذ مى
  نويسد:ق) درباره او چنني مى ٤٢٩سال (درگذشته به 

اى ترين بزرگان عراق، و در عني شرافت نسب و افتخار حسب، مزين به ادىب منايان، فضلى تابان و رهاو اينك نابغه دوران و جنيب
اند، چه گذشتگان و چه هاست. از اين گذشته، او سرآمد شاعراىن است كه از دودمان ابوطالب برخاستهها و نيكوىيوافر از متام خوىب

                                            
  .٢٣٦طالب، ص أىبده الطالب ىف أنساب آلعنبه، عم؛ ابن١٥٥، ص ٣. الثعالىب، يتيمه الدهر ىف حماسن أهل العصر، ج  ١٩
  .٤، ص ١٢كثري الدمشقى، البدايه والنهايه، ج ؛ ابن١١٥، ص ١٥اجلوزى، املنتظم ىف تاريخ االمم و امللوك، ج ؛ ابن٢٤٦، ص ٢. اخلطيب البغدادى، تاريخ بغداد، ج  ٢٠
  .٤٧ -٦٣البالغه، ص . دواىن، سيد رضى مؤلف ج ٢١
  .١٠٨و  ١٠٧، ٤٤. مهان، ص  ٢٢
سوره حج در رديف مؤمنان و يهود و نصارا دليل آن است كه اينان مردمى متدين به يكى از اديان آمساىن بوده و به  ١٧اند. ذكر اين عده در آيه . صابئان مجعيىت از پريوان نوح* بوده ٢٣

  )٢٨٨، ص ١اند.( بنگريد به: مكارم شريازى، تفسري منونه، ج خداوند و قيامت اميان داشته
  .٥٢ -٥٤، ص ١خلكان، وفيات االعيان و أنباء أبناء الّزمان، ج ؛ ابن١٤٩الندمي، الفهرست، ص . ابن ٢٤
  .٣٦، ص ١البالغه، ج احلديد، شرح ج. ابن أىب ٢٥
  .٣٨١ -٣٨٥، ص ١. بنگريد به: الشريف الرضى، ديوان الشريف الرضى، ج  ٢٦
  .٣٦٨، ص ٢. القمى، الكىن و االلقاب، ج  ٢٧
  .٥٠٠الفاخورى، تاريخ ادبيات زبان عرىب، ص  . ٢٨
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اند، اما اگر بگومي او ناصر و جز ايشان بسيار بودهطباطبا، ابنمعاصران. با آنكه در ميان آنان شاعران مبتكر و نوآورى چون: ِمحّاىن، ابن
ها دريافت؛ اشعارى توان با مراجعه بدانام، كه گواه صادق آن، اشعار اوست كه اين ادعا را مىسرآمد شاعران قريش است، گزافه نگفته

عاىل و استوار، خاىل از سسىت و عوار، كه در عني رواىن، حمكم است و با متانت، داراى معاىن نغز و بلند، و چونان ميوه رسيده و با 
  ٢٩طراوت.

ر عرصه سيد رضى گذشته از مقام واالىي كه در علوم اسالمى و فرهنگ ديىن داشت، هنوز بيست ار عمر را سپرى نكرده بود كه د
كرد، اشعارش ها آفريد. او در انواع شعر هنرمناىي مىتاز ميدان و مايه مباهات مهگان شد و در نظم و نثر شگفىتادبيات عرب، يكه
سپردند. بسيارى از بزرگان علم و ادب رفتند و اشعارش را به ياد مىخواندند و در شگفىت فرو مىگشت و آن را مىدست به دست مى

  ٣٠كردند.دادند و آا را حفظ مىاشعار سيد رضى عالقه بسيار نشان مىو سياست به 
اى از اشعار سيد با قطعه ٣١شناسى و نويسندگى،بديل و نادره دوران در ادب، سخناند كه صاحب بن َعبّاد، اديب ىبنقل كرده

اى بردارد و براى او بربد. اين واقعه در رضى نسخه دادفرستاد تا از روى ديوان سيد رو شد و چنان شيفته گرديد كه كسى را بهرضى روبه
ق) چنان شيفته اشعار  ٣٩٩الدوله (درگذشته سال نيز تقيه دخرت سيف ٣٢سال بيشرت نداشت. ٢٦ق بود كه سيد رضى  ٣٨٥سال 

اى كوچك از اينها جلوه متامى ٣٣اى بردارد و برايش بربد.سيد رضى شده بود كه كسى را از مصر به بغداد فرستاد تا از ديوان وى نسخه
اى براى دانست، بلكه آن را وسيلهشخصيت واالى شريف رضى است. سيد رضى شعر و شاعرى را براى خود مايه افتخار و شرافت منى

  ٣٤كه در اشعارش بدان تصريح كرده است.گرفت؛ چنانكار مىپيشربد مقاصد خود به
انگاشت، كه آثار او هاى بلند خويش مىت و علم را در خدمت آرمانشريف رضى از نظر جايگاه علمى، مقامى بس رفيع داش

  خود گواه اين امر است.

  پنج. تأليفات و تصنيفات سيد رضى

گريى مهچون: نقابت هاى بسياِر سياسى، اجتماعى و فرهنگى، و با وجود مشاغل مهم، حساس و وقتسيد رضى با وجود گرفتارى
ساله خويش، آثارى بس مهم برجا گذاشته است كه هر يك در نوع خود،  ٤٧درعمر  ٣٧وان َمظاملو نظارت دي ٣٦امارت حج ٣٥طالبيان،

جا مانده و بسيارى از آا از ميان رفته، كه جز نام و نشاىن از آا در دست ممتاز و حائز امهيىت بسيار است، كه البته برخى از آا به
هاى گوناگون علم و ادب است؛ از فضل، كمال، عمق انديشه و تبحر وى در عرصهنيست. آنچه باقى مانده، برهاىن قاطع در اثبات 

  ٣٨حقائق التأويل فى متشابه التنزيل، مجازات اآلثار النبويّة، ديوان الشريف الرضى.مجله:

                                            
  .١٥٥، ص ٣. الثعالىب، يتيمه الدهر ىف حماسن أهل العصر، ج  ٢٩
  .١٣٠. االميىن، الشريف الرضى حممد بن احلسني بن موسى املوسوى، ص  ٣٠
  .٣٧٠ - ٣٧٦، ص ٢. بنگريد به: القمى، الكىن و االلقاب، ج  ٣١
  .١٩٩ -٢٠٠، ص ٤نه و االدب، ج . االميىن، الغدير ىف الكتاب و الس ٣٢
  .٢٠٠. مهان، ص  ٣٣
  .٤٣٢، ص ١؛ الشريف الرضى، ديوان الشريف الرضى، ج ٢٠٠ -٢٠٢. مهان، ص  ٣٤
شد. در ام تقسيم مىها و رسيدگى به امور خمتلف ماىل، اجتماعى، اخالقى و قضاىي آنان بود كه به نقابت خاص و عمنظور نگهدارى شرافت خاندانسرپرسىت طالبيان به» نقابت.«  ٣٥

شد، و در نقابت عام، داورى و قضاوت و اجراى حدود و سرپرسىت اموال و امالك يتيمان و حمجوران به نقيىب فقيه و جمتهد واگذار نقابت خاص تنها به امور سرپرسىت طالبيان پرداخته مى
  )٩٠ - ٩٣اء، االحكام السلطانيه، ص ؛ أبويعلى الفرّ ٩٦ - ٩٩شد.( بنگريد به: املاوردى، االحكام السلطانيه، ص مى

خالفت   ٢٨٩تا  ٢٧٩ناميد، معتضدباهللا، شانزدمهني خليفه عباسى بود كه از سال » نقيب« را بنيان گذاشت و شخصى را به رياست طالبيان گماشت و او را» نقابت« البته خنستني كسى كه
  )١٩ -٢٠البالغه، ص كرد.( بنگريد به: البيهقى، معارج ج

  است.دار بودهسرپرسىت امور حج است كه شريف رضى در حمدوده نقابت خويش آن را عهده» امارت حج .« ٣٦
« واژهنامه، ذيل هاى بزرگ، و نيز مراقبت از كاركرد مأمورين حكومىت بوده است. بنگريد به: دهخدا، لغتدرواقع اداره رسيدگى به اعمال ظاملانه حّكام و امراء و شخصيت» ديوان مظامل.«  ٣٧

  ».ديوان
  )٢٣٧طالب، ص أىبعنبه، عمده الطالب ىف أنساب آل؛ ابن١٥٥، ص ٣( بنگريد به: الثعالىب، يتيمه الدهر ىف حماسن أهل العصر، ج 

  .٥٠ - ٥٨. بنگريد به: جعفرى، سيد رضى، ص  ٣٨
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رسد، جاودانگى آن منىمايگى و ترين اثر سيد رضى، كه هيچ كتاىب پس از قرآن كرمي به واالىي، شيواىي، گرانسنگترين و گراناما مهم
  البالغه است.ج

  شش. وفات سيد رضى

وزير ابوغالب فخرامللك و ساير وزرا و  ٣٩ق، زندگى پر بركت خويش را به پايان برد. ٤٠٦شريف رضى روز يكشنبه، ششم حمرم سال 
فخرامللك مناز گزارد و در مهان منزل  رسم عزا در خانه او حضور يافتند. بر جنازه اواعيان و اشراف و قضات، مهگى با پاى برهنه به

  ٤٠كردند.خاك سپرده شد. سپس، او را به كربال بردند و در كنار قرب پدرش، حسني بن موسى دفنبه

  البالغهد) انگيزه گردآورى نهج

  آورى خود را چنني بيان كرده است:البالغه انگيزه مجعشريف رضى در مقدمه ج
هاى ائمه دست زدم كه مشتمل بر خربهاى جالب و سخنان ، به تأليف كتاىب در خصايص و ويژگىدر آغاز جواىن و طراوت زندگاىن

پس از گردآورى خصايص  ٤١ام.ام و آن را آغاز سخن قرار دادهآنان بود. انگيزه اين عمل را در آغاز كتاب يادآور شده برجسته
هاىي خمتلف تقسيم كرده بودم و در پايان ها و فصلداشت. آن كتاب را به بابامريمؤمنان (ع)، موانع ايام مرا از متام كردن باقى كتاب باز 

هاى هاى بلند و نامهبه جز خطبه -آن، فصلى بود كه سخنان كوتاه امام (ع) در زمينه مواعظ، ِحكم، امثال و آداب نقل شده از او را
نظري آن دچار شگفىت شدند و از من و از نكات ىب در آن فصل آورده بودم. گروهى از دوستان، اين فصل را پسنديدند -مفصل

ها و هاى آن حضرت گرفته تا نامههاى گفتارش، از خطبهها و شاخهخواستند كتاىب تأليف كنم كه سخنان برگزيده امام (ع) در مهه رشته
هاى ارزنده فصاحت و گوهرهاى منونه هاى بالغت ودانستند اين كتاب، دربردارنده شگفىتمواعظ و ادبش را دربر داشته باشد؛ زيرا مى

اى، متام جوانب آن  ادبيات عرب و نكات درخشان از سخنان ديىن و دنيوى خواهد شد كه در هيچ كتاىب مجع نشده و در هيچ نوشته
 گردآورى نگشته است؛ چون تنها امريمؤمنان (ع) است كه سرچشمه و آبشخور فصاحت و منشأ و آفريدگار بالغت است. گوهرهاى

اش توسط او آشكار گرديده و آيني و آدابش از اوگرفته شده است. متام خطبا و سخنرانان به او اقتدا كرده و مهه واعظان بليغ از فته
رو، او مقدم است و آنان مؤخر؛ زيرا سخنان آن حضرت اند. با وجود اين، او مهيشه پيشرو است و آنان دنبالهسخن او استمداد جسته

كه رو، خواسته آنان را اجابت كردم واين كار بزرگ را آغاز منودم، درحاىلاهلى و عطر سخنان پيامَرب را مهراه دارد. ازاين (ع)، رنگ علم
آخرت خواهد بود. مهچنني جا را حتت سيطره خود قرار خواهد داد و اجر آن ذخريهزودى مههيقني داشتم نفع معنوى آن بسيار است و به

مشار ديگر، بزرگى قدر و شخصيت امريمؤمنان (ع) را در فضيلت سخنورى آشكار سازم؛ زيرا او الوه بر فضايل ىبوسيله خواستم عبدين
جا مانده، به آخرين مرحله فصاحت و بالغت رسيده است. اما تنها فردى است كه از ميان متام گذشتگان كه سخىن از ايشان به

  ٤٢گريد.انبوه گوهرهاىي است كه هرگز درخشش آن، كاسىت منىكرانه، و سخنان آن حضرت (ع)، اقيانوسى است ىب

  البالغهه) سبك تأليف نهج

سبك سه شاخصه اصلى دارد: گزينشى شريف رضى در كار خود سبكى ويژه را برگزيد و در متام كتاب بر آن سبك وفادار ماند. اين
  انواع مطالب و موضوعات. على (ع)، و استخراجامام هاىترين آموزهبودن مطالب، انتخاب بليغ

                                            
، ص ٤خلكان، وفيات االعيان و أنباء أبناء الّزمان، ج ؛ ابن٢٤٧، ص ٢خ بغداد، ج ؛ اخلطيب البغدادى، تاري٢٨٣. النجاشى، رجال النجاشى( فهرست امساء مصنّفى الشيعه)، ص  ٣٩

٤١٩.  
  .٤٧٨؛ املدىن الشريازى، الدرجات الرفيعه ىف طبقات الشيعه، ص ٢٠٤طالب، ص عنبه، عمده الطالب ىف أنساب آل أىب. ابن ٤٠
  .١ - ٤*، ص طالب. بنگريد به: الشريف الرضى، خصائص أمرياملؤمنني على بن أىب ٤١
  .٣٤و  ٣٣البالغه، مقدمه، ص . سيد رضى، ج ٤٢
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نگرى، و بر نظر و جامعها وجود داشت در اثر خود نياورد، بلكه با دقتسيد رضى آنچه را كه از امريمؤمنان على (ع) در كتاب
ليه من خطبة له ع«ترين مطالب امام على (ع) را برگزيد؛ و با تعابري نظري خود، به انتخاب دست زد و برجستهشناسى ىباساس زيباىي

  من كالم له عليه السالم«، و »خبشى است از يك سخنراىن امام كه درود باد بر او؛ السالم
؛ خبشى است از يك نامه امام كه درود باد بر من كتاب له عليه السالم«، و »اى است از يك سخن امام كه درود باد بر او؛ گزيده

  روش گزينشى خود را مشخص كرد.» از امام كه درود باد بر او؛ گزيده سفارشى است من وصية له عليه السالم«، و »او

  البالغهبندى نهجو) باب

هاى گوناگون استخراج كرده و با سبكى دلپذير و مطلوب تنظيم منوده است. سيد رضى سخنان امريمؤمنان (ع) را از ميان كتاب
  بندى و تقسيم مطالب آن چنني نوشته است:خود او درباره حنوه باب

آميز و ها؛ و سوم: كلمات حكمتها و پيغامها؛ دوم: نامهها و فرمانم سخنان آن حضرت حول سه حمور است، خنست: خطبهديد
ها و كلمات جالب را انتخاب كردم و هاى زيبا و سراجنام، حكمتهاى شگفت، سپس نامهها. پس به توفيق اهلى، ابتدا خطبهموعظه

م. ... نيز هرگاه سخىن از آن حضرت در مورد حبث و مناظره يا پاسخ سؤال و يا منظورى ديگر بود  هر يك را در باىب مستقل قرار داد
هاىي بسا قسمتترين باب قرار دادم. چهترين و نزديكيك از اين سه خبش نبود، آن را در مناسبكه به آن دست يافتم، وىل جزء هيچ

ام و قصدم هاى درخشان را برگزيدههاى شگفت و قطعهدر اين كتاب نكته نامتناسب در اين برگزيده سخنان آمده باشد، زيرا من
  ٤٣مهاهنگى و نظم تارخيى و پيوستگى ميان سخنان نبوده است.

  البالغهز) كميت نهج

حكمت و  ٤٨٩نامه و مكتوب، و  ٧٩خطبه و كالم،  ٢٤١بديل كه شامل نظري از كالم انساىن ىبالبالغه گزينشى است ىبج
  ٤٤شود.مىموعظه 

اى از سخنان امريمؤمنان (ع) است، نه سيد رضى خود تصريح كرده است كه آنچه در اين جمموعه گردآمده است، منتخب و گزيده
  نويسد:باره مىها موجود بوده است. وى دراينمهه آنچه از آن حضرت در كتاب

يك از سخنان آن حضرت را از دست نداده كه هيچطورى، بهامكنم كه من به مهه جوانب سخنان امام (ع) احاطه پيدا كردهادعا منى
ام و آنچه در اختيارم قرار گرفته است، كمرت از آن چيزى باشد كه به ام، بيش از آن باشد كه يافتهدامن كه آنچه نيافتهباشم، بلكه بعيد منى
  ٤٥دستم نيامده است.

ها در  كه در دسرتس داشت، گزينش كرد؛ البته بسيارى از آن كتابهاىيشريف رضى قسمىت از مطالب امريمؤمنان (ع) را از كتاب
ها باقى شده از آا در برخى كتابها و يا مطالب نقلها و حتوالت از ميان رفته و جز نامى از آا در فهرستها، جنگاثر درگريى

  ٤٦منانده است.
هاى امريمؤمنان را ردم در زمان او، چهارصد خطبه از خطبهكند كه مق) اظهار مى ٢٨٤يعقوىب، مورخ برجسته (درگذشته به سال 

  ٤٧اند.بردهكار مىها و سخنان خود بهها ميان آنان رايج بوده و آا را در خطبهخاطر سپرده بودند و اين خطبهبه

                                            
  .٣٥. مهان، ص  ٤٣
ها خمتلف است. مهچنني به اند، تعداد مشارههاى خمتلف به دليل اينكه برخى حمققان گاهى دو خطبه يا كالم را يكى حمسوب كرده. بنا بر نسخه چاپ دكرت صبحى صاحل. البته در چاپ ٤٤

هايش بوده است، در فصلى جدا ها، نُه حكمت را كه نيازمند توضيح درباره واژهدر هر چاپ كه باشد، بايد عدد نُه را اضافه كرد، زيرا شريف رضى در ميانه حكمتها آخرين مشاره حكمت
  شود.مى ٤٨٩ت كه با آن نه عدد، اس ٤٨٠ها در نسخه دكرت صبحى صاحل، ها را به شيوه قبل ادامه داده است. بنابراين آخرين مشاره حكمتآورده و سپس حكمت

  .٣٦البالغه، مقدمه، ص . سيد رضى، ج ٤٥
  .١٩ -٢٥، ص ١البالغه و أسانيده، ج . بنگريد به: احلسيىن اخلطيب، مصادر ج ٤٦
  .١٥. اليعقوىب، مشاكله الناس لزمام، ص  ٤٧
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  نويسد:ق) مى ٣٤٦مهچنني مسعودى، مورخ نامدار (در گذشته به سال 
كرد و مردم آن را اند، چهارصد و هشتاد وچند خطبه است كه بالبداهه ايراد مىخاطر سپردههاى آن حضرت بهآنچه مردم از خطبه

  ٤٨گرفتند.نوشتند و از هم مىكردند و مىحفظ مى
مشخص است كه در قرون سوم و چهارم چه ميزان از كالم امريمؤمنان (ع) در ميان مردم رايج بوده است و آنچه شريف رضى  

  ها بوده است.موعه فراوان مطالب امريمؤمنان (ع) در كتابگزينش كرده، خبشى از جم

  البالغهح) كيفيت نهج

ها و مفردات، تركيبات و مجالت، بافت و هندسه كالم، قوت و استحكام، نظري است؛ واژهالبالغه از وجوه خمتلف، شگفت و ىبج
گشاىي و ... كه به برخى متعدد، عمق معاىن، تأثريگذارى، راهآهنگ و موسيقى كالم، لطافت و سحر بيان، زيباىي و ارزش ادىب، وجوه 

  نظري در آثار بشرى روشن شود.شود تا قدرى كيفيت اين اثر ىباز اين موارد اشاره مى

  ها و مفردات يك. واژه

ها را مؤمنان (ع) واژههاى لطيف و مفيد است. امري باشد و خود، موضوع بررسىالبالغه درخور تأمل بسيار مىها و مفردات جواژه
اى استفاده كرده كه چنني كاربردهاىي آن هم بالبداهه، پيوسته موجب حتري و ستايش بزرگان ادب گونهكار گرفته، و بهبا دقىت شگفت به

ا برگزيده و با رتين گرفته كه گويا گوهرشناسى تيزبني از ميان هزاران گوهر، برخى ر كار مىها را بهبوده است. امريمؤمنان (ع) چنان واژه
اى عنوان مثال، امريمؤمنان (ع) در ضمن خطبهصورت زيورهاىي شگفت ارائه داده است. بهترين جا قرار داده و بهپرداخت در مناسب

  چنني رهنمود كرده است:

  ٤٩لناُر.َأال َو ِإن الَيوَم الِمضَماَر، َو َغداً السَباَق، َوالسبَـَقُة الَجنُة، َوالَغايَُة ا

  آگاه باشيد كه امروز، روز تمرين و فردا روز مسابقه است. خط پايان، دروازه بهشت است و نهايت كار بازنده، آتش است.

برد. كار مىمنظور مسابقه بهكردن اسب به معناى مكان يا زمان الغر شدن است. عرب مضمار را براى آمادهدر لغت به» مضمار«
ريزى شده، اسب را الغر، هاى مداوم و برنامهدادند تا قوى شود، سپس با متريناسب غذاى مناسب و فراوان مى ترتيب كه مدتى بهبدين

گفتند. سپس واژه مضمار به ميدان ، يعىن الغر كردن و مهياى مسابقه كردن اسب مى»تضمري«كردند؛ به اين كار وىل قوى و چاالك مى
كار گرفنت اين واژه، دنيا را به ميدان ين مترين سبب الغرى شود و يا نشود. امام (ع) با بهمترين و مسابقه اطالق شده است؛ خواه ا

  اى كه نياز به آمادگى بسيار دارد.اى بزرگ تشبيه كرده است؛ مسابقهتربيت و آمادگى براى مسابقه
را » الَغايَةُ «و براى آتش، واژه » السبَـَقةُ «ها در اين مجله، اين است كه امام (ع) براى شت، واژه مطلب شگفت در استفاده واژه

  نويسد:كار برده است. شريف رضى خود در پايان اين خطبه مىبه
َأال َو ِإن الَيوَم الِمضَماَر َو َغدًا السَباق، َوالسبَـَقُة الَجنُة، َوالَغايَُة «ترين قسمت اين خطبه، گفتار آن حضرت است كه: و شگفت

بر فخامت لفظ و عظمت معنا و درسىت متثيل و واقعيت تشبيه، سرى عجيب و معناىي بس لطيف در را در اين كالم، عالوه؛ زي»النارُ 
فته است. در اينجا امام (ع) دو لفظ خمتلف آورده، زيرا معناى آن خمتلف است و نگفته: » َوالسَبقُة الجنُة َوالغَايَُة النارُ «مجله 

، زيرا مسابقه فقط به سوى چيز حمبوب ومقصد مطلوب است، كه در اينجا شت است »السبَـَقُة الَجنةُ «، بلكه گفته: »رالسَبقُة النا«
چيزى است كه ، زيرا غايت»َوالَغايَُة النارُ «، پس گفت: »والسبَـَقُة النارُ «وجود ندارد، پس جايز نبود كه بگويد: و اين مقصد در آتش

                                            
  .٤١٩، ص ٢. املسعودى، مروج الذهب و معادن اجلوهر، ج  ٤٨
  .٢٨البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ٤٩
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منتهى شونده بدان مسرور باشد، خواه مسرور نباشد. پس در اين مطلب نيك بينديش كه شود، خواهار بدان منتهى مىخواه ناخواه ك
  ٥٠است.باطىن عجيب و ژرفاىي عميق و لطيف دارد و بيشرت سخنان امام (ع) چنني

  مثال ديگر: امريمؤمنان (ع) در عهدنامه مالك اشرت در دستورالعملى مديريىت فرموده است:

  ٥١.َو ِإْن ظَنِت الرِعيُة بك َحْيفاً فََأْصِحر َلُهْم بُعْذِرك

اى و ستمى كه از حق منحرف نشده[و ستمگرى را درباره تو گمان بردند، دليل خود را  ]از حق[ اگر مردمان كج شدن
  برايشان آشكار كن! ]اىنكرده

ميمات و اقدامات مسئوالن و مديران بدگمان شوند و تصور كنند  شوندگان نسبت به تصدر هر مديريىت اين امكان هست كه اداره
دهد كه مسئوالن و كه در برخى امور، كجى و احنراف پيش آمده و يا ستم و نارواىي صورت گرفته است. امام (ع) در اينجا فرمان مى

گرفته شده است؛ بدين معنا كه » صحرا« از ماده» اصحار«كنند. » اصحار«شوندگان مديران، دليل و عذر خود را براى مردم و اداره
شوندگان گذاشته شود. مالحظه در برابر ديد مردم و اداره -چيز روشن و شفاف استكه در آجنا مهه  -داليل و عذرها مانند صحرا

  ٥٢ت.كار برده اسرا به» اصحار«سازى در مديريت، چگونه با زيباىي و لطافت متام واژه گردد كه امام (ع) براى شفافمى

  دو. تركيبات و جمالت

راجع به گروهى كه خود » عامل منايان«عنوان مثال، تعبري البالغه آكنده از تركيبات و مجالت بديع و زيبا و لطيف و پرمعناست. بهج
ات امريمؤمنان (ع) پردازند، از ابداعگرى مىگرى مردم، به تباهاى از علم ندارند و به جاى هدايتكه رهنامند، درحاىلرا عامل مى

  است:

ِس أْشَراكًا ِمْن َحَباِئِل ُغُرور، َو َو آَخُر َقْد ُتَسمى َعاِلمًا َو لَْيَس به، فَاقْـَتَبَس َجَهاِئَل ِمْن ُجّهال، َو َأَضالِيَل ِمْن ُضّالل، َو َنَصَب لِلنا
  ٥٣ى َأهَوائِِه....قـَْوِل ُزور، َقْد َحَمَل الكَتاب َعَلى آرَائِه، َو َعَطَف الَحق َعلَ 

هايى هايى را از گمراهان فراگرفته و دامهايى را از نادانان و ضاللتديگرى خود را عالم ناميده، ولى عالم نيست، بلكه جهالت
  نمايد.كه دلخواه اوست،تعبير مىكند و حق را چناناز فريب گسترانيده است. كتاب خدا را به رأى خويش تفسير مى

  مهني گروه فرموده است:آن حضرت درباره 

  ٥٤فَالصورُة ُصورَُة ِإنَسان َوالَقْلُب قـَْلُب َحَيواٍن ... َو ذِلك َمّيُت اَألحَياِء.

  پس صورتشان، صورتى انسانى است و قلبشان، قلبى حيوانى ... و اينان مردگانى در ميان زندگانند.

  از مجله تعابري امريمؤمنان (ع) درباره پيامرب اكرَم اين است:

                                            
  .٢٨. توضيح شريف رضى بر خطبه  ٥٠
  .٥٣البالغه، نامه . سيد رضى، ج ٥١
  .٩٨، ص ١٧البالغه، ج احلديد، شرح ج. بنگريد به: ابن أىب ٥٢
  .٨٧البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ٥٣
  . مهان. ٥٤
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  ٥٥.الُمعلُن الَحق بالَحقّ 

  آشكار كننده حق به وسيله حق.

  معنا كه رسول خدا هرگز از وسيله نادرست و ناحق براى حتقق اسالم و حق ره نگرفت.بدين
  هاى عصر جاهلى اين است:از مجله تعابري حضرت درباره ويژگى

  ته، و جاهِل آن گرامى داشته.عالِم آن دهاْن دوخ٥٦.َعاِلُمها ُملَجٌم، َو َجاِهُلها ُمكَرمٌ 

  سه. هندسه كالم

اى متعاىل و در ايت موزوىن در آن موضوع و حبث است. هر خبش از كالم البالغه در هر موضوع و حبثى داراى هندسهمطالب ج
اى خبشيده كه خود ع) هندسهامام (ع)، داراى اتقان، اعتدال، موزوىن، پيوند منطقى و استوارى بيان است، و اين امور به مطالب امام (

  آور و دلرباست. به تعبري ُجرج َجرداق مسيحى:شگفىت
گريد، وىل نه پايان قرار مىاى ىبزايد و انسان در برابر جمموعههاى واالى امام مىالبالغه از اد فكرتهاى تازه مهچنان در جانديشه

اند و هرگز روند و در هرگام مهاهنگ همفته و مرّتب كه در مراتىب واال پيش مىمطالىب كه روى هم انباشته باشد، بلكه سخناىن پيونديا
  ٥٧هاى ارجتاىل بليغش نيست.هاى على و گفتهفرقى بني نوشته جداىي و

  چهار. زيبايى و ارزش ادبى

ين كتاب است؛ زيرا خبشد، زيباىي و ارزش ادىب ادرخشد و خواننده را حظى وافر مىالبالغه مىآنچه در وهله خنست در ج
  اى است از مجال و جالِل انساىن كامل كه در اوج فصاحت و بالغت به فعليت درآمده است.البالغه جلوهج

گردد. يكى از چيزهاىي كه انسان را شيفته خود طور فطرى زيباىي را دوست دارد و جمذوب هر چيز زيبا و متناسب مىانسان به
البالغه هاى جالبالغه از اين جهت، كتاىب شگفت است. ارزشج ٥٨كالم بليغ و متناسب است.سازد، سخن فصيح و شريين و  مى

اى كه گونهها ادا شده است؛ بهترين عبارتمنحصر به فصاحت و بالغت نيست، اما مطالب عميق و متنوع و لطيف آن در قالب بليغ
  ىي برخوردار است.البالغه ميان آثار بشرى، از زيباىي و ارزش ادىب واالج

ترين خملوق خدا پس از پيامرب اكرَم، يعىن ترين و بليغاند، نازله فصيحناميده» برادر قرآن ٥٩؛اخ القرآن«البالغه كه به حق آن را ج
غت درخشد و فصاحت و بالهاى بالغت اهلى در آن مالمي و متناسب، زيبا و فريبا، مواج و خروشان مىعلى مرتضى (ع) است. جلوه

هاى بالغت است كه پيوسته اهل معرفت و حكمت، شيفتگان عدالت و خدمت و دوستداران گذارد. مهني جلوهرا در اوج به منايش مى
  ٦٠جمذوب خود ساخته و به تأمل و تعمق در آن واداشته است. -از هر مذهب و مرامى -بيناىي و زيباىي را

 البالغه تراز فصاحت وبالغت خواهد بود و مهه اسرار بالغت و جشريف رضى خود در مقدمه خويش يادآور شده است كه
عبارتى از خطبه امام (ع) را نقل كرده است كه از جهت بار معنا و  ٢١وى در خطبه  ٦١هاى فصاحت را دربرخواهد داشت.شگفىت

  ناپيداىي ژرفا مسحور كننده است:
                                            

  .١٧. مهان، خطبه  ٥٥
  .٢. مهان، خطبه  ٥٦
  .١٤٥غه، ص البالهاى ج. جرداق، شگفىت ٥٧
  .٢ - ٣. بنگريد به: حكيمى، ادبيات و تعهد در اسالم، ص  ٥٨
  .١١١، ص ١٤. آغا بزرگ الطهراىن، الذريعه اىل تصانيف الشيعه، ج  ٥٩
  ».البالغهج« ، مقاله٣٦ - ٤٠، ص ١٢. بنگريد به: مجعى از نويسندگان، زير نظر رشاد، دانشنامه امام على*، ج  ٦٠
  .٣٤غه، مقدمه، ص البال. سيد رضى، ج ٦١
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 . َة َتحُدوكم. َتَخفُفوا تَلَحُقوا، فإنَما يُنَتَظُر بأوِلكْم آِخرُكمْ فَإن الَغايََة َأَماَمكْم، َو إن َورَاءَكُم الساعَ 

بار شويد تا برسيد، كه رفتگان شما را] براى راند. سبكسر شما را مىمنزلگاه آخريْن پيشاپيش شماست و مرگ از پشت
  اند تا آخرين شما برسد.محاسبه نهايى [به انتظار نگاه داشته

  نويسد:ذيل اين كالم مىشريف رضى در 
پس از كالم خدا و سخنان حممد مصطفَى، اين سخنان را با هر گفتار بسنجند، از آن بيش باشد و در مسابقه پيش؛ و هيچ كالمى 

  نظري، كه آكنده از معرفت و سرشار از حكمت است.اى است ىب، اندك لفظ و بسيار معنا نيست. مجله»َتَخفُفوا تَلَحُقوا«مانند: 

  ٦٢.ِلَساُن الَعاِقِل َورَاَء قلبِه، َو قـَْلُب اَألحمِق َورَاَء ِلَسانِهِ  اميرمؤمنان (ع) در سخنى كوتاه و شگفت فرموده است:

  خرد، پِس زبان اوست.زبان خردمند پِس دل اوست و دِل بى

گشايد، ت كه خردمند زبان منىگويد:اين از معاىن شگفت و شريف است و مقصود امام (ع) اين اسشريف رضى ذيل اين بيان مى
گريد. پس چنان است كه گوىي اش پيشى مىخرد، بر فكر و انديشهمگر پس از آنكه با انديشه خود مشورت كند، اما سخنان بيهوده ىب

  خرد، پريِو زبان اوست.زبان خردمند پريو دل اوست و دل ىب
  اند، فرموده است:به سجده گذاشته ترين اديبان در برابرش سرامريمؤمنان (ع) در سخىن كه بزرگ

  ٦٣.ِقيمُة كل اْمِرئ َما ُيحِسُنهُ  

  اش زيباست و بدان نيك داناست.انسان را آن بهاست كه در ديده

كننده است. شريف رضى ذيل اين كالم امام يعىن ارزش هر كس به فهم و درك اوست و نوع نگاه آدمى در ارزش هر كسى، تعيني
  نويسد:(ع) مى
سنگ آن نتوان يافت و هيچ كالمى را مهتاى آن آميزى همسخىن است كه براى آن اىي نتوان گذاشت و هيچ سخن حكمتاين 

  نتوان دانست.
ابن «ق)، درباره اين سخن امام (ع) در كتاب البيان و التبيني خود كه  ٢٥٥پيش از شريف رضى، امام اديبان عرب، جاحظ (م. 

  گويد:داند، چنني مىن خود، يكى از اركان چهارگانه علم ادب مىآن را از قول استادا ٦٤»خلدون
يافتيم، بلكه آن را افزون از كفايت و نيازكننده مىترديد آن را ىب] جز مهني كالم را نداشتيم، ىباگر از اين كتاب [البيان و التبيني

  ٦٥ديدمي.منتهى به غايت مى
ترين گوهر آمسان سخن كه به حق، درخشان  ٦٦اى است مشهور به خطبه زهراطبههاى شگفت امريمؤمنان على (ع)، خاز مجله خطبه

  شود:است كه با مجالت زير آغاز مى

                                            
  .٤٠. مهان، حكمت  ٦٢
  .٨١. مهان، حكمت  ٦٣
  .٧٦٣( مقدمه)، ص ١خلدون، ج خلدون، تاريخ ابن. ابن ٦٤
  .٨٧، ص ١. جاحظ، البيان و التبيني، ج  ٦٥
  .١٢٧، ص ٣عبد ربّه االندلسى، العقد الفريد، ج . بنگريد به: ابن ٦٦
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 ء قَاِئٌم بِه: ِغنى كل َفِقير، َو ِعز كل َذلِيل، َو قـُوُة كل َضِعيٍف، َو َمفَزُع كل َملُهوٍف. َمن َتكلمَ ء َخاِشٌع َلُه، َو كل َشيكل َشي
َقَلُبهُ    ١.َسِمَع نُطَقُه، َو َمْن َسكَت َعِلَم ِسرُه، َو َمْن َعاَش فـََعَلْيِه رِْزقُه، َو َمْن َماَت فَإلَْيِه ُمنـْ

دستى، عزت هر خوارى، نيروى هر نيازى هر تهىهر چيز برابر او، افتاده و خوار است و همه بدو ايستاده و برقرار؛ بى
ى است. هر كه سخن گويد، سخن او شنود؛ هر كه خاموش باشد، نهاِن او داند و هر كه زنده باشد، بار ناتوانى و پناِه هراندوه

  اش با اوست و هركه بميرد، بازگشتش بدوست.روزى

احلديد معتزىل در شرح اين خطبه يادآور شده است كه هر كس خبواهد فصاحت و بالغت بياموزد و برترى سخنان را از ابن اىب
مهانند  -غري از كالم خدا و رسولِ  -، بايد در اين خطبه تأمل كند؛ زيرا اين خطبه در مقايسه با هر كالم فصيح ديگريكديگر بشناسد

هاى تريه زمني است. آنگاه بايد در ارزش و درخشش، زيباىي و نيكوىي و طراوت و لطافت آن دقت نسبت ستارگان درخشان به سنگ
اى است كه اگر بر كافِر گونهكند، مورد توجه قرار دهد، چون اين خطبه بهر شنونده اجياد مىمنايد و ترس و اضطراب و خشيىت را كه د

كند. خداوند به  كشاند و اعتقادش را متزلزل مىزنديقى كه سخت منكر رستاخيز و قيامت است، خوانده شود، قلب او را به لرزه مى
ه اوليا قرار داده، نصيب گرداند! خداوند بدين انسان [على (ع)] چقدر توفيق گوينده اين خطبه از جانب اسالم برترين پاداش را كه ويژ 

داده است! گاهى به دست او و مششري او، گاهى به زبان و بيان او، و گاهى به قلب و انديشه او. اگر پاى جنگ و جهاد در ميان 
رور واعظان و اندرزدهندگان است. اگر از فقه و باشد، او ساالر جماهدان و جنگجويان است و اگر حبث وعظ و اندرز باشد، او س

ميان آيد، او امام اهل عدالت و توحيد تفسري سخن رانده شود، او پيشواى فقيهان و مفسران است و آنگاه كه پاى عدل و توحيد به
  است:

 َو لَْيَس َعَلى اِهللا بُمستَـْنكر
 

 ٢أْن َيْجَمَع الَعاَلَم فى َواِحدٍ 

هاى البالغه را معجزه قوىل و اعجاز ادىب دانسته و با نگاهى زيباشناسانه جلوهى، اديب بلندپايه لبناىن نيز، جُجرج َجرداق مسيح
البالغه هاى جوى در فصلى از كتاب خود، كه به شگفىت ٣هاى حكمت آن را در معرض ديده و دل قرار داده است.بالغت و شگفىت

  نويسد:پرداخته است، چنني مى
مانند بود. نشانه اعجاز ادىب امام (ع)،  كه در اثبات حقوق و تعليم و راهربى نيز امامى ىبواىي بزرگ در ادب بود، مهچناناو پيش
كه قرآن هم در استواىي برتر چنني بالغىت را حائز گرديده است. سبك البالغه است كه بر اساس بالغت عرب برخاسته؛ چنانكتاب ج

يزده قرن با مهني بنيان برخاسته و از فروزش اين روش رساى ممتاز فروغ گرفته و از بيان سحرانگيزش ره و اسلوب بالغت عرىب طى س
  يافته است. ...

اش را كه پيوند انديشهمانند علوى، پيوستگى منطق استوارى است كه در سخنش منايان است؛ چناناز امتيازات اين تيزبيىن نادر و ىب
كه اىگونهدارد. بههاى علت و معلول، و درك و بيان ابراز مىدهد و نتاجيى متحد و طبيعى از پيوست حلقهىدر ابعاد گوناگون نشان م

خاطر  افكارش از حبثى به حبث ديگر گره خورده و انسجامى تام جاى هر انفصاىل را گرفته و هريك به ديگرى تكيه كرده است. اين به
آورد و هر عبارت آن، آفاق مهراه مىانديشى را بهنان به استخدام گرفته كه تأمل و ژرفگسرتش انديشه و نظرى است كه الفاظ را چ

                                            
  .١٠٩البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ١
  )٢٠٢ - ٢٠٣، ص ٧البالغه، ج احلديد، شرح جوند ناممكن نيست كه مهه عامل را در يك شخص مجع كند و جلوه دهد.( ابن أىب. بر خدا ٢
  .٩ - ١٦البالغه، ص . بنگريد به: جرداق، روائع ج ٣
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و » اند.دانند، دشمنمردم با آنچه نمى١الناُس َأْعَداُء َما َجهُلوا؛« عنوان مثال [:گشايد،] بههاى فكرى مىاى را در وراى افقتازه
  »پستى و خوارى است.بدكارى، قلعه ٢الُفُجوَر َداُر ِحْصن َذلِيل؛«

شناسيد كه مهچون گفتار على (ع)، الفاظى را در برگريد كه با قالىب تنگ، مفهومى گسرتده يابد و هاى بلند و ممتازى مىكدام عبارت
  ٣مهچون اهلامى بر جان سخن فرود آيد.

  پنج. وجوه متعدد

البالغه خود را در برابر موضوعات و مباحِث متعدد و البالغه، وجوه متعدد آن است. خواننده جاز ديگر امتيازات شگفت ج
البالغه شاهكارى است كه تنها در يك زمينه شكوفاىي ندارد، بلكه در ترين حمتوا. جهم در شيواترين قالب و با عميقبيند؛ آنمتنوع مى

توان يافت كه در يك زمينه شاهكارند؛ در مى -مشارهرچند انگشت -هاىي راهاى گوناگون چنني است. در ميان آثار بشرى، كتابزمينه
البالغه اين است كه آور جهاى شگفتشناسى، سياست، اخالق، مباحث اهلى و ديگر مباحث، اما از ويژگىفلسفه، عرفان، انسان

  هم در اوج زيباىي و شيواىي و عمق معاىن است.گوناگون و متنوع، آندربرگرينده مباحث
البالغه نيست، بلكه عالوه بر اينها تنوع خاطر الفاظ و تركيبات و مجالت زيبا و بديع جمندان، تنها بهشگفىت اديبان و انديش

البالغه در كنار مطالب بلند خداشناسى و يكتاپرسىت، با البالغه از مهان ابتدا موجب شگفىت بوده است. خواننده جموضوعى ج
دارى و مديريت هاى بديع حكومتهاى نافذ پارساىي و پرواپيشگى، با شيوهدر كنار آموزهشود و رو مىمباحث اجتماعى و سياسى روبه

شود و در كنار آن، اخالق هاى عاىل درباره آفرينش هسىت و پديدارشناسى سپرده مىبيند. گاه رشته سخن به درسانساىن تعليم مى
هم در اوج لبالغه را ورق بزنيد، با انواع موضوعات و مباحث، آناكند. اگر جاجتماعى و آداب زندگى در رتين صورت جلوه مى
  نويسد:كه جرج جرداق مىشويد؛ چنانلطافت و زيباىي، و بر قله حكمت و داناىي آشنا مى

 ها سخن گفته و گاهى رعد و برق وهاى دنيا و شئون مردم و سرشت افراد و گروهاو با منطقى استوار و آگاهانه درباره دگرگوىن
هاى زنده طبيعت پرداخته و اسرار خلقت خفاش و مورچه آفرينش آمسان و زمني را توصيف كرده است. مهچنني به تفصيل در مورد پديده

هاى اخالقى و اجتماعى وضع كرده است. آنگاه مهچنني از آفرينش و و طاووس و ملخ را بيان داشته، و در عني حال، براى مردم فرمان
البالغه كه در جچنانكه در ادبيات عرب هرگز چنني تنوعى در مباحث خمتلف، آنن به ميان آورده است، چنانهاى وجود سخزيباىي

  ٤بيان شده، سابقه نداشته است.

  شش. عمق مطالب

ا، خواننده اى است كه در هر موضوع به ظاهِر آن بسنده نشده، بلكه بياىن عميق از هر امرى در قالىب زيبگونهالبالغه بهمطالب ج
البالغه بياىن است كه اگر انتقاد كند، گوىي تندباد خروشاىن َجرداق مسيحى، بيان جسازد. به تعبري جرجكننده را مهراه خود مىو دقت

كشد؛ اگر به استدالل منطقى بپردازد، هاى سهمناك و پرغرش زبانه مىاست؛ اگر فساد و مفسدين را ديد منايد، مهچون آتشفشان
بندد و عظمت منطقى و برهان خود را دهد و راه هر دليل و برهاىن را مىها و احساسات و ادراكات بشرى را مورد توجه قرار مىلعق

خواهد، سوق سوى آنچه مىسازد و بهكند؛ اگر به رأى و تفكر و دقت دعوت كند، حس و عقل را در خواننده مهراه مىمىثابت
گرداند تا به حقيقت برسد؛ اگر خماطب را پند و دهد و نريوها و قواى ايشان را متحد مىىت پيوند مىدهد و او را با جهان و هسمى

                                            
  .٤٣٨و  ١٧٢البالغه، حكمت . سيد رضى، ج ١
  .١٥٧. مهان، خطبه  ٢
  .١٤٢ -١٤٤، ص البالغههاى ج. جرداق، شگفىت ٣
  .١٤٦. مهان، ص  ٤
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انتها را در آن خواهد يافت؛ و اگر براى خواننده از ارزش اندرز دهد، مهر پدر و عاطفه پدرى، راسىت و وفاى انساىن و گرمى حمبت ىب
  ١نويسد!سخن بگويد، آا را با مركىب از نور ستارگان در قلب او مى هاى خلقت و كماالت جهان هسىتهسىت و زيباىي

دهد، اين مطالب داراى درجات و مراتب متعدد است و هر  البالغه در هر امر، معناىي عميق ارائه مىگذشته از اينكه مطالب ج
  برد.اش از آن ره مىكس در خور فهم و درك و مراتب علمى و فكرى

  ٢.الُمَتَجّلى ِلَخْلِقِه بَخلِقِه، َو الظاِهِر ِلُقُلوبِهم بُحجِتهِ الَحْمُد ِهللا 

هاى سپاس و ستايش خدايى را كه به آفرينش مخلوقاتش بر آفريدگان خود نمودار است و هستى وى با دليل روشن بر دل
  آنان پديدار!

  يابد.را مى هر عامل و انديشمندى به فراخور علم و دانش خود وجهى از وجوه اين كالم

  هفت. تأثيرگذارى

البالغه زنگار از دل هاى جاز ديگر وجوه اين كتاب شگفت، تأثريگذارى آن بر خواننده و نفوذ آن در جان تدبركننده است. موعظه
هاى آموزه كشاند؛البالغه، خواننده را با خود به عامل قدس مىآورد؛ حكمت اهلى جزدايد و پرواىي لطيف در آدمى پديد مىمى

البالغه چنان است كه خماطب، هاى امور در جسازد؛ تصويرسازىالبالغه، فراگري خود را به بصريت اجتماعى جمهز مىاجتماعى ج
آوراِن صادق و آموزگار حقيقى گونه است هر بياىن از بيانات پيشواى سخنبيند؛ و اينهاىي زنده و متحرك مهراه مىخود را با صحنه

  قرآن.
و حقايقى شگفت پرداخته است. آن  اى از قرآن را تالوت كرده، سپس در امتداد آن، به بيان لطايفحضرت على (ع) گاهى آيه
  حضرت پس از تالوت آيات: 

  فرمود: ٣»أَْلَهاُكُم التَكاثـُُر* َحتى زُْرُتُم اْلَمَقابرَ «

  ٤َو َخَطراً َما َأفظََعُه! َلَقِد اْسَتْخَلوا ِمنُهم َأى ُمدكٍر. ... يَا َلُه َمَراماً َما أَبَعَدُه! َو َزوراً َما أغَفَلُه!

و چه كارى دشوار و مرگبار! پنداشتند كه جاى  -و در خواب غرور -خبركنندگان بىوه! چه مقصد بسيار دور و چه زيارت
  ليكن عبرت گيرنده كيست؟ ... - مردگان تهى است، درحالى كه سخت مايه عبرتند

  نويسد:احلديد معتزىل درباره اين خطبه امام (ع) مىابن اىب
سال پيش تاكنون، بيش از هزار بار اين خطبه را خورم كه از پنجاهكنند، سوگند مىها بدان سوگند ياد مىمن به مهه آنچه امت

شدت در دل و است. اين كلمات بهاى تازه پيدا شده ام و هرگز نشده آن را خبوامن، مگر آنكه در درومن لرزش و ترس و موعظهخوانده
اند سخن گفتهافكنده است ... چه بسيار واعظان و خطيبان و سخنوراىن كه در اين بابجامن تأثري گذاشته و اعضا و جوارحم را به لرزه

                                            
  .٦٧ - ٦٨، ص ١. جرداق، امام على، صداى عدالت انسانيت، ج  ١
  .١٠٨البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ٢
  )١ -٢): ١٠٢دارى، مشا را به خود مشغول منود تا با گورها رو در رو شويد.( تكاثر( . تفاخر به فزون ٣
  .٢٢١البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ٤
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م را در وجود كدام از آن سخنان تأثري اين كالام، اما در هيچمنودهام و مكرر به آن سخنان دقتو من به آن سخنان گوش داده
  ١ام ....نيافتهخويش

  گشايىهشت. راه

تواند راه بنمايد و مباحث بديع در معرض ديده و دل بگذارد. البته الزمه هاى گوناگون مطالىب اساسى دارد و مىالبالغه در زمينهج
  مند شدن از اين مباحث، رويكرد صحيح و داشنت روش مناسب است.ره

 ت و مشفقطبيب عشق مسيحا دم اس
 

 ٢ليك چو درد در تو نبيند كه را دوا بكند

كتاب در موضوعات خمتلف فردى، سياسى، ها برد و با پرسش از اينتوان از گوهرهاى فراوان اين دريا رهالبالغه مىبا تدبر در ج
  فرمايد:ت يافت. امام مخيىن+ مىهاى ناب و بديع دساجتماعى، تربيىت، اعتقادى، فرهنگى، اقتصادى و جز اينها، به پاسخ

البالغه كه نازله روح اوست، براى تعليم و تربيت ما خفتگان در بسِرت منيت و در حجاب خود و خودخواهى خود، كتاب ج
 اى است داراى ابعادى به اندازه ابعاد يك انسان ومعجوىن است براى شفا، و مرمهى است براى دردهاى فردى و اجتماعى، و جمموعه

ها متحقق شوند و هر قدر وجود آيد و ملتها بهيك جامعه بزرگ انساىن، از زمان صدور آن تا هر چه تاريخ به پيش رود و هرچه جامعه
  ٣متفكران و فيلسوفان و حمققان بيايند و در آن غور كنند و غرق شوند.

  البالغهط) اعتبار نهج

ود مطالىب خالف روح اسالم و خمالف قرآن كرمي و مغاير با مسلمات عقلى و البالغه اثرى حمكم و معترب است كه احتمال وجج
هاى خمتلف گزينش البالغه تأليف شريف رضى است و او مطالب امام را از كتابحسى و جترىب در آن بسيار كم است. هر چند كه ج

ترين البالغه در جمموع، متقنا وجود دارد، وىل جو استخراج كرده و بدين صورت تنظيم منوده است و در هر تأليف بشرى، احتمال خط
و معتربترين منت تأليفى فرهنگ اسالمى است. گذشته از دقت علمى شريف رضى در اين تأليف، بايد اذعان كرد كه هيچ سندى گوياتر 

(ع) است. اين كتاب از نظر البالغه خود برترين شاهد صحت صدور آن از امريمؤمنان تر از الفاظ و معاىن آن نيست و جو حمكم
  آسا سخن گويد؟توانسته چنني معجزهلفظ و معنا در حد اعجاز است و چه كسى جز على (ع) مى

البالغه چنان است كه نظري آن از نوابغ سخنوران تاريخ صادر نشده است. از حماالت است كسى بتواند چنني الفاظ و معاىن ج
ها و سخنان امري بيان، على كه بزرگاىن با مقايسه برخى خطبهالبالغه مهتاىي منايد؛ چناناند با جاى بسازد. ممكن نيست كسى بتو جمموعه

اند. آوران عرصه فصاحت و بالغت، غريقابل قياس بودن كالم امريمؤمنان (ع) را با كالم احدى ثابت كردهها و سخنان نام(ع) با خطبه
نُباته، از بزرگان خطباى تاريخ و خطيب يگانه عصر اى از ابنامام (ع) و خطبه ٤خطبه جهاديه اى مياناحلديد معتزىل در مقايسهابن اىب

نُباته را اى بسازد، سسىت و ضعف خطبه ابنق) كه سعى كرده است با اقتباس از خطبه امام (ع)، خطبه ٣٧٤خويش (درگذشته به سال 
لفظ و معنا و سبك و سياق، برگرفته از قرآن كرمي است كه هيچ كالمى را  توضيح داده و يادآور شده است كه كالم على (ع) از نظر

تر، واالتر، برتر، توان با آن مقايسه منود. كالم على (ع) مانندى ندارد و پس از قرآن كرمي و كالم سيداملرسلني، هيچ كالمى فصيحمنى
  ٥زيباتر و ارمجندتر از آن نيست.

                                            
  .١٥٣ -١٥٤، ص ١١البالغه، ج احلديد، شرح ج. ابن أىب ١
  .٧٣. حافظ شريازى، ديوان اشعار، ص  ٢
  .٢٢٤، ص ١٤. موسوى مخيىن، صحيفه نور، ج  ٣
  .٢٧البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ٤
  .٨٠ -٨٣، ص ٢البالغه، ج احلديد، شرح ج. ابن أىب ٥
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مانندى كالم امريمؤمنان (ع) را آشكار كرده و يادآور شده است كه نُباته، ىبى امام (ع) و ابنهااى ديگر ميان خطبهوى در مقايسه
نُباته و بلكه البالغه، برابر هزار مجله از ابناى از جشناسان و آشنايان به علم بيان، چون به ديده انصاف بنگرند، دريابند كه مجلهسخن

  ١برتر و واالتر از آن است.
روشىن اين توهم را زايل اند، اما اسناد فراوان موجود درباره مطالب اين اثر، بهالبالغه به امام (ع) ترديد كردهى در انتساب جالبته برخ

البالغه خود در احلديد معتزىل در شرح جالبالغه در جمموع بيانات و مكتوبات امريمؤمنان (ع) است. ابن اىبگمان، جسازد و ىبمى
  ٢نويسد:البالغه سخىن گويا و استوار دارد، وى مىالت جصحت و اص

هاىي بسا قسمتاند، و چهاى ازسخنوران شيعى ساخته و پرداختهالبالغه را دستهگويند خبشى عظيم از جبسيارى از هواپرستان مى
بينشان را كور كرده و از صبيت، چشم حقيقتاند، اما اينان كساىن هستند كه پرده عسيد رضى و ديگران نسبت دادهاز اين كتاب را به

  اند.راه مستقيم و آشكار حق منحرف گشته
البالغه، بنا به اين تصور كه از على (ع) نباشد، از براى اينكه نادرسىت اين پندار را به اختصار روشن كنيم، بايد بگوييم كه وضع ج

از آن. اما سسىت و بطالن صورت اول به وضوح آشكار است؛ زيرا دو حال خارج نيست: يا متامى آن از ديگران است، يا خبشى 
هاى هاى آن به على (ع) به تواتر ثابت شده، و مهه يا اغلب حمدثان و بسيارى از مورخان، قسمتقسمت صحت اسناد بعضى از

ند. صورت دوم نيز مهان معنا را تأييد تواند نقل آنان را به غرضى محل كاند، كسى منىاند و چون شيعه نبودهزيادى از آن را نقل كرده
كند، چون كسى كه به آيني سخن و خطابه، آشنا و مأنوس باشد و از علم بيان طرىف بر بسته، و در اين زمينه از ذوقى سامل و مى

ر برابر دفرتى شناسد، و چنانچه دترديد سخن ركيك و فصيح و افصح، و كالم اصيل و جديد را از هم بازمىجمرب برخوردار باشد، ىب
  يابد. ...اى از سخنان دو يا چند خطيب قرار گريد، اختالف سبك و تفاوت سخن را درمىشامل جمموعه

انديشد، مهه آن را آىب زالل از يك سرچشمه، برخوردار از يك روح و جوهر، داراى يك طرز البالغه مىوقىت خواننده با تأمل در ج
ساده و بسيطى كه هيچ جزء آن در ماهيت با ديگر اجزا اختالىف ندارد و مهانند قرآن كرمي كه اول آن يابد؛ عيناً مانند جسم و سبك مى

  چون وسط آن، و وسط آن، مانند آخر آن است. ...
پندارند اين كتاب يا خبشى از آن به نام على (ع) جعل و نوشته شده است، با اين برهان قاطع و روشن، خطاى كساىن كه مى

  ٣ود.شآشكار مى

                                            
  .٢١١ -٢١٤، ص ٧. مهان، ج  ١
  .١٢٧ - ١٢٩، ص ١٠ . مهان، ج ٢
  .٢٣ -٢٤البالغه از كيست؟، ص ياسني، ج. آل ٣
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  البالغهشناسى مطالعه نهجى) روش

  توان به يكى از سه روش زير، يا تركيىب از آا عمل كرد:البالغه و سري در معارف واالى آن، مىبراى مطالعه ج
 هاىي خاص دارد كه در ذيل بدانها و مزيتها، ويژگى. روش موضوعى.هر يك از اين روش٣اى؛ . روش جتزيه٢. روش ترتيىب؛ ١

  شود.اشاره مى

  يك. روش ترتيبى

ها و ها، نامهالبالغه تا انتهاى آن؛ يعىن بررسى ترتيىب خطبههدف از روش ترتيىب، بررسى و مرورى است به ترتيب از ابتداى ج
شته به سال الدين راوندى (درگذاند؛ شارحاىن چون: قطبالبالغه بدين روش، آن را شرح كردهكه شارحان بزرگ جها، چنانحكمت

ميثم حبراىن (درگذشته به سال ق)؛ ابن ٦٥٦احلديد معتزىل (درگذشته به سال الدين كيذرى (از عاملان قرن ششم)؛ ابن اىبق)؛ قطب ٥٧٣
  ق). ١٣٢٤اهللا خوئى (درگذشته به سال ق)؛ سيد حبيب ٦٧٩

هاى علمى خود، اند و با توجه به بينش، گرايش و قوتبديل پرداختهقدر به شرح و تفسري وجوهى از اين جمموعه ىباين شارحان گران
هاى اخالقى، كالمى و فلسفى بيشرت عنايت كرده و برخى ديگر، اند. بعضى از آنان به جنبهتر مطرح منودهبرخى از وجوه را گسرتده

  م امام (ع).اند؛ مهچنني است رويكرد به وجوه ديگر كالهاى تارخيى، سياسى و حكومىت پرداختهبيشرت به جنبه
مشارى دارد. طبيعى است هر كس با توجه به مرتبه وجودى و هاى ىبها و جاذبهسخنان امري بيان، على (ع) وجوه گوناگون و جلوه

البالغه، بينش و گرايش و جايگاه علمى خويش، وجوهى را برجسته و مورد بررسى و شرح قرار دهد. البته براى درك رت و مفيدتر ج
. ١هاى: ست كه تا حد امكان هر مطلب از زواياى خمتلف ديده شود و از ابعاد گوناگون مورد بررسى قرار گريد؛ از مجله از جنبهاحق آن

. ٨. فلسفى و عرفاىن؛ ٧. اعتقادى؛ ٦. حقوقى؛ ٥. اجتماعى و سياسى؛ ٤. تارخيى؛ ٣. قرآىن؛ ٢هاى بالغت؛ لغت، ادب و جلوه
. اخالقى ١٤. فرهنگى؛ ١٣. فقهى؛ ١٢. حكومىت و مديريىت؛ ١١. اقتصادى؛ ١٠سى فردى و اجتماعى؛ شنا. روان٩تربيىت و تعليمى؛ 

  هاىي از موارد ياد شده و نيز موارد ياد نشده است.و .... كه هر خبش از كالم امام داراى جنبه
  البالغه، بسيار مفيد است.عات جبَر و طوالىن، اما براى اشراف به مهه مباحث و موضو البته روش ترتيىب، روشى است زمان

  اىدو. روش تجزيه

گريد. اين روش، ها، مورد بررسى و شرح قرار مىها و يا حكمتها، نامهالبالغه يا برخى از خطبهاى، خبشى از جدر روش جتزيه
ناگون و جهات خمتلف مورد تأمل، توان از وجوه گو شده را مىنگر است. طبيعى است كه خبش يا جزء انتخابنگر و جزئىروشى خبشى

  دقت و بررسى قرار داد و درس آموخت و هدايت شد.
توان خطبه، نامه، حكمت و يا خبش مورد نياز را مطالعه و بررسى كرد و در فرصىت كوتاه، به مزيت عمده اين روش آن است كه مى

  مطلب مورد نظر رسيد.
نامه امام (ع)  ١شرح عهدنامه مالك اشرت،به كه بسيارىويان بوده است؛ چنانجاين روش، پيوسته مورد توجه انديشمندان و هدايت

  اند.و جز اينها پرداخته ٥حكمت امام (ع) خطاب به كميل ٤شقشقيه،خطبه ٣خطبه َمهام، ٢به فرزندش امام حسن (ع)،

                                            
  .٥٣البالغه، نامه . سيد رضى، ج ١
  .٣١. مهان، نامه  ٢
  .١٩٣. مهان، خطبه  ٣
  .٣. مهان، خطبه  ٤
  .١٤٧. مهان، حكمت  ٥
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  سه. روش موضوعى

شود و كليه مطالىب كه مستقيم يا غري مستقيم، رضه مىالبالغه عگريد و به جدر اين روش، موضوعى خاص مورد نظر قرار مى
البالغه نيز هاى امام بريون از جگردد، و از آموزهبندى مىشود و پس از بررسى، دستهكند، استخراج مىموضوع مورد نظر را تبيني مى

يب، مباحث خمتلف اجتماعى، اقتصادى، ترتگردد. بدينبندى آن مطالب ارائه مىشود. سپس مجعبراى فهم رت آن كمك گرفته مى
  تواند مورد بررسى قرار گريد.سياسى، تربيىت، اعتقادى و جز اينها مى

نگرى نسبت به موضوِع مورد بررسى حاصل شود و يك كلهاى اين روش، آن است كه حبث كمرت دچار پراكندگى مىاز مزيت
توان به نظريات پذيرد. در اين روش مىيىن كامل در رابطه با آن صورت مىشود و تبيگردد. مهچنني جوانب خمتلف يك امر حلاظ مىمى

  امام (ع) درباره موضوعى خاص، يا سريه آن حضرت در مواردى مشخص دست يافت.
كند و جهت صحيح را در برداشت از در اين روش سخنان امام كه در مواضع گوناگون بيان شده است، يكديگر را معنا مى

البالغه پيكرى واحد است كه سراسر آن، مهاهنگ، و ابتدا و انتهاى آن، يكسان است و مهه آن از دهد؛ زيرا جان مىالبالغه نشج
هاى يك روح است و به متامى، داراى يك سبك و طرز، و از نظر سياق و بافت و منطق، يكپارچه اى زالل جوشيده و آموزهسرچشمه

حل، آماده ساخته الزم را براى مراجعه موضوعى و مطرح منودن درد و مشكل، و گرفنت درمان و راهالبالغه، زمينه اين ويژگى ج ١است.

  است.
هاى خمتلف كارا و مفيد است. از موضوعى از جنبه اى، روشهاى ترتيىب و جتزيههاى زماىن و موضوعى در روشبا توجه به حمدوديت

شود. البته بايد در نظر داشت كه روش هاى نادرست مى، مانع برداشتهاى آن اين است كه با رعايت مقدمات و آدابمزيت
  دهند.عنوان ابزارهاىي اساسى، اين روش را مدد مىها بهنياز از دو روش ديگر نيست و آن روشموضوعى، ىب

  هاى زير عمل كرد:توان بر اساس گامبراى حتقيق موضوعى، مى
. ٦البالغه؛ . استخراج مطالب از ج٥. مأخذشناسى موضوع؛ ٤هاى كليدى؛ واژه . تعيني٣. طرح مسئله؛ ٢. انتخاب موضوع؛ ١

. ١١. ارزياىب و استنتاج؛ ١٠. شرح و حتليل مطالب؛ ٩. بررسى و تطبيق مطالب؛ ٨بندى مطالب؛ . دسته٧عنوان دادن به مطالب؛ 
  . نگارش مطالب.١٢تنظيم مطالب؛ 

 مفيد صورت گرفته و تأليفاتى درباره موضوعات معرفىت، سياسى، اجتماعى، تربيىت، هاىيبر اين سياق، آثارى وجود دارد و تالش
  ٢البالغه اجنام شده است.تارخيى، اقتصادى، و جز اينها در ج

  البالغهشناسى نهجك) موضوع

البالغه يه  ت گوناگون جها جلد از موضوعاهاى مفصلى بالغ بر دهتوان فهرستاى است كه مىگونهالبالغه بهتنوع موضوعى ج
  كرد.

اى است از معارِف حقيقى درباره خدا، شدت متأثر از قرآن كرمي است. قرآن كرمي جمموعهالبالغه از نظر مضامني موضوعى، بهج
البالغه نيز به جها تبيني شده است. ها و گويشها، كنشها، روشها، ارزشها، گرايشانسان، هسىت، جامعه و تاريخ؛ و در آن، بينش

هاى اصيل و حقيقى در رابطه با عامل و آدم، و خالق عامل و آدم تبيني شده ها و نگرشتبع قرآن كرمي، كتاىب است كه در آن بينش
هاى انساىن و تالش براى راهنماىي آدميان به تعلقى صحيح است كه موجب ياىب تعلقها و ريشهها و تعلقاست؛ و بيانگر گرايش

ها و ها و ضد ارزشالبالغه به تبع قرآن كرمي، بيانگر ارزششود. ججهاىن مردمان مىجهاىن، و فالح و رستگارى آنو عزت اينسعادت 
هاى درست براى رساندن انسان و جوامع ها و خطمشىانساىن،و نشان دادن روش - هاى اهلىراهنماىي انسان و جوامع انساىن به ارزش

اى هاى نادرست است. اين كتاب جمموعههاى باطل و فرو غلطيدن در راهكارگريى روشر كردن آنان از بهبه مقصد و مقصود، و دو 
                                            

  .١٢٨ -١٢٩، ص ١٠البالغه، ج احلديد، شرح ج. بنگريد به: ابن أىب ١
  البالغه.شناسى جنگارنده، چشمه خورشيد، خبش هشتم با عنوان: كتاب. بنگريد به:  ٢
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آورد. تعاليم هاى آدميان را به ساماىن مطلوب درمىها و گويشاست تربيىت كه مهه وجوه تربيىت انسان و جوامع انساىن را دربردارد و كنش
  ستعدادهاى انسان در جهت كمال مطلق.البالغه راهى است براى شكوفاىي اج

. ٣. مباحث نبوت و هدايت اهلى؛ ٢هاى توحيدى و معارف حقيقى؛ . حبث١اى است از: البالغه به تبع قرآن كرمي جمموعهج
نامه رهربى و . ارائه نظام٥. حبث از كائنات و خلقت؛ ٤معرىف جامعيت اسالم و فهم درست آن و تبيني هندسه صحيح اسالم؛ 

. تعليم دين و ٨. تبيني تاريخ و درس عربت؛ ٧. بيان مواعظ و آموزش حكمت؛ ٦سياست، و مديريت و حكومت و عدالت؛ 
. راه بندگى و عبوديت؛ و هزاران موضوع اصلى و فرعى و جزئى ديگر، با بياىن بديع، لطيف ١٠. مباحث معاد و قيامت؛ ٩دارى؛ دين

  و مسحوركننده.
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  پرسش و پژوهش

  البالغه رابرگزيد؟هاى امام على (ع)، عنوان جاى از آموزهسيد رضى براى جمموعه گزيده. چرا ١
البالغه و ساختار و انتخاب مطالب آن تأثري داشته است؟ بررسى كنيد و وجود آمدن ج. آيا عصر زندگى شريف رضى در به٢

  جوانب آن را بيابيد.
  البالغه بوده است؟تأليف جساز هاى شخصيىت سيد رضى زمينه. چه ويژگى٣
  ها، داراى نظمى خاص در تأليف است؟ها و حكمتها، نامهبندى مطالب به سه خبش خطبهالبالغه به جز تقسيم. آيا ج٤
است؟ اگر پاسخ منفى است، بررسى كنيد  ها آورده است خطبه و يا نامهها و يا نامه. آيا متام آنچه شريف رضى در خبش خطبه٥
  ها را در اين خبش قرار داده است.ها و يا غري نامها غري خطبهكه چر 
  تواند راهنماى زندگى امروز بشر باشد؟ به چه حنو؟البالغه مى. آيا ج٦
  

  منابع براى مطالعه بيشتر

  البالغه، ران، امريكبري.. سيد حممدمهدى جعفرى، آشناىي با ج١
  ل ما.. حممدرضا حكيمى، كالم جاودانه، قم، دلي٢
  البالغه)، ران، دريا.. مصطفى دلشاد راىن، چشمه خورشيد (آشناىي با ج٣
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  البالغهبخش دوم: معارفى از نهج

  فصل اول: خداشناسى

  اهداف

  هدف از ارائه مطالب اين فصل آن است كه خواننده:
  . با رويكردهاى خمتلف به مقوله خداشناسى و پيامدهاى آن توجه يابد.١
  البالغه آگاه گردد.حنوه خداشناسى در ج . به٢
  . با موضوع خداشناسى در عينيت زندگى آشنا شود.٣

  الف) روش خداشناسى

شدت در زندگى آدمى تأثريگذار است. خداشناسى، تنها امرى قلىب و ذهىن نيست، بلكه انسان نوع شناخت در رابطه با خداوند به
. خداوند مهه چيز يك انسان مؤمن است. نوع فهم اهل اميان از خدا، در روش، رفتار و كردار كندهرطور كه خدا را بشناسد، زندگى مى

  گذارد.آنان تأثري مى
نشانند به كنند و خداوند را مهواره بر كرسى غضب مىنظرانه دارند، رمحت خدا را حمدود مىكساىن كه از خدا تلقى جاهالنه و تنگ

كردند. از نظر آنان، گونه فرض مىكه خوارج، خدا را ايندا شود و به عذاب ابد كشيده شود؛ چناناش لغزشى پيانتظار اينكه از بنده
نگرند و دايره جز عده بسيار معدودى از بشر، مهه خملد در آتش جهنم بودند. چنني اشخاصى مهه مردم جهان را با ديد كفر و احلاد مى

بينند؛ اما كساىن كه از خدا تلقى عاملانه و عاشقانه دارند، رمحت او را واسع مى ١كنند.اسالم و مسلماىن را بسيار حمدود تصور مى
اى گناه ورزد و از ساحت قرب اهلى دور گردد، خداى مهربان از سر لطف و دانند، كه چون بندهدر جايگاه رمحت مى خداوند را مهواره

  بيابد، و چون بنده توبه كند، توبه او را بپذيرد و او را قبول منايد. رمحت به سوى بنده عاصى بازگردد تا بنده توفيق استغفار و توبه

  ٢.ثُم تَاَب َعَليهْم لِيُتوبُوا ِإن اللَه ُهَو التـواُب الرِحيمُ 

  پذير مهربان است.ترديد خدا همان توبهتوبه داد، تا توبه كنند. بى ]توفيق[ به آنان ]خدا[پس 

ميان دو توبه از جانب خداى متعال قرار دارد: يكى بازگشت خداوند مهربان به سوى بنده از سر رمحتش تا يعىن توبه بنده مهيشه 
اش را قبول منايد. البته بازگشِت خداى مهربان بنده را توفيق توبه دهد و ديگر، بازگشت خداى رمحان به بنده در اينكه او را بپذيرد و توبه

  ٣.»ِإنُه ُهَو التـواُب الرِحيمُ «سوى او بيشرت است: به سوى بنده، از بازگشت بنده به 
كه وقىت على (ع) براى فرزند خويش، حضرت جمتىب (ع) و مهه فرزندان البالغه است؛ چنانگونه خداشناسى، منطق قرآن و جاين

  معنوى خويش از دعا و توبه سخن گفته و به بازگشت به خدا فراخوانده، چنني فرموده است:

َأَمَرك َأْن َتسأَلُه لُِيعِطَيك، َو اْعَلم َأن الِذى بَيِدِه َخَزاِئُن السَماَواِت َواألْرِض َقد أِذَن َلك فى الدَعاِء، َو َتكفَل َلك باِإلَجابَِة، َو وَ 
َنُه َمن َيْحُجُبك َعنُه، َو َلم يُلجئ ك إَلى َمْن َيشَفُع َلك إليِه، َو َلْم يَمنَـْعك إن أَسأَت ِمَن َتْستَـْرِحَمُه ليرَحَمك، َو َلْم َيْجَعْل بَيَنك َو بيـْ

                                            
  .١٦٥ -١٦٦. مطهرى، جاذبه و دافعه على*، ص  ١
  .١١٨. توبه:  ٢
  .٤٠١، ص ٩؛ ج ٢٤٥، ص ٤؛ ج ١٣٣، ص ١؛ نيز بنگريد به: طباطباىي، امليزان ىف تفسري القرآن، ج ٥٤و  ٣٧. بقره:  ٣
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َشِدْد َعَليك فى قـَُبوِل اِإلنَابَِة، َو التوبَِة، َو َلم يـَُعاجْلك بالنـْقَمِة َو َلم يـَُعيّـْرك باِإلنابِة، َو َلْم يَفَضْحك َحيُث الَفضيَحُة بك َأْوَلى، َو َلم يُ 
ك َو َلْم يـُْؤيْسك ِمَن الرحمِة، بَْل َجَعَل نـُُزوَعك َعِن الذنب َحَسَنًة، َو َحَسَب َسّيَئَتك َواِحَدًة، َو َحَسَب َحَسنتَ  َلْم يُناِقشك بالَجريَمِة،

  ٤.َعشراً، َو فـََتَح لك بَاَب الَمَتاب، َو باَب اِإلسِتْعَتاب

رخصت داده و خود اجابت آن را برعهده گرفته هاى آسمان و زمين در دست اوست، تو را در دعا بدان خداوندى كه گنجينه
طلبى تا بيامرزدت. ميان تو و خود كسى را نگمارده تا تو را از وى و تو را فرموده كه از او بخواهى تا عطايت كند، از او آمرزش

كيفرت شتاب نفرموده؛   باز دارد؛ تو را به كسى وانگذاشته كه در نزد او شفاعت كند؛ اگر گناه كردى، از توبه منعت ننموده و در
ات را ندرد؛ در پذيرفتن توبه بر تو سخت نگرفته و چون به او بازگردى، سرزنشت نكند؛ آنجا كه رسوا شدنت سزاست، پرده

حساب گناهت را نكشيده و از بخشايش نوميدت نگردانيده، بلكه بازگشتت را از گناه نيك شمرده و هر گناهت را يكى گرفته و 
  اش را گشوده.ا ده به حساب آورده و دِر توبه را برايت بازگذارده و راه كسب خشنودىهر كار نيكويت ر 

قانون سازد، تا عبد به خصلت معبود درآيد. آنان كه خداوند را خودكامه، خشن و ىبسان مىانسان هرگونه خدا را بيابد، خود را آن
آيد و آنان كه خدايشان خداىي لطيف، رمحان و مهني رنگ درمى شان بهكنند، حكومت، مديريت، سياست و روابط اجتماعىتصور مى

  كنند.رو مىكند، به حكومت، مديريت، سياست و روابط اجتماعى مناسِب اين فهمكه جز عدل منىرحيم است
است كه هاى نادرست، و شناساندن خداىي ها و تلقىهاى علوى، اهتمامى جدى در پرياسنت انديشه خداشناسى از فهمدر آموزه

  است:هاى دينش را بر عشق و دوسىت خود بنياد ادهستون

  ٥.اَم َدَعائَِمُه َعَلى َمَحبِتهِ ِإن هذا اِإلسالَم ِديُن اِهللا الذى اصَطَفاُه لَِنفِسِه، َو اصطَنَـَعُه َعَلى َعيِنِه، َو أْصَفاُه ِخيَـَرَة َخلِقِه، َو َأقَ 

ى خود برگزيد و به ديده عنايت خويش آن را پروريد و بهترين آفريدگان خود را دين اسالم، دين خداست كه آن را برا
  هاى آن را بر دوستى خود استوار ساخت.مخصوِص رساندن آن به مردمان گردانيد و ستون

هند و آوران اهلى اين بوده است كه انسان را با حقيقت هسىت پيوند دحمور انديشه ديىن، خداشناسى است و اساس رسالت پيام
 انديشه خداباورى را به مردمان عرضه و ترويج و تثبيت كنند؛ زيرا خداباورى در معناى صحيحش چنان حتوىل در مهه شئون زندگى آدميان

سازد. خداباورى، شيفتگى، دلدادگى و حريت در برابر عظمت حقيقت هسىت، چيز را در جهت تعاىل دگرگون مىكند كه مههاجياد مى
شود و تكرار اسم برد و از لطافت آن غافل مىاساسى در زندگى آدمى دارد، اما انسان اين امر اساسى را از ياد مى مبناىي شگفت و

برد كه با چه حقيقت عظيمى مرتبط است. امريمؤمنان على (ع) آدميان را شود و انسان از ياد مىخداوند تبديل به صورتى لفظى مى
  متوجه اين امر كرده و فرموده است:

                                            
  .٣١مه البالغه، نا. سيد رضى، ج ٤
  .١٩٨. مهان، خطبه  ٥
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  ١.الَحْمُد ِهللا الذى أظَهَر ِمْن آثَاِر ُسلطَانِِه َو َجالِل كبرِيائِِه َما َحيـَر ُمَقَل الُعُيوِن ِمن َعَجاِئب ُقدرَتِهِ 

ها را از شگفتى قدرتش به حيرت هاى قدرت و عظمت خود را چنان هويدا كرده كه ديدهسپاس و ستايش خدا را كه نشانه
  آورده است!

َلم يـََرُه تُنكُرُه، َو ال الِذى َبَطَن َخِفياِت اُألُموِر، َو َدلْت َعَليِه َأعالُم الظُهوِر، َواْمتَـَنَع َعَلى َعيِن الَبصيِر، َفال َعيُن َمن الَحمُد ِهللا 
  ٢.قـَْلُب َمن أَثبَتُه يُبِصُرهُ 

ورى رد، گرچه بر ديده هيچ ديدهسپاس و ستايش براى خداوندى است كه در عمق رازهاى پنهاِن هر جريانى حضور دا
سان نه چشمى كه او را نبيند، انكارش تواند كرد و اش را گواهند. بدينآسا، هستىهاى جهان درخشنشيند، اما تمامى پديدهنمى

  نه قلبى كه پذيراى اوست، راهى به ديدنش دارد.

  ٣.َء ُدونَهُ ال َشيَء َفوَقُه، َوالَباِطِن فَ الَحمُد ِهللا ... َوالظاِهِر َفال َشي

چنان مخفى است كه چيزى از سپاس مخصوص خدايى است ... كه چنان آشكار است كه چيزى از او آشكارتر نيست و آن
  تر نيست!او مخفى

كه فرموده است: هسىت او پيداتر از هسىت ساير اشياست، زيرا هسىت او به خود پيداست و هسىت ساير اشيا بدو هويداست؛ چنان
» َماَواِت َواَألْرضِ اللو نور به چيزى گويند كه به خود پيدا و پيداكننده ساير اشيا باشد. ٤»ُه نُوُر الس  

 مهه عامل به نور اوست پيدا
 

 كجا او گردد از عامل هويدا

 زهى نادان كه او خورشيد تابان
 

 ٥به نور مشع جويد در بيابان

ر ذات خود پيدا، اما از حواس انسان پنهان است. پنهاىن او از حواس انسان از ناحيه خداوند هم پيداست و هم پنهان. او د
تر و قوى باشد، ظاهرتر است و برعكس، حمدوديت حواس است، نه از ناحيه ذات او. وجود مساوى با ظهور است و هرچه وجود كامل

حواس ما به حكم حمدوديىت كه دارد، فقط قادر است  تر است.تر و با عدم خملوطرت باشد، از خود و از غري پنهانهرچه ضعيف
ها، آوازها و غري اينها را ها، شكلموجودات مقيد و حمدود و داراى مثل و ضد را در خود منعكس كند. حواس ما از آن جهت رنگ

ديگر ستند و درزماىنجا هستند و در جاىي ديگر نيستند، در يك زمان هشوند، در يكحمدود مىكند كه به مكان و زماندرك مى
طور مداوم و يكنواخت شنيده نيست. اگر يك آواز بهطور يكنواخت باشد، قابل احساسجا بهنيستند؛ مثًال اگر روشىن مهيشه و مهه

كند، نسبت به حواس الوجود و فعليت حمض است و هيچ مكان و زمان او را حمدود منىشود. ذات حق كه صرفشود، هرگز شنيده منى
اطن است، اما او در ذات خود عني ظهور است و مهان كماِل ظهورش كه ناشى از كمال وجودش است، سبب خفاى او از حواس ما ب

                                            
  .١٩٥. مهان، خطبه  ١
  .٤٩. مهان، خطبه  ٢
  .٩٦. مهان، خطبه  ٣
  )٣٥): ٢٤ها و زمني است.( نور( . خدا نور آمسان ٤
  .٨. الفيض الكاشاىن، كلمات مكنونه من علوم اهل احلكمه و املعرفه، ص  ٥
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ماست. جهت ظهور و جهت بطون در ذات او يكى است. او از آن جهت پنهان است كه در ايت پيداىي است، او از شدت ظهور 
  ١در خفاست.

  ٢ٍء ال بُمَزايـََلٍة.َو َغيُر كل َشي ء ال بُمَقارَنٍَة،َمَع كل َشي

  با هر چيز هست، اما قرين آن نيست؛ غير از هر چيز است، اما جدا از آن نيست.

  ٣.َو ِإنُّه لَبكل َمكاٍن، َو فى كل ِحيٍن َو َأَواٍن، َو َمَع كل ِإنٍس َو َجانٍ 

  .و او در هر جا هست و در هر زمان، و با آدميان است و با پريان

َباِئِن البتَراِخى َمَساَفٍة، َوالظاِهِر الَحْمُد ِهللا الدال َعَلى ُوُجوِدِه بَخلِقِه، َو بُمحَدِث َخلِقِه َعَلى َأزَليِتِه ... َوالشاِهِد البُمَماسِة، َوال
َها؛ َو باَنِت اَألْشَياُء ِمْنُه بالُخُضوِع َلُه َوالرُجوِع ِإلَيهِ  اَألَشياِء بالَقهِر َلَها َو الُقْدرَةِ البُرؤيَة، َوالَباِطِن البَلطَاَفة. بَاَن ِمنَ    ٤.َعَليـْ

هاى نو به نو بر ازليت وى گواه است ...! سپاس و ستايش خدايى را كه به آفرينش خويش بر هستى خود راهنماست وآفريده
مسافتى در ميان آيد. آشكاراست، نه به ديدار؛  كه آن را بسايد؛ و جدا از آن است، نه آنكهچنانهمراه هر چيزى است، نه

نهان است، نه ناپديدار. از چيزها جداست، چه بر آنها چيره و تواناست؛ و هر چيز جز اوست، كه در برابر او خاضع است و 
  خداست.بازگشتش به

. او ناحمدود است، وىل با هر كندكران است، با هر چيزى هست، اما در او حلول منىخداى سبحان در عني آنكه ناحمدود و ىب
حمدودى هست. او قيم هر حمدودى است، وىل با هيچ چيز قرين و متحد نيست. اگر با موجودات نباشد، حمدود خواهد بود، و اگر با 

هر چيز موجودات قرين باشد، باز حمدود خواهد بود. پس، الزمه ازليت حق اين است كه با هر چيز باشد، وىل قرين او نباشد؛ خارج از 
باشد. خداوند با مهه موجودات معيت دارد. معيت خداوند، معيت قيوميت است و او قيوم موجودات مى ٥باشد، وىل جدا از آن نباشد.

معيت وجود با موجود، مانند معيت صاحب سايه با سايه است. وجود استقالىل براى هيچ موجودى متصور نيست و غري او وجودى 
  مهه چيز وجودى اعتبارى دارد.نيست مگر به اعتبار، و 

 هاى ماهاييم و هسىتما عدم
 

 تو وجود ُمطلقى فَِإىن ُمنا

 ما مهه شريان وىل شري َعَلم
 

 شان از باد باشد دم به دممحله

 شان پيداست و ناپيداست بادمحله
 

 آنك ناپيداست هرگز ُگم مباد

 باد ما و بود ما از داِد توست
 

 ٦اد توستهسىت ما مجله از اجي

آورد و در مهه وجوه چنني نزديك و لطيف و قيوم مهه چيز ببيند، در برابر عظمت حق، سر تسليم فرود مىاگر انسان خدا را اين
  كند.زندگى، از راه بندگى حق عمل مى

                                            
  .٦٥ -٦٧البالغه، ص . مطهرى، سريى در ج ١
  .١البالغه، خطبه ج. سيد رضى،  ٢
  .١٩٥. مهان، خطبه  ٣
  .١٥٢. مهان، خطبه  ٤
  .٩١البالغه، ص . جوادى آملى، حكمت نظرى و عملى در ج ٥
  .٦٠٢ -٦٠٥. مولوى بلخى، مثنوى معنوى، دفرت اول، ابيات  ٦
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  ب) خداشناسى در عينيت زندگى

  گر عظمت و قدرت خداوندند.ت، جلوهدر نگاه توحيدى على (ع)، عامل جلوه خداست و مهه موجودات و خملوقا

  ١.الَحْمُد ِهللا الُمتجّلى ِلَخلِقِه بَخلِقهِ 

  سپاس و ستايش خداى را كه به آفرينش مخلوقاتش بر آفريدگان خود نمودار است!

قدرت اهلى سر جا بپذيرد و گسرته نعمت او را ببيند و در مقابل عظمت اگر انسان خدا را به درسىت باور كند و حضور او را در مهه
كند و فرازى منىكشى و گردنرسد و هرگز گردنبرد و به آرامش حقيقى مىگاه پناه مىترين تكيهفرود آورد و به او دل بسپارد، به حمكم

  يابد.گونه است كه خداشناسى در عينيت زندگى معنا مىدارد. ايندر راه درست گام برمى

  ٢.َو َجِسيِم الّنعمِة َلَرَجُعوا إَلى الطرِيقِ  َو َلو َفكُروا فى َعِظيِم الُقدرَِة،

  گشتند.انديشيدند، به راه راست باز مىو اگر در بزرگى قدرت و كالنى نعمت او مى

  گردد.شود كه به مواردى از آا اشاره مىها شناخته مىهاىي دارد كه بدانخداشناسى در عينيت زندگى جلوه

  يك. امنيت روحى

شود و تر مىدر دل آدمى بيشرت بنشيند و هر چه عظمت حق در جان انسان بيشرت جلوه كند، روح آدمى فربه هر چه ياد خدا
  يابد.شود و از آنچه موجب حقارت و پسىت است، جنات مىانسان از امور دنياىي كه مايه اضطراب و تشويش است، آزاد مى

  ٣.ى َأعُينهمَعُظَم الَخاِلُق فى أَنُفِسهْم َفَصُغَر ما ُدونَُه ف

  هايشان ُخرد نمود.آفريدگار در جان آنان بزرگ بود، پس، هر چه جز اوست، در ديده

  شايسته است كه انسان چنني باشد:

  ٤.ا ِسَواهُ ك كل مَ ِإن ِمن َحق َمن َعُظَم َجالُل اِهللا ُسْبحانَُه فى نَفِسِه، َو َجل َموِضُعُه ِمْن َقلبِه َأن َيصُغَر ِعنَدُه ِلِعَظِم ذلِ 

خاطر اين بزرگى هر چه جز كسى كه جالل خداى سبحان در ديده جان او و منزلتش در دل او بزرگ آيد، سزاست كه به
  خداست، نزد او ُخرد نمايد.

ها و  ها و تنگناها، و خوشىيابد كه در سخىتانساىن كه عظمت خداوند در جانش بنشيند، به چنان امنيت روحى دست مى
  گونه مشخص كرده است:كه امام على (ع) آن را اينرود، چنانبازد و از مسري درست بريون منىخود را منىها گشايش

                                            
  .١٠٨البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ١
  .١٨٥. مهان، خطبه  ٢
  .١٩٣. مهان، خطبه  ٣
  .٢١٦خطبه  . مهان، ٤
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  ١.ْن ُيِحبُ فى الزالِزِل َوُقوٌر، َو فى الَمكارِِه َصُبوٌر، َو فى الرخاِء َشُكوٌر. ال َيِحيُف َعلى َمن يـُْبِغُض، َو ال يَْأثَُم ِفيمَ 

ها بسى پايدار، و در روزگار آسايش بسى سپاسگزار. بر  كننده آرام و استوار، و در ناخوشايندى  در پيشامدهاى زير و رو
  كسى كه دشمن دارد، به بيراهه ستم نرود، و درباره كسى كه دوست دارد، به گناه آلوده نشود.

  كشىفرازى و گردندو. نفى گردن

ماند. كشى منىفرازى و گردنلربيز سازد، ديگر جاىي براى گردن چون آدمى به مقام بندگى خويش رو كند و عظمت حق جانش را
سايد، وىل چنانچه از اين توهم خارج شود، هر چه در كند و سر بر آستان حق منىجترب و تكرب انسان از آن است كه توهم خداىي مى

  گردد.مقام بندگى باالتر رود، از جترب و تكرب دورتر مى

َعَظَمُتُه َأْن يَتواَضُعوا َلُه، َو َسالَمَة الِذيَن يَعَلُموَن َما  ن َعَرَف َعَظَمَة اِهللا أن يـَتَـَعظَم، فَِإن رِفَعَة الِذيَن يَعَلُموَن َماَو ِإنُه اليَنَبِغى ِلمَ 
  ٢.ُقدرَتُُه َأن َيْسَتْسِلُموا َلهُ 

دانند، در دى قدر كسانى كه بزرگى پروردگار را مىكه عظمت خدا را داند، سزاوار نيست خود را بزرگ خواند. بلنگمان آنبى
  دانند قدرت او تا كجاست، در آن است كه به فرمانش گردن نهند.كه مىاين است كه در برابر او فروتنى كنند، و سالمت آنان

  سه. توجيه مسئوليت انسانى

سازد؛ مسئوليىت كه در هر فتارش مسئول مىاحساس حضور در حمضر خدا، انسان را نسبت به خود و ديگران، نسبت به روش و ر 
  باشد.ماند و تابع عوارض بريوىن منىشرايطى برقرار مى

  ٣ء.ء، َوالُقوُة َعَلى كل َشيء، َوالَغَلَبُة ِلكل َشيَقد َعِلَم السَرائَِر، َو َخبَر الضَمائَِر، َلُه اِإلَحاطَُة بكل َشي

  ناست. بر هر چيز احاطه دارد، و چيرگى او بر همه چيز است، و بر هر چيز تواناست.ها بيبه رازها دانا و بر درون

آور است كه انسان حقوق مردمان را چون حقوق اهلى پاس در انديشه امام على (ع) اعتقاد به خدا و باور به توحيد چنان مسئوليت
  است. دارد؛ زيرا حقوق انساىن در بنياد توحيد و يكتاپرسىت پيوند خوردهمى

                                            
  .١٩٣. مهان، خطبه  ١
  .١٤٧. مهان، خطبه  ٢
  .٨٦. مهان، خطبه  ٣
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  ١َو َشد باِإلخالِص َوالتوحيِد ُحُقوَق الُمسِلِميَن فى َمَعاِقِدها.

  و] خداوند [حقوق مسلمانان را با اخالص و يكتاپرستى پيوند داده است.

  چهار. وارستگى و پرواپيشگى

گى انسان از پسىت و آلودگى، جتاوز و تر باشد، وارستسازد. هر چه اين باور عميقدار مىنگهباور به خدا آدمى را پرواپيشه و حرمت
  هاى اهلى و انساىن در آشكار و ان بيشرت خواهد بود.تعدى، و حركت انسان داخل مرزها و حرمي

  ٢.اتـُقوا َمَعاصى اِهللا فى الَخَلَواِت فَإن الشاِهَد ُهَو الحاكمُ 

  كننده است.است، خود داورى كه بيننده و گواهها بپرهيزيد، زيرا آناز نافرمانى خدا در نهان

  ٣.َو ال َتهِتكوا َأسَتارَكم ِعنَد َمن يَعَلُم َأْسَرارَكمْ 

  درى نكنيد.داند نهاِن شما را] از شما بهتر [پردهكس كه مىو نزد آن

  ٤.فَاتـُقوا اهللاَ الِذى أَنُتْم بَعْينهِ 

  پس، پروا كنيد از خدايى كه بر كارهاى شما بيناست!

  ستيزىپيشگى و ظلمپنج. عدالت

داند خداوند، عدالت پيشگان را دوست دارد ورزد؛ زيرا مىگشايد و به عدالت اهتمام مىكه به خدا اميان دارد، دست به ستم منىآن
  شود.چيز چون ستم و ستمگرى موجب دگرگوىن نعمت و شتاب در كيفر منىو از ظلم و ظاملان بيزار است. هيچ

                                            
  .١٦٧. مهان، خطبه  ١
  .٣٢٤. مهان، حكمت  ٢
  .٢٠٣. مهان، خطبه  ٣
  .١٨٣. مهان، خطبه  ٤
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َو َمْن ظََلَم  نِصِف الناَس ِمْن نَفِسك َو ِمْن َخاصِة َأهِلك َو َمْن َلك ِفيِه َهًوى ِمْن َرِعيِتك، فَِإنك ِإّال تـَْفَعْل َتْظِلْم،أَْنِصِف اَهللا َو أَ 
  ١.باً َحّتى يـَْنزَع َو يـَُتوبَ ِعَباَد اِهللا كاَن اهللاُ َخْصَمُه ُدوَن ِعَباِدِه، َو َمْن َخاَصَمُه اهللاُ َأْدَحَض ُحجَتُه، َو َكاَن لِّلِه َحرْ 

ات، و از جانب هركس از شهروندانت كه به او گرايش و وابستگى دارى، داِد خدا و مردم را از جانب خودت و خاندان ويژه
و اى. و هركه به بندگان خدا ستم كند، خداوند به جاى بندگانش به دادستانى از او برخيزد، بده، زيرا اگر چنين نكنى ستم كرده

] باطل و نابود سازد، و او با خدا پيوسته در جنگ باشد تا آنكه دست بكشد و توبه آرد و دليل او را [در دادگاه دادگرى
  [جبران نمايد].

  ٢ٌء َأْدَعى ِإَلى تـَْغيير نِعمِة اِهللا َو تَعجيل نِْقَمِتِه ِمْن إقَاَمٍة َعَلى ظُلٍم.َو لَْيَس َشي

  دن، نعمت خدا را دگرگون ندارد، و كيفر او را نزديك نيارد.چيز چون بنياد ستم نهاو هيچ

  شش. استقامت و پايدارى

سازد، و وى را به قوت حق قوى و بااستقامت و پايدار زدايد، وحشت او را از هر جهت زايل مىانس به حق، غربت آدمى را مى
  خبشد.سازد و تواناىي منىنسان را استوار و راسخ منىو مشكالت، ا هاچيز مانند ياد حق و تكيه به خدا در سخىتكند. هيچمى

  ٣الّلُهم ِإنك آَنُس اآلِنِسيَن ِإلْولِياِئك، و َأْحَضُرُهْم بالِكَفايَِة لِلُمتَـوَّكليَن َعَليك.

  ترى.ارداناند، از هركس كخدايا! تو از همه همدمان، با دوستانت بيشتر همدمى و براى كسانى كه كار خود را به تو واگذارده

ُهُم الُغْربَُة آَنَسُهْم ِذكُرك، َو ِإْن ُصبْت َعَلْيهُم الَمَصاِئُب َلَجُأوا ِإَلى اِإلْسِتَجارَة بك، ِعْلمَ  ًا بَأن َأزِمَة األُُموِر بَيِدك، َو ِإْن َأوَحَشتـْ
  ٤.َمَصاِدَرَها َعْن َقَضاِئك

ها بر آنان فرو بارد، به تو پناه آرند و رو به درگاِه تو سازد؛ و اگر مصيبت اگر غربتشان به وحشت اندازد، ياِد تو آنان را آرام
  دانند سررشته كارها به دست توست، و سرچشمه كارها از قانونمندى حاكم بر هستى برپا شده از جانب توست.دارند، چه مى

  هفت. آزادى و آزادى گرايى

ماىن كه انسان به حقيقت هسىت روى نكند و دل به خدا نبندد، در بندگى غري اميان به خدا ضامن آزادى آدمى از غري خداست. تا ز 
چشد. انسان، آزاد از غري خدا آفريده شده و شايسته نيست جز در برابر خدا سر خم كند برد و طعم آزادى حقيقى را منىسر مىخدا به

ها و هر معبودى جز خدا ن بوده است كه آدمى را از دام بتآوران اهلى ايو گوهر آزادى و آزادگى خود را ارزان بفروشد؛ تالش پيام
  جنات دهند و به بندگى حق، يعىن آزادى مطلق برسانند.

                                            
  .٥٣. مهان، نامه  ١
  . مهان. ٢
  .٢٢٧. مهان، خطبه  ٣
  . مهان. ٤
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  ١.طَاِن ِإَلى طَاَعِتهِ ِه، َو ِمْن طَاَعِة الشيْ فـَبَـَعَث اهللاُ ُمَحمداً َصلى اهللاُ َعَليِه َو آِلِه بالَحّق لُِيْخرَج ِعَباَدُه ِمْن ِعَباَدِة اَألْوثَاِن ِإَلى ِعباَدتِ 

پس خدا، محمد را به حق برانگيخت، تا بندگانش را از پرستش بتان بيرون آرد و به عبادت او درآَوَرد، و از پيروى شيطان 
  برهانَد، و به اطاعت خدا راه نمايد.

  ٢َو الَتكْن َعْبَد َغْيِرك َو َقْد َجَعَلك اهللاُ ُحّراً.

  را آزاد آفريده است. بنده ديگرى مباش كه خداوند تو

  پرسش و پژوهش

  هاى آن چيست؟البالغه از چه سنخ خداشناسى است و شاخصه. خداشناسى در ج١
  است؟البالغه قابل تبينيچگونه در ج» حمور انديشه ديىن، خداشناسى است«. اين سخن كه ٢
  الغه يافت؟البتوان در ج. چه مواردى ديگر از خداشناسى در عينيت زندگى را مى٣
  . چرا و چگونه اميان به خدا ضامن آزادى انسان از غري خداست؟٤
  توان تبيني كرد؟البالغه مى. پيدا و پنهان بودن خداوند را با چه عبارات ديگرى از ج٥

  منابع براى مطالعه بيشتر

  البالغه.البالغه، ران، بنياد جاهللا صاىف گلپايگاىن، اهليات در ج. لطف١
  البالغه، ران، پيام آزادى.. حممد مفتح، حكمت اهلى در ج٢
  البالغه.البالغه، ران، بنياد ج. حممدعلى گرامى، خدا در ج٣
  
  

                                            
  .١٤٧. مهان، خطبه  ١
  .٣١. مهان، نامه  ٢
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  فصل دوم: پيامبرى و پيشوايى

  اهداف

  هدف از ارائه فصل پيامربى و پيشواىي اين است كه خواننده:
  آورى آشنا شود.. با فلسفه وحى و پيام١
  از رسالت پيامرب خامت آگاهى يابد.. ٢
  . به استمرار پيامربى در پيشواىي توجه پيدا كند.٣
  . جايگاه پيشوايان پس از پيامرب اكرَم را دريابد.٤
  . به موضوع جاودانگى پيشواىي براى استمرار هدايت اهلى توجه يابد.٥

  آورىالف) فلسفه وحى و پيام

ت حق براى هدايت آدميان، نشان دادن راه رفنت به سوى بلنداى هسىت و گشودن درهاى ترين جلوه بارش رمحزيباترين و لطيف
اند تا انسان را از حضيض خاك به بلنداى افالك بربند آورى ممكن نيست. پيامربان آمدهشت است. اين كار جز به ميمنت وحى و پيام

گرى رمحت بيكران خداوندى در تر و دلرباتر از جلوهعامل، عظيماى در و از جهنم حيوانيت به شت انسانيت برسانند. هيچ حادثه
شود. آورى نيست، كه بدون آن، راه به سوى حقيقت هسىت و درهاى شىت و رازهاى معنوى بر بشر گشوده منىلباس وحى و پيام

كه بتوان بدان بارگاه به غري از منبع   شود و اين انتظارآورى بر آدميان خاكى گشوده منىدرهاى خاص آمساىن جز به بركت وحى و پيام
  آورى راه يافت، انتظارى بيهوده است.وحى و پيام

  ١بَحق َأُقوُل َلكْم ... َو َما يـُبَـلُغ َعِن اِهللا بَعَد ُرُسِل السَماِء ِإّال الَبَشُر.

كند] و حقايق الهى را به ديگران مىرسانان آسمان، از طرف خدا جز بشر تبليغ نگويم ... كه بعد از پيامبه حق به شما مى
  رساند [.نمى

اينان  ٢شود؛واسطه فرشتگان مقرب خداوند فرستاده مىهاىي هستند كه بهآوران اهلى، واسطه ابالغ پيامتنها افرادى از بشر، يعىن پيام
  كه امريمؤمنان على (ع) فرموده است:دهند؛ چنانهستند كه راه حق را به آدميان نشان مى

                                            
  .٢٠البالغه، خطبه رضى، ج. سيد  ١
  .٦٦١، ص ١البالغه، ج . مكارم شريازى، پيام امام امرياملؤمنني*، شرح تازه و جامعى بر ج ٢
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 بتَـْرِك اِإلْعَذاِر ِإلَْيهْم. َفَدَعاُهْم َعَث اُهللا ُرُسَلُه بَما َخصُهْم بِه ِمْن َوْحيِه، َو َجَعَلُهْم ُحجًة َلُه َعَلى َخْلِقِه، لَِئّال َتجَب الُحجُة َلُهمْ بَـ 
  ١.بِلَساِن الصْدِق ِإَلى َسبيِل الَحقِ 

ص ايشان فرمود؛ آنان را حجت خود بر آفريدگانش نمود تا براى مردمان خداوند پيامبرانش را برانگيخت و وحى خود را خا
  جاى عذرى نمانَد. پس، به زبانى راست، آنان را به راه حق خواند.

ِه، َو َيْحَتجوا َعَلْيهْم بالتْبِليغ، َو يُِثيروا عَمتِ فـَبَـَعَث ِفيهْم ُرُسَلُه، َو َواتـََر ِإلَْيهْم أَنبَياَءُه، لَِيْسَتْأُدوُهْم ِميثَاَق ِفْطَرتِِه، َو يُذَكروُهْم َمْنِسى نِ 
  ٢َلُهْم َدفَاِئَن الُعُقوِل، َو يـُُروُهم آياِت الَمْقِدرَِة.

درپى به سوى آنان گسيل داشت، تا از ايشان پس خداوند فرستادگان خود را در ميان ايشان برانگيخت و پيامبرانش را پى
رند، و نعمت فراموش شده را به يادشان آرند، و با رسانيدن پيام پروردگار، حجت را بر آنان بخواهند كه حق ميثاق فطرت را بگزا

  هاى قدرت خدا بازسازند.هاى ِخَرد را بر ايشان بگشايند و چشم آنان را به روى نشانهتمام كنند، و گنجينه

  شود:از اين سخن امام (ع) نكات ذيل استفاده مى
ره از ، كساىن را برانگيخته است كه فرستادگاىن از جانب او براى هدايت آنان باشند و هيچ ملىت ىب. خداوند از ميان مهه مردم١

  فرستادگان اهلى نبوده است.
  اند.آوران اهلى، يكى پس از ديگرى به سوى مردم آمده و راه هدايت را برايشان گشوده. پيام٢
از نوع انسان پيماىن فطرى گرفته است كه جز او را نپرستند، اما عوامل طور فطرى عاشق كمال مطلق است و خداوند . انسان به٣

افكنند و آدمى مصداق كمال را ها بر اين فطرت سايه مىهاى پست و وابستگىخمتلفى چون: استكبار، خودخواهى، حرص، تعلق
به وفاى به پيمان فطرى و رو كردن به كمال كند. پيامربان در رسالت خود مردمان را گريد و به پيمان فطرت خود وفا منىاشتباه مى

  خوانند.مطلق حقيقى فرا مى
. خداوند از سر رمحت گسرتده خويش، امكانات الزم را براى شكوفاىي استعدادهاى انسان در جهت كمال مطلق در اختيارش  ٤

ها را كه راهگشاى ه علل گوناگون اين نعمتگذاشته است، از مجله: توان شناخت، انديشه، آزادى و اختيار، اراده و جز اينها. انسان ب
  كند.اند، فراموش مىجهاىنجهاىن و آناو به سوى حقيقت هسىت و سعادت اين

  آورند تا به راه هدايت آيند.هاى فراموش شده را به ياد آدميان مى. پيامربان نعمت٥
  منايند.ويند و حجت را بر آنان متام مىگآوران اهلى با بياىن روشن و داليلى آشكار با مردمان سخن مى. پيام٦
انگيزند و آن را از برمى -كه پيامرب دروىن ايشان است  -ها راآوران اهلى براى اجنام دادن رسالت هدايت آدمى، عقل انسان. پيام٧

ت را برگزيند و با پيامربان سازند تا انسان خود، راه هداياسارت هواوهوس، آلودگى و ناپاكى، باورهاى غلط واعتقادات نادرست آزاد مى
  گردد.مهراه

گشايند تا انسان در برابر عظمت حق سر تسليم سايد و به حق تن هاى قدرت خدا مىآوران اهلى چشم آدميان را بر نشانه. پيام٨
  ٣دهد.

                                            
  .١٤٤البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ١
  .١. مهان، خطبه  ٢
  .١٩٨ - ٢٠٠البالغه، ص . بنگريد به: جعفرى، آموزش ج ٣
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  آور خاتمب) پيام

اند. اين مكتب با توجه به به مكتب واحدى بوده آوران اهلى با وجود اختالفات فرعى و ظاهرى، روح پيامشان يكى بوده و وابستهپيام
صورت مكتىب كامل و جامع براى هدايت مهيشگى بشر و پاسخ به نياز انسان استعداد جوامع بشرى، به تدريج مراحلى را طى كرده تا به

  عصر خامتيت به دين عرضه شده است.

  ١.لى اهللاُ َعَليِه َو آِلِه، ِإلنَجاِز ِعَدتِِه، َو َتَماِم نـُبُـوتِهِ ِإلى َأن بـََعَث اهللاُ ُسْبَحانَُه ُمَحمداً َرُسوَل اهللا، صَ 

  تا آنكه خداى سبحان، محمِد را برانگيخت براى اينكه وعده خود را انجام دهد و پيامبرى را به آن حضرت ختم نمايد.

ر خود را با ديىن كامل براى هدايت مهه مردمان،  آو وعده حق اهلى اين بوده است كه لطف خود را بر آدميان متام كند و آخرين پيام
  شان برانگيزد.گشودن درهاى آمسان و راهنماىي آدميان به سوى كمال شايسته

  ج) هدف برانگيخته شدن آخرين فرستاده الهى

  با هدف هدايت مهه مردمان به واسطه كتاىب جاودان برانگيخته شد. -آخرين فرستاده اهلى -پيامرب اسالم

َو ِمْن طَاَعِة الشْيطَاِن إَلى طَاَعِتِه،  اُهللا ُمَحمداً، َصلى اُهللا َعَلْيِه َو آِلِه، باْلَحق لُِيْخِرَج ِعَباَدُه ِمْن ِعَباَدِة اَألْوثَاِن إَلى ِعَباَدتِِه، فـَبَـَعثَ 
  ٢.بُقرآن َقْد بـَيـَنُه َو َأْحكَمهُ 

از پرستش بتان برون آرد و به عبادت او درآَوَرد، و از پيروى شيطان پس خدا، محمد را به حق برانگيخت تا بندگانش را 
  هايش را روشن و استوار فرمود.برهانَد و به اطاعت خدا راه نمايد؛ به واسطه قرآنى كه قوانين و راهنمايى

پرسىت و پرسىت، گروههوتپرسىت، شپرسىت چون: غريخداپرسىت، قدرتاساس رسالت پيامرب اكرَم آن است كه انسان را از هر نوع بت
ها جنات خبشد و به سازد، از روابط شيطاىن و گمراهىپرسىت، و نيز از اطاعت هر آنچه آدمى را از خدا دور مىهاى بتديگر صورت

  ده است:اى كه در آن چگونگى درود فرستادن بر پيامِرب را بيان كرده، فرمو آستان هدايت رهنمون سازد. امريمؤمنان على (ع)، در خطبه

لَفاِتِح ِلَما انَغَلَق، َوالُمْعِلِن اللُهم ... اْجَعْل َشَراِئَف َصَلواِتك َو نـََواِمى بـَرَكاِتك َعَلى ُمَحمٍد َعْبِدك َو َرُسولك الَخاتِم ِلما َسَبَق، َوا
يل ... َواعيًا ِلَوْحيك، َحاِفظًا ِلَعْهِدك، َماِضيًا َعَلى نـََفاِذ َأْمِرك، الَحق بالَحق، َوالداِفِع َجْيَشاِت األَباِطيِل، َو الداِمِغ َصْوالِت اَألَضالِ 

  ٣َحتى َأْوَرى قـََبَس الَقابِس، َو أَضاَء الطرِيَق لِْلَخابِط، َو ُهِدَيْت بِه الُقُلوُب بـَْعَد َخْوَضاِت الِفَتِن ....

و پيامبر خود گردان، كه خاتم پيامبران پيشين، گشاينده درهاى  ها را خاص بندهبارخدايا! بهترين درودها و پربارترين بركت
ها و در هم كوبنده تسلط  ] رحمت بر مردم و زمين [، آشكاركننده حق با برهان، فرو نشاننده جوش و خروش نادرستىبسته

ن است، تا آنجا كه چراغ هاست ... وحى تو را به گوش جان شنوا، عهد تو را نگهبان، و در راه اجراى فرماِن تو رواگمراهى

                                            
  .١البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ١
  .١٤٧. مهان، خطبه  ٢
  .٧٢. مهان، خطبه  ٣
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ها به ها و گمراهىهاى فرورفته در فتنهجويندگان حق را فروغ بخشيد، بر سر راه گمراهان چون خورشيدى بدرخشيد و دل
  راهنمايى او رَخت به كنار كشيد.

  يافت.زمينه حتول به هدايت منىها گرديد، و قلبشد، راِه سعادت مهوار منىچنني دِر هدايت گشوده منىجز با ظهور پيامرب خامت، اين

  آور الهىد) صورت و سيرت آخرين پيام

پيامرب اكرَم كه خود رتين صورت و سريت را داشت، به زيباترين صورت و با نيكوترين سريت مردمان را به هدايت خواند و راهى را  
  ريت آن حضرت فرمود:كه خود رفته بود، براى جنات آدميان ترسيم منود. على (ع) در توصيف صورت و س

َر الَبريِة ِطْفًال، وَ   أَْنَجَبها كْهًال، َو أْطَهَر الُمَطهريَن َحتى بـََعَث اُهللا ُمَحمداً، َصلى اُهللا َعَلْيِه َو آِلِه، َشِهيدًا َو بِشيرًا َو نَِذيراً، َخيـْ
  ١ِشيَمًة، َو أْجَوَد الُمسَتْمَطريَن ِديَمًة.

دهنده؛ بهترين آفريدگان، آنگاه كه خردسال بود، و  ا برانگيخت، گواهى دهنده، مژده رساننده، و بيمتا اينكه خدا محمَد ر 
تِر پاكيزگان در ُخلق وخوى؛ و گاِه بخشش، ابر، برابِر دستش خشك ترين آنان، هنگامى كه كهنسال بود؛ پاكيزهترين و برگزيدهكريم

  نمود.مى

خداوندى بر مردمان بود. او با گذشت و بزرگوارى، لطف و مهرورزى و استقامت و پايدارى  پيامرب اكرِم جلوه كامل رمحت و خبشش
هاى گمراه و گمگشته و مردمان خسته و فرورفته در ظلمت و نكبت اهتمام كرد و زجنريهاى چونان طبيىب حاذق و دلسوز به مداواى دل

  اسارت را گشود و راه پرواز و تعاىل را ترسيم منود.

                                            
  .١٠٥. مهان، خطبه  ١
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ان ُصم، َو أَْلِسَنة واٌر بِطبِه، َقْد َأْحكَم َمَراِهَمُه، َو َأْحَمى َمَواِسَمُه؛ َيَضُع ذِلك َحيُث الَحاَجُة ِإلَيِه ِمْن قـُُلوب ُعْمى، َو آذَ طَبيٌب دَ 
َرِة.   ١ُبكم. ُمَتَتبٌع بَدَوائِِه َمَواِضَع الَغْفَلِة، َو َمواِطَن الَحيـْ

هم او بيمارى را بهترين درمان،] و آنجا كه دارو سودى ندهد [داغ او سوزان است طبيبى كه بر سر بيماران گردان، مر 
هاى خسته چون مرهم و بيم دادن او از عذاب قيامت براى غافالن، چون داغ فراهم است). آن را به هاى او براى دل(بشارت

هايى كه ناگوياست. با داروى خود واست و زبانهايى كه ناشن] از ديدن حقيقت [نابيناست، گوشهايى نهد كههنگام حاجت بر دل
  هايى را جويد كه در غفلت و] يا از هجوم شبهه [در حيرت است.دل

  ٢ِة الَحَسَنِة.فـََباَلَغ، َصلى اهللاُ َعَليِه َو آِلِه، فى النِصيَحِة، َو َمَضى َعَلى الطرِيَِقِة، َو َدَعا إَلى الِحكَمِة، َواْلَموِعظَ 

خيرخواهى را به نهايت رساند، و به راه راست رفت، و از طريق حكمت و موعظه نيكو، مردم  -خدا بر وى باد كه درود  - او
  را به خدا خواند.

  ه) پيشوايى

طريق تعاىل و سري به مقصد كمال در زندگى، پذيرد؛ زيرا طىبا قطع وحى و ختم نبوت، نياز آدمى به هدايت و رهربى اهلى پايان منى
ترين كس پس از شود؛ پيشواىي كه اين راه را خود طى كرده باشد، عاملگِر به درسىت ميسر مىيافته وهدايتبا پيشواىي، هدايتدر مهراهى 

و حتقق ديانت باشد. على (ع) در توصيف خاندان پيامَرب و پيامرب اكرَم به قرآن كرمي و تواناترين شخص در تداوم خبشيدن به رسالت
  وده است:جانشينان آن حضرت فرم

  

أقَاَم اْنِحَناَء َظْهرِِه، َو أْذَهَب اْرتَِعاَد  ُهْم َمْوِضُع ِسرِِه، َو َلَجأُ أْمرِِه، َو َعْيَبُة ِعْلِمِه، َو َموِئُل ُحكِمِه، َو ُكُهوُف كتُبِه، َو جَباُل ِدينِه، بِهمْ 
  ٣.فـََراِئِصهِ 

گيرد به حق راه برده است. مخزِن علم پيامبرند و احكام شريعِت او ها سپرده شده است، و هر كه آنان را پناه  راز پيامبر بدان
  ها راست، و ثابت و پابرجاست.را بيانگر. قرآن و سنت نزد آنان در امان، چون كوِه افراشته دين را نگهبان، پشت اسالم بدان

  در اين سخن، هشت نكته مطرح شده است.
  دار شوند.توانند با رهربى اهلى، هدايت و تدبري امور مردمان را عهدهرو، مىايناند. از . اوصياى پيامرب (ص) حامل اسرار اهلى١
  جبويند.اند. مردم پس از پيامرب بايد به ايشان پناه بربند و حق را نزد آنان. آنان پناهگاه امور اهلى٢
  است.. علومى كه براى هدايت بشر الزم است، از طريق پيامرب به اوصياى آن حضرت رسيده٣
  . آنان مرجع دين و بيانگر آنند.٤
  ماند.. قرآن و سنت با آنان سالمت مى٥
  . پيشوايان معصوم مايه استوارى دين و پابرجاىي راه هدايتند.٦
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  ماند.. قامت دين با آنان راست مى٧
  گردد.شود و مسري كمال به درسىت طى مىها از دين زدوده مى. با آنان احنراف٨

  اى حمروم سازد، پشيماىن نصيبش گردد.سود بـََرد، به سعادت رسد و هر كس خود را از چنني گنجينه هر كس از هدايت آنان

ِنَم، َو قَاِصَدٌة. َمْن َأَخَذ بَها َلِحَق َو غَ  َو ِعْنَدنا، َأْهَل البَـْيِت، أَبـَْواُب اْلِحكِم، َو ِضَياُء اَألْمِر. َأال َو ِإن َشَرائَِع الِديِن َواِحَدٌة، َو ُسبـَُلهُ 
َها َضل َو َنِدمَ    ١.َمْن َوَقَف َعنـْ

] كه نزد ماست هاى ديندرهاى حكمِت الهى نزد ما اهل بيت، گشوده و چراغ دين با راهنمايى ما افروخته است. بدانيد كه راه
ى كه در آن راه [يك راه است و آن، راست و كوتاه است. كسى كه آن راه را پيش گيرد، به منزل رسيده و غنيمت برد، و كس

  نرود، گمراه گشته و پشيمانى خورد.

                                            
  .١٢٠. مهان، خطبه  ١
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  و) استمرار پيامبرى در پيشوايى

درى كه پيامرب اكرَم براى هدايت بشر گشود و راهى كه آن حضرت براى جنات بشر مهوار منود، با وجود اوصياى او و انديشه و راه و 
  ت و كوتاه است، به آنان پيوند خورده است.يابد، و آنكه خواهان راه راسدهى ايشان تداوم مىرسم، و جهت

ُرُه، َو َأن ُمَحمدًا َعْبُدُه َو َرُسولُُه. َأْرَسَلُه بَأْمرِِه َصاِدعاً، َو بذِكرِِه نَا ِطقاً، فََأدى َأِميناً، َو َمَضى َرِشيداً. َو َخلَف َو َنْشَهُد َأْن ال ِإلَه َغيـْ
 َمْن تـََقد .َنا رَايََة الَحق َها َزَهَق، َو َمْن َلزَِمَها َلِحقَ ِفيـْ   ١.َمَها َمَرَق، َو َمْن َتَخلَف َعنـْ

دهيم كه خدايى جز او نيست، محمد بنده و فرستاده اوست. او را فرستاد تا فرماِن وى را آشكارا برساند، و نام او گواهى مى
سر گذارد و نشانه حق را ميان ما برجا نهاد. كسى  جهان را پشت را بر زبان براند. او وظيفه پيامبرى را به امانت گزارد و رستگارانه

  كه از آن پيش افتد، از دين بيرون است، آنكه پس مانَد، تباه و سرنگون است و آنكه همراهش باشد، با رستگارى مقرون است.

  ٢ْم َعِن السَراِر.بَنا اْهَتَديـُْتْم ِفى الظْلَماِء، َو َتَسنْمُتُم الَعْلَياَء، َو بَنا انـَْفَجْرتُ 

  به راهنمايى ما از تاريكى درآمديد و به بلنداى برترى برآمديد و از شب تاريك برون گشتيد] و به سپيده روشن درون شديد [.

  ز) شناخت پيشوايان الهى

ن اين حقيقت را ماند، اما مهم آن است كه انسادرهاى هدايت اهلى پس از پيامرب اكرَم با وجود اوصياى آن حضرت گشوده مى
  دهندگان راه پيامربند.كنندگان حقايق دين و احكام آن و ادامهترين كسان به پيامرب، وارثان علم او و بياندريابد و بداند كه آنان نزديك

  ٣أَبـَْوابها.َنْحُن الشَعاُر َو اَألصحاُب، َوالَخَزنَُة َواألَبَواُب؛ َو التـُْؤَتى البُـُيوُت ِإال ِمنْ 

  ها جز از درهاى آن درنيايند.ها و درها] ى شهر دانش او [؛ و به خانه] پيامبر [و گنجينهم خاصگان و يارانمايي

رو، شناسانيدن آنان حجىت براى مهه شناخت پيشوايان اهلى، شناخت پيامرب؛ و پريوى از آنان، دنبال كردن راه رسول خداست. ازاين
  خبش آن گام زنند.ان، راه رسالت را استمرار خبشند و در جهت اهداف سعادتخواستاران حق است، تا با پريوى از ايش

ستايند و بسيار در صدد شناساندن حممِد را چنني مىچرا پيامرب بزرگ اسالم، و پس از او، امرياملؤمنني و فرزندان بزرگوارشان، آل
  كنند؟دنبال مىدوسىت است، يا هدىف ديگر را اند؟ آيا از سر خودخواهى و خانوادهآنان

كه اىگونهدر پاسخ بايد گفت كه آنان پيامرب و حق را شناساندند، پرچم گسرتش حق را بر دوش گرفتند و در كنار حق ايستادند، به
خود منود حق شدند؛ سراسر وجود، رفتار و انديشه آنان با حق درآميخت، طورى كه جدا كردن آنان از حق و دور كردن حق از آنان 

  باشد.ذير منىپامكان
اى جز كنار زدن حق شوند. سپاه باطل براى چريه شدن بر جهان، چارهرو مىهاى بسيار روبهبديهى است كه چنني كساىن با دمشىن

هاى آنان را اند اين خاندان را بشناسانند، نشاىنرو، پيامرب و خاندانش پيوسته كوشيدهو پوشيدن جامه حق و رياكارى ندارد. ازاين
اند، اشتباه نشوند و راه را بر مدعيان دروغني ببندند. اگرچه حقشان د، تا با مدعيان حق و اهل باطل كه جامه حق بر تن كردهبدهن
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ها، حجىت است براى مهه خواستاران حق، و بر مهه كساىن كه ها و شناساندنكردنپيوسته پاميال شده است، ليكن مهني وصف
  ١بيندازند.جويان را به شبهه خواهند حقمى

  امريمؤمنان على (ع)، در مواردى بسيار به اين امر پرداخته و در شناسانيدن اين پيشوايان اهلى سخن رانده؛ از مجله فرموده است:
ْن ِحَكِم َمْنِطِقهْم. ال ُخيَالُِفون احلَْق، َو بَاِطنهْم، َو َصْمُتُهْم عَ ُهْم َعيُش اْلِعْلم، َو َمْوُت اَجلْهِل. ُخيْربُكْم ِحْلُمُهْم َعْن ِعْلِمهْم، َو ظَاِهُرُهْم َعنْ 

  ٢.َباِطُل َعْن ُمَقاِمِه، َوانـَْقَطَع ِلَسانُُه َعْن َمْنبِتهِ ال َخيَْتِلُفوَن ِفيه. ُهْم َدَعائُِم اِإلْسالِم، َو َوالِئُج اِإلْعِتَصاِم. ِْم َعاَد احلَُْق ِإَىل ِنَصابه، َوانـْزَاَح ال
شان و خاموش بودنشان از شان مشا را از دانش آنان و برون آنان از اناند و ناداىن را مرياننده. بردبارىه كنندهآنان دانش را زند

دارند. ] مردمان را [نگاه مىها كههاى دينند و پناهگاهحكمِت بيان ايشان خرب دهد. نه با حق ستيزند و نه در آن خالف دارند. ستون
  شود.شود، و زبانش از بُن بريده مىگردد و باطل از آجنا كه هست، رانده مىخود باز مى حق به واسطه آنان به جاى

  آنان معيار حق، استوانه دين، دريچه علم به هدايت و راهنماىي مهيشگى بشرند.

  هاى واالى راهبرىح) نمونه

يافته، دوازده هاى برجسته و كماله انسانيافته است. از ميان مهانسان در سري به كمال مطلق، پيوسته نيازمند راهربى كمال
هاى واالى انساىن را بر عهده دارند. ميان مهه بردن بشر به قلهشخصيت به قله كماالت انساىن رسيده و پس از پيامرب اكرَم، مسئوليت راه

كس با اند و هيچوى حقيقت هسىتاند، راهنماى انسان سرگشته به سترينستارگان درخشان آمسان انسانيت، دوازده ستاره كه درخشان
  آنان قابل قياس نيست.

ْم َعَلْيِه أبَداً. ُهْم أَساُس الِديِن، َو ِعَماُد اليـَُقاُس بآِل ُحممد، َصلى اُهللا َعَلْيِه َو آلِِه، ِمْن هِذِه األُمِة َأَحٌد، َو اليَُسوى ِْم َمْن َجَرْت نْعَمُتهُ 
  ٣.ُء الَغاِىل، َو ِْم يـَْلَحُق التاِىل، َو َهلُْم َخَصاِئُص َحق الوِاليَِة، َو ِفيهُم الَوِصيُة َوالِورَاثَةُ الَيِقِني. إِلَْيهْم يَِفي

حممَد توان پرورده نعمت ايشان را در رتبت آنان داشت، كه آلاز اين امت كسى را با خاندان رسالت مهپايه نتوان پنداشت و هرگز منى
اند. هر كه از حد درگذرد، به آنان بازگردد و آنكه وامانَد، به ايشان پيوندد. خصوصيات حق واليت و حكومت يقنيپايه دين و ستون 

  ] در حق آنان ثابت است.براى آنان حمرز است، و وصيت و وراثت [نبوى
كس از امت كه هيچاىگونهسازد، بههاىي هستند كه آنان را شايسته رهربى مردمان پس از پيامرباكرَم مىاوصياى پيامرب داراى ويژگى

اند، و دين را به متامى پايه آنان دانست و با ايشان برابر گرفت و حىت مقايسه منود، زيرا آنان اساس دين و ستون يقنيتوان هماسالم را منى
درباره آنان وصيت كرد و پيشواىي توان يافت. و اگر پيامرب اكرَم توان گرفت و در زندگى و سريت آنان مىو به درسىت از ايشان مى
  ٤ها بود نه موضوع پيوند خويشاوندى.خاطر مهني واقعيتمردمان را به آنان سپرد، به

  ط) جاودانگى پيشوايى براى استمرار هدايت الهى

آن كرمي و رسالت پيامرب اكرَم براى هدايت بشر حمدود به زمان و مكان نيست، بلكه جاودان است. اين جاودانگى به واسطه قر 
  يابد.مىهادياىن معصوم كه اوصياى پيامربند، حتقق
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بُطَل ُحَجُج اِهللا َو بـَيَناتُُه. َو َكم َذا؟ َو أيَن اللُهم بـََلى، ال َختُلوا األرُض ِمن قَائٍِم لِلِه ُحبجٍه. إما ظَاِهرًا َمشُهورًا، أو َخائًِفا َمغُمورًا، لَِئّال تَ 
َها نُظَرَاَءُهم َو يَز] َرُعوَها ىف َواِهللا األقـَلوَن َعَدًدا، َو األعَظُموَن ِعنَد اِهللا َقد] رًا. َحيَفُظ اُهللا ِم ُحَجَجُه َو بـَيَناتِِه َحىت يُوِدُعو  أُولِئَك؟ أُولِئكَ 

  ١.ِني ... أولَِئَك ُخَلَفاُء اِهللا ىف أرِضِه َو الدَعاُة إَىل ِدينهِ الَبِصريَِه، َو بَاَشُروا ُروَح الَيققـُُلوب أشَباِههم. َهَجَم ُِم الِعلُم َعَلى َحِقيَقهِ 
] يا پديدار و شناخته است [مهچون يازده [و آن حجت ٢البته چنني است كه زمني ى مناند از كسى كه حجت بر پاى خداست،

هايش از ]، تا حجت خدا باطل نشود و نشانهدايتهاست [مهچون دوازدمهني پيشواى ه]، و يا بيمناك و پنهان از ديدهپيشواى هدايت
هاى ها و دليلميان نرود. و اينان چند تن و كجا هستند؟ به خدا سوگند اندك به مشارند، و نزد خدا بزرگ مقدار. خداوند حجت

سانان خود بكارند. دانش، نور هاى مهرا به مهانندهاى خويش بسپارند، و در دل دارد، تا آاوسيله ايشان نگاه مىگر خود را بهروشن
  خوانند.اند ... آنان خدا را در زمني او جانشينانند و مردم را به دين او مىبيىن را بر آنان تافته است، و آنان روح يقني را دريافتهحقيقت

به متام معنا ظهور   شوند تا اينكه توسط آخرين ايشان حقدوازده ستاره هدايت اهلى، يكى پس از ديگرى زمامدار اين هدايت مى
  كند، انسان در پرتو او به باالترين كمال اليق خود برسد و آرزوهاى ديرين بشر براى عدالت و معنويت حتقق يابد.

كْم َقْد َتكاَمَلْت ِمَن اِهللا ِفيكُم الصَنائُِع، َو َفكأَن َأال ِإن َمَثَل آِل ُحمَمد، َصلى اهللاُ َعلَْيِه َو آلِِه، كَمَثل ُجنُوِم السَماِء، ِإَذا َخَوى َجنٌْم طََلَع َجنٌْم. 
  ٣أَراكْم َما كْنُتْم تَأُمُلوَن.

اى فرو شود، ستاره ديگر برآيد. گوىي خدا نيكوىي خود را در حق مشا به كمال حممَد، به ستارگان آمسان ماند، اگر ستارهمهانا َمَثل آل
  ده است.رسانده و آنچه را آرزو داريد، به مشا منايان

پوشاند، و عدالت، اخالق، امنيت، رفاه، و چنني است كه آخرين ستاره اين خاندان، آرزوهاى ديرين بشر را جامه عمل مىاين
  يابد.هايش حتقق مىآورد و زندگى قرآىن با مهه جلوهمعنويت را به متام معنا براى بشر به ارمغان مى

  ٤.اهلَُدى َعَلى اهلََوى، َو يعِطُف الرأى َعَلى الُقرآِن إذا َعطَُفوا الُقرآَن َعَلى الرأى يعِطُف اهلََوى َعَلى اهلَُدى إذا َعطَُفوا
اند، و ] خواهش نفساىن را به هدايت آمساىن بازگرداند، و آن هنگامى است كه مردم رستگارى را تابع خواهش نفساىن ساخته[مهدى

  اند.كه قرآن را تابع رأى خود كردهرأى آنان را پريو قرآن كند، و آن هنگامى است  
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  گاه از حجت اهلى خاىل نيست كه براى خدا با برهاِن روشن قيام كند.. زمني هيچ ٢
  .١٠٠، خطبه . مهان ٣
  .١٣٨. مهان، خطبه  ٤
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  پرسش و پژوهش

  اى مبتىن است؟البالغه بر چه فلسفهآورى در ج. وحى و پيام١
  آور اهلى چيست؟. هدف رسالت آخرين پيام٢
  البالغه چگونه آمده است؟. سريت پيامرب اكرم در ج٣
  مطرح شده است؟البالغه چگونه . ضرورت استمرار هدايت و رهربى اهلى در ج٤
  البالغه چيست؟هاى پيشوايان اهلى در ج. ويژگى٥
  البالغه چگونه مطرح شده است؟. آينده جهان در ج٦

  منابع براى مطالعه بيشتر

  البالغه، ران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى.. سيد حممدمهدى جعفرى، آموزش ج١
  البالغه، قم، انتشارات دفرت تبليغات اسالمى.ارى از ج. حممدجعفر امامى، انو ٢
  البالغه، ران، بعثت.. حممدتقى شريعىت، امامت در ج٣
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  شناسىفصل سوم: حقوق

  اهداف

  شناسى اين است كه خواننده:هدف از ارائه مطالب فصل حقوق
  البالغه آشنا شود.. با مفهوم واژه حق و كاربرد آن در ج١
  البالغه پى بربد.جايگاه حقوق در ج. به ٢
  مدارى را دريابد.. مفهوم حقوق٣
  . با حقوق متقابل آشنا شود.٤
  . اقسام حقوق را بداند.٥
  . به پيامدهاى پايبندى به حقوق ديگران و زايل كردن آن توجه منايد.٦

  شناسى حقالف) مفهوم

  و معناى آن حقيقى و سه معناى آن اعتبارى است كه عبارتند از:كار رفته است كه دالبالغه، در پنج معنا بهحق در ج
رو حق شود. مثًال مرگ امرى واقعى است، ازاينمعناى واقعيت و امر واقعى؛ يعىن به واقعيت عيىن و خارجى، حق گفته مى. حق به١
  است.

  ١.ِإال اْلَمْوُت أْمسََع َداِعيِه َو أْعَجَل َحاِديهِ  فَإنُه َواللِه اْجلد ال اللِعُب َواحلَْق ال اْلَكِذُب، َو َما ُهوَ 
پردازى نيست، و اين امر واقعى، مرگ است كه سوگند به خدا! امر مهمى است، واقعيت است و شوخى نيست؛ حق است ودروغ

  منادى آن دعوتش را شنواند و سرود خواِن آن مهه را شتابان خواند!
  يال بودن مايعات و سوزان بودن آتش.مهچنني است كروى بودن زمني و س

شود. مثًال ادراك اينكه مرگ وجود دارد و معناى حقيقت، يعىن به ادراك مطابق با واقع كه حقيقت است، حق گفته مى. حق به٢
  رو حق است.اعرتاف بدان يك حقيقت است، ازاين

 َو تَبَع َجَناَزًة َفسِمَع َرُجًال َيْضَحُك فـََقاَل َعَلْيِه الس] ِفيَها َعَلى َغْريِنَا َوَجَب، َو كأن اَحلق ْوَت ِفيَها َعَلى َغْريِنَا ُكِتَب، َو كأن
َ
الُم:] كأن امل

 ئـُُهْم أْجَداثـَُهْم َو نَأكُل تـُرَاثـَُهْم، كأنا قَِليل إلَْيَنا رَاجُعوَن. نـَُبوِذى نـََرى ِمَن اَألْمَواِت َسفٌر َعمُدوَن بـَعْ الواعٍظ َو ا ُخمَل َدُهْم. ّمث قد َنِسيَنا ُكل
  ٢.واِعظٍَة َو ُرِميَنا بكل فَاِدٍح َو َجاِئَحةٍ 
اند، گويا حق (مرگ) خندد، فرمود: [گويا مرگ را در دنيا بر جز ما نوشتهرفت، شنيد مردى مىاى مى[و امام على (ع) در پى جنازه
آيند. آنان را در گورهايشان زودى نزد ما باز مىبينيم، مسافرانند كه بهز مردگان مىاند، گوىي آنچه ارا در آن بر عهده جز ما گذاشته

برمي. سپس پنِد پنددهندگان [اعم از زن و مرد] را فراموش سر مىخورمي، گويا ما پس از آنان جاودان بهدهيم و مرياثشان را مىجاى مى
  شومي.كنيم و به هر بال و آفىت گرفتار مىمى

است ادراك و اعرتاف به ُكَروى بودن زمني و سيال بودن مايعات و سوزان بودن آتش. اين دو معنا، معاىن حقيقى حق است؛ مهچنني 
  اما معاىن اعتبارى آن، عبارت است از:

                                            
  .١٣٢البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ١
  .١٢٢. مهان، حكمت  ٢
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ه گوييم آدميان حق پرسش دارند، معنايش اين است كه رخصت دارند و در استفادمعناى اجازه و رخصت، مثًال وقىت مى. حق به٣
يا عدم استفاده از اين حق خمريند، و اين امر براى آنان جماز است. يكى از ياران على (ع) پرسشى نااستوار و ناسنجيده از امام كرد و 

  «گرى آدميان تأكيد كرد و فرمود: حضرت آن را پاسخ داد و بر حق پرسش
ْسأََلةِ 

َ
  ».تو را ... حق پرسش است ٣:َو َلك ... َحق امل

  ت حق مسكن، حق شغل و حق انتخاب مهسر.مهچنني اس
اى به يكى از كارگزارانش چنني معناى استحقاق، يعىن سزاوارى شخص نسبت به چيزى. امريمؤمنان على (ع) در نامه. حق به٤

  نوشته است:
  ٤فـَْلَيكْن أْمُر الناِس ِعْنَدَك ىف اَحلق َسَواًء.

  را دارند و سزاوار آن هستند) نزد تو يكسان باشد! پس بايد كار مردم در آنچه حق است (استحقاق آن
  مهچنني است حق تشويق و تنبيه، و حق پاداش و جمازات.

طور متقابل اين امر براى آن ديگرى هم معناى طلب و مطالبه، يعىن كسى از ديگرى مطالبه و انتظارى داشته باشد و به. حق به٥
  لعكس.حلاظ شود. مانند حق مردم بر زمامداران، و با

  ٥.َحق الَواِىل َعَلى الرِعيِة، َو َحق الرِعيِة َعَلى الَواىل
  حق زمامدار بر مردم، و حق مردم بر زمامدار.

  ٦هم، حق پدر و مادر به فرزندان، و حق فرزندان به پدر و مادر.مهچنني است حق دو مهسر نسبت به
رى و حلاظ كردن و رعايت آاست، كه در اين صورت مناسبات و روابط شناسى مطرح است، شناخت حقوق اعتباآنچه در حقوق

  يابد.انساىن جايگاه درست خود را مى

  ب) جايگاه حقوق

آميز است. تا زماىن كه شناخت حقوق و توجه به حقوق متقابل و حمور قرار گرفنت حقوق در زندگى، بنيان زندگى سامل و سعادت
گاهى نشوند و رعايت آن حقوق را حمور رفتار و مناسبات خود قرار ندهند، زندگى انساىن از تكيههاى گوناگون واقف آدميان به حق

ها و رفتارهاى غري اخالقى، از نشناخنت حقوق و ناآگاهى به حقوق عدالىتها و ىبحمكم برخوردار خنواهد شد. بسيارى از ستمگرى
شناسى و عوامل مهم واساسى اصالح رفتارها، مناسبات و كردارها، حقوق خيزد. بنابراين ازيكديگر و عدم پايبندى به حقوق برمى

  پايبندى به حقوق است.
امريمؤمنان على (ع) در دوران حكومت خويش در مطرح كردن حقوق و پايبندى به آن تالش بسيار كرد. در انديشه امام، حق 

موزند و بر مبناى آن تربيت نشوند، نظام اجتماعى و سياسى و مدارى را نياآموختىن است و تا زماىن كه مردم حرمت نيابند و حقوق
رو، امام (ع) يابد. ازاينجانبه معنا منىطور مههشود و رعايت حقوق و مطالبه حقوق و اداى حقوق بهمدار منىحكومىت به درسىت حقوق

دارى آشنا سازد و خو دهد تا مهه تابع حقوق و مبيش از هر چيز بر اين تأكيد داشت كه مردم و زمامداران و كارگزاران را با حقوق
ها و رعايت و مداران درباره امهيت حقوق انسانسان كه بايد شكوفا گردد. پيشواى حقوقحدود شوند و مناسبات و روابط انساىن، آن

  پاسدارى آن فرموده است:
  ٧.ْن قَاَم ُحبُقوِق ِعَباِد اِهللا كاَن ذِلك ُمَؤِدياً إَىل الِقَياِم ُحبُقوِق اهللاِ َجَعَل اهللاُ ُسْبَحانَُه ُحُقوَق ِعَباِدِه ُمَقِدَمًة ِحلُُقوِقِه، َفمَ 

                                            
  .١٦٢. مهان، خطبه  ٣
  .٥٩. مهان، نامه  ٤
  .٢١٦. مهان، خطبه  ٥
  .١٤٨ -١٤٩. بنگريد به: سروش، آيني شهريارى و ديندارى، ص  ٦



 
44 

خداى سبحان حقوق بندگانش را پيش روى حقوق خود گردانيد. پس هر كه حقوق بندگان خدا را رعايت كند، اين كار به رعايت  
  كردن حقوق خداوند بينجامد.

شناسى، رفتار ازه واال معرىف كرده است؛ پس مشخص است كه با چنني ديدگاهى در حقوقامام على (ع) حقوق مردم را تا اين اند
ها تا چه اندازه حرمت و كرامت خواهند يافت و پاس ديىن و سلوك انساىن و مناسبات حكومىت و مديريىت چگونه خواهد بود و انسان

  داشنت حقوقشان چه اعتبارى خواهد داشت.

  مدارىج) حقوق

چيز شناسى و پايبندى به حقوق قرار گريد و مههبدين معناست كه حمور و اساس مناسبات و روابط انساىن، بر حقوق مدارىحقوق
  چنني فرمود: ٨كه پس از تصدى حكومت ايراد كرد،اىتابع حقوق گردد. امريمؤمنان (ع) در خنستني خطبه

َ فِ  َه ُسْبَحانَُه أنـَْزَل كَتابًا َهاِديًا بـَنيالل ِر تـَْقِصُدوا، الَفرَاِئَض الَفرَ إنْريِ تـَْهَتُدوا، َواْصِدُفوا َعْن َمسِْت الش . َفُخُذوا نـَْهَج اخلَْ رْريَ َوالش اِئَض. يِه اخلَْ
َمْدُخوٍل، َو َفضَل ُحْرَمَة اْلُمْسِلِم َعَلى اْحلَُرِم كلَها، َو َشد  أَدوَها إَىل اللِه تـَُؤدِكْم إَىل اْجلَنِة. إن اللَه َحرَم َحرَامًا َغْريَ َجمُْهوٍل، َو أَحل َحالًال َغْريَ 

. َو ال حيَِل أَذى اْلُمْسلِ  باِإلْخالِص َوالتْوِحيِد ُحُقوَق اْلُمْسِلِمَني ىف َمَعاِقِدَها. فَاْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِه وَ  ِم ِإّال مبَا يَِدِه ِإّال باحلَْق
  ٩.َجيبُ 

مهانا خداى متعال كتاىب راهنما نازل فرموده و در آن نيك و بد را آشكار منوده؛ پس راه خري را بگرييد تا هدايت شويد و از راه شر 
ا حرام كرده كه رساند. خدا حرامى ر جا آريد كه مشا را به شت مىها! آن را براى خدا بهها! واجببرگرديد و به راه راست رويد. واجب

ها برتر اده و حقوق مسلمانان را ناشناخته نيست، و حالىل را حالل كرده كه از عيب خاىل است. حرمت مسلمان را از ديگر حرمت
پرسىت پيوند داده؛ پس مسلمان كسى است كه مسلمانان از دست و زبان او آزارى نبينند، جز آنكه براى حق بـَُود؛ و  با اخالص و يگانه

  ] واجب شود.ِد مسلمان روا نيست، جز در آنچه [طبق قانونگزن
ها حرمت و در اين سخن چون مقام بيان، اسالم و مسلمانان است، حرمت و حقوق آنان مطرح شده است، وگرنه مهه انسان

ع) على در اين بيان، امريمؤمنان ( ١٠مند است.عنوان شهروند در يك جامعه از حرمت و حقوق شهروندى رهحقوق دارند، و هركس به
معنا  ها مطرح كرده و آن توحيد و يكتاپرسىت و اخالص است؛ بديندارى و پاسداشت حقوق و حدود انسانمبناىي اساسى براى حرمت

خورد، به دارى و پاسداشت حقوق است، و به حمض اينكه كسى به اعتقاد و اميان به خدا پيوند مىكه توحيد زيرساخت و بنيان حرمت
  گردد.ها و حقوق و حدود، متعهد مىاشت حرميپاسد

مدارى سوق داد، تا آجنا كه وقىت خوارج سر به چيز را به سوى حقوقامريمؤمنان على (ع) پس از به دست گرفنت حكومت مهه
ش كرد تا آنان را با خود بروز دادند و جامعه را به آشوب كشاندند، امام (ع) تال ترين اخالق و رفتار را ازخمالفت برداشتند و نادرست

كه خطاب به حقوقشان آشنا سازد و با تبيني حد و مرزهاى برخاسته از حقوق، آنان را به رفتارى در چارچوب قانون بكشاند؛ چنان
  ايشان فرمود:

َء َما َداَمْت أْيِديكْم َمَع أَْيِديَنا، َو ال مسَُه، َو ال َمنَْنُعكُم الَفيْ أما ِإن َلكْم ِعْنَدنَا َثالثاً َما َصِحْبُتُمونَا: ال َمنَْنُعكْم َمَساجَد اِهللا أْن َتْذكُروا ِفيَها ا
  ١١.نـَُقاتُِلكْم َحّىت تـَْبَدُؤونَا

                                                                                                                                                   
  .٣٧٠، ص ٣. خوانسارى، شرح غرراحلكم و دررالكلم، ج  ٧
  .٤٣٦، ص ٤. الطربى، تاريخ الطربى( تاريخ الرسل و امللوك)، ج  ٨
  .١٦٧البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ٩

  .٢٧. بنگريد به: مهان، خطبه  ١٠
  .١٦٥ - ١٦٦، ص ٢٠ن االدب، ج ؛ النويرى، ايه االرب ىف فنو ٣٣٥، ص ٣االثري، الكامل ىف التاريخ، ج ؛ ابن٧٣، ص ٥. الطربى، تاريخ الطربى( تاريخ الرسل و امللوك)، ج  ١١
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گريمي: مشا را از مساجد خدا كه نام او را در بدانيد مشا نزد ما سه حق داريد و تا هنگامى كه مهراه ما هستيد، آا را از مشا باز منى
سازمي، و تا كنيم؛ مشا را از درآمد عمومى و غنائم؛ تا زماىن كه دستتان در جنگ مهراه ماست، حمروم منىآوريد، منع منىآا بر زبان مى

  جنگيم.ايد، با مشا منىجنگ را با ما آغاز نكرده
  شان فرمود:نيز درباره آنان و حقوق سياسى و اجتماعى

  ١٢.ا َعمْمَناُهمْ فَإْن َتَكلُموا َحَجْجَناُهْم، َو إْن َسكُتو 
  كنيم، و اگر لب فرو بندند، ما با آنان حرىف ندارمي.گر لب به اعرتاض بگشايند، ما با منطق با آنان گفتگو مى

هاى خوارج را تا زماىن كه به حقوق مردمان جتاوز نكردند و داشت كه خمالفتمدارى را پاس مىامريمؤمنان على (ع) چنان حقوق
] باالتر از آن را دليلى بر حمدود كردن آنان و قطع هاى آنان به خود و [حىتبريون نياوردند، حتمل كرد و دشنام دست جنايت از آستني

مدارى با خوارج زبان به تكفري امام على (ع) گشودند و وى را بسيار ديد كردند، اما آن حضرت براساس حقوق ١٣حقوقشان نديد.
اى از آنان را نرم منود و از اش جلوه خبشيد. البته اين برخورد امام با خوارج، عدهر واالترين مرتبهآنان برخورد كرد و اخالق انساىن را د

  ١٤در مقابل حضرت ايستادند و مششري كشيدند، بريون بُرد. دايره كساىن كه
دارد و آن گريزندگان از اداى  ها و اداى حق آنان كه از اداى حق گريزانند، در بسيارى از موارد تأثري مثبتپاس داشنت حقوق انسان

  منايد. در سخنان امري بيان، على (ع) چنني وارد شده است:حق را رام مى
  ١٥.َمْن َقَضى َحق َمْن ال يـَْقِضى َحقُه فـََقْد َعبَدهُ 

  جا نياورده،] در حقيقت [او را رام خود منوده است.كه حق كسى را گزارد كه حقش را بهآن
ماند و حق آورد، پايبند به حقوق مىجا منىكه حق او را بهدارى بدين مرتبه رسيده باشد كه حىت در برابر آنمكسى كه در حقوق

  ١٦كشد.گزارد، در واقع او را به بنِد خويش مىطور كه بايد، مىوى را آن
ار تأسيس كند. روايت شده مدكرد جامعه و حكومىت حقوقمدارى بود و تالش مىامريمؤمنان على (ع) خود منونه اعالى حقوق

عنوان قاضى منصوب منود و پس از مدتى را به -از اصحاب نيك، وفادار و از عاملان برجسته -است كه آن حضرت ابواألْسَود ُدئَلى
اى؟ ودهبسيار كوتاه او را از منصب قضاوت عزل منود و در پسىت ديگر گماشت. ابواألْسَود به امام (ع) گفت كه به چه دليل مرا عزل من

  «ام! امام (ع) به او فرمود: ام و نه دست به جنايىت آلودهمن نه خيانىت كرده
  ١٧إىن َرأْيُت كالَمك يـَْعُلو كالَم َخْصِمك:

  »كىن!كننده بلندتر مى] صدايت را از صداى مراجعههنگام سخن گفنت در دادگاه] دريافتم [به[به اين دليل تو را عزل منودم كه
قاضى صداى خود را از صداى طرفني  اسدارى از حقوق انساىن در سريه َعَلوى تا بدين اندازه حمرتم و معترب است كه اگرشگفتا كه پ

ها، چيزى گونه رفتارها و رعايت حقوق در مهه عرصهگردد! اينگونه كه بايد، پاس ندارد، عزل مىدعوا بلندتر كند و حقوق انساىن را آن
  زند كه در سايه آن، مهگان در نعمت، امنيت، عدالت و سالمت زندگى كنند.م مىمدارى را رقبه نام حقوق

  د) حقوق متقابل (حقوق و حدود)

معناست، و حق و تكليف، و طرفه، ىبها كامًال دو سويه و متقابل است. در اين معنا حقوق يكحقوق در معناى مطالبات و طلب
هم به سبب طرفه وجود داشته باشد، جز براى خداى متعال معنا ندارد، آنحق يكحقوق و حدود مالزم يكديگرند. اگر قرار باشد 

                                            
  .١٣٥، ص ٣. البالذرى، أنساب االشراف، ج  ١٢
  .٢٩٧. بنگريد به: اهلروى، االموال، ص  ١٣
  .١٤٦، ص ٣. بنگريد به: البالذرى، أنساب االشراف، ج  ١٤
  .١٦٦، حكمت ٣٨٨، ص ١٨البالغه، ج احلديد، شرح ج؛ ابن أىب١٦٤البالغه، حكمت . سيد رضى، ج ١٥
  .٢٢٣البالغه، ص نگريد به: القمى، شرح حكم ج. ب ١٦
  .٣٥٩، ص ١٧؛ النورى الطربسى، مستدرك الوسائل و مستنبط املسائل، ج ٣٤٣، ص ٢مجهور االحسائى، عواىل الآلىل العزيزيه ىف االحاديث الدينيه، ج . ابن أىب ١٧
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حد و اليزال و عدالت حمض و فراگري خداوند است كه با وجود اين، خداى رمحان از سِر رمحت و خبشندگى و از باب كرامت قدرت ىب
  باره كامًال روشن است:دراين دهى، آن را نيز دو طرفه قرارداده است. بيان امريمؤمنان على (ع)و افزون
  
  
  

رِى َعَلْيِه، َلكاَن َذِلك َخاِلصًا لِلِه ال َجيْرِى َألَحٍد إّال َجَرى َعَلْيِه، َو ال َجيْرِى َعَلْيِه إّال َجَرى َلُه، َو َلْو كاَن َألَحٍد أْن َجيْرِى لَُه، َو الجيَْ 
 يُِطيُعوُه، َو ِدِه، َو لَِعْدلِِه ىف كل َما َجَرْت َعَلْيِه ُصُروُف َقَضائِِه، َو َلكنُه ُسْبَحانَُه َجَعَل َحقُه َعَلى اْلِعَباِد أنْ ُسْبَحانَُه ُدوَن َخْلِقِه، ِلُقْدرَتِِه َعَلى ِعَبا

  ١٨.هُ َجَعَل َجزَاَءُهْم َعَلْيِه ُمَضاَعَفَة الثَواب تـََفضًال ِمْنُه، َو تـََوسعاً مبَا ُهَو ِمَن اْلَمزِيِد أَْهلُ 
شود مگر اينكه براى گردد، و بر عهده كسى تكليفى بار منىشود مگر اينكه بر عهده او تكليفى بار مىبراى كسى حقى فراهم منى

سويه فقط گمان اين حق يكگردد؛ و اگر اين امكان بود كه حق براى كسى فراهم شود و تكليفى بر او بار نگردد، ىباو حقى فراهم مى
هاى  خاطر قدرت او بر بندگانش، و به سبب عدالت او كه در مهه فرمانان بود، نه كسى ديگر از آفريدگانش؛ بهويژه خداى سبح

گوناگونش حمقق است؛ ليكن خداى سبحان حق خود را بر بندگان چنني قرار داده است كه او را فرمان برند، و پاداش آنان را بر خود 
دهى خبشى است، و او شايسته چنني گسرتدگى در افزوندهى بر اساس افزونوار چنني پاداشدو چندان يا بيشرت اده است؛ كه او سزا

  است.
حقى نيست، مگر اينكه ديگران را نيز بر او  طرفه وجود ندارد و كسى را بر ديگرانبنابراين، درباره خملوقات به هيچ وجه حقوق يك

ترين و كارسازترين حقوق دوطرفه، حق ترين، اساسىست. در اين ميان مهمحقى است يعىن هر كجا دو طرف وجود دارد، حق دو طرفه ا
  زمامداران و مردم است:

َها، َو يُوجُب بـَْعُضَها بـَْعضاً، َو ال ُمث َجَعَل ُسْبَحانَُه ِمْن ُحُقوِقِه ُحُقوقًا افْـَرتََضَها لَِبْعِض الناِس َعَلى بـَْعض، َفَجَعَلَها تـََتكافَُأ ىف ُوُجوهِ 
  ١٩.ْسَتْوَجُب بـَْعُضَها إّال بَبْعضيُ 

ها را برابِر هم اد، و واجب شدِن حقى را هاى خود را براى بعض مردم واجب داشت، و آن حقپس خداى سبحان برخى از حق
  مقابل اداى حقى گذاشت؛ حقى بر كسى واجب نـَُبَود، مگر حقى كه برابر آن است، گزارده شود.

ها ايراد فرمود و تالش بسيار زش حقوق متقابل حكومت و مردم است. امام (ع) در اين راه سخنحكومت على (ع) سرشار از آمو 
كه حقوق خود را مطالبه كنند و حقوق حكومت را ادا اىگونهمنود تا مردم با حقوق خويش و حقوق حكومت به درسىت آشنا شوند، به

  قوق حكومت را برپا دارند.جا آورند و حمنايند، مهچنني كارگزاران، حقوق مردم را به
َلْيكْم، فَاحلَْق أَْوَسُع االْشَياِء ىف التَواُصِف، َو فـََقْد َجَعَل اللُه ُسْبَحانَُه ِىل َعَلْيكْم َحّقًا بوِاليَِة أَْمرِكْم، َو َلكْم َعَلى ِمَن احلَْق ِمْثُل الِذى ِىل عَ 

  ٢٠.أْضَيُقَها ىف التَناُصفِ 
ام اده؛ و براى مشا نيز حقى است بر من، مهانند حِق من  ا براى من حقى قرار داده، چون سرپرسىت مشا را به عهدهمهانا خدا بر مش

  تر چيزهاست كه وصف آن گويند و جمال آن تنگ، اگر خواهند از يكديگر انصاف جويند.كه بر گردن مشاست. پس حق، فراخ
  ٢١.، َو َلكْم َعَلى َحقٌ أيـَها الناُس! ِإن ِىل َعَلْيكْم َحّقاً 

  مردم! مرا بر مشا حقى، و مشا را بر من حقى است.

                                            
  .٢١٦البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ١٨
  . مهان. ١٩
  . مهان. ٢٠
  .٣٤خطبه . مهان،  ٢١
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اگر حكومت حق نظارت بر امور را دارد، مردم نيز حق نظارت بر حكومت را دارند؛ اگر حكومت حق نصيحت و انتقاد دارد، 
  گونه است.مهني مردم نيز دارند؛ اگر حكومت حق پرسش و مؤاخذه دارد،مردم نيز دارند و ساير حقوق نيز

  اقسام حقوق

هاى على (ع) به اقسام حقوق پرداخته شده است: حقوق خدا، حقوق خود، حقوق مردمان، حقوق زمامداران، حقوق در آموزه
هاىي از اين حقوق هاى ديىن، حقوق كار و مسئوليت، حقوق طبيعت، حقوق حيوانات و جز اينها، كه به گوشهخمالفان، حقوق اقليت

  شود:ىاشاره م

  . حقوق خدا١

  از نگاه على (ع) هر چه نعمت خداست، خدا را در آن حقى است كه بايد ادا شود.
  ٢٢.ِإن ِهللا ىف ُكل نِعَمٍة َحّقاً، َفَمْن أداُه زَاَدُه ِمْنَها، َو َمْن َقصَر ِفيه َخاطََر بَزَواِل نِْعَمِتهِ 

كه در آن كوتاهى روادارد، عهده برون كند، نعمت را بر او افزون كند؛ و آن خدا را در هر نعمىت حقى است، هر كه آن حق را از
  خود را در خطِر از دست دادن نعمت اندازد.

  بردارى است:ترين حق خداوند بر بندگان، حق اطاعت و فرمانترين و مبناىياساسى
  ٢٣.َو َلِكنُه ُسْبَحانَُه َجَعَل َحقُه َعَلى اْلِعَباِد أْن يُِطيُعوهُ 

  برند.ليكن خداى سبحان حق خود را بر بندگان چنني قرار داده است كه او را فرمان
  اى اطاعت كند، در آنچه نافرماىن خداوند است.بنابراين آدمى را نشايد كه جز حق را فرمان بـََرد و از آفريده

  ٢٤.ال طَاَعَة ِلَمْخُلوٍق َىف َمعِصَيِة اْخلاِلقِ 
  كه در جهت نافرماىن از آفريدگار است نبايد بُرد.اى را  فرمان هيچ آفريده

ها فراهم ها برمشرده كه با اداى آن، حقى متقابل براى انسانامريمؤمنان على (ع) پرواپيشگى، پروادارى و مرزباىن را حق خدا بر انسان
  شود:مى

ا َحق اِهللا َعَلْيكْم، َوا ُكمْ ِعَباَد اِهللا! أُوِصيكْم بَتْقَوى اِهللا، فَإوجَبُة َعَلى اِهللا َحق
ُ
  ٢٥.مل

  شود.كنم به پرواداشنت از خدا، كه پروادارى حق خداست بر مشا، و موجب حق مشا بر خدا مىبندگان خدا! مشا را سفارش مى

  . حقوق خويشتن٢

ا به درسىت شكوفا  از مهمرتين حقوق آدمى بر خودش اين است كه شكر وجود خود گزارد و خود را هدر ندهد. استعدادهاى خود ر 
اى اساسى براى تالش هاى وجود خويش و استعدادهاى دروىن خود، زمينهكند و پيوسته رو به كمال سري منايد. آگاهى آدمى از ارزش

  بردارى درست از وجود و توان خود در جهت كمال مطلوب است.در تربيت، تقويت، فعليت خبشيدن به آا و ره
  ٢٦.َقْدرَُه، َو َكَفى باْلَمْرِء َجْهًال أّال يـَْعِرَف َقْدَرهُ اْلَعاِملُ َمْن َعَرَف 

  دانا كسى است كه قدِر خود را بشناسد و در ناداىن انسان مهني بس كه قدِر خويش را نشناسد.

                                            
  .٢٤٤. مهان، حكمت  ٢٢
  .٢١٦. مهان، خطبه  ٢٣
  .١٦٥. مهان، حكمت  ٢٤
  .١٩١. مهان، خطبه  ٢٥
  .١٠٣. مهان، خطبه  ٢٦
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د و پاى حرمت انسان به اين است كه مرتبت خويش را بشناسد، در راه شكوفاىي خود گام بردارد، در حوزه كار خويش مرزباىن مناي
  از حق فراتر ننهد؛ اين از حقوق اساسى آدمى بر گردن خويش است.

  ٢٧.ٌب بـَْيَنك َو بـَْنيَ اللهِ َمْن تـََعدى احلَْق َضاَق َمْذَهُبُه، َو َمِن اقْـَتَصَر َعَلى َقْدرِِه كاَن أَبـَْقى َلُه، َو أْوثَُق َسَبب أَخْذَت بِه َسبَ 
اى باقى ماند؛ و استوارترين رشته براى تو، رشتهر او تنگ شود، و هر كه اندازه خود بداند، حرمتشهر كه پاى از حق برون د، راه ب

  است كه ميان تو وخداست.
  داشنت خويش از پسىت، از مجله حقوق اساسى آدمى بر خويشنت است كه هيچ جايگزيىن ندارد:حفظ كرامت انساىن خود و دور نگه

 َدني َك َلْن تـَْعَتاَض مبَا تـَْبُذُل ِمْن نـَْفِسك ِعَوضاً.أكرِْم نـَْفَسك َعْن كلَغاِئب، فَإن٢٨ة، َو إْن َساقـَْتَك إَىل الر  
ى، هرگز به خواهى، برساند؛ زيرا آنچه را از خود بر سر اين كار مىنـَْفس خود را از هر پسىت گرامى بدار، هر چند تو را به آنچه مى

  تو بر نگرداند.

  . حقوق مردمان٣

  براى مردمان حقوق بسيارى مطرح شده است، از مجله: تأمني منافعشان از جانب زمامداران.
  ٢٩.ْريِِهمْ وَها نـََزَعَها ِمْنُهْم، ُمث َحوَهلَا إَىل غَ إن ِهللا ِعَباداً َخيَْتصُهُم اهللاُ بالنَعم ِلَمَناِفع الِعَباِد، فـَُيِقرَها ىف أْيِديهْم َما بََذُلوَها، فَإَذا َمَنعُ 

ها را در دست آنان ها خمصوص كند، براى سودهاى بندگان. پس آن نعمتمهانا براى خدا بندگاىن است كه آنان را به نعمت
  ها را از ايشان بستاند و ديگران را بدان خمصوص گرداند.كه آن را ببخشند و چون از خبشش باز ايستند، نعمتد، چندانمى

  بر حكومت اين است:از ديگر حقوق مردمان 
  ٣٠كْم كْيَما تـَْعَلُموا.َفأما َحقكْم َعَلى فَالنِصيَحُة َلكْم، َو تـَْوِفُري فـَْيِئكْم َعَلْيكْم، َو تـَْعِليُمكْم َكْيال َجتَْهُلوا، َو تَْأِديبُ 

فراوان سازم، و مشا را تعليم دهم تا  از مجله حقوق مشا بر مِن زمامدار اين است كه خريخواهى را از مشا دريغ ندارم، درآمدهايتان را
  نادان منانيد و آداب آموزم، تا بدانيد.

عنوان حقوق مسّلم ايشان برمشرده است. مردم حق دارند اند كه امام آا را بهمردم داراى حقوق سياسى، اقتصادى، آموزشى و تربيىت
درسىت و اعرتاض منايند. اين حق براى آنان است كه با ايشان بهبدانند، بپرسند، نصيحت و خريخواهى، انتقاد و مؤاخذه، استيضاح و 

  مهرباىن و با كرامت و رمحت رفتار شود؛ حق دارند در مهه امور نقش داشته باشند و مشاركت منايند.
َو إْن َعُظَمْت ىف احلَْق َمْنزِلَُتُه،  -احلَْق بـَْيَنُهْم َو لَْيَس اْمُرؤٌ  ِمْن َواجب ُحُقوِق اللِه َعَلى ِعَباِدِه النِصيَحُة مبَْبَلِغ ُجْهِدِهْم، َوالتَعاُوُن َعَلى إقَاَمةِ 

بُدوِن أْن يُِعَني  -َو إْن َصغرَْتُه النُفوُس، َواقْـَتَحَمْتُه اْلُعُيونُ  -بَفْوِق أْن يـَُعاَن َعَلى َما َمحَلُه اللُه ِمْن َحقِه، َو ال اْمُرؤٌ  - َو تـََقدَمْت ىف الِديِن َفِضيَلُتهُ 
  ٣١.َعَلى َذِلك أْو يـَُعاَن َعَلْيهِ 

هاى خدا بر بندگان، يكديگر را به مقداِر توان اندرز دادن، برپا داشِنت حق ميان خود و يارى يكديگر منودن است. از مجله حق
و را در گزاردِن حق خدا يارى كنند؛ و نياز نيست كه اتر، ىبكس هر چند قدِر وى در حق بيشرت بـَُود و فضيلت او در دين پيشهيچ
مقدار، ُخردتر از آن نيست كه كسى را در اجنام دادِن حق يارى كند، يا ها وى را ىبكس هر چند مردم او را خوار مشارند، و ديدههيچ

  ديگرى به يارى او برخنيزد.

                                            
  .٣١. مهان، نامه  ٢٧
  . مهان. ٢٨
  .٤٢٥. مهان، حكمت  ٢٩
  .٣٤. مهان، خطبه  ٣٠
  .٢١٦. مهان، خطبه  ٣١
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  ه) پيامدهاى پايبندى به حقوق ديگران

ساز اخالقيات و روابط اى موجب حتقق عدالت، پيدايش الفت و زمينه، در هر حوزهپايبندى به حقوق و رعايت حقوق متقابل
  درست انساىن است.

ِملُ اْلَعْدِل، َو َجَرْت َعَلى  َمَناِهُج الِديِن، َواْعَتَدَلْت َمَعافَإَذا أَدْت الرِعيُة إَىل اْلَواِىل َحقُه، َو أدى اْلَواِىل إلَْيَها َحقَها َعز احلَْق بـَْيَنُهْم، َو قَاَمتْ 
ْولَِة، َو يَِئَسْت َمطَاِمُع اَألْعَداِء. َماُن، َو ُطِمَع ىف بـََقاِء الدَنُن، َفَصَلَح بَذِلك الز٣٢أْذالِهلَا الس  

هاى دار، نشانههاى دين پديجا آرد، حْق ميان آنان ارزمشند، راهپس چون مردم حق زمامدار را بگزارند و زمامدار حق مردم را به
گردد، و به پايدارى و برقرارماندن رسد و روزگار اصالح مىسامان مىشود. پس كاِر زمانه بهكه بايد اجرا مىعدالت برجا و سنت چنان

  گردند.] از نابودى و سقوط چنني جمتمعى [نااميد مىرود و دمشناندولت اميد مى
  دى به حقوق و رعايت حقوق متقابل، بيانگر نكاتى اساسى است:سخن امام (ع) در بيان پيامدها و نتايج پايبن

گونه است كه روابط . عزت حق، يعىن ارمجندى و استوارى حق در جامعه در گرو رعايت حقوق متقابل زمامدار و مردم است. اين١
  شود.درسىت مديريت مىجامعه به گردد و درسياسى و اجتماعى تابعى از حق مى

شود. مشخص است كه در نگاه على (ع) براى فراهم كردن زمينه رشد گر مىدارى جلوهمتقابل، دين و دين . با رعايت حقوق٢
  يابد.مدارى معنا مىدارى در بسرت حقوقطور عيىن حتقق يابد؛ يعىن دين و ديندارى، بايد حقوق متقابل بهدين و تعاىل دين

ابل و پايبندى به آن است. شعار عدالت بدون شناخت حقوق متقابل و . عدالت در وجوه خمتلفش تابعى از رعايت حقوق متق٣
  پذيرد.اى كه حقوق، مبناى رفتارها و مناسبات قرار گريد، عدالت به راحىت حتقق مىحتقق آن حقوق، راه به جاىي خنواهد برد. در جامعه

نشيند كه حقوق بار مىزندگى در شرايطى به خبش اخالقى در وجوه خمتلفهاى پسنديده و سعادتهاى نبوى، راه و رسم. سنت٤
  متقابل جلوه يابد.

زند، مردمان از زيسنت خود شود كه شوق زندگى و تكاپوى متعاىل در آن موج مى. با فراهم شدن اين چهار امر، زمانه چنان مى٥
ماند، زيرا عوامل نني جمتمعى برقرار مىشود. چبينند، پس رضايت عمومى فراهم مىگردند، هر روز خود را رت از قبل مىخشنود مى

پايداركننده به سبب رعايت و پايبندى به حقوق متقابل در آن فراهم است؛ آنچه از جانب دمشنان در جهت تضعيف و ختريب چنني 
  مدارى حمكم است.هاى اساسى آن با حقوقبرد؛ چرا كه بنيانجاىي منىجمتمعى صورت پذيرد، راه به

  ل كردن حقوق ديگرانو) پيامدهاى زاي

ساز انواع احنطاطهاى كننده دارد و اين امر، زمينهاى آثارى خمرب و تباهزايل كردن حقوق و عدم رعايت حقوق متقابل، در هر عرصه
  اخالقى، اجتماعى و سياسى است.

ْدَغاُل ىف الِديِن، َو تُرَِكْت َو إَذا َغَلَبِت الرِعيُة َوالَِيَها، أَْو أْجَحَف اْلَواِىل بَرِعيِتِه، اْخَتَلفَ  ْت ُهَناِلك اْلكِلَمُة، َو َظَهَرْت َمَعاِملُ اجلَْْوِر، َو كثَُر اْإلِ
اِطل فُِعَل! فـَُهَناِلَك َتِذل ُعطَل، َو ال لَِعِظيِم بَ َحمَاج السَنِن، فـَُعِمَل باْهلََوى، َو ُعطَلِت اَألْحكاُم َو كثَُرْت ِعَلُل النُفوِس َفالُيْسَتْوَحُش لَِعِظيِم َحّق 

  ٣٣.األَبراُر، َو تَِعز اَألْشرَاُر، َو تـَْعظُُم تَبَعاُت اللِه ُسْبَحانَُه ِعْنَد اْلِعَبادِ 
هاى ستم آشكار و تباهى در كلمه پديدار گردد؛ نشانه و اگر مردم بر زمامدار چريه شوند و يا زمامدار بر مردم ستم كند، اختالف

هاى روحى و رواىن رو به فزوىن  هاى روشِن سنت را رها منوده و از روى هوا كار كنند، احكام فروگذار شود، بيمارىر شود؛ راهدين بسيا
  گذارد. بيمى نكنند كه حقى بزرگ فرو اده و يا باطلى سرتگ اجنام شود. آنگاه نيكان، خوار و بدكاران ارمجند شوند و تاواِن فراوان بر

  جانب پروردگار باشد. گردن بندگان از
  است:امام به نكاتى مهم در روشن شدن پيامدها و نتايج زير پا گذاشنت حقوق متقابل پرداخته

                                            
  . مهان. ٣٢
  . مهان. ٣٣
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هاى اين درخت است. شود، اختالف كلمه و نزاع و درگريى، خنستني جوانه. در جمتمعى كه به حقوق يكديگر جتاوز مى١
  ه اول بايد به جستجوى عدم رعايت حقوق متقابل برخاست.آيد، در درجطوركلى، هرجا كه اختالىف پيش مىبه

حقوق متقابل نيست، وجود اقسام اى كه پايبندى به. ظهور ستم و بيداد، حمصول جتاوز به حقوق يكديگر است. در جامعه٢
  است.ها امرى طبيعىحرمىتها و ىبشكىنها، قانونعدالىتىب

شود و هر گروه بيند، تبهكارى در دين فراوان مىهاى جدى مىدارى آسيبن و دينشود، دي. آجنا كه حقوق زيرپا گذاشته مى٣
  دهد.اجتماعى، دين را وسيله و ابزار مقاصد ناسامل و تباه خويش قرار مى

اخالقى، مردم شود و ىبهاى درست اخالقى ترك مىهاى نيكوى نبوى و راه و رسم. در نتيجه پشت كردن به حقوق متقابل، سنت٤
  برد.حكومت را در كام خود فرو مى و

جويد. به انديشد و تنها اميال خود را مىشود و هر كس جز به منافع خود منى. با فراهم شدن اين چهار امر، هواپرسىت فراگري مى٥
هاى روحى و رواىن رىيابد، مردم به انواع بيماگريزى رمسيت مىشود، دينپا زده مىاين ترتيب، به ضوابط، احكام و قوانني اهلى پشت

هاى فكرى، اخالقى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى رود، حبرانورزى فرو مىشوند، جامعه در افسردگى، پرخاشگرى و خشونتدچار مى
رساند  گردد؛ زيرا مردم و حكومت سر در گريبان خود دارند. اين امور كار را بداجنا مىگريد و كسى نگران اين امور منىجامعه را در برمى

گردند. چنني دار مىكاره و ميدانشوند و بَدان و نابكاران، ارمجند،مههمقدار و منزوى و بركنار مىكه نيكان و صاحلان، خوار و ىب
هاى حاكم بر عامل با كسى يا گروهى و يا حكومىت خويشاوندى ندارد و اى بايد در انتظار كيفرهاى سخت اهلى باشد كه سنتجامعه

  سان است.بر مهگان يك

  پرسش و پژوهش

  البالغه را بيابيد.هاىي از كاربرد واژه حق در ج. منونه١
  مدارى به چه معنا است؟ آن را بر اساس رفتارشناسى على (ع) تبيني كنيد.. حقوق٢
  البالغه برمشاريد.. مواردى از حقوق فردى و شخصى را در ج٣
٤ البالغه گزارش كنيد.ج. مواردى از حقوق اجتماعى و سياسى را در  
  حرمىت به حقوق ديگران را بيابيد.. پيامدهاى فردى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى پايبندى و ىب٥

  منابع براى مطالعه بيشتر

  البالغه، ران، صدرا.. مرتضى مطهرى، سريى در ج١
  غه، ران، دريا.البال. مصطفى دلشاد راىن، تراز حيات: ساختارشناسى عدالت در ج٢
  البالغه، ران، نشر مهراه.. مصطفى دلشاد راىن، آزادى و حقوق انساىن در ج٣
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  فصل چهارم: انديشه سياسى

  اهداف

  هدف از ارائه مطالب فصل انديشه سياسى اين است كه خواننده:
  . با مفهوم سياست آشنا شود.١
  بد.. جايگاه و امهيت سياست نزد على (ع) را دريا٢
  . اهداف و غايت سياست را بشناسد.٣

  شناسى سياستالف) مفهوم

  شناسىواژه

َساَس األمَر «كه گويند: چنان ٣٤وخو و طبع است،معناى رياست، و ُخلقگرفته شده است كه به» سوس«از ماده » سياست«واژه 
يعىن سياست قيام كردن و اقدام منودن بر  ٣٦»ِء مبَا ُيْصِلُحهُ َعَلى الشيالسياَسة: الِقياُم «. و يعىن به آن كار قيام كرد ٣٥»سياَسًة: قَاَم بهِ 

معناى حكم راندن، رياست، مصلحت، تدبري، دورانديشى، به» سياست«. مهچنني چيزى براى به سامان آوردن و اصالح كردن آن است
است به شخص تأديب كننده و تربيت كننده، و  »ُسّواس«و » ساَسه« كه مجع آن» سائس« ٣٧تربيت، تأديب، و حمافظت آمده است.

  اند:شناسان در تعريف سياست چنني آوردهلغت ٣٨حاكم و تدبري كننده و مدبر گويند.
نجى ىف الَعاجِل َو اآلجِل.

َ
  ٣٩السياَسُة اسِتصالُح اخلَلِق بإرَشاِدِهم إَىل الطريِق امل

  رشاد و هدايت آنان به سوى راه جنات در دنيا و آخرت.سياست عبارت است از مهت گماشنت به اصالح مردمان با ا
اإلَماُم َعارٌف «و  ٤١،»أنُتم َساَسُة الِعَبادِ «مانند:  ٤٠آنچه درباره پيامرب اكرَم و امامان آمده است، با مهني معنا مناسب است،

يِن َو األمِة لِيُسوَس عِ «و  ٤٢»بالسياَسةِ  ِىب أْمَر الدَض إَىل النفـَو سپس خداوند امر دين و امت را به پيامرب سپرد تا بندگان او را  ٤٣:َباَدهُ ُمث
  ».رهربى كند

  ب) مفهوم سياست در علم سياست

اند، و درباره حدود و مرزهاى انديشمندان سياسى از چند قرن پيش از ميالد مسيح به حبث درباره سياست و علم سياست پرداخته
ترين آثار كهن در اين پيش از ميالد) از مجله برجسته ٣٢٢يا  ٣٢١ت ارسطو (درگذشته به سال اند كه كتاب سياسآن كتاب نوشته

  وىل مفهوم، تعريف و حدود و مرزهاى سياست پيوسته حمل حبث و معركه آرا و نظريات خمتلف بوده است. ٤٤عرصه است،

                                            
  .٤٢٩ -٤٣٠، ص ٦منظور، لسان العرب، ج ؛ ابن١١٩ ، ص٣فارس، معجم مقاييس اللغه، ج . ابن ٣٤
  .٤٢٩. مهان، ص  ٣٥
  . مهان. ٣٦
  ».سياست« نامه، ذيل واژه. دهخدا، لغت ٣٧
  .٥٥٦، ص ١. الشرتوىن، اقرب املوارد، ج  ٣٨
  . مهان. ٣٩
  .٧٨، ص ٤. الطَرْحيى، جممع البحرين، ج  ٤٠
  . مهان. ٤١
  . مهان. ٤٢
  . مهان. ٤٣
  .١٩ - ٢٦است، پيشگفتار، ص . بنگريد به: ارسطو، سي ٤٤
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خى از اين تعاريف عبارت است از: فن كشوردارى و  كار رفته است. بر واژه سياست، در اصطالح علم سياست، به معىن گوناگوىن به
  ٤و فن و عمل حكومت بر جوامع انساىن. ٣علم حكومت به كشورها؛ ٢قدرت و فن كسب، توزيع و حفظ آن؛ ١اجتماعى؛كسب قدرت

  ٤انساىن.
است، وىل درباره تعريف و مفهوم علمى و دقيق سي ٥ترين موضوعات علم سياست، دولت، حكومت و قدرت است،ترين و كلىمهم

است، ديدگاه مشرتكى وجود ندارد. البته تالش فيلسوفان از عصر افالطون و ارسطو تا امروز براى كشف و ارائه تعريفى دقيق از سي
ترين آن، اختالف در نوع نگرش فالسفه گريد كه مهمنظر از عوامل متعددى سرچشمه مىاين اختالف ٦سياست، استمرار داشته است.

نوع تلقى و بينش فيلسوف يا عامل سياست به آدم و عامل و نگاه وى به جمموعه  ٧موعه هسىت است.و دانشمندان علم سياست به جم
نظام هسىت و مبدأ و غايت آن، قطعًا در نگرش وى به سياست و تعريف آن، دخالت دارد. افزون بر اين، تعريف سياست را، گاه بر 

  ٨اند، و مهني اختالف در مبنا، منشأ اختالف در تعريفد باشد، ارائه كردهگونه كه بايگونه كه هست، و گاه بر مبناى، آنمبناى، آن
  ٩گشته است.

  ج) جايگاه و اهميت سياست نزد امام على (ع)

هاى الزم براى سياست در انديشه امرياملؤمنني على (ع) به مفهوم هدايت و رهربى است. سياست، تدبريامورو فراهم كردن زمينه
كه امريمؤمنان على جهاىن است؛ چنانجهاىن و جنات و سعادت آنايشان در جهت بساماىن و خوشبخىت ايناصالح مردم با هدايت 

  (ع)، سياست درست و نيكو را مايه راسىت و درسىت و برپاىي مردم دانسته وفرموده است:
َياَسِة قـََواُم الرِعية ١٠.ُحْسُن الس  

  نيكوىي سياست، برپا دارنده مردم است.
مدارى، خودرأىي، حتكم و جترب نيست، بلكه تدبري صحيح امور در جهت وجه به مفهوم قدرتيشه على (ع) سياست به هيچدر اند

مدار و خودكامه را، سياستمدار رو، امام على (ع) زمامداران قدرتخدمت به مردم، حتقق عدالت و فراهم كردن زمينه تربيت است. ازاين
  كند:اى به معاويه، اين مفهوم را چنني بيان مىداند، لذا در نامهسياست مردمان منى و شايسته قرار گرفنت در جايگاه

ُأَحِذُرك أَْن  نـَُعوُذ باِهللا ِمن لُُزوِم َسَوابِق الشَقاِء؛ وَ َو َمَىت كْنُتْم يَا ُمَعاِويَُة َساَسَة الرِعيِة َو ُوالَة أَْمِر األُمِة؟ بَغِري َقَدٍم َسابٍق َو َشَرٍف بَاِسٍق، َو 
  ١١.َتكون ُمَتَماِدياً ىف ِغرِة األُْمنيِة، ُخمْتَِلَف الَعالنَيِة َو السرِيرةِ 

اى در دين داريد، و نه شرىف مهني از زمان پيشني؛ ايد؟ نه پيشينهمعاويه! از كى مشا سياستمداراِن مردم و سرپرستان كار اين امت بوده
ترسامن از اينكه پيوسته در فريب آرزوها گرفتار باشى و در آشكار و ان، دوگانه اوت ديرين. تو را مىو پناه به خدا از گرفتارى به شق

  باشى!

                                            
  .١٩عنايت، بنياد فلسفه سياسى در غرب، ص   ١
  .٥٧زاده، مسائل اساسى علم سياست، ص . حشمت ٢
  .١٧. دوورژه، اصول علم سياست، ص  ٣
  . مهان. ٤
  .٢٤زاده، مسائل اساسى علم سياست، ص . حشمت ٥
  .١٠. مهان، ص  ٦
  .٣٨. مهان، ص  ٧
  .٢٢ت، ص . دوورژه، اصول علم سياس ٨
  .١٣، ص »امام على* و سياست« ، مقاله٦اكرب رشاد، دانشنامه امام على*، ج . مجعى از نويسندگان، زير نظر على ٩

  .٣٨٤، ص ٣. خوانسارى، شرح غرراحلكم و دررالكلم، ج  ١٠
  .١٠البالغه، نامه . سيد رضى، ج ١١
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مدارى، رياكارى و زورگوىي است، بلكه تدبري امور با مباىن اخالقى و از منظر على (ع)، سياست انساىن به دور از فريبكارى، قدرت
پذيرد كه آن را در مفهوم صحيحش و مديريىت به دور بوده و براساس خطوطى كلى سامان مىرفتار انساىن است، و از آفات نفساىن 

سازد. در اين صورت است كه سياست، علم تدبري و اداره حكومت و دولت و بسامان آوردن امور مردمان در جهت پذير مىحتقق
  مطلوب خواهد بود. به بيان امام على (ع):

لُك ِسياَسةٌ 
ُ
  ١.امل

  ] است.] سياست [ورزىردنحكومت [ك
  ٢.فـََرَض اهللاُ ... اإلَماَمَة ِنظَاًما ِلألُمةِ 

  خداوند امامت و پيشواىي را واجب كرد براى نظام واره كردن امت.
  ٣.ُحسُن التدبِري ِمن ُحسِن السياَسةِ 

  نيكوىي تدبري از نيكوىي سياست است.
  ٤َفِضيَلُة الرِياَسِة ُحسُن السياَسِة.

  رياست به نيكوىي سياست است.ارزش 
  ٥.آَفُة الزَعَماِء َضعُف السياَسةِ 

  آفت زمامداران، ناتواىن در سياست است.
گذارى شود و مبتىن بر قواعدى صحيح و در چارچوب خطوطى روشن برد كه به درسىت هدفبا اين نگاه، سياسىت راه به مقصود مى

  اشد.و استوار سامان يابد و از آفات سياست پاك ب

  د) اهداف و غايت سياست

با توجه به آنچه از مفهوم و جايگاه سياست نزد امام على (ع) مطرح شد، سياست در انديشه على (ع) تدبري امور براى بسامان 
  برمشرد: سياست را چنني ٦توان اهدافمنظور فراهم كردن زمينه رشد و تعاىل آنان است. بر اين اساس مىآوردن و اصالح امور مردمان به

  گراىي؛ اصالح فرهنگى.سازى؛ بود مادى؛ حقوقآگاهى خبشى؛ پاسداشت آزادى؛ دادگسرتى؛ امنيت
  شود.ها اشاره مىتوان رشد و تعاىل فرد و جامعه دانست، كه بدانسياست را مى ٧و غايت

  يك. اهداف سياست

  . آگاهى بخشى١

روست كه در انديشه امام على (ع) تعليم مردمان و شود. ازايناىي ميسر منىرشد و تعاىل فرد و جامعه جز در بسرت آگاهى و دان
  فرمود:آگاه ساخنت آنان هدىف اساسى در عرصه سياست است. آن حضرت مى

  ٨.َو َعَلى اإلَماِم أن يـَُعلَم أهَل ِواليَِتهِ 

                                            
  .١٣، ص ١. خوانسارى، شرح غرراحلكم و دررالكلم، ج  ١
  .٢٥٢البالغه، حكمت رضى، ج . سيد ٢
  .٣٨٥، ص ٣. خوانسارى، شرح غرراحلكم و دررالكلم، ج  ٣
  .٤٢٣، ص ٤. مهان، ج  ٤
  .١٠٣، ص ٣. مهان، ج  ٥
  )٦٩ها معطوف به رسيدن به آن است.( الواىن، مديريت عمومى، ص اى كه كوشش. هدف عبارت است از نقطه ٦
  اى كه اهداف در جهت آن شكل مى گريند و بدان معطوفند.نه. غايت، نقطه اىي اهداف است، به گو  ٧
  .٣١٨، ص ٤. خوانسارى، شرح غرراحلكم و دررالكلم، ج  ٨
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  بر امام است كه اهل واليت خويش را تعليم دهد.
  باره فرموده است:كه درايندانست، چنانآگاه بودن و تعليم يافنت را از حقوق مسّلم مردمان مىامريمؤمنان على (ع) دانسنت و 

  ١.َفأما َحقُكم َعَلى ... َو تَعِليُمُكم َكيال َجتَهُلوا
  مشا را بر من حقى است ... از مجله: مشا را تعليم دهم تا نادان منانيد.

هاى به مردمان آغاز كرد و سياست خود را بر اين امر پيش برد. خنستني خطبه امام على (ع) حكومت خود را با آگاهى خبشى
هاى سياسى است. پس از آنكه مردم در مدينه با امام (ع) بيعت  حكومىت آن حضرت تا آخرين سخنان ايشان بيانگر آگاهى خبشى

  اى كه ايراد كرد چنني فرمود:كردند، حضرت در خطبه
بَلَبَلًة، َو لَُتَغْربـَُلن َغربـََلًة، َو لَُتَساطُن َسوَط الِقدِر َحىت د َعاَدت َكَهيَئِتَها يوَم بـََعَث اُهللا نَبيُه. َو الِذى بـََعثَُه باَحلق لَُتَبْلَبُلنَ أال َو إن بَِليَتُكم قَ 

َقصُروا، َو لَُيَقصَرن َسباُقوَن َكانُوا َسَبُقوا ... أال َو إن اَخلطَايا َخيٌل ُمشٌُس يُعوَد أْسَفُلُكم أعالُكم، َو أعالُكم َأْسَفَلُكم؛ َو لَيسبَقن َسابُقوَن َكانُوا 
َل َعَليَها  َل َعَليَها أهُلَها َو ُخِلَعت جلُُُمَها، فـََتَقحَمت ىف الناِر. أال َو إن التقَوى َمطَايا ُذُلٌل محُِ وَرَدتْـُهُم اجلَنَة. َحق َو أهُلَها َوأُعُطوا أزِمَتَها فَأَ محُِ

َا َو َلَعلَ بَاِطٌل، َو ِلُكل أهٌل. فـََلِئن أِمَر الَباِطلُ  فـََلُرمب اَحلق ٢.َلَقِدميًا فـََعَل. َو لَِئن َقل  
به خداىي كه آگاه باشيد كه بليه و آزمايش كنوىن مشا به وضع و ساماِن مهان روزى برگشته است كه خداوند پيامربش را برانگيخت. 

شدت غربال خواهيد شد، و ىب گمان مهچون مواد موجود در ديگ جوشان گمان سخت زير و رو، و بهاو را به راسىت مبعوث كرد، ىب
اند، به موضع حق واالى خود بازگردند، و آنان كه [به ناحق ] به پايني كشيده شدهبا كفگري درهم خواهيد گرديد، تا آنان كه به [ناحق

عدالىت و اند، به مكان پايني خود جاى گزينند؛ و بايد پيشتازان امياىن كه [بر اثر ىباند و] در باال مستقر شدهاتى كسب كردهامتياز 
گريندگاىن كه پيش افتاده بودند، به ] سبقتاند، حتمًا پيشى گريند، [و به ناحق] به عقب رانده شدهطلىب و كوتاهى در حقشانفرصت

] اسبان سركش و وشى است و خطاكاران بر آا ها [چونانر عقب باز پس روند ... آگاه باشيد كه خطاكارىجاى مناسب خود د
] شرتان رام و آرامى است و برند. آگاه باشيد كه پرواپيشگى [چونانمهابا آنان را در آتش فرو مىسوارند، لگامشان از دست رفته، ىب

رسانند. حقى است و باطلى، و هر يك را گروهى خريدارند. پس ست و آرام، به سر منزل شتشان مىدپرواداران بر آا سوارند، لگام به
] حق اندك است، پريوزى بسا ممكن و حمتمل است [و روزى قدرت قرين اگر باطل چريه شود، از قدمي چنني بوده است. و اگر [ياران

  آن گردد].
داد و آگاهى و دانسنت ا حفظ كرد و مردمان خويش را در جريان امور قرار مىامام على (ع) در حكومت خود پيوسته اين هدف ر 

البالغه گردآورده است، و نيز آنچه از اى از آنچه شريف رضى در جكه خبش عمدهاىگونهرا حق آنان برمشرد و بر اين امر پا فشرد، به
  .البالغه باقى مانده است، از اين سنخ استامام (ع) بريون از ج

ها و جلوگريى از تفكر و تعقل است كه ها و انديشههاى آن، بسنت ذهناى است كه يكى از پايهنقطه مقابل اين، سياست معاويه
باره گريد. امريمؤمنان على (ع) دراينخبشى از آن با بازدارندگى از آگاهى و فهم و دريافت اخبار صحيح و اطالعات درست صورت مى

  ارد:سخىن روشن و روشنگر د
نيةِ ُحنُوَرُهم أال َو إن ُمَعاِويَة قَاَد ُلمًة ِمَن الُغَواِة، َو َعمَس َعَليهُم اَخلَربِ، َحىت َجَعُلوا

َ
  ٣.أغرَاَض امل

ا تازند] تپوشاند؛ [و آنان كوركورانه پى او مىكشاند، و حقيقت را از آنان مىدنبال خود مىآگاه باشيد! معاويه گروهى نادان را به
  خود را به كام مرگ دراندازند.

  . پاسداشت آزادى٢

                                            
  .٣٤البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ١
  .١٦. مهان، كالم  ٢
  .٥١. مهان، خطبه  ٣
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ها از حق ذاتى آزادى شد. در نگاه پيشواى آزادگان، مهه انسانپاسداشت آزادى، هدىف اساسى در سياست امام على (ع) مشرده مى
ت با انتخاب آزاد مردم شكل  مندند و اين حق را كسى نداده است تا بتواند آن را بگريد يا حمدود سازد. حكومت ظاهرى آن حضر ره

گرفت و امام (ع) اجازه نداد كسى را در بيعت كردن جمبور كنند يا حتت فشار و نفوذ قرار دهند، و آزادى را كه روح حكومت امام على 
  دار سازند. آن حضرت درباره آزادى در بيعت با خود فرموده است:(ع) بود خدشه

ِينَ َو بَايَعىن الناُس َغَري ُمسَتكَرهِ  ١.َني َو ال ُجمَربِيَن، بَل طَائِِعَني ُخمَري  
  مردم بدون اكراه و اجبار، و از سِر ميل و اختيار با من بيعت كردند.

  ٢.َو إن الَعامَه َمل تـَُبايعىن ِلُسلطَاٍن َغاِلٍب، َو ال لَِعَرٍض َحاِضرٍ 
ن گشاده بود و زورى در كار بود، يا ماىل آماده بود و گمان عموم مردمان با من بيعت كردند نه براى آنكه دست قدرت مىب

  تطميعى صورت گرفته بود.
امريمؤمنان على (ع) از مهان ابتداى حكومت خويش آزادى مهگان را پاس داشت، و آزادى خمالفان خود را تضمني منود و اجازه 

  ٣كس نداد.تعدى به آن را به هيچ
ياست اجبار و اكراه را در پيش گريد و مردمان را به بيعت و مهراهى به خود وادار اينكه حكومىت با قهر و سلطه شكل گريد و س

ها را بگريد يا حمدود منايد، ايت ضعف و ناتواىن آن حكومت و سياست منايد، و با شنيدن خنستني نغمه انتقاد و خمالفت، آزادى
 - حقوق مردمان تعدى نشود تا آجنا كه به -فت خمالفان خود راهاى مشروع و قانوىن را پاس دارد، خمالاست؛ و اينكه حكومىت آزادى

كه امام على (ع) در حكومت خود اين حتمل منايد و آن را از حقوق آنان برمشارد، ايت قوت و تواناىي آن حكومت است، چنان
  ٤سياست را دنبال كرد و وجوه خمتلف آزادى را پاس داشت.

ديد كه با آزاد كردن مردمان از بندهاى اسارت و ذلت، و جنات خبشيدن آنان از اين مى امريمؤمنان على (ع) رسالت خود را در
  زجنريهاى بردگى و بندگى، و با فراهم كردن وجوه خمتلف آزادى، مردمان را هدايت كند. امام (ع) درباره اين هدف سياست خود فرمود:

، َو َحَلق الضْيِم.َو َلَقد أحَسنُت جَوارَُكم، َو أَحطُت ُجبهِدى ِمن َورَائِ  ل٥ُكم. َو أعَتْقُتُكم ِمن رِبَِق الذ  
هاى ستم تان منامي. و از بندهاى خوارى آزادتان كردم، و از حلقهسر بردم، و مهه تالش خود را منودم تا پاسدارىبا مشا به نيكوىي به

  رهايتان منودم.
ترين اشخاص ترين افراد جامعه و ضعيفمند بودند و پاينيجتماعى رهدر حكومت امريمؤمنان على (ع) مردمان از آزادى سياسى و ا

توانست از هر يك از كارگزاران و از باالترين مسئول حكومت و زمامدار جامعه شكايت كند، بدو اعرتاض منايد، و آزادانه به راحىت مى
ت آن ببيند. امام على (ع) در عهدنامه مالك اشرت عليه او اعالم جرم كند و احساس خطر نكند و خود را در امنيت كامل از تبعا

  فرمود:يادآور شده است: من از رسول خدا بارها شنيدم كه مى
  ٦.َلن تـَُقدَس أُمٌه ال يؤَخُذ لِلضِعيِف ِفيَها َحقُه ِمَن الَقِوى َغَري ُمَتَتْعِتعٍ 

  سند و در گفتار درمانند، حق ناتوان را از توانا نستانند.آنكه برت ] خنوانند كه در آن امت ىبهرگز امىت را پاك [از گناه
گونه آن را پاس داشت. جرج َجرداق مسيحى خواست و در ميدان عمل نيز مهنيامام على (ع) سياست را در اين جهت مى

  نويسد:باره مىدراين

                                            
  .١. مهان، نامه  ١
  .٥٤. مهان، نامه  ٢
  .١٥؛ اخلوارزمى، املناقب، ص ٩و  ٨، ص ٣ . بنگريد به: البالذرى، أنساب االشراف، ج ٣
  .٣٨ -٨٥. بنگريد به: دلشاد راىن، مجال دولت حممود( حكومت امام على* حكومت موفق تاريخ)، ص  ٤
  .١٥٩البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ٥
  .٥٣. مهان، نامه  ٦
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شناسد و سپس ميان مهه آنان، دانه، به رمسيت مىاو حق مردم را در انتخاب و بركنار منودن، در گفتار و كردار، و در زندگى سعادمتن
چنني حدودى دهد، مگر آنكه مصلحت توده مردم اينسازد، و براى اين آزادى حدودى قرار منىبرابرى در حقوق و واجبات را برقرار مى

كم يا زياد، با اين مفهوِم آزادى بينيم كه در هيچ موردى،  را تقاضا كند. ما اگر سريه و روش امام را نسبت به مردم دنبال كنيم، مى
كار برده و آن را درباره دوستان و نظر بيان و تطبيق خارجى، در برپا داشنت حقوق عمومى بهتعارض ندارد، و بلكه اين مفهوم را از نقطه

ترين شرايط زندگى ترين و خطرناكدمشنانش به طور يكسان رعايت كرده است. ... على اين حق آزادى را براى ياران خود، در سخت
شود: در موقع جهاد با قاسطني تبهكار و كساىن كه از حق برگشتند و زمني را پر ساخته و خواستار خون وى بودند! و خود قائل مى

كرد، و وجداىن كه حق و عدالت را اى بود كه هر ميزان و مقياسى به آن حكم مىچون جهاد با اين گروه و مبارزه بر ضد آنان، مسئله
يك از طالب در جنگ، ياران و مهراهاىن الزم و ضرورى بود، وىل على هيچداد، براى على بن اىبكرد، به آن دستور مىهباىن مىنگ

دوستان و ياران و نزديكان خود را بر جهاد و پيكار جمبور نساخت، و با اينكه حق واليت و حكومت داشت، و قدرت و نفوذ هم در 
  ١كس را به اين كار وادار نكرد.ر جنگ با قاسطني تبهكار، مردم را در لوى خود نگه دارد، وىل او هيچتوانست ددست وى بود، و مى

گرايانه خود را يادآور شد و زماىن كه ياران او در كار َحَكمني با وى دودىل نشان دادند، حضرت از ايشان گاليه كرد و ديدگاه آزادى
  چنني فرمود:

  ٢.َعَلى َما َتكَرُهونَ  َو لَيَس ِىل أن أِمحَلُكم
  انگاريد.] به چيزى وادارمتان كه ناخوش مىو مرا نرسد [و چنني حقى برامي نيست كه

  عنوان هدىف اساسى در سياست خويش پاسش داشت.كس دريغ نداشت و بهامريمؤمنان على (ع) آزادى را ارج اد و آن را از هيچ

  . دادگسترى٣

هاى اساسى در سياست علوى است. امريمؤمنان على (ع) ها از هدفعدل و داد و حمو تبعيض زدودن انواع بيدادها و گسرتش
  حكومت را پذيرفت تا به وسيله آن دادگسرتى منايد:

أَخَذ اُهللا َعَلى الُعَلَماِء أال يَقاروا َعَلى ِكظِة ا أَما َو الِذى فـََلَق احلَبَة، َو بـَرَأ النَسَمَة، َلوال ُحُضوُر احلَاِضِر َو ِقياِم اُحلجِة بُوُجوِد الناِصِر، َو مَ 
، َو ال َسَغب َمظُلوٍم، أللَقيُت َحبَلَها َعَلى َغارَِا َو َلَسَقيُت آِخَرَها بَكأِس أوهلَا   ٣.ظَاملٍِ

ران نبود، و اگر خداوند از كه دانه را شكافت و جان را آفريد، اگر حضور حاضران و امتام حجت با اعالم وجود ناصآرى به حق آن
تأمل رشته حكومت را عاملان پيماىن سخت نگرفته بود كه در برابر شكمبارگى ستمگر و گرسنگى ستمديده هيچ آرام و قرار نگريند، ىب

  ].كشيدمانگاشتم، [و چون گذشته خود را به كنارى مىگذاشتم و پايانش را چون آغازش مىاز دست مى
رو در عرصه سياست جز به راه عدالت دانست و ازاينو داد را مالك و ميزان سياست و مايه استوارى آن مىامام على (ع) عدالت 

  فرمود:و داد نرفت. آن حضرت مى
  ٤.ِمالُك السياَسِة الَعدلُ 

  معيار و مالك سياست عدالت است.
روست كه امام على (ع) وجه سازد؛ و ازاينمهوار مى رساند و راه تعاىل مردمان راسياست دادگرانه است كه جامعه را به سالمت مى

  مهت سياست را دادگسرتى معرىف كرده و در عهدنامه مالك اشرت چنني رهنمود داده است:

                                            
  .٢٣٢ -٢٣٦، ص ١. جرداق، امام على، صداى عدالت انسانيت، ج  ١
  .١٠٤، ص ١قـَُتْيَبه الدينورى، االمامه و السياسه، ج ؛ ابن٤٨٤؛ نيز بنگريد به: املِْنَقرى، وقعه صفني، ص ٢٠٨البالغه، كالم ج. سيد رضى،  ٢
  .٣البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ٣
  .١١٦، ص ٦. خوانسارى، شرح غرراحلكم و دررالكلم، ج  ٤
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  ١.إن أفَضَل قـُرِة َعِني الُوالِة اسِتَقاَمُة الَعدِل ىف البالِد َو ُظُهوُر َمَودِة الرِعيةِ 
در  واليان به آن روشن است، برقرارى عدالت و داد در كشور و آشكار شدن دوسىت مردمان است.گمان آنچه بيش از مهه ديده ىب

روست كه امام على (ع) از عدالت به قـُرة عني (نور ديده) براى حكومت شود. ازاينسايه عدالت، آرامش و راحىت و امنيت فراهم مى
معناى قرار گرفنت و آرامش يافنت است؛ انساىن كه ناراحت باشد گان است. قـُرة بهتعبري كرده است. قـُرة َعْني در اصل، آرامش يافنت ديد 

رود و آرام و قرار ندارد، اما وقىت براى انسان امنيت، اش به اين سوى و آن سوى مىامنيىت، و فقدان آرامش باشد، مهواره ديدهو گرفتار ىب
عدالْت زندگى فردى و اجتماعى را به  ٢يابد.گريد. اينجاست كه قـُرة َعْني معنا مىىاش آرام و قرار مشود، ديدهآرامش و راحىت فراهم مى

  سازد.زيباىي و مجال، يعىن به امنيت، آرامش، راحىت، رشد و تعاىل آراسته مى
َياَسِة الَعْدُل ىف اِإلمَرةِ  ٣.َمجَاُل الس  

  مجال سياست به برپاىي عدالت در حكومت است.
  روى زير پا گذاشته نشود:مهگان، سياسىت است كه بر دادگسرتى استوار باشد و به هيچ رتين سياست براى

  ٤.َخُري السياَساِت الَعدلُ 
  ها عدالت و دادگرى است.رتين سياست

ام هاى امكه در آموزهچنني سياسىت رتين راهكار براى بسامان آوردن جامعه و فراهم كردن بسرت سالمت و رشد آن است، چنان
  على (ع) آمده است:

ظَاملِِ َو اآلثَاِم، َو َتسنيًة ِلإلسالمِ 
َ
  ٥.َجَعَل اهللاُ ُسبَحانَُه الَعدَل ِقَواًما ِلألنَاِم، َو تَنزِيًها ِمَن امل

  ها و گناهان، و روشىن چراغ اسالم قرار داده است.خداى سبحان عدالت را وسيله برپاىي مردمان، و مايه پاكى از ستم
نا بود كه سياست على (ع) به متامى در خدمت دادگسرتى بود. دادگسرتى نزد امام على (ع) امرى صرفًا اخالقى مشرده بر اين مب

  گشت؛ و آن حضرت اهتمامش در برپاىي داد و گسرتش عدالت بود.اش حمسوب مىشد، بلكه هدف سياست و فلسفه حكومىتمنى

  سازى. امنيت٤

روست كه امريمؤمنان على (ع) در شود، و ازاينها، ميسر منىهم براى انسانجانبه، آنو امنيت مههها جز در پرترشد و تعاىل انسان
  جانبه بود؛ امنيت فردى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى، نظامى و قضاىي.سازى مههسياست خود، در پى امنيت

اى جانبه دغدغهمت خويش نشان داد كه امنيت مههسازى سامان داد و در متام دوران حكو امام على (ع) سياست خود را بر امنيت
  اساسى براى اوست.

فشار قرار خاطر دين و مذهب، و آيني و عقيده خويش حتتكس در حكومت او بهسياست امام على (ع) چنان بود كه هيچ
امريمؤمنان على (ع) نسبت به كس ديد نشد. غري مسلمانان مهان امنيىت را داشتند كه مسلمانان، و نگرفت و امنيت اعتقادى هيچ

آموخت ديد و به كارگزاران خويش مهني را مىهاى سياسى خود مىورزيد و پاسداشت آن را از هدفحرمت و حقوق مهگان اهتمام مى
  كه عبارات آغازين عهدنامه مالك اشرت گوياى آن است:منود، چنانو بر آن سخت تأكيد مى
 محََة لِلرُهم ِصنَفاِن:َو أشِعر قَلَبَك الرَعَليهم َسُبًعا َضارِيا تَغَتنُم أكَلُهم، فَإنـ م، َو ال َتُكوَننِ طَفَة َهلُم، َو اللََحب

إما أٌخ َلَك ىف  ِعيِة، َو امل
  ٦.الِديِن، أو نَِظٌري َلَك ىف اخلَلقِ 

                                            
  .٥٣البالغه، نامه . سيد رضى، ج ١
  .٤٥٥ -٤٥٦، ص ٣، جممع البحرين، ج . الطَرْحيى ٢
  .٣٧٥، ص ٤. خوانسارى، شرح غرراحلكم و دررالكلم، ج  ٣
  .٤٢٠، ص ٣. مهان، ج  ٤
  .٣٧٤مهان، ص   ٥
  .٥٣البالغه، نامه . سيد رضى، ج ٦
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 كردن به مهگان؛ و مهچون جانورى درنده مباش كه قلب خود را لربيز ساز از رمحت بر مردمان، و دوسىت ورزيدن با آنان، و مهرباىن
  اى ديگر در آفرينش با تو مهانندند.اى برادر ديىن تواند، و دستهاند: دستهخوردنشان را غنيمت مشارى! زيرا مردمان دو دسته

ت راه هرگونه جتاوز به حرمي دارند و الزم اس جانبه رامسلمان و غريمسلمان در انديشه سياسى على (ع) حق برخوردارى از امنيت مهه
  شكىن حمو گردد.امنيتشان بسته شود و هر صورتى از درندگى و حرمي

امريمؤمنان على (ع) فلسفه سياسى خود را با چنني حمورهاىي سامان داد. برقرارى امنيت در داخل كشور با مهه وجوهش، و امنيت در 
كه در پاسخ به شعار شد، چنانهاى اساسى آن حضرت مشرده مىاز هدفمرزها و حفظ سرزمني و كشور از هرگونه جتاوزو ناامىن 

  است:سازى توجه داده و فرمودهساز آن، امام على (ع) به لزوم امنيتخوارج وانديشه سياسى هرج و مرج
ؤِمُن، َو َيْسَتمتِ 

ُ
ُء، َو ُع ِفيَها الَكاِفُر، َو يـَُبلُغ اُهللا ِفيَها األَجَل؛ َو ُجيَْمُع بِه الَفيإنُه البُد لِلناِس ِمْن أِمٍري، بـَر أو فَاجٍر: يـَْعَمُل ىف إْمرَتِِه امل

، َو تَأَمُن بِه السُبُل، َو يـُْؤَخُذ بِه ِلضِعيِف ِمَن الَقِوى، َحىت َيْسَرتِيَح بـَر، َو ُيسْ  ١.َرتَاَح ِمْن فَاجرٍ يـَُقاَتُل بِه الَعُدو  
يد، نيكوكار يا تبهكار: تا در حكومت او انسان با اميان كار خويش كند، و انسان كافر ره خود بـََرد، و مردم را دولىت و حاكمى با

مردم در دوران حكومت او زندگى را طى كنند تا سرآمدشان در رسد. در سايه حكومت او مال ديواىن را فراهم آورند، و با دمشنان پيكار  
او حق ناتوان را از توانا بستانند، تا نيكوكردار روز به آسودگى به شب رسانَد، و از گزند تبهكار  ها امن سازند، و به نريوىكنند، و راه

  در امان مانَد.
يابد. امام (ع) در گريى سياسى معنا مىاز نگاه على (ع) فلسفه سياسى حكومت چنني است؛ و هر حكومىت با چنني جهت

  :سخىن كه اهداف حكومت خود را بيان منود، فرمود
ظُلوُموَن ِمْن ِعَباِدكَ 

َ
  ٢.فـََيْأَمَن امل

  ات امنيت فراهم آيد.تا براى بندگان ستمديده
امريمؤمنان على (ع) در راه فراهم كردن امنيت اجتماعى و سياسى، هر نوع خودكامگى در عرصه حكومت را زير پا گذاشت و 

  اى اعالم كرد:ه در ضمن خطبهكداشت، چنان فضاىي آكنده از امنيت را در مناسبات حكومىت عرضه
َو ال ُختَاِلطُوىن باْلُمَصانـََعِة، َو ال َتظُنوا ىب اْسِتْثَقاًال  َفال ُتكلُموىن مبَا ُتكلُم بِه اْجلََبابرَُة، َو ال تـََتَحفُظوا ِمىن مبَا يـَُتَحفُظ بِه ِعْنَد أَْهِل اْلَباِدَرِة،

َمُل َِما أَثـَْقَل َعَلْيِه. َفال َس ِإْعظَاٍم لَِنْفِسى، فَِإنُه َمِن اْسَتْثَقَل احلَْق أَْن يـَُقاَل َلُه أَِو اْلَعْدَل أَْن يـُْعَرَض َعَلْيِه كاَن اْلعَ ىف َحق ِقيَل ىل، َو ال اْلِتَما
ُأْخِطَئ، َو ال آَمُن َذِلك ِمْن ِفْعِلى ِإال أَْن َيكفى اللُه ِمْن نـَْفِسى َما ُهَو  َتُكفوا َعْن َمَقاَلٍة َحبق أَْو َمُشورٍَة بَعْدٍل، فَِإىن َلْسُت ىف نـَْفِسى بَفْوِق أَنْ 

َا أَنَا َو أَنـُْتْم َعبيٌد َممُْلوكوَن لَِرب ال َرب َغْريُهُ  فَِإمن ، ٣.أَْمَلُك بِه ِمىن  
ها را كه با تيز خويان و مستبدان كارىافظهگويند، با من سخن مگوييد، و آن حمسان كه با جباران و سركشان سخن مىآن
كارى آميزش مكنيد. و مبادا گمان كنيد كه شنيدن حق بر من سنگني دارند، با من روا مداريد؛ و با من به طور تصنعى و با سازشروامى

عدالت بر او سنگني بـَُود، عمل شدن كس كه شنيدن حق يا عرضهاست، و تصور نكنيد كه من خواهان آمن كه مرا بزرگ انگاريد، زيرا آن
دامن  خواهى منودن خوددارى مكنيد، زيرا من خود را باالتر از آن منىتر بـَُود. پس، از گفنت حق يا عدالتبه حق و عدالت بر وى سنگني

توامنندتر است. و جز دامن، مگر اينكه خداوند مرا در كار نفس كفايت كند كه او از من بدان كه خطا نكنم، و خود را امين از خطا منى
  اين نيست كه من و مشا فقط بندگان و مملوكان پروردگارى هستيم كه جز او پروردگارى نيست.

  . بهبود مادى٥

                                            
  .٤٠. مهان، كالم  ١
  .١٣١. مهان، كالم  ٢
  .٢١٦. مهان، خطبه  ٣
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رو بود مادى جامعه شود؛ و ازاينبسامان آوردن زندگى مردمان در جهت رشد و تعاىل آنان، در سايه بود مادى ايشان ميسر مى
گردد. در انديشه امريمؤمنان على (ع) جامعه فرو رفته در فقر و نادارى، و اسري روابط و مناسبات رده مىدر سياست، هدىف عمده مش

ستمگرانه اقتصادى، راهى به سوى تعاىل ندارد. امام على (ع) فراخى در زندگى مادى را مايه بساماىن و اصالح آدمى معرىف كرده و 
  فرموده است:

  ١.، فَإن ذِلَك قـُوه َهلُم َعَلى اسِتصالِح أنُفِسهمُمث أسبغ َعَليهُم األرزَاقَ 
  اصالح خود برآيند. پس روزى ايشان را فراخ دار! كه فراخى روزى نريويشان دهد تا در پى

 ورزى، بسرت رشد و تعاىلساز آسيب معنوى است، و بود مادى توأم با قناعتاز منظر امريمؤمنان على (ع) تنگناى مادى، زمينه
  هاى حضرت آمده است:كه در آموزهاست، چنان

  ٢.فَإن الَفقَر َمنَقَصٌة لِلدينِ 
  گمان تنگدسىت، دين را زيان دارد.ىب

  ٣.الَفقُر َطَرٌف ِمَن الُكفرِ 
  تنگدسىت نيمى از كفر است.

  ٥اَل:] ِهى الَقَناَعُة.فـَقَ  ٤[َو ُسِئَل َعَليِه السالُم َعن َقولِِه تـََعاَىل (فـََلُنحيينُه َحياًة طَيَبًة)
  پرسيدند، فرمود:] آن قناعت است.» دارمياى پاك و خوش زنده مىهر آينه او را به زندگى«[و حضرتش را از معناى 

  باره فرموده است:هاى سياست خود را بود وضع مادى و رشد اقتصادى جامعه معرىف كرده و دراينامام على (ع) از مجله هدف
  ٦.، إن ِىل َعَليُكم َحقا، َو َلُكم َعَلى َحق؛ فَأما َحقُكم َعَلى ... َو َتوِفُري فَيِئُكم َعَليُكمأيـَّها الناسُ 

ها و درآمدهايتان، و رساندن آن به مردم! مرا بر مشا حقى است، و مشا را بر من حقى. اما حق مشا بر من ...: فراوان كردن داراىي
  مشاست.

هاىي طه حكومت خود حداقل نياز معيشىت مهگان را تأمني كرد و در راه فقرزداىي و تأمني معيشىت مردم گامامام على (ع) در حي
  كه خود فرمود:جدى برداشت، چنان

  ٧.ِء الُفرَاتِ َماَما أصَبَح بالُكوَفِة أَحٌد إال نَاِعًما، َو إن أدنَاُهم َمنزَِلًة لَيأُكُل الُربِ، َو جيِلُس ىف الظل، َو يشَرُب ِمن 
  آشامد.خورد و سر پناه دارد و از آب فرات مىترين افراد نان گندم مىسر نربد، حىت پاينيكسى در كوفه نيست كه در رفاه به

ها و تأمني شرافتمندانه و كرامتمندانه مردم را از امريمؤمنان على (ع) به رفاه عمومى توجهى تام داشت و عمران و آبادى سرزمني
  كه درباره مقاصد حكومىت خويش فرمود:دانست، چنانحكومت خود مى اهداف

  ٨.َو نُظهَر اإلصالَح ىف بالِدكَ 
  مقصد ما آن است كه اصالح را در شهرهاى تو [اى خدا] آشكار كنيم.

اى اصلى امام على (ع) هسازد، و اين امر از سياستها بسرت رفاه مادى مردم را فراهم منىچيز مانند آباد كردن شهرها و سرزمنيهيچ
  كه در عهدنامه مالك اشرت بدان تصريح شده است.شد، چنانمشرده مى

                                            
  .٥٣. مهان، نامه  ١
  .٣١٩. مهان، حكمت  ٢
  .١٢، ص ٧٨؛ جملسى، حباراالنوار، ج ٢٧٨الرسول، ص . النصيىب الشافعى، مطالب السؤول ىف مناقب آل ٣
  .٩٧): ١٦. حنل(  ٤
  .٢٢٩البالغه، حكمت . سيد رضى، ج ٥
  .٣٤. مهان، خطبه  ٦
  .٩٩، ص ٢ج  طالب،شهر آشوب، مناقب آل أىب؛ ابن١٥٧، ص ٨شيبه، املصنف ىف األحاديث و اآلثار، ج . ابن أىب ٧
  .١٣١البالغه، كالم . سيد رضى، ج ٨
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  گرايى. حقوق٦

هاى گوناگون زندگى، هدىف مهم در سياست علوى است، تا آجنا كه راه كمال آدمى و قرب اهلى پاسداشت حقوق انسان در عرصه
  شود. نگاه امريمؤمنان على (ع) به حتقق حقوق انساىن و جايگاه آن چنني است:منىجانبه، مهوار طور مههجز با حتقِق حقوق انساىن به

. َفرِيَضًة فـََرَضَها اهللاُ ُسبَحانَُه ِلُكل َعَلى ُكل َو أعَظُم َما افَرتََض ُسبَحانَُه ِمن تِلَك احلُُقوِق َحق الَواِىل َعَلى الرِعّيِة، َو َحق الرِعّيِة َعَلى الَواِىل؛ 
  ١.َفَجَعَلَها نِظَاًما ِألُلَفِتهم، َو ِعزا ِلِدينهم

ترين حقى كه خداى سبحان واجب گردانيده، حق سرپرست بر مردمان و حق مردمان بر سرپرست است؛ و از ميان حقوق، بزرگ
ندشان، و بنيادى براى مهبستگى و پيو  اى كه خداى سبحان اداى آن را بر هر يك از آنان مقرر داشته است و آن را سببوظيفه

  ارمجندى دينشان قرار داده است.
هاى گريى، سياست امام على (ع) در پى تأمني حقوق فردى، خانوادگى، سياسى، اجتماعى، اقتصادى و ديگر عرصهبا اين جهت

امريمؤمنان على حقى به حقوق خويش بود. حقوق انساىن بود. سياست على (ع) در خدمت تأمني درست اين حقوق و رساندن هر ذى
خواست و بر اين اساس پا در عرصه سياست گذاشت، و در اين راه هر سخىت و (ع) سياست را براى پاسداشت حقوق انساىن مى

رسا و نوراىن دست گرفت، قامتهاى حقوق انساىن را حمقق سازد. چون زمام سياست جامعه را بهنامردمى را پذيرا گشت تا مهه جلوه
سان بود كه هيچ خمالفى به جرم كه بايد معنا يافت. سياست امام، آنگراىي چنانى برافراشت و با سياست او حقوقخويش را به متام

كه حىت ناكثني و مارقني تا زماىن  خواىن، از حقوق اجتماعى حمروم نگرديد، چنانخمالفت، سياست نگشت، و به اام نامهراهى و خمالفت
منودند، و دسِت تعدى بر مردمان نگشوده بودند و اقدام عملى نكرده و دست به ردند و اعرتاض مىكگفتند و انتقاد مىكه سخن مى

مند بودند. شريف رضى آورده است كه املال، رهمششري نربده و خوىن نرخيته بودند، از مهه حقوق اجتماعى خويش حىت حقوق از بيت
  وى، با آنان سخن گفت و از سر نصيحت فرمود:امام على (ع) در پاسخ اعرتاض طلحه و زبري به سياست 
ٍء َكاَن َلُكَما ِفيه َحق َدَفعُتُكَما َعنُه؟ أَْم َأى َقسٍم اسَتأثَرُت َعَليُكَما بِه؟ أَْم َأى َحق َلَقد نـََقمُتَما يِسريًا، َو أرَجأُمتَا َكِثريًا. أال ُختربَاىن َأى َشي

سِلِمَني 
ُ
  ٢.َضُعفُت َعنُه، أَْم َجهلُتُه، أَْم أخطَأُت بَابَُه؟َرفـََعُه إَىل أَحٍد ِمَن امل

گوييد در چه چيزتان حقى بوده است  به اندك چيزى ناخشنودى نشان داديد، و كارهاى بسيارى را به عهده تأخري اديد! به من منى
اىن نزد من آورد كه گزاردن آن نتوانستم، يا در ام؟ يا كدام دعوى را مسلمام؟ و در چه كار، خود را بر مشا مقدم داشتهكه از مشا بازداشته

  آن نادان بودم، يا در حكم آن، راه خطا پيمودم؟
قدر گرديد كه مايه شگفىت است. ابوحنيفه دينورى، مورخ گرانسياست على (ع) چنان بر مدار پاسدارى از حقوق انساىن مى

طلبان براى آماده شدن و حركت به سوى عراق براى مقابله با جنگرا  ق) آورده است كه چون على (ع) مردم ٢٨٢(درگذشته به سال 
وقاص، عبداهللا بن عمر، حممد بن َمسَلمه و ُأساَمه بن زيد كه از بيعت با امام سر باز زده بودند، ماجراى َمجَل دعوت كرد، سعد بن اىب

رسيد، نزد امام (ع) آمد و گفت: اى امريمؤمنان، هرچند ما ها آوردند و خمالفت ورزيدند. چون اين خرب به مالك اشرت در دفاع نيز انه
و هر چند آنان از نظر تقدم در اسالم بر ما پيشى دارند، وىل در آنچه ما  ٣از مهاجران و انصار نيستيم، اما از تابعني به احسان هستيم؛

كننده هركس از آن به در رود و خمالفت منايد، سرزنش امي، بر ما برترى ندارند. اين بيعت، بيعىت مهگاىن بوده است وبا آنان شريك بوده
جو است [و در خوِر آن است كه با وى برخورد شود]. پس اينان را كه قصد خمالفت با بيعت مهگاىن دارند، خنست با زبان بر و عيب

  شان كن تا ادب شوند.] وادار، و اگر نپذيرفتند، به زندان روانهاين كار [و مهراهى با خودت
  ريمؤمنان على (ع) در برابر پيشنهاد مالك اشرت چنني فرمود:ام

                                            
  .٢١٦. مهان، خطبه  ١
  .٢٠٥. مهان، كالم  ٢
  سوره توبه است. ١٠٠. اشاره به آيه  ٣
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  ١.َبل أَدُعُهم َو رَأيُهُم الِذى ُهْم َعَلْيهِ 
  خواهند و برآنند.گذارم و رأى و نظر ايشان مهان است كه خود مىمن آنان را آزاد مى

ى با خود وانداشت و حقوق مهگان را، خمالف و سياست على (ع) چنان بود كه حىت با استناد به بيعت مهگاىن، كسى را به مهراه
  ها درخشش داشت.گراىي در سياست علوى در مهه عرصهموافق، خويش و بيگانه را پاس داشت؛ و اين حقوق

  . اصالح فرهنگى٧

آداب، رسوم  رشد و تعاىل جامعه در گرو اصالح فرهنگ آن است. نسبت مردمان با عاَمل و آدم، و پروردگار عاَمل و آدم، و اخالق،
طور ترين وجه زندگى مردمان است، و تا زماىن كه اين وجه از زندگى آنان اصالح نشود، ديگر وجوه بهو سنن برخاسته از آن، مهم

رو در سياست علوى، اصالح فرهنگى، هدىف اساسى و مقصدى بنيادى در عرصه سياست است، اساسى اصالح خنواهد شد. ازاين
  فرمود: ٢خود ايراد كرد،اى كه در روزهاى خنستني حكومتى (ع) در خطبهكه امريمؤمنان علچنان

وِعظَِة، َو االجِتَهاُد ىف النِصيَحِة، َو اإل
َ
  ٣.حياُء لِلسنةِ إنُه لَيَس َعَلى اإلَماِم إال َما ُمحَل ِمن أمِر رَبِه: اإلبالُغ ىف امل

ه عهده او گذاشته شده است: كوتاهى نكردن در موعظت، و كوشيدن در مهانا بر امام نيست جز آنچه از امر پروردگارش ب
  نصيحت، و زنده كردن سنت.

كه پيامرب اكرَم با جلوه هاى جارى در آن جامعه است، چنانشدت متأثر از سنتاى بهروابط اجتماعى و سياسى در هر جامعه
ها، ساخنت و پابرجا نگه داشنت آن سنتسامان راه برد، و زنده هاى نيكوى امياىن و انساىن، جامعه را به صالح وخبشيدن به سنت

رو در سياست علوى جايگاهى جدى دارد. جامعه گرفتار در بندهاى خرافات و اعتقادات رتين راه رشد و تعاىل مردمان است؛ و ازاين
برد. اند و به تعاىل انساىن و امياىن راه منىمبنياد، و آداب و رسوم منحط، و اخالق و سلوك خالف كرامت و عزت، از رشد باز مىىب

  درباره اهداىف كه در سياست بايد دنبال شود، فرمود: ٤هجرى، ٣٤امام على (ع) در سخىن خطاب به عثمان بن عفان، در اواخر سال 
  ٥.أَماَت بْدَعًة َجمُْهوَلةً  فَاعَلم أن أفَضَل ِعَباِد اِهللا إَماٌم َعاِدٌل، ُهِدى َو َهَدى؛ َفأقَاَم ُسنًة َمعُلوَمًة، وَ 

] را بر پا دارد، و هاى شناخته شده [و درستشده و راهرب؛ كه سُنتكه رتين بندگان خدا نزد او پيشواىي است دادگر، هدايتبدان
  ] را مبرياند.هاى ناشناخته [و نادرستبدعت

ورزيد و با آموزش، و در راه و روش  فرهنگى اهتمامامريمؤمنان على (ع) خود در متام دوران حكومت خويش، در جهت اصالح 
هاى بيگانه با دين و آيني، و خويش، فرهنگ صحيح را به جامعه ارائه كرد و فرهنِگ جاهلى احيا شده را زير پا گذاشت، و فرهنگ

مام وقىت در مسري خود خالف شأن آدمى را به صراحت نفى كرد. شريف رضى درباره ماجراى دويدن مردم شهر انبار در پس و پيش ا
  كرد، چنني آورده است:براى پيكار با قاسطني از شهر آنان عبور مى

                                            
  .١٤٢ - ١٤٣. الدينورى، األخبار الطوال، ص  ١
  .٣١٢ -٣١٣، ص ٢البالغه، ج . جعفرى، پرتوى از ج ٢
  .١٠٥البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ٣
  .٩٣، ص ٣البالغه، ج جعفرى، پرتوى از ج.  ٤
  .١٦٤البالغه، كالم . سيد رضى، ج ٥
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ُتُموُه؟ َبَني يَديِه، فـََقاَل:] َما هَذا الِذى َصَنع [َو قَاَل َعَليِه السالُم َو َقد َلِقيُه ِعنَد َمِسريِِه إَىل الشاِم َدَهاِقُني األنَباِر فـََرتَجُلوا َلُه َو اشَتدوا
 ُكم لََتُشقَذا أَُمرَاؤُُكم؛ َو إن َو اِهللا َما ينَتِفُع [:ُم بِه أَُمرَاَءنَا. فـََقاَلا، نـَُعظفـََقاُلوا: ُخُلٌق ِمن] وَن َعَلى أنُفِسُكم ىف ُدنياُكم، َو َتشَقوَن بِه ىف

َشقَه َورَاَءَها الِعَقاُب، َو أرَبحَ 
َ
  ١.الدعَة َمَعَها األَماُن ِمَن النارِ  آِخَرِتُكم. َو َما أخَسَر امل

[و چون دهقانان انبار هنگام رفنت امام (ع) به شام او را ديدند، براى وى پياده شدند و پيشاپيشش دويدند، فرمود:] اين چه كار 
ا سوگند كه زمامداران مشا از اين  مشارمي. فرمود:] به خدبود كه كرديد؟ [گفتند: عادتى است كه دارمي و بدان زمامداران خود را بزرگ مى

شويد. و چه تان بدخبت مىجهاىنافكنيد، و در زندگى آنتان خود را بدان به رنج مىجهاىنكار سودى نربدند، و مشا در زندگى اين
  ] در امان است.زيانبار است رجنى كه كيفر در پى آن است، و چه سودمند است آسايشى كه با آن از آتش [جهنم

رو بود، و اى كه وى با آن روبهورزيد، و مكرر به احنطاط فرهنگىؤمنان على (ع) پيوسته به اصالح فرهنگ عمومى اهتمام مىامريم
  ٢تالش سياسى خود براى اصالح آن اشاره كرده است.

جاهلى است؛ و آن اى بازگشته به فرهنگ اى كه او زمام امورش را به دست گرفته، جامعهكند كه جامعهامام على (ع) بيان مى
  باره فرمود:كه در آغاز حكومت خويش دراينحضرت در پى اصالحات فرهنگى بود تا آن را به ساماىن درست آورد، چنان

  ٣.ُتَغربـَُلن َغربـََلةً ًة، َو لَ أال َو إن بَِليَتُكم َقد َعاَدت َكَهيَئِتَها يوَم بـََعَث اهللاُ نَبيُه. َو الِذى بـََعثَُه باَحلق لَتَُبلَبُلن بَلَبلَ 
آگاه باشيد كه بليه و آزمايش كنوىن مشا به وضع و سامان مهان روزى برگشته است كه خداوند پيامربش را برانگيخت. به خداىي كه 

  شدت غربال خواهيد گرديد.گمان سخت زير و رو خواهيد شد، و بهراسىت مبعوث كرد، ىباو را به
شد و آن حضرت متام وجوه اصالح فرهنگى را در نظر سياست على (ع) هدىف اساسى مشرده مى ترتيب، اصالح فرهنگى دربدين

  داشت و در راه آن گام برداشت، تا در پرتو آن، بتوان به سوى غايت سياست راه يافت.

  دو. غايت سياست

امريمؤمنان على (ع) در پى آن بود  كه اشاره شد در انديشه امام على (ع) غايت سياست، رشد و تعاىل فرد و جامعه است. چنان
 -فرد و جامعه - كه با دستياىب به اهداف سياست خويش، زمينه تعاىل آدميان را فراهم كند. آن حضرت سياست را براى رشد انسان

  رو به صراحت فرمود:خواست، نه انسان را براى سياست. ازاينمى
ظُلوِم ِمن ظَاِلِمِه، َو َألُقوَدن الظاملَِ إىن أرِيدُُكم ِهللا، َو أنُتم تُرِيُدوَنىن ِألنُفسِ 

َ
 ُكم. أيـَّها الناُس! أِعيُنوىن َعَلى أنُفِسُكم؛ َو اُمي اِهللا َألنِصَفن امل

  ٤.ِخبزَاَمِتِه، َحىت أورَِدُه َمنَهَل اَحلق َو إن َكاَن َكارًِها
خواهيد.] اى مردم! مرا بر كار خود يار ارزش مىى خود [و امور ىبخواهم، و مشا مرا برا] مىمن مشا را براى خدا [و رو به تعاىل

كه بر او ستم كرده بستامن، و مهار ستمكار را هامي كمك كار]. به خدا سوگند، كه داد ستمديده را از آنبرنامهباشيد [و در جهت حتقق
  كشامن.بگريم و به ناخواه او را با به سر منزل حق

اى را فراهم كند كه مردمان از سِر آگاهى و بيناىي، و با آن بود كه با حتقق اهداف ياد شده در سياست، زمينهدنبال امام على (ع) به
اختيار و آزادى، به سوى رشد و تعاىل گام بردارند و شت را ره خويش سازند، كه در نظر امريمؤمنان على (ع) كمرتين اى جان 

  را به كمرت از آن بفروشند: انسان، شت است، و نبايد آدميان خود
  ٥.لَيَس ِألنُفِسُكم َمثٌَن إال اجلَنَة، َفال تَبيُعوَها إال ا

  هاى مشا را اىي نيست جز شت جاودان؛ پس مفروشيدش جز بدان.جان

                                            
  .٣٧. مهان، حكمت  ١
  .٢٣٣، كالم ٤١و  ٣٢. بنگريد به: مهان، خطبه  ٢
  .١٦. مهان، كالم  ٣
  .١٣٦. مهان، كالم  ٤
  .٤٥٦. مهان، حكمت  ٥
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  فرمود:سازى تعاىل مردمان بدين سوى بود و مىدنبال زمينهگريى است كه امام (ع) در سياست خويش بهبا اين جهت
  ١.َعَلى َسبيِل اجلَنِة، َو إن َكاَن َذا َمَشقٍة َشِديَدٍة، َو َمَذاَقٍة َمرِيَرةٍ  -إن َشاَء اهللاُ  -فَإن أطَعُتُموىن فَإىن َحاِمُلُكم

  برم، هرچند سخت دشوار باشد، و تلخكامى آن پديدار.خواست خدا، مشا را به راه شت مىاگر مرا فرمان بريد، به
 -عنوان هدف تربيت و سازندگى فرد و جامعهبه - ؤمنان على (ع) پيوسته افراد، مسئوالن و كارگزاران، و جامعه را به پرواپيشگىامريم

جهاىن به سالمت و سعادت متصف گردد. جهاىن و آنخواند تا از اين ره گذر، رشد و تعاىل مهگاىن تدارك شود و زندگى اينفرامى
هاى مديريىت آن حضرت گوياى اين هاى حكومىت و دستورالعملدر سخنان عمومى، بيانات سياسى و فرمانهاىي فراواىن چنني آموزه

  كه حضرتش فرموده است:چنان ٢حقيقت است،
نَجاُة أبًَدا

َ
  ٣.أُوِصيُكم ِعَباَد اِهللا بَتقَوى اِهللا َو طَاَعِتِه، فَإنـَها النَجاُة َغًدا، َو امل

كنم، كه جنات فردا در پرواپيشگى است، و آن مايه رهاىي جاودان بردارى خدا سفارش مىوادارى و فرمانبندگان خدا! مشا را به پر 
  است.

  پرسش و پژوهش

  هاى امام على (ع) چيست؟. مفهوم سياست بر اساس آموزه١
  . سياست نزد على (ع) چه جايگاهى دارد؟٢
  كند؟هدايت مىالبالغه، فرد و جامعه را به كجا . اهداف سياست در ج٣
  . ميان اهداف سياست و غايت آن چه نسبىت برقرار است؟٤

  منابع براى مطالعه بيشتر

  البالغه.. حممدتقى جعفرى، حكمت اصول سياسى اسالم، ران، بنياد ج١
  البالغه.البالغه، ران، بنياد ج. حممدحسني مشايخ فريدىن، نظرات سياسى در ج٢
  سياسى از ديدگاه امام على (ع)، قم، دفرت نشر معارف.. حيدر حممدى، قدرت ٣

                                            
  .١٥٦. مهان، خطبه  ١
  البالغه آورده است.هاى على* بنابر آنچه شريف رضى در جدر آموزه» تقوا« رد متنوع. بنگريد به: گسرته و فراواىن و كارب ٢
  .١٦١البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ٣
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  فصل پنجم: سيره سياسى

  اهداف

  هدف از ارائه اين فصل اين است كه خواننده:
  . با مفهوم سريه سياسى آشنا شود.١
  . خطوط كلى يا اصول اجياىب سياست را بشناسد.٢
  . آفات سياست يا اصول سلىب سياست را دريابد.٣

  سى سيره سياسىشناالف) مفهوم

  شناسى سيرهيك. واژه

 ١كند.شدن وحركت كردن داللت مىاى است كه گذشنت و رواناست. (سني، ياء و راء) ريشه» سري«اسم مصدر از » سريه«واژه 
عل داللت است. اين واژه در اين وزن بر هيئت و حالت اجنام شدن فبيان كننده نوع حركت و رفتار انسان» ِفعَلة«بر وزن » ِسريَة«

  ٢كردن.يعىن نوع حركت» سريه«رو يعىن نوع نشسنت، ازاين» لَسة -ج«نشسنت، و يعىن» َجلَسة«كند؛ مهچون مى
راغب  ٣اند: سريه، هيئت، حالت، سنت، مذهب، روش، رفتار، راه ورسم، سلوك و طريقه است.اهل لغت در معناى سريه گفته

نويسد: سريه حالت و روشى است كه انسان و غري انسان، اد و وجودشان بر آن قرار مى شناس برجسته درباره اين واژهاصفهاىن، لغت
بنابراين سريه بيان كننده  ٤شود فالىن سريه و روشى نيكو يا زشت دارد.كه گفته مىدارد، خواه غريزى باشد، و خواه اكتساىب، چنان

  دارد.» سبك رفتار«مفهوم هاى رفتارى بر قرار و استوار است و مفهومى نزديك به حالت

  دو. مفهوم سيره سياسى

با توجه به آنچه بيان شد، مفهوم حقيقى سريه، نوع رفتار، سبك رفتار و طريقه خاص زندگى است كه الزمه آن، داشنت اصول در 
ريه سياسى هاى خمتلف، تابع اصول عملى كلى، مشخص و ثابت باشد، و سزندگى است؛ يعىن انسان در زندگى خويش، در حوزه

كه الزم است در » اصول اجياىب يا خطوط كلى«گردد، بيانگر چنني اصوىل در عرصه سياست است. اين اصول به دو گروه تقسيم مى
كه الزم است در شرايط خمتلف از آا پرهيز شود. در اين صورت » اصول سلىب يا آفات سياست«متام امور سياسى رعايت گردد، و 

  يابد؛ سياسىت تابع اخالق و راهرب به سوى اهداف يادشده.عنا مىاست كه سياست علوى م

  سه. خطوط كلى سياست (اصول ايجابى)

ورزى منوده است، معيارهاىي كلى كه جهت سياست را روشن در سياسىت كه امريمؤمنان (ع) تبيني كرده و بر آن اساس، سياست
توان به خطوط كلى سياست گريى و اقدام سياسى حاكم است و از آا مىيمريزى، تصمكند، وجود دارد. اين معيارها بر هر برنامهمى

  شود:تعبري كرد، كه به مهمرتين آا پرداخته مى

  گرايى. حفظ حدود الهى و قانون١
                                            

  .١٢٠، ص ٣فارس، معجم مقاييس اللغه، ج . ابن ١
  .٤٥٤، ص ٦منظور، لسان العرب، ج . ابن ٢
  .١٢١، ص ٣فارس، معجم مقاييس اللغه، ج . ابن ٣
  .٢٤٧االصفهاىن، املفردات ىف غريب القرآن، ص . الراغب  ٤
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ق كس حها، از مجله عرصه سياست نزد على (ع) جايگاهى ويژه دارد. هيچگراىي در مهه عرصهحفظ حدود اهلى، مرزباىن و قانون
ها و حقوق، به خصوص در روابط، فراتر از آا بداند. حفظ قوانني و حدود، حرمت ندارد حدود، قوانني و مرزها را بشكند و خود را

مناسبات و اقدامات سياسى، شاخص سياست علوى است. امريمؤمنان، على (ع) خود سخت پايبند حدود و حقوق بود. موازين و 
كس راه جتاوز و تعدى به حقوق داد هيچمنود و اجازه منىداشت، كارگزاران خود را در اين جهت مراقبت مىقوانني را بادقت متام پاس مى

منود شد، بالفاصله به رفع آن اقدام مىرو مىو حدود مردمان را مهوار سازد و قوانني و موازين را زير پا گذارد. هرگاه با چنني موردى روبه
  گريزى رشد كند، يا ترويج يابد. آن حضرت درباره خود چنني فرمود:قانونشكىن و داد حرمتو اجازه منى

ى اهللاَ َو َرُسوَلُه يـَْوَم الِقَياَمِة ظَاِلماً لَِبعِض َواِهللا َألَْن أَبيَت َعَلى َحَسِك السْعَداِن ُمَسهداً، أو ُأَجر ىف اَألغالِل ُمَصفداً، َأَحب ِإَىل ِمْن أَْن أَْلقَ 
  ١.ٍء ِمَن اُحلطَامِ َو َغاِصباً ِلَشي العبادِ 

تر سر برم، يا مرا در غل و زجنري كنند و بكشند، اين نزد من حمبوببه خدا سوگند! اگر] متام [شب را روى خارهاى سخت، بيدار به
مال دنيا را غصب منوده است از آنكه خدا و رسولش را روز قيامت درحاىل مالقات كنم كه به يكى از بندگان ستم كرده، يا چيزى از 

  باشم.
  مهچنني فرمود:

  ٢.ْلَب َشِعريَة َما فـََعْلُتهُ َو اللِه َلْو أُْعِطيُت األَقَالِيَم السْبَعَة مبَا َحتَْت أَْفالكَها َعَلى أَْن أَْعِصى اللَه ىف َمنَْلة َأْسُلُبَها جُ 
هاست به من بدهند تا خداوند را با گرفنت پوست جوى از دهان انهاى هفتگانه را با آنچه در زير آمسبه خدا سوگند! اگر اقليم

  اى نافرماىن كنم، هرگز خنواهم كرد.مورچه
هاى اى كه گروهعنوان مثال: در دورهداد. بهشكىن منىترين شرايط نيز به كارگزاران خود اجازه حرمتآن حضرت حىت در سخت

شدند تا رعب و وحشت اجياد كنند، مردم را مأيوس و منفعل منايند و با غارت و  م مىغارتگرى از جانب معاويه به مناطق خمتلف اعزا
را براى  -نيك پيامرب و امريمؤمناناز اصحاب  - ام كه جارية بن ُقدامةهنگكشتار، برنامه اصالحات بنيادى امام را متوقف سازند، امام آن

  هنگام وداع به او چنني فرمود:به كرد، وقت مشايعت وهاى غارتگر قاسطني اعزام مىدفع گروه
 َدابًة، َو ِإْن َحِفيَت َو تـََرجْلَت، َو َصل الصالَة ِإتِق اَهللا الِذى إلَْيِه َتِصُري، َو الَحتَْتِقْر ُمسِلماً َو ال ُمَعاِهداً، َو التـَْغِصَنب َماًال، َو ال َوَلداً َو ال

  ٣.ِلَوْقتَها
پيماىن را خوار بدارى! مبادا كه مال، فرزند و سوى اوست، پروا كن! مبادا كه مسلماىن يا] كافر [هم از خداىي كه بازگشتت به

  پا و پياده مانده باشى، و مناز را در وقت ادا كن!چارپاى كسى را غصب كىن، اگرچه برهنه
گونه مرزباىن آموخته و شود، اين مىامريمؤمنان على (ع) در شرايط جنگى و اوضاع و احواىل كه هر كسى گرفتار وسوسه مرزشكىن

  شكىن از جانب كارگزاران و فرماندهان او شكل گريد.اجازه نداده است كه كمرتين تعدى و حرمي

  . پايبندى به كيفيت استخدام وسيله٢

وان با كاشنت تتوان با وسايل نادرست و ناپاك به مقاصد درست و پاك رسيد. منىميان هدف و وسيله سنخيت وجود دارد و منى
  بدى، نيكى درو كرد و ممكن نيست با ستم، عدالت برپا شود.

هايش از وسايل امريمؤمنان على (ع) به كيفيت استخدام وسيله پايبند بود و هرگز براى حفظ حكومت خويش و پيشربد سياست
ادى را آغاز كرد؛ از مجله: به تبعيضات پايان جانبه و بنيدست گرفت، اصالحات مههنادرست ره نربد. چون امام (ع) زمام امور را به

خبشيد. برخى از ياران امام نزد وى رفتند و از آن حضرت خواستند كه تبعيضات را زير پا نگذارد و اشراف عرب، قريش و كساىن را كه 

                                            
  .٢٢٤البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ١
  . مهان. ٢
  .٦٢٤، ص ٢هالل الثقفى، الغارات، ج . ابن ٣
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و موقعيت خود عدالت اما حضرت حاضر نشد براى حفظ حكومت  ١رفت، بر ديگران برترى دهد،بيم خمالفت و توطئه از جانبشان مى
  را زير پا بگذارد و از راه ستم، كار خود را پيش بـََرد، لذا در پاسخ آنان فرمود:

  ٢.اً ا أَم َجنٌْم ىف السَماِء َجنْمأَتَْأُمُروىن أَْن أَْطُلَب النْصَر باجلَْْوِر ِفيَمْن ُوليُت َعَلْيِه َو اللِه ال َأُطوُر بِه َما َمسََرمسٌَِري َو مَ 
دهيد تا از راه ستم به كسى كه سرپرست اومي، پريوزى جبومي؟ به خدا سوگند! تا روزگار باقى است و اخرتان در پى آيا مرا فرمان مى

  چرخند، به چنني كارى نزديك هم نگردم.يكديگر مى
كرد، و هرگز در را توجيه منى وجه وسيلهكرد و هدف براى او به هيچامريمؤمنان على (ع) در سياست خويش جز به حق عمل منى

هاى اصلى سياست خود و سياست شكىن و گناهكارى دست نيازيد. آن حضرت، از مجله تفاوتسياست به دروغ، خيانت، پيمان
  اى را مهني امر معرىف كرده و فرموده است:معاويه

، َو َلكنُه يـَْغِدُر َو يـَْفُجُر. وَ  ُفَجَرٍة   َواِهللا َما َمعاويُة بَأْدَهى ِمىن ُغَدرٍَة ُفَجرٌَة، َو كل اِس. َو لكْن كلَلْوال كرَاِهَيُة الَغْدِر َلكْنُت ِمْن أَْدَهى الن
  ٣.كَفرَةٌ 

] و براى رسيدن به هدف شكىن و گنهكارى استتر (سياستمدارتر) از من نيست. ليكن شيوه او پيمانبه خدا سوگند! معاويه زيرك
شكىن  تر از من كسى نبود، اما هر پيمانشكىن ناپسند و ناشايست نبود، زيركشود [و اگر پيمانخيانت مى خويش مرتكب انواع گناه و

  گناه، و هر گناهى نوعى كفر است.
بردن امور از راه نادرست، عني شكست و نابودى است، هر چند انسان تصور كند كه به نتيجه در انديشه سياسى على (ع)، پيش

  رسيده است:
  ٤.ِفَر َمْن َظِفَر اِإلْمثُ بِه، َوالَغاِلُب بالشِر َمْغُلوبٌ َما ظَ 

  كسى كه با توسل به گناه پريوز شود، پريوز نيست، و كسى كه با ستم غلبه كند، درواقع مغلوب است.

  . صراحت و صداقت٣

دم خود صادقانه سخن سياسىت كه على (ع) دنبال كرده، سياسىت مبتىن بر صراحت و صداقت بوده است. آن حضرت با مر 
  فرمود:گذاشت و مىگفت و مواضع خود را آشكارا با آنان در ميان مىمى

  ٥َوْلَيْصُدْق رَائٌِد أَْهَلُه.
  پيشواى قوم بايد با مردِم خود به راسىت سخن رانَد.

  اش با مردم چنني گفت:امام على (ع) خود در آغاز حكومت، در خنستني خطبه
  ٦.َرِهيَنٌة َو أَنَا بِه َزِعيٌم ... َواللِه َما َكَتْمُت َوْمشًَة َو الَكَذْبُت ِكْذبَةً ِذمِىت مبَا أَُقوُل 

دامن، و خود ضامن آمن ... به خدا سوگند! به اندازه سِر سوزىن حقيقىت را پنهان ندارم و گومي، در عهده خويش مىآنچه مى
  گونه دروغى نگومي.هيچ

ورزى، و شفافيت و ح امور و سامان يافنت درست كارها، جز در پرتو راسىت و صداقتدر انديشه سياسى على (ع)، اصال
هاى سياسى هم منايد، انواع فساد و تباهىسازى رخ مىكارى و تريهشود. آجنا كه ناراسىت و دروغگوىي، پنهانورزى ميسر منىصراحت

  يابد. آن حضرت فرموده است:گريد و دوام مىشكل مى

                                            
  .٧٥، ص ١. مهان، ج  ١
  .١٢٦البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ٢
  .٢٠٠. مهان، خطبه  ٣
  .٣٢٧. مهان، حكمت  ٤
  .١٥٤و  ١٠٨هاى . مهان، خطبه ٥
  .١٦. مهان، خطبه  ٦
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  ١ٍء.ٍء [َو] الَكِذُب َفَساُد كل َشيالُح ُكل شيالصْدُق صَ 
  صداقت سبب صالح هر چيز، و دروغ سبب تباهى هر كارى است.

باشند  ترين اشخاص در حكومت و مديريت كساىن مىآموزد كه گزيدهپيشگان على (ع) در عهدنامه مالك اشرت مىپيشواى صداقت
  رفتار منايند: كه صادقانه حقايق را بيان كنند و صادقانه

  ٢.اللُه َألْولَِيائِِه َواِقعاً َذِلك ِمْن َهَواك َحْيُث َوَقعَ  ُمث ْلَيُكْن آثـَُرُهْم ِعْنَدك أَقْـَوَهلُْم مبُِر احلَْق َلك َو أَقـَلُهْم ُمَساَعَدًة ِفيَما َيكوُن ِمْنك ِمما َكرِهَ 
زند و از مجله  ن تلخ حق را به تو بيشرت گويد، و در كارى كه از تو سر مىترين آنان نزد تو كسى باشد كه سخآنگاه بايد گزيده

شيوه گفتار و رفتار او] به هر كجاى  پسندد، از مهگان كمرت تو را يارى كند. [اينكارهاىي باشد كه خدا آن را براى دوستان خود منى
  خواهد برخبورد.خواست تو مى

طور منود و بر اين امر، بهع) بود و آن حضرت كارگزاران خود را بدان سفارش مىورزى ركن اساسى سياست امام على (صداقت
سازى) عمل كنند. (شفاف» ِإصحار«آموخت كه در رابطه با مردم براساس قاعده كرد. على (ع) به مسئوالن خود مىجدى نظارت مى

ها، اقدامات و رفتار آنان گرفتار بدگماىن شوند و درباره سياست شوندگانداد كه هرگاه مردم و ادارهامام (ع) به كارگزاران خود فرمان مى
احساس كنند از جانب آنان بديشان ستمى رفته، يا خالىف صورت گرفته، يا خيانىت اجنام يافته است، زمامداران و مسئوالن موظفند با 

  ر ميان بگذارند:شوندگان دطور كامًال شفاف با مردم و ادارهچيز را بهصراحت و صداقت متام، مهه
ك رِيَاَضًة ِمْنك لَِنْفِسك، َو رِْفقاً بَرِعيِتك، َو ِإْن ظَنِت الرِعيُة بك َحْيفاً، فََأْصِحْر َهلُْم بُعْذرِك، َواْعِدْل َعْنك ظُُنونـَُهْم بِإْصَحارِك، فَِإن ىف َذلِ 

  ٣.قِ َو ِإْعَذاراً تـَْبُلُغ بِه َحاَجَتك ِمْن تـَْقوِميهْم َعَلى احلَْ 
آر، كه بدين اگر مردمان بر تو گمان ستم برند، عذر خود را آشكارا با آنان در ميان گذار و با اين كار ايشان را از بدگماىن بريون

رسى و آنان را به آورى، بدانچه خواهى، مىرفتار، خود را به تربيت اخالقى خوى داده باشى و با مردمان مدارا كرده و با عذرى كه مى
  آورى.حق درمى راه

دهد كه حاكمان و زمامداران ماند، امام (ع) نيز فرمان مىچيز خمفى منىچيز روشن و آشكار است و هيچطوركه در صحرا مههمهان
هاى ايشان با صراحت و صداقت پاسخ گويند، عذر خود را به متام معنا بايد مهه مطالب را با مردمان در ميان بگذارند، به پرسش

  ٤چيز را به جز اسرار نظامى و مانند آن تا زمان مقررش از مردمان خمفى ندارند.زند و هيچآشكار سا
آموخت در جلساتى عمومى، امام على (ع) چنان بر صراحت و شفافيت در سياست و مديريت تأكيد داشت كه به كارگزارانش مى

 اى را فراهم سازند كهيح و شفاف براى آنان بيان كنند و عرصهپريايه با مردمان به پرسش و پاسخ بپردازند و مسائل را صر ساده و ىب
اى نيز نداشته باشند كه اين امر برايشان پيامدهاى خطرناكى راحىت و با صراحت و شفافيت سخن گويند و انتقاد كنند، دغدغهمردمان به

  ٥دارد.
ها و توار باشد. در اين صورت است كه خيانتكرد مهه وجوه سياستش بر صراحت و شفافيت اسامريمؤمنان على (ع) تالش مى

توانند با خمفى كردن عملكردهاى نادرست و ضعيف و پوشاندن يابد؛ كارگزاران منىشود و ميدان رشد منىها به موقع آشكار مىجنايت
ها، ه شود و قراردادها، پيمانهاى ناخبردانه و نابكارانه بر سرير قدرت تكيه زنند و بقا يابند. هر جا صراحت و شفافيت پس زدمديريت

ها داده نشود، خالف، خيانت و جنايت ميدان روابط و مناسبات در پس پرده قرار گريد و اجازه ورود به روشناىي و نور در اين عرصه
رسد. در عرصه صراحت و شفافيت است كه سياست و يابد؛ اما در فضاى صراحت و شفافيت، اين امور به حداقل مىرشد مى

  شود.يابد و رشدها حقيقى مىشود، اصالحات معنا مىمت به درسىت نقد مىحكو 

                                            
  .٥٣، ص ١. التميمى اآلمدى، غرراحلكم و دررالكلم، ج  ١
  .٥٣البالغه، نامه . سيد رضى، ج ٢
  . مهان. ٣
  .٥٠. بنگريد به: مهان، نامه  ٤
  .٥٣. بنگريد به: مهان، نامه  ٥
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  شناسى. زمانه٤

شناسى از امور مهم در عرصه سياست است. حضور درست در زمانه، درك حوادث، وقايع در انديشه سياسى امام على (ع) زمانه
املللى، عنصرى اساسى در فهم و نيز از دنيا و مناسبات بنيها و غايب نبودن از زمان خويش و اتفاقات روزگاِر خود، شناخت جريان

خوردگى در تر باشد، ميزان فريبجانبهتر و مههتر، عميقشناسى درستگريى و اقدامات سياسى است. هرچه زمانهسياسى، تصميم
ات آن را به خوىب بشناسد، در ها و تصميمات نادرست كمرت خواهد بود. كسى كه شرايط زمان و مقتضيسياست و فروغلطيدن در دام

  كند. به تعبري امريمؤمنان على (ع):گريى مناسب در هر اوضاع و احواىل رت عمل مىتعيني جهت خود و تصميم
  ١أَْعَرُف الناِس بالزَماِن َمْن َملْ يـََتَعجْب ِمْن َأْحداثِِه.

  زده نشود.ت آن شگفتآشناترين مردم به احوال زمانه، كسى است كه از حوادث و اتفاقا
  گردد.هاى ناخبردانه و اقدامات شتابزده مىشناسى ندارد، گرفتار تصميمكه در عرصه سياست، زمانهآن

پس از ماجراى سقيفه و بيعت برخى سران با ابوبكر، ابوسفيان، رهرب حزب اموى در صدد برآمد كه با اظهار طرفدارى از امام على 
جامعه اسالمى را به جنگى داخلى سوق دهد و در اين ميان به آرزوى ديرين امويان، يعىن كسب قدرت (ع) و پيشنهاد بيعت با وى، 

شناسى درست خود، جانبه و فراگري، حمو دين و آيني و بازگشت به جاهليت، جامه عمل بپوشاند؛ اما امريمؤمنان على (ع) با زمانهمهه
  اى چنني فرمود:م شومى را بر او و حزب اموى بست. آن حضرت، در خطبهتوطئه او را خنثى ساخت و راه عملى شدن چنني اقدا

فَ 
ُ
َُنافـََرِة، َو َضُعوا تِيَجاَن امل

اَخرَِه. أفَلَح َمن نـََهَض َجبَناٍح، أِو اسَتسَلَم أيـَّها الناُس! ُشقوا أمَواَج الِفَنتِ بُسُفِن النَجاِة، َو َعرُِجوا َعن طَرِيِق امل
  ٢.آجٌن َو ُلقَمٌة يَغص َا آِكُلَها. َو ُجمَْتىن الثَمَرِة ِلَغْريِ َوْقِت إِيَناِعَها كالزارِع بَغْريِ أَْرِضهِ  َفأرَاَح. َماءٌ 

هاى هاى جنات بشكافيد. و از باليدن به نفرات و قدرت دورى گزينيد، و تاجمردم! هوشيار باشيد و امواج خروشان فتنه را با كشىت
پا خاست، يا سِر تسليم فرود آورد و راحت را فرو يد. رستگار و پريوز كسى است كه با بال و پرى (وسيله قدرتى) بهافتخارات جاهلى 

كه ميوه را اى است كه خورنده را گلو گريد و راه نفس بر او بندد. و آن] آىب است متعفن، و لقمهساخت. [اين قدرت و حكومت
  ه زمني ديگرى را براى كشت گزيند.نارسيده چيند، مهچون كشاورزى است ك

داد، به سود رساند و مسلمانان را روياروى يكديگر قرار مىيعىن در آن شرايط، هر اقدامى كه به وحدت جامعه آسيب مى
  آميز گذشته بودند.طلبان اموى بود كه در پى نابودى اسالم و مسلمني و بازگرداندن اوضاع به مناسبات شركقدرت

هاى دوره تارخيى ها و قوتهاى فرهنگى، درك درست از مناسبات و روابط منحط و ضعفآفات اجتماعى و آسيبشناخت زمانه، 
دست گرفنت حكومت، تالش كرد مردم را با زمانه و شرايط كه على (ع) پس از بهخويش از لوازم مهم در عرصه سياست است، چنان

الزم براى تغيريات مثبت فراهم شود. از مجله ا موانع اصالحات روشن گردد و زمينههاى آن دوره آشنا سازد، تآمده و آفات و آسيبپيش
  اى فرمود:در خطبه

َتِفُع مبَا َعِلْمَنا، َو ال اُد الظاِملُ ِفيِه ُعُتّواً؛ ال نـَنْ أَيـَها الناُس، ِإنا َقْد َأْصَبْحَنا ىف َدْهٍر َعُنوٍد، َو َزَمن َكُنوٍد، يـَُعد ِفيِه اْلُمْحِسُن ُمِسيئاً، َو يـَْزدَ 
  ٣.َنْسَأُل َعما َجهْلَنا، َو ال نـََتَخوُف قَارَِعًة َحىت َحتُل بَنا

برمي. در اين روزگار، نيكوكار، بدكار بشمار آيد و جفاپيشه، در آن سر مىاى ستمكار بهمردم! ما در روزگارى ستيزنده و زمانه
پرسيم و از هيچ پيشامد هراسناك و بالىي تا بر سرمان دانيم، منىشومي، و آنچه را منىمند منى، رهاميسركشى افزايد. از آنچه دانسته

  ترسيم.نيامده، منى

                                            
  .٤٤٩، ص ٢. التميمى اآلمدى، غرراحلكم و دررالكلم، ج  ١
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اى كه انسان نيكوكار، بدكردار مشرده شود؛ در فرهنگى كه صراحت و صداقت پذيرفته نباشد؛ در حميطى كه فريبكارى و در جامعه
و در روزگارى كه رياكارى و نابكارى ارزش مشرده شود، اصالحات اجتماعى و فرهنگى به دشوارى  حساب آيدجنايتكارى مطلوب به

  رود:پيش مى
  ١.ُحْسِن اْحلِيَلةِ َو َلَقْد َأْصَبْحَنا ىف َزَماٍن َقِد اختََذ َأكَثُر أَْهِلِه اْلَغْدَر كْيساً، َو َنَسَبُهْم أَْهُل اجلَْْهِل ِفيِه ِإَىل 

انديش دانند و نادانان، آن مردم را باتدبري و چارهكارى را زيركى مىوفاىي و دغلبرمي كه بيشرت مردم آن، ىبسر مىبه ما در روزگارى
  خوانند.مى

زُِم لِْلَحق َذلِيٌل، أَْهُلُه ُمْعَتِكُفوَن َعَلى  الألَ َواْعَلُموا َرِمحَكُم اللُه أَنكْم ىف َزَماٍن اْلَقائُِل ِفيِه باحلَْق قَِليٌل، َو اللَساُن َعِن الصْدِق َكِليٌل، وَ 
ْم ُممَاِذٌق. ال يـَُعظُم َصِغريُُهْم كبريَُهْم َو ال يـَُعوُل اْلِعْصَياِن، ُمْصطَِلُحوَن َعَلى اِإلْدَهاِن، فـََتاُهْم َعارٌِم، َو َشائُِبُهْم آِمثٌ، َو َعاِلُمُهْم ُمَناِفٌق، َو قَارِئـُهُ 

  ٢.ِقريَُهمْ َغنيُهْم فَ 
بريد كه گوينده حق در آن اندك، و زبان در گفِنت راست ناتوان است و آنان كه سر مىمشا در زماىن به -خدايتان بيامرزد -بدانيد

گرفتار، سازش با يكديگر را پذيرفتار، جوانشان بدخو، پريشان گنهكار، عاملشان دورو و   -خدا -باحقند، خوارند. مردم به نافرماىن
  شان سوِد خودجو. نه ُخردسال ساملند را حرمت د و نه توانگرشان مستمند را كمك دهد.قارى

  انديشىنگرى و عاقبت. آينده٥

كه بدون نگرى، دورانديشى و توجه به عواقب امور است. آنانها و اقدامات سياسى، آيندهگريىاز لوازم مهم و اساسى در تصميم
اند. كنند، پيوسته گرفتار روزمرگى و اسري اشتباه و پشيماىنگريند و عمل مىنگرى تصميم مىيندهتوجه به عاقبت امور و فارغ از آ

است و در عرصه سياست، چيزى مهانند تدبري از  ٣انديشى، مهان تدبرينگرى و عاقبتريزى، آيندهسنجيدن جوانب خمتلف امور، برنامه
  امهيت برخوردار نيست.

نگرى از چنان اعتبار و امهيىت برخوردار است كه زندگى، كار و حركت انديشى و آيندهن (ع)، عاقبتدر انديشه سياسى امريمؤمنا
  بدون آن فاقد هر خريى است. آن حضرت بر منرب كوفه چنني فرمود:

  ٤أَيـَها الناُس ... ال َخْريَ ىف ُدنـَْيا ال َتْدبَري ِفيَها.
  ، خريى نيست.اى مردم ... در دنياىي كه در آن تدبري نباشد

نگرى اختاذ شود، موجب اتالف استعدادها و امكانات و فرو رفنت در ريزى و آيندهجانبه، برنامهاى كه بدون بررسى مههمشى سياسى
انديشى است. از امريمؤمنان على (ع) تعبريى لطيف هاست. الزمه هر تصميم و اقدام سياسى، تدبري، خردورزى و عاقبتمهلكه
  رد شده است:باره وادراين

ْ ُمث اْعَملْ  اْنِطْق، َو تـََبني ْر ُمثاْقَطْع، َو َفك ٥.َقِدْر ُمث  
  اندازه كن، آنگاه بُرب؛ بينديش، آنگاه سخن بگو؛ تبيني كن، آنگاه اقدام منا!

نگرى است، شى و آيندهانديريزى، عاقبتدر نزد امام على (ع) نشانه يك سياست صحيح، خردمندانه و اصوىل، وجود تدبر،برنامه
  كه در سخنان آن حضرت آمده است:چنان

  ١.ٍء َعَلى َغزَاَرِة الَعْقِل، ُحْسُن التدبريِ أََدل َشي

                                            
  .٤١. مهان، خطبه  ١
  .٢٣٣. مهان، خطبه  ٢
، ص ٢فارس، معجم مقاييس اللغه، ج انديشى.( ابننگرى و عاقبتسنجى، آيندهريزى، آيندهاست؛ يعىن مالحظه آينده و عاقبت كار را كردن، برنامه» ُدبُر« و» ُدْبر« . واژه تدبري از ماده ٣

  )٥٤؛ اجلرجاىن، التعريفات، ص ٢٨٣، ص ٤منظور، لسان العرب، ج ؛ ابن٢٨، ص ٢دى، القاموس احمليط، ج ؛ الفريوزآبا٣٢٤
  .٥. الربقى، احملاسن، ص  ٤
  .٧٦، ص ٢. التميمى اآلمدى، غرراحلكم و دررالكلم، ج  ٥
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  رتين دليل زيادى عقل، حسن تدبري است.
، على (ع) انديشى است. پس از رحلت پيامربَ نگرى و عاقبتمواضع سياسى امام على (ع)، خود رتين منونه حسن تدبري، آينده

پا دست گرفنت حكومت و بازگرداندن آن به مسريى كه پيامَرب تعيني كرده بود، با نريوى اندك بهميان دو امر خمري گرديد، اينكه براى به
رينه كه اساس نظام اسالمى را با توجه به دمشنان دي  -خيزد و قيام مسلحانه كند و يا اينكه صرب پيشه منايد و از درگريى و جنگ داخلى

پوشى منايد. آن حضرت جلوگريى منايد و براى حفظ اساس دين و وحدت مسلمني از حق مسّلم خود چشم -كردشدت ديد مىآن به
نگرى عميق آن حضرت انديشى ژرف و آيندهكه بعدها در تبيني موضع خود مطالىب فرمود كه بيانگر عاقبترتين راه را برگزيد، چنان

  اى فرمود:هاست. از مجله در خطب
ِمَن الناِس كافًة، فـَرَأَيُت أَن الصْربَ َعَلى َذِلَك أَْفَضُل ِإن اَهللا َلما قـََبَض نَبيُه، اْسَتْأثـََرْت َعَلْيَنا قـَُرْيُش باَألْمِر، َو َدفـََعْتَنا َعْن َحق َحنُْن َأَحق بِه 

ْسِلِمَني، َو َسْفكِ 
ُ
 أََقل ِدَمائِهْم. َوالناُس َحِديثُو َعهد باِإلْسالِم، َوالِديُن ُميَْخُض َخمَْض اْلَوْطب، يـُْفِسُدُه أَْدَىن َوْهٍن، َو يـَْعِكُسهُ  ِمْن تـَْفرِيِق َكِلَمِة امل

  ٢.ُخْلف
ر پاخاست و ما را از حقى كه بدان از مهگان سزاوارتچون خداوند پيامربش را نزد خويش برد، قريش با خودكامگى بر ضد ما به
ساخنت مسلمانان و رخينت خون ايشان است؛ زيرا مردم، بودمي، بازداشت. پس چنان ديدم كه شكيباىي و بردبارى بر آن، رت از پراكنده

ترين ختلفى، آن را واژگون كرد و كوچكتازه مسلمان بودند و دين مهچون مشك آكنده از شري بود كه كمرتين غفلىت، آن را تباه مى
  ساخت.مى

مسائل اساسى كرد و وحدت مسلمانان  نيز بر آن تصريح شده است، مسائل زودگذر را فداى ٦٢كه در نامه ؤمنان (ع) چنانامريم
نگرى و ساله بركنارى از زمامدارى مسلمانان، با آينده ٢٥و پايندگى اسالم را بر ديگر امور مقدم داشت. امام على (ع) در متام دوران 

دست گرفت، در اداره امور و در جامعه و پاسدار امني دين بود. آنگاه كه با اصرار مردم، زمام امور را بهانديشى، حافظ وحدت عاقبت
هاى ها و هزينهانديشى خود، آسيبنگرى و عاقبتها، با آيندههاى داخلى و آشوبها، جنگها، فتنهروياروىي با مشكالت، حبران

شكنان برپاكننده فتنه اى درباره پيمانشكىن طلحه و زبري ضمن خطبهكه در برابر پيمانانحتميل شده به جامعه را به حداقل رساند، چن
  َمجَل فرمود:

النيِة. أََقْمُت َلكْم   الِديِن، َو َبصرَنِيكْم ِصْدقُ َما زِْلُت أَنـَْتِظُر بكْم َعَواِقَب اْلَغْدِر، َو أَتـََومسُُكْم ِحبْلَيِة اْلُمْغَرتِيَن. َحىت َسَرتَىن َعْنُكْم جْلَبابُ 
  ٣.َعَلى َسَنِن احلَْق ىف َجَواِد اْلَمَضلِة؛ َحْيُث تـَْلَتُقوَن َو ال َدلِيَل، َو َحتَْتِفُروَن َو ال ُمتِيُهونَ 

برخورد با مشا يافتم. آنچه مرا از مشا پوشانده [و از خوردگان را در مشا مىهاى فريبپاييدم و نشانهشكىن مشا را مىپيوسته پيمان
راندم. بر راه حق ايستادم، و آن خواندم و بر مشا حكم به ظاهر مى] پوشش دين است. به صفاى باطن، درون مشا را مىجلوگريى كرده

يد و كندجستيد؛ چاه مىپوييديد و راهنماىي منىهاى گمراهى را مىكه وادىهاى گمراهى جدا كردم و به مشا نشان دادم، درحاىلرا از راه
  رسيديد!به آىب منى

طلىب و امتيازجوىي به خمالفت با امام (ع) برخاستند، آا براى خمفى داشنت اقدام خود نزد امام رفتند و براى طلحه و زبري از سر قدرت
تشان كرد، اما اجنام عمره اجازه رفنت به مكه خواستند. امام (ع) آنان را از عاقبت راهى كه پيش گرفته بودند، برحذر داشت و نصيح

دستگريشان نكرد؛ زيرا هنوز اقدامى نكرده بودند، قصاص قبل از جنايت نكرد، وىل حركات آنان را زير نظر داشت و كامًال مراقب بود؛ 
  هاى بعدى مسدود منود.انديشى عميق خود، دامنه فتنه را حمدود كرد و راه را براى انهنگرى و عاقبتبا آينده

نظري عمل كرد. امام (ع) پس فهم (خوارج) نيز با تدبريى ىببصريت و كجمآباِن ىبع) در روياروىي با شورش مقدسامريمؤمنان، على (
گناهان آلوده بودند و حاضر نبودند از مسري ] كه دست به خون ىبطلبان رواىنآشوب ناچار و در پى مداراهاى بسيار بااز آنكه به

                                                                                                                                                   
  .١٩٦، ص ١. مهان، ج  ١
  .٣٠٨، ص ١البالغه، ج احلديد، شرح ج. ابن أىب ٢
٣  ،٤البالغه، خطبه ج. سيد رضى.  



 
71 

گران كند [نربد كرد و فتنه قشرىن به امام (ع) اين بود كه ميان ما و مشا فقط مششري حكم مىراه آيند و سخنشابرياهه خود به
مغز بدفهم را فرونشاند، پريوان خود را متوجه اين حقيقت كرد كه خوارج، دمشن اصلى نيستند و نبايد دمشن اصلى، مآب خشكمقدس

نگرى، ا آنان در آينده، سخىن روشن فرمود كه اين سخن، بيانگر ايت آيندهيعىن قاسطني فراموش شوند. درباره خوارج و حنوه برخورد ب
  انديشى آن حضرت در عرصه سياست است:بيىن و عاقبتروشن

  ١.َكهُ ال تـَْقُتُلوا] ال تُقاتُِلوا [اْخلََوارَج بـَْعِدى، فـََلْيَس َمْن طََلَب احلَْق َفَأْخطََأُه كَمْن طََلَب اْلَباِطَل فََأْدَر 
كه به طلب حق درآيد و راِه خطا پيمايد، مهانند آن نيست  پس از من خوارج را نكشيد] با آنان به پيكار مشغول نشويد [، چه آن

  ] مقصود معاويه و اصحاب او هستند [.-و بدان دست گشايد -كه باطل را طلبد و بيابد
امريمؤمنان، على (ع) برخوردار بود كه آن حضرت به   انديشى در سياست و مديريت، از چنان امهيىت نزدنگرى و عاقبتآينده

هاىي كه در گزينش بايد در نظر داشته باشند، ويژگى فرمود در انتخاب نريوها و كارمندان خود، از مجله مالككارگزاران خود سفارش مى
  اشرت چنني فرموده است:كه در عهدنامه مالكانديشى است؛ چناننگرى و عاقبتآينده

 ٢.ِمْنُهْم ... َو أَبـَْلُغ ىف َعَواِقب اُألُموِر نَظَراً  َو تـََوخ  
شود، خوب ها مراجعه مى] در عاقبت كارها بيشرت دقت كنند (در امورى كه بدانو انتخاب كن از اين كارگزاران ... [آناىن را كه

  دقت منايند و عواقب آن را بررسى كنند).

  روى. اعتدال و ميانه٦

روى و پرهيز از افراط و تفريط در تصميمات و اقدامات سياسى برجسته در سياست علوى، اعتدال و ميانه هاىاز مجله شاخصه
است. امريمؤمنان، على (ع) هرگونه افراط و تفريط و احنراف به راست و چپ را گمراهى دانست و در سياست خود جز بر اعتدال و 

توان جز براساس دور است و منىه حق، مسري اهلى و سنت نبوى از افراط و تفريط بهباور او اين بود كه جاد روى راه نپيمود، كهميانه
هاى حكومىت خود اين امر روى به عاقبىت نيكو رسيد. آن حضرت، پس از بيعت مردم با وى در مدينه، در خنستني خطبهاعتدال و ميانه

  باره چنني بود:واالى امام (ع) دراين را اعالم منود و در عمل نيز پايبندى خويش را بدان نشان داد. سخن
  ٣.َو ِمْنَها َمْنَفُذ السنِة َو إِلَْيَها َمِصُري اْلَعاِقَبةِ  الَيِمُني َو الشَماُل َمَضلٌة، َوالطرِيُق اْلُوْسَطى ِهى اْجلَادُة. َعَلْيَها بَاِقى اْلكَتاب َو آثَاُر النُبوِة؛

است، راه مستقيم و ميانه، جاده وسيع حق است. كتاب باقى ابدى و آثار نبوت بر اين راه  احنراف به راست و چپ گمراهى
  باشد.پرتوافكن است، پيشرفت سنت از مهني راه است و گرديدن عاقبت به سوى مهني مقصد مى

طَرِيـُْقَنا «دان تصريح كرده است: كه على (ع) بروى در مهه امور مبناى زندگى و راه و رسم پيشوايان ديىن بوده؛ چناناعتدال و ميانه
  ».روى استراه و روش ما ميانه٤الَقْصُد:

اى معرىف كرده است كه مهه بدو توجه كنند، و از افراط و تفريط دورى منايند و در مسري گاه ميانهامريمؤمنان على (ع) خود را تكيه
  كه فرمود:روى قرار گريند؛ چناناعتدال و ميانه
  ٥.َقُة الُوْسَطى؛ َا يـَْلَحُق التاِىل َو إِلَيَها يـَْرجُع الَغاِىل َحنُْن النْمرُ 

  امي، كندرو] بايد [به آن بپيوندد و تندرو به سوى آن برگردد.گاه ميانهما مهان تكيه
ْصَبغ بن نُباته نقل  على (ع) منونه اعالى اعتدال، تأكيد داشت كه پريوانش آن بلنداى اعتدال را در نظر گريند و بدو تأسى منايند. أَ 

كرده است كه حارث َمهْداىن با گروهى از شيعيان كه من نيز در زمره آنان بودم، بر امريمؤمنان على (ع) وارد شد. در آن زمان حارث 
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كوفت. امريمؤمنان (ع) به سوى او آمد، حارث نزد حضرت منزلىت داشت. پس داشت و عصا بر زمني مىبيمار بود، مخيده گام برمى
  اى حارث؟حضرت احوال او را پرسيد و فرمود: چگونه

حارث گفت: روزگار بر من چريه شده و سالمىت را از من گرفته است و نيز درگريى يارانت در آستان تو مرا بيشرت ناراحت ساخته، 
و سه خليفه پيشني. گروهى  تامب منوده است. حضرت فرمود: درگريى آنان بر سر چيست؟ گفت: درباره توآتشى در درومن افروخته و ىب

» دانند به پيش بروند، يا بازگردند.اند، منىرو و مهراه مشا هستند و گروهى در حريت و ترديد ماندهاند، گروهى ميانهافراطى و غلوكننده
  حضرت فرمود:

  ١.َحُق التاِىل َأال ِإن َخْريَ ِشيَعِىت النَمُط اَألْوَسُط، إِلَْيهْم يـَْرجُع الَغاِىل، َو ِْم يـَلْ 
  رسند.ماندگان به ايشان مىگردند و عقباند كه اهل غلو به آنان برمىكه رتين پريو من، گروه ميانهبدان

در سياست عقالىن بايد با دوست و دمشن، خويش و بيگانه و موافق و خمالف معتدل رفتار كرد. امريمؤمنان در متام مواضع و 
اى پيش رفت كه شورشيان به افراط و تندروى كشيده شدند، گونه. در ماجراى شورش بر عثمان، اوضاع بهاش چنني بودرفتارهاى سياسى

  وىل در متام آن احوال، على (ع) كامًال معتدل رفتار كرد، نه گام در افراط اد و نه به تفريط ميل منود.
اش رفتم، از من پرسيد: بريون چه خرب َبالُذرى از قول عبيد انصارى نقل كرده است: من روز قتل عثمان به نزد على (ع) در خانه

  ) كرد، آنگاه فرمود:إِنّا ِهللا َو ِإنّا إِلَْيِه رَاجُعونَ بود؟ گفتم: شر بود و خليفه (عثمان) كشته شد. پس اسرتجاع (
  ٢.َما، َعَسى أَْن َيكوَن بَِغيَضَك يـَْوماً َما، َو أَْبِغْض بَِغيَضك َهْوناً َما، َعَسى أَْن َيكوَن َحبْيَبَك يـَْوماً َماَأْحبْب َحبْيَبك َهْوناً 

دار، شايد كه روزى دوستت دوستت را از سِر اعتدال دوست بدار، شايد كه روزى دمشنت گردد؟ و دمشنت را از سِر اعتدال دمشن
  شود.

روى قرار اختيار امريمؤمنان، على (ع) قرار گرفت، آن حضرت بناى مديريت و سياست خود را بر اعتدال و ميانه چون زمام امور در
تنها در راه و روى دور نشد. آن حضرت، نهكرد و در شرايط خمتلف از اعتدال و ميانهداد، و از آغاز تا اجنام، بر مهني راه و روش حركت

كه خطاب اط و تفريط ميل نكرد، بلكه تالش منود تندروان و كندروان را به مرز اعتدال كشانَد؛ چنانرسم سياسى خود هرگز به سوى افر 
  دادند، فرمود:به ياران و پريوان خود كه به مست افراط و تفريط ميل داشتند و در برابر دمشنان، از خود شتابزدگى نشان مى

ْلُه اللُه َلُكمْ اْلَزُموا األْرَض، َواْصربُوا َعَلى اْلَبالِء، َو  كوا بأَْيِديكْم َو ُسُيوِفكْم ىف َهَوى أَْلِسَنِتكْم، َو ال َتْسَتْعجُلوا مبَا َملْ يـَُعج٣.ال ُحتَر  
كار مداريد و هاى خويش بهبرجاى خود بايستيد، در برابر بالها و مشكالت پايدارى ورزيد، دست و مششريهايتان را در هواى زبان

  را بدان نيانگيخته، شتاب َمورزيد. در آنچه خدا مشا
ايستاد و به راه و رمسى متام رفتارهاى سياسى على (ع)، بر مدار اعتدال بود و آن حضرت در مقابل هرگونه عبور از مدار اعتدال مى

راى مقابله با فتنه قاسطني منود. از مجله در روزهاىي كه امريمؤمنان على (ع) به بسيج سپاه بمعتدل و به دور از افراط و تفريط هدايت مى
هاى معاويه باقى منانده بود و ياران نزديك امام (ع) گرم بسيج نريو افروزىها و آتشاى جز جنگ در برابر سركشىمشغول بود و چاره

معاويه جويان شام به سردمدارى گرايان و ستيزهگوىي باطلبودند، آن حضرت شنيد كه ُحجر بن َعدى و عمرو بن محَِق به دشنام
اند. على (ع) به آن دو پيغام فرستاد كه از آنچه از مشا دو نفر به اطالع من رسيده است، دست برداريد. آن دو به نزد امام (ع) پرداخته

دن به رفتند و گفتند: آيا ما بر حق نيستيم؟ فرمود: بله! گفتند: آيا آنان بر باطل نيستند؟ فرمود: بله! گفتند: پس چرا ما را از دشنام دا
دهنده باشيد، فحش دهيد و بيزارى جبوييد. ليكن اگر  كننده و دشنامدارى؟ فرمود: خوش نداشتم و روا نداشتم كه مشا نفرينآنان باز مى

تر و در شان و از مجله كارهاشان چنني و چنان است، در گفتار درستكارهاى بد و زشت آنان را توصيف كنيد و بگوييد روش زندگى

                                            
  .٤؛ الطربى، بشاره املصطفى لشيعه املرتضى، ص ٥و  ٤. املفيد، االماىل، ص  ١
  .٢٦٨البالغه، حكمت ؛ سيد رضى، ج٢١٦ -٢١٧، ص ٦ب االشراف، ج . البالذرى، أنسا ٢
  .١٩٠. مهان، خطبه  ٣
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شدن هاى ايشان را از رخيتههاى ما و خونجاى لعنت كردن و بيزارى جسنت از ايشان بگوييد: خدايا! خونساتر است. بهعذرخواهى ر 
اند، به هدايت باز آر تا كساىن از ايشان كه حق را ىي كه در آن فرورفتهدار، ميان ما و آنان را اصالح فرما، ايشان را از گمراهىنگاه
اند، از پافشارى در آن دست كشند، اين امر نزد من كشى و ستمگرى دست يازيدهاسند و آنان كه به گردنشناسند، آن را بشنمنى

  ١تر و براى مشا نيكوتر است.حمبوب
كه در عهدنامه مالك اشرت بر اين ترين كار نزد امريمؤمنان على (ع) در عرصه سياست، مواضع و اقداماتى معتدل بود، چنانحمبوب

  ده و فرموده است:امر تأكيد كر 
  ٢.َوْلَيُكْن َأَحب اُألُموِر إِلَْيَك أَْوَسُطَها ىف احلَْقِ 

  تر باشد.و بايد از كارها آن را بيشرت دوست بدارى كه در جهت حق از مهه آا ميانه

  ورزىخواهى و عدالت. عدالت٧

بدين معناست كه شايستگى در مهه امور رعايت  ورزى است، اينخواهى و عدالتبرترين معيار در عرصه سياست، معيار عدالت
ها زدوده گردد و در آجنا كه بايد مساوات پاس داشته شود، به جد پاسدارى گردد و آجنا كه صالحيت و استحقاق موجب شود و تبعيض

و شكوفاىي شود، حقوق متناسب هر فرِد شايسته و هر صاحب حقى رعايت شود و براى مهگان امكان رشد تفاوت و امتياز مى
مند استعدادها فراهم گردد، تا هر كس بتواند به ميزان بروز استعداد و تواناىي خود از امكانات، متناسب با استعداد و تالش خويش ره

چيز رعايت گردد. كس و مههشود، هركس و هر چيز در جاى خودش قرار گريد، به هيچ كس و هيچ چيز ستمى روا نشود و حقوق مهه
معناى قراردادن هر چيز در جاى خود، رعايت استحقاق هر جانبه بهانديشه سياسى امريمؤمنان (ع)، در مفهومى عميق و مههعدالت در 

  كه آن حضرت فرموده است:حقى به حقش آمده است؛ چنانچيز و رساندن هر ذى
  ٣.الَعْدُل َيَضُع اُألُموَر َمَواِضَعَها
  د كه بايد.عدالت كارها را بداجنا مى

سنجيد. او عدالت را ميزان سياست خود قرار ديد و مهه چيز را با ميزان عدالت مىامام على (ع) مهه چيز را بر مبناى عدالت مى
  رو، جز به راه عدالت نرفت.داد، نه سياست خود را ميزان عدالت؛ ازاين

اند و سالمت، آسايش و آرامش آن را تضمني رسخبشد، به اعتدال مىاز نظر على (ع) عدالْت اصلى است كه جامعه را قوام مى
راهى تواند مهه را در خود بگنجاند و بدون هيچ مشكلى عبور دهد، اما ظلم و جور، كورهكند. عدالت بزرگراهى عمومى است كه مىمى

  ٤رساند.است كه حىت فرد ستمگر را هم به مقصد منى
  ٥.اْلَعْدُل َساِئٌس َعامٌ 

  به سود مهگان. اى استعدالت تدبري كننده
دهد، در واقع، كسى است كه بيمار كس كه به عدالت تن منىرساند و آنعدالت هركس را به حقش و به آنچه استحقاق دارد، مى

  ٦تر است.گنجد. او بايد بداند جايگاه ظلم و جور براى هركس تنگاست، اندامش آماس كرده و در عدالت منى
  ٧.ْن َضاَق َعلَْيِه اْلَعْدُل فَاجلَْْوُر َعَلْيِه َأْضَيقُ فَِإن ىف اْلَعْدِل َسَعًة َو مَ 

                                            
  .٢٠٦البالغه، خطبه ؛ نيز بنگريد به: سيد رضى، ج١٠٣. املِْنَقرى، وقعه صفني، ص  ١
  .٥٣. مهان، نامه  ٢
  .٤٣٧. مهان، حكمت  ٣
  .١١٢البالغه، ص . مطهرى، سريى در ج ٤
  .٤٣٧البالغه، حكمت . سيد رضى، ج ٥
  .١١٤البالغه، ص . مطهرى، سريى در ج ٦
  .١٥البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ٧
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  تر يابد.كه عدالت را برنتابد، ستم را سختدر عدالت گشايش است و آن
عنوان توان به آن بهمنايد. بنابراين، عدالت چيزى است كه مىدهد و حفظ مىچيز را در جاى خود و مرز خويش قرار مىعدالت مهه

گريست و به حدود آن راضى و قانع بود، اما اگر اين مرز شكسته و اين اميان گرفته شود و پاى بشر به آن طرف مرز برسد، مرز اميان ن
گردد و ناپذير خود، تشنه حد ديگر مىسريى شناسد، اگر به حدى برسد، به مقتضاى طبيعت و شهوتديگر حدى براى خود منى
  ١كند.بيشرت احساس نارضاىي مى

هاى گوناگون، عدالت زير پا  جانبه استوار باشد و به انهن، رتين سياست براى مهگان، سياسىت است كه بر عدالت مههبنابراي
  گذاشته نشود. به بيان امريمؤمنان على (ع):

َياَساِت الَعْدُل. ٢َخْريُ الس  
  ها عدالت است.رتين سياست

  ست، عدالت و داد مايه زيباىي، درسىت و آبادى است.گمان ستم و بيداد مايه زشىت، خراىب و تباهى اىب
  ٣اْلَعْدُل ... َمجَاُل الُوالِة.

  عدالت ... مجال زمامداران است.
سنجيد؛ در واقع چيز را با آن مىخواه نبود، بلكه با مهه وجود در خدمت عدالت بود و مههعلى (ع) در عرصه سياست، تنها عدالت

ورزى است. آن حضرت در امور ُخرد خواهى و عدالتهاى حكومىت على (ع) سرشار از عدالتو فرمانورز بود. سخنان، رفتار عدالت
اى را از امريمؤمنان على (ع) به مأموراِن گرفنت زكات آورده و درباره اين نامه سرشار از و كالن چنني بود. شريف رضى نامه

  ز نوشته است:گراىي، در رابطه با مهه كس و مهه چيخواهى و عدالتعدالت
هاى عدالت را داشت، در كارهاى ُخرد و بزرگ، باريك و سرتگ، نشانهآورمي تا بدانند او ستوِن حق را برپامىهاىي را مىدر اينجا مجله

  ٤جا گذاشت.براى مردمان به
  هاىي از آن نامه چنني است:قسمت

َذا  تـَُروَعن ُمْسِلماً، َو الَجتَْتاَزن َعَلْيِه كارِهاً، َو التَأُخَذن ِمْنُه َأكثََر ِمْن َحّق اِهللا ىف َمالِِه. فَإِ ِإْنطَِلْق َعَلى تـَْقَوى اِهللا َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُه، َو ال
ِر، َحىت تـَُقوَم بـَْيَنُهْم فـَُتَسلَم َعَلْيهْم، َو الُختِْدْج اَقِدْمَت َعَلى اَحلى فَاْنزِْل مبَائِهْم ِمْن َغْريِ أَْن ُختَاِلَط أَبـَْياتـَُهْم، ُمث اْمِض إِلَْيهْم بالسكيَنِة َوالَوقَ 

  ٥.بالتِحيِة َهلُمْ 
مهتاست! مسلماىن را مرتسان! اگر او را خوش نيايد، بر سِر وى مران! بيش از حق خدا از برو با پروا داشنت از خدا، كه يگانه و ىب

هايشان در مياى! پس آهسته و آرام سوى ايشان رو، تا به آنان فرود آى و به خانه اى رسى، بر سِر آبمال او مستان! چون به قبيله
  ميان آنان رسى، سالمشان كن و در درود گفنت كوتاهى مكن!

آموزد كه كارگزارانش پاسدار عدالت باشند و در اجراى وظايف خود چنان پايبند امور لطيف انساىن باشند كه هيچ امام (ع) مى
اى سوى مردم حركت كنند كه آنان احساس بيم و گونهگونه تعدى ننمايند، حىت در راه رفنت خود بهاجياد نكنند و هيچترسى در مردم 

  داشنت ديگران كوتاهى نورزند.ناامىن نكنند و در احرتام و حرمت نگه
َذ ِمْنكْم َحق اِهللا ىف أَْمَواِلكْم، فـََهْل ِهللا ىف أَْمَواِلكْم ِمْن َحق فـَُتَؤدوُه ِإَىل َولِيِه فَِإْن ُمث تـَُقوَل: ِعَباَد اِهللا!، أَْرَسَلىن إِلَْيُكْم َوِىل اِهللا َو َخِليَفُتُه، ِآلخُ 

  ١.ُه أَْو تـُْرِهَقهُ  أَْو تـَْعِسفَ قَاَل قَاِئٌل: ال، َفال تـُرَاجْعُه، َو ِإْن أَنـَْعَم َلك ُمْنِعٌم فَاْنطَِلَق َمَعُه ِمْن َغْريِ أَْن ختُِيَفُه أَْو تُوِعَدهُ 

                                            
  .١١٤البالغه، ص . مطهرى، سريى در ج ١
  .٤٢٠، ص ٣. خوانسارى، شرح غرراحلكم و دررالكلم، ج  ٢
  .٩٠، ص ١. مهان، ج  ٣
  .٢٥البالغه، نامه . سيد رضى، ج ٤
  . مهان. ٥
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هايتان اد از مشا بگريم، آيا خدا را سپس بگو: بندگان خدا! مرا وىل خدا و خليفه او سوى مشا فرستاد تا حقى را كه خدا در مال
هاى مشا حقى است تا آن را به وىل او بپردازيد؟ اگر كسى گفت: نه! متعرض او مشو؛ و اگر كسى گفت: آرى! با او برو، در مال

  آنكه او را برتساىن، يا بيمش دهى، يا بر او سخت گريى، يا كار را بر او سخت گرداىن!ىب
عدالت امام (ع) بر اين است كه بناى رفتار مديريىت با مردم، براساس اعتماد به ايشان است و از هرگونه نارواىي و رفتار غري انساىن 

  گريى و خشونت نباشد.ب، سختبايد پرهيز شود و مناسبات حكومىت بر پايه ترس و ارعا
 ٍة؛ فَِإْن كاَن َلُه َماِشَيٌة أَْو ِإبٌل َفالَتْدُخْلَها ِإّال بِإْذنِِه، فَِإنَأكَثَرَها َلُه، فَِإَذا أَتـَْيَتَها َفالَتْدُخْل َعَلْيَها ُدُخوَل  َفُخْذ َما أَْعطَاَك ِمْن َذَهٍب أَْو ِفض

  ٢.ِه َو التـَُنفَرنَ يَمًة َو التـُْفزَِعنَها، َو الَتُسوَءن َصاِحَبَها ِفيَهاُمَتَسلٍط َعَلْيِه َو ال َعنيٍف ب
رخصِت او ميان آن نرو، كه بيشِرت آن رمه براى آنچه از زر يا سيم به تو دهد، بگري! اگر او را گاو و گوسفند و شرتهاست، ىب

ر رمه چريگى دارد، يا خواهد كه آا را بيازارد؛ چارپايان را از جاى اوست. چون به رمه رسيدى، چونان كسى به ميانشان مرو كه ب
  مگريزان و مرتسان! و با صاحب آا در گرفنت حق خدا بدرفتارى مكن!

دهد. مشخص است كه مالحظات انساىن و حفظ ورزى امام تا بداجناست كه اجازه ترساندن و بدرفتارى با حيواىن را منىعدالت
  چه اندازه بايد رعايت شود. هاى آدمى تاحرمت

  . مشورت و رايزنى٨

مشورت در سياست و پرهيز از خودرأىي، از مؤكدترين امور در راه و رسم سياسى و مديريىت امريمؤمنان على (ع) است. آن حضرت 
اى كه به ى (ع) در نامهآموخت كه چنني كنند. پيشواى آزادگان علمهچون رسول خدا، اهل مشورت در امور بود و به كارگزاران خود مى

  باره چنني فرموده است:سران سپاه خود نوشته، دراين
َساِلِح ... َأال َو ِإن َلكْم ِعْنِدى َأْن ال َأْحَتجَز ُدو 

َ
ْؤِمنَني ِإَىل َأْصَحاب امل

ُ
َنكْم ِسرًا ِإّال ىف َحْرٍب، َو ال َأْطِوى ِمْن َعْبِد اِهللا َعِلى أَِمِري امل

  ٣.ِإال ىف ُحكمٍ  ُدوَنكْم أَْمراً 
طالب، امريمؤمنان (ع) به نريوهاى مسلح و نگهدارنده مرزها ... حق مشا بر من اين است كه جز اسرار از بنده خدا على بن اىب

  آيد، جز حكم اهلى، بدون مشورت مشا كارى اجنام ندهم.جنگى، هيچ سرى را از مشا پنهان نسازم و در امورى كه پيش مى
  فرمود:گرفت. آن حضرت مىمىكرد، آنگاه تصميمر خمتلف با نزديكان، ياران و صاحبان رأى مشورت مىعلى (ع) در امو 

َشاَوَرةِ 
ُ
  ٤.ال ُمظَاَهرََة أَْوثَُق ِمَن امل

  كردن نيست.هيچ پشتيباىن استوارتر از مشورت
اى پر خطر است. ات سياسى كه عرصهها و اقدامگريىخصوص در تصميمكند كه آدمى اهل مشورت باشد، بهخردمندى اقتضا مى

  به بيان على (ع):
َشاَورَةِ 

ُ
  ٥.ال َيْسَتْغىن الَعاِقُل َعِن امل

  نياز نيست.هيچ خردمندى از مشورت ىب
كه امريمؤمنان، على (ع) براى مشورت امهيت بسيارى قائل بود و مهواره اصرار داشت مردمش از نظر دادن خوددارى نكنند؛ چنان

  اى كه در آن حقوق متقابل مردمان و زمامداران را بيان كرده است، فرمود:ضمن خطبه در پيكار صفني

                                                                                                                                                   
  ن.. مها ١
  . مهان. ٢
  .٥٠. مهان، نامه  ٣
  .١١٣. مهان، حكمت  ٤
  .٣٥٤، ص ٢. التميمى اآلمدى، غرراحلكم و دررالكلم، ج  ٥
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، أَْو َمُشورٍَة بَعْدلٍ  وا َعْن َمَقاَلٍة َحبق١.َفالَتُكف  
  پس، از گفنت حق يا رأى زدن در عدالت باز نايستيد.

ه با آداىب درست صورت گريد؛ يعىن براى مشورت در شود كالبته مشورتى موجب راهياىب درست و جلوگريى از لغزش و پشيماىن مى
طور كلى، با كساىن بايد مشورت كرد كه توان رأى خواست. بههر امرى بايد از مشاوراىن مناسب و شايسته ره گرفت و از هر كس منى

ار باشند؛ با اشخاص ترسو، اى پربار برخوردمتصف به خداترسى، پرواپيشگى، رازدارى و شجاعت باشند و از ِخَردى نيكو و جتربه
حريص، دروغگو، جاهل، امحق و كساىن كه زمام احساسات خويش را در دست ندارند، نبايد مشورت كرد؛ به عبارتى، مشورت تابع 

  باره چنني فرموده است:هاست، نه تابع جنسيت و از طبقه و گروهى خاص. امام (ع) در عهدنامه مالك اشرت دراينصفات و ويژگى
، َو ال َحرِيصاً، يـَُزيُن َلك الشَرَه ُتْدِخَلن ىف َمْشَورَِتَك خبَِيًال، يـَْعِدُل بَك َعِن الَفْضِل َو يَِعُدَك الَفْقَر، َو الَجَبانًا ُيْضِعُفَك َعِن األُُمورِ َو ال 

 َجيَمُعَها ُسوُء الظ الُبْخَل َواُجلْنبَ َواِحلْرَص َغرَائُِز َشىت ٢.ِن باهللاِ باَجلْوِر؛ فَِإن  
ترساند؛ نيز با شخص ترسو مشورت كند و از نيازمندى مىخبيل را در مشورت خود دخالت مده، زيرا تو را از احسان منصرف مى

كند. مهچنني حريص را به مشاورت مگري، كه با ستمگرى، حرص را در نظرت زينت ات را تضعيف مىمكن، زيرا در كارها روحيه
اند كه از بدگماىن به خاطر اين است كه خبل، ترس و حرص، غرايز و متايالت خمتلفىباره اين اشخاص گفتم [بهدهد.] مهه آنچه در مى

  گريند.خدا سرچشمه مى

  چهار. آفات سياست (اصول سلبى)

طلىب، خيز است و اگر با حراست نـَْفس، حاكميت اخالق و َمهار قدرت مهراه نباشد، آدمى را در دام قدرتاى آفتسياست عرصه
توزى، حب و بغض افراطى، ورزى، دنيازدگى، احنصارطلىب، دروغگوىي، فريبكارى، زورگوىي، كينهگريزى، خشونتخودكامگى، عقل

كشاند. بنابراين الزم است از چنني برد و فرد و جامعه را به تباهى مىهاى بسيار ديگر فرو مىكارى و دامفرازى، سازشرياكارى، گردن
  شود.ان اصول سلىب پرهيز شود. در ذيل به برخى از اين آفات پرداخته مىعنو امورى به

  طلبى. قدرت١

طلبان شود. قدرت اين امكان را به قدرتآورد و سياست به فساد آلوده مىاگر قدرت مهار نشود، انسان را در اسارت خود درمى
چيز جتاوز  ع مردمان را به راحىت در پاى مطامع خود قرباىن كنند و به مههدهد كه متايالت خود را هرگونه كه خبواهند، ارضا منايند، منافمى

  ».كه به نواىي رسيد، خود را برتر از ديگران ديدآن ٣:َمْن نَاَل اسَتطَالَ «كنند؛ به تعبري على (ع): 
نامه مالك اشرت چنني هشدار شكىن، تندى و تيزى و ِخَردگريزى است. امريمؤمنان على (ع) در عهدطلىب بسرت سركشى، قانونقدرت

  داده است:
َك َو ُقْدرَتِِه ِمْنَك َعَلى َما التـَْقِدُر َعَلْيِه ِمْن َو ِإَذا َأْحَدَث َلَك َما أَْنَت ِفيِه ِمْن ُسْلطَاِنَك أُبـَهًة أَْو خمَِيَلًة، فَاْنظُْر ِإَىل ِعَظِم ُمْلِك اِهللا فـَْوقَ 

  ٤.ُء إِلَْيَك مبَا َعَزَب َعْنَك ِمْن َعْقِلكَ ِطَماِحَك، َو َيُكف َعْنَك ِمْن َغْربَك، َو يَِفي ْيَك ِمنْ نـَْفِسَك، فَِإن ذِلك يُطَاِمُن إِل
و اگر قدرتى كه از آن برخوردارى، خنوتى در تو پديد آورد و خود را بزرگ مشردى، بزرگى حكومِت پروردگار را كه برتر از توست، 

نشاند، و تندى بر تو دارد و تو را بر خود آن قدرت نيست؛ كه چنني نگريسنت، سركشى تو را فرو مىبنگر كه چيست، و قدرتى را كه 
  گرداند.ات را به تو باز مىدارد، و عقِل از دست رفتهات را باز مىو تيزى

                                            
  .٢١٦البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ١
  .٥٣. مهان، نامه  ٢
  .٢١٦. مهان، حكمت  ٣
  .٥٣. مهان، نامه  ٤
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يزى) و َعَزب عقل طور مشخص سه چيز معرىف كرده است: ِطَماح (سركشى)؛ َغْرب (تندى و تطلىب را بهامام (ع) عوارض قدرت
  (ِخَردگريزى).

كند و چگونه موجب تعدى به حقوق مردم، تعرض به حرمت ايشان، ستم و معلوم است كه اين عوارض در عرصه سياست چه مى
  شود.ساز تصميمات و اقدامات ناخبردانه مىورزى، و زمينهبيدادگرى و خشونت

  . استبداد و خودكامگى٢

و خودكامگى است و چنانچه انسان فارغ از اخالق به قدرت برسد و قدرتش مهار نشود، در هر  قدرت بسرت مهياسازى استبداد
كه در اسارِت ذلِت زند. خودكامگى منوِد حاكميت حيوانيت در آدمى است. آناى كه باشد، دست به استبداد و خودكامگى مىمرتبه

گريى و در سلوك و كشى در تصميمفرازى و گردنو در قالب گردن صورت خودكامگى و جتربّ گريد، اين ذلت را بهحيوانيت قرار مى
َمِن اْسَتبد برَأيِِه «دهد، كه اين هالكىت سخت براى آدمى و جامعه انساىن است. به تعبري امريمؤمنان على (ع): رفتار خويش نشان مى

  ».هر كه استبداد ورزد، هالك شود١َهَلك:
بدون ترس و بيم از حساب و كتاب، پرسش و مؤاخذه و جزا و  -خواهندكه خود مىنانزمامداران خودكامه در امور مردم، چ

منايند. منشأ اين امر از آجناست كه زمامداران خود را منايند و در امور ايشان به هر حنو تصرف مىگريند و رفتار مىتصميم مى -عقاب
  ٢ريعت، يا بر قانون، يا بر اراده ملت مطابق سازند.دانند تا تصميمات و مناسبات و تصرفات خود را با شمكّلف منى

چنني چيزى مايه تباهى سياست، حكومت و ذلت و حقارت ملت است. به تعبري عبدالرمحن كواكىب، اگر استبداد شخصى بود و 
رى، برادرم گفت: نام من شر است، پدرم ستمكارى، مادرم بدرفتاخواست َحَسَب و َنَسب خويش را بيان سازد، هرآينه، مىمى

  ٣ام ناداىن است.دسىت، خالومي زبوىن، فرزندم بينواىي، دخرتم بيكارى، وطنم خراىب، و قبيلهكارى، خواهرم درويشى، عمومي تنگخيانت
ورزى هاى خمتلف در جامعه و حكومت است. سياستمداران مستبد و خودكامه، انديشه و انديشهاستبداد و خودكامگى منشأ تباهى

كشانند. در چيز را به احنطاط مىگونه مههدارند و اينبندند و هر نارواىي را بر خود روا مىكشند، باب نقد و انتقاد را مىمىرا به بند 
  انديشه سياسى امام على (ع)، استبداد و خودكامگى مايه زوال و نابودى است.

َهاِوى
َ
  ٤.اِإلْسِتْبداُد برَأيَك يُزِلَك َو يـَُهوُرَك ىف امل

  اندازد.گاه فرومىلغزاند و در هالكتودكامگى تو را مىخ
دانست و حاضر نبود براى پيشربد امور، مديريت و هدايت مردم، به امريمؤمنان على (ع) استبداد و خودكامگى را ملغى مى

مداران، زماىن كه در تنگناها دانست. رتين سياستهاى استبدادى و راه و رسم فرعوىن توسل جويد؛ كه اين را مايه تباهى خود مىروش
دانند و توسل بدين كارگريى استبداد و خودكامگى مىگريند، راِه گشودن معضالت حاد و مشكالت كمرشكن حكومت را، بهقرار مى

ر هيچ كنند، اما امام على (ع) دهاى مستبدانه و سلوك خودكامانه ميل مىبينند و به روشامور را هرچند براى مدت كوتاهى موجه مى
هاى غارتگر قاسطني به مناطق شرايطى خودكامگى ننمود و اجازه خودكامگى به كسى نداد. در اواخر حكومت آن حضرت، گروه

هاى كردند تا امنيت را از مردم سلب كنند، ترس و وحشت را بر فضاى جامعه حاكم سازند و امكان حتقق برنامهخمتلف اجم مى
گرانه و حاكميت از بني بربند، مردم نيز به تبع سران قبايل، متنفذان و امتيازجوياىن كه منافع چپاول اصالحى امريمؤمنان على (ع) را

كارگرفنت كردند. به گمان برخى، شيوه مهراه كردن مردم با حكومت، بهشان پايان پذيرفته بود، در يارى امام كوتاهى مىخودسرانه

                                            
  .١٦١. مهان، حكمت  ١
  .٤٢. كواكىب، طبيعت استبداد، ص  ٢
  .١٠٣مهان، ص .  ٣
  .٣٩٠، ص ١. خوانسارى، شرح غرراحلكم و دررالكلم، ج  ٤
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ها رو نياورد و در آن شرايط سخت بر الغاى خودكامگى و مام على (ع) هرگز بدين روشا هاى زورمدارانه و خودكامانه بود، اماروش
  پذيرى پاى فشرد.خودكامگى

  ١.َواِهللا ال أََرى ِإْصالَحكْم بِإفَساِد نَفِسى
  بينم.به خدا سوگند! اصالح مشا را با افساد و تباه ساخنت خود جايز منى

خواست كه به هيچ وجه به مست استبداد و خودكامگى ميل نكنند، بر اين رگزاران خود مىامريمؤمنان على (ع) به صراحت از مهه كا
كه در نامه خود به َأْشَعث بن قـَْيس داد با مردم چنني رفتارى داشته باشد، چنانكرد و به هيچ كس اجازه منىامر با جديت نظارت مى

  نوشت:
  ٢.لَْيَس َلك أَْن تـَْفَتاَت ىف َرِعيةٍ 

  براى تو نيست كه در ميان مردم به استبداد و خودرأىي عمل مناىي.اين حق 
  و در عهدنامه مالك اشرت چنني آمده است:

  ٣.َو ال تـَُقوَلن ِإىن ُمَؤمٌر آُمُر فَُأطَاعُ 
  مبادا بگوىي من بر مردمان مسلطم، از من فرمان دادن است و از ايشان اطاعت كردن!

  كننده استبداد و خودكامگى اشاره كرده و فرموده است:به پيامدهاى خطرناك و تباهامام (ع) در ادامه اين سفارش 
  ٤.فَإن ذِلَك إدَغاٌل ىف الَقلب، َو َمنَهَكٌة لِلِديِن، َو تـََقرٌب ِمَن الِغريِ 

  زيرا اين كار دل را تريه و تباه كند، و دين را ناتوان و فرسوده سازد، و دگرگوىن را نزديك گرداند.
  اين بيان، حضرت سه پيامد براى استبداد و خودگامگى برمشرده است:در 
  . تريگى و تباهى قلب مستبدان و خودكامگان؛١
  . ناتواىن و سسىت و فرسودگى در دين؛٢
  . نزديك شدن اوضاع به دگرگوىن، يعىن شورش، درگريى و انقالب.٣

  گذارد.باقى منىچيز را سامل ترتيب روشن است كه استبداد و خودكامگى هيچبدين

  ورزى. خشونت٣

خشونت، هر نوع هتك نسبت به حرمت و كرامت انسان، زير پا گذاشنت حقوق اشخاص، تعرض، تعدى، تأذى و تندى و تيزى به 
هر شكل و با هر كس است. اين امر در سياست كه لوازم اعمال قدرت به هر صورت در آن مهياست، بسيار رايج و متداول است. 

  شود.تعبري مى» شدت قانوىن«مال و اجراى قانون نسبت به متجاوزان و متعديان و متعرضان، خشونت نيست و از آن به البته ِإع
هاى سياسى است. در سخنان على (ع) درباره ترين چيزها و بدترين خصلتورزى زشتدر انديشه سياسى على (ع) خشونت

  خشونت تعابري متعددى نقل شده است، از مجله:
  

  ٥.ُق َشر ُخْلقٍ اخلُرْ 
  خشونت و درشىت، بدترين اخالق است.

  ١ٍء اخلُْرُق.أَقْـَبُح َشي

                                            
  .٦٩البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ١
  .٥. مهان، نامه  ٢
  .٥٣. مهان، نامه  ٣
  . مهان. ٤
  .٢٠٠، ص ١. خوانسارى، شرح غرراحلكم و دررالكلم، ج  ٥
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  ترين چيز، خشونت و درشىت است.زشت
  ٢ٍء اْخلُْرُق.أْسَوُء َشي

  بدترين چيز، خشونت و درشىت است.
  شود.خشونت در هر امرى، از مجله در سياست، موجب نفرت و گريز مى

  ٣أَفْـَقَرْت َحاِشَيُتُه. َمْن َخُشَنْت َعرِيَكُتهُ 
  خو باشد و خشونت ورزد، مردم از گرداگرد او بگريزند.هركه درشت

كه امريمؤمنان على (ع) درباره دوران پس از پيامرب اكرِم و حاكم شدن چنني ورزى پيامدهاى بسيار خطرناكى دارد، چنانخشونت
آميز در عرصه سياست و حكومت اعمال گرديد؛ ، رفتارى خشونتشاخصه سياسى به اين پيامدها اشاره كرده است. در آن دوران

هاى گفنت زمامداران تند و مهراه با ديد و ارعاب بود، و متاس و برخوردشان خشن و درشت بود؛ و اين امر، آسيبكه سخناىگونهبه
  موده است:باره چنني فر شديدى بر باورها، روحيات و سلوك مردمان به جاى گذاشت. امام (ع) دراين

ََها ىف َحْوزَِة َخْشَناَء يـَْغُلُظ َكْلُمَها، َو َخيُْشُن َمسَها ... َفُمىن الناسُ  هِ  -َفَصريٍن َواْعِرتَاضٍ  -َلَعْمُر الل٤.خبَْبٍط َو ِمشَاٍس َو تـََلو  
ليفه دوم) تند و تيز بود، و گفنت او (خ] خليفه اول [امر خالفت را] پس از خود [در جايگاهى بس خشن قرار داد، سخنپس

گريزى اعتداىل و حقبرخورد و ارتباط او خشن ... به خدا سوگند! مردم در اين دوران به برياه روى، سركشى و وشى، رياكارى، و ىب
  دچار شدند.

و  ٧»تـََلون« ٦،»اسِمش « ٥،»َخْبط«آميز آن دوره را با چهار تعبري هاى خشونتامريمؤمنان، على (ع) پيامدهاى رفتار و سياست
  بيان كرده است. ٨»اْعِرتاض«

كشاند و آنان را به رياكارى و رنگ ها مىها و سركشىها را به انواع احنرافكالم امام (ع) بيانگر آن است كه خشونت، انسان
سلوك معتدل را زايل ترين بيمارى روحى براى آدمى است. مهچنني سالمت رفتارى و دهد كه خطرناكشدن و نفاق سوق مىرنگبه

  منايد.روى و افراط و تفريط گرفتار مىروى و چپمردمان را به راست سازد ومى
ورزى در سياست، مردمان را به گريز از سياست، حكومت و جامعه سوق طور فطرى از خشونت بيزار است. خشونتآدمى به

  جانشني عبداهللا بن عباس در منطقه فارس اين حقيقت را گوشزد فرمود: كه امريمؤمنان على (ع) در سخىن به زياد بن ابيه،دهد؛ چنانمى
  ٩.ِإْسَتْعِمل اْلَعْدَل، َواْحَذِر الَعْسَف َواحلَْيَف، فَِإن الَعْسَف يـَُعوُد باَجلالِء، َواحلَْيَف يَْدُعو إَىل السْيفِ 

خشونت و درشىت مردم را به فرار و آوارگى وادارد، و عدالت پيشه كن و از خشونت و درشىت، و از ستم و بيدادگرى بپرهيز، كه 
  ستم و بيدادگرى مششري را به ميان آرد.

  نظرى و انحصارطلبى. تنگ٤

                                                                                                                                                   
  .٣٧١، ص ٢. مهان، ج  ١
  .٣٧٨. مهان، ص  ٢
  .٣٢٥، ص ٥. مهان، ج  ٣
  .٣البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ٤
  )١٧٣، ص ١البالغه، ج احلديد، شرح ج. اخلَْبط يعىن السْريُ َعَلى َغْريِ َجاده: احنراف از مسري، و از جاده اصلى بريون رفنت.( ابن أىب ٥
  . الشَماس يعىن النَقار، وشى و سركشى.( مهان) ٦
٧  َبدن يعىن التَلول، دگرگوىن، رياكارى و رنگ عوض كردن.( مهان). الت  
تواند در مسري مستقيم حركت كند، دچار كه گويند: بَِعٌري ُعْرِضى، يعىن بّچه شرتى كه تازه راه افتاده است و منى. االْعِرتاض يعىن السُري َال َعَلى َخط ُمْسَتِقيٍم، از راه غريمستقيم رفنت. چنان ٨

  منايد.( مهان)شود و غريمستقيم حركت مىىروى مروى و راستچپ
  .٤٧٦البالغه، حكمت . سيد رضى، ج ٩
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نظرى و احنصارطلىب در سياست بدين معناست كه سياستمداران جز خود را نبينند و جز به منافع خود نينديشند و مهه چيز را تنگ
دهد. به بيان پيشواى آزادگان امام على سرعت آدمى را به خودگزيىن و احنصارطلىب سوق مىشده بهبراى خود خبواهند. قدرت مهار ن

  ».هر كه ُملك يابد، مهه چيز را براى خود خواهد١َمْن َمَلَك اْسَتأثـََر:«(ع): 
شود كه منافع عمومى مىطلىب گراى خودخواه و متاميتهاى قدرتنظرى و احنصارطلىب در عرصه سياست منجر به پيدايش گروهتنگ

گريند و براى حفظ اين امور به ايستند و شريان مهه چيز را در اختيار مىآورند و مقابل هرگونه توزيع قدرت مىرا به احنصار خود درمى
  اميه ارائه منود:شوند؛ تصويرى كه امريمؤمنان على (ع) از بىنخشونت و سركوب متوسل مى

 ِه لََتجُدنُروِس: تـَْعِذُم بِفيَها، َو َختْبُط بَيِدَها، َو تـَْزبُن برِْجِلَها، وَ َبىنَواْميُ اللاب الضَة َلكْم أَْربَاَب ُسوٍء بـَْعِدى، كالنَها. ال يـَزَاُلوَن أَُميَمتَْنُع َدر 
  ٢.ِمْنكْم ِإّال نَاِفعاً َهلُْم، أَْو َغْريَ َضائٍِر ِمْ  بكْم َحىت ال يـَْرتُكوا

گريد و با اميه را زمامداراىن بسيار بد خواهيد يافت، مانند شرتى خشن و وش، كه به دهان گاز مىسوگند! پس از من بىن به خدا
ورزد. پيوسته با مشا چنني كنند و سلطه آنان بر مشا چندان بپايد اى شري نيز دريغ مىزند و از قطرهكوبد و با پا لگد مىدست به زمني مى

  كه به آنان سودى رساند، يا زياىن به ايشان بازنگرداند.جا نگذارند، جز آنرا بهتا از مشا كسى 
بينند يا بر خود، يا آنان كه سود هاى اجتماعى و سياسى را يا با خود مىنظر و احنصارطلب، مردمان و گروهسياستمداران تنگ

زنند و مردمان را چونان اب، سركوب، جتاوز و تعدى دست مىرسانند، يا آنان كه بر زيان ايشانند؛ بر مبناى چنني امرى به ارعمى
  خواهند.اى براى خويش مىبرده

  
  ٣.صاِحب ِمْن ُمْسَتْصِحبهِ َو ال يـَزَاُل َبالُؤُهْم َعْنكْم َحىت ال َيكوَن انِْتَصاُر َأَحدِكْم ِمْنُهْم ِإّال كانِْتَصاِر اْلَعْبِد ِمْن رَبِه، َو ال

اى از ارباب خويش و تابعى از متبوع مانَد تا يارى خواسنت هر ِيِكتان از آنان، درست مهانند درخواست برده و بالى آنان چندان
  ٤.خويش باشد

  . دنيازدگى٥

بستگى نفساىن با هر امرى از امور عامل است؛ چه امور مادى و چه امور معنوى. اين دنيازدگى معناى ارتباط پست و دلدنيازدگى به
كشاند. چنانچه انسان با هر امرى از امور عامل، چه هاى آلوده مىكشاند و به روابط تباه و مناسبترا به احنطاط مى است كه آدمى

جهاىن و قدرت و رياست و هرگونه امكاىن را هدف نشمارد و وسيله اى درست و سامل برقرار كند و زندگى اينمادى و چه معنوى، رابطه
نام دنياى ستوده در مقابل دنياى شود و چيزى بهز خدمت و سعادت قرار دهد، از دام دنيازدگى رها مىسارشد و كمال بداند و زمينه

  يابد.نكوهيده جلوه مى
 چيست دنيا؟ از خدا غافل بُدن

 
 نه ُقماش و نقده و ميزان و زن

 مال را كز ِر حق باشى َمحول
 

 نِْعَم ماٌل صاحلٌ خواندش رسول

 ك كشىت استآب در كشىت هال
 

 ٥آب اندر زير كشىت ُپشىت است

                                            
  .١٦٠. مهان، حكمت  ١

  )٢٦٣، ص ٥البالغه، ج گرى است.( بنگريد به: جعفرى، پرتوى از ج، يعىن ديگرگزيىن و خبشش»ايثار« يعىن خودگزيىن و احنصارطلىب، كه نقطه مقابل» استيثار« 
٢  ،٩٣البالغه، خطبه ج. سيد رضى.  
  . مهان. ٣
  .١٠٤غروب، ص البالغه؛ خورشيد ىب. سيد رضى، ج ٤
  .٩٨٨ -٩٩٠. مولوى بلخى، مثنوى معنوى، دفرت اول، ابيات  ٥
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در انديشه امام على (ع)، دنيازدگى منشأ تباهى و ستم و بيدادگرى است و تا انسان خود را از دنيازدگى جنات ندهد، به رشد و  
  رسد:كمال حقيقى و روابط سامل انساىن و پاداش اهلى منى

 نـَْيا َعَلى اِهللا أَن ِفيَها، َو ال يـَُناُل َما ِعنَدُه ِإّال بَرتِْكَها.ِمْن َهَواِن الد ١ُه ال يـُْعَصى ِإال  
] نزد خدا مهني بس كه جز در دنيا (به سبب دنيا) نافرماىن او نكنند و جز با واادن دنيا به پاداشى كه در خوارى دنيا [ى نكوهيده

  نزد خداست، نرسند.
هاى عمومى، و فروشى، جتاوز، خيانت و جنايت، چپاولگرى و غارت داراىيديندنيازدگى در عرصه سياست منشأ فساد سياسى، 

اش پرهيز داده و چنني اى معاويه را از اقدامات تباهش به سبب دنيازدگىريزى است. امريمؤمنان على (ع) در نامهجنگ و خون
  است:نوشته

، َو أَْلَقْيَتُهْم ىف َمْوِج َحبْرَِك ... فَاتِق اللَه يَا ُمَعاِويَُة ىف نـَْفِسَك َو َجاِذب الشْيطَاَن ِقَياَدَك، َو أَْرَدْيَت جيًال ِمَن الناِس كِثرياً َخَدْعَتُهْم بَغيكَ 
نـَْيا ُمْنَقِطَعٌة َعْنك َو اآلِخَرَة َقرِيَبٌة ِمْنك الد ٢.فَِإن  

] نفاق و دوروىي [خويش انداخىت ... پس و در موج درياى ات فريبشان دادىو گروهى بسيار از مردم را تباه ساخىت و به گمراهى
  دار و مهارت را از كف شيطان درآر، كه دنيا از تو جدا خواهد شد و آخرت به تو نزديك است!معاويه! از خدا درباره خود بيم

ها و وشد و مهه ارزشچيز خود، حىت دين خويش را بفر رساند كه براى كسب قدرت سياسى، مههدنيازدگى آدمى را بداجنا مى
چيز خود را به معاويه فروخت. امام كه عمروبن عاص براى رسيدن به حكومت مصر مههاخالقيات را در معبد قدرت قرباىن منايد؛ چنان

  باره چنني فرمود:اى بدو دراين(ع) در نامه
  ٣.وٍك ِسْرتُُه ... فََأْذَهْبَت ُدنـَْياَك َو آِخرََتكَ ٍء ظَاِهٍر َغيُه، َمْهتُ فَِإنك َجَعْلَت ِديَنك تـََبعاً ِلُدنـَْيا اْمرِي

  اش آشكار است و زشىت او پديدار ... پس دنيا و آخرت خود را به باد دادى!تو دينت را پريو دنياى كسى كردى كه گمراهى
نگ مجل، صفني و روان را به امام كه زمامدارى عادالنه على (ع) را حتمل نكردند و از مهان ابتدا به خمالفت برخاستند و سه جآنان

كه امام (ع) در حتليلى درباره حتميل منودند، گرفتار دنيازدگى بودند و هر كدام به نوعى در دام دنياى نكوهيده فرو افتاده بودند؛ چنان
  آنان چنني فرموده است:

تِْلك الّداُر اآلِخرَُة «آَخُروَن. َكأَنـُهْم ملَْ َيْسَمُعوا اللَه سبحانه َحيُث يـَُقوُل:  فـََلما نـََهْضُت باَألْمِر َنكَثْت طَائَِفٌة َو َمَرَقْت أُْخَرى َو َقَسطَ 
نـَْيا ىف أَْعيُنهْم َو  بـََلى َواللِه َلَقْد مسَُِعوَها َو َوَعْوَها، َو َلكنُهمْ  ٤»َجنَْعُلها لِلِذيَن اليُرِيُدوَن ُعُلوا ىف اَألْرِض َو ال َفساداً َواْلعاِقَبُة لِْلُمتِقنيَ  َحِلَيِت الد

  ٥.رَاقـَُهْم زِْبرُِجَها
كار برخاستم، گروهى پيماِن بسته شكستند و گروهى از حق بريون جستند و گروهى ديگر، ستمكارى پيشه كردند. گويا كالم چون به

پويند، و پايان  جويند و راه تبهكارى منىىسراى آن جهان از آِن كساىن است كه برترى من«خداى سبحان را نشنيده بودند كه فرمود: 
آرى، به خدا سوگند كه هم شنيده و هم دريافته بودند، ليكن دنيا در ديده آنان زيبا بود و زيور آن » كار، ويژه پرواپيشگان است.

  شان منود!فريفته
ها و فالكت جامعه، ريشه در نيهاى عمومى و به نابودى كشاندن سرزمدر انديشه سياسى على (ع)، غارت و چپاول داراىي

  اشرت يادآور شده است:مالك دنيازدگى زمامداران دارد. آن حضرت در عهدنامه
ْشرَاِف أَنـُْفِس اْلُوالِة َعَلى اجلَْْمِع، َو ُسوِء ظَنهْم باْلَبَقاِء، َو ِقلِة انْتِ  َا يـُْعِوُز أَْهُلَها ِإلِ ٦.َفاِعهْم باْلِعَربِ َو ِإمن  

                                            
  .٣٨٥البالغه، حكمت . سيد رضى، ج ١
  .٣٢. مهان، نامه  ٢
  .٣٩. مهان، نامه  ٣
  .٨٣): ٢٨. قصص(  ٤
  .٣ه البالغه، خطب. سيد رضى، ج ٥
  .٥٣. مهان، نامه  ٦
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آورند و از ماندن خود بر سر كار اطمينان ندارند و از آنچه ها هنگامى تنگدست گردند كه واليان به گردآوردن مال رو مىمردم شهر 
  مايه عربت است، كمرت سود بردارند.

  هاى بسيارى است كه منشأ آن دنيازدگى است.ريزىها و خونها، ويراىنتاريخ بشر آكنده از ستمگرى
  ١.َتكالَُبوَن َعَلى جيَفٍة ُمرَِحيةٍ َمُة باْلُعُهوِد. أَوُهلُْم قَائٌِد ِآلِخرِِهْم َو آِخُرُهْم ُمْقَتٍد بَأوِهلْم. يـََتَناَفُسوَن ىف ُدنـَْيا َدنيٍة َو يَـ يـََتَواَرثـَُها الظلَ 

رب آخرين، و آخرينشان كه اولينشان رههايند؛ چنانوارثان نسل اندر نسل آن فتنه -هاىي ويژهبر حسب پيمان -ستمگران تاريخ
جنگند و آن را دهند و چون سگان بر سر اين مردار گنديده (دنيا) مىها قرار مىروى اولينشان است. دنياى پست را ميدان رقابتدنباله

  ربايند.از هم مى

  

  كارىگويى و فريب. دروغ٦

پردازى از لوازم اساسى چنني سياسىت گرى و دروغلههاى غري اخالقى است. حيگوىي كاالى رايج بازار سياستكارى و دروغفريب
شود. در انديشه سياسى على (ع)، سياست مبتىن بر دروغ و فريب، سياسىت جاهلى و غري انساىن است. امريمؤمنان على (ع) مشرده مى

  در توصيف منطق سياسى عمرو بن عاص و مهه آنان كه بر اين راه و رمسند، فرموده است:
 ُه لََيُقوُل فـََيكِذُب، َو يَِعُد فـَُيْخِلفُ  أََما َو َشر٢.اْلَقْوِل اْلَكِذُب. إِن  

  پويد.دهد و خالف آن مىبافد، و وعده مىهم مىگويد و دروغ بهباش كه بدترين گفتار، سخن دروغ است! او سخن مىآگاه
  اى فرمود:و امام (ع) درباره سياست معاويه

، َو َلكنُه يـَْغِدُر َو يـَْفُجرُ َو اللِه َما ُمَعاِويَُة بأَ  ٣.ْدَهى ِمىن  
  درى است.شكىن و گنهكارى و پردهتر از من نيست، ليكن شيوه او پيمانبه خدا سوگند! معاويه زيرك

  خبش نيست.در منطق سياسى على (ع)، هيچ چيز چون راسىت و درسىت، و وفادارى و پرواپيشگى، استواركننده و جنات
َنا ىف َزَماٍن َقِداختََذ َأكَثُر أَْهِلِه اْلَغْدَر  اَء تـَْوأَُم الصْدِق َو ال أَْعَلُم ُجنًة أَْوَقى ِمْنُه، َو َما يـَْغِدُر َمْن َعِلَم كْيَف اْلَمْرجُع. َو َلَقْد َأْصَبحْ ِإن اْلَوفَ 

  ٤.َكْيساً، َو َنَسَبُهْم أَْهُل اجلَْْهِل ِفيِه ِإَىل ُحْسِن اْحلِيَلةِ 
داند براى او چه بازگشتگاهى كه مىوفاىي نكند آن] گزند [نيست. ىبنا وفا مهزاِد راسىت است و هيچ سپرى چون وفا بازدارندهمها

وفاىي را زيركى و سياستمدارى دانند، و نادانان، آن مردم را سياستمدار و برمي كه بيشرت مردِم آن ىبسر مىاست. ما در روزگارى به
  د.انديش خواننچاره

  ناپذير سياست است.در انديشه سياسى على (ع)، راسىت و درسىت از لوازم جداىي
  ٥.َوْلَيْصُدْق رَائٌِد أَْهَلُه، َوْلَيْجَمْع َمشَْلُه، َوْلُيْحِضْر ِذْهَنهُ 

  داند.راسىت سخن گويد و پراكندگى را به مجعيت كشاند و ذهن خود را آماده پذيرش گر پيشواى قوم بايد با مردم خود به
اى كه پس از بيعت مردم با خود در مدينه ايراد كرد، عيار راسىت و درسىت در سياست بود. آن حضرت در خطبهامام خود جلوه متام

  فرمود:
  ١.ِذمِىت مبَا أَُقوُل َرِهيَنٌة، َو أَنَا بِه َزِعيٌم ... َو اللِه َما َكَتْمُت َوْمشًَة، َو ال َكَذْبُت ِكْذبَةً 

                                            
  .١٥١. مهان، خطبه  ١
  .٨٤. مهان، خطبه  ٢
  .٢٠٠. مهان، خطبه  ٣
  .٤١. مهان، خطبه  ٤
  .١٠٨. مهان، خطبه  ٥
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دامن و خود ضامن آمن ... به خدا سوگند! به اندازه سِر سوزىن را پنهان ندارم، و هيچ نوع دروغى گومي، در عهده خويش مىآنچه مى
  نگومي!

  وفاىي نيالود.گونه بود و هرگز سياست خود را به دروغ، فريب، خيانت و ىبامريمؤمنان (ع) در متام دوران حكومتش به مهني

  . تزوير و رياكارى٧

سازد؛ زيرا در وراى هر سخن ر و رياكارى در سياست، روابط سياسى را غري امن و پايه اعتمادهاى سياسى را سست مىتزوي
سياسى، چيزى ديگر فته، و پشت هر اقدام سياسى، عملى خالف آن قرار گرفته است. در اين صورت، سياست عرصه اموِر غريقابل 

راحىت به مقاصد نادرست خورند، و مزّوران و رياكاران بهراحىت فريب مىين عرصه ظاهربينان بهبيىن و غريقابل اتكا خواهد بود. در اپيش
  رسند.خويش مى

هنگام كه شكست قاسطني مسّلم گرديد و چيزى منانده بود تا طومار ستمگرى معاويه در نورديده شود، معاويه در پيكار صفني، آن
ماباىن كه ها و دعوت به توقف جنگ را خواستار شدند و مقدسان بر سر نيزه كردن قرآنو عمرو بن عاص از سر تزوير و رياكارى فرم

  باره چنني بود:درك درسىت از سياست نداشتند، فريب آن تزوير و رياكارى را خوردند. سخنان امام (ع) دراين
  ٢.َو آِخرُُه نََداَمةٌ َهَذا أَْمٌر ظَاِهرُُه ِإميَاٌن َو بَاِطُنُه ُعْدَواٌن، َو أَولُُه َرْمحٌَة 

اين كارى است كه ظاهر آن نشانه گرايش به آيني است، و باطن آن جتاوز به دين و دمشىن و كني؛ و آغاز آن خبشايش است و 
  مهرباىن، و اجنام آن پشيماىن.

مردمان و بسرت سعادت دارى كرد و راه رشد توان به درسىت امانتدر انديشه سياسى على (ع)، جز با نفى تزوير و رياكارى منى
  ايشان را فراهم منود.

  ٣.َو َمْن َملْ َخيَْتِلْف ِسرُه َو َعالنَيُتُه، َو ِفْعُلُه َو َمَقالَُتُه فـََقْد أَدى اَألَمانَةَ 
  جا آرد.هر كس كه ان و آشكار، كردار و گفتار او دوگونه نباشد، امانت را به

و رياكارى خط بطالن كشيد. در نگاه آن حضرت، مناسبات مزّورانه و رياكارانه نشانه  امريمؤمنان على (ع) خود بر هرگونه تزوير
  كه در حتليلى درباره سلطه امويان و پيامدهاى آن فرمود:ايت تباهى جامعه است؛ چنان

  
  ٤.ِت اْلَمَودُة باللَساِن، َو َتَشاَجَر الناُس باْلُقُلوبَفِعْنَد َذِلك ... َو َحتَابوا َعَلى اْلَكِذب، َو تـََباَغُضوا َعَلى الصْدِق ... َواْسُتْعِملَ 

كار برند و به دل باهم در اين هنگام ... در دروغ باهم دوست باشند و در راست يكديگر را دمشن گريند ... دوسىت را به زبان به
  دمشىن منايند.

  كارى. سازش٨

عدى به موازين انساىن و ناديده گرفنت معيارهاى عقالىن و پشت كردن به كارى سياسى، پاگذاشنت بر اصول اخالقى و تسازش
هاى ديىن، براى رسيدن به آرزوهاى نفساىن و مطامع حيواىن و منافع آىن است. به اين ترتيب، سياست به چاپلوسى، ارزش

ود. از ديدگاه على (ع)، چنني شدرى، ستمكارى و ترجيح منافع شخصى و گروهى بر منافع عمومى آلوده مىكارى، پردهخيانت
  برد.سياسىت راه به درسىت و هدايتگرى منى

                                                                                                                                                   
  .١٦. مهان، خطبه  ١
  .١٢٢. مهان، خطبه  ٢
  .٢٦. مهان، نامه  ٣
  .١٠٨. مهان، خطبه  ٤
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طَاِمعَ 
َ
  ١.ال يُِقيُم أَْمَر اِهللا ُسْبَحانَُه إّال َمْن ال ُيَصانُِع، َو ال ُيَضارُع، َو ال يـَتبُع امل

  ورز نباشد.پذير و طمعكار و احنرافتواند اجرا كند كه سازشفرمان خدا را تنها كسى مى
توانند عدالت را شوند، منىها مىداشتدهند و پريو چشمهاى اهل باطل تن مىكنند و به روشكه به راحىت از حق عدول مىآنان

كار گرفنت كارگزاران كند كه در بهاشرت به وى سفارش مىها را ادا منايند. امريمؤمنان على (ع) در عهدنامه مالكبرپا كنند و حقوق انسان
  ن امر نيز توجه كند:خود به اي

  ٢.األموِر نَظَراً َعَواِقب فَِإنـُهْم َأكَرُم َأْخالقاً، َو َأَصح أَْعرَاضاً، َو أََقل ىف اْلَمطَاِمِع ِإْشرَاقاً، َو أَبـَْلُغ ىف
  تر.فزونشان نگرىتر است، و آبرويشان حمفوظرت، طمعشان كمرت و عاقبتكار گمار كه [اخالق آنان گرامى[كساىن را به

  گردد.هرگاه برق طمع بر جاِن آدمى زند، خردورزى و عقل سياسى كور مى
طَاِمعِ 

َ
  ٣.َأكثَُر َمَصارِع الُعُقوِل َحتَْت بُروِق امل

  ها بر آن تافت.قربانگاه ِخَردها را بيشرت آجنا توان يافت كه برق طمع
  امريمؤمنان على (ع) در سفارشى واال فرمود:

  ٤.ّق إَذا َوَرَد َعَلْيكْم َو َعَرفْـُتُموُه فـَُتْخِسُروا ُخْسرَاناً ُمبيناً الُتْدِهُنوا ىف احلَ 
  شويد.كارى روا مداريد، آنگاه كه حق بر مشا وارد شد و حق را شناختيد، كه دچار خسران آشكارى مىدر حق سازش

كه در ، و عمل به حق و عدالت بود. چنانآن حضرت خود برترين منونه سياسى پس از پيامرب اكرم در سازش نكردن با باطل و ستم
  گردند، فرمود:اند، بر منىاعالم تصميم خود در مقابله با خمالفان حق و كساىن كه با استدالل و موعظه از راه باطلى كه پيش گرفته

  ٥.إِيَهانٍ َو َلَعْمرِى َما َعَلى ِمْن ِقَتاِل َمْن َخاَلَف احلَْق َو َخاَبَط اْلَغى ِمْن ِإْدَهاٍن َو ال
كارى نكنم و سسىت به جامن سوگند! در مقابله با كسى كه آشكارا با حق به خمالفت برخيزد و به گمراهى خود اصرار دارد، سازش

  نورزم.

  پرسش و پژوهش

  توان آن را استخراج كرد؟. سريه سياسى چيست و چگونه مى١
  گرايانه دارد؟اخالق. خطوط حاكم بر سياست، چه نقشى در سامان دادن به سياست ٢
  هاى مبتال به آفات سياست چيست؟. پيامدهاى سياست٣

  منابع براى مطالعه بيشتر

  . حممد فاضل لنكراىن، آيني كشوردارى از ديدگاه امام على (ع)، ران، دفرت نشر اسالمى.١
  ، ران، دريا.نامه حكومت و مديريت در عهدنامه مالك اشرت. مصطفى دلشاد راىن، داللت دولت: آيني٢
  . مصطفى دلشاد راىن، دولت آفتاب (انديشه سياسى و سريه حكومىت على (ع))، ران، دريا.٣

                                            
  .١١٠. مهان، حكمت  ١
  .٥٣. مهان، نامه  ٢
  .٩٢١. مهان، حكمت  ٣
  .١٠٠الرسول، ص العقول عن آلشعبه احلراىن، حتف. ابن ٤
  .٢٤البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ٥
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  فصل ششم: كماالت انسانى

  اهداف

  هدف از ارائه مطالب اين فصل اين است كه خواننده:
  . با مفهوم ادب كماىل آشنا شود.١
  هاى ادب كماىل را دريابد.. شاخصه٢
  هاى الزم براى زندگى مؤّدب به ادب كماىل را بشناسد.شاخصه ترين. مهم٣

  الف) ادب كمالى

خواِه او به كماِل مطلوب باالترين كمال آدمى آن است كه به ادب حق، مؤّدب شود، كماالت انساىن در او ظهور يابد، فطرِت كمال
  :اندتواند، منشأ خريات گردد. در تعريف ادب گفتهبرسد و تا آجنا كه مى

  ١.اَألَدُب كل رِياَضٍة َحمُْموَدٍة يـََتَخرُج َا اِإلْنَساُن ىف َفِضيَلٍة ِمَن الَفَضائِلِ 
ها] ] و دگرگون كردن حالت بد نـَْفس به حالت نيك [است كه انسان در پى آن، صاحب يكى از فضيلتهاى ستودهادب، ورزيدن

  ى اخالقى و نـَْفسى [گردد.
  و صفاتى انساىن متصف نشود، و كماالت انساىن در او اگر انسان به ادب كماىل

دور است و از او جز كند كه از حمتواى انساىن بهظهورننمايد و به لطافت وجودى دست نيابد، در صورت انساىن فاسق جلوه مى
  خيزد.ريزى، عملى برمنىورزى و خونگرى، خشونتتباه

. َشر ٢َعَدُم اَألَدب َسَبُب ُكل  
  ب سبب هر شر و بدى است.فقدان اد

امريمؤمنان على (ع) بيشرتين مهتش بر اين بود كه موانع راه كسب كماالت انساىن را از پيش پاى مردمان بردارد و زمينه الزم براى 
  دانست:رسيدن آنان به ادب كماىل را فراهم منايد؛ و اين مسئله را از حقوق مردم مى

 ا َحقَفَأم ،٣.كْم َعَلى ... تـَْعليُمكْم َكْيًال َجتَْهُلوا، َو تَْأِديُبكْم َكْيَما تـَْعَلُمواَو َلكْم َعَلى َحق  
  مشا را بر من حّقى است. بر من است ... كه مشا را تعليم دهم تا نادان منانيد و آداب آموزم، تا بدانيد.

  ور سازند:ادب كماىل شعله كند كه بدين امر حياتى قيام كنند و وجود خود را بهعلى (ع) مهگان را سفارش مى
  ٤.َذك قـَْلَبَك باَألَدب َكَما ُتذَكى الناُر باَحلَطب

  شود.ور و برافروخته مىكه آتش با هيزم شعلهور ساز و برافروز؛ چنانقلب و وجود خود را با ادب شعله
  شود.كماىل در آن پرداخته مى  هاى ادبترين شاخصهرو به مهمالبالغه، آموزگار كماالت انساىن است. ازاينج

                                            
  .٣٩؛ حكيمى، ادبيات و تعهد در اسالم، ص ٢٣، ص ٢٤؛ العيىن، عمده القارى( شرح صحيح البخارى)، ج ٩. الفّيومى، املصباح املنري، ص  ١
  .٢٥٨، ص ٠٢البالغه، ج احلديد، شرح ج. ابن أىب ٢
  .٣٤البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ٣
  آمده است.» أَْذك« ، خطاب به حممد بن حنفيه؛ و٩، ص ٥البالغه، ج السعاده ىف مستدرك ج؛ احملمودى، ج٢٧١، ص ٢٠البالغه، ج احلديد، شرح ج. ابن أىب ٤
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  ب) حريت

حريت در مقابل اسارت  ٢و نقطه مقابل رقّيت، يعىن بندگى، غالمى و بردگى است. ١معناى آزادى، آزادگى، آزادمنشىحريت به
آزاد  است؛ يعىن انسان به ميزاىن كه از اسارت قواى پست و نفساىن و از اسارت شهوت، خشونت، قساوت، خيانت و مانند اينها

  رسد.شود، به مراتىب از آزادگى و حريت مىمى
آيد و اين، مهان چيزى است كه انسان با هر چيزى از عاملَْ نسبت و رابطه پست و نفساىن برقرار كند، به نوعى به اسارت گرفتار مى

ل و زجنري بر دست و پاى جان خبش، بازدارنده و نگهدارنده است، نوعى غبا عنوان دنياى نكوهيده مطرح شده است. دنياى اسارت
هاست. تعلق پست به هر چيزى، چه امور مادى و چه امور معنوى، امرى آدمى است. حريت در مفهوم وااليش، آزادى از مهه اسارت

در  كند،اى پست برقرار مىهاى پست است. انسان وقىت با كار، مال و نيايش رابطهآور است و حريت، آزادى از تعلقدنياىي و اسارت
شود، و حريت، بريون رفنت از اين دايره است. انسان حر كسى است كه از اين امور فرا رود و بدين مست اسارت امور دنياىي واقع مى

  سري كند كه از غري حق آزاد شود و اين، مرتبه تام حريت است.
 بنده حق مرد آزاد است و بس

 
 ٣ملك و آيينش خدا دادست و بس

  وجودى خود و به فطرت خود، اهل حريت است و آزاد آفريده شده است:انسان به گوهر 
  ٤.َو الَتكْن َعْبَد َغِريك، َو َقْد َجَعَلَك اهللاُ ُحرّاً 

  بنده ديگرى مباش كه خداوند تو را آزاد آفريده است.
؛ اسارت شهوات و گناهان، يا انسان حق ندارد آزادگى خويش را قرباىن كند و تن به رقّيت دهد و اسارت بپذيرد. هر نوع اسارتى

طور حقيقى جز در بسرت اين آزادگى حاصل از اين و آن و ... كه هيچ كماىل بههاى كوركورانهاسارت سران و بزرگان، يا اسارت تبعيت
  شود.منى

  ٥.الَيْسَرتِقـَنَك الطَمُع َو َقْدَجَعَلَك اهللاُ ُحرّاً 
  دت آفريده است.طمع تو را به بندگى نكشاند، كه خداوند آزا

  هر چيز كه آدمى را به آزادگى و تعاىل خبواند، كماىل است، و هر چه آدمى را به بردگى و پسىت خبواند، حيواىن است.
 هر نداىي كه تو را باال كشيد

 
 دان كه از باال رسيدآن ندا مى

 هر نداىي كه تو را حرص آورد
 

 ٦بانگ گرگى دان كه او مردم َدَرد

آيد؛ و اگر كماىل در بسرت حريت حاصل اى از مراتبش، كماىل است كه كماالت ديگر در بسرت آن فراهم مىهر مرتبهحرّيت در 
شود؛ اگر اخالق فارغ از حريت اى از اسارت دارد. اگر علم در بسرت حريت حاصل نيايد، حجاب مىنشود، رنگى از قبض و نشانه

طور است. وقىت آزادگى و آزادمنشى در انسان نباشد، علوم و فضايل و ديگر نيز مهني آورد؛ هر چيز ديگردست آيد، خودبيىن مىبه
منايد. مثًال در عرصه علوم هر كس هر نظرى ظهور مىگريند و در جاىي يا در امتحاىن اين تنگى و تنگچيزها رنگى از قبض به خود مى

هاى ديگران را انكار اى از حقيقت ندارد و حىت يافتهاند، رهان يافتهچه را يافته است، تصور منايد كه حقيقت مهان است و آنچه ديگر 
گونه است، اگر فضل و كمال در بسرت حريت حاصل نشود، نشاىن از قبض مهراه دارد. بنابراين، ها نيز مهنيمنايد. در ديگر عرصه

سازد، كه بايد هر كس با توجه به توان خود، اهم مىآزادگى و آزادمنشى از كماالتى است كه رتين زمينه را براى كماالت ديگر فر 

                                            
  .١٣٥١، ص ١. معني، فرهنگ فارسى، ج  ١
  .١٦٦٨، ص ٢. مهان، ج  ٢
  .٣١٠اقبال الهورى، كليات اشعار فارسى، ص .  ٣
  .٣١البالغه، نامه . سيد رضى، ج ٤
  .٣٢٩، ص ٢. التميمى اآلمدى، غرراحلكم و دررالكلم، ج  ٥
  .١٩٥٨ - ١٩٥٩. مولوى بلخى، مثنوى معنوى، دفرت دوم، ابيات  ٦
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اى از آن را تدارك منايد و در راه متام كردن آن تالش كند تا به واالترين مراتب آن، كه آزادى از غري خداست، واصل شود. مرتبه
  امريمؤمنان على (ع) فرموده است:

ِعَباَدُة الَعبيِد، َو ِإن قـَْومًا َعَبُدوا اَهللا ُشكرًا فَِتْلَك ِعَباَدُة  ُتّجاِر، َو ِإن قـَْومًا َعَبُدوا اهللا َرْهَبًة فَِتْلكَ ِإّن قـَْومًا َعَبُدوا اَهللا َرْغَبًة فَِتْلَك ِعَباَدُة ال
  ١.اَألْحرَارِ 
يفر اى خدا را از ترس [كداشِت پاداش پرستش كردند كه آن پرستش بازرگانان است؛ و دستهگمان گروهى خدا را با چشمىب

  ] به پرستش نشستند كه آن پرستش بردگان است؛ و مردمى خدا را از روى سپاسگزارى پرستيدند كه آن پرستش آزادگان است.نافرماىن
زدگى پيشگى بازرگانان و اسارتكند كه از صورت جتارتامريمؤمنان على (ع) واالترين چهره عبادت را عبادت آزادگان معرىف مى

هاى گوناگون عبادت نيست؛ زيرا معناى نفى صورتمنايند. البته اين سخن بهخاطر سپاس پرستش مىو خدا را بهاند بردگان آزاد شده
اما   ٢كنند،ها آن مرتبه تام را در خود حمقق منىپرستد. بيشرت انساناى او را مىآدميان در مراتب گوناگون قرار دارند و هر كس در مرتبه

سوى كماِل حريت در مهه امور سري كند. پس بايد افق حركت روشن باشد و هدف فراموش نشود، تا كمال آدمى در اين است كه به 
  راه گم نگردد.

  امام على (ع) كه منونه جامع كماالت انساىن و افق حركت آدمى است، درباره خود چنني فرموده است:
  ٣.ْل َوَجْدُتَك أَْهًال لِْلِعَباَدِة فـََعَبْدُتكَ َما َعَبْدُتَك َخْوفاً ِمْن ِعَقابَك، َو ال َطَمعاً ىف ثـََوابَك، بَ 

رو پرستش كردم كه شايسته ام، بلكه تو را ازآنخاطر طمع در شتت پرستش نكردهخاطر بيم از كيفرت و يا به[خدايا [من تو را به
  پرستش يافتم.

ترين عنوان عاىلصفىت آزاد بوده و بهپيشگى و بردهتاز منظر امريمؤمنان، على (ع) عبادت آزادگان، عبادتى است كه از انگيزه جتار 
العمل سپاسگزارانه انسان از پديدآورنده خلقت و اظهار شيفتگى و عشق انسان به كمال مطلق و مجيل على االطالق و سلوك و عكس

  با اين نگرش على (ع) فرموده است: ٤اهللا باشد.سري اىل
  

  ٥.ِصَيِتِه، َلكاَن َجيُب أّال يـُْعَصى ُشكراً لِنَعِمهِ َلْو َملْ يـََتَوعِد اهللاُ َعَلى َمعْ 
  كرد كه نافرماىن نشود.هايش اجياب مىداد، سپاسگزارى نعمتاگر خداوند از نافرماىن خود بيم منى

بيان، على منايد. از امري اى با آزادگى وارد شود و شرايط حريت را رعايت كند، خود را از اسارت حفظ مىاگر انسان در هر عرصه
  (ع) تعبريى بسيار لطيف وارد شده است:

  ٦.َمْن قَاَم بَشرَاِئِط الُعُبوِديِة أُِهل لِْلِعْتِق. َمْن َقصَر َعْن ِإْحكاِم احلُرِيِة أُِعيَد ِإَىل الرِقِ 
زادى را در خود حمكم و ادينه گردد. هر كه در احكام آزادى كوتاهى ورزد] يا آپا دارد، اهل آزادى مىهر كه شرايط بندگى را به
  شود.نكند [به بردگى برگردانده مى

آورد؛ زيرا آزادى دهد، و آزادى و آزادگى را براى خود به ارمغان مىكند، به بندگى حق تن مىانساىن كه خود را از غري خدا آزاد مى
لّب اين شرايط و قواعد، آزادى از غري خدا و بندگى حق  و آزادگى شرايط و قواعدى دارد و بنابر انديشه توحيدى امريمؤمنان، على (ع)

است. اگر آدمى اين قواعد و شرايط را پاس ندارد، يا آزادگى را در خود راسخ و ادينه نكند، آزادى و آزادگى خود را، كه موهبىت اهلى 
  خواند.ز هر چه غري كمال مطلق است، مىشود، حال آنكه فطرِت انسان او را به آزادى ادهد و اسري هر چيزى مىاست، از دست مى

                                            
  .٢٣٧البالغه، حكمت . سيد رضى، ج ١
  .٧٥البالغه، ص . القمى، شرح حكم ج ٢
  .٣٦١، ص ٥البالغه، ج ميثم، شرح ج. ابن ٣
  .٨٤البالغه، ص . مطهرى، سريى در ج ٤
  .٢٩٠البالغه، حكمت . سيد رضى، ج ٥
  .٣١٤، ص ٥. خوانسارى، شرح غرراحلكم و دررالكلم، ج  ٦



 
88 

 غالم مهت آمن كه زير چرخ كبود
 

 ز هرچه رنگ تعلق پذيرد، آزاد است

 مگر تعلق خاطر به ماه رخسارى
 

 ١ها به مهر او شاد استكه خاطر از مهه غم

  ج) حكمت

حكمت نظرى، شناخت درست و كهچنان ٢معناى اتقان، استحكام، استوارى، راسىت و درسىت در نظر و عمل است؛حكمت به
طوركه هستند يا خواهند بود؛ و حكمت عملى عبارت است از شناخت درست ها، و علم به احوال اشياست آنها و نيستمتقن هست

بر چه ] اختيارى [بشر چگونه و به چه منوال خوب است و بايد باشد، و چگونه و و متقن بايدها و نبايدها و علم به اينكه افعال
  ٣منوال بد است و نبايد باشد.

يابد، كه غايت حكمت نظرى، كه واجد حكمت باشد، به درسىت و راسىت دست مىآن ٤اين كمال، واالترين كمال انساىن است.
مهه چيز انسان حكيم در جاى خودش قرار دارد، و نظر و عمل انسان حكيم:  ٥اميان و متاميت حكمت عملى، عمل صاحل است.

انديشه و عمل حكيمانه،  ٦كم، راست و درست است؛ و انساِن داراى حكمت، در واقع، اهل اميان و عمل صاحل است.متقن، حم
كند. گردد و بسرت زندگى متعاىل را فراهم مىبرد، زندگى را به سوى تعاىل رهنمون مىراه مى» حيات طيبه«انديشه و عملى است كه به 

  حكمت در زندگى فرموده است: امريمؤمنان، على (ع) درباره جايگاه
ا َذِلك مبَْنزَِلِة احلِْكَمِة الِىت ء ِإّال َو َيكاُد َصاِحُبُه َيْشَبُع ِمْنُه َو َميَلُه ِإّال اْحلََياَة، فَِإنُه ال َجيُد ىف اْلَمْوِت رَاَحًة. َو ِإمنَ َواْعَلُموا أَنُه لَْيَس ِمْن َشيْ 

  ٧.الَمةُ يِت، َو َبَصٌر لِْلَعْنيِ اْلَعْمَياِء َو َمسٌْع ِلألُُذِن الصماِء، َو رِى لِلظْمآن، َو ِفيَها اْلِغَىن كلُه َوالس ِهى َحَياٌة لِْلَقْلب اْلمَ 
] كه بر آن چيزى نگزيند [، چه اش از آن سري شود و از داشنت آن دلگري، مگر زندگىبدانيد كه هيچ چيز نيست، جز اينكه دارنده

] است؛ سبب بيناىي چشم كور، موجب رگ آسايشى نبيند؛ و آن مهانند حكمت است كه حياِت دِل مرده [و داروى جاِن افسردهدر م
  نيازى و سالمىت است.] حقيقت [است، و در آن، مهه ىبكننده تشنهشنواىي گوش كر و سرياب

ت، و انسان از امور فاىن گريزان است. او خواهان حكمت اساس زندگى متعاىل و حقيقت زندگى معنوى است. مهه چيز، فاىن اس
شود. انسان خواهان حيات است و حكمت، حياِت دِل مرده است. حكمت، امور جاودان است و از امور جاودان سري و دلزده منى

يه حيات شود. حكمت نظرى ماحياِت نظر و عمِل آدمى است. اگر حكمت از نظر و عمل گرفته شود، نظر و عمل بدون حيات مى
  ها فته است.ها و سالمتنيازىنظر، و حكمت عملى مايه حيات عمل است؛ و در نظر و عمل حكيمانه مهه ىب

رسد. انسان اهل حكمت به اعتدال و اتقان نيازى و سالمت، و به قوت و عزت مىاش به ىبانسان حكيم با نظر و عمل حكيمانه
) در نامه تربيىت خود به فرزندش حسن (ع) كه در آن به او چگونه زيسنت و چگونه سلوك  رسد. امريمؤمنان على (عو نظم در وجود مى

  فرمايد:كردن را آموخته است، چنني مى
  قلبت را به اندرز زنده دار و به حكمت روشن گردان.٨.َأْحِى قـَْلَبَك باْلَمْوِعظَِة ... َو نـَوْرُه باحلِْكَمةِ 

                                            
  .١٩. حافظ شريازى، ديوان اشعار، ص  ١
؛ سجادى، فرهنگ لغات و اصطالحات و تعبريات عرفاىن، ص ٤٧، ص ٦؛ الطَرْحيى، جممع البحرين، ج ٤١٩، ص ١احلديث و األثر، ج  األثري اجلزرى، النهايه ىف غريب. بنگريد به: ابن ٢

١٧٧ - ١٧٩.  
  .١٠؛ مطهرى، آشناىي با علوم اسالمى،( حكمت عملى)، ص ٨٢، ص ٩؛ ج ٢١و  ٢٠، ص ١. صدراملتأهلني، االسفار االربعه، ج  ٣
  .٨٨، ص ٩سفار االربعه، ج . صدراملتأهلني، اال ٤
  .٢١، ص ١. مهان، ج  ٥
  .١٧٨. بنگريد به: سجادى، فرهنگ لغات و اصطالحات و تعبريات عرفاىن، ص  ٦
  .١٣٣البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ٧
  .٣١. مهان، نامه  ٨
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آورد. اگر انسان به كماِل حكمت تربيت نشود، در مسلخ ره باشد، از جاهليت سر درمىاگر دل و جان آدمى از نور حكمت ىب
رود، و از انساىن كه در مرتبه جاهليت و حيوانيت قرار گريد جز ناخبردى، نابكارى، قساوت و خشونت جاهليت از انسانيت بريون مى

سازد. امِري بيان، على (ع) در ، غلظت و خشونت را زايل مىآورد و جاهليت، معرفت، لطافت و رمحت مى»حكمت«كند. ظهور منى
ره از حكمت در برهوت جاهليت از انسانيت بريون رفته و مسخ شده و توصيف عرب جاهلى آنان را مردمى معرىف كرده است كه ىب

  اهل قساوت و خشونت گشته بودند.
  ١.وا بزِنَاِد اْلُعُلوِم الثاِقَبِة، فـَُهْم ىف َذِلك كاألَنـَْعاِم السائَِمِة َوالصُخوِر اْلَقاِسَيةِ ملَْ َيْسَتِضيُئوا بَأْضَواِء احلِْكَمِة، َو َملْ يـَْقَدحُ 

اى نيندوختند، و آتشزنه علم را براى روشىن جان نيفروختند. پس آنان چون چارپايانند كه سرگرم چرا مردمى كه از چراغ حكمت ره
  كه گياهى نرويانند.  هاى سختند،هستند، يا چون صخره

امام على (ع) مردماىن را كه نور حكمت به وجودشان راه نيافته و آتشزنه دانش در دلشان جرقه نزده، تا دل و جانشان روشن گردد، 
زل كند كه فرو رفنت در جاهليت، تنره از حكمت در مرتبه حيوانيت سري مىچونان چارپايان دانسته كه مهتشان چريدن است. انسان ىب

  منايد.كند و قساوت و خشونت ظهور مىبه مرتبه حيوانيت است؛ در اين مرتبه است كه حمبت و رمحت در آدمى افول مى
 ٢كم بـَُودشان رّقت و لطف و َوداد

 
 زان كه حيوانيت غالب براد

 مهر و رقت وصِف انساىن بـَُود
 

 ٣خشم و شهوت وصِف حيواىن بـَُود

شود كه بر آن  ها سخت مىيابد كه چونان صخرهمعرفت در منظر پيشواى آزادگان، تا بداجنا تنّزل مى ره از حكمت وانسان ىب
ها استعداد رويش گياهان را دارد، و برخى چنان سخت است كه جاى رويشى در آن نيست. انساىن كه رويد. برخى سنگگياهى منى

ماند كه از هر حمبت، رمحت، رّقت و از هر رويش و زايشى حمروم مىهاى سخىت را اى از حكمت و معرفت ندارد، صخرههيچ ره
  است.

  رو، يكى از مهمرتين وجوه فلسفه بعثت، فراخواىن به حكمت است:ترين خطر براى آدمى، فرو رفنت در جاهليت است؛ ازاينبزرگ
ٌل ىف َحْريَة، َو َحاِطُبوَن ىف ِفْتَنٍة، َقِد اْستَ  اُس ُضالُة اجلَْْهالُء؛ َحَياَرى ىف بـََعثَُه َوالنْتُهُم اْجلَاِهِليْتُهُم اْلِكْربِيَاُء َواْسَتَخفْهَوتْـُهُم اَألْهَواُء، َواْسَتزَل

  ٤.ْوِعَظِة احلََْسَنةِ كَمِة َواْلمَ َزْلزَال ِمَن اَألْمِر، َو بالٍء ِمَن اجلَْْهِل، فـََباَلَغ ىف النِصيَحِة، َو َمَضى َعَلى الطرِيَقِة، َو َدَعا ِإَىل احلِْ 
خواهى پيمودند؛ هوا و هوس آنان را سرگشته ساخته و بزرگىكه مردم سرگردان بودند و برياهه فتنه را مىاو را برانگيخت، درحاىل

كه درود خدا   - وايشان را به فرودسىت انداخته بود. از ناداىن جاهليت خوار، سرگردان، در كار نااستوار و به بالى ناداىن گرفتار بودند. ا
خريخواهى را به ايت رسانيد، به راه راست رفت و از طريق حكمت و موعظه نيكو، مردمان را به خدا  -بر وى و خاندانش باد

  فراخواند.

  د) رحمت

معناست كه احسان، تفّضل و خبشش از موجودى به موجود، يا معناى احسان، تفّضل و خبشش است، و بدينرمحت در لغت به
دات ديگر سرايت كند و موجودى بتواند موجودات ديگر را حتت لطف، پوشش، خبشش و احسان خودش در بياورد. البته در مورد موجو 

گوييم انساىن واجد رمحت است، اند و آن اين است كه انسان رّقت داشته باشد؛ يعىن وقىت مىانسان يك چيزى را اضافه بر اين گفته
  ٥گردد.شود و انفعال در او حادث مىراى رقت است؛ در برابر رنج و مشكل ديگران متأثر مىيعىن عالوه بر خبشش و لطف، دا

                                            
  .١٠٨. مهان، خطبه  ١
  )٤٩٩٣، ص ٤معناى دوسىت و حمبت است.( معني، فرهنگ فارسى، ج به» َوداد.«  ٢
  .٢٤٣٦و  ٢٤٣٥. مولوى بلخى، مثنوى معنوى، دفرت اول، ابيات  ٣
  .٩٥البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ٤
  .١٧٣ -١٧٥، ص ٥منظور، لسان العرب، ج ؛ ابن٤٩٨، ص ٢فارس، معجم مقاييس اللغه، ج . ابن ٥
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اى از انسانيت رسيده باشد كه بتواند ديگران را اعم از مراد از رمحت در اين حبث، جمموعه اين صفات است؛ يعىن انسان به مرتبه
قرار دهد و نسبت به ديگران از وجودى رقيق برخوردار باشد. رمحت  انسان و غري انسان مورد احسان، مهرباىن، عطوفت و خبشش خود

قدر و اساسى انساىن است و هرچه رمحت انسان بيشرت باشد و در انسان، بيشرت جلوه كند، بركت خداوند و معنا، از كماالت گرانبدين
يد؛ زيرا كماالت انساىن براى رويندگى و بالندگى، رو شود. بسيارى از كماالت جز در زمينه رمحت منىتر مىرمحت اهلى بر آدمى افزون

آيد، جوانه زار وجود بر منىخواهد و رمحت، رتين زمني براى رويش كماالت است، كه كماالت انساىن در شورهبسرتى مناسب مى
ياىب، كسب  على (ع) راه اين كمالنشيند. انسان بدين عامل آمده است تا به كماالت انساىن تكامل يابد و به تعبريزند و به ميوه منىمنى

  رمحت است.
  ١.ِإكَتَسبوا ِفيَها الرْمحَةَ 

  در اين عامل رمحت خدا را به دست آوردند.
كه خداى متعال درباره خود فرموده شود؛ چناننظام هسىت براساس هندسه رمحت و لطف، برپا شده است و بر اين مبنا اداره مى

  است:
  ٢.ْفِسِه الرْمحَةَ َكَتَب رَبُكْم َعَلى نَـ 

  پروردگارتان مهر و رمحت را بر خود مقرر داشته است.
هاى واجد كماالت انساىن در حمدوده بر اين اساس، كمال مهه امور به رمحت است و كمال آدمى به كمال رمحت اوست؛ انسان

كلى و اضالع جانىب آن را ترسيم كرده كنند كه مهندس آن، بر اساس هندسه رمحت و لطف، خطوط  معمارى جهان آفرينش حركت مى
چنني است كه امريمؤمنان على (ع) در عهدنامه مالك اشرت درباره فرمان پيامرباكرَم به آن حضرت وقىت وى را به مين اعزام اين ٣است.

  ».هربان باشبا مؤمنان رحيم و م٤َو كْن باْلُمْؤِمنَني َرِحيماً:«منوده، آورده است كه پيامرب اكرم به من فرمود: مى
  چنني فرمان داده است: -چه مسلمان و چه غري مسلمان -اشرت نسبت به مهه مردمامريمؤمنان على (ع) در ابتداى عهدنامه مالك

ََحبَة َهلُْم، َواللْطَف ِمْ 
  يز كن!قلب خود را از رمحت، حمبت و لطف به مردم لرب ٥.َو َأْشِعْر قـَْلَبَك الرْمحََة لِلرِعيِة، َوامل

خواند. اين رمحت، حمبت و لطف ابتدا بايد در داند و بدين امر فرا مىامام (ع) حمور اداره امور مردم را رمحت، حمبت و لطف مى
بار بنشيند،مهه وجود را لربيز سازد، مهه رفتار و كردار را فراگريد و مهگان را شامل شود. على وجود آدمى جوانه كند و شكوفا شود و به

  جانبه فراخوانده و فرموده است:پاكان را به رمحىت مهه(ع) 
ِة، َو َيكوَن الشكُر ُهَو اْلَغاِلَب َعَلْيِهْم َواْحلَاجَز َو ِإّمنا يـَْنَبِغى َألْهِل اْلِعْصَمِة َواْلَمْصُنوِع إِلَْيهْم ىف السالَمِة أَْن يـَْرَمحُوا أَْهَل الذنُوب َواْلَمْعِصيَ 

  ٦.َهلُْم َعْنُهمْ 
گمان بر كساىن كه گناه ندارند و از سالمت دين برخوردارند، سزاست كه بر گناهكاران و نافرمانان رمحت آرند و شكر اين نعمت ىب

  كه اين شكرگزارى آنان را مشغول كند و به گفنت عيب مردم وانگذارد.بگزارند، چندان
ازد تا بتواند بر مهگان خبشش آرد و عطوفت بورزد، براى  سگونه است كه وجود آدمى را وسيع مىكمال رمحت در انسان اين

هاى رمحت گونه است كه دريچهگناهكاران و خمالفان خود و دمشنان خويش دل بسوزاند و خواهان جنات و رستگارى آنان باشد؛ اين
ايد. على (ع) برترين منونه چنني منگردد و وجودشان را به رمحت حق ملّبس و به صفات اهلى متصف مىويژه اهلى بر آدميان گشوده مى

                                            
  .١٣١البالغه، حكمت . سيد رضى، ج ١
  .٥٤. انعام:  ٢
  ١٧ -١٨و محاسه، ص  . جوادى آملى، عرفان ٣
  .٥٣البالغه، نامه . سيد رضى، ج ٤
  . مهان. ٥
  .١٤٠. مهان، خطبه  ٦
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 ١داد.ملجم مرادى خرب مىكه نقل شده است امريمؤمنان على (ع) از شهادت خود به دست ابنرمحىت پس از پيامرب اكرِم بود، چنان
  ثل كرد:كِرب كه درباره قـَْيس بن َمكشوح مرادى سروده بود، متروايت شده است كه چون او را ديد، به بيىت از عمرو بن َمْعدى

 ] َو يُرِيُد قـَْتِلىأُرِيُد ِحَباَءُه [َحَياتَهُ 
 

 َعِذيَرَك ِمْن َخِليِلَك ِمْن ُمرَادِ 

ات جويد. بگو انه تو نزد دوست مرادىخواهم [و او مرگ مرا مى] من زندگى و حيات او را مىخواهم او را عطاىي خبشممن مى«
  »چيست؟

خود سفارش فرمود كه از نظر خوراك و  ربت خورد و در آستانه شهادت قرار گرفت، درباره قاتلملجم ضدست ابنچون على (ع) به
] كه او را پوشاك به او توجه منايند و او را اذيت نكنند. مهچنني فرمود: اگر زنده مبامن، خود سزاوارتر از هر كس درباره حق خويشم

آورده است كه آن حضرت درباره  ٣بالذرى در كتاب خود ٢بيش از يك ضربت بزنيد!ببخشم يا قصاص منامي [، و اگر ُمردم، مبادا او را 
  قاتل خويش چنني سفارش فرمود:

عَتِديَن. التـَْعَتُدوا ِإن وُه قـَْتَلِىت،ِإنُه َأِسٌري، َفَأْحِسُنوا نـَْزَلُه، َو َأكرُِموا َمْثَواُه؛ فَِإْن بَِقيُت قـََتْلُت أَْو َعَفْوُت؛ َو ِإْن ُمت فَاقْـتُلُ 
ُ
  ٤اهللاَ ال حيُِب امل

نوازى كنيد؛ پس اگر زنده اش بداريد و به خوىب مهمان] در دست مشا [، پس از نظر مكان و اقامت گرامىمهانا او اسريى است
وىل [، از اندازه در دامن كه او را جمازات كنم يا عفو منامي؛ و اگر از اين ضربت ُمردم، او را بدين جرم جمازات مناييد] ماندم، خود مى

  دارد.نگذريد؛ زيرا خداوند جتاوزكاران را دوست منى
پس از اين، منونه اعالى رمحت و حمبت، آخرين وصاياى خود را پيش از پيوسنت به رفيق اعال، به حسن و حسني فرمود و در آن، 

  ور شد:جوىي و رخينت خون كسى جز قاتل تأكيد منود و چنني يادآدرباره پرهيز از انتقام
َني َأال التـَْقتُُلن ىب ِإّال قَاتِِلى اْنظُُروا ِإَذا أَنَا ِمت يَا َبىن َعْبِداْلُمطِلب! ال أُْلِفَينكْم َختُوُضوَن ِدَماَء اْلُمْسِلِمَني َخْوضاً، تـَُقوُلوَن: قُِتَل أَِمريُاْلُمْؤِمنِ 

ْعُت َرُسولَ  ِمْن َضْربَِتِه َهِذِه، فَاْضرِبُوُه َضْربًَة بَضْربَةٍ    ٥اللِه يـَُقوُل: إِياكْم َواْلُمْثَلَة َو َلْو باْلكْلب اْلَعُقوِر.َو ال ُمتَثُلوا بالرُجِل فَِإىن مسَِ
ايد كه امريمؤمنان را  ايد [و بانگ برآوردهها را بدان آلودهايد] و دستاى فرزندان عبداملطلب! نبينم در خون مسلمانان فرو رفته

ند! بدانيد كه نبايد به قصاص خون من جز قاتلم كشته شود. بنگريد! اگر از اين ضربِت اوُمردم، او را تنها يك ضربت بزنيد و اكشته
  فرمود: بپرهيزيد از ُمثله كردن، هر چند سگ هار باشد.دست و پا و ديگر اندام او را مُربيد؛ زيرا من از رسول خدا شنيدم كه مى

  ه) نَزاهت

  ٦عناى دورى از بدى، خاىل بودن از نادرسىت و ناپاكى و طهارت در امور خمتلف انساىن است.منَزاهت به
شود؛ يعىن پندارها، گفتارها نزاهت از مجله كماالت انساىن است كه گذشته از ارزش ذاتى آن، خود بسرت ديگر كماالت حمسوب مى

  نشيند.و كردارهاى كماىل در زمينه آن به بار مى
  ٧.الطيُب َخيْرُُج نـََباتُُه بِإْذِن رَبِه َو الِذى َخُبَث ال َخيْرُُج ِإّال َنِكداً َو الَبَلُد 

  آورد.فايده بر منىآيد و آن زميىن كه ناپاك است جز حاصلى ناچيز و ىبو زمني پاك، گياهش به اذن پروردگارش بر مى

                                            
  .٤١طالب*، ص الدنيا، مقتل االمام امرياملؤمنني على بن اىب. ابن أىب ١
  .٢٣البالغه، نامه ؛ و نيز بنگريد به: سيد رضى، ج٤٣٣، ص ١. االربلى، كشف الغمه ىف معرفه االئمه، ج  ٢
  .٢٦١، ص ٣البالذرى، أنساب االشراف، ج  . ٣
  .١٩٠. بقره:  ٤
  .٤٧البالغه، نامه . سيد رضى، ج ٥
  .١١٤، ص ١٤منظور، لسان العرب، ج . ابن ٦
  .٥٨. اعراف:  ٧
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خواهد. اگر اماِم وجود  شانَد. انديشه، سخن و عمل پاك، زمني پاك مىنزمني پاك است كه بالندگى پاك دارد و گياه را پاك به بار مى
شود. امريمؤمنان على (ع) در نامه تربيىت خود بر اصالح قلب چنني كه قلب است، تنزيه شود، انديشه، سخن و عمل نيز منزه مى

  سفارش منوده است:
  ١.وِه باْلَيِقِني، َو نـَوْرُه باحلِْكَمِة، َو َذلْلُه بذِكِر اْلَمْوِت ...َأْحى قـَْلَبك باْلَمْوِعظَِة، َو أَِمْتُه بالزَهاَدِة، َو قَـ 

  دار، و به پارساىي مبريان، و به يقني نريو خبش، و به حكمت روشن كن، و به ياِد مرگ رامش ساز.قلبت را به اندرز زنده
  شود. ارزش انسان به ميزان نزاهت اوست:سان مهوار مىچون قلب نزاهت يابد، راِه نزاهت اعضا، جوارح و وجوه خمتلف حيات ان

  شرافت انسان به نزاهت اوست.٢.َشَرُف الرُجِل نـَزَاَهُتهُ 
  اى شگفت فرموده است:اى در رشد و تعاىل آدمى برخوردار است كه امام على (ع) در مقايسهنزاهت از چنان مرتبه

َجاِهُد الشهيُد ىف َسبيِل اِهللا بَأعْ 
ُ
الِئَكةِ َما امل

َ
. َلكاَن الَعِفيُف أَْن َيكوَن َمَلكاً ِمَن امل ْن َقَدَر فـََعف٣.َظَم َأجراً ِمم  

] معصيت كردن [تواند، ليكن پارسا مانَد؛ و چنان [ارزش [مرِد جهادگِر كشته شده در راه خدا، بيشرت نيست از انساِن پارسا كه
  هاست.اى از فرشتهاست كه گوىي پارسا، فرشته

ها و ها، نيكىها، اتصاف به زيباىياى نظام دين در اين جهت است كه آدميان به كماالت شايسته خود برسند. پاك شدن از پسىتبن
ترين آور است؛ اگر بپذيرمي كه بزرگهاى ديىن و اخالقى است. ساختار دين به متامى، ساختارى نزاهتترين اهداف نظامها از مهمخوىب

سان، شرك و كرب است، ساختار دين در جهت منزه ساخنت آدمى از اين دو صفت است، كه كمال نـَْفس آفت جان و حقيقت ان
  كند:انسان، پاكى از شرك و كرب است. امريمؤمنان على (ع) دين و ساختار آن را چنني معرىف مى

  ٤.ْربِ فـََرَض اهللاُ اِإلميَاَن َتْطهرياً ِمَن الشْرِك، َوالصالَة تـَْنزِيهاً َعِن اْلكِ 
  بيىن واجب كرد.خداوند اميان را براى پاكى از شرك ورزيدن و مناز را براى پرهيز از خودبزرگ

آلود آدمى درست نشود و انسان درنيابد كه در عامل وجود، يك حقيقت بيشرت نيست و جز خداى قادر متعال تا نگاه و فهم شرك
ترين نزاهت براى آدمى است. آداب ديىن نيز در مهني شود؛ و اين مهماصالح منىاى نيست، ديدگاه، رفتار و سلوك انسان را حول و قوه

  جانبه است.هاى پنج وعده مناز واجب در شبانه روز، اجياد نزاهت و طهارت مههترين نقشكه از مهممست وسو قرار دارد، چنان
ه راه نزاهت در پرتو معرفت به حق، خداترسى، هاى گوناگون امريمؤمنان على (ع) به اين حقيقت اشاره شده است كدر سفارش

هاى متعددى بر تقواى اهلى شده روست كه در بيانات آن حضرت، سفارششود. ازاينپرواپيشگى و خودنگهدارى، روشن و مهوار مى
  كه فرموده است:وسيله به نزاهت و طهارت شايسته خويش برسد؛ چناناست، تا انسان بدين

َدَنِس أَنـُْفِسُكم،  َدَواُء َداِء قـُُلوبكم، َو َبَصُر َعَمى أَفِئَدِتُكم، َو ِشَفاُء َمَرِض َأجَسادِكْم، َو َصالُح َفَساِد ُصُدورِكْم، َو ُطُهورُ  فَِإن تـَْقَوى اهللاِ 
  ٥.َو َجالُء َعَشا أَْبَصارِكْم، َو أَْمُن فـَزَِع َجأِشكْم، َو ِضَياُء َسَواِد ظُْلَمِتُكمْ 

هاى كوِر مشاست، و درمان بيمارى كالبدهايتان، و زداينده تان، تقواى اهلى است. و تقواى اهلى موجب بيناىي درونهايداروى درِد دل
خبشنده است. بيم و نگراىن دلتان را اميىن، و هايتان را روشىنكننده و تاريكى ديدههايتان را پاكهايتان است. پليدى جانفساِد سينه

  خبشد.ىتاريكى ظلمتتان را روشىن م

                                            
  .٣١البالغه، نامه . سيد رضى، ج ١
  .١٨٠، ص ٤. خوانسارى، شرح غرراحلكم و دررالكلم، ج  ٢
  .٤٧٤كمت البالغه، ح. سيد رضى، ج ٣
  .٢٥٢. مهان، حكمت  ٤
  .١٩٨. مهان، خطبه  ٥
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آور است و اين تقوا، تقواى بصريت و مصونيت است، نه تقواى جهالت و حمدوديت. تقواى اهلى و پرواپيشگى حقيقى، نزاهت
فهمى از مفهوم تقوا [مايه نزاهت مغزى و كج] و نه آن چيزى كه لقلقه زبان است ومايه فريب اين و آن، يا حمصول خشكتقواى حقيقى

  است:آدمى
  ١.َمجاُع التَنزِه َو الَعَفافِ  التْقَوى

  آورنده نزاهت و عفت است.پروادارى و خودنگهدارى، فراهم
  راند:گونه سخن مىشان اينكند، دربارهيافته را توصيف مىهاى كمالامريمؤمنان على (ع) آجنا كه انسان

  ٢] فَاْلُمتُقوَن [َحاَجاتـُُهم َخِفيَفٌة، و أَنـُْفُسهْم َعِفيَفٌة.
  پرواپيشگان، نيازهايشان اندك و وجودشان پاك است.

سازد؛ يعىن وجودى كه نزاهت در مهه چيزش: انديشه، نيت، اراده، سخن و عمل آن جارى تقواى اهلى جان و تن آدمى را پاك مى
دى، حكومىت و جز جانبه باشد، نزاهت فردى، اجتماعى، خانوادگى، سياسى، اقتصااست. كمال آدمى در اين است كه نزاهتش مهه

  ها.اين

  و) صداقت

هاى واالىي آدمى، صداقت است. صداقت، راسىت آدمى است و در حقيقت، يكتاىي در ترين كماالت انساىن و شاخصهاز مهم
ت مند، و يكى باشد؛ داراى دو صورت، دو سري پندار، گفتار و كردار است، يكتاىي در وجود است؛ اينكه انسان وجودش از راسىت ره

كردارى گفتارى و راستپندارى، راستصورت راسترنگى حاكم باشد و بهو دو زبان نباشد، بلكه بر مهه چيز آدمى، يگانگى و يك
يابد. هر اش دست منىشود و به خوِد حقيقىگر باشد. انسان جز به كمك صداقت از دوروىي و ريا و وجودهاى چندگانه رها منىجلوه

كه گردد. آنتر مىشود و به مقام شايسته خود نزديكمند باشد، از كماِل انساىن واالترى برخوردار مىشرتى رهچه انسان از صداقِت بي
ترين عامل براى جنات و كرامت دست يافته هاى اميان پناه برده و به كليدىترين بنياند به حمكمبناى زندگى خود را بر پايه صداقت مى

  است.
  ٣.ِإلميَاِن. الصاِدُق َعَلى َشَفا َمْنَجاٍة َو كرَاَمٍة؛ َواْلكاِذُب َعَلى َشَرِف َمْهَواٍة َو َمَهانَةٍ  -، فَِإنُه ُجمَانٌب لِ َجانُِبوا اْلَكِذبَ 

گو بر هاى رستگارى و بزرگوارى است و دروغ] و چراغ او ىب نور [. راستگو بر كنگرهاز دروغ دورى گزينيد كه از اميان به دور است
  پرتگاه فرو افتادن و خوارى است. لبه

  ماند.ريزد و هيچ امِر اخالقى باقى منىهاى انساىن فرو مىهاى صداقت و راسىت در آدمى، متام ارزشبا فرو رخينت حرمي
  ٤.ُمث إِياكْم َو تـَْهزِيَع اَألخالِق َو َتْصرِيَفَها، َواْجَعُلوا اللَساَن َواِحداً 

  شكنيد و آن را دگرگون و به اخالق بد مبدل سازيد، پس زبان را با دل يكى كنيد! مبادا اخالق نيك را درهم
صداقت، جان دين و مبناى اخالق نيك است. عمل عارى از صداقت، هر چه باشد و هر ظاهر و عنواىن كه داشته باشد، عملى 

گمان تِن بدون سر، ر براى تن خوانده است كه ىبدارى چون سجان است. امريمؤمنان على (ع) صداقت را براى دين و دينروح و ىبىب
يِن:«مرده است.  ْدُق رَأُس الدصداقت سِر دين است٥الص.«  

  گذارد، هر چند به زيانش بـَُود.اى از اميان دارد، به هيچ وجه صداقت را زير پا منىكه رهآن

                                            
  .٣٠، ص ٢. خوانسارى، شرح غرراحلكم و دررالكلم، ج  ١
  .١٩٣البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ٢
  .٨٦. مهان، خطبه  ٣
  .١٧٦. مهان، خطبه  ٤
  .١٣٩، ص ١. خوانسارى، شرح غرراحلكم و دررالكلم، ج  ٥
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  ١.ب َحْيُث يـَْنَفُعكَ اِإلميَاُن أَْن تـُْؤثَِر الصدَق َحْيُث َيُضرَك، َعَلى الَكذِ 
  بر دروغى كه تو را سود دهد. -هر چند به زيان تو بـَُود -اميان آن است كه راسىت را برگزيىن

خود، جلوه جامع صداقت است كه حتت هيچ شرايطى از راسىت فاصله نگرفت و به  -برترين منونه تربيت نبوى -امريمؤمنان على (ع)
  خاندان پيامَرب را با مهني شاخصه معرىف كرده و فرموده است:هيچ قيمىت آن را نفروخت. آن حضرت، 

، َو أَْعالُم الِديِن، َو أَلِسَنُة الصْدقِ  ُة اَحلق٢.ُهْم أَزِم  
  خاندان پيامرب، زمامداران حق و يقينند، آنان پيشوايان دينند و با گفتار راست قرينند.

                                            
  .٤٥٨البالغه، حكمت . سيد رضى، ج ١
  .٨٧. مهان، خطبه  ٢
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  ز) عدالت

و  ١ى، مستقيم بودن، مساوات، داد، انصاف، حكم حق، ميزان و امر متعادل آمده است؛معناى استقامِت چيز عدالت در لغت، به
ترين و در اين معنا از مهم ٣عبارت است از تعديل قوه عمليه و ذيب آن؛كه٢در اصطالح، حد وسط ميان افراط و تفريط است،

  مشرده شده است.فضايل اخالقى
ناى قرار دادن هر چيز در جاى خود، رعايت استحقاق هر چيز و رساندن هر ذى مععدالت در سخنان امريمؤمنان على (ع) به

  كه آن حضرت فرموده است:حقى به حقش آمده است، چنان
  د كه بايد.عدالت كارها را بداجنا مى ٤.الَعْدُل َيَضُع اُألُموَر َمَواِضَعَها

شده گرداندن از واالترين كماالت انساىن است، بلكه متام معاىن گفته  گونه بودن، بر اين اساس زيسنت و مهه امور را بر اين قاعدهاين
گونه كه شايسته است، شود؛ يعىن قرار دادن هر چيز در جاى خودش، اداى حق هر چيز آنبراى عدالت، در سايه مهني معنا حاصل مى

  رساندن هر چيز به كمال اليقش و پرهيز از خالف اين امور است.
 اندر موضعشعدل چه بَود؟ وضع 

 
 ٥ظلم ِچه بَود؟ وضع در ناموقعش

هاى انساىن و اسالمى قرار دارد و سالمت مهه امور به آن بسته است. با چنني نگرشى است عدالت كماىل است كه در رأس ارزش
  گرايان، على (ع) فرموده است:كه پيشواى عدالت

 ِه ِعْنَد اللأَْفَضَل ِعَباِد الل بهِ فَاْعَلْم أَن َو ُضل ِه ِإَماٌم َجائٌِر َضلاِس ِعْنَد اللالن َشر ٦.ِه ِإَماٌم َعاِدٌل ُهِدى َو َهَدى ... َو ِإن  
شده و راهرب ... و بدترين مردمان نزد خدا، پيشواىي است ستمگر، بدان كه برترين بندگاِن خدا نزد او، پيشواىي است دادگر، هدايت

  اهى ديگران.خودگمراه و موجب گمر 
گردند؛ كه كسى جز به حتقق كماِل عدالت در عدالىت، بدترين مىشوند و بدترين مردمان نيز با ىببرترين بندگان با عدالت، برترين مى

  باره فرموده است:اى دراينتواند به سوى كمال مطلق گام بردارد و حمبوب حق شود. امام على (ع) در ضمن خطبهخويش، منى
  ٧. َفكاَن أَوَل َعْدلِِه نـَْفى اْهلََوى َعْن نـَْفِسهِ لِه! ِإن ِمْن َأَحب ِعَباِد اللِه إِلَْيِه َعْبداً أََعانَُه اللُه َعَلى نـَْفِسِه ... َقْد أَْلَزَم نـَْفَسُه اْلَعْدلَ ِعَباَد ال

كار نـَْفس يار است ... عدالت را بر خود گماشته و اى است كه خدا او را در پيترين بنده نزد خدا، بندهبندگان خدا! مهانا حمبوب
  خنستني نشانه آن، اين است كه هوا و هوس را از دل برداشته.

امريمؤمنان على (ع) راه سلوك به خدا را ملزم منودن خويش به عدالت، معرىف كرده است؛ زيرا در سايه چنني كماىل است كه انسان 
گريد و به ادىب كه شايسته كار مىيز را در جاى خودش، به اندازه و به دور از افراط و تفريط بهكشاند، هر چقواى خود را به اعتدال مى

دهد و يابد. خنستني نشانه چنني انساىن اين است كه هوا و هوس را كنار گذاشته، از روى هواى نـَْفس نظر منىآن است، دست مى
كشد؛ از روى خودخواهى و خودكامگى با ديگران آورد و كسى را به زير منىكند؛ از روى هوا و هوس كسى را باال منىحكم صادر منى
شود و ياد حق وجودش را مدار مىكند، بلكه در سايه عدالت، خداخواه و حقكند؛ و براساس خودمدارى زندگى منىرابطه برقرار منى

منايد. بر اين مبناست كه امام على (ع) اهل و جلوه مىهاى كماِل انساىن در اشود و نشانهپيشه مىكند، اهل ذكر و عدالتلربيز مى
  ها برمشرده است:پيشگان را واالتريِن انسانذكر و عدالت

                                            
  .٨٣ - ٨٨، ص ٩منظور، لسان العرب، ج ؛ ابن١١٥٣ -١١٥٥، ص ٢. الفراهيدى، كتاب العني، ج  ١
  .١٤٧. اجلرجاىن، التعريفات، ص  ٢
  .١٥١. موسوى مخيىن، شرح حديث جنود عقل و جهل، ص  ٣
  .٤٣٧البالغه، حكمت . سيد رضى، ج ٤
  .٢٥٩٦رت ششم، بيت . مولوى بلخى، مثنوى معنوى، دف ٥
  .١٦٤البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ٦
  .٨٧. مهان، خطبه  ٧
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نـَْيا بََدًال، فـََلْم َتْشَغْلُهْم ِجتَاَرٌة َو ال بـَْيٌع َعْنُه، يـَْقَطُعونَ  كِر َألَْهًال َأَخُذوُه ِمَن الدلِلذ اَم اْحلََياِة َو ِإنِه ىف  بِه أَيَواجِر َعْن َحمَارِِم اللَو يـَْهِتُفوَن بالز
  ١.َأْمسَاِع اْلَغاِفِلَني، َو يَْأُمُروَن باْلِقْسِط َو يَْأمتَُِروَن بهِ 

است؛ نه كسب و كار سرگرمشان ساخته، و نه خريد و  و مهانا ياد خدا را مردمى است كه آن ياد براى آنان جايگزيِن جهان فاىن
خربان گذرانند و ى و منع خدا را] در آنچه فرموده [به گوش ىبدا را از دل آنان انداخته. روزهاى زندگى را بدان مىفروش، ياِد خ

  كنند.دهند، و خود بر آن اساس، كار مىخوانند. به قسط و عدالت فرمان مىمى
كه امريمؤمنان دهى اميان نقش ندارد، چناننگمان، چيزى چون عدالت در سامااى از عدالت است و ىبانسان با اميان، خود جلوه

  هاى اميان برمشرده و فرموده است:على (ع) در ضمن حكمىت واال، عدالت را از پايه
  ٢.اِإلميَاُن َعَلى أَْربَِع َدَعائَِم: َعَلى الصْربِ، َوالَيِقِني، َوالَعْدِل، َواِجلَهادِ 

  ني، عدالت و جهاد.اميان بر چهار پايه استوار است: بر شكيباىي، يق
هاى كماالت انساىن سري منايد و به مراتب باالى اميان دست يابد. در تواند به قلهانسان در سايه زندگى بر مبناى عدالت، مى

  كه فرموده است:انديشه علوى، عدالت چنان واالست كه اشرِف اجزاى اميان و رأس آن معرىف شده، چنان
 ٣.اُع اِإلْحَسانِ الَعْدُل رَأُس اِإلمياِن َو َمج  

  هاست.عدالت، سِر اميان و گردآورنده نيكوىي
ها در خود و ها و نيكوىيگرى خوىببرد و هركه خواهان دستياىب به باورهاى متِني قدسى و جلوهامياِن بدون عدالت راه به جاىي منى

ك نكند، و در فراخواىن جامعه به عدالت، جامعه است، بايد عدالت را بر خود بگمارد و جز بر مبناى عدالت، حركت و سلو 
گراىي از چنان منزلىت برخوردار گرايان، امريمؤمنان على (ع) عدالتگراىي تالش كند. در انديشه پيشواى عدالتخواهى و عدالتعدالت

گراىي را و عدالتخواهى قدر عدالتاست كه هيچ چيزى از نظر ارزش و منزلت با آن قابل قياس نيست. آن حضرت در حكمىت گران
  گونه توصيف كرده است:اين

  
ْعُروِف َوالنْهِى َعنِ 

َ
ْنَكِر إّال كَنْفثٍَة ىف َحبٍر جلُى ... َو أَْفَضُل ِمْن ذِلك ُكلِه َكِلَمُة  َو َما أَْعَماُل الرب ُكلَها َواِجلَهاُد ىف َسبيِل اِهللا ِعْنَد األمِر بامل

ُ
امل

  ٤.َجائِرٍ َعْدٍل ِعْنَد ِإَماٍم 
ازمنكر چون ِمن دهان است در برابر درياى مواج و ناور ... و از معروف و ىمهه كارهاى نيك و جهاد در راه خدا در برابر امربه

  متام اينها برتر، سخن عدالت است كه پيش روى حاكمى ستمكار گويند.
ترين اصل در به  گراىي دانسته و آن را شريفخواهى و عدالتها را در سايه عدالتدر واقع امام على (ع) با اين بيان، مهه نيكى

گريد و حق هر كمال رساندن فرد و جامعه معرىف كرده است؛ زيرا در پرتو عدالت است كه مهه چيز در جمراى صحيح خود قرار مى
  گردد.شود و بسرت كمال براى مهگان مهيا مىحقى ادا مىذى

  ح) عبوديت

ست و مهه كماالت انساىن در اين جهت است كه آدمى به عبوديت حق واصل شود و در مدارج و مراتب عبوديت كماِل كماالت ا
  آن باال رود.

                                            
  .٢٢٢. مهان، خطبه  ١
  .٣١. مهان، حكمت  ٢
  .٣٠، ص ٢. خوانسارى، شرح غرراحلكم و دررالكلم، ج  ٣
  .٣٧٤البالغه، حكمت . سيد رضى، ج ٤
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جز رضاى حق، خنواهد و در برابر او در اطاعت كامل » عبد«عبوديت تسليم حق بودن و گردن ادن به خواست اهلى است؛ يعىن 
گونه خالف و تعدى ننمايد؛ مطيع خدا باشد و به اراده و خواست او عمل  هيچ باشد؛ جز در برابر خدا سر خم نكند، در برابر او

  ١كند.
كند، و هر چه انسان در منازل و مراتب عبوديت حق، باالتر رود، به حقيقت عبوديت، آدمى را با حقيقت خويش آشنا و مهراه مى

هر چه در عبوديت پيش رود، بيشرت اين استعداد را جلوه  شود؛ زيرا انسان، واالترين جلوه خداوند است وتر مىانساىن خود نزديك
شود شود. آدمى با گام ادن در مسري عبوديت، به مقام بندگى واصل مىتر مىاىي كه شايسته آن است نزديكخبشد و به مقام انساىنمى

كند، بلكه خود و ديگران ازى و خودكامگى منىفر بيند و هرگز گردنو در نسبت و ارتباط با ديگر آدميان، خود را در جايگاه خداىي منى
كه على (ع) شود؛ چنانروابط انساىن مى ساز سلوك معنوى وبيند كه جز او خداىي نيست. چنني نگرشى، زمينهرا بندگاِن پروردگارى مى

  اى فرمود:در ضمن خطبه
َا أَنَا َو أَنـُْتْم َعبيٌد َممُْلوكوَن لَِرب الَرب َغريُْ  ٢.هُ فَِإمن  

  جز اين نيست كه من و مشا بندگان و مملوكان پروردگارى هستيم كه جز او پروردگارى نيست.
شود، و كسى را مملوك كند و در دام شيطان گرفتار منىاگر انسان دريابد كه او بنده است، در ارتباط با ديگر بندگان، خداىي منى

خيزد. امام على (ع) در آغازين عبارات عهدنامه مالك اشرت، به ى قادِر يكتا برمنىمنايد و به نربد با خداگريد؛ خودمدارى منىخود منى
دارد، كه راه كمال و نربد خواندن برحذر مىخواند، و از فخرفروشى و ديگران را مملوك خود ديدن و خدا را همبندگى و عبوديت فرامى

  شود:سعادت فرد و جامعه در اين بسرت مهيا مى
  

ياَك َو ُمَساَماَة اللِه ىف َعَظَمِتِه َر بِه َعْبُد اللِه َعِلى أَِمريُاْلُمْؤِمنَني، ماِلَك بَن احلارِث اَألْشَرتَ ىف َعْهِدِه إِليِه، حَني َوّالُه ِمْصَر ... إِ َهَذا َما أَمَ 
  ٣.ل ُخمَْتالٍ َوالتَشبَه بِه ىف َجَربُوتِِه فَِإن اللَه يُِذل ُكل َجباٍر َو يُِهُني كُ 

گذارد، هنگامى كه وى را به اشرت پسر حارث، در عهدى كه با او مىاين فرماىن است از بنده خدا، على امريمؤمنان به مالك
نربد خواىن و در كربيا و عظمت، خود را مهانند او داىن؛ كه خدا هر گمارد ... بپرهيز كه در بزرگى فروخنت، خدا را همحكومت مصر مى

  منايد.مقدار مىسازد و هر خودبيىن را ىبى را خوار مىسركش
پرسىت زدگى و بتپرورى و شيطانصفىت و خودكامگى، و از بتانسان در سايه بندگى خدا و عبوديت حق از خودمدارى و شيطان

در مهه وجوه فردى، اجتماعى، گرى انسان آورد. تباهيابد، و به مقام حقيقى خود، يعىن بندگى خدا و سلوك انساىن روى مىجنات مى
خانوادگى، سياسى، اقتصادى و حكومىت ريشه در خروج انسان از مدار بندگى حق و عبوديت اهللا، و فرو رفنت در منجالب خودمدارى 

كه نانآوران اهلى، دعوت به عبوديت اهللا و اطاعت خداست، چترين دعوت پيامروست كه اصلىپرسىت دارد؛ و ازاينصفىت و بتو شيطان
  آوران اهلى فرموده است:امريمؤمنان على (ع)درباره فلسفه بعثت خامت پيام

 لُِيْخرَِج ِعَباَدُه ِمْن ِعَباَدِة اَألْوثَاِن ِإَىل ِعَباَدتِِه َو ِمْن طَاَعِة الش داِ باحلَْقُه ُحمَم٤ْيطَاِن ِإَىل طَاَعِتِه.فـََبَعَث الل  
خت، تا بندگانش را از پرستش بتان بريون آوَرد و به عبادت او درآورد؛ و از پريوى شيطان برهانَد و پس خدا، حممَد را به حق برانگي

  به اطاعت خدا راه منايد.
وجود دارد و تا زماىن كه آدمى اسري كرنش در برابر غري خدا و پرستش امور  -به هر شكل آن -پرسىتپرورى و بتتا زماىن كه بت

آوران اهلى بيش از هر چيز بر نفى روست كه پيامشود. ازايناهللا و كمال حاصل از آن براى انسان فراهم منىموهوم است، بسرت عبوديت 

                                            
  .١٠ - ١٣، ص ٩منظور، لسان العرب، ج ن؛ اب٢٠٦، ص ٤فارس، معجم مقاييس اللغه، ج . بنگريد به: ابن ١
  .٢١٦البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ٢
  .٥٣. مهان، نامه  ٣
  .١٤٧. مهان، خطبه  ٤
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اند و مهواره در رهاىي مردم از بندگى غري خدا و پريوى شيطان و رسيدن به بندگى حقيقى تالش  پرسىت تأكيد كردهپرورى و بتبت
شود. عبوديت حقيقى، يعىن عبوديىت كه انسان را در كماىل آدمى در جهت حق شكوفا مىاند، كه در چنني بسرتى، استعدادهاى  كرده

دهد، بسرت كسب مهه كماالت انساىن است. پيامرب اكرَم نيز به سبب عبوديت خويش به مقام ظاهر و باطن، در مقام بندگى حق قرار مى
  :البالغه مكرر آمده استكه اين معنا در جرسالت نايل شد، چنان

  ١.َو َأْشَهُد أَن ُحمَمداً َعْبُدُه َو َرُسولُهُ 
  دهم كه حممِد، بنده او و پيامرب اوست.و گواهى مى

گردد كه مقام عبوديت بسرت مهه كماالت و مقدمه مهه مقامات سالكني است؛ و از تقدم مقام عبوديت بر رسالت، روشن مى
  ٢رسالت شعبه عبوديت است.

شود؟ آيا نبايد از اين بيان مكرر، متذكر ) براى چيست؟ چرا هر روز بارها تكرارمىَهُد أَن ُحمَمداً َعْبُدُه َو َرُسولُهُ َأشْ تكرار اين شهادت (
  شد كه پيامرب اكرم از راه عبوديت به رسالت رسيد و اين، مسِري كمال آدمى و سلوك حقيقى است؟

گردد و اطاعت حق شود، از پريوى غريحق دور مىبه كمال بندگى متصف مى راه انسانيت، عبوديت اهللا است و آدمى به ميزاىن كه
  گردد؛ و عبادات براى مهني است. به بيان على (ع):در اعضا، جوارح، قلب و وجودش جارى مى

  ٣.َغايَُة الِعَباَدِة الطاَعةُ 
  بردارى حق تعاىل است.غايت عبادت، فرمان

بيىن ئت، صورت و حمتوا را براى حتول آدمى از خودخواهى و خودبيىن به خداخواهى و حقهاى خاص آن، رتين هيعبادت در قالب
  كه على (ع) درباره فلسفه مناز فرموده است:داراست، چنان

  ٤فـََرَض اهللاُ ... الصالَة تـَْنزِيهاً َعِن الِكْربِ.
  بيىن واجب كرد.خداوند، مناز را براى پاكى از خودبزرگ

  كند كه از ظاهرسازى و رياكارى، پاك و مبتىن بر بيناىي و داناىي باشد.اه عبوديت را مهوار مىالبته آن عبادتى ر 
  ٥.فَاَز بالسَعاَدِة َمْن َأْخَلَص الِعَباَدةَ 

  تعاىل خالص گردانيد، به سعادت رسيد.هر كه عبادت را براى حق
َتَعبُد بَغِري ِعْلٍم َكِحَماِر الطاُحونَِة، يَُدوُر وَ 

ُ
  ٦.ال يـَْربَُح ِمْن َمكانِهِ  امل

  رود.گردد و از جاى خود بريون منىعلم و دانش مثل خِر آسياب است كه مىكننده ىبعبادت

  ط) َسماحت

رود كه انسان در رفتار با كار مىو بدين مفهوم به ٧معناى خبشندگى و گذشت و آسان گرفنت امور است؛َمساحت در لغت به
مند باشد، و تا آجنا كه امكان اىن، در زندگى، در كسب و كار و در دوسىت و دمشىن از خبشش و گذشت رهديگران، در مناسبات انس

گذرد و شدت عمل متوسل نشود. در واقع، آدمى به ميزاىن كه در روابط انساىن اهل گذشت و خبشش باشد، خداوند از او مىدارد، به

                                            
  .١٩٥و  ١٩٤، ١٩١، ١٩٠، ١٨٥، ١٧٨، ١٥١، ١١٤، ١٠٠، ٨٣، ٣٥، ٢هاى . مهان، خطبه ١
  .٣٦٥. موسوى مخيىن، آداب الصلوه، ص  ٢
  .٣٧١، ص ٤الكلم، ج . خوانسارى، شرح غرراحلكم و درر  ٣
  .٢٥٢البالغه، حكمت . سيد رضى، ج ٤
  .٤٣٠، ص ٤. خوانسارى، شرح غرراحلكم و دررالكلم، ج  ٥
  .١٢٥، ص ٢. مهان، ج  ٦
  .٣٥٥، ص ٦منظور، لسان العرب، ج . ابن ٧
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گريى دورتر گونه است كه هر چه انسان در زندگى از خبشش و گذشت و آسانمل بدينگريد. نظام عاخبشد و بر او آسان مىاو را مى
  بيند.العمل مىگريى او بيشرت باشد، به مهان تناسب عكسگريد، و هرچه خبشش و گذشت و آسانتر مىباشد، قوانني عامل بر او سخت

 اين جهان كوه است و فعل ما ندا
 

 ١سوى ما آيد نداها را صدا

  گونه آموزش داده است:اشرت اينريمؤمنان على (ع) در آغاز عهدنامه مالكام
ََحبَة َهلُْم، َواللْطَف ِْم، َو ال َتكونَن َعَليهْم َسُبعًا َضارِ 

ىف يًا تَغَتنُم َأكَلُهْم، فَِإنـُهْم ِصْنَفاِن: ِإما َأٌخ َلك َو َأْشِعْر قـَْلَبك الرمحََة لِلرِعيِة، َوامل
طَِإ، فََأْعِطهْم ِمْن َعْفِوك َو َصْفِحك الِديِن، أْو َنِظٌري َلك ىف اْخلَْلِق، يـَْفُرُط ِمْنُهُم الزَلُل َو تـَْعِرُض َهلُُم اْلِعَلُل، َو يـُْؤَتى َعَلى أَْيِديهْم  ىف اْلَعْمِد َواخلَْ

  ٢.وِِه َو َصْفِحهِ ِمْثَل الِذى حتُِب َو تـَْرَضى أَْن يـُْعِطَيَك اللُه ِمْن َعفْ 
قلب خود را از رمحت بر مردم، دوسىت با آنان و مهرباىن كردن به مهگان لربيز ساز و مهچون جانورى درنده مباش كه خوردنشان را 

ن سر اى برادر ديىن توانَد، و دسته ديگر، در آفرينش، با تو مهانندند؛ گناهى از ايشااند: دستهغنيمت مشارى! زيرا مردمان دو دسته
رود. پس تو از گذشت و ناديده گرفنت و  شود، يا خواسته و ناخواسته خطاىي بر دستشان مىزند، يا نادرسىت بر آنان عارض مىمى

  پوشى خويش بر تو ببخشايد.چنان بدانان ببخش كه دوست دارى خدا از گذشت و گناهپوشى خود، آنگناه
رساند، حقيقت بار آرد، وجود خود انسان را آسيب مىاى ديگران سخىت بهگريى پيش از آنكه بر نظرى و سختدىل، تنگسخت

منايد. هرچه انسان به مراتب باالترى از انسانيت نايل شود، خبشش و ياىب آدمى را سد مىكند و زمينه كماللطيف انسان را زخمت مى
رسد و به سان باالتر باشد، به مرتبه واالترى از انسانيت مىشود؛ و هر چه َمساحت انگريى او نيز بيشرت مىخبشندگى و بزرگوارى و آسان

  كه رسول اكرَم فرموده است:شود؛ چنانتر مىروح دين نزديك
  ٣.بـََعَثىن باحلَنيِفيِة السهَلِة السْمَحةِ 

  خداوند، مرا بر شريعت و دين حنيف و آسان و مالمي مبعوث كرده است.
ذاتش آسان است و راه و رسم دعوت، تبليغ و سلوك ديىن نيز بر َمساحت استوار است. امريمؤمنان يعىن قوانني و فرامِني شريعت در 

  فرمايد:باره مىعلى (ع) دراين
  ٤.احلمُدلِّلِه الذى َشرََع اِإلسالَم َفَسهَل َشرائَِعَه ِلَمْن َوَرَدهُ 

  بر تشنگان آن آسان فرمود!سپاس خداى را كه راه اسالم را گشود و درآمدن به آبشخورهاى آن را 
  ٥.َو َسهَل َلكْم َسبيَل الطاَعةِ 

  خداوند راه اطاعت را برايتان آسان منوده است.
  ٦.َو َكلَف َيِسرياً َو َملْ ُيكلْف َعِسرياً 

  آنچه خداوند تكليف كرده است، آسان است، نه دشوار.
اش كه براى هر كس پذيرش و عمل به آن يد آن را از ساختار فطرىدارى آسان است و نبااين بيان به آن معناست كه دين و دين

انگارى كرد، كه هرچه انسان در كماالت انساىن باالتر توان سهلآسان است دور ساخت، نه اينكه در مورد حدود و مرزهاى دين مى
شود، اين است كه انسان، مشرده مى مال آدمىگردد. بنابراين، َمساحىت كه كتر مىهاى اهلى و مرزهاى انساىن حمكمرود، در حفظ حرمي

  اى كلى در مهه امور زندگى در نظر گريد.عنوان قاعدهگريى را بهمالميت و مدارا، گذشت و خبشش و آسان

                                            
  .٢١٥. مولوى بلخى، مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت  ١
  .٥٣البالغه، نامه . سيد رضى، ج ٢
  .٤٩٤، ص ٥كليىن، الكاىف، ج . ال ٣
  .١٠٦البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ٤
  .١٥١. مهان، خطبه  ٥
  .٧٨. مهان، حكمت  ٦
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َمساحت نشانه خوىب براى تشخيص سالمت روحى و رواىن فرد و جامعه است. آجنا كه ازَمساحت نشاىن نيست، روابط انساىن و 
اى منشأ خري و بركت رو، وجود مردمان واجد كمال َمساحت در هر جامعهشود. ازاينبيند و شومى، فراگريمىشدت آسيب مىامياىن به

  هاىي ابراز ناراحىت كرده و چنني فرموده است:است. امريمؤمنان على (ع) در فقدان و فراق چنني انسان
  ١.ارُكْم َو ُمسََحاؤُكمْ أَْيَن َأْخَيارُكْم َو ُصَلَحاؤُكْم، َو أَْيَن َأْحرَ 

  كجايند گزيدگان مشا و نيكانتان؟ آزادگان و خبشندگانتان؟
هر چه َمساحت در فرد و جامعه آشكارتر باشد، سالمت و نشاطشان بيشرت و روابط و مناسبات انساىن استوارتر خواهد بود. البته 

گريى تابع عقل و مبتىن بر اعتدال باشد. امام على (ع) آسانمرزهاى َمساحت بايد شناخته شده و پاسدارى شود، و خبشش، گذشت و 
  باره چنني يادآورى فرموده است:دراين

اً. ٢كْن َمسَحاً َو ال َتكْن ُمَبِذراً؛ َو كْن ُمَقِدراً َو ال َتكْن ُمَقرت  
  گري مباش!كننده مباش؛ در زندگى حسابگر باش، وىل سختسخاومتند باش، وىل اسراف

گريى بر رفتار و روابط دىل و سختشود، سنگو روابط انساىن َمساحت جلوه نداشته باشد، سخىت بر سخىت افزوده مى اگر در رفتار
برد. به تعبري مالى روم، تا زماىن كه آدمى سخت و سنگ است،  گردد و نشاط و سرسبزى زندگى را از بني مىانساىن حاكم مى

رويد، بر عكس خاكى نرم كه مستعد رويش  سنگى سخت كه در اران گياهى بر آن منى شود، مهچونكماالت انساىن در او شكوفا منى
  گياهان است.

 از اران كى شود سرسبز، سنگ؟
 

 خاك شو، تا گل بروىي رنگ رنگ

 ها تو سنگ بودى دخلراشسال
 

 ٣آزمون را يك زماىن خاك باش

  ه بيشرتين عرصه جلوه انسانيت است.انسان اهل َمساحت، حمبوب خداست و واجد كماىل است ك
  ٤.حيُِب السْهَل النْفُس السِمَح اخلَِليَقُة الَقرِيَب اَألْمرُ  -ُسْبَحانَُه َو تـََعاَىل  -ِإن اهللاَ 

  گري را دوست دارد.مهانا خداى پاك و بلند مرتبه، شخص مالمي طبع، گشاده دست و سهل

  ى) قناعت

كه از واالترين كماالت   ٥خواهى است،ىن چشم و دل سري بودن، به كفاف بسنده كردن و عدم فزونقناعت در معناى درست آن، يع
  كه آن حضرت فرموده است:انساىن است؛ در نگاه امريمؤمنان على (ع) چنني قناعىت بسرت زندگى متعاىل است، چنان

  
  

  ٧فـََقاَل: [ِهى الَقَناَعُة. ٦َعَلْيِه السالُم فـَلَُنْحيَينُه َحَياًة طَيَبةً  كَفى بالَقَناَعِة ُمْلكاً، َو ُحبسِن اخلُُلِق نَِعيماً.] َو ُسِئلَ 
فـََلُنْحيَينُه َحَياًة طَيَبًة: هر آينه، او را به «قناعت، دولتمردى را بس، و خوى نيك نعمىت بـَُود در دسرتس.] و حضرتش را از معىن 

  مود: [آن قناعت است.پرسيدند، فر » اى پاك و خوش زنده دارميزندگى

                                            
  .١٢٩. مهان، خطبه  ١
  .٣٣. مهان، حكمت  ٢
  .١٩١١ - ١٩١٢. مولوى بلخى، مثنوى معنوى، دفرت اول، ابيات  ٣
  .٥١٣، ص ٢. خوانسارى، شرح غرراحلكم و دررالكلم، ج  ٤
  .٣٥٠اىن، مصباح اهلدايه و مفتاح الكفايه، ص . كاش ٥
  .٩٧): ١٦. حنل(  ٦
  .٢٢٩البالغه، حكمت . سيد رضى، ج ٧
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اى است، يابد. در اصل، قناعت بسنده كردن به حد و اندازهمىكه به كمال قناعت متصف شود، به زندگى پاك و خوش دستآن
اند، مشخص است كه چنني تلقى بار فهميدهاما كدام حد و اندازه؟ برخى قناعت را بسنده كردن به فقر يا وضع موجود و اوضاع نكبت

كه على با روح دين و موازين آن ناسازگار است، كه هيچ پديده اجتماعى مهچون فقر حمكوم و مطرود دين نيست؛ چنان كامًال نادرسىت  
  (ع) خطاب به فرزندش حممد بن حنفيه فرمود:

  ١.، َمْدَهَشٌة لِْلَعْقِل، َداِعَيٌة لِلَمْقتِ يَا بـَُىن! ِإىن َأَخاُف َعَليَك الَفْقَر، فَاسَتِعْذ باِهللا ِمْنُه، فَِإن الَفْقَر َمْنَقَصٌة لِلِدينِ 
دسىت دين را زيان دارد، ِخَرد را سرگردان كند و دمشىن دسىت، بر تو بيمناكم؛ پس، از آن به خدا پناه برب كه تنگپسرم! مهانا از تنگ

  آرد.
  مهچنني آن حضرت فرموده است:

ْوُت اَألكَربُ.
َ
  ٢الَفْقُر امل

  است. ترتنگدسىت مرِگ بزرگ
دسىت نيست، بلكه بسنده كردن بنابراين، قناعىت كه امريمؤمنان على (ع) بدان فراخوانده است، بسنده كردن به فقر و نادارى و تنگ

خواهى ننمايد؛ اى معقول و معتدل در زندگى بسنده كند و خود را اسري حرص و آز و فزونبه كفاف است؛ يعىن آدمى به اندازه
  :كه فرموده استچنان

  ٣.َمِن اقْـَتَنَع بالَكَفاِف أَداُه ِإَىل الَعَفافِ 
  هر كه به كفاف قناعت كند، او را به پاكى كشاند.

دامىن كند كه انسان به كفاف قناعت منايد و آزمندى را از خود دور منايد كه آزادى، راحىت، پاكى و پاكامام على (ع) سفارش مى
  در زندگى در گرو چنني كماىل است.

  ٤.اقَتَصَر َعَلى بُلَغِة الَكَفاِف، فـََقِد انَتَظَم الراَحَة، َو تـََبوأَ َخْفَض الدَعةِ  َمنِ 
  دست آورد.هر كه به اندازه كفاف بسنده كند، آسايش و راحىت خود را فراهم آورد وگشايش و آرامش را به

ز امكانات در حد متعارف، معقول و معتدل، كه قناعت موجب آزادى انسان از غل و زجنري آزمندى است، نه مانع استفاده ا
  روست كه على (ع) فرموده است:مندى از امكانات، زمينه درست رسيدن به كماالت است. ازاينگونه رهاين

الِ 
َ
  ٥.ِإن أَْفَضَل الِفَعاِل ِصَيانَُة الِعرِض بامل

  مهانا رتين كارها، نگهدارى آبرو با مال است.
انگيزگى براى تالش و توليد و توجيه كردن كه كمال آدمى و بسرت مناسب تعاىل است، بسنده كردن به نادارى و ىببنابراين، قناعىت  

طلبان اى در مذمت قدرتخواهان، مذموم و مطرود است. امام در ضمن خطبهبيكارى و سسىت نيست، كه اين امور نزد پيشواى عدالت
  نامند، فرموده است:ناعت مىمهىت خود را قزهدفروشى كه ناتواىن و دون

، فـََتَحلى باْسِم اْلَقَناَعِة، َو تـَزَيَن بِلَباِس أَْهِل َو ِمْنُهْم َمْن أَقْـَعَدُه َعْن طََلب اْلُمْلِك ُضُؤوَلُة نـَْفِسِه َواْنِقطَاُع َسَببِه، فـََقَصرَْتُه اْحلَاُل َعَلى َحالِهِ 
  ٦.اٍح َو الَمْغًدىالزَهاَدِة، َو لَْيَس ِمْن َذِلك ىف َمرَ 

كه ُخردى مهت و نداشنت وسيلت، او را از طلب حكومت بنشاند، تا بدانچه در دست دارد بسنده كند، خود را به زيوِر و آن
  كه شب يا روزى نبوده است كه با زهد بپايد.دنيا درآيد، درحاىلقناعت بيارايد و در لباس تارك

                                            
  .٣١٩. مهان، حكمت  ١
  .١٦٣. مهان، حكمت  ٢
  .٣٥٧، ص ٥. خوانسارى، شرح غرراحلكم و دررالكلم، ج  ٣
  .٣٧١البالغه، حكمت . سيد رضى، ج ٤
  .٦٣الرسول، ص عن آل العقولشعبه احلراىن، حتف. ابن ٥
  .٣٢البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ٦
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قول و معتدل رفع نيازها را رعايت منايد و در دام دنياطلىب نيفتد، به رتين وسيله كمال تواند مرزهاى متعارف، معانساىن كه مى
كوشى و مرزباىن حاكم بر زندگى (قناعت) دست يافته است. در چنني قناعىت، تنبلى، سسىت، فقرپذيرى و خوارى راه ندارد، بلكه سخت

  است.
كوش، مولد و پاك از دنياطلىب كه نيازهاى خود را (ع) انساىن است سختپيشه در مدرسه تربيىت امريمؤمنان على انساِن قناعت

  منايد.صورتى متعارف، معقول و معتدل تأمني مىبه
يافته در مدرسه تربيىت پيامرب اكرَم، چنني هاى واالى تربيتاى از انسانمنونه ١امريمؤمنان على (ع) پس از درگذشت خّباب بن اَرت،

  فرمود:
، فـََلَقْد َأْسَلَم رَاِغباً، َو هاَجَر طَائِعاً، َو قـََنَع بالَكَفاِف،َو َرِضى َعن اِهللا، َو َعاَش جمَُ  يـَْرَحُم اهللاُ  اَب بَن اَألَرت٢.اِهداً َخب  

بردارى هجرت منود، به كفاف در زندگى قناعت كرد، از خدا خدا رمحت كند َخّباب بن أََرت را، به رغبت اسالم آورد، از روى فرمان
  اضى بود و جماهدانه زندگى منود.ر 

هاى كماالت او بود و امريمؤمنان على (ع) او را با اين كمال واال توصيف منوده و متجيد كرده پيشگى خّباب از شاخصهقناعت
 پيشگى در زندگى اواست. زندگى َخّباب، سراسر جماهدت و رشادت در راه خدا و سلوك انساىن در كماالت بود و پيوسته قناعت

  درخشيد.مى
  ها جماهدت منايد.خواهىها و فزونكند كه بتواند آزاد از انواع دنياطلىباى را در آدمى فراهم مىپيشگى زمينهقناعت

َعاَد، َو َعِمَل لِلِحَساب، َو قـََنَع بالَكَفاِف، َو َرِضى َعِن اهللاِ 
َ
  ٣.ُطوَىب ِلَمْن ذَكَر امل

  راى حساب كار كرد، و به كفاف قناعت منود، و از خدا راضى بود.ياد آورد، و بخوشا كسى كه معاد را به
اى پيشه باشد، در زندگى آزاده و آسوده است و به گنجينهيافته و پيشرفته است. انساىن كه قناعتهاى انسان كمالاينها ويژگى

  يابد كه با هيچ چيز برابر نيست:دست مى
  ٤الَقَناَعُة َماٌل ال يـَْنَفُد.

  يابد.است كه پايان منى قناعت ماىل

                                            
زهره بود. در آن دوران در جنگى اسري شد و او را در مكه فروختند. أُم أَمنار، دخرت ِسباع از پيمان بىنساخت و هممتيم بود كه در جاهليت مششري مى. َخّباب بن اَرت، آهنگرى از قبيله بىن ١

اند. َخّباب به جرم مسلماىن و آورد. او را ششمني مسلمان بشمار آوردهد و پس از مدتى آزادش كرد. در مهان زمان، خرب دعوت خمفى پيامرب را شنيد و عاشقانه اسالمقبيله ُخزاعه او راخري
گفت: يك هاى او باورنكردىن بود. خود مىش افزوده شد. شكنجهها را حتمل كرد و در آن دوران سخت هر چه او را شكنجه كردند، بر استقامت واميانترين شكنجهعشق به پيامرب، سخت

  روز هفت بار پياپى شكم مراسوزاندند.
  ».كنخدايا! َخباب را يارى  « ا دعا كرد و گفت:روزى ابوسفيان به خدمتكارانش فرمان داد كه آهىن را در كوره سرخ كنند و روى سر َخّباب بگذارند. وقىت پيامرب از ماجرا آگاه شد، او ر 

كردند، تا از اميان و عقيده خود دست بردارد، وىل او او مظهر مقاومت و ايستادگى بر اميان و اعتقادات خود بود. سردمداران قريش، زرهى آهنني بر او پوشاندند و او را زير آفتاب سوزان رها  
بار آتشى روشن كردند و مرا به پشت، روى آن خواباندند و آن قدر صرب كردند تا خود گفته است كه يكاى كه بر او رفته، هاى وحشيانهشان تن در نداد. درباره شكنجهاى به خواستهذره

  پوست و گوشتم سوخت.
مهه نربدهاى پيامرب حضور  شد و در راه اسالم از هيچ فداكارى دريغ نكرد. او از خنستني مهاجران بود و پس از هجرت نيز درَخباب، پيوسته مهراه پيامرب بود و كمرت، از آن حضرت جدا مى

جا جماهدى خملص و فداكار بود. پس از رحلت پيامرب، در كنار على* ماند و صادقانه او را يارى كرد. پس از هاى رزم، بلكه در مههتنها در ميدانجنگيد. وى نهداشت و دوشادوِش پيامرب مى
سالگى  ٧٣هجرى در  ٣٧هاى آن حضرت، به جز صفني كه سخت بيمار بود، حضور داشت. خباب در سال ر جنگدست گرفت، مهراه ايشان به كوفه رفت و دآنكه على* حكومت را به

كماىل واال   عنوانپيشگى او را بهاش كرد و قناعتها را دربارهدرگذشت. او خنستني صحاىب بود كه در پريامون كوفه مدفون گرديد. امريمؤمنان على* بر مزار او ايستاد و گريست و برترين توصيف
عبدالرب الُقرُطىب، االستيعاب ىف ؛ ابن١٤٣ - ١٤٧، ص ١؛ ابونعيم االصبهاىن، حليه االولياء و طبقات االصفياء، ج ١٦٤ -١٦٧، ص ٣سعد، الطبقات الكربى، ج ياد كرد.( بنگريد به: ابن

حجر العسقالىن، ؛ ابن٥٩١ -٥٩٤، ص ١االثري، اسدالغابه ىف معرفه الصحابه، ج ؛ ابن٤٢٧ - ٤٢٩، ص ١اجلوزى، صفه الصفوه، ج ؛ ابن٤٢٤و  ٤٢٣، ص ١امساء االصحاب، ج 
  )٤١٦، ص ١االصابه ىف متييز الصحابه، ج 

  .٤٣البالغه، حكمت . سيد رضى، ج ٢
  .٤٤البالغه، حكمت . سيد رضى، ج ٣
  .٥٧. مهان، حكمت  ٤
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  ك) شجاعت

يابد. پايدارى درست در زندگى، در وجوه خمتلف شجاعت از مجله كماالت انساىن است كه بدون آن، اصال زندگى انسان قوام منى
ىل كشاند. شجاعت كمارنگ شدن اين كمال يا فقدانش، فرد و جامعه را به تباهى مىطورى كه كمبه شجاعت آدمى بسته است؛ به

پرواىي را مهار زند. مادام كه ترس تواند بر ترس غلبه كند و نيزور و ىبمنايد كه انسان مىاست كه به سبب آن در انسان حالىت ظهور مى
 كند، خود را درمهابا عمل مىتواند به سوى كماالت گام زند، و نيز آجنا كه ىببرد و منىسر مىاز اقدام وجود دارد، انسان در ضعف به

هاى كه در حكمتبرد، چنانافكند. شجاعت، كماىل است كه انسان را به اقدام شايسته و ايستادگى راه مىآور مىهاى هالكتمعركه
  امريمؤمنان على (ع) وارد شده است:

َة تـََوقيِه أَعَظُم ِمما َختَاُف ِمْنهُ  ِشد ١.ِإَذا ِهْبَت أَمراً فـََقْع ِفيِه فَِإن  
  ترسى.تر از چيزى است كه از آن مىز چيزى ترسيدى، خود را در آن بينداز، زيرا سخىت پاييدن خود از آن كار، بزرگهنگامى كه ا

  ٢الصْربُ َشَجاَعٌة.
  شكيباىي، شجاعت است.

ر عني هاى موهوم و عوامل بازدارنده از عمل و اقدام، غلبه منايد. دتواند بر ترسشجاعت صفىت است كه به سبب آن، انسان مى
باكى ننمايد، بتواند خود را نگه دارد و صرب منايد و شكيباىي ورزد. حال، شجاعت اين است كه انسان آجنا كه بايد بايستد و ىب

گفنت در جاى خود، زبان در كام بسنت ايستادگى بر مواضع حق، مقاومت در امور، مبارزه در راه خدا، تالش براى كسب كمال، سخن
كه فاقد شجاعت الزم در ل خانواده دادن، مردمان را خدمتگزارى منودن، مهه و مهه نيازمند شجاعت است و آنهنگام خود، تشكيبه

اى از مراحل زندگى، سلوك انساىن و روابط اجتماعى گرفتار ترس از اقدام يا ّور و نسنجيدگى در اقدام امور است، در هر مرحله
  ترين مردمان فرموده است:شود. امريمؤمنان على (ع) در معرىف شجاعمى

  ٣.َأْشَجُع الناِس َمْن َغَلَب اَجلْهَل باحلِْلمِ 
  ترين مردمان كسى است كه به وسيله بردبارى بر جهل و ناداىن غلبه كند.شجاع

هاى سخت زندگى آدمى را در معركه شجاعت ميزاىن نيكو براى روشن شدن جايگاه و قدر انسان است؛ زيرا شجاعت است كه
گذارى انسان آورد. على (ع) در بياىن زيبا به ارزشدارد و زمينه رشد و تعاىل را برايش فراهم مىكند، از اقدام ناجبا بازمىظ مىحف

  پرداخته و چنني فرموده است:
  

  ٤.أَنـََفِتِه، َو ِعفُتُه َعَلى َقْدِر َغريَتِهِ َقْدُر الرُجِل َعَلى َقْدِر ِمهِتِه، َو ِصْدقُُه َعَلى َقْدِر ُمُروَءتِِه، َو َشَجاَعُتُه َعَلى َقدِر 
اش، و شجاعت او به ميزان ننگى كه از بدنامى دارد، و پارساىي ارزش انسان به اندازه مهت اوست، و صدق او به مقدار جوامنردى

  او به مقدار غريتى است كه دارد.
هاى خمتلف دارد. انسان شجاع در عرصهاز پسىت خوارى بازمىكند و در نگاه على (ع) شجاعت آدمى را از ننِگ بدنامى حفظ مى

تواند مايه تن دادن آدمى به خوارى دهد. ترس و ور مىدهد و تن به ذلت و رذالت منىنامى و پايدارى نشان مىزندگى، استوارى، نيك
  دارد، شجاعت است.و پسىت و بدنامى گردد؛ و آنچه انسان را مستقيم نگه مى

فتار امريمؤمنان على (ع) خود رتين مدرسه آموزش مهه كماالت انساىن از مجله شجاعت است. على (ع) در متام زندگى زندگى و ر 
ها گام اد و ترس را ترسانيد؛ و هر جا كه نياز به درنگ بود، خود، هر جا كه نياز به اقدام بود، كوتاهى ننمود، و شجاعانه در معركه

                                            
  .١٧٥. مهان، حكمت  ١
  .٤. مهان، حكمت  ٢
  .٤٥٠، ص ٢غرراحلكم و دررالكلم، ج . خوانسارى، شرح  ٣
  .٤٧البالغه، حكمت . سيد رضى، ج ٤
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البالغه خويش درباره شجاعت على احلديد معتزىل در مقدمه شرح جنه، رِفق ورزيد و مالميت منود. ابن اىبآرامش نشان داد، و خردمندا
  (ع) آورده است:

آيند، حمو شجاعت او چنان است كه نام مهه شجاعاِن پيش از خود را از ياد مردمان برده است و نام مهه كساىن را كه پس از او مى
نام على پذيرد و در مورد شجاعت، در خاوران و باخرتان زمني، تنها بهعى در اين جهان، به او پايان مىمنوده است. شجاعِت هر شجا

  ١شود.(ع) ندا داده مى
  امام على (ع) خود درباره شجاعت خويش فرموده است:

  ٢. ِقَياِدَها؛ َما َضُعْفُت، َو ال َجُبْنُت، َو ال ُخْنُت، َو ال َوَهْنتُ َواْميُ اِهللا َلَقْد ُكْنُت ِمْن َساقَِتها َحىت تـََولْت َحبَذاِفريِها، َواسَتْوَسَقْت ىف
راندم، تا مهگى پشت كردند و حتت رهربى اسالم درآمدند. در اين راه به خدا سوگند! من جلو لشكر اسالم بودم و لشكر كفر را مى

  ر من راه نيافت.هرگز ناتوان نشدم، و ترس مرا احاطه نكرد، و خيانت ننمودم و سسىت د
هاى رزم چنني بود و نيز در آجنا كه شجاعت درنگ و مدارا و دست از اقدام شسنت و ترين شجاعان، على (ع) در ميدانشجاع

هاى پس از آن، شجاعانه رفتار كرد كه پس از ماجراى سقيفه، در كشاكشها را معنا منود، چنانحتمل منودن است، او واالترين شجاعت
ها آفريىنها و حبرانبزرگوارى را از خود نشان داد؛ و در دوران حكومتش شجاعانه به اصالحاتى اساسى پرداخت و مهه خمالفتو بيشرتين 

ها بردبارى نشان داد؛ و هرجا اقدام و ها و محاقتها، رذالتها، حسادترا حتمل منود، و به عدالت پشت ننمود و در برابر جهالت
  ر ميدانعمل الزم بود، شجاعانه د

  گام اد و هرجا درنگ و حتمل شايسته بود، شجاعانه اين وادى را پيمود.
پس از ماجراى سقيفه، على (ع) شجاعانه وحدت جامعه را حفظ كرد، و از جنگ داخلى پيشگريى منود، و از اساس دين 

اش به پيامدهاى هر حركت نسنجيده و ىپاسدارى كرد. در مهان اوضاع و احوال، در سخىن درباره شجاعت خود براساس علم و آگاه
  دور از تدبري، فرمود:هر اقدام به

 َتيِه ألَْبُن أىبفَِإْن أَُقْل يـَُقوُلوا: َحَرَص َعَلى اْلُمْلِك، َو ِإْن َأْسُكْت يـَُقوُلوا: َجزَع ِمَن اْلَمْوِت! َهْيَهاَت بـَْعَد اللِىت! َواللطَاِلٍب آَنُس باْلَمْوِت ا َوال
  ٣.الطِوى اْلَبِعيَدةِ  َن الطْفِل بَثْدى أُمِه. بَِل اْنَدَجمُْت َعَلى َمكُنوِن ِعْلٍم َلْو ُحبُْت بِه َألْضطََربـُْتُم اْضِطرَاَب األْرِشَيِة ىفمِ 

ن! اگر سخن گومي، گويند بر حكومت حريص است، و اگر خاموش بنشينم، گويند از مرگ هراسان است. هرگز من و از مرگ ترسيد
ها پس از آن مهه ستيزه و جنگيدن؟ به خدا سوگند! عالقه فرزند ابوطالب به مرگ بيش از عالقه كودك به پستان مادر است [و اين گمان

خواهيد شد و [چون طناب دلوى   يقني، هراسناكاند كه اگر بدان دم زمن،] بهدرباره من باطل است [، بلكه علِم مكنوىن را در من اده
  عت در چاه عميق روان است، مضطرب خواهيد شد.كه به سر 

جانبه او برخاستند، شجاعانه بر موازين عدالت ايستاد هاى ستمگر به مقابله با عدالت مههامام (ع) در حكومت خود نيز وقىت گروه
  باره فرمود:و دراين

  ٤.َتاِىل َلَما َولْيُت َعْنهَ َواِهللا َلْو َتظَاَهَرِت اْلَعَرُب َعَلى قِ 
  به خدا! اگر عرب در جنگ با من پشت به پشت دهد، روى از آنان بر نتامب.

  شجاعت رتين ياور آدمى در جهت زندگى سامل، استوار و باعزت است.
  ٥.الشَجاَعُة ُنْصرٌَة َحاِضَرٌة َو َفِضيَلٌة ظَاِهَرةٌ 

                                            
  .٢٠ -٢١، ص ١البالغه، ج احلديد، شرح ج. ابن أىب ١
  .١٠٤البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ٢
  .٥. مهان، خطبه  ٣
  .٤٥. مهان، نامه  ٤
  .٣٠، ص ٢. خوانسارى، شرح غرراحلكم و دررالكلم، ج  ٥
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  شجاعت ياورى است حاضر و آماده، و فضيلت و كماىل است آشكار شده.

  تل) استقام

ترين اركان تعاىل آدمى است. حفظ و چنني صفىت از مهم ١معناى ايستادگى و پايدارى در هر امرى است؛استقامت در لغت به
هاى خمتلف ها و احنرافات، پايدارى در برابر هواهاى پست و نفساىن و مقاومت در صحنهراسىت و درسىت، ايستادگى در برابر كجى

  ود اين كمال در آدمى بسته است. امريمؤمنان (ع) در حكمىت كوتاه و واال فرموده است:زندگى از امورى است كه به وج
  ٢اِإلْسِتَقاَمُة َسالَمٌة.

  ] از احنراف و هالكت [است.استقامت (بر راه راست ايستادن) سالمىت
گردد. است، فراهم منىاش شود و امكان رسيدن انسان به آنچه شايستهسري به سوى مقاصد مطلوب بدون استقامت ميسر منى

  ياىب آدمى تأكيد شده است:عنوان ركىن اساسى در رشد و تعاىل و كمالروست كه در سخنان امري بيان، على (ع) بر استقامت بهازاين
  ٣لَورََع الَورََع! ِإن َلُكْم نـََهايًَة فَانـَْتُهوا ِإَىل َايَِتُكْم.الَعَمَل الَعَمَل، ُمث النَهايََة النَهايََة، َواِإلسِتَقاَمَة اِإلْسِتَقاَمَة، ُمث الصَرب الصْربَ، َوا

كار برخيزيد! پس به پايان رسانيد، به پايان رسانيد! و استقامت ورزيد، استقامت ورزيد! پس شكيباىي، شكيباىي! به كار برخيزيد، به
  پس پارساىي، پارساىي! مشا را پاياىن است، خود را بدان برسانيد.

توفيق يافنت در هر كارى، رسيدن به مقاصد خويش در زندگى، سري به سوى اهداف تربيىت، اجنام وظايف فردى و اجتماعى، حفظ 
ساخنت به اين  ورزيدن است. بنابراين، مترين استقامت و خود را متصفحقوق و حدود، دستياىب به مقاصد ديىن، مهه در گرو استقامت

تر اينكه ر زندگى هر كسى است كه اهداىف دارد و خواهان رسيدن به اهداف خويش است؛ و از مهه مهمكماِل واال از امور اساسى د
  گردد. در نگاه امام على (ع) استقامت، رمز رستگارى آدمى است.هدايت و سعادت آدمى بدون استقامت ميسر منى

  ٤.َمْن ال َيسَتِقيُم بِه اهلَُدى َجيُر بِه الضالُل ِإَىل الرَدىَأال َو إِنُه َمْن ال يـَْنَفُعُه اَحلق َيُضرُه الَباِطُل، َو 
  بدانيد، هر كس كه از حق سود جنويد، باطل به او زيان رساند، و كسى كه به هدايت استقامت نپذيرد، ضاللت به هالكتش كشاند.

گريد؛ زيرا تا زماىن كه آدمى با خود سازش مى هاى ناروا و نادرسِت خود شكلاستقامت در امور با ايستادگى در برابر خواسته
هاى شود و انسان به نريوى پايدارى در برابر اقسام وسوسهزا منىمنايد، استقامت انسان، درونمنايد و در برابر هواى نـَْفس پايدارى منىمى

  گردد.بريوىن، مانند: وسوسه قدرت و رياست، ثروت و ُمكنت جمهز منى
  ٥.ِصَيةِ ألَنـُْفِسُكْم، فـََتْذَهَب بُكُم الرَخُص َمَذاِهَب الظَلَمِة. َو ال ُتَداِهُنوا، فـََيْهُجَم بُكُم اِإلْدَهاُن َعَلى اْلَمعْ َو ال تـَُرخُصوا 

كارى هاى خود، سازشبرد، و با نـَْفسپيشگان مىهاى ستمها، مشا را به راههاى خود رخصت مدهيد، كه اين رخصتبه نـَْفس
  كشاند.ها مشا را به معصيت و نافرماىن مىكارىكه اين سازشمنماييد،  

گونه كه على (ع) مهنيهركس خواهان سالمت در وجوه خمتلف زندگى است، بايد استقامت را ركن اساسى زندگى قرار دهد، چنان
  راه منوده است:

  
  ٦.َمْن طََلَب السالَمَة َلزَِم اِإلسِتَقاَمةَ 
  ايد استقامت را مالزم خويش سازد.هركه خواهان سالمت است، ب

                                            
  .٢٥٤، ص ١: معني، فرهنگ فارسى، ج . بنگريد به ١
  .٦٤، ص ١. خوانسارى، شرح غرراحلكم و دررالكلم، ج  ٢
  .١٧٦البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ٣
  .٢٨. مهان، خطبه  ٤
  .٨٦. مهان، خطبه  ٥
  .٢١٥، ص ٥. خوانسارى، شرح غرراحلكم و دررالكلم، ج  ٦
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امريمؤمنان (ع) خود رتين منونه استقامت در مهه وجوه آن، در مدرسه تربيىت پيامرباكرم است. در نگاه على (ع)، مرز ميان پريوان 
اى كه در نامه كهطلبان، و اصالحگران و مفسدان به استقامت در راسىت و درسىت است؛ چنانحق و ياوران باطل، انقالبيون و فرصت

  گونه سخن رانده است:پاسخى به نامه معاويه است، اين
  ١.ِتْنُتمْ نا آَمنا َو َكَفْرُمتْ، َوالَيْوَم أَنا َأْسَتَقْمَنا َو فُ فَِإنا ُكنا َحنُْن َو أَنـُْتْم َعَلى َما ذََكْرَت ِمَن األُلَفِة َواَجلَماَعِة، فـََفرَق بـَْيَنَنا َو بْيَنُكْم أَْمِس أَ 

پيوند بودمي، اما ديروز اسالم ميان ما و مشا جداىي افكند. ما اميان آوردمي و مشا به كفر  كه يادآور شدى، ما و مشا دوست و همچنان
  ايد.گراييديد، و امروز ما استوارمي و مشا دستخوش فتنه

هاى زندگى است. پريوزى و روزى در سايه و در معركهارزش و اعتبار انسان به راسىت، درسىت و پايدارى او در حق، و استقامت ا
  شود.آيد و هركه در هر امرى استقامت بورزد، به توفيق اهلى به مهه مقصود يا خبشى از آن نايل مىاستقامت حاصل مى

  ٢.َمْن طََلَب َشْيئاً نَاَلُه أَْو بـَْعَضهُ 
  د] بدان يا به برخى از آن رسد.هر كه چيزى را جويد [و در راه آن تالش كند و استقامت ورز 

استقامت شرط توفيق و پريوزى در زندگى است. امام على (ع) در سخىن خطاب به فرزندش، حممد بن حنفيه چون در نربد مجل، 
  پرچم جنگ را بدو سپرد، فرمود:

اَألْرِض َقَدَمَك. اْرِم بَبَصرِك أَْقَصى اْلَقْوِم، و ُغض َبَصَرَك َواْعَلْم أَن  تـَُزوُل اْجلَباُل َو ال تـَُزل! َعض َعَلى نَاجِذَك أَِعِر اللَه ُمجُْجَمَتَك. تِْد ىف
  ٣.النْصَر ِمْن ِعْنِد اللِه ُسْبَحانَهُ 

ها را برهم فشار! كاسه سرت را به خدا عاريت سپار! پاى در زمني كوب ها از جا كنده شود، تو جاى خويش بدار! دنداناگر كوه
  كرانه سپاه نِه؛ بيم بر خود راه مده! و بدان كه پريوزى از سوى خداست!و چشم بر  

  ٤شود كه اهل راسىت، درسىت و استقامت باشند.توفيق اهلى نصيب كساىن مى

  م) علّو همت

مطلق  طور فطرى عاشق كمالِ گردد؛ زيرا انسان بهمعناى بلندمهىت از كماالتى است كه مستقيم به فطرت آدمى بازمىعلّو مهت به
دارد و خواهان امور واال و رسيدن به مراتب باالست؛ و از پسىت، زبوىن، هاى دور را دوست مىرو، بلندپرواز است و افقاست و ازاين

خوارى، امور دون و مراتب پايني بيزار است. اين واالطلىب و بيزارى از پسىت، انسان را به تالش و كوشش در جهت امور عاىل و مقاصد  
تر است. علو مهت، امور حقري و تر و قوىانگيزد و هرچه فطرت آدمى بيدارتر و شكوفاتر باشد، علّو مهت در انسان پُررنگبرمىكماىل 

ها و سازد، و آدمى را از فرورفنت در گنداب پسىتاندازد، نگاه انسان را باز، دل را وسيع و نظر را بلند مىپست را از چشم آدمى مى
  كه فرموده است:دهد. در منظر امام على (ع) ارزش آدمى به ميزان واالمهىت اوست، چنانها جنات مىحقارت

  ٥.َقْدُر الرُجِل َعَلى َقْدِر ِمهِتهِ 
  ارزش انسان به اندازه مهت اوست.

  در نگاه على (ع) انسانيت انسان به مهتش است و واالىي مهت، نشانه واالىي مرتبه انساىن آدمى است.
 ِ ْرُء

َ
  ٦مِتِه.امل

  ] انسان به مهتش است.[ارزش

                                            
  .٦٤البالغه، نامه . سيد رضى، ج ١
  .٣٨٦ت . مهان، حكم ٢
  .١١. مهان، خطبه  ٣
  ، عبارات پاياىن عهدنامه مالك اشرت.٥٣. بنگريد به: مهان، نامه  ٤
  .٤٧. مهان، حكمت  ٥
  .٦١، ص ١. خوانسارى، شرح غرراحلكم و دررالكلم، ج  ٦
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  هرچه مهت انسان باالتر، مقاصد او در زندگى واالتر و بزرگوارى او بيشرت باشد، ره او از انسانيت بيشرت است. به بيان على (ع):
  ١َخْريُ اِهلَمِم أَْعالَها.

  ها، واالترين آاست.رتين مهت
مرزهاى شاخص ميان انسان و حيوان، نوع مهت است. اينكه خواست هر موجود هويت هر موجود به مهت اوست و از مجله 

ياىب آن موجود. انسان موجودى واالمهت است و خواهد برسد، ميزاىن است در هويتگردد و به كجا مىچيز مىچيست، در پى چه
  ره است.اى ىبحيوان از چنني شاخصه

  ٢.ِإن السَباَع َمهَها الُعْدَواُن َعَلى َغْريَِهاِإن الَبَهائَِم َمهَها بُطُونـَُها، َو 
  چارپايان در بنِد شكم، و درندگان در پى جتاوز به هم هستند.

رود، و به حقارت يابد و در مراتب حيوانيت فرومىاگر انسان به مقاصد واالى انساىن پشت كند و از علّو مهت دور شود، تنّزل مى
شود، درحاىل كه حقيقِت منايد و مهه مهتش متوجه امور حيواىن مىخوىي در او ظهور مىخوىي و درندههكند، و چرندو پسىت ميل مى

چيز را براى خود انديشد، و مههخواهد در اسارت اموِر حقري مباند. انساىن كه جز به خود منىانسان، ميل به تعاىل و واالىي دارد و منى
انديشد و ايت آرمانش اين اندازه است، انساىن كه فارغ از دردهاى انساىن و شكم خودمنىخواهد، انساىن كه جز به پُر كردن مى

گرى منايد، انساىن  اى است تا جترب ورزد و خودكامگى و سلطههاى بشرى است، انساىن كه مهه آرزوهايش رسيدن به مقام و مرتبهغصه
اى دارد؟ براى چه زندگى سازد، از انسانيت چه رهى وجودش را لربيز مىكند و خودمدار ها جتاوز مىكه به حقوق و حدود ديگر انسان

كند؟ غايت او در زندگى چگونه غايىت است؟ و در ايت، چه خواهد شد؟ امريمؤمنان على (ع) از جايگاه زمامدارى دلسوز و درد مى
سر برند تا راه ِسري به امور واال را بر خود تنگ بهآشنا كه معتقد است مردمان بايد خوب زندگى كنند و در رفاه و آسايش و امنيت 

  نبينند، درباره خود و نوع مهتش در زندگى چنني فرموده است:
. وَ  ى َهَذا الَعَسِل، َو لَُباب َهَذا الَقْمِح، َو َنَساِئِج َهَذا الَقزرِيَق ِإَىل ُمَصفَبىن َهَواى، َو لكن َهْيَهاَت أَْن يـَْغلِ  َو َلْو ِشئُت الْهَتَدْيُت الط

  ٣.َعْهَد َلُه بالشَبعِ  يـَُقوَدىن َجَشِعى ِإَىل َختَريِ األْطِعَمِة َو َلَعل باحلَِْجاِز أَو اْلَيَماَمِة َمْن ال َطَمَع َلُه ىف اْلُقْرِص، َو ال
ْفس بر من چريه گردد و آزمندى يامب. وىل هيهات كه هواى نَـ هاى ابريشمني دست مىاگر خبواهم به عسل مصفا و مغز گندم و جامه

ها كشد و حال آنكه شايد در حجاز يا در ميامه بينواىي باشد كه به يافنت قرص ناىن اميد نداشته و هرگز طعم سريى را مرا به گزينش طعام
  نچشيده باشد.

  ٤.ىف َمكارِِه الدْهِر، أَْو َأكوَن ُأْسَوًة َهلُْم ىف ُجُشوبَِة اْلَعْيشِ  أَ أَقْـَنُع ِمْن نـَْفِسى بَأْن يـَُقاَل: َهَذا أَِمُري اْلُمْؤِمنَني، َو ال ُأَشارُِكُهمْ 
هاى روزگار شريك آنان نباشم؟ يا در سخىت زندگى برايشان منونه آيا بدين بسنده كنم كه مرا امريمؤمنان نامند و در ناخوشايندى

  نشوم؟
و َعما يـُرَاُد َبهيَمِة اْلَمربُوطَِة، َمهَها َعَلُفَها، أَِو اْلُمْرَسَلِة ُشُغُلَها تـََقمُمَها، َتْكَرتُِش ِمْن أَْعالِفَها، َو تـَْلهُ َفَما ُخِلْقُت لَِيْشَغَلىن َأْكُل الطيَباِت، كالْ 

  ٥!.اَهةِ َا، أَْو أُتْـَرَك ُسًدى، أَْو أُْمهََل َعابثاً، أَْو َأُجر َحْبَل الضالَلِة، أَْو أَْعَتِسَف طَرِيَق اْلَمتَ 
اند كه چون چارپاياِن در آغل بسته، كه مهه مهت ومقصودشان نشخوار علف است، غذاهاى لذيذ و دلپذير به مرا براى آن نيافريده

زند و غافل از آن هم مىها را بهخود مشغومل دارد، يا مهانند آن حيواِن رها گشته باشم كه تا چيزى بيابد و شكم از آن پُر كند، خاكروبه
ام انگارند، يا گمراهم خواهند و در طريق حريت، ام واگذارند، يا بيهودهفايدهاند كه ىبسازند. مرا نيافريدهت كه از چه روى فرش مىاس

  سرگردان پسندند؟

                                            
  .٤٢٥، ص ٣. مهان، ج  ١
  .١٥٣البالغه، خطبه . سيد رضى، ج ٢
  .٤٥. مهان، نامه  ٣
  . مهان. ٤
  . مهان. ٥
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  گردد.كشاند، و بلندمهىت منشأ كرامت و شرافِت رفتار و كردار مىمهىت، انسان را به رفتار و كردارى حقريانه مىپست
  ١.ْعُل اَجلِميُل يـُْنبُئ َعْن ُعُلو اِهلمةِ الفِ 

  دهد.كردار نيكو از بلندى مهت خرب مى
هاى شود و تا انسان نتواند مهت خود را واال منايد، به ارزشدنبال واالمهىت حاصل مىهاى انساىن بهها و كرامتبسيارى از شرافت

  رسد.انساىن منى
  ٢.يُنِتُجُهَما ُعُلو اِهلمةِ احلِْلُم َواألَنَاُة تـَْوأََماِن، 

  شوند.بردبارى و درنگ مهزادند و هر دو از مهت بلند زاده مى
دهد، وىل چون مهىت واال هاى حقري آزارش مىتا مهت آدمى واال نشود، او گرفتار مسائل پيش پا افتاده و دون است و پيوسته غصه

گردد و به سوى ارزش در زندگى آزاد مىهاى ىبد، و از امور حقري و گرفتارىشو هاى بزرگ در او پيدا مىهاى اصيل و غصهيابد، غم
  دارد.مسائل اساسى گام برمى

  به بيان على (ع):
  ٣.بَقدِر اِهلَمِم َتكوُن املهُمومُ 

  هاست.هاى انسان به قدر مهتغم و اندوه
بيشرت به شرافت و كرامِت امياىن و مراتب  ه هرچهمهِت واال حمرك تالش و كوشش در جهات واالست، و اهل اميان در پى آنند ك

اى را پلكاىن براى مراتب كنند، و هر مرتبهرسند، بسنده منىكوش و پُرتالشند و به آنچه مىرو سختواالى انساىن نايل شوند، ازاين
  منايند.اى توقف منىدانند و هرگز در مرتبهباالتر مى

ؤِمُن ... بَِعيٌد َمهُه.
ُ
  ٤امل
  من مهتش واالست.مؤ 

  ن) پايبندى به تعهدات

اى از تعهدات انساىن و انسان از آجنا كه انسان است و موجودى اجتماعى و داراى پيوندهاى اجتماعى است، در بنِد جمموعه
است. هرچه  تراش، شكوفاتر باشد، پايبندى او به تعهداتش مستحكمتر و فطرت اهلىاجتماعى قرار دارد. هرچه انسانيت انسان، قوى

مند شود، به عهد و پيمان، و تعهدات خويش پايبندتر انسان به مراتب باالترى از انسانيت دست يابد و از كمال عقلى بيشرتى ره
گردد. بنياد زندگى انساىن و رفتار ديىن، بر پايبندى به تعهدات اهلى، انساىن و اجتماعى استوار است؛ و تزلزل در اين كمال انساىن، مى
  سازد. على (ع) در سخىن راهگشا فرموده است:چيز را متزلزل، بلكه ويران مىهمه

  ٥.َأْصُل الِديِن أََداُء اَألَمانَِة َو الَوفَاُء بالُعُهودِ 
  جا آوردن و پايبندى به تعهدات است.دارى، امانت را بهبنياد دين

ترين وسيله صيانت فرد و جامعه عنوان مهماست. اين ويژگى بهكند، پايبندى به تعهدات آنچه سالمت انسان و جامعه را تأمني مى
  بايد مورد توجه قرار گريد.

  فرموده است: -مهمرتين استوانه روابط انساىن و اجتماعى -امريمؤمنان على (ع) در عهدنامه مالك اشرت درباره وفاى به عهد

                                            
  .٣٦٥، ص ١. خوانسارى، شرح غرراحلكم و دررالكلم، ج  ١
  .٤٦٠البالغه، حكمت . سيد رضى، ج ٢
  .٢٢٢، ص ٣. خوانسارى، شرح غرراحلكم و دررالكلم، ج  ٣
  .٣٣٣البالغه، حكمت . سيد رضى، ج ٤
  .٨٨، ص ١. التميمى اآلمدى، غرراحلكم و دررالكلم، ج  ٥
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ك ِه اْجِتَماعاً، َمَع تـََفرِق أَْهَوائِهْم، َوَتَشتِت آرَائِهْم، ِمْن تـَْعِظيِم اْلَوفَاِء باْلُعُهوِد، َو َقْد َلزَِم َذلِ ٌء َأَشد َعَليْ فَِإنُه لَْيَس ِمْن فـَرَاِئِض اللِه َشيْ 
  ١.اْلُمْشرِكوَن ِفيَما بـَْيَنُهْم ُدوَن اْلُمْسِلِمَني ِلَما اْسَتْوبـَُلوا ِمْن َعَواِقب اْلَغْدرِ 

مورد اتفاق نيست؛ حىت  -با متام اختالفاتى كه دارند -عى مهانند وفاى به عهد ميان مردم جهاندر ميان واجبات اهلى هيچ موضو 
  شكىن را آزموده بودند.كردند؛ زيرا عواقب پيمانآن را مراعات مى -عالوه بر مسلمانان - مشركان زمان جاهليت

رود؛ و مردمان در طول بقاى جوامع از دست مى ترين اسبابشدن پايبندى به تعهدات، اصلىدارى و سستشدن امانتبا شكسته
چيز براى سالمت و بقاى جوامع، به اند كه هيچتاريخ زندگى اجتماعى خود، جداى از دعوت فطرى و حكمى عقالىن، به جتربه دريافته

  اشرت چنني يادآور شده است:لكاندازه پايبندى به تعهدات امهيت ندارد. امريمؤمنان على (ع) درباره پايبندى به تعهدات در عهدنامه ما
ِذمَتَك باَألَمانَِة، َواْجَعْل نـَْفَسَك ُجنًة ُدوَن َما َو ِإْن َعَقْدَت بـَْيَنَك َو بْنيَ َعُدوَك ُعْقَدًة، أَْو أَْلَبْسَتُه ِمْنك ِذمًة، َفُحْط َعْهَدَك باْلَوفَاِء، َوارَْع 

َعَل اللُه َعْهَدُه َو ، َو ال ختَِيَسن بَعْهِدك، َو الَختِْتَلن َعُدوَك، فَِإنُه الَجيَْرتُِئ َعَلى اللِه ِإّال َجاِهٌل َشِقى. َو َقْد جَ أَْعطَْيَت ... َفال تـَْغِدَرن بِذمِتكَ 
  ٢.ْسَتِفيُضوَن ِإَىل جَوارِِه؛ َفال ِإْدَغاَل َو ال ُمَداَلَسَة َو ال ِخَداَع ِفيهِ ِذمَتُه أَْمناً أَْفَضاُه بـَْنيَ اْلِعَباِد بَرْمحَِتِه َو َحرِمياً َيْسُكُنوَن ِإَىل َمَنَعِتِه، َو يَ 

اگر پيماىن ميان تو و دمشنت بسته شد و يا تعهد پناه دادن را به او دادى، جامه وفا را بر عهد خويش بپوشان و تعهدات خود را 
شكىن مكن، و در عهد خود خيانت روا مدار، و دمشنت را هرگز پيمان حمرتم بشمار! و جان خود را سپر تعهدات خويش قرار ده! ...

دارد. خداوند، عهد و پيماىن را كه با نام او منعقد مفريب! زيرا غري از شخص جاهل و شقى، كسى چنني گستاخى را بر خداوند روا منى
به آن پناه برند و براى اجنام كارهاى خود به جوار او  شود، با رمحت خود مايه آسايش بندگان، و حرمي امىن براى آنان قرار داده تامى

  متمسك شوند. بنابراين، فساد، خيانت و فريب در عهد و پيمان راه ندارد.
منايد و يا در عهد و پيمان، خيانت و فريب روا شكىن مىكه پيماناش به تعهدات اوست و آنانسانيت انسان به ميزان پايبندى

روست كه در امور انساىن هيچ چيز مانند پايبندى به عهد و پيمان مورد تأكيد قرار  بريون رفته است. ازايندارد، از صورت انساىنمى
على (ع) در سفارش خود بر اين امر بسيار تأكيد ورزيده است. آن حضرت خود، سخت پايبند عهد و پيمان و نگرفته است. امام

يكار صفني با آنكه راضى بدان وضع نبود، اما چون حكميت را پذيرفت و كه در ماجراى حكميت در پتعهدات خويش بود، چنان
  اى با معاويه منعقد شد، آن را حمرتم مشرد و در پاسخ كساىن كه خواهان نقض عهدنامه پس از انعقاد آن بودند، فرمود:نامهصلح

  ٣.أبـَْعَد أَْن َكَتْبَناُه نـَْنُقُضُه؟ َهَذا الُجيوزُ 
  نوشتيم، نقض كنيم؟ اين كار جايز نيست. آيا پس از اينكه آن را

مادام كه پيمان برقرار است، شكسنت آن جايز نيست؛ زيرا هر پيمان و تعهدى، پيمان و تعهد با خداى متعال است و جز انسان 
، بر پايبندى به عهد دارد. امريمؤمنان على (ع) وقىت پيماىن ميان مردم مين و ربيعه نوشتناداِن بدخبت، كسى بر خداوند گستاخى روا منى

و پيمان سخت تأكيد منود. در واقع، به مهگان آموخت كه پايبندى به تعهدات چه قدر و قيمىت دارد و تا چه اندازه بايد حمرتم مشرده 
  شود:

 َعهَد اِهللا   َهَذا َما اْجَتَمَع َعَليِه أَْهُل الَيَمِن َحاِضُرَها َو باِديَها، َو رَبيَعُة َحاِضُرَها َو باِديَها ... ُمث َعَليهْم بذِلَك َعْهَد اِهللا َو ِميثَاَقُه، ِإن ِإن
  ٤.كاَن َمْسُؤوًال 

برند ... سر مىكه در بيابان بهكه در شهر حاضرند و چه آناناند، چه آناناى است كه مردم مين و ربيعه آن را پذيرفتهنامهاين پيمان
است. مهانا از پيمان خدا پرسش خواهد شد.و عهد و ميثاق خدا بر اين مجله بر عهده آ  

                                            
  .٥٣البالغه، نامه . سيد رضى، ج ١
  . مهان. ٢
  .١٩٧. الدينورى، األخبار الطوال، ص  ٣
  .٧٤البالغه، نامه . سيد رضى، ج ٤
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گردد. در نگاه حضرت على (ع) پايبندى به تر مىاش بر عهد و پيمان، حمكممند شود، ايستادگىهرچه انسان از رشد بيشرتى ره
  پذيرد:عهد و پيمان چنان است كه خداوند جز آن را منى

  ١.صاِلَح، َو اليـَْقَبُل اهللاُ ِإّال الَوفَاَء بالشروِطَوالُعُهودِ ِإن اهللاَ تـََعاَىل ال يَقَبُل ِإّال الَعَمَل ال
  كند.ها را قبول منىپذيرد و جز وفاى به شروط و پيمانخداى متعال چيزى جز عمل صاحل را [از بندگان خود] منى

ميزان دستياىب بدين كماالت؛  جهاىن، عرصه آزموىن براى كسب كماالت انساىن است، و رشد و تعاىل آدمى در گرو زندگى اين
  منايد.زند، و هم سعادت زندگى ابدى را تأمني مىجهاىن رنگ زيباىي، نيكوىي و خوىب مىصورت و سريت زندگى اينكماالتى كه هم به

  پرسش و پژوهش

  . چرا زندگى بدون ادب كماىل جز تباهگرى نيست؟١
  البالغه بيابيد.هاىي از عبارات ج. براى هر يك از كماالت مطرح شده در اين فصل، منونه٢
  توانيد بيابيد؟البالغه مىهاى ادب كماىل ديگرى در ج. چه شاخصه٣

  منابع براى مطالعه بيشتر

  طالب (ع).البالغه، قم، مدرسه االمام على بن أىب. ناصر مكارم شريازى و اكرب خادمى اصفهاىن، اخالق اسالمى در ج١
  البالغه، ران، مؤسسه حتقيقاتى و انتشاراتى فيض كاشاىن.ق در ج. سيد كاظم ارفع، اخال٢
  البالغه)، ران، دريا.. مصطفى دلشاد راىن، طاير فرخ پى (كماالت انساىن در ج٣
  
  
  

                                            
  .٢٩٤، ص ٢؛ القمى، سفينه البحار و مدينه احلكم و اآلثار، ج ٤٧، ص ٢؛ ج ١٨٢، ص ١. الكليىن، الكاىف، ج  ١
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  واژگان

بخش اول

  هاها، تلهَأْشرَاك: مجع َشَرك، دام
  هاها، تباهىَأَضالِيل: مجع اْضُلوَله، گمراهى

  : آموخته است، ياد گرفته است.اقْـَتَبسَ 
  أَماَمكم: پيشاپيش مشا

  ِإْمرِئ: انسان
  ها، شهواتأَْهَواء: مجع َهَوى، اميال، خواسته

  راندحتدوكم: مشا را مى
  بار شويدَختَففوا: سبك

  تَلحقوا: برسيد
  ُجهال: مجع جاِهل، نادانان، جاهالن

  هاها، ناآگاهىَجَهاِئَل: مجع َجهاله، ناداىن
  حجت: دليل روشن

  ِحصن: قلعه، دژ
  حيف: كج شدن از حق

  الرعّيه: مردم (ملت)
  ُزور: باطل، دروغ

  كنندگانزوراً: زيارت
  الَسْبَقه: مسابقه
  صراماً: مقصد

ل: مجع َضاّل، گمراهان، منحرفان از راه راست و دين ُضال  
  عاش: زنده باشد (زندگى كند)

  عذر: دليل
  دن، پيچاندن، برگرداندنَعَطَف: متمايل كر 

  الغايه: پايان
  ُغرور: فريب، خدعه

  َفأصِحْر: پس آشكار كن
  الُفجور: بدكارى

  قائم به: به سبب او ايستاده
  َقد ُتَسمى: ناميده شده است، ناِم ... بر خود اده است.

  لَْيَس بِه: در صورتى كه عامل نيست.
  ما ابعده: چه بسيار دور

  خربچه ىبَما أَْغَفَله: 
  ما افظََعه: چه دشوار و مرگبار

  املَتجّلى: آشكار، منودار
  گريندهُمدِّكر: عربت

  ُمسَتنكر: ناممكن
ْعِلن: آشكاركننده

ُ
  امل

  َمفزَع: پناه، پناهگاه
  ُمكَرم: گرامى داشته شده

  ُملَجم: دهان دوخته
  بارَملهوف: اندوه

  ُمنَقَلب: بازگشت
  نُْطق: سخن

  سر مشا َوراءكم: پشت
  داندُحيِسن: زيبا و نيك مى

  انديُنَتظُر: به انتظار نگاه داشته
  بخش دوم

  فصل اول

  ترينترين، نزديكآَنس: مأنوس
آَنَسُهم: مونس و مهدم آنان شود، تنهاىي و دلتنگى آنان را از 

  ميان بربد.
  أَثـَْبَتُه: او را پذيرفته است، تصديقش كرده است.

  ترينآمادهَأْحَضر: حاضرترين، 
  تر، مؤثرترتر، برانگيزهأَْدَعى: داعى قوى

  اش، قدمي بودنشأَزَليِتِه: آغاز نداشتنش، جاودانگى
  هاها، عنانأَزِمه: مجع زَِمام، افسارها، لگام

  َأَسْأَت: بدى كردى.
  هاها، پوششَأْسَتار: مجع ِسْرت، پرده

اسنت از، طلب : محايت خواسنت از، پناه خو -اِإلْسَتَجاَره ب
  يارى و فريادرسى كردن از
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اِإلْسِتْعتاب: رضايت، خشنودى، راضى كردن، جلب رضايت  
  كردن

  اْصَطَفاُه: برگزيدش
  اْصطََنَعُه: درستش كرد، ساختش، اجيادش كرد.

  َأْصَفاُه: ... را به آن اختصاص داد.
هاى آشكارى هاى بارز و آشكار، نشانهأَْعالم الظُهور: نشانه

  پيداىي اوو 
  هاأَْعالم: مجع َعَلم، نشانه

  أَقَاَم: بر پا كرد، راست و استوار كرد.
ِإقَاَمه: قرار يافنت، استقرار و سكون داشنت، ساخنت، بنيان 

  ادن
  اْمَتَنَع َعَلى: سر برتافته است از، ناممكن بوده است بر

  َأْن يَتَعظَم: خود را بزرگ بداند، تكرب منايد.
ْسِلُموا َلُه: اين است كه تسليم او شوند، مطيع و أَْن َيْستَ 

  بردارش شوند.فرمان
  درپى، توبهاإلنَابَه: بازگشت پى

  ِإْنس: انسان، آدميزاد
أَْنِصْف ... ِمن ...: منصفانه حق ... را در برابر ... بده، 
عادالنه حق ... را در مقابل ... ادا كن، حق ... را در مقابل 

  ه.... به طور كامل بد
  أََوان: وقت، هنگام

  هااَألْوثَان: مجع َوثَن، بت
كسى اجياد كند، حس أَْوَحَشْتُهْم: در آنان احساس تنهاىي و ىب

  وجود آورد.تنهاىي و دلتنگى در آنان به
  تر است براى ...: سزاوارتر است براى ...، شايسته-أَْوَىل ب

  بَاَن: جدا شد.
  الَبائِن: جدا

  ست از، از ... خرب داشته و دارد.َبَطَن: آگاه بوده ا
  نظر و ديد كامل اوبَعيِنِه: حتت

  تـَرَاِخى: فاصله داشنت، دور شدن
  َتْسَرتِْمحَُه: از او رمحت طلىب، از او خبشايش خبواهى
  َتَكفَل به: به عهده گرفته است، متعهد شده است.

  كند.كند، از قبولش خوددارى مىتـُْنِكرُُه: انكارش مى
  جّن، پرىَجان: 

  اجلَْرِميَه: ُجرم، گناه
  َجسيم: كالن، ناور، بزرگ

  َجل: بزرگ شد.
  َجالل: بزرگى، عظمت، شكوه

  َحَسَب: حساب كرد، مشرد.
  َحْيُث: آجنا كه، آن زمان كه

  َحريَ: حريان كرد، متحري ساخت، سرگردان كرد.
  ِحني: زمان، هنگام

  َخاصه أَْهِلَك: خويشان نزديكت
  َربَ: آگاه بوده است از، از ... خرب داشته و دارد.خَ 

  هاها، خزانهَخزَاِئن: مجع ِخزَانَه، گنجينه
  َخِفيات اْألُموِر: امور پنهاىن و اىن

  هاها، تنهاىياْخلََلَوات: مجع َخْلَوه، خلوتگاه
  ِخَريَه: رتين، برترين
  كننده بهالّداّل َعَلى: راهنماىي

  ها، اركانها، پايهِدَعاَمه، ستونَدَعائِم: مجع 
نظر از بندگانش، نظر از بندگانش، قطعُدوَن ِعَباِدِه: صرف

  جز بندگانشبه
  الرخاء: آسايش

  َرِعيه: مردمان، مردم، شهروندان
  الزالزل: پيشامدهاى زير و روكننده
  السرَائِر: مجع َسرِيَره، رازها، اسرار
  م كرد.َشد: حمكم بست، سفت و حمك

  َشكور: بسى سپاسگزار
  ُصبْت َعَلْيهْم: رخيته شود بر آنان، سرازير شود بر آنان

  َصُغَر: كوچك شد، خرد و ناچيز شد.
  الضَمائِر: مجع َضِمري، امور دروىن و اىن، امور پوشيده و خمفى

  ِعَظم: بزرگى، عظمت
  َعَلى َعيِنِه: حتت عنايت و حفاظت خودش

  سوا شدن، رسواىياْلَفِضيَحه: ر 
  َقَضاء: ُحكم، خواست، فرمان

  اْلَقْهر: چريگى، غلبه
  ِكْربيَاء: بزرگى، عظمت، پادشاهى و فرمانرواىي
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نياز كردن از هر چيز ِكَفايَه: كفايت كردن، كاىف بودن، ىب
  ديگر

  ال يْنَبِغى: شايسته نيست، سزاوار نيست.
  التـَْهِتُكوا: ندريد، پاره نكنيد.

  : به گناه آلوده نشود.اليْأمثَُ 
  الحييف: به برياهه نرود.

  َجلَُأوا إَىل: به ... پناه آوردند.
  َلطَاَفه: رقيق بودن، لطيف بودن، لطافت

  ملَْ يـََرُه: او را نديده است.
ملَْ َيَشِدْد: با تو مشاجره نكرد، با تو جر و حبث نكرد، مورد 

  حسابرسى قرارت نداد.

  تو شتاب نكرد. ملَْ يـَُعاجْلَك به: در ...
ملَْ يـَُعريَْك به: به سبب ... سرزنشت نكرده است، به دليل ... 

  نكوهشت نكرد.
  ملَْ يـَْفَضْحَك: رسوايت نكرد.

ملَْ يـُْلجْئَك ِإَىل: تو را وادار به پناه بردن به ... نكرده است، تو 
  را به رو آوردن به ... جمبور نكرده است.

  ، مأيوست نكرد.ْسَك: نااميدت نكرد -ملَْ يُؤب
  َما ُدونَُه: هر چه جز او، غري او

  َما ِسَواه: هر چه جز اوست.

  اْلَمَتاب: توبه، بازگشت
  ُحمَْدث: نو، جديد، حادث، داراى آغاز

  ُمزَايـََله: جدا شدن، جداىي
ها، منشأها، ها، خاستگاهَمَصاِدر: مجع َمْصَدر، سرچشمه

  هاها، نشأت گرفنتسرچشمه گرفنت
  هاى بسنتهاى گره خوردگى، حملد: مجع َمْعِقد، حملَمَعاقِ 

  ُمَقارَنَه: مهراهى، پيوند خوردن
ُمَقل: مجع ُمْقَله (ُمْقَله: مهه چشم اعم از سياهى و سفيدى آن 

  هاها، چشمرا گويند.) ديده
  هامكاره: ناخوشايندى

  ُممَاسه: ملس كردن، متاس داشنت
  ت كشيدنت ازنـُُزوَعَك َعْن: جدا شدنت از، دس

  النْقَمه: عقوبت، جزا، كيفر
  َوُقور: آرام و استوار

  َهًوى: ميل، متايل، گرايش، عالقه
  بيندشيـُْبِصرُُه: مى

َحيُْجُبَك َعْنُه: حجاب ميان تو و او شود، بني تو و او فاصله 
  اندازد. (مانع شود)

او َيْشَفُع َلَك إِلَيِه: شفاعت تو را نزد او كند، براى تو نزد 
  گرى (وساطت) كند.مياجنى

  فصل دوم

  هاآَذان: مجع أُُذن و أُْذن، گوش
  نـَْفَجْرُمتْ: بريون شديد، در آمديد.

  هاها، پوچپايهها، ىباساسها، ىباألَبَاِطيل: مجع اْبطُوَله، باطل
  ترين، رتيندستترين، گشادهَأْجَود: خبشنده

، استحكامش خبشيد،  َأْحَكَمُه: استوارش ساخت، حمكمش كرد
  كارآمد و مؤثرش كرد.

  َأْمحَى: داغ كرد، حرارت داد.
  جا آورد.أَدى: اجنام داد، ادا كرد، اقدام كرد، به

  أَْذَهَب: بُرد، از ميان بُرد.
  اْرتَِعاد: لرزيدن، لرزش

  اْرَتِعاِد فـَرَاِئِصِه: از ترس و وحشت به لرزه افتادن
  د.َأَضاَء: روشن كرد، روشىن خبشي

  هاها، تباهىاَألَضالِيل: مجع اْضُلوَله، گمراهى
  اِإلْعِتَصام: پناه آوردن، توسل و متّسك، پناه بردن

  أقَاَم: راست و درست كرد، اصالح كرد، صاف و تراز كرد.
  إْجنَاز: اجنام دادن، عملى كردن، جامه عمل پوشانيدن به

  ترينَأْجنَب: واالترين، ارمجندترين، برترين، شريف
  انـْزَاَح: كنار رفت، برداشته شد، برطرف شد.

  انـَْغَلَق: بسته شد، بسته بود.
  ور ساخت، برافروخت.أَْوَرى: شعله

  كار بست، بسيار تالش ورزيد.بَاَلَغ: ايت كوشش خود را به
  اْلَربيه: خملوقات، آفريدگان

  هاها، اللُبْكم: مجع أَْبكم، گنگ
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ِيِه: مهراه با وحى خود كه به ايشان مبَا َخصُهْم بِه ِمْن َوحْ 
  اختصاص دادش

  بـَيَنُه: روشنش ساخت، واضح و آشكارش كرد.
  مانده، واماندهرونده، عقبالتاِىل: از پى

  ]التْبِليغ: رسانيدن، ابالغ كردن [پيام اهلى
  َختَلَف: عقب ماند، پس ماند، عقب افتاد.

برهان نداشِنت [خدا] در برابر  تـَْرِك اإلْعَذاِر إِلَيهْم: دليل و
آنان باقى گذاشنت، عذر و انه آنان، جاى عذر و انه براى

  دادندستشان
  َتَسنْمُتْم: بر فراز ... رفتيد، فرا رفتيد بر، سوار شديد بر

َمَها: از آن پيشى گريد، از آن جلو بزند. تـََقد  
  َجَرْت: جارى شد، روان شد.

  هاوش و خروشَجيَشات: مجع َجيَشه، ج
  ُحجه: دليل و برهان

  اْخلَابط: حريان، سرگردان، سرگشته، برياهه رفته
  دارانداران، گنجينهاْخلََزنَه: مجع َخازِن، خزانه

هاى هاى مشخصه، صفتَخَصاِئص: مجع َخِصيَصه، صفت
  هاى خاصويژه، ويژگى

  َخصُهْم بِه: به آنان اختصاصش داد، ويژه آنان گردانيدش
  َخلَف: بر جاى گذاشت، به جا اد.

ها در، ها و دست وپا زدنَخْوَضات: مجع َخْوَضه، وارد شدن
  ها درغوطه خوردن

  َخَوى: سقوط كند، فرو افتد.
  الداِمغ: درهم شكننده، از ميان بَرنده

  َدَعا: دعوت كرد، فرا خواند، تشويق كرد و برانگيخت.
  كنندگانعوتُدَعاه: مجع داعى، خوانندگان، د

  ها، اركانها، پايهَدَعائِم: مجع ِدَعاَمه، ستون
  هاها، گنجينهَدفَائِن: مجع َدِفيَنه، هر آنچه كه دفن شود، گنج

  َدوار: گردان، گردنده، چرخان
  ِدميَه: باران آرام و مداوم

  رَايَه: پرچم، بريق
  ُرُسل: مجع رسول، فرستادگان

  مأمور رساندن پيام اهلى ُرُسل السَماِء: فرشتگان
  َزَهَق: هالك شد، نابود شد.

  هاها، جادهُسُبل: مجع َسبيل، راه
  السرَار: آخرين شب ماه قمرى، تاريكى، شب تاريك

  هاها، آستانهها، آبشخورها، راه آبَشرَائِع: مجع َشرِيَعه، راه
  هاَشرَاِئف: مجع َشريَفه، ارمجندها، ارزمشندها، شكومهندها، واال

  معناى لباس زير است.الشَعار: نزديكان، خاصان، اصل آن به
  ِشيَمه: ُخلق و خو

  كنندهَصاِدعاً: آشكارا گوينده، روشن و واضح بيان
  ُصّم: مجع َصماء، َكرها، ناشنواها

  َصْمت: سكوت
  هاها، خوىبالصَنائِع: مجع َصِنيع و َصِنيَعه، نيكى

  هاها، تاخنتا، محلههَصْوالت: مجع َصْوَله، يورش
  ِضياء: روشناىي، روشن شدن

  الظْلَماء: تاريكى، ظلمت
  ِعَده: وعده، پيمان

  اْلَعْلياء: بلندى، رفعت، شرف
  عماد: ستون

  ُعْمى: مجع أَْعَمى، كورها، نابيناها
  َعْيَبه: ظرف، خمزن

  َعْيش: زندگى، وسيله زندگى، مايه حيات
  و استفاده به دست آَوَرد.َغِنَم: غنيمت بـََرد، ره 
ها،  ها، مصيبتها، سخىتها، اضطراباْلِفَنت: مجع ِفْتَنه، آشوب

  هاگمراهى
هاى زير بغل كه در هنگام ترس فـَرَاِئص: مجع َفرِيَصه، ماهيچه

  لرزد.مى
اْلَقابس: جوينده آتش يا نور يا علم، برگرينده آتش يا نور، 

  فراگرينده علم
  تقيم، راست و آسان و استوارقَاِصَده: راحت و مس

  قـََبس: آتش، شعله آتش
  َكْهًال: ميانسال

  ها، مأواهاُكُهوف: مجع َكْهف، غارها، مأمن
  شود.ماند، ى منىال َختُْلوا: خاىل منى

طراز شود با آنان،برابر و همال ُيَسوى ِْم: هم سطح منى
  شود با آنانمنى

  آيند بهر منىشوند به، دال تـُْؤَتى: وارد منى
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  شود با، قابل مقايسه نيست باال يـَُقاُس: سنجيده منى
  َجلَأ: پناهگاه، مأمن، پايگاه

  َلزَِمَها: مهراه آن باشد، مالزم و مهدم آن باشد.
لَِيْسَتاُدوُهْم: تا از آنان خبواهند كه به ... عمل كنند، تا از آنان 

  خبواهند ... را ادا كنند.
اى : تا به سبب ... عذر و انه-جه َهلُْم بلَِئال جتََِب احلُْ 
  نداشته باشند.

  َماضياً َعَلى: قاطع در، جدى در، كارا و كارى در
  گريندهُمَتَتبع: دنبال كننده، به دنباِل ... رونده، پى

  ها، پمادهاى روغىنَمرَاِهم: مجع َمْرَهم، مرهم
  در رفت.َمَرَق: بريون شد، به

شود، كساىن  : كساىن كه از آنان باران طلب مىاْلُمْسَتْمَطرينَ 
  شود.كه از آنان يارى و خري خواسته مى

  َمَضى: رفت، پيش رفت.
ْعِلن: آشكاركننده، بيان

ُ
  كنندهامل

  َمْغُمور: پوشيده، پنهان
  ُمَقام: جا، مكان، اقامتگاه، جايگاه

  اْلَمْقِدرَه: قدرت، تواناىي
  َمْنبت: اصل، ريشه، حمل رويش

  ْنِسى: فراموش شده، از ياد رفتهمَ 
  َمْنِطق: گوياىي، بيان، نطق

  زىنَمَواِسم: مجع ِميَسم، ابزار داغ
  هاها، جاىَمَواِطن: مجع َمْوِطن، حمل

  َمْوت: مرگ، مرياننده، مايه مرگ
  َمْوئِل: پناهگاه، ملجأ، جايگاه

  ِميثَاق: عهد، پيمان
  ِنَصاب: جايگاه اصلى، اصل، خاستگاه

  النِصيحه: خريخواهى، ارشاد خالصانه
  سازىنـََفاذ: اجنام يافنت، اجرا، عملى
  هايافتهها، افزايشها، زيادشوندهنـََوامى: مجع نَاِمَيه، رشدكننده

سوى مردمان فرستاد. درپى بهَواتـََر إِلَيهْم أَنْبَياَءُه: پيامربانش را پى
فاصله زماىن وجود كه ميان هر پيامرب و پيامرب بعدى طورى(به

  درپى)داشت، يعىن فرستادن به تناوب و پى
  كننده، حفظكننده: در برگرينده، كامًال دريافت-َواِعياً ل

ها، دمسازها، دوستان نزديك َوالِئج: مجع َولِيَجه، مهرازها، مهدم
  و قابل اعتماد

 ]: مراد فراواىن و انبوهى علم و تراكم آن درَهَجَم [ُِم اْلِعْلمُ 
  هاى ايشان است.سينه

  ُهِدَيْت: هدايت شدند، راه يافتند.
  كند.رساند، ابالغ مىيـَُبلُغ: مى

  يُِثريُوا: به حركت درآورند، به پا كنند، برانگيزند.
َحيَْتجوا َعَليهْم: اقامه حجت (دليل) كنند براى آنان، حجت 

  (دليل) بياورند براى آنان
، به يادشان اندازند، به آنان يادآورى  يُذَكُروُهْم: به يادشان آرند

  كنند.
  يـُُروُهْم: نشانشان دهند، به آنان بنمايانند.

  يَزَرُعوَها: آن را بكارند.
  گردد.گردد، باز مىُء: بر مىيَِفي

  يُوِدُعوَها: آن را بسپارند.

  فصل سوم

  فْـَرتََض: واجب كرد، فرض كرد، بايسته گردانيد.
  قْـَتَصَر: بسنده كند.

  ُرٌء: انسان، شخصمْ 
  أْجَحَف: اجحاف كرد، ستم كرد، به حق جتاوز كرد.

  َأْجَداث: مجع َجَدث، قربها، گورها
اإلْدَغال: فساد كردن، تباه كردن، نرينگ زدن، كاله سر كسى  

  گذاشنت، دوروىي

  أَدوَها: آن را ادا كنيد، آن را به جا آوريد.
  هاراههاى مهوار، ميانهأَْذالل: مجع ِذّل، راه

  أَذى: آزار، اذيت
  أْمسََع: شنواند.

  أَْعَجَل: شتاب داد، به شتاب فرا خواند.
  َأْن يـَُعاَن: كه يارى داده شود، كه نياز به يارى داشته باشد.

  أَْهُلُه: شايسته آن است.
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  مبَْبَلِغ ُجْهِدِهْم: به اندازه توانشان
: آشكار كرد. َبـَني  
  آيد.دنبال مىا، كيفرهاىي كه بهَعه، پيامده -تَبَعات: مجع َتب

  دهد.سنگ و برابر با يكديگر قرار مىتـََتَكافَأُ: هم
  تـُرَاث: ماِل ميت، آنچه از مرده به ارث برسد.

  تـََعدى: فراتر از حق رود، پاى از حق برون د، تعدى كند.
  تـََفضًال: از روى فضل

  تـَْقِصُدوا: به راه راست رويد.
دادن، به عدالت رفتار كردن، از يكديگر  التَناُصف: انصاف

  انصاف خواسنت، درباره ديگران انصاف روا داشنت
جانبه طور وسيع و مههالتَواُصف: براى ديگران وصف كردن، به

  وصف كردن
  تـََوسعاً: از روى گشايش و افزوىن

  تـَْوِفُري: فراوان ساخنت
زرگ، فاجعه از كننده. بالى بسيار بَجاِئَحه: آفت، آفِت هالك

كن معناى هالك كردن، مستأصل كردن، ريشهبه» َجْوح«ماده 
  كردن، نابودكردن

  اجلَْْور: ستم، جتاوز به حق، از حق منحرف شدن
َحاِديِه: سرود خوانش. َحاِدى اسم فاعل از ماده ِحداء 

معناى كسى است كه با آواز خمصوص خود شرتان را سرگرم به
دارد و آن سرود و آواز را وا مى كند و به حركت سريعمى

  ناميدند.ُحَدى مى
  َحىت تـَْبَدُؤونا: تا مشا بياغازيد، تا اينكه مشاشروع كنيد.

  َحَجْجَناُهْم: با آنان گفتگو و احتجاج كنيم.
  ] ها را برگرداند.َحوَهلَا: آن [نعمت

  : به خطر انداخت.-َخاَطَر ب
  ى يا متهمَخْصم: دمشن، يكى از دو طرف دعوا، مدع

  اشاش، خوانندهَداِعيه: منادى
  َدنِيه: پسىت

  هاالرَغاِئب: مجع َرِغيَبه، متايالت، خواسته
  امي، با ما برخورد كرده است.امي، خوردهُرِميَنا: گرفتار شده

  َساقـَْتَك: تو را سوق دهد، بكشاندت، تو را برساند.
  َسَواء: يكسان، مساوى
  هاها، گردشها، دگرگوىنديدنُصُروف: مجع َصْرف، گر 

  َصغرَْتُه: او را كوچك بشمار آورند.
  شود.رود، چشم داشته مىُطِمَع: اميد مى

  َعز احلَْق بَيَنُهْم: حق عزت و ارمجندى يابد، حق حاكم شود.
  هاى روحىهاى رواىن، حبرانِعَلُل النُفوس: بيمارى

يم، با آنان حرىف ندارمي، كننظر مىَعمْمَناُهْم: از آنان صرف
  كنيم.چون ديگران با آنان رفتار مى

  عيبَغَري َمْدُخول: ىب
  فَاِدح: حادثه سنگني، بال

شود، كسى َفال ُيْسَتوَحُش: در نتيجه احساس وحشت منى
  گردد.بيمناك منى

ء: مال ديواىن، دستاورد غنيمت جنگى، آنچه به شخص اْلَفيْ 
  گردد.باز مى
  دهد.: پس آا را قرار مىفـَُيِقرَها

  فَيِئُكْم: درآمدهايتان
  شود.قَاَمْت: برپا مى

  َقصَر: كوتاهى كردن
  َقَضاء: فرمان

  شود.ال ُيْسَتْوَجُب: وجوب آن خواسته منى
ِلُكل َعَلى ُكل: براى هر يك بر ديگرى، به نفع يكى بر عهده 

  ديگرى
  َلْن تـَْعَتاَض: هرگز برنگرداند.

 َلُه اهللاُ: آنچه را خدا بر عهده او واجب كرده است.َما َمح  
َما َصِحْبُتُمونَا: مادام كه مهراه ما هستيد، مادام كه مصاحب و 

  معاشر ما هستيد.
  هاى روشنَحمَاّج: مجع َحمَّجه، راه
  اْلَمزِيد: زيادى، افزوىن
  ُمَضاَعَفه: چند برابر

  هاداشتَمطَاِمع: مجع َمطَمع، اميدها، چشم
هاى بسته شدن و گره خوردن،  َمَعاِقْد: مجع َمْعِقد، حمل

  هاها، بستنگاهگاهگره
  هاها، عالمتَمَعاِمل: مجع َمْعَلم، نشانه

  هاى روشن و آشكارَمَناِهج: مجع َمْنَهج، ِمْنَهج و ِمْنَهاج، راه
  َمَؤّدى: اداكننده، منجر شونده

  كنيم برايشان.راهم مىكنيم براى آنان، فنـَُبوئـُُهْم: آماده مى
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  ] ها را از ايشان گرفت.نـََزَعَها: آن [نعمت
  َنِسيَنا: فراموش كردمي.
  النِصيَحه: خريخواهى

  نـَْهج: راِه روشن
  َواْصِدُفوا: پشت كنيد، اعراض كنيد، برگرديد.

  ها به خردى در او نگرند.َواقْـَتَحَمْتُه اْلُعيوُن: چشم
د به آنان، ايشان را خمصوص دهَخيَْتصُهْم: اختصاص مى

  كند.سازد ايشان را، منحصر آنان مىكند، ويژه مىمى
  برد.كند، باال مىيـَْعُلو: بلند مى

  فصل چهارم

  اآلثَام: مجع إمث، گناهان
  ] به تأخري انداختيد.أَْرَجْأُمتَا: [مشا دو تن
  هامعناى افسارها و لگامأَزِمه: مجع زمام، به

  ساز، متام كندار، كاملدار، گشادهراخْغ: ف -َأْسب
» استيثار«اْسَتْأثـَْرُت: به خود اختصاص دادم، خودگزيىن كردم. 

  خواهى و استبداد است.خودگزيىن، متامت
  اْشَتدوا: دويدند.

» َشْعر«است كه از ماده » ِشعار«و » ِإْشعار«َأْشِعْر: از 
معناى به» شعار«معناى مو و به» َشْعر«ساخته شده است. 

لباس زير است. لباس زير را شعار گويند چون به موى تن و به 
معناى اين است كه لباس در واقع به» َأْشِعرْ «چسبد. بدن مى

زير خود قرار ده، و در اينجا مراد آن است كه رمحت به 
مردمان و دوسىت ايشان و لطف به آنان از ته دلت و با مهه 

  رى و زباىن.وجودت و از درونت باشد، نه ظاه
  معناى آزاد كردن است.أَْعَتْقُتُكْم: آزاد كردم. از ِإْعَتاق به

  أَِعيُنوِىن: مرا يارى دهيد.
  هاأَْغرَاض: مجع َغَرض، هدف

  أال يـَُقاروا: قرار نگريند، آرام نگريند، سكوت نكنند.
  ِإْمرَتِِه: حكومت او

  اُألْمِنيه: آرزو
  األَنَام: مردمان، آفريدگان

گريند و به سرعت اقدام هل اْلَباِدرَه: كساىن كه زود خشم مىأ
خشم » باِدَره«كنند. مستبدان، تيزخوبان، خودكامگان، مى

شود و به زبان آيد. است و آنچه هنگام غضب ظاهر مى
معناى ظهور ناگهاىن است، و چون به» بدور«اصل آن از 

  معناى خشم آمده است.يابد، بهخشم ناگهان ظهور مى
  بـَّر: نيكوكار، بِّر: نيكوكارى و كار نيك

  بـََرَء: آفريد.
  بَِليَتُكْم: ابتالى مشا، آزمايش مشا، گرفتارى مشا

معناى زير و روكردن، آميخنت، ييج  تـَُبْلَبُلن: از بـَْلَبَله و بِْلبال به
  كردن

  تـََرجُلوا: پياده شدند.
  شويد.ُتَساُطن: در هم مى

  اىي، درخششَتْسِنَيه: روشن
  شويد.كشيد، بدخبت مىَتْشَقْوَن: به شقاوت مى
  افكنيد.اندازيد، به رنج مىَتُشقوَن: به مشقت مى

معناى فروافتادن به» تـََقحم«تـََقحَمْت: فرو افتاد، هالك شد. 
  باكانه و بدون انديشه در كارى.ىب

  تـَْوِفري: به فور رساندن، فراوان كردن
مجع َجبّار، ستمگران، سركشان، زورگويان،  رَه: -اْجلََباب

  خودكامگان
  هاَحَلق: مجع َحْلقه، حلقه

اى است كه در بيىن شرت حلقه» ِخزَاَمه«ِخزَاَمِتِه: مهارش، 
بندند كه با كشيدن آن، شرت كنند و افسر را به آن مىمى
اند اگر جنس آن حلقه از مس كند. گفتهناچار پريوى مىبه

» ِخزَاَمه«و اگر از مو و پشم باشد به آن » رَهبُـ «باشد به آن 
  گويند.

  هاى سركشَخْيٌل ُمشٌُس: اسب
  الدَعه: به راحىت، آسايش، گشايش

َدَهاِقني: مجع دهقان كه دهگان بوده است. دهگان در روزگار 
معناى ساسانيان و در روزگاران اسالمى تا روزگارى دراز، به

دهدار، و بيش از كدخدا، و  دارنده ده، سرپرست روستاييان،
روايان واسطه بوده است. و در ميان مردم روستا و فرمان
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كار معناى كشاورز و روستاىي بهروزگاران تازه است كه به
  رود.مى

  هارِبَق: مجع رِبـَْقه، بندها، طناب
ها، سياستمدارها، كنندهَساَسه: مجع َساِئس، سرپرسىت

  دگاِن امورها، سر و سامان دهنكنندهرهربى
  َسُبع: حيوان درنده

  السرِيَره: پنهاىن، امر پوشيده
  َسَغب: گرسنگى، گرسنگى توأم با رنج

معناى خملوط كردن چيزها با يكديگر است. َسْوط: در اصل به
معناى خملوط شدن مواد غذاىي در داخل به» َسْوَط اْلِقْدرِ «

اند  گفته» َسْوط«رو تازيانه را ديگ به سبب جوشيدن. ازاين
كنند و نيز  بافند و خملوط مىهم مىهاى آن را بهكه رشته

رمحانه زنند، پوست و گوشت را با رو كه چون ىباند ازاينگفته
  كند.هم خملوط مى

ريزى رگ معناى خونبه» َضْرى«و » َضْرو«َضارِياً: از ماده 
خواهد بند بيايد، شيفتگى، چيز پنهان. كه منىطورىاست. به

شيفتگى، جرئت، حرص و اعتياد به چيزى است، » َضرَاَوه«
يعىن سگى به » َضَرى اْلَكْلُب بِالصْيِد َضرَاَوه«كه گويند: چنان

سگى » َضارِى«شكار عادت كرده و بر آن حريص است. 
است كه شيفته و معتاد شكار است. سگى كه گوشت وخون 

  شكار را چشيده و بدان شيفته شده است.
  ستم، ظلمالضْيم: 

  طائِِعَني: مايالن
  َعمَس: پوشاندن، خمفى كردن، ناآگاه كردن

  غارب: گردن، فاصله ما بني كوهان و گلوى شرت
  ِغره: فريب دادن، تطميع به باطل، ُغرور

  اْلُغَواه: مجع غاوى، گمراهان
  َفالُتَكلُموِىن: پس با من سخن مگوييد.

  فـََلَق: شكافت.
اىن، دستاورد غنيمت جنگى؛ آنچه به شخص ء: مال ديو اْلَفيْ 

  معناى بازگشنت است.به» فاء«گردد. اصل آن از باز مى
  دنبال خود كشانده، مهراه خود برده است.قَاَد: به

  كنندهقـََوام: برپا دارنده، اداره
  َكْأس: جام، ظرف

  ِكظه: شكمبارگى، پرخورى
  كارى نكنيد.ظهال تـََتحفظُوا: خود را بركنار نداريد، حماف

» قـَْود«برم. از ماده كشامن، راه مىگمان مىَألَُقوَدن: ىب
  دنبال كشيدنمعناى كشيدن، بهبه

معناى به» لَِقاء«انداختيم. از ماده َألَْلَقْيُت: قطعًا مى
معناى انداخنت چيزى به به» إِْلَقاء«روشدن با چيزى و روبه

  شود.حملى است كه ديده مى
  ع جلام، دهنه اسب، از لگام فارسى گرفته شده است.جلُُم: مج

  دادم.َلَسَقْيُت: قطعاً آب مى
  ُلمه يا ُلَمه: گروه، مجاعت

معناى غري ترسان و غري عاجز از ُمَتَتْعِتع: اسم فاعل است به
معناى ناتواىن در سخن گفنت، به» تـَْعَتَعه«سخن گفنت. 

ناى لكنت زبان، معبه» َعْتع«خستگى و اجبار. از ماّده 
  درماندگى در گفتار.

  ُمَتَماِدياً: ادامه دهنده، جلاجت ورزنده
  ُجمَْربيَن: وادارشدگان
يَن: اختيارداران ُجمَري  
  َمَذاَقه: طعم، مزه

است كه درخىت است » ُمرار«َمرِيَره: تلخ، ناگوار. اصل آن از 
  اى بسيار تلخ.با عصاره

  ُمْسَتْكَرِهَني: اكراه شدگان
  طور تصنعىزباىن، بهاْلُمَصانـََعه: ظاهرسازى، چابلوسى و چرب

معناى به» َمِطّيه«مجع » َمطَايَا«هاى رام؛ َمطَايَا ُذُلٌل: مركب
  مركب راهوار.

  اْلَمْنَجاه: سبب جنات، مايه جنات
َمْنَهل: آبشخور، حمل آب خوردن و نوشيدن خنستني. چون 

سطح زمني بوده است، ها پايني از سطِح آب بيشرت روخانه
براى رسيدن به آب، بريدگى و راهى خمصوص درست 

كردند تا مردم و حيوانات بتوانند به راحىت به آب دست مى
و نقطه آخر آن را كه حمل » شريعه«بيابند. آن مسري را 
  گفتند.مى» َمْنَهل«نوشيدن خنستني بود 

  اْلَمِنيه: مرگ
  نَاعم: در نعمت، تأمني، در رفاه

  ور: مجع حنر، گلوهاحنُُ 
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معناى نسيم و وزش مالمي باد است و نيز النَسَمه: در اصل به
معناى نفس كشيدن، و خود انسان آمده است. در كالم به

  معناى انسان يا جان است.امام به

] ناخشنودى نشان داديد، انكار كرديد، نـََقْمُتَما: [مشا دو تن
» نـََقم«نيز از » انتقام. «است» نـََقم«ايراد گرفتيد، از ريشه 

  گرفته شده است.
  فصل پنجم

  ترين آنانآثـَُرُهْم: برگزيده
  آِمث: گناهكار

  ن: متعفن، گنديده -آج
  ِإبل: شرت

  أُبـَهه: بزرگى، خنوت، كرب
أَبيَت: شب مرا دريابد، شب را بگذرامن [چه با خواب و چه 

  ].خواىببا ىب
  ديدم.ها را مىزدم، نشانهختمني مىكردم، أَتـََومسُُكْم: خيال مى
: كشيده شوم ُأَجر  

  َأْحَدَث: [چيزى كه تازه و نو] اجياد كرد، به وجود آورد.
  ترينأَْدَىن: كم

  كارىاِإلْدَهان: سازش
  تر، خردمندترأَْدَهى: زيرك

معناى الزم و هم متعدى آمده است: خودش أَرَاَح: هم به
  د.راحت شد، ديگران را راحت كر 

  أَْرَدْيَت: هالك ساخىت، تباه منودى.
  خواهى منود، استبداد ورزيد.اْسَتْأثـََر: خودكامگى كرد، متامت

معناى خود را برتر ديدن، برترى  اْسَتطَاَل: از ماده طول، به
  كردن

  ِإْشرَاق: روشن شدن
كنيم. از برمي، زندگى مىسر مىمعناى بهَأْصَبْحنا: در اينجا به

معناى گرديدن، گشنت و به» َأْصَبحَ «به است كه افعال مقار 
  شدن است.

  امي.سر بردهَأْصَبْحَنا: گرديدمي، به
  َأْصَحاُب اْلَمَساِلح: مرزبانان، مدافعان مستقر در مرزها.

گريزى، در عرض حركت كردن، افراط و تفريط، ِإْعِرتَاض: حق
  حركت غري مستقيم

  ِإْعِدْل: دورساز، برگردان
  : مجع ِعْرض، آبروهاأَْعرَاض

  أُْعِطيُت: داده شوم، به من بدهند.
  اَألْغالل: مجع ُغّل، زجنريها

  أَْفالك: مجع فـََلك، مدارهاى كواكب و ستارگان
هاىي از زمني كه اسم به خصوصى األَقَالِيم: مجع ِإْقليم، قسمت

  دارد، مثًال ايران يك اقليم است.
  أَقْـَوَهلُْم: سخنگوترين آنان

:قصد كرد، آهنگ كرد. أَم  
  اَألْمر: حكومت، زمامدارى
  َأْن ختُِيَفُه: كه او را برتساىن.

  ِإْنطَِلْق: حركت كن، راه بيفت، برو.
  : گفت: آرى.-أَنـَْعَم لَ 

معناى آن به» ِوقَايه«تر، از تر، بازدارندهأَْوَقى: نگهدارنده
  كند.چيزى كه از آسيب و گزند حفظ مى

كار ها بهعموًال درباره رسيدن ميوهإيَناع: رسيدن [كه م
  رود.]مى

  ِإيَناع: رسيدن ميوه
معناى سبكى و آساىن گرفته شده به» َهْون«ِإيهان: سسىت، از 

  است.
َبصرَنِيُكْم: مرا نسبت به مشا بينا منود، مرا درباره مشا بصريت 

  داد.
  ميَه: چارپا -بَه

  التاىل: وامانده، عقب افتاده، كندرو
شود آيد بر، گشوده مىشود بر، فرود مى: جارى مى-ب َحتُلّ 
  بر

  كوبد.َختْبُط: به زمني مى
  تـََرجْلَت: پياده باشى.

  تـُْرِهقُه: به كارى سخت او را وادارى.
  زند.تـَْزبُن: لگد مى
  گريد.تـَْعِذُم: گاز مى
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  تـَْعِسفُه: با خشونت و تندى با او رفتار كىن.
  بداد ورزى.تـَْفَتاَت: خودرأىي كىن، است
  تـَْقِوميهْم: برپا داشنت آنان

  تـََلون: رياكارى، رنگ به رنگى
تـََوخ: برگزين، اختيار كن، انتخاب كن. از َوَخى: قصد كردن، 

  اختيار كردن
  ُتوِعدُه: در او بيم اجياد كىن.

  الثَمره: َمثَر ميوه است و َمثََره براى واحد آن است.
  ُجْلب: پوست دانه

  پوششى مانند مقنعه (قدرى بلندتر) جْلَباب:
  ُجنه: سپر، حمافظ

  هاى بزرگ و وسيعَجَواّد: مجع جاده، راه
  يًال: گروه بسيار - ج

  َحَسك: خار
هاى خشك شكسته و رخيته شود، احلُْطَام: آنچه از علف

  ارزشى دنياست.خاشاك، كنايه از ىب
  َحفيَت: پا برهنه باشى.

  ِحْلَيه: زيور
  معناى زيور.به» َحْلى«سته شد، زيبا منود. از ماده َحِلَيْت: آرا

  َحْوَزه: جايگاه، مكان
  اْحلَْيف: ستم، بيدادگرى

  انديشىاْحلِيَله: تدبري، چاره
  َخاَبَط: برياهه رفته است، منحرف شده است.

َخْبط: احنراف، خارج از مسري درست حركت كردن، برياهه 
  روى

  َخْشَناء: خشن
  رونده بر روى زمني َدابه: هر راه

  َدّر: شري شرت و مانند آن
معناى عهد، به» ِذمه«ِذمىت: عهده من، عهد و پيمامن، از 

  پيمان، امان
كه اصل آن » َرْوق«راقـَُهْم: به اعجاب واداشت. از ماده 

معناى تقدم چيزى بر چيز ديگر است، و از مجله معاىن آن به
  زيباىي و پر جاذبگى است.

كسى است كه معناى، به»َرْود«پيشوا، اصل آن از ماده  رَائِد:
كرد و حمل آب و مرتع را شناساىي پيشاپيش قافله حركت مى

  كرد تا قافله در آجنا فرود آيد.مى
  ]، اخذ شده، وثيقهَرِهيَنه: گرو [گذاشته شده

  كردن، تزكيه منودندادن، رامرِيَاَضه: مترين
  نگار، طالزِْبرِج: زينت، زيور، نقش و 
  َزِعيم: كفيل، ضامن، رهرب

  كنندهَساِئس: تدبريكننده، سياست
  َسْعَدان: گياهى است كه خارهاى سه شعبه دارد.

  ُسْلطان: قدرت، حكومت
  َمسََر: شب را بيدار ماند و پيوسته سخن گفت.

  دارمسٌَِري: شب زنده
  َشاِئب: پري، ساملند
  الشَره: حرص شديد
  ست و واحد آن َشِعريَه است.َشِعريَه: شعري جو ا
  ُشقوا: بشكافيد.

  ِمشَاس: وشى، سركشى
  كردنَمشْل: گردآوردن، مجع

» ُطُموح«و » َطْمح«ِطَماح: سركشى، عصيان، از ماده 
  معناى بلند شدن، نافرماىن كردن و سركشى منودن است.به

  الظَلَمه: مجع ظَاِمل، ستمگران
  َعارِم: بدخو، بد ُخلق

  : جتاوز، نافرماىن، سركشىُعُتوّ 
  ُعْدَوان: دمشىن

ُعْذرَِك: پوزشت، دليلت [كه به وسيله آن پوزش خواسته 
  شود.]مى

معناى متمايل شدن، متمايل به» تعريج«َعرُجوا: از ماده 
  گريى كردنساخنت، كناره

  َعرِيكه: طبيعت، سرشت، خوى
  َعَزَب: دور شد، خمفى شد، پنهان شد، از دست رفت.

  اْلَعْسف: خشونت، تندى
  َعُنود: ستيزنده، جلوج

  ورزَعِنيف: تند رفتار، خشونت
  افتاده از حق، غلو كنندهاْلَغاىل: تندرو، متجاوز، پيش
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  شكىنَغْدر، و اْلَغْدر ُغَدرَه: خيانت، پيمان
معناى دورى است َغْرب: تندى، تيزى، خشونت، اصل آن به

حمل » مغرب«و  دور شدن است،» غروب«و » غرب«و 
  غروب است.

  َغزَاَره: بسيارى، انبوهى
  ]اْلَغى: گمراهى [به معناى گم كردن هدف

  اش، احنرافشَغيُه: گمراهى
  سازَفَأْصِحْر: پس روشن و آشكار كن، شفاف

  فـَُتَؤدوُه: پس آن را ادا كىن (بپردازى)، پس آن را اجنام دهى.
  فـََىت: جوان، نوجوان

  درى، هتك، گناهُفَجرَه: پرده
  َفَصريَها: پس آن را قرار داد.

  َفال َتُكفوا: خوددارى نكنيد، دست نكشيد.
  َفُمىن: گرفتار شدند، دچار شدند.

  قَارَِعه: حادثه كوبنده
  دنبال كشيدنمعناى بهبه» قود«قَائِد: رهرب، از ماده 

  قـََبَض: گرفت، قبض روح كرد.
  َقَسَط: ستمگرى منود.

  زمامت را، مهارت را ِقياَدَك:
  َكالناب الضُروِس: مانند شرت بدخو، وش و خشن

بيانگر هيئت و حالت دروغ است، و » ِفْعَله«ِكْذبَه: بر وزن 
معنا است كه هيچ نوع دروغى به مشا در عبارت امام (ع) بدين

  گومي.منى
  َكِليل: وامانده، خسته، ُكند

  َكُنود: بسيار ناسپاس، ستمكار
  و َكْيساً: زيركى، هوشيارىَكْيس 

  ال َأْحَتجُز: منع نكنم، دور نسازم، پنهان ندارم.
گردم، اقدام شوم، پريامون آن منىال أَُطوُر بِه: به آن نزديك منى

  يازم.كنم، بدان دست منىبه چنني كارى منى
  ال أَْطِوى ُدوَنُكْم: بدون شركت و مشورت مشا اجنام ندهم.

  ر مكن، مگذر.ال َجتَْتاَزن: عبو 
  ال ُختْدْج بالتِحيِه: سالم را ناقص ادا مكن.

معناى روغن به» ُدْهن«ال ُتْدِهُنوا: سازش نكنيد. اصل آن از 
گرفته شده » ُمداِهنه«و » َتْدِهني«، »ِإْدهان«است كه از آن 

كارى اراده ماىل است كه از آن سازشمعناى روغناست و به
  ماىل در زبان فارسى است.استمعناى مشود. نزديك بهمى

  ال تـَُروَعن: نرتسان.
  ال َتسُئوَءن: بد رفتارى مكن.
  ال تـُْفزَِعنَها: آا را مرتسان.

رسيد [هر چند براى كندن چاه تالش ال ُمتِيُهوَن: به آب منى
  كنيد.]مى

  ال تـَُنفَرن: گريزان مكن، رم مده، فرارى مساز.
  كند.ال ُيَصانُع: سازش منى

پذيرد، خود را به اهل باطل شبيه ال ُيَضارُع: احنراف منى
  معناى مشات است.به» ُمَضارَِعه«سازد. منى

سازد، كند، احتياجات را برطرف منىاليـَُعوُل: سرپرسىت منى
  كند.تأمني منى

كشيدم. زَاَل: َما زِْلُت أَنـَْتِظُر: پيوسته منتظر بودم و انتظار مى
ني رفت، از حملى به حملى انتقال يافت. َما زَاَل: زايل شد، از ب

به معىن دوام و پيوسته است، زيرا نفى در نفى افاده مثبت 
  كند.مى

َما َمسََر مسٌَِري: كنايه از هرگز كارى را اجنام ندادن است، يعىن تا 
  گردد كارى را اجنام ندادنهنگامى كه روزگار مى
  َماِشيه: گوسفند و گاو

  يننده ميوهُجمَْتىن: چ
  َخمْض: حتريك شديد، خارج كردن كره از شري

گرفته شده » خيال«فرازى، تكرب. ممكن است از خمَِيَله: گردن
» خيل«باشد، چون تكرب امرى خياىل و موهوم است، يا از 

اسب،  معناى اسبان گرفته شده باشد، چون سوارشونده بربه
  رود.اه مىحالت تكرب دارد يا اسب در راه رفنت با تكرب ر 

  ُمّر: تلخ، در اينجا سخن صريح و ُرك كه به مذاق تلخ آيد.
  اْلَمْرجع: بازگشتگاه

  در شد.َمَرَق: از حق به
  معناى بو.به» ريح«ُمرَِحيه: بدبو، گنديده. از ماده 

َساِلح: مجع َمْسَلَحه، حمل
َ
هاى هاى سالح براى دفاع، گروهامل

  باىن، مرزهاهاىي براى دفاع و مرز مسلح در مكان
  ُمَسهداً: بيدار مانده
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ها، گاهها، هالكتها، قربانگاهَمَصارِع: مجع َمْصرَع، قتلگاه
  معناى به خاك انداخنت است.َصرِع به

ُمْصطَِلُحوَن: مجع ُمْصطَِلح، به صلح و مهكارى رسيدگان، 
  مهكاران

  ُمَصفداً: آدم به زجنري بسته شده
  شتَمِصري: حمل بازگشت، بازگ

  كشاند.اْلَمَضله: جاىي كه انسان را به گمراهى مى
معناى عالقه نفس به اْلَمطَاِمع: مجع طمع، آزها، اصل طمع به

  سود و نفع گمان برده شده است.
ُمَعاِهداً: مرد و زىن كه در پناه مسلمانان يا در حكومت آنان 

  پيمان مسلمانان باشند.يا هم
، مالزمان [با چيزى توأم با بزرگ ُمْعَتِكُفوَن: مجع ُمْعَتِكف

  ]داشنت آن
ْغَرتِيَن: فريب

ُ
  خوردگانامل

  باز، رياكار، سودجوُممَاِذق: حقه
  ُمَنافـََره: خصومت، درگريى، نزاع

  َمْنَفذ: حمل نفوذ، جاى عبور، مسري اجرا
  هايشَمَواِضَعَها: مجع َمْوِضع، جايگاه
  هاى سقوط، حملهاگاهاْلَمَهاِوى: مجع َمْهَواه، هالكت

  َمْهُتوك: پديدار شده، علىن شده، پاره شده
  ُمَؤمر: مسلط
  نَاَل: رسيد.

  َنَكَث: نقض عهد كرد، پيمان شكست.
  گاهالنْمرَُقه: ُپشىت، تكيه

  النَمط: طريقه، مذهب، مجاعت، گروه
  پا خاستم.نـََهْضُت: به

ست كه با معناى خاىل اَوْمشَه: كلمه، سخن كوتاه، اصل آن به
ند و به زير اى رنگني بر آن مىشود و مادهسوزن كوبيده مى
كنند. سپس توسعه در معنا يافته و به هر پوست منتقل مى

چيز خرد و كوچكى گفته شده است، مانند يك قطره باران يا 
  يك كلمه.

  اْلَوْطب: َمشك شري

ه خاطر سپردند. از مادَوَعْوَها: آن را حفظ كردند، آن را به
  كه در اصل ضميمه كردن چيزى به چيز ديگر است.» َوْعى«

  َوْهن: سسىت
آورند و با يـََتَكالَُبوَن: چون سگان به يكديگر هجوم مى

معناى سگ، گرفته به» َكْلب«جنگند. از ماده يكديگر مى
  شده است.

معناى به» تـََناُفس«كنند. يَتَناَفُسوَن: با يكديگر رقابت مى
است كه چيز نفيسى را كه ميان آن  ى آنتالش دو شخص برا

  دو است به چنگ آورند.
  برند.يـََتَواَرثـَُها: از يكديگر ارث مى

  لغزاند.يُزِلَك: تو را مى
  كند.ُيْضِعُفَك: تو را تضعيف مى

كه » طَاَمن«آورد. اين واژه از كند، پايني مىيُطَاِمُن: آرام مى
خاطر است،  آرامشمعناى اطمينان، سكون و به» طمن«ماده 

  گرفته شده است.
  ترساند.يَِعُدَك: تو را مى
  دهد.يَِعُد: وعده مى

  سازد.كند، منصرف مى: دور مى-يـَْعِدُل ب
  منايد.سازد، معكوسش مىيـَْعِكُسُه: واژگونش مى
» َعَوز«شود. از ماده شود، نيازمند مىيـُْعِوُز: تنگدست مى

  معناى نياز، تنگى، تنگدسىت.به
كند، شكىن مىكند، پيمانوفاىي مىكند، ىبِدُر: خيانت مىيـَغْ 

  منايد.نقض عهد مى
: گلوگري مى شود.يـََغص  

  ورزد.منايد، گناه مىكند، هتك مىدرى مىيـَْفُجُر: پرده
  گرداند بهُء ِإَىل: بر مىى -َيف

: باز مى معناى دست و نيز به» َكفّ «دارد. از ماده َيُكف
  بازداشنت است.

شود تا كره از خوَرد، َمشك زده مىُميَْخُض: تكان شديد مى
  شري جدا شود.

سازد، به هالكتت كشاندت، نابودت مىيـَُهوُرَك: به سقوط مى
  اندازد.مى

  فصل ششم
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  اَألْحرَار: مجع ُحّر، آزادگان
  َأْحِى: زنده بدار.

  ِإْدَغال: تباهى، فساد
هاى بلند و بلند، طناب هاىاَألْرِشَيه: مجع رِشاء، ريسمان

اند كه مهچون طناىب است  را به اين سبب رشوه ناميده» رشوه«
كشد، گويا شود و با آن از چاه آب مىكه به َدْلو وصل مى

  كند.دهنده به كمك رشوه چنني عملى مىرشوه
  دار، مراقبت كن، مراعات كن.ارَْع: پاس

  ِإْرِم: بينداز.
ها، و نيز سرپرستان، پيشوايان، أَزِمه: مجع زَِمام، ريسمان

  زمامداران
: به سبكى و خوارى كشانده و در افكنده است. اْسَتَخف  

: به لغزش كشانده و لغزانده است. اْسَتَزل  
  ِإْسَتْوبـَُلوا: آزمودند، امتحان كردند.
  معناى مجع كردن.به» َوسق«اْسَتْوَسَقْت: مجع شدند. از ماده 

  كشانده و در افكنده است.اْسَتْهَوى: به پرتگاه  
» ِشَعار«است و » إْشَعار«َأْشِعْر: مالزم كن. فعل امر از 

كه لباس رو است. اين »ِدثار«معناى لباس زير در مقابل به
تعبري كنايه است از جاى دادن مهرباىن در درون قلب. و اصل 

معناى مو است، و چون لباس زير به موى به» َشْعر«آن از 
» ِإْشعار«گفتند. » ِشَعار«چسبد آن را مىتن و پوست بدن 

مالزم كردن و در باطن قرار دادن و از درون ملزم ساخنت 
  است.

  َأْضَواء: مجع َضْوء، نورها
  أَِعْر: عاريت ده، بسپار.

  روى كنم.أَْعِسُف: به احنراف روم، كج
  خورند.أَْعالف: مجع َعَلف، آنچه چارپايان مى

  هاها، عالمتأَْعالم: مجع َعَلم، نشانه
  أَْفَضا: گشود، فراهم كرد، مقرر كرد، رسانيد.

» َفأد«ها، اصل آن از ماده ها، دلأَْفِئَده: مجع فـَُؤاد، قلب
معناى حركت، حتريك و نيز بريان كردن، و قلب را است به

  اند.رو كه حمل تأثر، حتريك و حتول دانستهاند ازآنگفته» فـَُؤاد«
  وتاه آمد.اقْـَتَصَر: بسنده كرد، ك

  أَقْـَعَد: نشاند.

أَْلَبْسَت: پوشاندى. در اينجا: أَْلَبْسَتُه ِمنَك ِذمه يعىن تعهد پناه 
  دادن را به او دادى.

  أَلَبهائِم: مجع َِيَمه، چارپايان
  أَْلَزَم: مالزم ساخت.

  هاها، گفتارها، لغتأَْلِسَنه: مجع ِلَسان، زبان
معناى يافنت، پيدا  به» إِْلَفاء«كنم. از   أُْلِفَني: بيامب، ببينم، پيدا

  كردن
  أَِمْت: مبريان.

  َأْن تـُْؤثَِر: كه مقدم دارى
  األَنَاه: درنگ، انتظار، وقار، تأىنّ 

  ام.اْنَدَجمُْت: پيچيده شده
  أَنـََفه: زير بار ننگ نرفنت

  هاأَْوثَان: مجع َوثَن، بت
 كه رمحت خدا أَْهل اْلِعْصَمه: كساىن كه گناه ندارند، كساىن

اند بر نفس اماره خود چريه شامل حالشان شده و توانسته
  شوند و گناه نكنند.

َأُمي اِهللا: به خدا سوگند. در اصل أَميَُن َو أَِميُن َو أَميَُن بوده 
رود و مبىن كار مىاست؛ و آن امسى است كه براى سوگند به

  بر رفع است.
  بياباننشني، اهل بَاِدى: اهل باديه، بيابان

معناى آشكار  به» بـَْوح«: آشكار سازم. از ماده -ُحبُْت ب
كردن و روشن ساخنت است. به اين سبب به فضاى باز و 

  اند.گفته» مباح«و كار جماز » باَحه«وسيع 
طور كامل و سراسرى، َحَذاِفري مجع َحْذُفور است َحبَذاِفريَِها: به

اى جنگ، و شدگان بر معناى گروه زياد، اشراف، بسيجبه
  هيچ استثناىي.معناى به طور كامل و ىباصطالحاً به

است. يعىن زن كوچك » الِىت «مصغر » الَلَتّيا«بـَْعَد اللَتّيا َوالىت: 
(زن قد كوتاه) و زن بزرگ (زن قد بلند)؛ و اصل اين عبارات 
مربوط است به ضرب املثلى در عرب برگرفته از داستاىن كه 

قامىت ازدواج كرد و چون ناسازگار بود از شخصى با زن كوتاه
يكديگر جدا شدند. سپس با زن بلند قامىت ازدواج كرد و باز 

 سبب ناسازگارى، جدا شدند. سپس به او گفتند ديگربه
كىن؟ گفت: بـَْعَد اللَتيّا َوالِىت ال أَتـََزوُج أَبَداً. بعد از ازدواج منى

مت هرگز ديگر ازدواج قامت و اين زن بلندقاآن زن كوتاه
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املثل شد و امريمؤمنان آن را در كنم. و اين مجله ضربمنى
گونه سخىت و حوادث كوچك و بزرگ استعمال  معناى مهه

  كرده است.
  بـُْلَغه: كفايت، اندازه

  الَبهيَمه: چارپا
  تـََبوأَ: آماده كرد، فراهم ساخت، قدرت داد.

  َحتَلى: آراست
معناى وارد شدن در آب به» َخْوض«. از َختُوُضوَن: وارد شويد

  طور استعارى، وارد شدن در هر كارىو به
  كوب كن، حمكم كن.تِْد: ميخ

  شود.ور مىُتذَكى: شعله
  َتْصرِيف: دگرگون كردن

َتظَاَهَر: هم پشىت كردند، يكديگر را يارى كردند، از ماده 
  معناى پشت.به» َظْهر«

» َقَماَمه«ر و رو كردن، اصل آن از ها را زيتـََقمم: خاكروبه
  معناى خاكروبه است.به

كند. ها پر مىَتْكَرتُِش ِمْن أَْعالِفَها: شكمبه خود را از علف
  معناى شكمبه حيوان است.به» َكِرش«و » ِكْرش«

  كند.شود و غفلت مىتـَْلُهو: مشغول مى
  تـََوقى: نگهدارى، حفظ، پرهيز، بيم

  ، روى به فرار گذاشتند.تـََولْت: پشت كردند
  تـَْهزِيع: شكسنت

  ور، برافروختهالثاِقَبه: نافذ، شعله
  َجْأش: دل، سينه، نفس

معناى لو است، و به» َجْنب«َجانُِبوا: دورى گزينيد. از ماده 
  معناى لو گرفنت، كناره گرفنت و دفع كردن است.فعل آن به

  َجائِر: ستمگر
معناى مصلح است و اگر به َجبار: اگر وصف خدا آيد

  معناى ستمگر و سركش است.وصف انسان آيد به
  معناى قدرت، عظمت، تسّلطَجَربُوت: صيغه مبالغه به

  تاىب كرد، ترسيد.َجزََع: ىب
  َجَشع: شدت حرص و آزمندى

معناى خوراك به» َجْشب«ُجُشوبَه: سخىت زندگى، اصل آن از 
  خورش است.سخت و غذاى ىب

» َجْلو«شىن، زدودن رنگ و تريگى، اصل آن از َجالء: رو 
  معناى آشكار شدن و آشكار كردناست به

  كنندهَمجاع: گردآورنده، فراهم
  ُجنه: سپر

  اجلَْْهالء: مبالغه و از اندازه در گذشنت ناداىن
اْحلَاجز َهلُْم َعْنُهْم: جلوگرينده آنان است از [سرزنش و 

  ] ايشان (گناهكاران).نكوهش
  حاِضر: شهرى، شهرنشني
معناى كساىن كه شبانه در تاريكى به َحاِطُبوَن: مجع َحاِطب، به

» َخابطُونَ «ها آورى هيزم مشغول باشند. در برخى نسخهمجع
ها،برياهه معناى فرو افتادگان با سر در تريگىآمده است به

  روندگان.
  ِحَباء: خبشش، عطيه

  احلََْطب: هيزم
  شديد َحياَرى: سرگرداىن

  شكىنكارى، پيمانِخَداع: فريب
  َخْفض: فرود آوردن، پايني آوردن، راحىت، آسايش، سري آرام

  ُخْنُت: خيانت ننمودم.
  كنندهَداِعيه: فراخواننده، دعوت
  ها، اركانها، پايهَدَعائِم: مجع ِدَعامه، ستون

  الدَعه: آرامش
  َدَنس: چرك، ناپاكى

: شعله ور ساز.َذك  
 ْل: خوار ساز، رام ساز.َذل  

  ِذمه: عهد، پيمان، امان، تعهد
معناى زمان به» َرْوح«َرَأح: اسم زمان و مكان است از ماده 

يا مكان رفت و آمد شبانه حيوانات، بسرت شبانه حيوانات؛ و 
  معناى شببه طور استعارى به

  هامعناى اجازهالرَخص: مجع ُرْخَصه يا َرِخيص به
  هالكتالرَدى: 

  الرِق: بندگى
  َرْهَبه: ترس [مهراه با اضطراب و پرهيز]

  رِى: سري شدن از آب
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» زِْلزَال«معناى لرزه، تكان شديد، و َزْلزَال: اسم است به
  معناى لرزيدن، تكان شديد خوردنمصدر است به

  هاالزَلل: مجع ذّلت، لغزش
آتش، در قدمي  معناى ابزارى براى افروخنتبه» زَْند«زِنَاد: مجع 

كردند كه براى افروخنت آتش از دو چوب خمصوص استفاده مى
و » َزْنده«شد، و چوب زيرين را به وسيله آا اجياد جرقه مى

گفتند و موادى كه به وسيله آن آتش مى» َزْند«چوب رويني را 
  ناميدند.مى» َوُقوا«شد ور مىدر آن شعله

  كنندگانن، منعالزَواجر: مجع زَاجر، بازدارندگا
  الزَهاَده: پارساىي، زهد

برندگان. در قدمي براى َساَقه: مجع َسائِق، رانندگان، پيش
حركت مركب يا قافله يا سپاه، كسى در جلو بوده است كه او 

قائد ». َسائِق«نام گفتند و كسى در پشت بهمى» قَائِد«را 
ه فرمانده جلوى سپاه و سائق فرمانده پشت سپاه كه گرو 

معناى قائد رانده است و گاهى سائق بهپيشتاز را به پيش مى
  كار رفته است.به

معناى حركت حيوان در بيابان و به» َسْوم«السائَِمه: از ماده 
معناى وزش بادهاى مستمر. حيوان سائمه، حيواىن را نيز به

  كردند.گفتند كه او را براى چرا در بيابان رها مىمى
  َسُبْع، حيوانات درنده، درندگانالسَباع: مجع 

  ُسَدى: حممل، بيهوده
  َمسْح: خبشنده، سخاومتند

  ُمسََحاء: مجع مسَِيح، خبشندگان
  السْمَحه: مالمي

  هاها، مذهبها، راه آبَشرَائِع: مجع شريعه، راه
  َشَفا: كنار، حاشيه

سنگ » َصْخر«هاى بزرگ، و الصُخور: مجع َصْخَره، سنگ
  ويند.سخت را گ

  َصفح: گذشت
  الصماء: كر

  ِصيانه: نگهدارى، حفظ
» َضْرو«َضارِياً: سگى كه به شكار عادت كرده باشد. از ماده 

  معناى جرئت و حرص بر چيزى است.به
ل: مجع َضاّل، گمراهان، راه گم كردگان ُضال  

  ُضُؤولَه: ناتواىن، ضعف، حقارت، ذلت، خردى
  الطاُحونَه: آسياب

 معناى پيچيدن و درنورديدن به» ِطى«ِوى: چاه. از ماده الط
معناى چاه آمده است به اين سبب كه است، و در اينجا به

  نورديدند.چيدند و با سنگ درمىاطراف چاه را سنگ مى
  الظَلَمه: مجع ظامل، ستمگران

  معناى تشنگى است.به» َظَمأ«الظْمآن: تشنه، 
  اْلِعْتق: آزادى

  ن: جتاوز، تعدىاْلُعْدوا
  َعِذير: عذر، انه

  َعَشا: تاريكى
: به دندان گري، دندانت را بر هم بفشار.َعض  

  َعْفو: خبشش
  ُعْقَده: پيمان

  هاها، آسيباْلِعَلل: مجع ِعَله، بيمارى
  اْلَعْمياء: كور

  شكىناْلَغْدر: خيانت، پيمان
: نگاه را كوتاه كن، [چشم فرو انداز.ُغض [  

ْط َعْهَدَك باْلَوفَاِء: پس پيمان و عهد خويش را وفا كن، َفحُ 
  جامه وفا بر عهد و پيمان خويش بپوشان.

  فـَزَع: بيم
  شكىن نكن.َفال تـَْغِدَرن: هرگز پيمان

  دارمي.گمان او را زنده مىفـََلُنْحِيَينُه: پس ىب
  معناى سخىت و سنگدىلبه» ِقَساَوت«و » َقْسَوه«اْلَقاِسيه: از 

  اْلَقّز: حرير، ابريشم
  اْلَقْمح: گندم

آمده » اْلُكَرباء«ها اْلِكْربِياء: خود برتربيىن، در برخى نسخه
  معناى بزرگاناست، به

معناى ، به»َعْقر«از ماده » َعُقور«اْلَكْلب اْلَعُقور: سگ هار، 
كار رود اصل و ريشه است و هنگامى كه در مورد شرت به

قطع كردن دست و پاى اوست و نيز معناى پى كردن و به
  معناى هالك كردن، بريدن و قطع كردن آمده است.به

  كارى مكن، هرگز حيله مورز.ال َختِْتَلن: هرگز فريب
  شكىن مكن.ال ختَِيَسن: هرگز پيمان
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» ُمَداَهَنه«و » إْدَهان«كارى نكنيد. از ال ُتَداِهُنوا: سازش
معناى روغن است به» ْهندُ «گرفته شده است كه اصل آن از 

مذموم و ماىل، نرمش، انعطافمعناى روغنوُمداَهَنه به و إْدهان
  كارى در امور باطل است.سازش

  ال ُمتَثُلوا: دست و پا و ديگر اندام را مربيد، ُمْثله نكنيد.
  رود.رود، بريون منىشود، كنار منىال يـَْربَُج: زايل منى

معناى برده به» ر قّ «به بندگى نكشاند. از  ال َيْسَرتِقـَنَك: تو را
  و بردگى است.

  لَُباب: مغز
  جلُى: درياى عميق و ناور

  داد.داد، وعده عذاب منىملَْ يـََتَوعْد: بيم منى
  ملَْ َيْسَتِضيُئوا: كسب نور نكردند، از نور ره نگرفتند.

فروخنت آتش معناى ابه» َقْدح«ملَْ يـَْقَدُحوا: نيفروختند. از ماده 
يعىن سنگ چخماق يا آتشزنه كه در قدمي » زَْند«به وسيله 

  رفته است.كار مىمانند كربيت براى افروخنت آتش به
  كنندهكننده، رخيت و پاشذر: تبذيركننده، اسراف -ُمب

َتاَهه: سرگرداىن، حريت
َ
  امل

  كنندهاْلُمَتَعبد: بسيار عبادت
  اندام كسى، عقوبت ُمْثله: بريدن دست و پا و ديگر

  َمْثَوى: مكان اقامت
  ُجمَاِنب: كناره گرينده، دورى كننده

  ُخمَْتال: متكرب، خودبني
  ُمَداَلَسه: خيانت

  َمْدَهَشه: سرگرداىن، حتري، زوال عقل
  اْلَمْربُوطَه: بسته شده

  اْلُمْرَسَله: رها شده
  ُمُروَءه: انسانيت، جوامنردى

  ابت در بزرگى و برترىُمَساَماه: مفاخره و رق
ء معناى خلوص شيبه» َصْفو«ُمَصفى: خالص، اصل آن از 

كه سنگ صاف و خالص را از آميختگى است، چنان
  گويند.» َصفا«

اْلَمْصُنوع إلَيِهْم ىف السالَمه: نيكى و لطف پروردگار به 
روى، نافرماىن و گناه رسته و به سويشان سرازير شده و از كج

  اند.يافته سالمت دست
معناى به» ُغُدوّ «َمْغَدى: اسم زمان و مكان است از ماده 

روند، و مكان حيوانات در صبحگاهان كه چارپايان بريون مى
  معناى روزروز؛ و به طور استعارى به

  اْلَمْقت: بغض شديد، دمشىن
: سخت گريُمَقرت  

  ُمَقدر: حسابگر
  هاالميات، سخىتها، نامَمَكاره: مجع مكروه، ناخوشايندى

  َمَهانَه: خوارى
  َمْهَواه: پرتگاه
  هانَاجذ: دندان

  نَاَل: رسيد، نايل شد.
  نـَْزل: حمل فرود آمدن

  هاَنَساِئج: مجع َنِسيجه، بافته
  نـَْفثَه: دميدن

» َنْكد«فايده، داراى حاصل ناچيز. از َنِكداً: كم فايده، ىب
  معناى سخىت، مشقت، كمى و ناچيزى است.به

: سرپرست قرار داد، واليت داد. َوىل  
  ِهْبَت: ترسيدى.

  كشاند.َجيُّر: مى
: خوار مى كند.يُِذل  

  يابند.برند، امان مىَيْسَتِفيُضوَن: پناه مى
  شود.َيْشَبُع: سري مى
  رود.افتد، از دست مىشود، پيش مىيـَْفُرُط: چريه مى

  اند.يـَُقوَدِىن: مرا راه بربد، مرا سوق دهد، مرا بكش
  شود.شود، ملول مىميَل: دلگري مى

يـَْنَبغى: شايسته و سزاوار است، زيبنده است. فعل مضارع از 
  ِإنـَْبِغى، يـَْنَبِغى، إِنْبَغاًء.

  دهد.ُء: خرب مىيـُْنيب
  خوانند.كنند، فرا مىكنند، ندا مىيـَْهِتُفوَن: صدا مى

  سازد.يُهُني: كوچك و حقري مى
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  ق. ١٤٠٨خلدون، حتقيق خليل مشادة و سهيل زكار، بريوت، دارالفكر، الطبعة الثانية، خلدون، أبوزيد عبدالرمحن بن حممد، تاريخ ابنابن
  تا.أبوالعباس امحد بن حممد، وفيات االعيان و أنباء أبناء الّزمان، حتقيق احسان عباس، بريوت، دارالثقافة، ىب الدينخلكان، مشسابن
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  ق. ١٣٧٠الدين احلسيىن احملدث، طهران، دارالكتب االسالميه، الربقى، ابوجعفر امحد بن حممد بن خالد، احملاسن، به اهتمام جالل
  ق. ١٤١٧سن امحد بن حيىي، أنساب االشراف، حققه و قدم له سهيل زكار، رياض زركلى، بريوت، دارالفكر، الطبعه االوىل، البالذرى، أبواحل

وىل، پژوه، قم، مكتبة املرعشى النجفى، الطبعة االالبالغة، حّققها و قّدم هلا حممد تقى دانشالبيهقى، ظهريالدين أبواحلسن على بن زيد (فريد خراسان)، معارج ج
  ق. ١٤٠٩

  ق. ١٤٠٧التميمى اآلمدى، عبدالواحد، غرراحلكم و دررالكلم، بريوت، مؤسسة االعلمى للمطبوعات، 
العلميه، الطبعة الثانية، الثعالىب، أبومنصور عبدامللك بن حممد بن امساعيل، يتيمة الدهر ىف حماسن أهل العصر، شرح و حتقيق مفيد حممد قميحة، بريوت، دارالكتب 

  ق. ١٤٠٣
  ق. ١٤١٢اجلاحظ، أبوعثمان عمرو بن حبر، البيان و التبيني، حتقيق على أبوملحم، بريوت، دار و مكتبة احلياة، الطبعة الثانية، 

  ق. ١٤٠٧اجلرجاىن، الشريف على بن حممد، التعريفات، حتقيق عبدالرمحن عمرية، بريوت، عامل الكتب، 
  .١٣٤٤، ترمجه سيد هادى خسروشاهى، ران، فراهاىن، چ اول، جرداق، جرج، امام على (ع)، صداى عدالت انسانيت

  ق. ١٤١٧البالغة، بريوت، مركز الغدير للدراسات االسالمية، الطبعة الثانية، ، روائع ج--------------- 
  تا.البالغه، ترمجه و نگارش فخرالدين حجازى، ران، بعثت، ىبهاى ج، شگفىت--------------- 

  .١٣٧٣البالغه، ران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، چ اول، حممدمهدى، آموزش ججعفرى، سيد 
  .١٣٧٢ -١٣٨١البالغه، ران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، چ اول، ، پرتوى از ج------------ 

  .١٣٧٥ل، ، سيد رضى، ران، طرح نو، چ او --------------- 
  .١٣٨٠اكرب رشاد، دانشنامه امام على (ع)، ران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمى، چ اول، مجعى از نويسندگان، زير نظر على

  .١٣٦٢البالغه، قم، دفرت انتشارات اسالمى، جوادى آملى، عبداهللا، حكمت نظرى و عملى در ج
  .١٣٧٢فرهنگى رجاء، چ اول،  ، عرفان و محاسه، قم، مركز نشر--------------- 

  .١٣٤٦الدين حممد، ديوان اشعار، به اهتمام اجنوى شريازى، ران، حممد على علمى، حافظ شريازى، مشس
  م. ١٩٦٥حسن، حسن ابراهيم، تاريخ االسالم، القاهرة، مكتبة النهضة املصرية، الطبعة السابعة، 

  ق. ١٣٩٥الغة و أسانيده، بريوت، مؤسسة االعلمى للمطبوعات، الطبعة الثانية، الباحلسيىن اخلطيب، السيد عبدالزهراء، مصادر ج
  .١٣٧٧زاده، حممدباقر، مسائل اساسى علم سياست، ران، كانون انديشه جوان، حشمت

  .١٣٥٨حكيمى، حممدرضا، ادبيات و تعهد در اسالم، ران، دفرت نشر فرهنگ اسالمى، 
  تا.على، تاريخ بغداد، بريوت، دارالكتب العلميه، ىباخلطيب البغدادى، ابوبكر امحد بن 

  تا.اخلوارزمى، أبواملؤيد موفق بن امحد، املناقب، قدم له حممدرضا املوسوى اخلراساىن، طهران، مكتبه نينوى احلديثه، ىب
  .١٣٦٠ىن ارموى (حمدث)، ران، دانشگاه ران، چ سوم، الدين حسيالدين حممد، شرح غرراحلكم و دررالكلم، با مقدمه، تصحيح و تعليق مريجاللخوانسارى، مجال

  .١٣٨٢دلشاد راىن، مصطفى، مجال دولت حممود (حكومت امام على (ع) حكومت موفق تاريخ)، ران، دريا، چ اول، 
  .١٣٨٢، چشمه خورشيد، ران، دريا، چ دوم، --------------- 

  .١٣٢٥ -١٣٥٢امه دهخدا، چ اول، ننامه، ران، سازمان لغتاكرب، لغتدهخدا، على
  .١٣٦٤البالغه، قم، دفرت انتشارات اسالمى، چ سوم، دواىن، على، سيد رضى مؤلف ج

  .١٣٦٩دوورژه، موريس، اصول علم سياست، ترمجه ابوالفضل قاضى، ران، امريكبري، 
  م. ١٩٦٠اهره، داراحياء الكتب العربية، الطبعة االوىل، الدينورى، ابوحنيفه امحد بن داود، األخبار الطوال، حتقيق عبداملنعم عامر، الق

  تا.الراغب االصفهاىن، أبوالقاسم احلسني بن حممد، املفردات ىف غريب القرآن، حتقيق و ضبط حممد سيد كيالىن، بريوت، داراملعرفة، ىب
  .١٣٥٤سجادى، سيد جعفر، فرهنگ لغات و اصطالحات و تعبريات عرفاىن، ران، طهورى، چ دوم، 

  .١٣٧٩اول، سروش، عبدالكرمي، آيني شهريارى و ديندارى، ران، مؤسسه فرهنگى صراط، چ
  .١٣٦٨البالغه، ترمجه سيد جعفر شهيدى، ران، سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمى، چ اول، سيد رضى، ابواحلسن حممد بن احلسني املوسوى، ج

  .١٣٧٤غروب، ترمجه عبدايد معادخيواه، ران، ذره، چ اول، د ىبالبالغه؛ خورشي، ج--------------- 
  .١٣٦٣طالب (ع)، قم، منشورات الشريف الرضى، سيد رضى، أبواحلسن حممد بن احلسني املوسوى، خصائص أمرياملؤمنني على بن أىب

  ق. ١٤٠٦ىل، ، ديوان الشريف الرضى، طهران، وزارة االرشاد االسالمى، الطبعة االو --------------- 
  ق. ١٣٨٧البالغه، ضبط نّصه و ابتكر فهارسه العلمية صبحى الصاحل، بريوت، دارالكتاب اللبناىن، الطبعة االوىل، ، ج------------ 

  ق. ١٤٠٣الشرتوىن، سيد اخلورى، اقرب املوارد، قم، افست مكتبة املرعشى النجفى، 
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  .١٣٥٩البالغه، چ سوم، ترمجه سيد عباس مريزاده اهرى، ران، بنياد ج البالغه،شهرستاىن، سيد هبةالدين، در پريامون ج
  .١٣٧٨صطفوى، صدراملتأهلني، صدرالدين حممد بن ابراهيم الشريازى، االسفار االربعة (احلكمة املتعالية ىف االسفار العقلية االربعة)، قم، مكتبة امل

  ق. ١٣٩٣رآن، قم، دارالكتاب االسالمى، الطباطباىي، السيد حممد حسني، امليزان ىف تفسري الق
  م. ١٩٧٩لرابعة، الطربى، أبوجعفر حممد بن جرير، تاريخ الطربى (تاريخ الرسل و امللوك)، حتقيق حممد أبوالفضل ابراهيم، القاهرة، داراملعارف، الطبعة ا

  ق. ١٣٨٢جف، املكتبة احليدرية، الطبعة الثانية، القاسم، بشارة املصطفى لشيعة املرتضى، النالطربى، عمادالدين أبوجعفر حممد بن أىب
  .١٣٦٥الطَرْحيى، فخرالدين بن حممد، جممع البحرين، طهران، املكتبة املرتضوية، 

  ق. ١٤٠٩البالغة، بريوت، دارالبالغة، الطبعة االوىل، عبده، حممد، شرح ج
  .١٣٧٧عنايت، محيد، بنياد فلسفه سياسى در غرب، ران، زمستان، 

  تا.ىن، بدرالدين أبوحممد حممود بن امحد، عمدة القارى (شرح صحيح البخارى)، بريوت، دار إحياء الرتاث العرىب، ىبالعي
  تا.اول، ىبالفاخورى، حنا، تاريخ ادبيات زبان عرىب، ترمجه عبداحملمد آيىت، توس، چ

 ١٤٠٦حممد حامد الفقى، قم، افست مركز النشر، مكتب االعالم االسالمى، الطبعه الثانيه،  الفّراء، أبويعلى حممد بن احلسني، االحكام السلطانية، صّححه و عّلق عليه
  ق.

  ق. ١٤٠٥، الفراهيدى، أبوعبدالرمحن اخلليل بن امحد، كتاب العني، حتقيق مهدى املخزومى، ابراهيم السامرائى، قم، مؤسسة داراهلجرة، الطبعة االوىل
  ق. ١٣٧١وب، القاموس احمليط، مصر، مطبعة السعادة، الفريوزآبادى، جمدالدين حممد بن يعق

  .١٣٦٠ران، فراهاىن،  الفيض الكاشاىن، حممد بن املرتضى املدعو مالحمسن، كلمات مكنونة من علوم اهل احلكمة و املعرفة، صححه و علق عليه عزيزاهللا العطاردى،
  ق. ١٤٢٥الثانية، قم، داراهلجرة،  الفّيومى، امحد بن حممد بن على املقرى، املصباح املنري، الطبعة

  ق. ١٣٧٦القمى، عباس بن حممدرضا، الكىن و االلقاب، النجف، املطبعة احليدرية، 
  تا.، سفينة البحار و مدينة احلكم و اآلثار، ران، فراهاىن، ىب--------------- 
  ق. ١٤١٧البالغه، الطبعة االوىل، ران، بنياد جالبالغة، تقدمي و حتقيق باقر قرباىن زرين، طه، شرح حكم ج--------------- 
  تا.چ دوم، ىبن مهاىي، ران، كتاخبانه سنائى،الديبا تصحيح، مقدمه و تعليقات جاللمصباح اهلداية ومفتاح الكفاية، كاشاىن، عزالدين حممود بن على،

  .١٣٧٥، ران، مركز نشر دانشگاهى، چ اول، بويه، ترمجه حممدسعيد حناىي كاشاىنكرمر، جوئل ل.، احياى فرهنگى در عهد آل
  ق. ١٣٨٨اكرب الغفارى، طهران، دارالكتب االسالمية، الكليىن، أبوجعفر حممد بن يعقوب، الكاىف، صححه و علق عليه على

  .١٣٦٣تبليغات اسالمى، چ اول،  كواكىب، سيد عبدالرمحن، طبيعت استبداد، ترمجه عبداحلسني مريزاى قاجار، نقد و تصحيح حممد جواد صاحىب، قم، دفرت
  ق. ١٤٠٦املاوردى، أبواحلسن على بن حممد بن حبيب، االحكام السلطانية، قم، افست مركز النشر، مكتب االعالم االسالمى، الطبعه الثانيه، 

  .١٣٦٢متز، آدم، متدن اسالمى در قرن چهارم هجرى، ترمجه علريضا ذكاوتى قراگزلو، ران، امريكبري، چ اول، 
  ق. ١٤٠٣جملسى، حممدباقر، حباراالنوار اجلامعة لعلوم االئمة األطهار، بريوت، داراالحياء الرتاث العرىب، الطبعة الثالثة، 

  ق. ١٣٨٥ -١٣٩٧البالغة، بريوت، مؤسسة االعلمى للمطبوعات، مؤسسة التضامن الفكرى، الطبعة االوىل، السعادة ىف مستدرك جاحملمودى، حممد باقر، ج
  .١٣٧٣الدين، عبدالرزاق، شخصيت ادىب سيد مرتضى، ترمجه جواد حمدثى، ران، امريكبري، چ اول، حمىي

  ق. ١٤٠٣خان، الدرجات الرفيعة ىف طبقات الشيعه، بريوت، مؤسسة الوفاء، الطبعة الثانية، املدىن الشريازى، السيد على
  تا.اجلوهر، بريوت، داراالندلس، ىباملسعودى، أبواحلسن على بن احلسني، مروج الذهب و معادن 

  .١٣٦١مطهرى، مرتضى، آشناىي با علوم اسالمى (حكمت عملى)، ران، صدرا، چ اول، 
  .١٣٤٩، جاذبه و دافعه على (ع)، ران، حسينيه ارشاد، چ اول، --------------- 
  .١٣٥٨اهلى، چ دوم، البالغه، ران، عني، سريى در ج--------------- 

  .١٣٦٠حممد، فرهنگ فارسى، ران، امريكبري، چ چهارم،  معني،
  ق. ١٤٠٣املفيد، أبوعبداهللا حممد بن النعمان، االماىل، قم، منشورات جامعة املدرسني، 

دارالكتب االسالمية، چ اول،  البالغه، ران،مكارم شريازى، ناصر، با مهكارى مجعى از فضال و دانشمندان، پيام امام امرياملؤمنني (ع)، شرح تازه و جامعى بر ج
١٣٧٩ - ١٣٨٢.  

  ق. ١٤٠٣املِْنَقرى، أبوالفضل نصر بن مزاحم، وقعة صفني، حتقيق و شرح عبدالسالم حممد هارون، قم، مكتبة املرعشى النجفى، 
  .١٣٧٣اهللا (امام)، آداب الصلوة، ران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام مخيىن، چ چهارم، موسوى مخيىن، سيد روح

  .١٣٧٧، شرح حديث جنود عقل و جهل، ران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام مخيىن، چ اول، --------------- 
  .١٣٦١ - ١٣٧١، صحيفه نور، جمموعه رهنمودهاى امام مخيىن، ران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، چ اول، -------------- 

  .١٣٧٤. سبحاىن، ران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، چ دوم، -شش توفيقالدين حممد، مثنوى معنوى، به كو مولوى بلخى، جالل
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  ق. ١٣٩٧النجاشى، أبوالعباس امحد بن على بن العباس، رجال النجاشى (فهرست امساء مصّنفى الشيعة)، قم، مكتبه الداورى، 
القرى للتحقيق و النشر، الرسول، حتقيق ماجد بن امحد العطيه، بريوت، مؤسسه امالسؤول ىف مناقب آلالدين أبوسامل حممد بن طلحه، مطالب النصيىب الشافعى، كمال

  ق. ١٤٢٠الطبعه االوىل، 
  ق. ١٤٠٨البيت إلحياء الرتاث، النورى الطربسى، حسني بن حممدتقى، مستدرك الوسائل و مستنبط املسائل، بريوت، مؤسسه آل

  ق. ١٣٤١ - ١٤٠٥بدالوهاب، اية االرب ىف فنون االدب، القاهره، دارالكتب املصريه، الطبعه االوىل، الدين امحد بن عالنويرى، شهاب
  ق. ١٤٠٨اهلروى، أبوعبيد قاسم بن سالم، االموال، حتقيق و تعليق حممد خليل هراس، بريوت، دارالفكر، الطبعه الثانيه، 

 تا.لناس لزمام، بريوت، دارالكتاب اجلديد، ىبيعقوب بن جعفر بن واضح، مشاكلة االيعقوىب، امحد بن أىب


