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 راهنمای پذیرش مقاله

 هایی در حوزه فقه، تاریخ، علوم قرآنی و حدیث با جنبه علمی ـ پژوهشی. ـ مقاله0

وآوری داشته و جنبه اقتباس، تکرار و تقلید نداشته باشد و به طور هایی که ن ـ مقاله4

 .های دیگر ارسال نشود همزمان برای مجلّه

 .با اصل متن همراه باشد، های ترجمه شده باید عالوه بر دو شرط باال ـ مقاله1

 درون متن و فهرست آن در پایان مقاله به شیوه زیر آورده، ـ منابع و مآخذ به طور خالصه8

 :شود

داخل ) «عنوان مقاله»یا )تیره شود(نام کتاب. سال نشر .نام ،خانوادگی نام: پایانی ـ در فهرست

 .مکان نشر: شهر نشر. مترجم یا مصحح. (گیومه بیاید

جلد و صفحه داخل پرانتز آید : سال نشر کتاب یا مقاله، خانوادگی نویسنده نام: ـ درون متن

ارجاع بالفاصله از همان کتاب، برای آدرس فقط همان و صفحه ، در و نقطه پس از آن قرار گیرد

 قید شود.

کم  )دستتایپ شود 01با خط نازنین و شماره  A8ـ مقاله ارسالی باید یک روی کاغذ 5

 .صفحه(پانزده 

باید با کیفیت عالی و روشن ، جدول و نمودار هستند، شکل، هایی که دارای تصویر ـ مقاله0

 .تنظیم شوند

گرفته شود و واژگان خارجی را با حروف التین در پاورقی  بیشتر به کار، ن فارسیـ واژگا7

 .صفحه بیاورید

های علمی و  پس از بررسی و تصویب از طرف هیأت تحریریه و ویرایش، های رسیده ـ مقاله4

، الزم به ذکر است از زمان ارسال مقاله شود رسد و بازگشت داده نمی به چاپ می، ادبی الزم

 دهید.نرا برای چاپ به مکانی ارائه   آن ماه،فصلنامه تا هشت  برای

، درجه علمی، شهرت، ای جداگانه از مقاله باید اسم ـ نویسنده یا نویسندگان در صفحه1

محل کار و شماره تلفن و همراه یا دورنگار و نشان الکترونیکی خود را همراه ، رشته تخصصی

 :زیر ارسال کنندنشانی الکترونیکی به فایل آنها را  مقاله به دفتر فصلنامه ارسال دارد یا
peyrovan. zahra@yahoo. com 
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، حرف( و واژگان کلیدی)سه تا هفت کلمه( 166تا  456ـ مقاله باید دارای چکیده)00

 .نامه باشد ه و کتابنتیج، متن پژوهش، مقدمه
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به صاحب امتیازی  نبی یاساسالمی تحت عنوان  علوم های صی پژوهشفصلنامه تخصّدو 

 ،در سومین سال انتشار، پس از پنج شماره علیها السّالم(روان حضرت زهرا)ـمدرسه علمیه پی

سازمان اسناد از («های ادواری نشریه»المللی پیایندها  شماره استاندارد بین)0اتوانست شماره شاپ

، شود که برای شاپا در نظر گرفته می ای شماره هشت رقمی دریافت کند. ملی ایران کتابخانهو 

ویژه در  به برای پژوهشگران های فراوانی تمزیّمنحصر به فرد است و برای هر مجله، 

 از این بابت، پروردگار منّان را سپاسگزاریم.رد. داجستجوهای اینترنتی 

رود تا با ارایه  های گرامی انتظار می پژوهان، استادان و طلبه از تمامی دانشبنابراین 

الیت امتیاز فعّپاداش مادی مدرسه و مندی از اجر معنوی؛ از  های وزین، خود را ضمن بهره مقاله

های سطح  ، تشکیل کالس0117بتدای سال تحصیلی ویژه که از ا بهپژوهشی برخوردار نمایند. 

 سه نیز در کنار سطح دو در مدرسه آغاز گردیده است.

و  البالغه است. جهت پیشرفت های برگرفته از نهج شماره ششم مجلّه با محوریت موضوع

پیشنهادها و انتقادهای مؤثّر  های پیشین، پذیرای همچون شماره مطالب فصلنامه،اعتالی 

  پژوهشگران محترم هستیم و از آن استقبال خواهیم کرد. استادان و
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 9افسانه خاشع

 در کالم امام علیآخرالزمان 
 دهـچکی

آخر و در اصطالح به قسمت واپسین از  آخر الزمان در لغت به معنی دوره
شود گفته میچنین به بخشی از زمان  دوران روزگار که به قیامت متصل گردد، هم

ام زمان به ظهور ام ایانی و نهایی آن است وزمان این دنیا بخش پکه نسبت به کل 

از آنجایی که مقام نبوت و امامت دارای جایگاه رفیعی شود. علیه السالم منجر می
گویان و منحرف نشدن مؤمنان دروغ ء استفادهاست، خداوند برای جلوگیری از سو

ن و امامان علیه السالم هایی در جسم و اخالق و سیره پیامبراو صالحان، نشانه

 قرار داده است.
 تعالی اهلل هایی برای ظهور حضرت مهدی عجلطبق آیات و روایات نشانه

الشریف بیان شده است. حضرت علی علیه السالم هم در روایات خویش  فرجه
هایی که های عمومی، نشانهاند. نشانه هایی برای ظهور حضرت بیان کردههنشان

های حتمی و غیر حتمی که در سال ظهور اتفاق  افتد، نشانهمی از ظهور اتفاق پیش
شوند، گروهی که به صراط مردم آخرالزمان به دو دسته تقسیم می افتد.می

نند و گروهی دیگر گمراه زکنند و جز حرف حق نمیمستقیم دین حرکت می

 ماند.ها نمیو از اسالم چیزی برای آن شوند می
له مهدویت، تقویت ایمان منتظران نسبت به مسأ هدف از نگارش این تحقیق

های کاذب و افزایش سطح آگاهی مخاطب در زمینه آخرالزمان پیشگیری از ادعا
 سازی ظهور است برسد.باشد، تا به هدف مطلوب که همان زمینهمی

البالغه و سایر منابع  پژوهش حاضر، با روش تحقیق توصیفی و بر اساس نهج
 ای گردآوری و تنظیم شده است. خانهتاریخی با شیوه کتاب

 

 دی:ـواژگان کلی

 های ظهور.، نهج البالغه، نشانهآخرالزمان

                                                 
الم اهلل علیها(، مشهد؛ طلبه سطح سه مدرسه علمیه آموخته سطح دو مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا)س . دانش 0

 اسالم شناسی، مشهد.
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 دمهـمق

شناخت پروردگار هستی و ایمان و  ،های هر انسان موحداز جمله وظائف و مسؤولیت 

باشد و این امر میسر نخواهد شد مگر با اعتقاد به وحدانیت حضرت حق جل جالله می

ادگان و حامالن رسالت و پیامبران الهی به خصوص خاتم االنبیاء حضرت شناخت فرست

و جانشینان آن حضرت از حضرت علی علیه السالم تا حضرت مهدی محمد مصطفی

انسان در پرتو شناخت ائمه اطهار علیه السالم و پیامبران الهی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف 

و با امید و نشاط زندگی کند. خداوند متعال  تواند مسیر سعادت و تکامل را طی نموده می

-آن و عترت پیامبر)ائمه( در تمام مشکالت مسلمانان را تنها نگذاشته است و با ارسال رسل

-ها حضرت مهدی موعود علیه السالم میها را هدایت و راهنمایی کرده است که آخرین آن

کنم و دو چیز ترک میهنگام رحلتشان فرمودند: من شما را باشد چرا که رسول خدا

ها حضرت مهدی گذارم کتاب خدا و عترتم که آخرین آنبها در میان شما به امانت می نگرا

باشد، اعتقاد به مهدویت و ظهور آن عجل اهلل تعالی فرجه الشریف امام غائب شیعیان می

عدل و  کند، او که با ظهورش جهان را پر ازها ایجاد میحضرت نوری از امید در دل انسان

سوزاند، و بندگان خدا در روی زمین به راحتی ی ظلم و ستم را میکند، ریشهداد می

شوند. بنابراین بر هر انسان عاقل الزم است کنند و بر استکبار و ستم پیروز میزندگی می

فرمود: هر کس بمیرد و امام زمان خود را امام زمان خود را بشناسد. حضرت محمد

عجل اهلل تعالی فرجه  هلیت مرده است و بهترین راه برای شناخت امام زماننشناسد به مرگ جا

مطالعه در احوال آن حضرت با تمسک به منابع غنی و روایات وارده از معصومین علیه الشریف 

در این باشد.یکی از این منابع غنی، نهج البالغه است که حضرت علی السالم می

را بیان کرده عجل اهلل تعالی فرجه الشریف ظهور امام زمان  هایگنجینه ارزشمند عالئم و نشانه

 است.

 مفهوم شناسی واژه آخرالزمان -9

دورۀ آخر، قسمت واپسین از دوران روزگار که به قیامت متصل  برابر است با الزمان آخر

 .(18: 0106، گردد)معین

ان الهی به آن آخر الزمان، اصطالحی دینی به معنای دوره پایانی جهان که در همه ادی

به کار برده پیامبر اسالم بعثت، هم درباره دوران مرتبط با اسالماشاره شده است. در 

. در باورهای رایج، آخرالزمان با عجل اهلل تعالی فرجه الشریف امام مهدی ظهورشود و هم دوران  می

ترین ویژگی این دوران افول دین داری مردم و پس از  شود. مهم حوادث عجیب شناخته می

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C
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توان  آخرالزمان نامعلوم است و تنها می ظهور منجیآن ظهور یک منجی است. تاریخ دقیق 

 د.گردد تعریف کر متّصل می قیامترا به بخش واپسین روزگار که به آن 

انی که در آن منجی اصطالح آخرالزمان عبارت است از زم در بسیاری از روایات اسالمی

و رویدادهای خاصی در سه مقطع  کند ( ظهور میعجل اهلل تعالی فرجه الشریف مهدی موعود)

 دهد:  زمانی روی می

 . های آخرالزمان فتنههای سخت و  الف( آزمون

 ل بین حق و باطل. ب( ظهور منجی و جدا

 ج( غلبه حق بر باطل و عصر طالیی جهان. 

 کند.  را بررسی می زمان ظهور حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریفرو،  پیشتحقیق  

      عجل اهلل تعالی فرجه الشریفاوصاف حضرت مهدی  -2

طول تاریخ از آنجا که مقام نبوت و امامت دارای جایگاه رفیعی است، مدعیان زیادی در 

گویان و دروغ داوند برای جلوگیری از سوءاستفادهاند. خبه دروغ ادعای نبوت یا امامت کرده

هایی در جسم و اخالق و سیرۀ پیامبران و نیز برای منحرف نشدن صالحان و مؤمنان، نشانه

برای قائم آل محمّد و ائمه اطهارامامان قرار داده است. به همین جهت رسول خدا

اند که بخشی از آن مربوط به شمایل و نسب، بخشی دیگر هایی را بیان فرمودههنشان

ها مربوط زمان ظهور او است)عالمه مشهری، مربوط به اخالق و رفتار و برخی از نشانه

0116 :00.) 
هُوَ صَاحِبُ الوَجهُ االقَمَر وَ الجَبین األزهَر وَ »فرمودند: « بیان »در خطبه امیرالمؤمنین

بِ العَالمة  وَ الشَامَة العالم غَیر المعلم وَ المُخبِر بِلکائِنات قَبل أن تَعلم مَعاشِر الناس أال وَ صَاحِ

أنَ الدِینَ فینا قَد قَامَت حدوده وَ أخَذَ عَلَینَا عَهوده أال وَ أنَ المَهدِی یَطلبُ القِصاص مِمَن ال 

 عَلی خَلقه اسمُهَ کَاسمِ جَدِه رَسُول اهلل ابن الحَسن یَعرِف حَقنا وَ هُوَ شَاهِد بِالحَق وَ خَلیفَه اهلل

وی آن سپید (. »466: 0111حائری،  یزدی) «..بن علی مِن وَلد فاطمه مِن ذُریه الحُسین

چهره است و پیشانی درخشنده و صاحب نشان و خال. دانایی است تعلیم ندیده، آگاهی 

اموزد. بدانید که مهدی از کسانی که به دهنده از تمام هستی؛ قبل از آن که کسی به او بی

حق ما معترف نباشند طلب قصاص خواهد نمود. او شاهد حق است و خلیفه خدا بر حقش. 

است و فرزندان فاطمه  است. فرزند حسن بن علیخدانامش مانند جدش رسول 

 ( 061: 0171قزوینی،«)سالم اهلل و از ذریّه فرزندم حسین...

http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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 «تی یَخرُجَ المَهدِی... وَ هُوَ مَا بَینَ الثَالثینِ اِلی اَالربَعینَحَ»فرمودند: حضرت علی

الشریف قیام  فرجه تعالی اهلل هنگامی که مهدی عجل( »01/058: 0860نجفی، )مرعشی

 (.551: 0146سی،ر)طب «کند... سن او بین سی تا چهل سال خواهد بود.

 الشریف فرجه لیتعا اهلل عجلقیام قائم های  ن و نشانهامیرالمؤمنا -3

عرض کردم قائم از نوید: آمدم خدمت حضرت امیر المؤمناگسلمان فارسی می

لَا یَظهَرُ القائِمُ حشّی یَکُونَ » کند؟ آن حضرت آهی کشید فرمودند:فرزندان شما کی قیام می

لُک بَنیِ العَباسِ اُولیِ اُمُور الجِّبیان و یُصَیَّعُ حُقُوقُ الرَّحمَنُ و یَتغَنّی بِالقُرآنِ فَاِذا قَتَلت مُ

العَمَی وَ اِالِلتِباسِ اَصحابُ الرّمّیِ عَنِ االَقواسِ بِوُجُوهٍ کَالتّراسِ وَ خُرِّجَتِ البَصرَۀُ هُناکَ یَقُومُ 

 (.54/475: 0861مجلسی، «)القائِمُ مِن وُلدِ الحُسَینِ 

 تا اینکه چند نشانه به وجود آید:  شودقائم ظاهر نمی»
 به دست نوجوانان و افراد ناآگاه قرار گیرد. کارها -0

 حقوق خداوند رحمان )احکام دین خدا( ضایع گردد. -4

 قرآن را با تغنّی )به غنا( بخوانند. -1

پادشاهان بنی عباس که از دیدن حق محروم، و از شناخت آن ناتوانند، به دست -8

 0باشد.د سپر میهایشان همانن تیراندازان و کماندارانی کشته شوند، که صورت

 بصره خراب گردد. -5

 .(068: 0148خادمی،«) کندقیام میدر این موقع قائم ما از فرزندان امام حسین

: عَشر قبل الساعة البّد قالَ: قالَ رَسُولُ اهللعَن عامِربن واثلةِ عَن أمیرَالمؤمِنِین»

طلوع الشمس من مغربها و منها السفیانی، و الدجال، والدخان، و الدابة و خروج القائم، و 

نزول عیسی بن مریم، و خسف المشرق، و خسف لجزیرۀ العرب، و نار تخرج من قعر عدن 

کند که: از عامربن واثله از امیر المؤمنین علیه السالم نقل می.« »شوق الناس الی المحشر

وج شود: خرآله فرمود: پیش از قیامت ده امر حتمی واقع می و علیه اهلل پیغمبر صلی

سفیانی، دجال، دود و دابة االرض و خروج حضرت قائم و طلوع خورشید از مغرب  و نزول 

صر عیسی بن مریم و فرو رفتن زمین در مشرق، و جزیزۀ العرب، و بیرون آمدن آتشی از ق

 .(865: 0100 عاملی، حر«) یمن که مردم را به محشر براند

                                                 
 چکش سپرهای یعنی " المطرّقة المجانّ " آنها از (044 خطبه)البالغه نهج در که هستند ها مغول ظور. من 0

 است. شده تعبیر خور
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 ظهور از پیش هولناک جنایات -4

 :کندمی ترسیم چنین را روزگار تلخ حوادثعلی حضرت

 اِن: فَیَقُولُونَ لَهُم الزَّیتَ یَغلِی وَ االَطفَالَ، فَیَجمَعُ یَبعَثُ ثُمَّ... »

 حَسَناً، اِسمُهُما اِثنَین مِنهُم فَیُأخَذُ ذَنبَنَا؟ مَا فَنَحنُ عَصَوک آباؤُنَا کَانَ

 وَ بِاالَطفَالِ، فَعَلَةُ کَمَا بِهِم لُفَیَفعَ الکوفَةِ اِلَی یَسِیرُ ثُمَّ فَیُصَلِّبُهَا،

 یَخرُجُ وَ... حُسَینٌ وَ حَسَنٌ اَسمَاؤُهَا طِفلَینِ مَسجِدِها بابِ عَلَی یُصَلِّبُ

 بَعضِ اِلی فَیَدفَعُهَا حَامِالً، اِمرَاَۀٌ فَیَأخُذَ حَربَةٌ، وَبِیَدِهِ السُّفیانِیُّ

 یَبقَرُ وَ ذَلِکَ، فَیَفعَلُ. الطَّرِیقِ سَطِوَ فی لَهَا اِفجِر: وَیَقُولُ االَصحَابَةِ

 «ذَلِک یُغَیِّرَ اَن اَحَداً یَقدِرُ فَلَا اُمِّهِ، بَطنِ مِن الجَنیِنَ فَیَسقُطُ بَطنَهَا،

  (.041: 0800 الشافعی، المقدمی)

 کنند؛ جمع محّلی در را کودکان تا کندمی مأمور را گروهی سفیانی، همانا

 پدران اگر: گویندمی کودکان کند؛می داغ آنان سوزاندن برای را روغن  آنگاه

 به تن دو او شویم؟ سوزانده باید که چیست ما گناه کردند، مخالفت تو با ما

. آویزدمی دار به و کشدمی بیرون کودکان میان از را حسین و حسن های نام

 دهدمی انجام آنجا کودکان با را رفتار همان و رودمی کوفه شهر به آن از پس

 بیرون آنجا از و زندمی دار به کوفه مسجد بر را هانام همان به کودک دو و

 زنی دارد، قرار اینیزه دستش در کهحالی در و کندمی جنایت باز و رودمی

 دهدمی فرمان و سپاردمی یارانش از یکی به را آن و کندمی دستگیر را باردار

 و دردمی را زن شکم تجاوز از پس او  کند تجاوز او به خیابان وسط در که

 را هولناکی وضعیتی چنین تواندنمی کس هیچ و آوردمی بیرون را جنینش

 (.10: 0146سی، ردهد)طب تغییر

 های ظهورنشانه -5

وقت ظهور آن حضرت معلوم نیست و حتّی مطابق روایات کسانی که وقت ظهور را 

 تعالی اهلل عجل های ظهور حضرت مهدینشانه توانیممی اند.تعیین کنند دروغگو شمرده شده

 تقسیم کنیم: را به سه نوعالشریف  فرجه

های اسالمی و غیر آنها منتشر های عمومی که از انحرافاتی که در کشورنوع اول: نشانه

ی نیستند که هاینشانهها،  گوید. اینکند، سخن میگردیده و اجتماعات بشری را آلوده می
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از ظهور  ها سال پیش باشند؛ بلکه ممکن است دهمهدی علیمقارن ظهور حضرت 

 حضرتش به وجود آیند.

هائی که سالیانی اندک قبل از ظهور حضرت اتفاق افتاده و نزدیک قیام نوع دوم: نشانه

های  باشند، بلکه از انواع پیشگوییدر همان سال نمیآن بزرگوارند،امّا دلیل بر خروج امام

 اند.  هایی پس از زمان آن احادیث صورت گرفتهه در قرناز حوادث آینده اند ک

دهد که در سال ظهور حضرت هایی از وقایعی که در همان سال رخ مینوع سوم: نشانه

 دهد.مهدی علیه السالم یا سال قبل از ظهور رخ می

 شوند:این نوع سوم خود نیز به دو گونه تقسیم می

 ؛ها قطعی نیستندآنها این است که آن نشانههای غیر حتمی؛ ومعنی گونه اول: نشانه

 ممکن است واقع شوند و یا واقع نشوند.بنابراین 

گونه دوم: نشانه های حتمی که قابل شک وتردید نیست و حتماً اتفاق خواهد 

 (.800: 0171 افتاد)قزوینی،

 های عمومی  نشانه-5-9

نِین عَلیُّ بنُ أَبی طالبٍ عَلَیهِ السَالم فَحَمِدَ عَنِ النَزَالِ بنِ سَبرَۀَ  قَالَ: خَطّبَنا أمیرالمُؤمِ»

اهللَ عَزَّ و جَلَّ و أثنی عَلَیعِ وَ صَلَّی عَلی مُحَّمدٍ وَ آلِهِ ثُمَّ قالَ: إِحفَظ  فَإِنَّ عَالمَةَ ذلِکَ: إذا 

ا، وَ أخَذُوا الرُّشاد شَیَّدوُا أَماتَ النّاسسُ الصَّالۀَ وَ أضاعُوا األَمانَةَ وَ استَحَلّوُ الکِذبَ، و اکَلَوا الرِّب

البُنیانَ، وَ باعُوا الدِّینَ بالدُّنیا وَ استَعمَلُوُا السُّفَهَاءَ، وَ قَطَعُوا األرحامَ، وَ اتَّبَعُواءَ و استَخَفّوا 

ظَلَمَةً، وَ العُرَفاءُ بالدِّماءِ، وَ کَانَ الحِلمُ ضَعفَاً، وَ الظُّلمُ فَخراً، وَ کانَتِ االُمَراءُ فَجَرَۀً وَ الوُزَراءُ 

خَوَفَةً، وَ القُرَّاءُ فَسَقَةً، وَظَهَرَت شَهاداتُ الزُّورِ، وَ استَعلَنَ الفُجُورُ وَ قَولُ البَهتانِ وَ اإلِثمُ وَ 

الطُغیانُ، وَ حُلِّیَتِ المَصاحِفُ، وَ زُخرِفَتِ المَساجِدَ، وَ طُوِّلَتِ المِناراتُ، وَ اُکرِمَتِ األشرارُ، وَ 

: 0110 بابویه، ابن«)هُودُ، واقتَرَبَ المَوعُودُ...زدَحَمَتِ الصُّفُوفُ و اختُلِفَتِ القُلُوبُ، وَ نُقِضَتِ العُا

100.) 

ای  برای ما خطبهحضرت أمیر المؤمنین»ازنَزَّال بن سَبرَۀ نقل است که گوید: 

س بر محمّد و خواند در آن خطبه ابتداً حمد خدای عزّ و جّل نمود. آنگاه ثنا گفت. سپ

خاندان او درود فرستاد آنگاه حضرت فرمودند: آنچه گویم به خاطر بسپار...عالمت خروج 

راندند و امانت را ضایع کردند و دروغگوئی را دجّال وقتی است که  مردم نماز را می

حالل دانستند و ربا خوردند و رشوه گرفتند و دین را به دنیا فروختند و سفیهان را به 

اردند و با زنان مشورت کنند و قطع رحم کردند و از هوای نفس تبعّیت نمودند  کار گم

و حرمت خون ها را خفیف شمردند؛ در روزگاری که حلم و بردباری ضعف شمرده شود 

ها)و راهنمایان( خائن و ظلم، افتخار؛ زمامداران افراد بدکار باشند و وزراء ستمگر؛ معّرف
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های علنی و های دروغ، آشکار گردد و بدکاریشهادتباشند و قاریان قرآن، فاسق؛ 

ها زیور و مساجد زینت پیدا کرده و سخنان باطل و گناه  و طغیان ظاهر شود؛ قرآن

های بلند ساخته شود، افراد شرور، گرامی شمرده شده و صفوف پر جمعیت و مناره

قزوینی، ...«)چه خدا وعده داده نزدیک گرددها، شکسته و آننظرات، مختلف و پیمان

0171 :805.) 

 های زمان ظهور فاقاتّ -5-2

 هاشمی-5-2-9

سید قرشی، هاشمی و حسنی است که اندکی پیش از قتل نفس سید هاشمی؛ از نژاد 

که سپاه سفیانی در عراقست، و همزمان با ورد سپاه  زکیه در مکه، و همزمان با روزگاری

 رسد.او به شهادت می خراسانی از طریق قصر شیرین و خانقین به عراق،

 فرمایند: چنین می« بیان»در خطبه حضرت علی
فیلحقه رجل من اوالد الحسن فی اثنی عشر الف فارس و یقول یا االبن العم أنا »

أحق منک بهذا االمر ألنی من ولد الحسن و هو أکبر من الحسین فیقول المهدی إنی أنا 

مة فینظر المهدی الی طیر فی الهواء المهدی فیقول له هل عندک آیة أو معجزۀ أو عال

فیؤمی الیه فیسقط فی کفه فینطق بقدرۀ اهلل تعالی و یشهد له باالمامة ثم یغرس قفیبا 

یاسبا فی بقعة من االرض لیس فیها ماء فیخضرُ یورق و یأخذ جلمودا کان فی االرض 

و تسلم  من الصخر فیفزکه بیده و یعجنه مثل الشمع فیقول الحسنی االمر لک فیسلم

 (.465: 0111حائری،  یزدی)«جنوده

یعنی به حضرت مهدی  -پس مردی از فرزندان حسن با دوازده هزار اسب به او »...

ملحق شود و به وی گوید: ای پسر عمو، من به این امر از تو سزاوارترم؛ چرا که  –

و فرمایید: میمن از فرزندان حسن هستم؛ او از حسین بزرگتر بود! حضرت مهدی

کند: آیا تو را آیه و یا عرض میامّا من مهدی هستم. آن مرد به حضرت مهدی

نگرد و به آن اشاره ای در هوا میبه پرندهای هست؟ حضرت مهدیمعجزه و یا نشانه

افتد؛ سپس آن پرنده به قدرت خدای تعالی کند. پرنده در کف دست آن حضرت میمی

. بعد چوب نی خشکی را در زمینی که در دهدسخن گفته و به امانت وی شهادت می

آورد و قطعه سنگ سختی کارد، آن نی خشک سبز گردیده برگ میآن آبی نیست می

شود. آنگاه حسنی گوید: امر فشرد؛ به طوری که مانند موم نرم میرا با دستان خود می

 (.844: 0171 قزوینی،«) شوندخود وهم سپاهیانش تسلیم می ازآنِ توست. پس هم
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 جنگ بین ملل-5-2-2

های حدیثی، اسم یا ذکری صریح از جنگ جهانی سوم یافته نشده ولی در منابع و کتاب

احادیث فراوانی وارد شده که به نابودی مردم به علت گرسنگی، بیماری و یا کشته شدن 

 کنند.تصریح می

ی یُقتَلَ ثُلُثٌ وَ ال یَخرُجُ المَهدِیُّ حَتَّ»نقل است که فرمودند: از حضرت امیر المؤمنین

کندتا آنکه مهدی خروج نمی» (.10: 0800الشافعی،  المقدمی«)یَمُوتَ ثُلُثٌ وَ یَبقَی ثُلُثٌ.

قزوینی، «)یک سوم مردم کشته شوند و یک سوم مردم بمیرند و فقط یک سوم باقی بمانند.

 همان(

 های دیگر نشانه-5-2-3

: 0144 های فریبنده خراسانی،ودند: سالدر بیان نشانه های دیگر فرمامیر المؤمنین

 شهر در فرات شدن (، جاری11: 0141 زکیّه)محمودی، نفس شدن (،کشته448

 )نجفی، خراسانی و (،یمانی414شام)همان:  در بزرگ ،زلزله(417: 0144کوفه)خراسانی، 

قبة غبراء) همان:  (،040: 0144،نجف)خراسانی در آب و حجاز در آتش ظهور (،080: 0140

 چهل مساجد تعطیل و کوفه برای (، خندق446:همانکوفه)خراسانی، جسر (،  بنای045

(، 87: 0146موقع)طبسی،  بی های باران باریدن و باران (، کمبود014:همانروز)خراسانی،

 (84 :0146تجارت)طبسی، کساد و فقر گرانی، گرسنگی، شیوع

 های حتمینشانه-5-3

 صدای آسمانی -5-3-9

قال فیقول جبرائیل فی صیحته یا عباد اهلل اسمعوا ما قال أقول »رمودند: فامیرالمؤمنین

( 466: 0111حائری،  یزدی«)خارج من أرض مکة فأجیبوهان هذا مهدی آل محمّد

 آل گویم بشنوید؛ این مهدیجبرئیل در صیحة خویش گوید: ای بندگان خدا! آنچه را می»

 .(881: 0171قزوینی، «)ابت کنیدکند او را اج ه قیام میاست که از مکّمحمّد

 سه ندا در ماه رجب -5-3-2

  :فرمودندپیغمبر ازامیرالمؤمنین 
 کَمَا بِالْبُعْدِ مَنْ یَسْمَعُهُ نِدَاءً نُودُوا قَدْ کَانُوا مَا آیَسَ بِهِ کَأَنِّی الْقُدْسِ ضِیَاءِ شُعَاعِ اِنْ»

 أُمِّی وَ بِأَبِی فَقُلْتُ الْکَافِرِینَ عَلَى عَذَاباً وَ الْمُؤْمِنِینَ ىعَلَ رَحْمَةً یَکُونُ بِالْقُرْبِ مَنْ یَسْمَعُهُ

  الثَّانِی وَ  الظَّالِمِینَ عَلَى اللَّهِ لَعْنَةُ أَال أَوَّلُهَا رَجَبٍ فِی أَصْوَاتٍ ثَلَاثَةُ قَالَ النِّدَاءُ ذَلِکَ مَا وَ أَنْتَ
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 اللَّهَ إِنَّ أَلَا یُنَادِی الشَّمْسِ قَرْنِ مَعَ بَارِزاً یَداً یَرَوْنَ الثَّالِثُ وَ نِینَالْمُؤْمِ مَعْشَرَ یَا الْآزِفَةُ أَزِفَتِ

 اللَّهُ یَشْفِی وَ الْفَرَجُ الْمُؤْمِنِینَ یَأْتِی ذَلِکَ فَعِنْدَ الظَّالِمِینَ هَلَاکِ عَلَى فُلَاناً بَعَثَ قَدْ

 .(040: 0117ابراهیم،  بن )محمد«قُلُوبِهِمْ غَیْظَ یُذْهِبْ وَ -صُدُورَهُمْ

ترین حال باشند، آنگاه ندا شوند به ندائی که شخص دور بینم مردم را که در مأیوسگویا می 

ن. پس نین و عذاب خواهد بود برای منافقامانند نزدیک بشنود، رحمت خواهد بود برای مؤم

؛ خواهد بود در ماه رجب اهلل آن ندا چیست؟ فرمود: سه صدایا رسول عرض کرد:أمیرالمؤمنین

صدای سوم: بدنی آشکار  0صدای دوم: اَزفَتِ اآلزِفَة. صدای اول: أال لَعنَةُ اهلل عَلَی الظالمین.

بینند در قرن خورشید )مقارن با وی( ندا کند: إنَّ اهلل قد بَعَثَ فُالن بن فُالنِ حتّی یُنسِبَهُ 

 4اِلی عَلِیٍّ علیه السالم.
دا هالک ظالمین است، پس در آن وقت فرج خواهد آمد و خداوند شفا سپس فرمود: در این ن

 .(457: 0144خراسانی، «)های ایشان را خواهد بردهای مؤمنین را و خشم دلخواهد داد سینه

 سفیانی -5-3-3

اند، از مقداری از حوادث آینده را ذکر کرده« بیان»در خطبه مشهورنامیرالمؤمنا

های های اال یاویل لکوفانکم هذه و ما »فرمایند:ت چنین میجمله خروج سفیانی. آن حضر

ها اسود یحل فیها من السفیانی فی ذلک الزمان یأتی الیها من ناحیة هجر نحیل سباق تقود

إذا اجرح الغالم االشتر( اذ جلوج الغالم و عالم باسمه راغمة و لیوث قشاعمة أول اسمه ش)ض

وای بر کوفة شما و آنچه که از سفیانی بر » (044: 0111یزدی حائری، ...«)فیأتی الی البصره

که فرماندهانشان  -سر کوفه در آن زمان خواهد آمد! وی از ناحیه هَجَر با اسبانی تندرو

"شین"آید. این لشکر متعلق به کسی است که اول نامش می -شیران تنومندند
است. وای 1

ده فرزندانتان را خواهد ا را تصرف کرهایتان! وی حریم شمشما از آمدن او به منزل بر کوفه

 (.881: 0171قزوینی، «)کشت و زنانتان را هتک خواهد نمود...

 

 

                                                 
 .برسد باید آنچه رسید یا نزدیک، امر شد . نزدیک 0
 علی به را او نسب تا...بن علی بن الحسن بن محمد یعنی را فالن بن فالن برانگیخت خداوند باشید . آگاه 4

 .رساندمی السالم علیه
اند. شاید صحیح عین باشد و شین از . مصادری که نزد من موجودند، اول نام او را شین ذکر کرده 1

 پردازان باشد، با توجه به اینکه تشابه بین شین و عین زیاد است.اشتباهات نسخه
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(الشریف فرجه تعالی اهلل عجل)مهدی حضرت قیام کیفیت -6

 استفاده است شده وارد حضرت آن قیام کیفیت و ظهور درباره که روایاتی مجموعه از

 :رسانندمی انجام به گونهاین را خود قیامی حرکت و ظهور حضرت آن که شودمی

   .مدینه از خروج. 0

 .ظهور علنی اعالم و مکه به ورود. 4

 حکومت اعالم و آن دادن قرار پایتخت و تسخیر و خود لشکر همراه به کوفه به ورود. 1

  .اسالمی

 .آن تسخیر و انطاکیه و قسطنطنیه به ورود. 8

 .حضرت آن باعیسی تحضر همراهی و اشغالی فلسطین به حمله. 5

 (.001: 0141دجال)صفائی،  شدن کشته صهیونیسم، نابودی و المقدس بیت تسخیر. 0

 والیت خورشید طلوع محل و زمان -7

 در و امین جبرائیل آسمانی ندای با مقارن ،موعود مهدی عالمتاب، خورشید ظهور

 خود هایخانه از مهسراسی همه ندا، این شنیدن با. است رمضان مبارک ماه 41 جمعه، شب

 ولی کند؛می ظهور منوّره مدینه از حضرت آن. گردند بیدار رفتگان خواب به و آیند بیرون

 مختلف مناطق در سرعت به ظهور خبر. نیست روشن حضرت آن جهانی قیام تا ظهور فاصلة

 جمله از مناطق از بسیاری بر زمان آن در که ظالمی حاکم سفیانی به و شودمی منتشر

 دستگیری حضرت برای سپاهی او. رسدمی دارد، سلطه فلسطین و اردن ریه،سو

 مهاجرت مکه به مدینه از الهی امر به حضرت آن امّا. داردمی گسیل مدینه بهمهدی

 برای رواین از. یابندنمی را حضرت ولی شوند؛می مدینه وارد سفیانی سپاه. کندمی

 سه جز به را، هاآن« بیداء »سرزمین آسمانی، وشخر با. آورندمی روی مکه به او دستگیری

 کهاین تا گردندمی سپری هاشب و هاروز شوند، می مکه وارد عصر امام. بلعدمی فرو تن،

  .(065:  0116مشهری،   رسد)عالمه می فرا قیام هنگام

 فرجه تعالی اهلل عجل مهدی حضرت که ایلحظه توصیف به خویش سخنان درعلی امام

  :فرمایندمی ایشان. است پرداخته کندمی آغاز را خود قیام یفالشر

 دین پیشوای» .(068: 0868الحدید،  أبی ابن)«بذنبه الدین یعسوب ضرب ذلک کان فإذا»

   .(0014: 0185قمی،  )انصاری«کند می قیام طوفندگی با
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 ظهور اعالن -8

 در حضرت گاهآن ردد،گمی اعالم آسمانی منادی وسیله به ابتدامهدی حضرت ظهور

 .کندمی اعالم را خود ظهور حق، به دعوت با است، داده کعبه به پشت کهحالی

 یَظهَرُ ذَلِکَ فَعِندَ مُحَمَّدٍ آلِ فِی الحَقَ إِنَّ السَّمَاءِ مِنَ مُنَادٍ نَادِی إذا: »قَالَ عَلِی عَن

 منادی کههنگامی: یدفرمامیامیرالمؤمنین» (.1/148: 0860مرعشی، حسینی).«المَهدِی

 ظهور الشریف فرجه تعالی اهلل عج مهدی حضرت است، محمد آل آن از حق: دهدمی ندا آسمان از

 .(18: 0146)طبسی،.«کندمی

 و مدّت حکومت (عجل اهلل تعالی فرجه الشریف)مهدی امام حکومت مرکز -1

 مکه، در ظهور اعالم از پس الشریف فرجه تعالی اهلل عجل الحسن بن حجة حضرت زمان، امام

 اهل مکتب مخالفان با سخت نبردی و آن فتح از بعد و کندمی حرکت کوفه سوی به

 (.040: 0141صفائی،  دهد)می قرار خود حکومت مقّر و کرده تسخیر را آنجابیت

 النَّاسَ نَیُعَلِّمُو الْکُوفَةِ مَسْجِدِ فِی  فَسَاطِیطُهُمْ بِالْعَجَمِ کَأَنِّی» :فرمایدمیعلی حضرت

 .(104: 0117زینب، ابی ابن).«أُنْزِلَ کَمَا هُوَ لَیْسَ وَ أَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَا قُلْتُ أُنْزِلَ کَمَا الْقُرْآنَ

همان را قرآن و اندزده چادر کوفه مسجد در که بینممی را ایرانیان اکنون هم من گویا» 

  (.044: 0141،فائیص)«آموزندمی مردم به است شده نازل که گونه

 و قرآن تعلیم و محمّدی ناب اسالم حیات تجدید مرکزمهدی حضرت زمان در کوفه

 معارف مراکز علمی اداره در ایرانیان سهم و بود خواهد اسالمی راستین معارف فهم یحوزه

 :»فرمود که شده نقلعلی امیرمؤمنان از سنت اهل کتب در .است بسیار حضرت آن

 خداوند گاهآن. شماست هایسال از سال ده برابر سال هر که کند می حکومت سال هفت

 .«دهدمی انجام کند اراده هرچه

 در سال هشتاد مدت:»فرمود که است آمدهعلی نامیرالمؤمنا از« البیان»خطبه در

 (.881: 0146شهیدی،  )هاشمی«بود خواهد مردم مردم میان

 سهله مسجدحرکت به سوی -99

اجد بسیار با اهمّیت در زمان غیبت، ظهور و بعد از ظهور است و مسجد سهله از مس

ظهور نیز پایگاه تدریس  از دارد، پس (عجل اهلل تعالی فرجه الشریف)تعلق خاصی به حضرت مهدی

ود یا نماینده خاص آن حضرت در خواهد شد. خ (الشریف فرجه تعالی اهلل لعجّحضرت حجت)

نماید. مسجد کالت مختلف مردم را حل و فصل میکند و مشجا نماز جماعت اقامه می آن
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شود. طبق روایات سهله چنان توسعه یابد که هزار در از آن مسجد به روی مردم باز می

 (.081: 0140مرکز حکومت حضرت جنب کوفه و مسجد سهله است)عارف،

: و قد عبر من وادی سالم الی سبیل السهلة علی فرس محجل له شمراخ عن علی»

یدعو و یقول فی دعائه ال إلهَ إلّا اهللُ حَقَّاً حَقَّاً، ال إلهَ إلّا اهلل ایماناً و صِدقاً، ال إلهَ إلّا اهلل یزهر و 

 (160: 0111حائری، یزدی)«تَعَبُّداً وَ رِقّاً، اَلّلهُمَّ مُعِزَّ کُلِّ مُؤمِنٍ وَحیدِ وَ مُذِلَّ کلِّ جَبّارِ عَنیدٍ،...

-بینم او را از وادی السالم عبور کرده و رو به سهله میا میفرمود: گویامیر المؤمنین»

رود، بر اسبی که دست و پای او سفید است سوار است و کاکلی دارد که درخشنده است و 

 صِدقاً، و ایماناً اهلل إلّا إلهَ ال حَقَّاً، حَقَّاً اهللُ إلّا إلهَ الگوید: خواند و در دعای خود میاو دعا می

 ...« عَنیدٍ، جَبّارِ کلِّ مُذِلَّ وَ وَحیدِ مُؤمِنٍ کُلِّ مُعِزَّ اَلّلهُمَّ رِقّاً، وَ تَعَبُّداً اهلل اإلّ إلهَ ال

 (.157: 0144خراسانی،)

 (عجل اهلل تعالی فرجه الشریف)یاران خاصّ امام عصر -99

افرادی شناخته شده و خوش شود که یاران مهدیاز روایات به خوبی استفاده می

ها نام و نسب و اوصاف د، و حسب و نسبشان کامالً معلوم است. حتّی بر روی سالح آنان نام

ها ها در آسمانها نوشته شده است. گرچه در میان ما ناشناخته هستند ولی آنآن

 فرماید: میکه امیرمؤمنان چنان(.77: 116عالمه مشهری، ترند تا در زمین) معروف

  (.080: 0866خویى، )هاشمى « مجهولة األرض فی و معروفة، السّماء  فی  أسمائهم»
یَقُولُ: إنّ أصحابَ القائِمِ  عَلَیهِ السَالمسَمِعتُ عَلِیّاً » عَن أبی تحیی حکیم بن سعد قال:

مجلسی، .« )شَبابٌ ال کُهُولَ فِیهِم إلّا کَالکُحلِ فِی العَینِ أو کَالمِلح فِی الزّادِ وَ أقَلُّ الزّادِ المِلحُ

فرمودند: اصحاب شنیدم که میگوید: از امیرالمؤمنینحکیم بن سعد می(.»111: 0861

ها نیستند؛ مگر به اندازه سرمه در چشم و ها در میان آنجوان هستند و پیرو یاران قائم

  (.000:تابی)نعمانی،« شود. ترین بخش از توشه را شامل مییا نمک در توشه راه که کم

 ر الزماناوضاع عمومی مردم آخ -92
  فِیهِ  یَرْتَفِعُ  زَمَانٌ  النَّاسِ  عَلَى  یَأْتِیطَالِبٍ أَبِی بْنُ عَلِیُّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ

 أَمْوَالُ فِیهِ یُسْتَحَلُّ وَ الزِّنَا فِیهِ یُعْلَنُ وَ الْمَحَارِمُ فِیهِ تُنْهَتَکُ وَ  لَتُصَنَّعُ وَ الْفَاحِشَةُ

 وَ بِالنَّبِیذِ الْخَمْرُ یُسْتَحَلُّ وَ الْمَوَازِینِ وَ الْمَکَایِیلِ فِی یُطَفَّفُ وَ الرِّبَا فِیهِ ؤْکَلُیُ وَ الْیَتَامَى

 یُسْتَخَفُّ وَ بِالرِّجَالِ النِّسَاءُ وَ بِالنِّسَاءِ الرِّجَالُ یَشْتَبِهُ وَ بِالْأَمَانَةِ الْخِیَانَةُ وَ بِالْهَدِیَّةِ الرِّشْوَۀُ
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 حَتَّى تَارَۀً الْأَهِلَّةُ انْتَفَخَتِ الزَّمَانُ ذَلِکَ کَانَ فَإِذَا اللَّهِ لِغَیْرِ فِیهِ یُحَجُّ وَ الصَّلَاۀِ دِبِحُدُو

 فِی لِلْعِیدِ یُصَامَ وَ أَوَّلِهِ فِی رَمَضَانَ شَهْرُ یُفْطَرَ حَتَّى تَارَۀً خَفِیَتْ وَ لَیْلَتَیْنِ الْهِلَالُ یُرَى

 ذَرِیعٌ مَوْتٌ ذَلِکَ وَرَاءِ مِنْ فَإِنَّ غَفْلَةٍ عَلَى اللَّهِ أَخْذِ مِنْ حِینَئِذٍ الْحَذَرَ ذَرَفَالْحَ آخِرِهِ

 وَ حَیّاً یُمْسِی وَ دَفِیناً یُمْسِی وَ سَالِماً لَیُصْبِحُ الرَّجُلَ إِنَّ حَتَّى اخْتِطَافاً النَّاسَ یَخْتَطِفُ

 وَجَبَ وَ الْبَلِیَّةِ نُزُولِ قَبْلَ الْوَصِیَّةِ فِی التَّقَدُّمُ وَجَبَ الزَّمَانُ کَذَلِ کَانَ فَإِذَا مَیِّتاً یُصْبِحُ

 الزَّمَانَ ذَلِکَ مِنْکُمْ بَلَغَ فَمَنْ وَقْتِهَا آخِرِ فِی فَوْتِهَا خَشْیَةَ وَقْتِهَا أَوَّلِ فِی الصَّلَاۀِ تَقْدِیمُ

 فَلْیَفْعَلْ طَاهِراً إِلَّا أَحْوَالِهِ جَمِیعِ فِی یَکُونَ لَا أَنْ قَدَرَ إِنْ وَ طُهْرٍ عَلَى إِلَّا لَیْلَةً یَبِیتَنَّ فَلَا

 عَرَّفْتُکُمْ وَ حَذَّرْتُکُمْ قَدْ وَ رُوحِهِ لِقَبْضِ اللَّهِ رَسُولُ یَأْتِیهِ مَتَى یَدْرِی لَا وَجَلٍ عَلَى فَإِنَّهُ

 وَ إِلَّا تَمُوتُنَّ ال وَ -عَلَانِیَتِکُمْ وَ سَرَائِرِکُمْ فِی اللَّهَ فَاتَّقُوا مْاتَّعَظْتُ إِنِ وَعَظْتُکُمْ وَ عَرَفْتُمْ إِنْ

 فِی هُوَ وَ مِنْهُ یُقْبَلَ فَلَنْ دِیناً الْإِسْالمِ غَیْرَ  یَبْتَغ مَنْ وَ (046)آل عمران: مُسْلِمُونَ أَنْتُمْ

گری  فاحشه ر مردم زمانی بیاید کهب. (10: 0110)ابن بابویه،  الْخاسِرِینَ مِنَ الْآخِرَۀِ

ها هتک که کار و شغل خود قرار دهند، در آن زمان حرمتزیاد شود، به طوری

شود، زنا علنی گردد، مال یتیمان را بخورند و رباخواری کنند، کم فروشی نمایند، 

خمر و شرب را به اسم نبیذ حالل دانند، رشوه را به اسم هدیه حالل شمارند، به 

ها شوند، حدود نماز ها شبیه مردها، و زنها شبیه زننت خیانت نمایند، مرداسم اما

را سبک شمارند و برای غیر خدا حج کنند. پس چون آن زمان آید هالل)ماه شب 

شود، بطوری که اول اوّل( مانند ماه شب دوّم خود را بنماید و گاهی هم مخفی می

باشد، روزه بگیرند، پس در این می ماه رمضان مردم افطار کنند و آخر آن که عید

هنگام بپرهیزید، بپرهیزید که مبادا خداوند شما را غافلگیر کند)که فرصت توبه از 

ها سریع باشد، و مردم به که پس از این امور مرگشما گرفته شود( به جهت آن

صورت ناگهانی بمیرند تا آن حد که مرد صبح سالم باشد و شب دفن شده باشد، و 

ده و صبح بمیرد. پس وقتی که چنین شد واجب است بیش از آن که بال شب زن

برسد وصیت نمایید، و واجب است نماز را در اول وقت بخوانید؛ چرا که ترس از 

 رود.فوت از آن در آخر وقت می
ها آن زمان را درک کردید شب بدون وضو نخوابید، و اگر قدرت پس اگر شما

داند چه وقت چون انسان هراسناک است و نمیدارید همیشه با طهارت باشید، 

آید، و به تحقیق من شما را رسد و چه هنگام ملک الموت  به سراغش میاجلش می

 ترسانیدم، اگر بترسید و شناسانیدم اگر بشناسید و موعظه کردم، اگر قبول نمائید.

ید؛ باشید غیر مسلمان از دنیا نروپس از خدا در باطن و ظاهر بترسید و مواظب 

چون هرکس غیر اسالم را بخواهد از او قبول نخواهد شد و او در آخرت از زیانکاران 

 (.001 :0141)محمودی،  است
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( 451: 0861مجلسی،.«)إذا رأیتَ کُلُّ عامٍ یَحدُثُ فِیهِ مِن الشَّرِّ وَ البِدعَةِ اَکثَرَ مِمّا کَانَ»

 «و شر احداث گردد های پیش، بدعتلو آن هنگامی است که هرسال بیش از سا»

 .(740: 0140)سلیمان،

 مردان آخر الزمان-92-9

إذا رَأَیتَ الرَّجُلَ یَأکُلُ مِن کَسبِ اِمرَأتِهِ مِنَ الفجُورِ، یَعلَمُ ذلِکَ وَ یُقیمُ عَلَیهِ، بَل یَکوی »... 

: 0861مجلسی،.«)وَ مَلَذَّاتِهّ اِمرأتِهِ وَ خادِمَتَهُ وَ جارِیَتَهُ وَ یَرضی بِالدِنّیِّ مِن طَعامِهِ وَ تَرابِهّ

خورد و با وجود بینی که از درآمد خودفروشی همسرش میکه مرد را میهنگامی (.»457

دهد و به آورد بلکه زن، کنیز و دخترش را کرایه میآگاهی از آن، ممانعتی به عمل نمی

 (.70: 0116امینی،«)شودهای آن راضی میشیدنی و لذتزندگی پست دنیا از غذا و نو

 زنان آخر الزمان -92-2

النِّسوَۀُ کاشِفاتٍ عاریاتٍ مُتَبُرِّجاتٍ، مِنَ الدینِ خارجاتٍ وَ إلَی الفِتنِ مائِالتٍ وَ  تَکُونُ»... 

: 0140عارف،.«)إِلَی الشَّهَواتِ وَ اللَّذَّاتِ مُسرعاتٍ، لِلمُحَرَّماتِ مُستَحِلّاتٍ وَ فِی جَهَنَّمَ خالِداتٍ

روند کنند از دین بیرون میهای خود را آشکار میباشند زینتا لخت و عور میهزن(. »010

شتابند، محرمات الهی را  ها میها و لذتکنند به سوی شهوتها گرایش پیدا میبه فتنه 

 (.41: 0146دهقان،«)شمارند و در جهنم جاویدندمی حالل

الزماندانشمندان و حاکمان آخر -92-3  

ای شود. در پارهالمان و دانشمندان آخرالزمان به دو دسته تقسیم میروایات مربوط به ع

از عالمان و دانشمندان حقیقی که در  و ائمه اطهاراز روایات حضرت رسول اکرم

 زنند و به هیچ عنوان تحت سلطهنمیکنند و جز حرف حق صراط مستقیم دین حرکت می

ها را بسیار مظلوم، غریب و ناشناخته آنشوند یاد نموده و حکام فکری و حکومتی واقع نمی

ای دیگر از روایات دانشمندان دروغین و گمراه که دانند و در پارهدر میان امّت خویش می

ها به ها شده است یاد نموده و از آنها حجاب اکبر و باعث غرور و خودخواهی آنعلم آن

 (.417: 0144)سبزی، اندعمل نام بردهعنوان عالمان بی

شود و گردد، دولت اشرار ظاهر میشود، آئین اسالم حبط میاحکام دین تعطیل می»     

 (.740: 0140)سلیمان،«گیردهر شهر و آبادی را فرا میکابوس ستم 
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 جهـنتی

در آن آمده است و از پایانی است که سخنان حضرت علینهج البالغه دریای بی

شود. از آنجا که مقام نبوت و ه میترین کتب عربی و سمبل فصاحت و بالغت شمرد مهم

های امام امامت دارای جایگاه رفیعی است پس بر شیعیان الزم است که صفات و ویژگی

ما  زمان خود را بشناسند. در این دوره که امام ما شیعیان غائب و از نظرها پنهان است بر

ضاللت نشویم و  ظهور حق و باطل را بشناسیم تا دچار گمراهی و هایواجب است که نشانه

آماده کنیم. حضرت علی علیه عجل اهلل تعالی فرجه و الشریف خود را برای ظهور حضرت قائم

هایی که قبل از ظهور و در سال ظهور به طور حتم و غیر السالم در سخنان خویش نشانه

اند از جمله: صدای آسمانی و خروج سفیانی. کیفیت قیام افتد را بیان کردهحتم اتفاق می

از روایات وارد شده به این گونه است: خروج از مدینه، عجل اهلل تعالی فرجه الشریف حضرت مهدی

ورود به مکه و اعالم علنی ظهور، ورود به کوفه به همراه لشکر خود و تسخیر و پایتخت قرار 

دادن آن و اعالم حکومت اسالمی، ورود به قسطنطنیه و انطاکیه و تسخیر آن، حمله به 

با آن حضرت و تسخیر بیت المقدس و شغالی و همراهی حضرت عیسیفلسطین ا

 نابودی صهیونیسم، کشته شدن دجال.

ل عجّ)گونه که حضرت مهدی اند ایناز سیستم حکومتی حضرت خبر دادهحضرت علی

های نفسانی خویش هستند و قرآن را بر طبق زمانی که مردم تابع هوس (اهلل تعالی فرجه الشریف

کند. آتش جنگ میان مردم افروخته کنند، ظهور میوناگون خود تفسیر میهای گنظریه

 کتاب خدا و سنت پیامبر ،ها ایمان راسخ دارندشود و تنها تعداد معدودی از آنمی

 متروک شده است. 
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 .المرعشی

 .چهارم کبیر.چاپ امیر انتشارات تهران: .فارسی فرهنگ (.0106محمد.) معین، .40
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 .اول ناظرین.چاپ
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 .اول چاپ جمکران. مقدس مسجد انتشارات قم: .جهان ملل و مذاهب و اسالم دیدگاه
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 آخر در زن سیمای از انگیز شگفت هایداستان (.0141محمد.) یوسفی، .41

 .هدایت خورشید قم: .الزمان

 .هدایت خورشید قم: الزمان، آخر در زن سیمای (.0141محمد.) یوسفی، .16



 

 9فاطمه ساقی

 

 روندی ـوق شهـالبالغه و حقنهج

 

 دهـچکی

 
ماهیت و اهمیت حقوق، حقوق شهروندی که  زیر است: رو شامل موضوعات پیش مقاله

تمامی حقوق یک فرد جامعه از جمله حقوق اجتماعی، قضایی، اقتصادی،سیاسی حتی 
شود که اگر مردم جا روشن میآن موضوع، . ضرورتهاشامل حقوق افراد خاطی و اقلیلت

سیاسی،اقتصادی و های اجتماعی، با حقوق خود آشنا شوند، جلوی بسیاری از سو استفاده
 اسالم)قرآن و نهج البالغه(،مندرج در  و قوانین شود که موارد می باعث قضایی گرفته و

باشد و جامعه به عدالت و توازن نزدیک تر شود و به شکوفایی در مصادیق خارجی داشته 

 شود.های حکومت اسالمی کمک شایانی میچنین به استحکام پایه تمامی زوایا رسد، هم
با شناسایی حقوق اساسی مردم و سعی در تأمین این حقوق از طرف  رود میگمان 

 شود.های دین و نظام در کشور مستحکم میحکومت پایه

نامه و که رویکرد اصلی آن نهج البالغه است از منابع روایی، لغت حاضر تحقیق 

دآوری شده ای گر لبالغه با روش کتابخانهپیرامون حقوق اجتماعی مردم در نهج ا مقاالت
 است.

 

 

 

 :دیـواژگان کلی

 .اجتماع ،علیحقوق شهروندی، حضرت  

 

 

 

 

 

                                                 
 مشهد. آموخته سطح دو مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا)سالم اهلل علیها(، . دانش 0



 0117نبـی(. سال سوم. شماره ششم. بهار و تابستان  های علوم اسالمی)یـاس دوفصلنامه تخصّصی پژوهش 48

 

 دمهـمق

انسان موجودی است اجتماعی که تمامی ابعاد خود را با حضور در اجتماع به ظهور 

شود. با اعتراف جامعه ای سالم و عدالت پیشه این مهم محقق میرساند، که با داشتن جامعه می

سان به تنهایی قادر به طرح قوانین و ایجاد حقوقی که باعث رسیدن او به شناسان بزرگ خود ان

سعادت شود، نیست، این امر مخصوص خداوند است که مرزهای حقوق هر فرد و جامعه و 

ها چه فردی و اجتماعی، روش و قوانین کلی را وضع کند. در اسالم برای تمامی رابطه

طرح ریزی شده و در دوران حکومت امبر اکرمای به وسیله قرآن و سیره عملی پی محدوده

 به نمایش درآمده است. کوتاه اما سازنده امام علی

به تمامی  از قرآن است که تقریباً منابع قوی و پرمایه مسلمانان پس نهج البالغه یکی از

هایی است که مملو از درسمسائل انسانی و روابط اجتماعی پرداخته است. سیره امام علی

ترین کند، نصایح و اموری در آن بیان شده که حتی بزرگد اندیشی را به خود جلب میهر آزا

اند به طور کامل راجع به آن سخن و یا به آن جامعه عمل  دانان نتوانستهجامعه شناسان و حقوق

ترین مباحثی است که ایشان تقریباً در بخش قابل توجهی از مردم یکی از اساسی بپوشانند.

هایشان از آن نام برده و تأکید به رعایت حقوق مردم و ایجاد تعادل با سالم ناب نامهها و خطبه

ها، مجرمان و اند که برای اقلیتجا پیش رفتهاند.حضرت تا بداناز تمامی حاکمان بالد کرده

رساند. در مجال سعی شده  اند که این مهم بودن حق و حقوق را میدشمنان حقوق قائل شده

بندی هر باره به جمعاجتماع، به حقوق نگاه شود و از میان منابع پراکنده در این است از بعد

  چند کوتاه اما سازنده برای مسائل مربوط به جامعه امروز کشور خود برسیم.

 حق شناسی فهومم -9

 علی یدل هو و واحد اصل القاف و الحاء»:نویسدمی حق معنای در (4/05: 0868)فارس ابن

 شی یک استواری بر آن و دارد واحدی معنای حق «.الباطل نقیض فالحق صحته و الشیء احکام

 .است باطل نقیض آن دارد، داللت آن درستی و

 حقه فی الباب رجل کمطابقة الموافقة و المطابقة الحق اصل»:عتقد استم اصفهانی راغب

 است، موافقت و مطابقت معنی به حق اصل (.045: 0146راغب اصفهانی،«)استقامة علی لدورانه

 بچرخد درستی به در آن، در تا خود جایگاه در در، پاشنه مطابقت مانند

(karevansadeghiye.ir.) 

 :گویدمی جرجانی اصطالحی، معنای در اما
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 و عقاید و اقوال بر آن است، واقع با مطابق حکم حق معانی، اهل اصطالح در

 آن مقابل باشد؛ یحکم چنین بر مشتمل چون گردد، اطالق مذاهب و ادیان

 فرق گاه و است کذب آن مقابل و است اقوال در فقط صدق اما. قراردارد باطل

 از صدق در و واقع؛ جانب از حق در مطابقه که گذارند گونهبدین دو، آن میان

 (0/70: 0176.)جرجانی،است حکم جانب

 تریندهگستر دارای واژه این گفت توانمی حق اصطالحی و لغوی معانی مالحظه با 

 حیث از و دارند، نام حقیقت «هستی»با موافق و مطابق احکام تمامی زیرا است، مصادیق

 .دانست برابر «وجود» مفهوم با را آن توانمی شمول و بساطت

 باره حقوق مردمدرسیره و دیدگاه امیر مؤمنان علی -2

او در این در تاریخ حقوق انسان مقامی بس شامخ دارد و نظریات علی بن ابی طالب

زمینه وابستگی و پیوند زیادی با اسالم آن روز دارد، این نظریات بر دور محور سرکوب نمودن 

هایی که در قبال با روشچرخد. امام علیاستبداد و برچیدن امتیاز طبقاتی از میان مردم می

ح عمومی تجاوز کاران به حقوق مردم، آنهایی که با بیچاره نمودن توده و نادیده گرفتن مصال

نهادند، در پیش گرفت، های افتخارات پوشالی خود را بر دوش مردم رنج کشیده میجامعه، پایه

 (.14: 0140کوشید)مجیدی، و در راه استقرار عدالت برای همگان می

در برابر کسانی که به استناد شرافت خون و نژادی، از وی مطالبه امتیازاتی امام علی

ردی که آیین مارا بپذیرد و پیمان ما را به عهده بگیرد، ما حکم قرآن، هر ف»نمودند، فرمودند:می

کنیم و هیچ فردی را بر دیگری برتری نیست مگر قانون و مقررات اسالم را در باره وی اجرا می

 (.010: 0140)مجیدی،« به تقوا و وارستگی

را  از دقت و احتیاطی که در رعایت حق و دین داشت تا طاعنان، وی»امام علی

شد که وی از بندی وی به سیره پیامبر، گاه سبب میخواندند. در حقیقت پای می« محدود»

بود خالف مقتضیات عهد حیات پیغمبرچه مصلحت وقت وی و فقط تا حدی برقبول آن

 (.184و187: 0146کوب،خودداری ورزد)زرین

 نهج البالغه و حقوق شهروندی -3

 حقوق اجتماعی -3-9

ه در نهج البالغه برای مردم ذکر شده و بسیار مورد توجه حضرت از جمله حقوقی ک

ترین بخش حکومت است که بوده، حقوق اجتماعی است، زیرا اجتماع اصلیامیرالمؤمنین
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کند و امکاناتی که هر حاکم در این شود و حکومت برای این بخش فعالیت میشامل مردم می

جا به دهد که در اینحکومت وی را تشکیل میهای اصلی دهد، یکی از پایهبخش به مردم می

 شود. مواردی چند پرداخته می

 عدالت اجتماعی -3-9-9

شود که پیامبران الهی دو هدف عمده را دنبال از آیات الهی و احادیث نبوی استفاده می

 کردند؛می

 ( 4جمعه: «)و یزکیّهم»الف( در بعد فردی، تزکیه انسان 

(. بر همین اساس، 45حدید: «)لیقوم الناس بالقسط»اجتماعی ب( در بعد اجتماعی، عدالت

ها بیش از باالترین نمود حکومت علوی همین عدالت اجتماعی بود که در زمان رواج تبعیض

خورد تا جایی که حضرت را مقتول عدالتش های دیگر در کالم حضرت به چشم میشاخصه

 اند.خوانده

اند، با ر ابتدای حکومت خود قرائت فرمودهدر خطبه شانزدهم که معروف است حضرت د

 آورد:شدت از اجرای عدالت اجتماعی سخن به میان می

َسَوْطَ القِدْرِ حَتَّى یَعُودَ أَسْفَلُکُمْ  َبَلْبَلَةً،وَلَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً وَلَتُسَاطُنّ وَالَّذِی بَعَثَهُ بِالحَقِّ لَتُبَلْبَلُنّ»

سوگند ».«مْ أَسْفَلَکُمْ، وَلَیَسْبِقَنَّ سَابِقُونَ کَانُوا قَصَّرُوا، وَلَیُقَصِّرَنَّ سَبَّاقُونَ کَانُوا سَبَقُواأَعْالَکُمْ، وَأَعْالَکُ

ای که در شوید، چون دانهرا به حق مبعوث کرد، سخت آزمایش میبه خدایی که پیامبر

ر و رو خواهید شد تا آن که غربال ریزند، یا غذایی که در دیگ گذارند، به هم خواهید ریخت، زی

ای در اسالم داشتند و تا کنون منزوی بودند بر پایین به باال و باال به پایین رود،آنان که سابقه

نهج البالغه، «)ها که به ناحق، پیش گرفتند، عقب زده خواهند شد آیند و آنسرکار می

 (.00/07خطبه

 امنیت اجتماعی )تأمین( -3-9-2

امام نیز در شعار و  0کند.ود و مدینه فاضله ویژگی امنیت را بیان میقرآن برای جامعه موع

( امام در بیان فلسفه 487)نهج البالغه: 010در خطبه  کردند.عمل این حق را دنبال می

ی سُلْطَانٍ، اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنِ الَّذِی کَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِ»...فرمایند: حکومت اسالمی می

دِکَ، وَالَ الِْتمَاسَ شِیءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ، وَلکِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِینِکَ، وَنُظْهِرَ االِِْصْالَحَ فِی بِالَ

افراد ( که امنیت 041نهج البالغه:..«)فَیَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِکَ، وَتُقَامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْحُدُودِکَ

                                                 
0
 .55 نور:« هم من بعد خوفهم امناًولیبدلنّ» 
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جامعه و به خصوص طبقه مظلوم و ستم دیده را به عنوان علت پذیرش حکومت و فلسفه 

را نیاز جامعه و « امنیت بالد»چنین در سفارش خود به مالک اشتر  کنند، همحکومت مطرح می

فإِنَّ فِی الصُّلْحِ وَالَ تَدْفَعَنَّ صُلْحاً دَعَاکَ إِلَیْهِ عَدُوُّ کَ هلل فِیهِ رِضىً، »شمارندوظیفه حکومت می

هرگز صلحى را که از جانب دشمن پیشنهاد «»دَعَةً لِجُنُودِکَ، وَرَاحَةً مِنْ هُمُومِکَ، وأَمْناً لِبِالَدِکَ

است رد مکن،که در صلح براى سپاهت آسایش و تجدید نیرو،براى  شود و رضاى خدا در آن می

 (. 51البالغه، نامه نهج «)آرامش از هم و غمها، براى ملتت امنیت است خودت

 مردم برای حضور در جنگ نداشتن اجبار -3-9-3

با وجودی که حفظ امنیت جامعه و دفع خطر دشمن از امور مهم است، ولی حضرت در 

ای به عثمان بن حنیف، فرماندار بصره، به عنوان دستوالعمل گزینش رزمندگان برای جنگ نامه

 فرماید:با دشمن، می

مَغِیبُهُ خَیْرٌ مِنْ شُهُودِهِ، وَقُعُودُهُ  انْقَادَ مَعَکَ عَمَّنْ تَقَاعَسَ عَنْکَ، فَإِنَّ الْمُتَکَارِهَ وَاسْتَغْنِ بِمَنِ»

برند برای سرکوب عاصیان مدد بگیر، زیرا آن کس که و از آنان که فرمان می« أَغْنَى مِنْ نُهُوضِهِ

نکردنش از یاری دادن اجباری از جنگ کراهت دارد بهتر است شرکت نداشته باشد و شرکت 

 (.8بهتر است.)نهج البالغه، نامه

پسندد و نه تحمیل هزینه را بر مردم روا حضرت نه بکارگیری مردم را از روی زور و جبر می

ای به شهروندان در مسیر سپاه داند، مگر در موارد اضطرار)گرسنگی(، که این معنا را در نامهمی

 مایند.فراسالم نوشته، یادآوری می
فَإِنِّی قَدْ سَیَّرْتُ جُنُوداً هِیَ مَارَّۀٌ بِکُمْ إِنْ شَاءَ اهللُ، وَقَدْ أَوْصَیْتُهُمْ بِمَا »

أَنَا أَبْرَأُ إِلَیْکُمْ وَإِلَى ذِمَّتِکُمْ  یَجِبُ هلل عَلَیْهِمْ مِنْ کَفِّ االََْذَى، وَصَرْفِ الشَّذَى وَ

شِبَعِهِ. فَنَکِّلُوا ی جَوْعَةِ الْمُضْطَرِّ الَیَجِدُ عَنْهَا مَذْهَباً إلَمِنْ مَعَرَّۀِ الْجَیْشِ إِالَّ مِنْ 

مَنْ تَنَاوَلَ مِنْهُمْ ]شَیْئاً[ ظُلْماً عَنْ ظُلْمِهِمْ، وَکُفُّ عَنْ مُضَادَّتِهِمْ، وَالتَّعَرُّضِ لَهُمْ 

فَارْفَعُوا إِلَیَّ مَظَالِمَکُمْ، وَمَا أَنَا بَیْنَ أَظْهُرِ الْجَیْشِ،  فِیما اسْتَثْنَیْنَاهُ مِنْهُمْ، وَ

بِی، أُغَیِّرْهُ بِمَعُونَةِ  عَرَاکُمْ مِمَّا یَغْلِبُکُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَالَ تُطِیقُونَ دَفْعَهُ إِالَّ بِاهللِ وَ

هاى خدا ازآبادی من سپاهیانى را براى نبرد بسیج کردم که با خواست .اهللِ

ام.به  نموده  نچه خداوند بر آنها واجب کرده توصیهشما میگذرند، آنها را به آ

کنند و  ها و مشکالت خوددارى ام که از آزار مردم و ایجاد ناراحتی آنان گفته

که در پناه شما هستند از مشکالتى  وسیله در برابر شما و کسانی من بدین

کنم،)که آنها حق  لیت مىوآورند از خود رفع مسؤ سپاهیان به وجود می  که
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جز اینکه آنها سخت گرسنه شوند  گونه زیان را به کسى ندارند(هیچ اندنرس

چیزى را از  بنابراین اگر کسى از آنها، سیر کردن خود نیابند.  و راهى براى

و  وظیفه دارید او را در برابر عملش کیفر کنید.) ،افراد گرفت روى ستم از

خردان منطقه خود  بىهاى اشرار و جلوى زیان کنم که( می شما را نیز توصیه

بگیرید. جز در آن موارد که استثنا کردم متعرض آنان   به سپاهیان  را نسبت

 شکایات خود را پیش من آورید، سر سپاه در حرکتم.  من خود پشت نشوید.

اند و شما قدرت دفع آن را جز با  بر شما چیره شده که آنهادر آن مواردی

کمک خداوند ه ه کنید.که من ببه من مراجع کمک خداوند و من ندارید

 .(06نهج البالغه، نامه«)سازم دهم و دگرگون می را تغییر مى آن

 توسعه و اصالحات اجتماعی -3-9-4

این یک حقیقت است که رشد و هدایت جامعه به سوی سعادت بدون در نظر گرفتن زندگی 

م اسـالمی، اهتمـام بـه    رو یکی از مهمترین اصول و حقوق در نظـا سالم قابل تصور نیست، از این

ای بـه مالـک اشـتر بـه آن اشـاره      توسعه و اصالحات اجتماعی است که حضـرت در صـدر نامـه   

 فرمایند: می
ثُمَّ اعْلَمْ یَا مَالکُ، أَنِّی قدْ وَجَّهْتُکَ إِلَى بِالَدٍ قَدْ جَرَتْ عَلَیْهَا دُوَلٌ قَبْلَـکَ،  »

رُونَ مِنْ أُمُورِکَ فِى مِثْلِ مَا کُنْتَ تَنْظُـرُ فِیـهِ   مِنْ عَدْلٍ وَجَوْرٍ، وَأَنَّ النَّاسَ یَنْظُ

 مِنْ أُمُورِ الْواُلَۀِ قَبْلَکَ، وَیَقُولُونَ فِیکَ مَا کُنْتَ تَقُولُ فِیهِمْ،إِنَّمَا یُسْـتَدَلُّ عَلَـى  

ائِرِ إِلَیْـکَ  فَلْـیَکُنْ أَحَـبَّ الـذَّخَ    الصَّالِحِینَ بِمَا یُجْرِی اهللُ لَهُمْ عَلَى أَلْسُنِ عِبَادِهِ

ذَخِیرَۀُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ، فَامْلِکْ هَوَاکَ، وَشُحَّ بِنَفْسِـکَ عَمَّـا الَ یَحِـلُّ لَـکَ، فَـإِنَّ      

وَأَشْـعِرْ قَلْبَـکَ الرَّحْمَـةَ     .الشُّحَّ بِالنَّفْسِ االِِْنْصَافُ مِنْهَا فَیَمـا أَحْبَبْـتَ وَکَرِهْـتَ   

هُمْ، وَاللُّطْفَ بِهِمْ، وَالَ تَکُـونَنَّ عَلَـیْهِمْ سَـبُعاً ضَـارِیاً تَغْتَـنِمُ      لِلرَّعِیَّةِ، وَالْـمَحَبَّةَ لَ

أَکَْلهُمْ، فَإِنَّهُْم ِصْنفَانِ: إِمَّا َأٌخ لَـَک فِـی الـدِّینِ، َوإمّـا نَِظیـٌر لَـَک فِـی اْلخَلْـقِ،         

ـ   دِیهِمْ فِـی الَعَمْـدِ وَالْخَطَـاََ،    یَفْرُطُمِنْهُمُ الزَّلَلُ وَتَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلُ،یُؤْتَى عَلَـى أَیْ

فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِکَ وَصَفْحِکَ مِثْلَ الَّـذِی تُحِـبُّ أَنْ یُعْطِیَـکَ اهللُ مِـنْ عَفْـوِهِ      

اى .وَصَفْحِهِ، فَإِنَّکَ فَوْقَهُمْ، وَ وَالِی االََْمْـرِ عَلَیْـکَ فَوْقَـکَ، وَاهللُ فَـوْقَ مَـنْ واَلَّکَ     

ــک! ــو  مال ــن ت ــدان م ــ ب ــو   هرا ب ــیش از ت ــه پ ــتادم ک ســوى کشــورى فرس

ـ     هاى دولت کارهـاى تـو   هعادل و ستمگرى بر آن حکومـت داشـتند. مـردم ب

کنند که تو در امـور زمامـداران پـیش از خـود، همـان را       مى گونه نظر همان

افراد شایسته را بـا   بدان! گفتى.گفت که تو درباره آنها مى درباره تو خواهند
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بنـابراین   تـوان شـناخت،   مى ،سازد ن بندگانش جارى مىزبا آنچه خداوند بر

ذخیره در پیش تو عمل صالح باشد،زمام هـوا و هـوس را در    باید محبوبترین

ـ   حالل نیست نسبت دست گیر. آنچه برایت خـود بخـل روا دار،زیـرا بخـل     هب

که راه انصاف را در آنچه محبـوب و مکـروه تـو     خویشتن این استه ب  نسبت

خود مملو از رحمت و محبت و  ملته ب را نسبت قلب خویشگیرى. است پیش

آنان مباش که خوردن آنان را  هب  اى نسبت درنده و همچون حیوان لطف کن

شمارى!زیرا آنهـا دوگـروه بـیش نیسـتند:یا بـرادران دینـى توانـد، یـا          نیمت

ـ  زنـد.ناراحتی  هائى همچون توگاه از آنها لغزش و خطا سر مى انسان ه هـائى ب

یـا بطـور اشـتباه کارهـائى انجـام       دست آنان عمـداً ه ب، گرددارض میآنان ع

آنها عطا کن، کـه  ه مقدار ب خود آن  و گذشت از عفو )در این موارد( شود مى

ـ   و  عنایـت کنـد.زیرا تـو مـافوق آنهـا      تـو ه دوست دارى خداوند از عفـوش ب

ه را زمامـدار قـرارداد  و کـه تـ   پیشوایت ما فوق تو و خداوند مافوق کسى است

آنها تـو را آزمـایش نمـوده      وسیلهه و ب تو واگذار کرده،ه امور آنان را ب است!

 (.51)نهج البالغه، نامه«هرگز خود را در مقام نبرد با خدا قرار مده! است.

 عمران و آبادانی شهرها -3-9-5       

ی گذاری این نظـام بـرا  از اقدامات مهم دولت علوی در عرصه بهبود وضعیت جامعه، سیاست

آباد کردن زمین، توجه به معیشت مردم و نقد کردن امکانات بالقوّه آن بود. این سیاسـت بـا بـه    

 های مختلف و پخش امکاناتی که دولت در اختیار داشت، قابل تحصیل بود.  اجراء گذاشتن برنامه

دین برای تأمین سعادت اخروی و نشان دادن طریق آخرت است.  سلوک آن را بـه مـا مـی    

اما مسأله اصالحات و توسعه و پیشرفت و رفاه مادی، به کلی از دایـره مقـوالت دینـی و     آموزد و

 :هـان یکروزنامـه   ،یشبسـتر )ن اسـت و صـد در صـد جنبـه بشـری دارد     مفاهیم وحیـانی بیـرو  

41/1/71.) 

شْتَرَ فِـی عَهْـدِهِ إِلَیْـهِ، حِـینَ     هذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اهللِ عَلِیٌ أَمیِرُ الْمُؤْمِنِینَ، مَالِکَ بْنَ الْحَارِثِ االََْ»

( 51نهـج البالغه،نامـه  «)وَالَّهُ مِصْرَ: جِبْوۀَ خَرَاجِهَا، وَجِهَادَ عَدُوِّهَا، وَاسْتِصْالَحَ أَهْلِهَا، وَعِمَارَۀَ بِالَدِهَـا 

ـ  «... مالک بن حارث اشـتر » هباین دستورى است که بنده خدا على» او صـادر  ه در فرمـانش ب

 وى را زمامـدار و والـى کشـور مصـر قـرار داد تـا        . این فرمان را هنگامى نوشت کـه فرموده است

ـ     جمع آورى کند. هاى آن سرزمین رامالیات اصـالح اهـل آن   ه با دشـمنان آن کشـور بجنگـد. ب

یعنی؛ آبـادانی و   .«هاى آن بپردازد روستاها و قریه ،آبادى شهرها قصبات ،همت گمارد. به عمران

 .ساختن شهرهای مصر
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رسـیم کـه در   و با توجه به سخنان عالمه به این مطلب میبا شناختی که از حضرت علی

رأس آبادانی بالد، آبادانی اذهان مردم است؛ که این دو باعث رشـد و ترقـی در جامعـه اسـالمی     

 شود.می

 حق اشتغال -3-9-6

ین حقی را هر انسانی حق دارد شغل مناسب و دلخواه خویش را داشته باشد. اسالم نیز چن

 به رسمیت شناخته و بر این اساس حق انتخاب شغل مشروع و شایسته را به هر فرد داده است.

 «هوَ الّذی جَعَلَ لکُم االرْضَ زلُوالً فَامْشوا فی مَناکِبِها و کُلُوا مِن رِزقهِ و إلیه النُّشور»

ن راه بروید و از های آاوکسی است که زمین را برای شما رام ساخت تا بر شانه. (05:)ملک

های خداوند بخورید و بازگشت و اجتماع همه به سوی اوست.در منابع دینی به ضرورت روزی

کار مورد سرزنش قرار گرفته داشتن شغل و فضیلت کار بسیار تأکید شده و انسان بی

 (.441و444: 0111است)هدایت،

به مالک اشتر درمورد گذاشت. در نامه  مردم را در انجام کارهای مشروع آزاد میامام

های مختلف سفارشاتی کرد که بعضی به حقوق مردم بر حاکم مربوط است.الزم به ذکر  شغل

است که حضرت آزادی در انتخاب شغل را تا جایی قبول دارشت که به حال بقیه افراد مضر 

 :فرماید نباشد؛ مثالً درباره صنعتگران می

ثِیرٍ مِنْهُمْ ضِیقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِیحاً وَ احْتِکَاراً لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَکُّماً وَ اعْلَمْ ـ مَعَ ذَلِکَ ـ أَنَّ فِی کَ»

نهج البالغه، «)فِی الْبِیَاعَاتِ وَ ذَلِکَ بَابُ مَضَرَّۀٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَیْبٌ عَلَى الْوُلَاۀِ فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِکَارِ ...

گیری فاحشی در داد و ستد، و بخلی  بسیاری از آنان سخت. با این حال بدان که در (51نامه

های خودسرانه در معامالت به چشم  گذاری های ضروری مردم و نرخ زشت و احتکار نیازمندی

خورد، اینها هم دروازه زیان به روی توده مردم و هم ننگی برای والیان است. پس از احتکار  می

 ... منع کن

 تأمین رفاه عمومی  -3-9-7

های مردم و به عبارتی، تأمین رفاه ر درآمدهای جامعه اسالمی در جهت رفع نیازمندیاگ

تری نسبت به ادای وظایف توان انتظار داشت که مردم با رغبت بیشعمومی هزینه گردد، می

مالی خود اقدام کنند و این کار قطعاً در شکوفایی اقتصادی جامعه اسالمی نقش بسزایی دارد. 

، با این بیان، تأمین رفاه عمومی در جامعه رابطه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری به تعبیر دیگر
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 های مالی مردم دارد. این دو در یکدیگر تعامل مثبت دارند)باقرزاده،متقابلی با پرداخت مقرره

0141 :17/41.) 

ى الْوَالِی فَإِنَّ حَقّاً عَلَ»فرمایند:ای که به امیران سپاه خویش مرقوم نمودند، میحضرت در نامه

عَمِهِ دُنُوّاً عَلَى أَالَّ یُغَیِّرَهُ عَلَى رَعِیَّتِهِ فَضْلٌ نَالَهُ، وَالَ طَوْلٌُ خُصَّ بِهِ، وَأَنْ یَزِیدَهُ مَا قَسَمَ اهللُ لَهُ مِنْ نِ

بر والی است که اگر به زیادتی از مال رسید یا نعمتی مخصوص به وی ارزانی گشت، «»إِخْوَانِهِ

ونی او نشود و آنچه خدا از نعمت خویش نصیب او کرد، مایه نزدیکی او به بندگان موجب دگرگ

 (.56نهج البالغه،نامه«)خدا و مهربانی و لطف او به برادرانش شود

حاکم اسالمی نیز مربوط  -صفت روحی  -هرچند این بیان به مسأله تواضع و فروتنی 

م اسالمی نسبت به مردم در صورت افزایش شود، اما شاید بتوان از آن بذل عنایت مالی حاک می

 (.41: 0140درآمدهای مالی حکومت اسالمی نیز استفاده کرد)کریمی،

شمارد، تأمین رفاه در زندگی مردم حضرت در بیان دیگری که حق مردم را بر خویش برمی

وْفِیرُ فَیْئِکُمْعَلَیْکُمْ، وَتَعْلِیمُکُمْ فَأَمَّا حَقُّکُمْ عَلَیَّ: فَالنَّصِیحَةُ لَکُمْ، وَتَ»را مطرح کرده و می فرمایند:

شما را بر من حقى است اما حق شما بر من آن است که از «»کَیْال تَجْهَلُوا، وَتَأْدِیبُکُمْ کَیْما تَعْلَمُوا

شما دریغ نورزم و بیت المال شما را در راه شما صرف کنم،و شما را تعلیم دهم تا از  خیر خواهى

 (.18نهج البالغه، خطبه...«)ت یابید و تربیتتان کنم،تا فرا گیرید.و نادانى نجا جهل

 حقوق قضایی مردم -2

هایی که به ایشان ها و جنگدر طول حکومت کوتاه خود با تمام کارشکنیامام علی

تحمیل شد، حق و عدالت را گاه در حد پذیرش عمومی و گاه در تمام ابعاد اسالم ناب محمدی 

، دشمنان،مخالفان منحرفان،ند تا جایی که حتی برای مجرمان، کفار، به منصه ظهور گذاشت

اقلیت هایی مذهبی و ... نیز حقوق مندرج در اسالم را در جامعه اسالمی آن دوران پیاده کردند 

باشد. بسیار مهم است که بدانیم که نمونه بارزی از رعایت حقوق بشر در تمامی ابعاد آن می

کردند. شرایط، مواقع حساس حکومتی و مشکالت رفتار و برخورد میها در حضرت چگونه با آن

 در این مجال سعی شده است که موارد ذکر شده به صورت مختصر بررسی شود. 

 اجرای قوانین و حدود الهی -2-9

و پس قضاوت از مناصب مهم در حکومت اسالمی و از اموری است که در زمان پیامبر

و ابوبکر، به دلیل محدود بودن حوزه اشتند. در دوران پیامبراز آن، بدان اهتمام بسیاری د

قضاوت، حاکم اسالمی به طور مستقیم آن را بر عهده داشت. ولی بعدها گسترش قلمرو حکومت 
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توانست در همه دعاوی اسالمی، امر قضاوت را نیز متحول ساخت و خلیفه مسلمانان، دیگر نمی

ایاالت و شهرهای دیگر، قاضیانی را منصوب به داوری بنشیند؛ لذا به ناچار برای 

سان یک فرآیند (. اینک حقوق قضایی مردم و آن چه که به057و050: 0146کرد)مهاجرنیا، می

موجب آن گشته بود که مردم به حقوق قضایی خود و یا مقدمه واجب در حکومت علی

 گیرد.دست یابند، مورد بررسی قرار می

 ود الهی در حکومت خویش بنیان نهادند عبارت است از:اقدامی که حضرت برای اقامه حد

 دهی به محکمه قضاوت اسالمی.ایجاد آیین دادرسی اسالمی و سامان -0

تدوین علم فقه و قوانین محاکمات برای نخستین بار جهت ایجاد وحدت رویه در  -4

 محاکم اسالمی.

تراز از رواج علمی اصول محاکمات )ادای شهادت شهود به صورت جداگانه برای اح -1

 تبانی شهود(.

 ایجاد سیستم آموزش قضاوت برای اولین بار. -8

نظارت جدی کار قضات و محاکم قضایی و بازرسی از روند آیین دادرسی)مشایخ  -5

 (.17-15: 0147فریدنی،

 عدالت قضایی-2-2

گذارند. در نتیجه، نیاز به داوری ها حقوق دیگر افراد جامعه را زیر پا میبعضی از انسان

آید و این نیاز تنها با نیروی ها در جامعه پدید میه جهت ممانعت از تضییع حقوق انسانعادالن

ترین منصب قضا را تنها شایسته فاضلشود. امام علیعدالت حقوقی و قضایی مرتفع می

ورزد، تخطی از رعایت تشریفات و آداب قضایی را داند، بر امنیت قضاوت تأکید میها می انسان

شمارد و نظارت بر قضاوت را وظیفه مل میان شاکی و متشاکی است، جایز نمیکه رعایت کا

 (.047: 0146داند)نبویان،رهبر جامعه اسالمی می

 های تحقق عدالت قضایی راه -3

 قانونمند کردن و تدوین قوانین محاکمات -3-9

 شود:در این خصوص به این کالم موال بسنده می

نهج البالغه، ...«)یَّةُ فی حُکْمٍ مِنَ االََْحْکَامِ فَیَحْکُمُ فِیهَا بِرَأْیِهِتَرِدُ عَلَى أحَدِهِمُ القَضِ»

بردکه با رأی خود صادر (،دعوایی نسبت به یکی از احکام اجتماعی نزد عالمی می04خطبه

برند که او درست برخالف رأی اولی حکم صادر کند. پس همان دعوا را نزد دیگری می می
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گردند. ات نزد رییس خود که آنان را به قضاوت منصوب کرده، جمع میدهد. سپس همه قض می

شمارد. در صورتی که خدایشان یکی، پیغمبرشان یکی، و کتابشان او رأی همه را بر حق می

یکی است، آیا خدای سبحان، آنها را به اختالف، امر فرمود،که اطاعت کردند؟ یا آنها را از 

مودند؟ این کالم بلیغ در واقع مقدمه بر اعتراض وضع شرعی اختالف پرهیز داد و معصیت خدا ن

 (.00: 0171موسوعه امام علی،«)برای نظامند کردن قوانین محاکمات بود

 اصالحات در نحوه گزینش قضات )شایسته ساالری( -3-2

سیاست حضرت در امور قضایی، مانند سیاستش در امور اجرایی بود، افراد ناالیقی را که بر 

وت تکیه زده بوده، عزل کرد و نظام شایسته ساالری را در نظام قضایی خود پدید کرسی قضا

سپس از (» 51نهج البالغه،نامه «)ثم اختر لِلحکمِ بَینَ النَاسِ اَفضَلَ رَعیتَکَ فِی نَفسَکَ...» آورد. 

را  میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن، کسانی که مراجعه فراوان، آنها

به ستوه نیاورد، و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد، در اشتباهش پافشاری نکند، 

و بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد؛ طمع را از دل ریشه کن کند، در شناخت 

لیل تر عمل کند، در یافتن دمطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد، در شبهات از همه با احتیاط

ود، در کشف امور از همه اصرار او از همه بیشتر باشد، در مراجعه پیاپی شاکیان خسته نش

تر باشد، کسی که  یقیت، در فصل خصومت از همه برندهو پس از آشکار شدن حقشکیباتر 

منحرف نسازد و چنین کسانی  ستایش فراوان او را فریب ندهد، و چرب زبانی او را

 (.4/044: 0146رشاد،«)ندکند!!!بسیار

 حق یفایاست در یآزاد و دعوا اقامه در کامل یآزاد -3-4

 قهحَ هایفِ فِیعلضَلِ ذوخَیال هامَ دسَقَتَ نلَ: نموطِ ریغَ یفِ قولیَاهلل سولرَ عتمِسَ یانفَ»

 ناتوان حق که یملت: فرمودیم که دمیشن بارهااهلل رسول از من» ،«ععتَمنتَ ریغَ یوالقَ نمِ

 (.51نهج البالغه،نامه«)شد نخواهد رستگار بازنستاند، یابهانه و اضطراب یب ان،زورمند از را

 حق. دفاع یآزاد حق گرید و یدادخواه حق یکی: است حق دو متضمن عدالت یاجرا حق»

 که یتداریصالح دادگاه به خود حق احقاق منظور به بتواند شخص که است آن یدادخواه

 شخص که است آن دفاع یآزاد حق. کند یدگیرس یاتقاض و تیشکا کند،یم نیمع قانون

طباطبایی «)ندینما دفاع خود از آزادانه شودیم اقامه و طرح او هیعل که یاتهام مورد در بتواند

 (.54و50: 0118موتمنی،
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 ییقضا یهاخسارت جبران -3-5

نَّ فِی الْوَکْزَۀِفَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلَةً، فَالَ وَإِنِ ابْتُلِیتَ بِخَطَإٍ وَأَفْرَطَ عَلَیْکَ سَوْطُکَ]أ بِعُقُوبَةٍ، فَإِ»

 به اگر(»51نهج البالغه، نامه«)تَطْمَحَنَّ بِکَنَخْوَۀُ سُلْطَانِکَ عَنْ أَنْ تُؤَدِّیَ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُول حَقَّهُمْ

 یمشت گاه که شد، یتندرو دچار دستت ای ر،یشمش ای انهیتاز ای ،یختیر را یکس خون خطا

 بها خون پرداخت از را تو قدرت غرور مبادا آن، از شیب به رسد چه گردد،یم یکس کشتن سبب

 «.دارد باز مقتول بازماندگان به

 دشمنان و مخالفان منحرفان، مجرمان، حقوق-4

 یها شهیاند و افکار ،مخالف دیعقا تحمل در نخبگان و رؤسا صدر سعه که است یعیطب

 در صدر سعه نیا ،یعلو شهیاند در جنگ یارزش یمبنا به تیناع با. است آنان با متعارض

 کرده برخورد مردم با عطوفت و مهر با دیبا حکومت. کندیم دایپ مصداق زین دشمنان خصوص

 یسازندگ به یشتریب یگرم دل با ،کرده آرامش و تیامن احساس شتریب مردم آن هیسا در تا

 .ردیگ ریگشهیر ن،آنا دل در زین حکومت به محبت و شوند مشغول

 ،ساخته خود شهیپ را اغماض و عفو ملت، به نسبت پدرانه حالت حفظ با دیبا یاسیس نظام

 .ردیبگ دهیناد را خود به نسبت مردم یخطاها و اشتباهات

 اجرای عدالت با چاشنی لطف و محبت -4-9

شود که با فضیلت و ایمان هم هست، مرتکب لغزشی میمردی از دوستان امیرالمؤمنین

اش داد. قطرات خون پنجه راستش را برید، آن را به دست چپکه باید حد بخورد. حضرت

رفت. ابن الکواء خارجی آشوبگر، خواست از این جریان به نفع حزب خود و  چکید و او میمی

« دستت را چه کسی برید؟»فت:آمیز جلو رفت و گای ترحماستفاده کند، با قیافهعلیه علی

ترین مردم م را برید سید جانشینان پیامبر، پیشوای سفید رویان قیامت، ذی حقاپنجه»گفت:

های نعمت، مبارز شجاعان، طالب، امام هدایت ... پیشتاز بهشتنسبت به مؤمنان، علی ابن ابی

انتقام گیرنده از جهاد پیشگان، بخشنده زکات ... رهبر راه رشد و کمال، گوینده گفتار راستین و 

برد و این چنین وای بر تو دستت را می»ابن الکواء گفت:...«. مکی و بزرگوار با وفا  صواب، شجاع

چرا ستایش نگویم و حال آن که دوستی و محبتش با گوشت و »گفت:« ستایش می کنی؟

خونم درآمیخته است؟ به خدا سوگند نبرید دستم را جز به حقی که خداوند قرار داده 

 (440: 0140عابدینی،«)است.



 15لبالغه و حقوق شهروندی نهج 

 

 حقوق گمراهان و منحرفان -4-2

 أَقْزَامٌ، جُمِّعُوا مِنْ کُلِّ أَوْبٍ وَتُلُقِّطُوا مِنْ کُلِّ شَوْبٍ، مِمَّنْ یَنْبَغِی أَنْ یُفَقَّهَ وَ جُفَاۀٌَ طَغَامٌ، عَبِیدٌ »

 (.414)نهج البالغه،خطبه...«  یُوَلَّى عَلَیْهِ یُدَرَّبَ، وَ یُعَلَّمَ وَ یُؤَدَّبَ، وَ

ای گرد آمده، و از اند که از هر گوشهدرشت خویانی پست، بزرگانی فرومایهشامیان »

اند، مردمی که سزاوار بودند احکام دین را بیاموزند، تربیت شوند، های مختلفی ترکیب یافته گروه

سرپرست داشته باشند، و دستگیرشان کنند، و آنها را به کار  دانش فراگیرند، و کارآزموده شوند،

 «ارند...مفید وا د

شود حضرت همه آنچه در این خطبه و دیگر فرمایشان این چنینی دارند، تأکید یادآوری می

بر حقوق مسلم افراد مذکور دارند که زمامدار اسالمی را مؤظف به اتخاذ تدابیر و فراهم کردن 

ند دانند تا فرصت هدایت و روشنی را به همه داده باشبستر مناسب جهت نیل به این حقوق، می

ما راه را به او نشان دادیم خواه (»1انسان:«) إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا» و طبق

های بسیاری وجود دارد از جمله عمل کرده باشند. نمونه« شاکر باشد و پذیرا گردد یا ناسپاس

د بن عاص که از سران قریش و علی در جنگ جمل بر عبداهلل بن زبیر، مروان بن حکم و سعی»

 .(450: 0140)قربانی،بودند دست یافت ولی آنها را نکشتبزرگترین دشمنان او 

 حقوق مخالفان و دشمنان -5

کردند و نقد وارد میهای حضرت امیردر خصوص منتقدان که چگونه آزادانه به سیاست

کردند؛ حتی از حقوق ورد میکردند و با گفتمان منطقی با آنها برخحضرت آنها را متقاعد می

های سیاسی مردم  کردند و نصیحت امام مسلمانان را جزو حقوق و آزادیآنها حمایت می

دانستند، دانستند؛ بنابراین حکومت را ملزم و مکلف به رعایت این حق و پاسداری از آن می می

یز حضرت دانستند. در خصوص مخالفان سیاسی نعمل این گروه را مطلوب و پسندیده می

دانستند؛ اما این آزادی تا مرز قانون محترم بود،دولت اسالمی آزادی را حق مسلم این گروه می

تواند این ها و مسلم بودن برداشت و اجتهاد این گروه نمیحتی در صورت علم به خطای آن

می  گروه را از حقوق مشروعی که دارند محروم نمایند؛ لذا حضرت خیلی مدبرانه و روشنفکرانه

کسی که در جست و «»فَلَیْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَهُ، کَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَأَدْرَکَهُ»... فرمایند:

نهج «)یافته است جوی حق بوده و خطا کرد مانند کسی نیست که طالب باطل بوده و آن را

 (.41: 0115دلشاد تهرانی،؛ ر.ک، 00البالغه،خطبه
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 معاهدات با دشمنرعایت دقیق  -5-9

حضرت نه تنها در مورد مسلمانان بلکه با دشمنان خود نیز با با رعایت کامل حقوق انسانی 

کَنخ  بَیْنَ عَدُوٍّ لَکَ عُقْدَۀً، أَوْ أَلْبَسْتَهُ مِنْکَ ذِمَّةً فَحُطْ عَهْدَ وَإِنْ عَقَدْتَ بَیْنَکَ وَ» کردند. برخورد می

بین تو و دشمن منعقد گردید، یا در پناه خود او را امان دادی، به عهد حال اگر پیمانی «  بِالْوَفَاءِ

خویش وفادار باش، و بر آن چه بر عهده گرفتی امانت دار باش، و جان خود را سپر پیمان خود 

 (.51گردان، زیرا هیچ یک از واجبات الهی همانند وفای به عهد نیست)نهج البالغه، نامه

رای دشمن قائل هستند که اوج احترام به حقوق فطری اما حضرت حقوق جنگی را هم ب

 ها است.انسان

 (41و شمشیر از فراریان برداشتم.)همان، نامه «  وَرَفَعْتُ السَّیْفَ عَنْ مُدْبِرِکُمْ،»... 

فَجَنِّبْنَا الْبَغْیَ وَسَدِّدْنَا  إِنْ أَظْهَرْتَنَا عَلَى عَدُوِّنَا...رَبَّ هذِهِ االََْرْضِ الَّتی جَعَلْتَهَا قَرَاراً لِالََْنَامِ وَ»

ها قرار دادی... اگر ما را بر ای پروردگار این زمینی را که محل سکونت و آرامش انسان« »لِلْحَقِّ

( و 070همان، خطبه«)دشمنان پیروز کردی ما را از تجاوز بر کنار دار، و بر راه حق استوار فرما.

« اِنِی اِکرَاه لَکم اِن تَکونُوا سَبابِینَ» داردن بر حذر میشرافتمندانه اصحابش را از دشنام به دشم

( و حضرت پس از پیروزی در جنگ 460خوش ندارم که شما دشنام دهنده باشید.)همان،خطبه

 فرمودند:می

جْهِزُوا عَلَى جَرِیحٍالَ الَ تُ فَإذَا کَانَتِ الْهَزِیمَةُ بِإذْنِ اهللِ فَالَ تَقْتُلُوا مُدْبِراً، وَالَ تُصیِبُوا مُعْوِراً وَ» 

اگر به اذن خدا شکست خوردند « سَبَبْنَ أُمَرَاءَکُمْ، تَهِیجُوا النِّسَاءَ بِأَذىً، وَإِنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَکُمْ، وَ

گریختند، آن کس را که پشت کرده نکشید، آن که قدرت دفاع ندارد آسیب نرسانید، و 

ند، یا آزار دادن تحریک نکنید هرچند آبروی شما را بریزمجروحان را به قتل نرسانید. زنان را با 

 .(08نامه )همان،امیران شما را دشنام دهند

حتی به خاطر مخالفت چه مسلم است، این است که در اجرای عدالت، حضرت علیآن 

های صحیح و ای انعطاف از خود نشان ندادند و اثبات کردند که با شیوهگاه ذرهبا دولتش، هیچ

شود، حتی کیفر دیدگان محاکم اسالمی نیز راضی و ای که در جامعه اسالمی تعبیه میهسازند

دانست و ها میروند. حضرت هدایت را حق همه انسانخشنود از دادگاه و اجرای حکم بیرون می

مخالفان و در مسیر کمال و هدایت های ایشان بود، بنابراین چون تکامل، محور تمام برنامه

 نبودند. منان مستثنامجرمان و دش
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 در نهج البالغه  ها حقوق اقلیّت -6

باگسترش سریع اسالم در میان ملل مختلف جهان و رشد فوق العاده امت اسالمی و توسعه 

ها و زندگی قابل قبولی که داشتند، چندان رشد و های دینی علی رغم آزادیتداراالسالم، اقلیّ

ای از آنها به تدریج  و مرور زمان مسلمان شدند و ازدیادی از نظر کمی پیدا نکردند. عده

بسیاری هم پیوستگی،خالقیت و عالقه به توسعه و فعالیت دینی خود را از دست دادند)حسن 

 (.11: 0141پور،

 حقوق کفار ذمی یا اهل کتاب -6-9

مُعَاهَدٍ إِالَّ أَنْ تَجِدُوا  وَالَ تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، مُصَلٍّ وَالَ»مندی از حقوق عمومی:بهره 

( حضرت به کارگزاران بیت 50نهج البالغه، نامه«)فرَساً أَوْ سِالَحاً یُعْدى بِهِ عَلَى أَهْلِ االِِْسْالَمِ

به مال احدی، چه مسلمان و چه غیر مسلمانی »نویسد:المال و متصدیان جمع آوری خراج می

ن که اسب یا سالحی باشد که برای تجاوز به که در پناه اسالم است، دست نزنید؛ مگر ای

 .«شودمسلمانان به کار گرفته می

کامالً مشهود است که در این فراز تأکید بر حقوق و آزادی های برابر شده نظیر: جان، مال، 

 ها از طرف مسلمانان در امنیت کامل است.آبرو، مسکن و حتی اسلحه آن

مُعَاهِداً اَو انتَقَصَه)حقه( اَو کَلَفَه فَوقَ طَاقَتَه اَو اَخَذَ  اِال مَن ظَلَمَ»فرمایند:میرسول اهلل

آگاه (»4/054: 0144قربانی الهیجانی،«)مَنَه شَیئاً بِغَیرِ طَیبِ نَفسَه وَ أنَا حَجَیجه یَومَ القیامَه

 باشید هرکس کافر ذمی را ظلم کند یا از حق او بکاهد یا او را به کاری وادارد که بیش از توان

 «.اوست یا بدون رضایتش از او چیزی بگیرد، من در روز قیامت دشمن و طرف او خواهم بود

جا پیامبر حق آزادی انتخاب شغل و امنیت شغلی کفار را چون رسد در اینبه نظر می

 مسلمانان مورد تأکید قرار داده است.

 ها تحقوق قضایی اقلیّ -6-2

در زمان ی اهل کتاب این است که امام علیاز بارزترین مظاهر عدالت و استقالل قضای

حکومت خویش، در دادگاه حضور یافت و در کنار یهودی طرف دعوا نشست و قاضی به نفع 

مورد نزاع « زره»است و دانست حق با علییهودی حکم صادر کرد... . از آنجا که یهودی می

را به آن شد و زره امام آن حضرت قرار گرفت و مسلمان از اوست، تحت تأثیر رفتار عادالنه

 .(80/50: 0147)مجلسی، حضرت تقدیم کرد
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 ها با مسلمانان در برابر قانون تتساوی اقلیّ -6-3

های دینی در سایه مهر ورزی و عدالت محوری دولت اسالمی آن قدر آزاد هستند که تاقلیّ

دولت اسالم چه از سیره با سند قطعی و محکم ثبت شده حتی در دعوا با شخص اول طبق آن

روند: قضایایی نظیر حکم شریح قاضی به نفع مرد در فضایی کامالً آزاد و متساوی به محکمه می

در جریان ادعای زره از سوی هر دو طرف و یا مطلبی را که یهودی در مصاف با حضرت علی

ای به این بحث دارند استوار و استحکام ویژهبیان میاز سیره رسول اهلل حضرت امیر

 (.07: 0144دهد)پازوکی، یم

 حقوق فرهنگی مردم -7

دهد، فرهنگ یک جامعه از جمله مقوالتی است که میزان رشد و تعالی جامعه را نشان می

گذاری کند و به حقوق فرهنگی مردم به طور ویژه هر چقدر که حکومت در این قسمت سرمایه

جرم و تخطی از قانون کاسته  –کند رسیدگی کند، طبعاً از طرف دیگر کار خود را کمتر می

حاکمان  هایی بهدر حکومت خویش به نکاتی توجه داشتند و آموزششود. حضرت امیرمی

های اسالمی برای داشتن ها هنوز سرلوحه حکومتاز گذشت قرنبالد مختلف دادند که پس 

مورد از باشد. در ادامه به چند میای بر مبنای قرآن و طبق فرمایشات پیامبر اعظم جامعه

در نهج البالغه آمده حقوق بسیار مهم فرهنگی مردم که از فرمایشات گران قدر حضرت علی

 :پردازیم است، می

 آموزش و پرورش -7-9
در مدارج عالی ردن امکانات پیشرفت از وظایف دولت در برابر ملت، تعلیم و تربیت فراگیر، فراهم آو

رو، تعلیم و تربیت در مراحل ابتدایی هاست، از اینمینههای علمی در تمامی زدانش و ایجاد پژوهشگاه

باید اجباری و فراگیر شود، راه رسیدن به مدارج باال برای همگان باز باشد. به عالوه، امکانات آموزش 

برای تمامی مردم به صورت یکسان فراهم شود. این مهم بر عهده دولت است و اگر نهادهای خصوصی 

باید آنان را یاری کند و امکانات الزم را در اختیارشان قرار دهد و بر دولت می در این راه اقدام کنند،

ها ها بر دولتترین حقوق ملتعملکرد آنان با دقت نظارت کند. بنابراین، حق تعلیم، یکی از اساسی

: 0146)معرفت، کند است و این مهم در ارتقای سطح فرهنگی هر ملت نقش اساسی ایفا می

 (.016و5/041

سواد و دهم تا بی(. شما را آموزش می18نهج البالغه، خطبه...«)،وَتَعْلِیمُکُمْ کَیْال تَجْهَلُوا»

تواند افراد را در مسیر هدایت و تربیت نادان نباشید. اما این حق مسلم با تهدید، زور و فشار نمی
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د و حضرت کنبکشاند؛ چون اساس تربیت جز با میل، انگیزه و خواست فرد تحقق پیدا نمی

ترین اوضاع سیاسی حاضر نشد با زور و فشار مردم را به مسیر تربیت در سختعلی

مرا نرسد که شما را به ( »464همان، خطبه«)وَ لَیسَ لِی اَن اُحمَلَکُم عَلی مَا تَکرَهونَ»بکشاند؛

 «.انگاریدچیزی وادارم که ناخوش می

 های ارزشمند گذشتگان حفظ سنّت -7-2

چه از گذشتگان به عنوان ارث حسنه مردم است که دولت نسبت به آن از حقوق مسلم

ها حساسیت قاطع نشان دهد. که از دانند، محافظت کند و نسبت به بدعت متعلق به خود می

همان(. زنده نگه داشتن سنت «)و االحَیاء لِلسنَتةِ»...ها، سنت رسول اهلل است.ترین سنتمهم

اما حدیث دیگری مؤید  نده نگه داشتن سنت پیامبر است.)از حقوق شما بر من( زپیامبر

نیست بلکه منظور همه های ارزشمند تنها قول و فعل و تقریر رسول اهللآن است که سنت

آیین »توان استفاده کرد. های ارزشمند و مثبت است که برای اهداف مقدس میابزارها و وسیله

اند مردم بدان وسیلت به هم ن رفتار نمودهای را بر هم مریز که بزرگان امت بداپسندیده

های نیک اند و آیینی را مَنه که چیزی از سنتاند و رعیت با یکدیگر سازش کردهپیوسته

تو  گذشته را زیان رساند تا پاداش از آنِ نهنده سنت باشد و گناه شکستن آن بر

 (. 0/080: 0146رشاد،؛ ر.ک، 0410: 0146ماند)مهاجرنیا،

 هاهای الهی و جلوگیری از تخریب آن گه داشتن ارزشزنده ن -7-3

دانی فرمایند: خدایا، تو میامام در خطبه منبریه در بیان فلسفه حکومت اسالمی، چنین می

که جنگ و در گیری ما برای بدست آوردن قدرت، حکومت، دنیا و ثروت نبود، بلکه 

 خواستیم: می

امعه اسالمی( بازگردانیم )بازگشت های حق و دین تو را به جایگاه خویش)جنشانه .0

 معالم دین(.

 های تو اصالح را ظاهر کنیم)اصالح جامعه(.و در سرزمین .4

 ات در امن و امان زندگی کنند)برقراری امنیت(.تا بندگان ستم دیده .1

های فراموش  تو بار دیگر اجرا گردد)احیای سنّتقوانین و مقررات فراموش شده  .8

 .(010شده()نهج البالغه، نامه

 فرمایند. حضرت در اینجا حق مردم به عهده حکومت را در قالب فلسفه حکومت بیان می
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ها و آثار خدا در زمین است و اگر قرار باشد که بشر در سایه خدا، با های الهی، نشانهارزش»

صبغه و رنگ الهی زندگی کند راه دیگری ندارد. اساساً تمسک به سیره و سنت برای احیای 

( هرکس که در 10:؛)حج«ذََلک و مَنْ یُعظِْم شعائر اهلل فانها من تقوی القلوب»ی استالهی و قرآن

 هاست.تعظیم و بزرگداشت شعائر الهی کوشا باشد، به درستی که این کار نشانه تقوای دل

های الهی در حیات معنوی جامعه اسالمی است که با توجه به اهمیت ویژه سنت و ارزش

که در روایات ضمن تأکید بر ها نیز هوشیار بود چناندید کننده ارزشباید نسبت به خطرات ته

 ها  هم هشدار داده شده است.ها نسبت به بدعت و ضد ارزشسنت و ارزش

بنابراین مباحثی نظیر اصالحات فرهنگی، زیر بنای رسیدن هر صاحب حقی به حقوقش 

یفای حقوق تک تک های فرهنگی حضرت، دقیقاً در جهت استباشد. ساختار شکنیمی

های غیراخالقی به همین منظور باشد و موضوعاتی نظیر مبارزه با امتیازخواهیشهروندان می

بوده است. حق آموزش و پرورش که اتفاقاً مورد پذیرش و مطلوب مسالک حقوقی دنیا نیز 

حقوق فرهنگی بال  دارای جایگاهی ویژه است و جزو باشد، از نقطه نظر حضرت علی می

های ارزشمند گذشتگان که مردم پایبندی عمیقی به مردم وحق خیر خواهی، حفظ سنت عزل

باشد، با این ها میهای الهی و جلوگیری از تخریب آنها دارند و زنده نگه داشتن ارزشآن

اعتقاد که همه ادیان ابراهیمی یک پیام واحد دارند و این اصل مترقی است که امروزه نیز دنیا 

ها و قوانین الهی از نظر حضرت ج آن است. هرگونه تحریف در این سنتشدیداً محتا

ها را دارند، لذا حضرت شدیداً ای است از طرف کسانی که قصد نقض حقوق انسانبهانهامیر

ها را کردند و با بازسازی فرهنگی و آمادگی اذهان مردم، همراهی آنگرایی مبارزه میبا بدعت

کردند و این اتفاق مهم جز با هنر مدیریت ومت دینی طلب میجهت نیل به اهداف مقدس حک

 (.41: 0144ان،د)قدرامکان پذیر نیست مردی چون علی بن ابی طالب

 جهـنتی

از موارد مهم حکومت اسالمی توجه به حقوق مردم است؛ زیرا این مردم هستند که با 

از بین بردن فاصله طبقاتی  آورند.توجه به معیشت مردم وخواست خود حاکمان را بر سر کار می

اجتماع، ارتقاء سطح دانش، رفاه عمومی، امنیت اجتماعی، اقتصادی و فضای آرام سیاسی از 

تمامیالبالغه به آن اهمیت بسیار داه شده است؛ حضرت علی جمله اموری است که در نهج

 مورددنبوانساننوعخاطربهفقطوهاآندین،نژادبهاقشار جامعه را بدون توجه

ها راهنمایی و ارشاد که باعث سعادتمندی آنهرگونهازودادندمیقراراهمیتواحترام
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کردند. همین سیره عملی ایشان و کردند و پیوسته مردم را به تقوا دعوت میشود، دریغ نمی

 داری شان برای همیشه در تاریخ بماند.زدنی شان باعث شد حکومت ایشان و مردمعدالت مثال

حکومت عدل گستر، امنیت را به دنبال خواهد داشت و امنیت، رفاه مادی و کمال معنوی را 

 نشاند.در پی دارد و این فرآیند رشد و تکامل مردم را به ثمر می

های سازی حقوق مردم در حدود مرزهای اسالمی از ذخیرهبا اجرای این تحقیق و پیاده

البالغه به متن جامعه و  هجآوردن کتاب بزرگ ن دینی خود به نحو احسن استفاده کنیم و با

و ائمه قوانین قرآنی و سیره پیامبر اکرممنان علیها و نصایح امیرمؤعملی کردن تجربه

 را در جامعه رواج دهیم تا این موارد مصداق عینی و خارجی نیز داشته باشند. اطهار
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 البالغه ری نهجاـدالیل ماندگ
 دهـچکی

 
ن کتاب بی بدیل پرداخته های مؤثر بر جاودانگیِ ایرسی شاخصهبه بر پژوهش حاضر

نهج البالغه به معنی روش رسا سخن گفتن، نامی است که سید رضی)ره( بر است. 
نهاده است.توجه به این  مجموعه گردآوری خود از سخنان موالی متقیان علی

حاکم است و برقراری صحیفه انسان پرور و جامعه ساز تا زمانی که ظلم و تبعیض بر دنیا 

ترین آرزوی انسان است همچنان باقی عدالت، آزادی و ارزش هایی از این قبیل بزرگ
 است.

پای تحوالت زمان به این کتاب به یک عصر و نسل اختصاص ندارد، معارف آن هم
باشد.همچنین میرود و علت این امرشخصیت بزرگ و برجسته امام علی پیش می

بایی باشد و مطالب ارزشمند در آن آمده باشد آن مفاهیم ماندگار، کالم، وقتی کالمِ زی
کند که نهج البالغه بصورت گسترده از مفاهیم ماندگار برخوردار کالم را ماندگار می

 است.

رو با روش تحقیق تاریخی و توصیفی با رجوع به منابع حدیثی،  نوشتار پیش  
دورنمایی از سعی کرده  ای خانه تابشیوه گردآوری ک البالغه به تفسیری و شروح نهج

البالغه،  أثیر صنایع ادبی در جاودانگی نهجالبالغه و ت  های کلی نهجها و برجستگیویژگی

تا از  ی نهج البالغه به تصویر بکشددر ماندگار را بررسی محتوای کالم امام و نقش آن
 یابد. این رهگذر به سرآغازی بر شناخت دالیل ماندگاری نهج البالغه دست
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 دمهـمق  

است و پس از قرآن  ها و کلمات قصار امیرالمؤمنین ها، نامه خطبه البالغه، برگزیده نهج

های دینی  ترین منابع شناخت اسالم و ارزش مترین و مه کریم و احادیث نبوی، یکی از موثق

 ها و همهزمان، کتابی است جاودانه، برای همه تردید مانند قرآنالبالغه بی باشد. نهج می

 گردند.  جوگر خویش به دنبال حقیقت میطلب و جستهایی که بر پایه ی فطرت حق انسان

کران است که هرچه غواصان در آن غور کنند به معارف همچون اقیانوس بی این گنجینه

افزایند.  و بدین گونه بر ذخایر فرهنگ و دانش بشری می دیابنتری دست میگوهرهای درخشان

در تمامی اعصار به تشکیل  ها رانسل ساترین پیام در بهترین قالب همهاین منبع ارزشمند با ر

 خواند. توحیدی، راستی و رستگاری فرا می جامعه

یی سخن گشارود و هر روز که آن را میمعارف جاودان آن همپای تحوالت زمان به پیش می

یابی، مطابق شرایط روز، چنان که گویی این سخن امروز است که چهارده قرن قبل تازه ای می

ای که خواستار سعادت ابدی است، باید با تأسی به موالی گفته شده است. هرفرد و جامعه

که این مفاهیم را در وجود مقدس و کالم مبارک خود متبلور ساخته است، به  متقیان علی

ی وجود که بحران اخالق یک ضرورت است به ویژه در زمان حاضرصاف آراسته شود و این این او

 دارد.

 های ادبی در نهج البالغه نقش آرایه-9

ترین و نخستین دلیلی که سخنان حضرت را سخن از رمز جاودانگی نهج البالغه است، مهم

ان شد، شخصیت برجسته و تر بیالبالغه ماندگار و تأثیرگذار نمود. همچنان که پیش در نهج

 باشد. آن می است که نشأت گرفته از ذات پاک آفرینندهواالی امیرالمؤمنین حضرت علی

ترین مخلوق خدا، علی مرتضی است. ترین و بلیغنازله فصحیح -اخ القرآن –نهج البالغه 

رین میراث تترین و متنوعایشان از خود میراثی به یادگار گذاشت که پس از قرآن کریم، جامع

های برجسته و مبتکرانه  نهج البالغه، فصاحت و بالغت بهای اسالمی است. یکی از ویژگیگران

نظیر اوست که متأثر از زیبایی و بالغت قرآن کریم، حاصل علم، ذوق، ذکاوت، قدرت و  بی

شک، از نادرترین آثار فرهنگی، علمی و اسالمی است که شجاعت سخنوری ممتاز است که بی

 کنون توانسته توجه عالمان، اندیشمندان و فرهیختگان جهان را به خود جلب کند. تا
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که خود از ادبای بنام و از بلغا و فصحای عصر جاری  ای دعلی خامنهحضرت آیت اهلل سی

نهج البالغه یک اثر فوق العاده هنری »هستند، درباره ارزش ادبی نهج البالغه بیان داشته اند:

ی و شیوایی  معتبر است. هیچ گوینده فارسی و هیچ نویسنده و هنرمند و است از لحاظ زیبای

شیوایی علی حرف شاعری را در زمان خود و در هیچ زمانی سراغ نداریم که بتواند با زبان 

 (.01 :0147پور گیالنی،  قلی«) بزند

ی ( که در میان نویسندگان ادب عرب مشهور است، و با همه عداوت455ابوعثمان جاحظ )م 

بعد از قرآن و سخنان پیامبر »گوید:داشت،چنین میاسالم که با خاندان پیامبر

ای را خواندم و شنیدم یارای رقابت با آن را یافتم، مگر  هر کالم، خطبه و مقالهاکرم

 «که هرچه کوشیدم توانایی رقابت با آن را در خود نیافتم.سخن امیرالمؤمنین

 (.55: 0116میاب،  )صادقی

کالم وحی،تنها کالمی که اعجاب بزرگترین ادیبان را بر انگیخت و آنان را از همانند پس از 

بود و این به علت اثر پذیری آن آوری ناتوان ساخت و به تکلف کشیده نشد،کالم امام علی 

 از وحی بود که دارای سالمت و روانی ترکیب بود. 

ا جهت جلوگیری از اطاله سخن، تنها برای آشنایی بیشتر با ارزش ادبی نهج البالغه در اینج

 شود:می بسندهبه ذکر چند صنعت ادبی و نمونه هایی از کالم امیرمومنان

 سجع -9-9

در لغت به معنی بانگ کردن قُمری و کبوتر است در اصطالح علم بدیع؛ عبارت « سَجع»

نی، که آوایی کلمات آخر دو جمله یا عبارت در وزن و حرف پایا است از همانندی و هم

کند که در وزن یا هایی استفاده می های نثر خود از واژه براساس آن نویسنده در پایان قرینه

نوازی کالم  آهنگی، گوشیا در هردو همانند باشند تا باعث زیبایی، خوش 0حروف روی

 (.100: 0144شودکه نثر همان قافیه در شعر است. )صابری.

ز جنگ جمل در نکوهش شهر بصره و مردم دیار آن، ای که قبل از آغا امیرمؤمنان در خطبه

أَرْضُکُمْ قَرِیبَةٌ مِنَ الْمَاءِ، بَعِیدَۀٌ مِنَ السَّمَاءِ خَفَّتْ »مانند خطبه پیشین چنین فرموده است:

؛ سرزمین شما به عُقُولُکُمْ، وَ سَفِهَتْ حُلُومُکُمْ، فَأَنْتُمْ غَرَضٌ لِنَابِلٍ، وَ أُکْلَةٌ لِآکِلٍ وَ فَرِیسَةٌ لِصَائِل

های شما سُست و افکار شما سفیهانه است. پس شما آب نزدیک و از آسمان دور است، عقل

                                                 
 صابری،)روی است«م»ر کلمات جام، وام، حرفگویند به عنوان مثال دروین می». اخرین حروف اصلی قافیه را 0

0144 :100). 
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 باشید. و صیدی برای صیّادی می ای برای خورندهای برای تیراندازی، و لقمهنشانه

 (.08/14: خطبه 0147البالغه، )نهج

 تشبیه -9-2

علم بیان به معنی مانند کردن چیزی به  در لغت به معنای همانند کردن است؛ در اصطالح

چیز دیگر؛ به شرطی که آن دو در حقیقت مانند هم نباشند، تشبیه دارای چهار رکن است 

 شود:که به آنها ارکان تشبیه گفته می

 کنند.ای است که آن را به چیز دیگر تشبیه میالف. مشبّه: کلمه

شود و غالباً صفتی که گوینده در تشبیه میای است که مشبّه به آن ب. مشبَّهٌ به: کلمه

 تر است.کند از صفت یا صفات موجود در مشبّه برتر و نمایانمشبَّهٌ به آن اشاره می

 ج. وجه شبه صفتی است که گوینده به آن اشاره دارد.

: 0144رود)صابری.د. ادات تشبیه: کلماتی است که برای نشان دادن شباهت به کار می

077.) 

در آغاز خطبه زیباترین و نیکوترین تشبیهات عبارتی است که امیرالمؤمنان از جمله

أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا فُلَانٌ ]ابْنُ أَبِی قُحَافَةَ[ وَ إِنَّهُ »فرماید:ایراد کرده، آنجا که می« شقشقیه»

آری! به خدا سوگند فالنی جامه خالفت را،  ؛«لَیَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّی مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى

دانست که جایگاه بدون اینکه اندامش برای آن متناسب باشد در بر کرد، با آنکه به خوبی می

 (.44/ 1: خطبه0147البالغه، من نسبت به خالفت، جایگاه قطب است نسبت به آسیا)نهج

ب نسبت به آسیا تشبیه جایگاه خویش را نسبت به خالفت، به جایگاه قطدر اینجا امام

کرده است، بدین معنا که خالفت جز او را نشاید که سنگ آسیا فقط گِردِ قطب استوانه به 

 گردش درآید. حضرت در این فرمایش کوتاه، سه نوع تشبیه را جمع کرده است:

تشبیه معقول به معقول( جایگاه حضرت تشبیه «)محلّی محلّ القلب بالرمی»الف( تشبیه 

 یگاه استوانه نسبت به سنگ.شده به جا

 )تشبیه محسوس به محسوس(« قطب»ب( تشبیه خود به 

)محمدی، «)تشبیه معقول به محسوس(« آسیاب سنگ»یعنی « رمی»ج( تشبیه خالفت به 

 .(440و446: 0144
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 استعاره-9-3

در لغت درخواست چیزی به صورت عاریه است و در اصطالح آن است که به « استعاره»

رابطه مشابهت بین دو واژه و وجود یک قرینه، یکی از آن دو به جای دیگری به خاطر وجود 

رود. و در اصل تشبیهی است که در ان یکی از دو طرف اصلی تشبیه حذف شده کار می

 (.85: 0144توان آن را تشبیه فشرده نامید. )صابری.است که از این نظر می

ای  رتی است که امیرالمؤمنان در ضمن خطبهها عبا ترین استعاره یکی از زیباترین و لطیف

؛ مخلوقات را «بِرَحْمَتِه  فَطَرَالْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَ نَشَرَ الرِّیَاحَ»: فرمایدایراد کرده است، آنجا که می

/ 0:خطبه0147البالغه، با قدرت خود آفرید، و با رحمت خود بادها را به حرکت درآورد)نهج

46.) 

خلوقات را به قدرتش بیافرید، نسبت دادن مخلوقات به قدرت خداوند است مراد از اینکه م»

به « فَطَرَ»در حقیقت به معنای شکافته شدن اجسام است. نسبت دادن « فَطَرَ»و چون واژه 

 (. 0/000: 0177دلشادتهرانی، «)خلق در اینجا از باب استعاره است.

 کنایه-9-4

اصطالح ادبی سخنی است که دو معنی داشته در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن، و در 

ای بیان باشد؛ یکی نزدیک به ذهن و دیگری دور از ذهن و گوینده این سخن را به گونه

: 0144کند که ذهن شنونده را از معنی نزدیک به معنی دور رهنمون سازد)صابری. می

550.) 

« رَحبه کوفه»در ای است که امیرالمؤمنان علیها عبارت آغازین خطبهیکی از کنایه

وَ »ایراد کرده و در آن دقایقی درد دل خود را چون آتشفشان بیرون ریخته و فرموده است:

؛ آری! به خدا سوگند، فالنی جامه خالفت را، بدون اینکه اندامش «أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَافُلَانٌ

 (.44 /1:خطبه0147البالغه، نهج«)برای آن متناسب باشد، در برکرد

های است؛ چنان که در برخی نسخه« ابوبکر»در سخن امام « فالن»مقصود از کلمه 

ابوبکر در لباس خالفت به ترسیم البالغه بدان تصریح شده است هنگامی که امام نهج

کنایه از در برکردن جامه خالفت بدون آنکه « تقمصّ»را به صورت « قمیص»رسد لفظ  می

 (.4/06: 0177تعمال کرده است )دلشادتهرانی، اندامش متناسب آن باشد، اس
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 ایجاز -9-5

گویی، و در اصطالح ادبی بیان معنای زیاد و با واژگان اندک  در لغت به معنی کوتاه« ایجاز»

آنکه ابهامی در کالم ایجاد شود. این کوتاه سخن گفتن اگر بدون حذف به منظور بالغی بی

 (.006: 0144جاز قصر نامند)صابری.ای انجام شود آن را ای کلمه یا جمله

خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَکَوْا »فرماید: که میایجاز در کالم امیرالمؤمنان

گونه معاشرت کنید، که اگر مُردید بر شما اشک  ؛با مردم آن حَنُّوا إِلَیْکُم  عَلَیْکُمْ وَ إِنْ عِشْتُمْ

  (.888/ 06:حکمت0147البالغه، )نهج«آیندید، با اشتیاق سوی شما میریزند و اگر زنده ماند

 اطناب -9-6

و در اصطالح عبارت است از فزونی حجم الفاظ  در لغت به معنای بسیار گفتن« ناباط»

کند که متکلم به منظور ای، گاهی شرایط مخاطب، اقتضا مینسبت به معنا جهت فایده

تر از حد متعارف بیان  ، سخن خود را مفصّلرسیدن به اغراض سودمندی که دارد

 (.018: 0144کند)محمدی،

ای دیگر درباره هشدار از دنیا پرستی و پرهیز از دنیای حرام  در ضمن خطبهامیرالمؤمنان

وا فِیهَا بِالَّذِینَ فَاعْلَمُوا وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ بِأَنَّکُمْ تَارِکُوهَا وَ ظَاعِنُونَ عَنْهَا وَ اتَّعِظُ»...چه زیبا فرمودند:

/ 000: خطبه0147البالغه، نهج«) حُمِلُوا إِلَى قُبُورِهِم(. »05فصلت :«) مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّۀ... -قَالُوا

بندید! و پند کنید و از آن رخت برمیدانید که آن را ترک میپس بدانید و می(. »084

سپس آنان را به کورهایشان « ر است؟چه کسی از ما نیرومندت»گیرید از آنها که گفتند: 

 .«سپردند

 تضمین -9-7

در علم بدیع یعنی شاعر یا نویسنده مصراع یا بیتی از شاعر دیگر را در ضمن شعر یا نثر 

اش شناخته شده باشد، نیازی به ذکر خود بیاورد، اگر آن بیت یا مصراع معروف و سراینده

در بیت زیر که مصراع دوم بیتش را از « ابن نباته المصری»نام شاعر نیست، مانند: 

 ی جاهلی تضمین کرده است:   ی دورهامرؤالقیس شاعر پرآوازه

 (.011: 0144و کُلِّ للفریب نَسیبُ  )صابری.  غریبُ عزامٍ فی غَریب محاسنٍ

ای دیگر در حالی که از درنگ اصحاب خود، در امر جهاد و مخالفت  در خطبه امام علی

مَا هِیَ إِلَّا الْکُوفَةُ » فرماید:و نظر خویش ناراحت و ملول شده است می ورزیدنشان با رأی

 «أَقْبِضُهَا وَ أَبْسُطُهَا؛ اکنون جز شهرکوفه در دست من باقی نمانده که آن را بگشایم یا ببندم
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 فرماید: پس شعر شاعری را تضمین کرده و می

 نَ ذا اإل ناءَ قَلیلٍعَلَی وَضَرٍمِ لَعمرُ أبیکَ الخَیر یا عَمرو إنَنی 

 البالغه، که سهم اندکی از ظرف و پیمانه داشتیم)نهج 0به جان پدرت سوگند ای عمرو

 (.84/ 45خطبه  :0147

 مَثَل  -9-8

مثل در لغت به معنای همتا و همانند است. و در اصطالح عبارتی است کوتاه و مختصر، پر 

ای حکیمانه و پند آموز در زندگی یشهمعنی و با مفهومی واضح و ترکیبی زیبا، حاوی اند

 (.514: 0144بشر که در میان عموم مردم رواج دارد)صابری.

تَکَلَّمُوا تُعْرَفُوا فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِه؛سخن بگویید تا شناخته شوید، »به عنوان نمونه: 

 (.504/ 114:حکمت0147البالغه، )نهج« زیرا که انسان در زیر زبان خود پنهان است.

 این سخن امام منشأ اقتباس یکی از اشعار سعدی شده است:

 (.00: 0116عیب و هنرش نهفته باشد)صادقی میاب،  تا مرد سخن نگفته باشد

 محتوای کالم امام علی -2

یکی از امتیازات فوق العاده نهج البالغه مسأله جامعیت و تنوع عجیب و محتوای ژرف است 

تواند باور کند که شود نمیآگاهی در همان لحظات نخستین که با آن آشنا میو هر خواننده 

چگونه یک انسان بتواند این همه گفتار نغز و شیرین، دقیق و حساب شده در موضوعات کامالً 

مختلف بلکه متضاد را گردآوری کند و مسلماً این کار از غیر شخصیتی همچون امیرالمؤمنین 

لبش گنجینه اسرار الهی و روحش اقیانوس عظیم علم و دانش است، که ق علی ابن ابیطالب

 (.1: 0171ساخته نیست)مطهری،

گذشت » فرمایند:می« سیری در نهج البالغه»در کتاب پرمحتوای  (0170:1)شهید مطهری

های نوتر و روشن تر مرتباً بر ارزش آن افزوده است به طوری که  زمان و ظهور افکار و اندیشه

رده قرن برای شنونده امروز همان حالوت و گیرندگی و جذابیت را دارد که برای پس از چها

  «.م آن روز داردمرد

کند جز نشیند و شنونده را در هر زمان شیفته خود میاین که سخنان او چنان بر دل می

شود. تمام ای یافت می این نیست مگر به این جهت که بین علم و خلوصِ نیّت امام فاصله

بشری، اغلب با گذشت زمان شادابی خود را از دست داده اند ولی نهج البالغه همانند  مکاتب

                                                 
 . شخص مورد نظر شاعر ابوجندب هُندلی است. 0
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منبع اصیلش قرآن کریم، هنوز هم تازه و شاداب است؛ همانگونه که در ابتدای این فصل بیان 

شد هر خواننده آگاهی که آن را مطالعه کرده است بدون استثناء از جاذبه نیرومند نهج البالغه 

در  اند که این کشش و جاذبه قوی به صورت گسترده در کلمات امام محسوس است.سخن گفته

یم و تنها به اشاراتی بسنده پردازاترین دالیل روشن این کشش و جاذبه می جا به مهم این

 کنیم. می

 خدامحوری-2-9

 آنچه در فرهنگ مذهبی اسالم، بر خالف مکاتب فکری دیگر مانند اومانیسم، به عنوان اولین

 ارزش، مورد توجه است، یکتاپرستی و خدامحوری است.

انجام یا قصد انجام کلیه اعمال و رفتار انسان براساس »مفهوم خدامحوری عبارت است از 

 «ها تعیین کرده است به منظور کسب رضایت الهیمالک و معیارهایی که خداوند برای آن

 (.54: 0114)واعظی، 

فرماید: اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ گونه بیان می خویش را این پیشوای شیعیان خود، ماهیت عملکرد

ءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ وَ لَکِنْ لِنَرِدَ  لَمْ یَکُنِ الَّذِی کَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِی سُلْطَانٍ وَ لَا الْتِمَاسَ شَیْ

أَنَابَ وَ سَمِعَ وَ أَجَابَ لَمْ یَسْبِقْنِی إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ بِالصَّلَاۀِ؛   الْمَعَالِمَ مِنْ دِینِکَ ، اللَّهُمَّ إِنِّی أَوَّلُ مَنْ

ها، برای بدست آوردن قدرت و حکومت و دنیا و ثروت  دانی که جنگ و درگیریخدایا تو می

های حق و دین تو را به جایگاه خویش بازگردانیم، خدایا! من  خواستیم نشانهنبود، بلکه می

کسی هستم که به تو روی آورد، و دعوت تو را شنید و اجابت کرد در نماز، کس از من نخستین 

(. این که حضرت به 010/078: خطبه 0147پیشی نگرفت) نهج البالغه،جز رسول خدا 

دهد خدا محوری را سرلوحه کار و کارگزاران حکومتش دستور میفرزندش امام حسن

« أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»فرماید: ن است که میخویش قرار دهند براساس آیه شریفه قرآ

  (.1)طالق 

 

 گرایی آخرت-2-2

گرایی اصلی از اصول مدیریت اسالمی و برگرفته از اصل ایمان به معاد و حیات پس از  آخرت

ها،  ممرگ است. در فرهنگ اسالمی یکی از عوامل بازدارنده انسان از انواع زشتی ها، ظلم و ست

خواهد همیشه باشد، جاودانه گردد، زندگی او نابود گرایی است. زیرا انسان میفرارها و.. آخرت

پذیرد، پس باید به دیار دیگری سفر کرد که تنها نشود، و این ایده آل در دنیای فانی تحقق نمی
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ی اجمالی به نهج با نگاه (.www.Ashoora.ir)یدان استپاسخ مثبت این غریزه بهشت جاو

باشد. یعنی می«گراییآخرت»های این کتاب مقدس یابیم که یکی از ویژگیالبالغه درمی

آباد کردن آخرت است و این آبادکردن آخرت، محور زندگی حضرت امیرالمؤمنین علی

ها در هر  ک تک انسانگرایی را به ت شود که آخرتتوصیه در جای جای نهج البالغه مشاهده می

إِنَّمَا خُلِقْتَ » فرمود: ایشان فراوان به این نکته اشاره داشت و می دهد. زمان و مکان درس می

 (.10/174: نامه0147نهج البالغه، «)ای نه دنیا لِلْآخِرَۀِ لَا لِلدُّنْیَا؛تو برای آخرت آفریده شده

 آزادی و آزادگی-2-3

به عنوان  ت است و میل به آزادی دارد. حضرت علیانسان به فطرت خود آزادی را دوس

کامل انسانیت خودش آزاد مرد بود، و آزادگی را دوست داشت. در گفتار و رفتار خود، ازد  نمونه

 منشی  و حریّت را به مردم آموخته است.

جَعَلَکَ  وَ لَا تَکُنْ عَبْدَ غَیْرِکَ وَ قَدْ»فرماید:می ایشان در نامه خود به فرزندش امام حسن

: نامه 0147نهج البالغه، «)اللَّهُ حُرّا؛آفریدگار تو را آزاد آفرید}پس{برده دیگری مباش.

10/174.) 

 ستم ستیزی-2-4

سفارش آن حضرت حمایت از مظلوم، در مقابل ظالم است تا که اگر کسی از امکانات الزم 

ولیت بزرگ ی از انجام این مسؤدفع نماید، ول برخوردار باشد و بتواند ظلم ظالمی را از مظلومی

شانه خالی کند، به یقین باستمگر همراهی کرده و مرتکب گناه شده است، درکالم حضرت 

 (.84: 0114شود)حمیدزاده،چیزی جز عدل و دادگری و ستم ستزی مشاهده نمی

وَ کُونَا »فرماید:گونه توصیه می و در جای دیگری به هنگام شهادت به فرزندان خود این

: 0147نهج البالغه، «)ظَّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْنا؛ دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید.لِل

 .(87/114نامه

 ساده زیستی-2-5

گیرد و مسأله های دینی و اخالقی بسیار مهم که کمتر مورد توجه قرار مییکی از ارزش

دانست با درایت کامل می یگرایی است. موالی متقیّان عل ساده زیستی و پرهیز از تجمل

شوند. ایشان خود نیز در اگر مسئوالن به دام رفاه گرفتار آیند، مروّج فرهنگ اشرافیگری می

کردند و کارگزارانش را نیز به ساده زیستی و اعتدال مقام خالفت در نهایت سادگی زندگی می

ا در سطح خودرامیرالمؤمنان (.066: 0110کردند)پیشوایی،در زندگی توصیه می

أَقْنَعُ مِنْ نَفْسِی بِأَنْ یُقَالَ هَذَا أَمِیرُ  أَ»فرمودند:داد و میترین مردم جامعه قرارمی ضعیف

http://www.ashoora.ir/
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؛آیا به همین  الْعَیْش فِی مَکَارِهِ الدَّهْرِ أَوْ أَکُونَ أُسْوَۀً لَهُمْ فِی جُشُوبَةِ  أُشَارِکُهُمْ الْمُؤْمِنِینَ وَ لَا

رالمؤمنین خوانند و در تلخی روزگار، با مردم شریک نباشم و در رضایت دهم که مرا، امی

 (.85/118: نامه 0147نهج البالغه،«)های زندگی الگوی آنان ننگرم تیسخ

 صداقت و درست کرداری-2-6

های امروز قبل از هرچیز برای داشتن یک جامعه سالم به صداقت احتیاج دارند. در  انسان

زمینه های اساسی ارجمندی و نیک بختی انسان شناخته شده از « صداقت»های اسالمی  آموزه

ها و اقدامات انسان بر صدق و راستی بنا نهاده شود و از هرگونه ناراستی  است.اگر همه فعالیت

های  گردد؛ چنان که گشوده شدن دریچهبختی برای او فراهم می های نیک پیراسته باشد، زمینه

 شود جز با استوار کردن صداقت میسّر نمی سعادت و بهروزی به سوی جامعه بشری،

(www.hawzah.net). 

  وَ لْیَصْدُقْ»ایشان صداقت و راستی را شرط سیاست و رهبری معرفی کرده و فرموده است:

 ه:خطب0147نهج البالغه،«)رَائِدٌ أَهْلَه؛ رهبر جامعه باید با مردم به راستی سخن گوید

064/084.) 

 خردگرایی-2-7

خرد انسان باعث برتری و شرافت او بر سایر موجودات گردیده است انسان آن گاه که از خرد 

ای استفاده نماید؛ چنانچه دارای فقر مادی باشد و به وسیله  و این نعمت الهی به گونه شایسته

ی خود را برطرف نماید و تواند با اجرای فرامین عقل و با تالش این نیازهای مادخردورزی می

تواند به کسب دانش و کماالت چنانچه دارای فقر معنوی باشد به وسیله اندیشه و تدبیر می

وَ »فرماید:(. در بیان ارزشمند دیگری درباره ارزش عقل می40: 0116اخالقی بپردازد.)حسینی، 

یری است برّان، هوای نفس را با شمشیر ؛ عقل شمش بِعَقْلِک  الْعَقْلُ حُسَامٌ قَاطِعٌ،وَ قَاتِلْ هَوَاکَ

 (.848/544: حکمت 01147نهج البالغه،«) عقل بکش.

 آداب آموزی-2-8

برای دستیابی به بهترین راهبردهای زندگی اجتماعی بایسته است که به سیره موالی 

در آداب آموزی و آداب معاشرت تمسک بجوییم با نگاهی اجمالی به نهج متقیان علی

های نیک و  بدیل پرورش روح و روان، تعلیم خصلت از جمله اهداف بلند این کتاب بی البالغه که

http://www.hawzah.net/
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کرد آداب اسالمی را به جامعه یابیم که حضرت تالش میپرهیز از آداب ناپسند است، در می

 نشان دهد.

مِتُّمْ خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ »فرماید:رفتاری با مردم میامام جایی دیگر در مورد خوش

حَنُّوا إِلَیْکُم؛ با مردم آنگونه معاشرت کنید، که اگر مُردید بر شما   مَعَهَا بَکَوْا عَلَیْکُمْ وَ إِنْ عِشْتُمْ

 .(1/0614تا: حکمت نهج البالغه،بی)«اشک ریزند، و اگر زنده ماندید، با اشتیاق سوی شما آیند

 عدالت گستری -2-1      

باشد. عدالت به طلبی آنها می خواهی و عدالت ها حس عدالت نهای بارز انسا یکی از ویژگی

آن است که هرچیزی در جای خود گیرد، بر این اساس هرگونه افراط و  مفهوم حقیقی کلمه،

ای  روی و تجاوز، استبداد و تجمل با هر نام و عنوان و بهانه تفریط، انحراف و اشتباه، زیاده

 .(818: 0145برخالف دادگری است)کرمی، 

معتقد است که حتی سالم و باشد. ایشان حاکم میاین اصل بر همه ابعاد سیره امام علی

ان که به یکی ازکارگزاران خود والن هم باید نسبت به هم عادالنه باشد؛ چننگاه مسؤ

وَ لَا یَیْأَسَ   یْفِکَ لَهُمْوَ آسِ بَیْنَهُمْ فِی اللَّحْظَةِ وَ النَّظْرَۀِ حَتَّى لَا یَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِی حَ»فرماید: می

شدن به مردم به تساوی رفتار کن، تا  هایت و در نیم نیم نگاه و خیره ؛در نگاه الضُّعَفَاءُ مِنْ عَدْلِک

 البالغه، نهج«)ها در از عدلت تو مأیوس نشوند نبزرگان و ستمکاران تو طمع نکنند، و ناتوا

 .(47/104: نامه 0147

  جهـنتی

عد از قرآن، در هزاره ویژه در جهان اسالم ب های جهان، بهترین کتاب پرجاذبه ازتردید یکی  بی

نزد اهل خرد دارای منزلتی رفیع است و این  البالغه بوده است. این کتاب شریف، گذشته، نهج

است که در طول تاریخ همواره مورد منزلت نخست به دلیل شخصیت بزرگ حضرت علی

نین چ باور ندارند. هم فته و حتی کسانی که به امامت علیمدح و ستایش بزرگان قرار گر

و در فرهنگ و ادب است ده ها ممتاز کرآن را از دیگر کتاب که دیگر ویژگی بارز نهج البالغه

، عبارت پردازی زیبا، آرایش لفظی، روح و آهنگ ته بخشیدهاسالمی به آن جایگاهی برجس

 حماسی آن است. 

اوج بالغت است که از صنایع ادبی چون: کنایه، استعاره، ایجاز  کالم حضرت در نهج البالغه

 و... استفاده شده است.

وحی مایه گرفته،  مفاهیم عالی و ماندگار آن با فطرت انسان گره خورده و از سرچشمه

بخشد، شود و صناعات لفظی و معنوی، به آن جان میگاه که به زیور هنر و بالغت آراسته می آن
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او را، کلمه به کلمه به دنبال خود  آورد و جان شیفتهرا به تسخیر خود در میروح شنونده 

فرا مذهبی و فرا ادیانی است. هرروز، بیش از پیش حقایق آن آشکار  ،این کتاب کشاند؛ پس می

گردد، جایگاه ویژه آن نه تنها برای دل باختگان حضرت که اعتقاد و باور  و معارف آن هویدا می

ج البالغه دارند، بلکه برای جویندگان حقیقت اعم از مسلمان و غیر مسلمان به گوینده نه

شود. تا جایی که نامه آن حضرت به مالک اشتر نخعی، بهترین دستور برای زندگی شمرده می

رسد و بر ترین سند عدالت خواهی و حقوق بشر در سازمان ملل متحد به ثبت میبه منزله مهم

 خورد.مهر تأیید می این میراث گران مایه امام علی« غهنهج البال»اعتبار جهانی 
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 البالغه ه در نهجـتزکی
 دهـچکی

 
البالغه، در آستانه جنگ، بستر بیماری، مسجد،  جای جای نهجعلی حضرت 

نمایند. تزکیه هدف و خالصه کار ار و... همواره مردم را به رعایت اخالق دعوت میباز

انّی :»های پیامبر اکرمتمامی انبیاء که همواره مورد توجه بوده و طبق فرموده
  .«ام های اخالق مبعوث شدههمانا من برای تکمیل نیکویی بُعثِتُ لِاتُمِّمَ مکارِم االخالقِ؛

و پیامبر  استشرایع  اصل مشترکی در تمام روشن است که تزکیه

اند و اخالق همان چیزی است که برای به کمال رساندن آن مبعوث شدهاسالم
تزکیه اصل مسلم انسان  دهد؛ بنابراینرهای اجتماعی را تشکیل میزیربنای رفتا

 سازی است که باید به آن اهمیتی ویژه داد.
البالغه و  تاریخی و توصیفی از نهج با روش تحقیق در این تحقیق سعی شده است

کلی از تزکیه نفس، ضرورت و اهمیت آن برای رسیدن به  منابع اصلی به شناخت
تکامل پرداخته شود ولی ابتدا باید نفس را شناخت و در این جاست که اهمیت معرفت 

 گردد.نفس روشن می

شود و می مسلماً در تزکیه انسانی بر دو اصل کسب فضایل و ترک رذایل تأکید
 7علی های حضرت بررسی این دو مورد مهم در فرمودهبحث اصلی این تحقیق نیز 

 ر مورد اخالق است.های گُهربار حضرت دالبالغه پر از فرموده زیرا نهج است؛
 

 

 :واژگان کلیـدی 

  .حضرت علی .نهج البالغه اخالق. .نفس اماره تزکیه. 

                                                 
مدرسه علمیه پیروان حضرت  1ضرت زهرا)سالم اهلل علیها(، مشهد؛طلبه سطحمدرسه علمیه پیروان ح 4. طلبه سطح 0

 .زهرا
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 دمهـمق

مسائل مهمی است که فراوان مورد تأکید و توجه آیین  تزکیه نفس و تهذیب آن، از جمله

مقدس اسالم قرار گرفته است، قرآن کریم تزکیه و تهذیب را عامل رستگاری و راه رسیدن به 

گانه سوره الشمس خداوند پس از یازده قسم، سعادت معرفی کرده است. در آیات پانزده

یامبر اسالم را تزکیه نفس بیان نموده و در کند و هدف از بعثت پاستواری این ادعا را تبیین می

باره بر بندگانش منت نهاده است؛ لذا برای تزکیه نفس باید اهداف، جهت، چند و چون آن با این

معیارها، موازین و دستورهای الهی هماهنگ باشد تا انسان، اصالح را با فساد و پیشرفت را 

 باحرکت ارتجاعی و اغراض اشتباه نگیرد.

کس که بخواهد در جهت خودسازی و تزکیه نفس قدم بردارد باید خود را آن بنابراین

تواند او را در این بشناسد و چه کسی بهتر از خالقِ او که به ابعاد وجودی انسان واقف است و می

مورد راهنمایی نماید، پس برای نیل به معرفت گوهر وجود انسان باید از زمزم جوشان عالم خدا 

استفاده نمود. در این میان و چهارده معصومهای الهی پیامبرآورد، آموزهنوشید و از ره

تواند مسیر انسان را به سمت تعالی و کمال های نهج البالغه مینیز مطالعه و آشنایی با درس

تسریع نماید، انگیزه او را هدف بخشد. نهج البالغه دریایی ژرف و مواج است که دل انسان 

 یابد. شود و انسان با عمل به این دستورات حیاتی نو مین زالل میور شدن در آباغوطه

سازی، معراج السعاده، خود ون: نهج البالغه،کتب اخالقی ماننددر این تحقیق از منابعی چ

 استفاده شده است. بنیادهای اخالق اسالمی

 مفهوم شناسی تزکیه -9

شه زکا که آن تزکیه از ری»است:چنین گفته شده در لغت، البحرین در مورد تزکیه در مجمع

 (. 0/056: 0840طریحی،«)است، از جمله غضب، حسد، بخلهای زشت  تطهیر نفس از اخالق

اصل زکا در لغت، طهارت، رشد، برکت و »تزکیه را چنین توضیح داده است:نیز لسان العرب 

 (.700 :0101مدح است. زکات نیز از همین ریشه به معنی پاک کردن مال است)ابن منظور،

تزکیه نفس »د:سینو (، در مفهوم اصطالحی تزکیه می146: 0175اصفهانی)مفردات، راغب

یعنی نفس را به خیرات و برکات رشد دهد، پس خیرات در آن موجود باشد، به واسطه پاک 

رسد و کردن نفس و طهارتش در دنیا به اوصاف محموده و نیکویی که مستحقق آن است، می

ب دارد، شایسته است که انسان درون نفسش را تطهیر کند و ریشه تزکیه در آخرت اجر و ثوا

 .«که زکاست به معنی رشد دادن و به کمال رساندن است

 دَسَّئهَا مَن خَابَ قَدْ زَکَّئهَا*وَ مَن أَفْلَحَ قَدْفرماید:قرآن مجید پس از پانزده سوگند می
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کند، رستگار است و هرکس نفس  ها که هرکس نفس خود را تزکیهسوگند به همه این

.(1008:)آل عمرانخود را آلوده ساخت از لطف خدا محروم گشت

قرآن مجید هدف پیامبران را تزکیه و پرورش نفوس ذکر کرده است. این موضوع به صورت 

-10/1خورد )شمس،عناوین دیگر مانند، تهذیب یا خودسازی در کلمات بزرگان به چشم می

06.) 

را پاالیش از رذایل اخالقی و آراستگی به فضائل اخالقی دانست. عالمان علم  توان تزکیهمی

گویند: برای خودسازی ابتدا انسان باید رذایل اخالقی و اخالق ناشایست را از خود اخالق می

دور کند، سپس درخت پاکی نشاند، بدیهی است با وجود صفاتی مانند، حسد، کبر، 

ی و... دسترسی به صفات پسندیده و انجام اعمال خیر بسیار رانخودپسندی، خودخواهی، شهوات

 مشکل خواهد بود.

 در نهج البالغهتزکیه از دیدگاه امام علی-2
هایی دیگر چون تطهیر، البالغه باید از رهگذر واژهمعنای مثبت تزکیه در زبان عربی و نهج

های متعدد  ی دیگر در خطبهمکارم اخالق، قلب سلیم و تقوی مورد بررسی قرار گیرد. اما از سو

کند که در حقیقت نوعی تعریف و بیان طریق و راهکار تزکیه را طوری بیان می امام علی

 حقیقت تزکیه است.

اِمرواٌ الَجَمَ نَفسَهُ بِلِجامها و »فرماید:امام در ضرورت تزکیه و تربیت نفس می 417در خطبه 

و کسى است که بر دهان »«و قارها بِزِمامِهِا الی طاعَه اهللزَمَها بِزِمامِها فَاَمسکها عَن تعالی اهلل 

نفس خود لجام زده و زمام آن به دست خود دارد. که هرگاه بخواهد مرتکب گناه شود، لجامش 

 (. 417/874البالغه، خطبه)نهج«.داردگیرد و بار دیگر به فرمانبردارى خداوندش را مىرا مى

 تزکیه بدین ترتیب است که: حقیقت از نظر امام علیبنابراین 

. نفس انسان همچون مرکب چموشی است که نیاز به اصالح و تربیت دارد، اگر رها شود 0

گاه افکند.عقل و نفس انسان همواره در کشاکش با یکدیگرند و آنانسان را به پرتگاه هالکت می

 که عقل پیروز شود، انسان در راستای تزکیه قدم برداشته است.

تواند مهار نفس را به دست بگیرد و به او اجازه انجام هر رفتار را ندهد، او را از می. انسان 4

 معصیت دور کند.

. راه صحیح و نخستینِ تزکیه عادت دادن نفس به انجام کاری نیک و بازداشتن آن از 1

 (.070/118انجام معاصی است)نهج البالغه،ترجمه خطبه
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 ضرورت و اهمیت تزکیه -3

دادن و به کمال رساندن نفس است که باعث دریافت خیرات دنیا و آخرت برای تزکیه، رشد 

انسان است. در طول اعصار به عنوان هدف و کار تمام انبیاء مورد توجه بوده است؛ چنانکه 

اند: نفس انسان همان روح است. پس چون این روح از جایگاه واال و پاک به بدن بعضی گفته

گونه حفظ کرده و از آالیش به دور دارد ان وظیفه دارد آن را همانانسان هبوط کرده است، انس

و در جایگاه بازگشت به ملکوت به همان صورت آن را  بازگرداند. در اینجاست که ضرورت 

 (. 1: 0140کند)مدرسی،تزکیه نفس معنا پیدا می

فقط با شناخت چیره شود و تواند آن را تربیت کند و بر آن انسان تا نقص خود نشناسد، نمی

توان با آنها به مبارزه برخیزد و خود را از آفات نفس در امان دارد. نفس انسان هواهاست که می

ها را تحمل کند و تربیت شود. مسلماً تواند سختیهمواره خواهان خوشی و راحتی است، نمی

نفس خود را  ها عده اندکی هستند کهچنین نفسی احتیاج به مهار کردن دارد و از میان انسان

اند. کسی اند و خود را به سر منزل مقصود رساندهاند، طریق تزکیه را طی کردهکامالً مهار کرده

تر شده تا جایی که صاحب خود را به که به فکر تزکیه نفسِ خویش نباشد، او روز به روز قوی

ر دهد)مکارم اندازد. لذا هر انسانی باید تهذیب نفس را سر لوحه حیات خویش قراهالکت می

 (. 0170/004شیرازی، 

اند که ما به در مورد نفس در موارد بسیاری در نهج البالغه بیاناتی فرمودهامیرالمؤمنین

 کنیم:بعضی از آنها اشاره می

مَ وَ اَمَرَهَ آَن یَکسِرَ مِنَ الشَهَوات و َیَزَعها عِندَ الجَمَحاتِ فَإِنَّ النَفسَ امَّارهٌ بالسّوء الّا ما رَحِ»

 (.51نهج البالغه،نامه«)اهللُ

هنگام سرکشی های آن بشکند،بهدهد که نفس خویش را با ترک خواهشبه او فرمان می»

دارد مگر اینکه خداوند ها را به بدی وا میعنانش را محکم بگیرد؛ زیراکه نفس پیوسته انسان

 «رحم کند

گونه نفس است؛ زیرا همان هایراه تربیت، پاسخ ندادن به خواهشاز دیدگاه امام علی

که ذکر شد، نفس مانند مرکبی چموش است که اگر کنترل نشود انسان را به پرتگاه هالکت 

 افکند. پس یقیناً اگر رها شود به پرتگاه هالکت سقوط خواهد کرد.می

 :00نهج البالغه،خطبه «.)گری جز خود را مالمت نکندهیچ مالمت«»و ال یلُم الئِمُ الّا نفسَهُ»

 (. پس اگر آسوده نشست و مراقب نفس نبود، باید فقط خود را سرزنش کند.14
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 روش برخورد با نفس -4

 «انِ استصعَبَت علیه نَفسُهُ فیما نَکَرِه لم تُعطها سُوَلَها فیما تُحِبُّ»فرمایند:امام علی می

 (.0/461: 0114)مجلسی،

شی کند، او هم از آنچه دوست هرگاه نفس او را در انجام وظائفی که خوش ندارد و سرک»

 «کند.دارد محروش می

های تربیت نفس این است که هرگاه سرکشی کرد آن را از چیزی که دوست دارد از راه

محروم کنیم و در همه حال عنان و مهار آن را بدست بگیریم، مالک آن باشیم و برای رام کردن 

ترتیب که  فس است، استفاده کنیم. بدیننفس باید از تسویف که بازی دادن یا وعده دادن به ن

گاهی نباید یکباره جلوی خواهش نفس را گرفت؛ بلکه باید با خواست او موافقت کرد اما وعده 

کم نفس از خواسته انجام آن را به آینده موکول کرد، این کار را باید چند بار انجام داد تا کم

 محاسبه کنیم. خود دست بکشد. برای تربیت نفس باید هر روز آن را 

 های رسیدن به تزکیه از دیدگاه امام علی راه -5
یابی به تزکیه، رسیدن به صفت تقوی است، با مزیّن شدن اخالق باید دانست که راه دست

توان به تزکیه دست یافت به همین دلیل صفاتی از نهج البالغه در این فصل به این صفت می

 ر نهج البالغه و کتب روایی دیگر آمده است.گیرند که بیشتر دمورد بررسی قرار می

 پردازیم:نماید، میکیه رهنمون میاکنون به بررسی برخی صفات نیکو که انسان را به تز

 تقوی -9-5

که آن نگهداری خویشتن از شرور  شودداری تعبیر میواژه تقوی در مورد انسان به خود نگه 

اوصیکم عباد اهللَ »فرماید:می008در خطبه (. امام علی0146:06)آموزگار، آفات نفس استو 

ای بندگان خدا! (» 08/41نهج البالغه،خطبه«)الّتی هِیَ الزّادُ بِها المعاذ ذادٌ مُبلغِ و معاذٌ مُنجع

ای است که به کنم که زاد و توشه سفر قیامت است. تقوا توشهشما را به تقوی الهی سفارش می

 «.گرداندیمن میرساند و پناهگاهی است که امنزل می

تقوی از دیدگاه نهج البالغه نیرویی است روحی، مقدس و :»معتقد است (460تا/بی)مطهری

های معنوی، فوق گردد، کشش به سوی ارزشها و گریزهایی میمتعالی که منشاء کشش

البالغه تقوی حالتی است که به روح های مادی، از نظر نهجها و آلودگیحیوانی، گریز از پستی

 «.کندا سلطه بر خویشتن میدهد، آدمی رانسانی شخصیت و قدرت می

اما بعضی  البالغه تأکید شده است که تقوی حفاظ است، پناهگاه نه زنجیر و زندان،در نهج

 دهند.دانند نه معنویت، حکم به خرابی و حصار تقوا میتقوی را محدودیت می
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 رضا -2-5

و آنچه که پروردگار متعال برای انسان خواسته  رضا به معنای راضی بودن به قضای الهی

أَوْ فَانَّ الاَمرَ یَنِزلُ من السماء الی الرضاِ کَقطُرات المَطَر الی کلِّ بما قُسمَ لها من زیاده » است.

 )نهج البالغه،وَ نفسٍ فالتکوننَّ لَهُ فِتنَهً، فأن رای إحدُکُم لِاخِیِه غَفِیرهً فی اهلٍ أو مالٍ نُقْصَانٍ

ها بارد، به سوی انسانبدانید که تقدیرهای الهی چون قطرات باران از آسمان می(؛ 41/87بهخط

رسد. پس اگر یکی از شما برای برادر خود برتری در اهل و و بهره هرکسی کم یا زیاد بما می

 .«ل مشاهده کند مبادا که فریب خوردما

زی و معیشت خود راضی باشد، با جا حضرت اشاره دارند که هرکس باید به تقدیر رو در این

دیدن نعمت دیگران حالت رضایتمندی خود را از دست ندهد و سخن ناثوابی به زبان نیاورد. 

در برابر خواسته های «»رضا عَن اهللِ قَضاءَهُ و سَلَمنا لِللّهِ اَمَرَهُ»فرماید:چنانچه از جانب خود می

 (.17/16غه،خطبهالبال نهج«)خداوند راضی و تسلیم فرمان او هستیم

 اخالص -3-5

که انسان در عمل دچار شرک نشود اخالص، خالص کردن عمل برای خداوند است به طوری

نُوُمِنُ بِهِ ایمان من رجاه موقِناً و أنابَ اَلیه مؤمناً » دیگری جز خداوند را در نظر نگیردو کس 

م ایمان کسی با یقین به او امیدوار و با اعتقاد آوریبه او ایمان میهُ عِناً و اَخلَصَ لَهُ موحداً، وَضَعَ لَ

ا اخالص بر یگانگی او ایمان کند و بخالص به او توجه دارد، با ایمانی پاک در برابرش کرنش می

 (.70/048نهج البالغه،خطبه«)دارد

و عَمِلَ  دَّمَ خالِصاًرَحِمَ اهللُ اَمراً سَمِعَ حُکماً فَوعی و دُعی الی رشادٍ فدنا حاف ذَنبَهُ و قَ»

خدا رحمت کند کسی را که چون سخن حکیمانه بشنود خوب فراگیرد و چون هدایت صالحاً، 

نهج البالغه، «)بشود بپذیرد از گناهان خود بترسد و خالصانه گام بردارد و عمل نیکو انجام دهد

 (.848حکمت

 

 ذکر -4-5

د نظر است. معنای ذکر به معنای یادکردن است که در معنای اصطالحی آن یاد خدا مور 

واقعی ذکر این است که انسان در عملش در طول زمان به یاد خداوند باشد نه اینکه فقط ذکر 

 (.45: 0177زبانی داشته باشد)فاضلی،
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به یاد د المتقین وَعَدهُ اَصدَق الوعد، افیضوا فی ذِکرِ اهللِ فَانهُ اَحسنُ الذکر و ارغبوا فیها وَعَ» 

های اند، آرزو کنید که وعدهذکر است و آنچه پرهیزگاران را وعده داده خدا باشید که نیکوترین

 (006/406نهج البالغه، خطبه«)هاست ترین وعدهخدا راست

فَانّی اوصیک بتقوی اهلل لُزومِ اَمرِهِ و عمارَه قلبِکَ بِذکرِهِ االعتِصَام بِحبلِهِ و... وأحی قَلبَکَ » 

کنم که پیوسته پسرم! همانا تو را به ترس از خداوند سفارش می، موعظَهِ و ذَلِّله بِذکر المَوتِبِال

به فرمان او باشی و دلت را با یاد خدا زنده کنی و به ریسمان او چنگ زنی قلبت را با اندرز نیکو 

 (.10نهج البالغه، نامه«)زنده کنی و با یاد مرگ آرام کن

 قرآن -5-5

اش اثر شگرفی در تزکیه و روان انسان ت نورانیتالوت قرآن، تدبّر در قرآن و عمل به دستورا

 دارد؛ لذا در نهج البالغه نیز بسیار به آن پرداخته شده است: 

وَ تَعَلَّموا القُرآنَ فَإنَّهُ إحسَنُ الحَدیثِ و تَفَقَّهوا فِیهِ فَإنَّهُ ربیعُ القُلُوبِ وَ استَشفُو بِنُورِهِ فَانَّهُ » 

قرآن را بیاموزید که بهترین گفتار است و آن را وَتَهُ فَإنَّهُ إنفَعُ القَصَصِ، تُال شِفَاءُ الصُّدورِ وَإحسِنُوا

هاست، از نور آن شفا و بهبودی بخواهید آن شفای سینه بیماران است، نیک بفهمید که بهار دل

 (.006/406نهج البالغه، خطبه«)هاستترین دانشقرآن را نیکو تالوت کنید که سودبخش

تاب اهللِ فَانَهُ حَبلٌ المتین و النور المبین و الشفاءُ النّافع و الرّیُّ النّافع و العِصمَه لهُ علیکُم بِک»

بر شما باد عمل کردن به کتاب خدا که ریسمان محکم الهی و نور ، لِیُمتمَسِک و النجاه للمُتَعلَّقُ

به آن تمسک  آشکار درمانی سودمند است که تشنگی را فرونشاند، نهگدارنده کسی است که

 (.054نهج البالغه، حکمت«)جوید، نجات دهنده کسی است که به آن دست آویزد

 توکل -6-5

توکل به معنای قبول وکالت الهی است، یعنی انسان در امور تالش نموده و نتیجه کار را به 

 (.11تا: خداوند واگذارد و وکالت او را بر خویش کافی بداند)حسینی، بی

کند و هرکس به او  توکل نماید او را کفایت میکفاهُ و مَن مأَلهُ أَعطاهُ، یه مَن توکلُ عل»

 .(16/054دشتی، خطبه«)کندبخشد و عطا میهرکس از او بخواهد به او می

ها مقدّر آمده است که رزق و روزی انسان«إعلموا علماً یقیناً أنَّ اهلل...»471در شرح حکمت

د رسید، به جز مقداری از روزی که مقدّر شده با تالش به است و به همان اندازه به آنان خواه

انسان برسد. دریافت بقیه روزی و اصل آن بسته به سیاست و زیرکی افراد بستگی ندارد بلکه به 

انسان باید با تالش  امر منافات با کار و تالش ندارد،رسد؛ البته این مقدار مقدّر روزی به آنان می

جا آورد نه اینکه فکر کند چون روزی مقدّر شده است، باید یک و زحمت این روزی را بدست
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بنشیند تا روزی به او برسد، این برداشت غلطی است از توکل که صوفیه به آن معتقدند و به 

 (.064: 0117تنبلی و تکدّی گری عادت کردند)خام الذاکرین،

 توبه-7-5

ردگار و انسان قصد کند که گناه توبه به معنای بازگشت و رجوع از گناهان است به سوی پرو

بنده «»فاتّقی عبدٌ رَبَّهُ نًصَحَ نَفسَهُ و قَدَّمَ توبَتَهُ شَهوَتَهُ»را تکرار نکند و از انجام آن پشیمان باشد

خدا باید از پررودگار خود بپرهیزد و خود را پند دهد، توبه را پیش فرستد. و بر شهوات غلبه 

  (.08/004نهج البالغه، خطبه«)کند

 «فَاتَّقوا اهلل تَقِّیه من سمع فَخَشَعَ و اقتَرَفَ فاعترفَ فاجاب و إَنابَ و راجعَ فتابَ» 

پس، از خدا چنان کسی پروا کنید که سخن حق را شنید، فروتنی کرد و گناهان را انجام »

ری کرد و بازگشت و توبه داد، اعتراف کرد و دعوت حق را اجابت کرد،نیایش و زا

 (.41/018غه،خطبه البال نهج«)کرد

فرمایند: توبه دارای شش معناست: اول: پشیمانی از آنچه گذشت. دوم: میامام علی

تصمیم به عدم بازگشت. سوم: پرداختن به حقوق مردم چنانچه خداوند را پاک دیدار کنی که 

از چیزی بر عهده تو نباشد. چهارم: تمام واجب ضایع ساخته را بجا آوری. پنجم: گوشتی را که 

حرام بر تنت روییده با اندوه فراوان آب کنی چنانچه پوست به استخوان چسبیده گوشت تازه 

بروید. ششم: رنج طاعت را بدان بچشانی چنانچه شیرینی گناه را به آن چشاندی و بگویی 

 (.506: 0101استغفراهلل)دشتی،

 زکیه از دیدگاه امام علیـموانع ت -6

البالغه به طور ان از رسیدن به تزکیه باز ماند. در نهجشود که انساخالقیاتی باعث می

ها فردی و بعضی اجتماعی هستند که با مطالعه فرمایشات پراکنده آمده است که بعضی از آن

 توان فهمید کدام اجتماعی و کدام فردی هستند.ها، میحضرت و تعاریف آن

 آرزوها -9-6

ر انسان دست نیافتنی است و میل دارد که به هایی است که از نظواژه آرزو به معنی خواسته

آنها برسد.این آرزوها اگر دور، دراز، بی پایه و اساس باشند، آفت عمل و اندیشه است، اگر 

نی از موانع تزکیه محسوب درست و سازنده باشد پایه عمل قرار خواهد گرفت.آرزوهای طوال

 (.406: 0178)جرداق،شود می
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البالغه،  نهج«)ها زیر برق آرزوهاستقربانگاه اندیشهبُروقِ المَطاعِ، صارِعِ العُقُول أکثَرُ مَ»

 .(10/511نامه

 تکبّر -2-6

بینی است و کبر این است که انسان خود را بهتر و بزرگتر از تکبّر به معنای خود بزرگ

دیگران بداند.ابلیس سر سلسله مبتکران عالم است،در نهج البالغه به آن اشاره شده است 

 (. 57: 0170یب،)دستغ

وَتَعَصَّبَ عَلَیهِ لِأصلِهِ فَعَدُوُّ اهللِ إمامُ المُتَعَصِّبینَ وَ سَلَفَ المُستَکبِرینَ الَّذی وَضَعَ أساسَ »

به جهت خلقت او از خاک بود فخر شیطان بر آدم« »العَصَبِیَّهِ وَ نازَعَ اهللَ رِداءَ الجَبرِیَّهِ

دچار تعصب و غرور شد. پس شیطان دشمن خداست فروخت و به اصل خود که از آتش است 

-نهج «)که اساس عصبیت را بنا نهاد و بر لباس کبریایی و عظمت با خدا درافتاد

 .(014/146البالغه،خطبه

آیا امیدواری که  أنتَ عَندهُ مِنَ المُتِکبرینَ،أترجوا أن یُعطیِکَ اهللُ أجر المتواضِعین و »

 (.40همان، نامه«)بدهد درحالی که از متکبران باشی!خداوند پاداش فروتنان را به تو 

فخر فروشی را کنار بگذار و تکبر و خودبینی را حطُط کِبرَکَ وَ اُذکُر قَبرَکَ، ضعَ فَخرُکَ وَ أ»

 (.141همان، حکمت«)رها کن و به یاد مرگ باش

 بخل -3-6

هُ الغنی الَّذی ایّاهُ طَلَبَ فَیَعیشُ فی عَجِبتُ لِلبخیلِ سَیَعجِلُ الفَقر، الَّذی مِنهُ هَرَبَ و یَفُوتُ» 

-در شگفتم از بخیل به سوی فقر میاسبُ فی اآلخرهِ حِسابُ األغنیاء، الدُّنیا عیشَ الفقراءِ یُح

کند و در دنیا دهد که برای آن تالش میای را از دست میگریزد، سرمایهشتابد که از آن می

تعبیر زیبای  .«شودچون سرمایه داران محاکمه میکند اما در آخرت چون تهیدستان زندگی می

کند تا از عمل بخیل در این خطبه قابل تأمل است، بخیل ثروت را جمع میالمؤمنین امیر

که در قیامت نیز کند در حالیکند و مانند فقیران زندگی میفقیر نباشد؛ ولی از آن استفاده نمی

کند تا ذخیره آخرتش سرمایه چیزی انفاق نمی دهد و از اینباید مانند أغنیاء حساب پس می

کند. و جز حسرت و ندامت کند نه دیگران را بهره مند میقرار گیرد نه خود از آن استفاده می

 (.806: 0175ای در آخرت نخواهد داشت. بخل سبب از بین رفتن نعمت هاست)بحرانی،سرمایه

 

 



 07تزکیه در نهج البالغه 

 

 ظنسوء -4-6

کس ها بر برائت است و هیچدر مورد انسان ظن گمان بد داشتن به مردم است اصلسوء

یابد که آن نی از نباید بیهوده به دیگران گمان بد داشته باشد گمان بد به تهمت خاتمه می

 (.560گناهان کبیره است)همان،

شایسته نیست به تجد لَها فی الخیر مُحتَمِالً،  ال تَظُنَنَ بّکَلِمهِ خَرَجتَ مِن اَحدٍ سوءً و انت»

توان زبان کسی خارج شد گمان بد ببری چراکه برای آن بداشت نیکویی می سخنی که

 .(446نهج البالغه،حکمت«)داشت

نباید از هر سخنی  طبق فرموده حضرت فعل و سخن مؤمن باید حمل بر صحت شود و بیهوده

د. انسانها را متهم کرد انسانی که به همه سوء ظن دارد؛ دائماً در دشمنی با برداشت سوء کر

برد و همواره کینه در دل دارد؛ زیرا از سخن برداشت سوء و اشتباه کرده، خود دیگران به سر می

  (.401: 0106کند)شیرازی،را پریشان می

 غضب خشم و -5-6

غضب از حاالت سوء انسانی است که باید از آن برحذر بود زیرا دارای عواقب جبران  خشم و

از خشم بپرهیز که سبک مغزی به هُ طَیَرهٌ مِنَ الشَیطان، فإنَ ایّاک و الغَضَبَ» ناپذیری است.

 .(70البالغه، نامهنهج«)تحریک شیطان است

نفس خود را بازدار و نگهبانی عندَ الحفیظَه واقِماً قامعاً،  فَکنِ لِنَفسکَ مانعاً رادعاً و لِنَزوتَکَ» 

 .(50نامه ،همان«)ش شکننده و حاکم باشکن وبه هنگام خشم بر نفس خوی

م بپرهیز که لشکر بزرگ شیطان از خش جُندٌ عظیمُ من جُنود ابلیسَ، واحذِرِ الغَضَبِ فَاِنَهُ»

 .(01نامه البالغه،نهج«)است

تند خویی بی یَندَم فَجُنُونُهُ مُستَحکِمٌ، الحدَّهُ ضَربُ مِنَ الجُنُون لِاَنَّ صاحِبَها یَندَمُ فَإن لَم » 

انگی او شود و اگر پشیمان نشد پس دیوتندخو پشیمان می مورد نوعی از جنون است زیرا که

 .(455، حکمتهمان«)پایدار است

خشم و غضب در فرازهای فوق از جنود ابلیس و به تحریک شیطان گفته شده است و 

ن پیشیمان نشود جنونش پایدار چنین غضب نوعی از جنون بیان شده که اگر صاحبش از آ هم

 است.

 غیبت-6 -6

 .و مذموم است که در کتب اخالقی چنین تعریف شده است از صفات زشت
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غیبت سخنی است که در غیاب انسان مؤمن گفته شود، عیبی از او آشکار شود و او نیز 

یا عَبداهللِ، ال یَجعَل فی عیبِ »فرماید:حاضر نباشد و نتواند از خود دفاع کند امیرالمؤمنین می

ای بنده « »لَهُ و ال تَامَن علی نفسکَ صغیرَ مَعصیهَ فَلَعَلَّکَ مُعَذَّبُ عَلیِهاَحدٍ بّذَنبِهِ، فَلَعَلَّهُ مَغفُورٌ 

خدا! درگفتن عیب کسی شتاب مکن شاید خدایش بخشیده باشد برگناهان کوچک خود ایمن 

الغَیبَهُ جُهُد العاجز، . »(086/451البالغه،خطبهنهج«)مباش شاید برای آنها کیفر داده شوی

 (.800همان،حکمت«)ناتوان استغیبت کردن تالش 

 د:توان اشاره کرباال به دو نکته میبا نظر به فرازهای 

که  کند؛ چگونه ایمن است از اینکند، از او عیب جویی میکسی که غیببت دیگری را می -0

کند. در خود او هم باشد و شاید خود گرفتار نشود؛ شاید صفت زشتی را که از مردم ذکر می

 ا بخشیده باشد؛ ولی او به واسطه غیبت آنها، خود گناهکار شود.خداوند مردم ر

تواند با دیگری مقابله کند و یا غیبت تالش و سعی انسان ناتوان است، کسی که نمی -4

ای جز بیند، چون حربهای جز غیبت نمیتواند تحمل کند، چارهبیند و نمینعمتی را برای او می

، الجرم غیبت کردن و مخدوش کردن شخصیت او را در مقابل آن ندارد و توانایی دیگری ندارد

 مردم اختیارکند.

 جهـنتی

 :آیددست میبه از این تحقیق نتایج زیر

گاه  تزکیه را باید با فضل و رحمت الهی، به واسطه توبه و پذیرش آن آغاز کرد؛ آن -0

او راه دشوار و ومباتمسک به پیام رسانی، آگاهی های روشن، عینی پیامبر و جانشینان معص

ها، کماالت را طی کرد، مشروط به پیچیده پیراستن از تمامی آلودگی، آراستن به تمام زیبایی

 آن که نیاز، میل و عشق همراه و مالزم انسان باشد.

 های تزکیه صفات پسندیده اخالقی در نهج البالغه مورد بررسی قرار گرفت.در بخش راه -4

البالغه مطرح شده است و صفات دیگری نیز وجود داشت که در نهجتر این صفات بطور برجسته

مصادیق آن در نهج البالغه بسیار کم بود و امکان آن نبود که ذیل مورد خاصی بررسی شود. در 

های و اسباب مورد موانع تزکیه نیز صفات ناپسند اخالقی مورد بررسی قرار گرفت، در بخش راه

را که  خطبه متقین در نهج البالغه نمود داشت؛ بنابراینرزی تزکیه صفت تقوی به شکل با

 .است به تنهایی مورد بررسی قرار داده صفات اهل تقوی است

و امت او فرقی ندارند و ، رسول خدادر امر تزکیه بین این باره امیرالمؤمنین -1

تزکیه نفس  ت. هرچه مقام اجتماعی خطیرتر، مسؤولیتتزکیه نفس الزم اس بر همگان،
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، اولیاء دین و مسئولین امت اسالمی نقش الگو بودن آنان در ائمهبنابراین  تر استسنگین

 تر است.تزکیه نفس به مراتب از دیگران مهم

 

نامه کتاب: 

 

 .قرآن کریم* 

 جا:انتشارات پارسیان. چاپ پنجم.(.بی0144ترجمه محمد دشتی.)، نهج البالغه *

 . : انتشارات اولیاء و مربیان. تهراندر اسالمتزکیه (. 0146آموزگار، محمدحسین.) .0

 . قم: نشر ادب حوزه. لسان العرب(. 0101ابن منظور، محمد بن مکرم.) .4

. ترجمه قربان علی محمد مقدم. مشهد: بنیاد شرح نهج البالغه(.0175بحرانی، ابن میثم.) .1

 های آستان قدس رضوی. پژوهش

رجمه و نگارش فخرالدین حجازی. قم: . تهای نهج البالغهشگفتی(.0178جرداق، جرج.) .8

 انتشارات بعثت. چاپ سوم.

 ران: انتشارات دارالثقلین.. تهخودسازی و تهذیبتا(. حسینی،جعفر.)بی .5

.تهران:انتشارات مدرسه امام اخالق اسالمی درنهج البالغه(.0171خادم الذاکرین،اکبر.) .0

 . چاپ سوم.علی ابن ابی طالب

 .قم: دفتر انتشارات اسالمی اهان کبیره.گن(.0170دستغیب، عبدالحسین.) .7

  .قم: نشر امام علی المعجم المفهرس االلفاظ نهج البالغه.(. 0101دشتی،محمد.) .4

 تهران: دفتر نشرکتاب.  مفردات االلفاظ القرآن الکریم.(.0175راغب اصفهانی، محمد.) .1

 ت. چاپ چهارم. جا: انتشارات هجر. بیترجمه کتاب االخالق(.اخالق. 0174شبر، عبداهلل.) .06

 دارالعلوم. . بیروت: توضیح نهج البالغه(. 0106شیرازی، محمدحسین.) .00

 .وت:منشورات المکتبه المرتضویه. بیرمجمع البحرین(.0840طریحی، فخرالدین.) .04

 .. قم: نشر فضیلت علماوصاف متقین در نهج البالغه(. 0177فاضلی، قادر.) .01

 .: انتشارات معارف االسالمیهان.تهر.بحاراالنوار(0114مجلسی، محمد باقر.) .08
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 9 زینب نجفی

 البالغه حکمت نظـری در نهج
 دهـچکی

قابل فهم برای همگان نیست و  که برخی از سخنان امام علی ه به اینباتوجّ       

ا نیاز به تفسیر دارد در این تحقیق سعی بر آن شده است که با استفاده از ه درک آن

های شرح از جمله فیض االسالم، ابن ابی الحدید و منابع دیگر به توضیح برخی  کتاب

نمونه  امام همام علی باشد، پرداخته شود.از این سخنان که مربوط به موضوع می

هستند و دانشمندان بزرگی در رابطه با اعالی انسان کامل در حکمت نظری و عملی 

 اند. شخصیت علمی و عملی آن بزرگوار سخن گفته

ین بخش آن توحید است ترین و نخست ارای ابعادی است که مهمحکمت نظری د

دین از شعبه  ؛دین است شناخت خدا اول و آغازکه به لسان امیرالمؤمنین علی

و به حکمت عملی  را بشناسد که انسان ابتدا مبدأش شودحکمت نظری شروع می

 و آله وسلم( فرمودند: هیاهلل عل یاکرم )صل امبریپ شود. ختم می

ترین مسأله حکمت عملی، تهذیب نفس است که شامل مواردی است و عمل  مهم

ها نه تنها باعث تهذیب نفس می شود بلکه پرورش روح و رشد اخالق را  کردن به آن

البالغه به عنوان  در افراد متفاوت است و نهج در پی دارد. تهذیب، اخالق، تزکیه

ل در اخالق باشد؛ تواند مرجع مناسبی جهت نهادینه کردن این فضائ کتابی دینی می

انسان با استفاده از حکمت نظری به سعادت  است.کالم مولی علی  زیرا بیان کننده

در حیطه عمل  رسد چرا که انسان وقتی توحید، نبوت و معاد را قبول کند عملش رامی

 باشد.آورد و این همان حکمت عملی میدر می

است که با به اعتبار ماهیّت؛ توصیفی، به اعتبار موضوعی؛ دینی قیق روش تح

 تنظیم شده است.ای  جمع آوری اطاّلعات کتابخانه روش

 دی:ـواژگان کلی

 ذیب نفس.ته علی)علیه السّالم(، حکمت عملی، حکمت نظری.البالغه، حضرت  حکمت در نهج

 

                                                 
 آموخته سطح دو مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا)سالم اهلل علیها(، مشهد. . دانش 0
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 دمهـمق

های محدودی در بیان احساس و فکر خود دارند و هرکس به قدر  بدون شک آدمیان، توانایی

های بیانی را دارد. اما به حتم نقطه اوج  های هنر خود، توان آفرینش وسع دانش، فکر و قابلیت

لبالغه در کتاب شریف نهج ا -ها، اشارات و کلمات قصار حضرت علی کالم بشری، در خطابه

کند زند و اقرار میاست چنان که ابن ابی الحدید معتزلی در مقابل آن زانوی ادب به زمین می

و چنان مورد توجه آحاد مختلف جامعه، خصوصاً « فوق کالم بشر و دون کالم وحی است»که

شماری شرح بر  گیرد که تاکنون تعداد بیاندیشمندان، علمای بزرگ و پیشوایان علوم قرار می

چنان  های کالم امام جاذبه»گوید: مسیحی می« جرج جردراق»اند: تا آنجا که  ن نوشتهآ

 «شوری در من برانگیخت که دویست بار نهج البالغه را مطالعه کردم.

در قالب حکمت  نظری و عملی  ای از سخنان گوهربار امام علی نوشتار حاضر مجموعه

 در نهج البالغه است.

کند و این ها در مسائلی از جمله توحید، نبوت، معاد بحث می حکمت نظری در رابطه با

باشد اما حکمت عملی در رابطه با تهذیب نفس، تزکیه اخالق سخن حیطه اختیار انسان نمی

ترین مسأله در حکمت نظری توحید و در  مهم گوید و با اختیار انسان سازگاری دارد ومی

 باشد.حکمت عملی تهذیب نفس می

هش سعی بر آن است که حکمت نظری و عملی از نگاه مولی الموحدین حضرت در این پژو

 در مورد حکمت نظری نکاتی را از قبیلطوری که حضرت علی بیان شود، همانعلی

و در مورد حکمت عملی مسائلی از قبیل: موجود سرمدی، توحید، نظام هستی براساس علیّت 

 .اند در متن به آن اشاره خواهد شد اشتهه بیان دهماهنگ بودن علم و عمل و انسان آزاد

 حکمت نظری -9

علمی که در سعادت انسان، نقش بنیادین دارد، استداللی و برهانی است به دو قسمت 

 حکمت عملی. –شود: حکمت نظری تقسیم می

حکمت نظری: یعنی بحث پیرامون امور و مسائلی که نظری صِرف است، بود و نبود آن به 

ارتباطی ندارد و از حیطه قدرت و اختیار بشر خارج است، همانند: توحید،  بود و نبود انسان
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تکاملی ماده و سایر مسائل نظری که وجود این حقیقت در  نبوت، معاد، جهان مجرد، ماده، سیر

جای خود محفوظ است. کمال انسان در این است که پس از بحث و رابطه با این حقایق آن را 

 (.10: 0170بشناسد)آملی،

 حکمت نظری امام علی-2

هم در حکمت نظری انسان کامل بود و هم در حکمت عملی. او به تمام حضرت علی

معنای کلمه حکیم بود. تا آنجا که ممکن است، بشر در سیر تکاملی اش ره پیماید 

به آن حد رسیده بودند. او مصداق انسان کاملی است که خدا به او حکمت  امیرالمومنین

 ست:عطا فرموده ا

 (.401بقره:«)یؤْتِی الْحِکْمَةَ مَنْ یشَاءُ وَمَنْ یؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِی خَیرًا کَثِیرًا»

، خیر فراوان به او داده بخشد و به هرکس حکمت داده شود)حکمت را به هرکه بخواهد می

 .(شده است

هم آیند و اگر همه اندیشمندان بشری گرد »فرماید:می (0/011: 0144)مرحوم کلینی

ها  اجتماعی کنند و بخواهند درباره توحید سخن بگویند و در بین آنان پیغمبری نباشد آن

« سخن بگویند.افرادی عادی باشند هرگز آن توان را نخواهند داشت که مانند حضرت علی

 الحمداهلل الواحد االحد الصّمد،»کند که اول آن، این است:آنگاه این خطبه مشهور را تشریح می

بِذالِکَ اَصِفُ ربّی فَلَا اِلهَ الَّا »و پایان آن « التفرّد الذی االمن شیء کان و الِمن شَیءٍ خَلَقَ ما کَانَ

واَ اهللُ، مِن عَظیمٍ مَا اَعظَمَهُ مِن جَلیِلٍ ما اَجَلَّهُ و مِن عزیزٍ مااَعَزَّهُ وَ تَعالَی عَمَّا یَقُولُ الظّالِمُونَ عُلُّ

 .باشدمی«ون علّوا کبیراًیَقُولُ الظَّالِمُ

خداوند نه  فرماید:می« لَا مِن شَیءٍ کانَ وَ المِن شَیءٍخَلَقَ ما کانَ» ایشان در رابطه با جمله 

ها نقیض هم نیستند، تا دفع نقیضین شود؛  از چیزی است و نه آنچه آفریده، از چیزی است، این

اند. این بیان کلینی درباره  نمودهچنانکه حکمای اسالمی به این نکته توجه کرده و اشاره 

 است.حکمت نظری علی ابن طالب
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و « ی نهفته استاِنَّ هیهنا لعِلماً جمّاً؛ در سینه من علوم زیاد»می فرماید:حضرت علی

ید قبل از آنکه مرا از دست سَلُونی قَبلَ اَن تَفقِدُونی؛ از من پرسش کن»فرمود:بارها می

 (.08: 171دهسرخی،«)بدهید

 عاد حکمت نظریاب-3

 توحید حق تعالی-3-9

 بخش حکمت نظری، توحید حق تعالی است که به لسان حضرت امیرالمؤمنین نخستین

شود که انسان شناخت خدا اول و آغاز دین است. دین از شعبه حکمت نظری شروع می، 

 ابتدا مبدأش را بشناسد و به حکمت عملی ختم شود.

الُ مَعرِفَتِهِ التَّصدِقُ بِهِ کمالُ التَّصدِیقِ بِهِ تَوحِیدُهُ وکَمالُ تَوحیِدِ أوَّلُ الدّین مَعرفَتُهُ وَکَم»

سرآغاز ؛ (0/46: خطبه 0148نهج البالغه،الصِ لَهُ نَفیُ الصِّفاتِ عَنهُ)االِخالصُ لَهُ وَ کَمَالُ االِخ

ه او دین معرفت و شناخت اوست و کمال معرفتش تصدیق به ذات پاک اوست و کمال تصدیق ب

رای او، نفی صفات همان توحید اوست و کمال توحیدش، اخالص برای اوست و کمال اخالص ب

 .«ممکنات از اوست

 شرح خطبه: توحید ذات و صفات خداوند

در این بخش، در عبارات این فراز، در حقیقت یک دوره کامل خداشناسی است. امام علی

شود را معرفی نموده که از آن باالتر تصور نمی ای خداوند بسیار کوتاه و فشرده پرمعنی، به گونه

و اگر تمام درس های توحید و خداشناسی جمع شود، چیزی فراتر از آن نخواهد بود در این 

گونه خالصه  ها را این توان آنخطبه پنج مرحله برای معرفت و شناخت خداوند ذکر شده که می

 کرد: 

 . شناخت اجمالی و ناقص0

 . شناخت تفضیلی4

 مقام توحید ذات و صفات .1

 . مقام اخالص8

  (.44: 0116. مقام نفی تشبیه)مکارم شیرازی و دیگران، 5
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و بدون شک دین در این جا « سرآغاز دین معرفت و شناخت خداست» فرماید:در آغاز می

باشد، روشن است که سرآغاز این به معنی مجموعه عقاید، وظایف الهی، اعمال و اخالق می

باشد، بنابراین شناخت خدا هم گام اول است و هم می« معرفه اهلل»ایه اصلی آن مجموعه و پ

نشیند. پایه اصلی برای تمام اصول و فروع دین که بدون آن، این درخت پربار هرگز به ثمر نمی

این نکته نیز معلوم است که معرفت اجمالی در درون فطرت و نهاد آدمی نهفته است؛ حتی نیاز 

دارد، آنچه پیامبران الهی به آن مبعوث شده اند، این است که این معرفت شناخت به تبلیغ هم ن

 (.  44اجمالی تبدیل به شناخت تفضیلی و کامل گردد)همان،

در  .«خت خداوند تصدیق به ذات پاک اوستکمال معرفت و شنا»فرماید:در مرحله بعد می

اشاره به علم و اگاهی نسبت به  این که چه تفاوتی میان تصدیق و معرفت است، اینکه معرفت،

خداوند است، ولی تصدیق اشاره به ایمان است؛ زیرا علم از ایمان جداست، ممکن است انسان به 

که عبارتند از تسلیم در برابر آن و به رسمیّت  -چیزی یقین داشته باشد، ولی ایمان قلبی

شد)مکارم شیرازی و دیگران، شناختن در درون دل، یا به تعبیری دیگر اعتقاد به آن نداشته با

0116 :0/41.) 

بدون شک «. صدیق به ذات او همان توحید اوستکمال ت» فرماید:در مرحله سوم می

هنگامی که انسان خدا را با معرفت تفصیلی یا به تعبیری دیگر، استدالل و برهان شناخت، هنوز 

را از هرگونه شبیه و نظیر  به مرحله توحید کامل نرسیده است، توحید کامل آن است که ذات او

رسد که انسان و مانند برای او بپذیرد، پس هنگامی تصدیق به ذات پاک او به مرحله کمال می

همتا بودن و  او را یگانه و یکتا بداند، نه یگانه و یکتای عددی بلکه یگانه و یکتا به معنی بی

 (.0/48 همان،نداشتن مثل و مانند)

و کمال توحیدش »فرماید:نهد که مرحله اخالق است و میسپس به مرحله چهارم گام می

اخالص از ماده خلوص به معنای خالص کردن و تصفیه نمودن از غیر، « اخالص برای اوست.

پاک کردن است. منظور از اخالص عملی این است که هرکس نهایت توحید پروردگار را داشته 

یز و هرکار، خداست، این همان چیزی است کند و انگیزه او در هرچباشد تنها او را پرستش می

 (.440/ 0ق: 0860،قطب الدین راوندیکه در بحث اخالص، فقها روی آن تکیه دارند)
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به این معنی اشاره فرموده و با تعبیر زیبایی آن را توضیح داده در جمله پنجم، خود امام

به تعبیر دیگر، در « کمال اخالص برای او، نفی صفات ممکنات از اوست.»فرماید: است، می

جا که اخالص به مرحله کمال  ، سخن از اخالص به طور اجمال بود و در اینپیشینمرحله 

شود که برای اخالص در توحید باید کند و دقیقاً روشن میرسد، جنبه تفصیلی پیدا می می

اشد یا تن اجزای ترکیبی بهرگونه صفاتی را که مخلوق دارد از او نفی کرد، خواه این صفت، داش

 (.0/45: 0116مکارم شیرازی و دیگران، غیر آن)

حقیقت توحید را در این عبارات کوتاه و به تمام معنا  «مولی الوحدین»به این ترتیب 

که آمده است  منطقی، منعکس ساخته است که با تعبیر زیبای دیگری در کالم امام باقر

 فرماید: می

 )مجلسی،صنوع مِثلُکُم مَردُودِ اِلَیکُمفِی اَدَقَّ مَعانِیهِ مَخلُوق مکُلِّ ما مَیَّز تُمُوُهُ بِاَوهامِکُم »

هرچیزی را که در وهم، گمان و فکر خود تصور کنید هر قدر دقیق و ظریف ؛ (00/411ق: 0861

گردد و ساخته و پرداخته خود شما و هماهنگ با وجود باشد، مخلوق شماست و به شما بازمی

 .«ست که هماهنگ مخلوقی باشدشماست و خدا برتر از آن ا

 معرفت خدا و صفات ذاتی حق تعالی -3-2

نهج البالغه،  «)اَنتَ االَبَدُ فَال اَمَرَ لَک» فرماید:نهج البالغه می 061در خطبه حضرت  علی

 (.061/084:خطبه 0148

دارد هر موجودی مادی که در معرض تحول و خدا وجودی ابدی است پس او مدت برنمی

کند دارای مدت و زمان است، خواه بتوان آن را رسد آن را رها میهرگاه به حدی می زوال است

ای دیگر  دارد! در خطبهبه شمارش درآورد یا نه؟ تنها خداست که چون ابدی است مدت برنمی

 .«م به زمان و مکان و دگرگونی نیستکه خدا محکو»فرماید:نیز به این مسأله اشاره می

 اس علیّتنظام هستی براس-3-3

نقل شده  جهان خلقت و نظام هستی براساس علت و معلول است و از حضرت علی

هر موجودی یا علت است و یا کُلُّ موجودٍ فَهُوَ اِمَّا عِلَهٌ اَو مَعلُولٌ؛ » است که فرموده اند:
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نظام هستی، نظام علیّت است و موجودی که عین هستی است،علت (؛ 08: 0170)آملی، معلول

-و گاه می« ی آنان عین ذاتشان نیست معلولندتهد بود پس موجوداتی که هسمحض خوا

؛ (800/040 : حکمت،0148البالغه،  )نهجاهللِ وَ هُوَ یَرَی خَلقَ اهللِعَجِبتُ لِمَنْ شَکَّ فِی » فرماید:

بیند! چگونه انسان، در شگفتم از کسی که خدا را منکر است در جایی که خلقت خدا را می

 «کند؟بیند و خالق را انکار میخلق را می

  حکمت عملی -4

ها  وجود آن ها به بود و نبود انسان باشد وآن سلسله اموری است که در اختیار انسان می

گردد و آنچه در تعالی انسان میچه که عمل به آن به کمال انسان بازشود و نیز آنمرتبط می

 (.10: 0170شد اخالق)جوادی آملی، نقش مؤثر دارد. مانند: تهذیب نفس، پرورش روح، ر

 حکمت عملی حضرت علی -4-9 

، سِیماهُم سِیما وَ اِنّی لَمِن قَومٍ التَأخُذُهُم فِی اهللِ لَومَةُ الئِمٍ» فرماید:میامام علی 

ی که هم در ین است آنهایسیمای ما، سیمای صدیق ؛(418/407تا: خطبه  نهج البالغه،بی)الصِّدقیِّنَ

  .«صادقند و هم در مقام عمل صادقند صادقند و هم در مقام اخالق مقام اعتقاد

 .«ها گفتار افراد نیک است فتار اینوگ (؛407همان،«)هُم کَالمُ االَبرارِوَکَالمُ»

کنند، شب اینان آباد است، شب شب را زنده و آباد نگه میدارند، بیدارند و شب را زنده می

گذارنند که شبشان ویران خرب نیست، شب را بخواب نمیاینان معمور است، شب اینان بایر و م

 (.85: 0170باشد، آنکه در خواب است شب زنده و آبادی ندارد)جوادی آملی، 

گونه افراد روشن ضمیر  روشنی روز به این، (418/407تا: خطبه  نهج البالغه،بی « )مُنارُ النَّهار»

ولی جامعه بشری را اولیاء الهی روشن کند،  را روشن می است، این طبیعت است که آفتاب آن

دهند،  کنند، زمان را این ها فروغ میکنند، شب را اینان زنده میکنند. روز را این ها منوّر میمی

 (.85: 0170دهند)جوادی آملی، زمین را اینها برکت می
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 ابعاد حکمت عملی-6

ست و جان و روح زنده حکمت حیات قلب است، انسان حکیم دارای روح زنده و جان بیدار ا

 کشد.دنیا نیست بلکه دنیا را به بند می در بند

در ابعاد گوناگون و مسائلی که در بزرگ حکیم الهی مولی الموحدین امیرالمؤمنین

شود، بیانات گویا و جامعی دارد. در همه این ابعاد، قدر چارچوب حکمت عملی مطرح می

تکامل. آن بعد جامع و قدر مشترک، محبت و مشترکی است که رهزن است و مانع از رشد و 

 عالقه به دنیاست.

همه گناهان و خطاها محبت  (. در راس0100:441حُبُّ الدُّنیا رَأسُ کُلُ خَطَیئهٍ)پاینده،»

 .«دنیاست

 موجودی سرمدی -6-9

درباب تربیت انسان، وی را موجودی ابدی دانسته است، پس از تالوت این حضرت علی

(. )مسابقه در ثروت اندوزی و جاه 4و0()تکاثر:حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِر *لْهَاکُمُ التَّکَاثُرُبخش از قرآن )اَ

طلبی شمارا سرگرم کرد و از مقصد بازداشت تا آنگاه که مرگتان فرا رسید و گورهای خود را 

 دیدید.(

الجَدیدَینِ ظَعَنُوا اَیُّ :»بیانات بلند و سخنان عمیقی را به عنوان ارشاد و هدایت فرموده که 

شب یا روزی که به سفر مرگ  (.47/068:خطبه 0148نهج البالغه،  ) کانَ فیهِ عَلَیهِم سَرمَداً؛

 «ها جاویدان است. اند، برای آن رفته

انسان خواه در شب کوچ کند و یا در روز رحلت کند سرمد خواهد شد، دیگر شب و روز را 

نخواهد بود. به عالمی رسیده که شب و روز ندارد،  بیند و محکوم طلوع و غروب آفتابنمی

گرچه تمثالت برزخی همراه با تمثل لیل و نهار است، ولی جریان شب و روز مطرح نبوده، آن 

عالم محکوم حرکت نیست؛ به بخشی از جهان راه یافته که ثابت است نه سیّار جانش به جایی 

رمد و وجود اوصاف سرمدی را هرگز نتوان با رسیده که دگرگونی در آن راه ندارد البته جهان س

 (.060: 0170اصول دیالکتیک و منطق ریاضی شناخت و اثبات کرد)جوادی آملی، 
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 دردناک بودن مرگ -6-2

های سخت و سهمگین و جاهای  ین منزل سفر آخرت، مرگ است و این منزل گردنهنخست

 دشواری دارد، گردنه اول سکرات مرگ یا شدت جان کندن است:

)به هوش باشید که هنگام  (.01ق : ()وَجَاءَتْ سَکْرَۀُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِکَ مَا کُنْتَ مِنْهُ تَحِیدُ )

ای  جستید و این گردنهسختی مرگ فرا خواهد رسید، این همان چیزی است که از آن دوری می

 (.00: 0140می، ()قآوردهر طرف به محتضر رو می ها از است بسیار دشوار که شدائد و سختی

 (.18انعام :«) وَلَقد جِئتُمُونا فُرادَی کَما خَلَقناکم اَوَّلَ مَرَّهٍ»

آیید بدان گونه که ابتدا شما را آفریدیم. از شما یکایک و به تنهای به سویی ما بازمی

اید، مرگ با یکی از  بر شخص دانا وارد شده»از وصف مرگ پرسیده شد؟ حضرت فرمود: امام

گردد: بابشارت به نعمت همیشگی یا به عذاب همیشگی و یا به سبب هول یز وارد میاین سه چ

داند از چه طایفه خواهد بود، پس دوست و ترس است و محتضر کارش مبهم و مردود است نمی

-ما که اطاعت کننده ما بود، یعنی معصیتی نداشته است به نعمت همیشگی بشارت داده می

آید او مؤمنی است که بر خودش داند بر سرش چه میم است و نمیشود؛ و اما آنکه کارش مبه

اسراف و ظلم کرده؛ یعنی گناهکار بوده است او را مرگ فرا رسد اما با ابهام، خوف و حزن. پس 

از آن خدا او را با دشمنان ما مساوی قرار نخواهد داد، بلکه او را به شفاعت ما از آتش بیرون 

و اوامرالهی را اطاعت کنید و عذاب خدا را کوچک نشمارید و خواهد آورد، پس عمل کنید 

رسد مگر بعد از سیصد بدرستی که از جمله گناهکاران کسی است که شفاعت ما به او نمی

 (.4/86و0: 0141هزارسال عذاب)دستغیب، 

 حجاب اکبر -6-3

ه بعد های لحظه مرگ ب ها و هراس انسان از نظر حکمت عملی مسائلی از قبیل مرگ، سختی

ابتدا او را به را در پیش دارد. برای اینکه این راه دشوار را به آسان طی کند، حضرت علی

فرماید: کند و سپس میاین مسائل آشنا کرده وی را به فراگیری دستورات الهی هدایت می

مهم اکنون که به احکام الهی عالِم شدید به آن ها عمل کنید، بکوشید عامل باشید نه عالِم!آنچه  

 است عقل است نه علم!
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پرسید؟ عقل چیست؟ حضرت فرمود: چیزی که به وسیله آن خدا شخصی از امام صادق

آید، آن شخص گفت: عرض کردم پس آنچه معاویه شود و بهشت به دست میپرستش می

آن نیرنگ است، شیطنت است که به عقل شباهت دارد، ولی » داشت چه بود؟ حضرت فرمود:

 (.46: 0108هری،مظا«)عقل نیست.

رُبَّ عالِمٍ قَد قَتَلَهَ جَهْلُهُ » فرماید:البالغه می های بلند نهج در یکی از جمله امام علی

  (.067/801حکمت «)وَعِلمُهُ مَعَهُ الیَنفَعَهُ

چه بسیار دانشمندی که جهلش او را کشته و درحالی که علمش با اوست؛ اما به حالش 

قل. علمی که همراه دارند نفعی به حالشان ندارد زیرا وقتی به بخشد. عالمند نه عاسودی نمی

اَلعِلمُ هُوَ »تر خواهدبود. عمل نشست حجاب است و هرچه دانش بیشتر باشد پرده حجاب، غلیظ

تر از حَجب موجود  چون اگر موجودی مجرد بخواهد حاجب باشد، حَجب آن مهم« حجاب االکبر

 (.064: 0170مادی است)جوادی آملی، 

گر در حکمت عملی به مسائلی حکیمانه، علم پیدا کردید با فراهم کردن عقل عملی آن ا

علم را پیاده کنید، علم که به عمل نشیند جهل است، علمی که راهنما نباشد راهزن است. با 

: حکمت 0148نهج البالغه، «)وَیَقینِکُم شکّاً(. »061این رهزن و حجاب چه باید کرد؟)همان،

یقین دارید، یقین خود را در اثر عصیان به شک مبدل نسازید، انسان شاک در  اگر (.478/817

 شک خود سرگردان است.

برند و با بلکه از آن در شک و تردید به سرمی (.1)دخان : «بَلْ هُم فِی شکٍّ یَلعَبُونَ»

 پرداختن به امور دنیا به بازی سرگرمند.

ید، یقینی که به عمل ننشیند از نظر حکیم فرمود: اگر یقین پیدا کردید به آن عمل کن    

متالّه، شک است؛ گرچه ممکن است شخص مثالً علم و اخالق را خوب بداند و مسائل اخالقی را 

اِذا » فرماید:خوب بررسی کرده باشد ولی چون در عمل لنگ است؛ شاک است نه متقین. باز می

 (.478/817:حکمت 0148هج البالغه، ن «)عَلِمتُم فَاعلَمُوا وْ اِذا تَیَقَّنتُم فاقدموا
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 لزوم هماهنگ بودن علم و عمل -6-4

نهج  «)اَلعِلمُ مَقرِونٌ بِالعَمَلِ فَمَن عَلِمَ، عَمِلَ وَالعِلمُ یَهتِْفُ بِالعَمَلِ فَانْ اَجابَهُ وَالّا ارتَحَلَ عَنهُ»

دانست باید به آن  علم و عمل پیوندی نزدیک دارند و کسی که(. 100/500:حکمت 0148البالغه، 

 کند.ماند وگرنه کوچ می عمل کند، چراکه علم، عمل را فراخواند اگر پاسخش داد، می

، علم و عمل بهشتند «اِنَّهُ عَمَلُ غَیر صالِح»علم و عمل انسان سازند و علم آب حیات است. 

 (.010: 0150زاده آملی،  اند)حسن ها از دنیا باشد دوزخ اگر ملکوتی باشند و اگر ریشه آن

نَّ العالِمَ بِغَیرِهِ کَالجاهِلِ الحائِرِ الَّذی ال یَستَفیقُ عَن ا» ِآمده است:در حدیثی از امام علی

شخص عالمی که به علمش عمل نکند ماند جاهل سرگردانی است  ،(0/85: 0144)کلینی، «جَهلِهِ

 یابد.که از بیماری جهل بهبود نمی

 جوشش درونی و کوشش بیرونی -6-5

:خطبه 0148نهج البالغه،  «)اَیَّها المُستَمِعَ! والجِدَّ الجِدَّ اَیَّها الغافِلُ! وَال یُنَبِّئُکَ مِثْلُ خَبیرٍ»

ای شنونده! هشدار، هشدار ای غفلت زده! بکوش! بکوش! هیچکس جز خدای آگاه  (.460/ 051

 سازد.تو را با خبر نمی

ارد که در این قسمت مؤثر است، دبیانی در علم مطبوع و علم مسموع » حضرت علی

خطبه، )«اَلعِلمُ عِلمانِ: مَطبُوعٌ و مَسمُوعٌ الیَنفَعُ المَسمُوعُ اِذا لَم یَکُن المَطبُوعُ» فرماید: می

جوشد تا انسان  آید و بخشی از درون میبیرون می دانش دو قسمت است بخشی از (.417/110

مکتب رفتن و در محضر استاد نشستن، کتاب از درون، عالم نباشد علم بیرونی نافع نیست، 

خواندن و سخن آموختن تا زمانی که علم در جان انسان شکوفا نباشد و نور نتابد، سودی ندارد 

 بلکه حجابی است برحجاب.

تا هنگامی که از فطرت درون، دانشی بجوشد و پرتو هشیاری نتابد علم بیرونی در سیر 

و باید بداند که موجود سرمدی است و این حجاب، مانع از انسان به جهان سرمد، سودی ندارد. ا

است. با یادگرفتن افتخار « مستأکِل بالعلم»دید جهان سرمد و فراهم کردن توشه آن است. او 

کند اگر یادگرفتن فخرآورد، جهل است نه علم تا جوشش از درون نباشد کوشش بیرونی می

 سودی ندارد.
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 کرامت نفس -6-6

که سرمدی است و عالم شد و عملش را پیاده کرد از کرامت نفس برخودار  اگر انسان فهمید

 شود، این کرامت درسایه آگاهی و عمل به آن علم است.است و جانش کریم می

جان ، (10/174: نامه 0108)نهج البالغه،«وَاَکرِم نَفسَکَ عَن کُلِّ دَنِیَّهَ وَاِن ساقَتکَ اَلیَ الرَّغائِبِ»

ن است که به هرکار پست و فرومایه تن دهد، کرامت روح در آن است که به تو گرامی تر از آ

 پست ننگری، گرچه در تو رغبت ایجاد کند و محبوبت باشد باز به دنبالش نرو.

 انسان آزاده -6-7

و مباش بنده غیر خود به (؛ 116: 0147کاشانی، «)هللُ حُرّاًوَالَتَکُن عَبدَ غَیرِکَ وَ قَد جَعَلَکَ ا»

 طلب کردن از او، و حال آنکه گردانید تو را خدای، بنده آزاد.سبب 

بنده غرایز و امیال درونی نباش و نه برده زورمندان و زراندوزان بیرونی! نه در برابر زورمدار و 

زراندوزی کرنش کن و تعلق بگو و نه در برابر امیال درونی خاضع باش، در اثر بی رغبتی به عالم 

از بین ببر! آن گرایش به طبیعت را، که گردنت را غلّ و پایت را در  طبیعت دشمن درونی را

 دهد احیاء کن.کند، بمیران و جنبه ای را که تو را به ابد سوق میسلسله می

گویند؛ آنچه هم اکنون در دسترس ماست می« لماظه»ها را  غذای پس مانده الی دندان

اند، آنان این غذاها را مصرف کرده  ک آرمیدهلماظه گذشتگانی است که اکنون در زیر تلّی از خا

ها دل نبندد و  ماندهاند و گذاشتند و رفتند؛ انسان آزاده کسی است که به این پس  بهره برده

اتی است که در حکمت عملی مطرح نشود این جزء بلندترین تعبیر« ها لماظه»برده 

 (.001و0170:004شود)جوادی آملی،  می

است، آزادی از ذلّت شهوت و غضب، بردگی مال و فرزند،  حکمت عملی، تحصیل آزادی

بندگی مقام و جاه. هرچه غیرخداست دنیاست و دل بستن به آن یعنی بنده وی شدن. قرآن 

کُلُّ نَفسٍ » فرماید:داند جز اصحاب یمین که آزادند میکریم همه مردم را در گرو اعمالشان می

  (.14)مدثر: «مینبِما کَسَبَت رَهینهٌ اِلّا اَصحابَ الیَ
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 از نظر بزرگان اهل علم و فلسفهشخصیت علمی و عملی حضرت علی -7

 ابن سینا -7-9

و برای این بود که » ترین متفکران و صاحب نظران اسالمی بود. ابن سینا یکی از بزرگ

چنین گفت: با مرکز حکمت و فلک ترین انسان و عزیزترین انبیاء و خاتم رسوالن شریف

یا علی اِذا رَاَیتَ النَّاسَ یَتَقَرَّبُونَ اِلی خالِقِهِم بِاَنواعِ »کهخزانه عقلی امیرالمؤمنینحقیقت و 

 (.804: 0171جعفری، «)البِرِّ تَقََّرب اَنتَ اِلَیهِ بِاَنواعِ العَقلِ تَسبِقُهُم

ای علی! چون مردمان درتکثر عبادت رنج برند، تو در ادراک معقول رنج بر تا بر همه »

و این چنین خطاب را جز چون او بزرگی راست نیامدی که او در میان خلق « قت بگیری.سب

چنان بود که معقول در میان محسوس. الجرم، چون با دیده بصیرت عقل، مدرک اسرار گشت، 

لَوکُشِفَ الغِطاءِ ما اَزذَدتُ » همه حقایق را دریافت و دیدن حکم داد و برای این بود که گفت:

 «یقیناً

هیچ دولت آدمی را زیادت از ادراک « شود.ر پرده برداشته شود، بریقین من افزوده نمیاگ»

معقول نیست، بهشتی که به حقیقت آراسته باشد به انواع زنجبیل و سلسبیل ادراک معقول 

است و دوزخ با عقاب و اشغال متابعت اشغال جسمانی است، که مردم در بند هوا افتند و در 

 (. 50.)همان، حجیم خیال بمانند

نگریم این  به کار برده است، مینخست به کلماتی که ابن سینا درباره شخصیت علی

 کلمات عبارتند از: 

 (.801: 0171ج( خزانه عقل)جعفری،   ب( فلک حقیقت الف( مرکز حکومت

ها هیچ انسانی در  ترین وسایل رشد وکمال انسانی است، بدون تحقق آن حکمت و عقل، عالی

گیرد. این حکمت و عقل، هنگامی که در روان آدمی، در حد اعالی خود به د قرار نمیمسیر رش

 فعالیت بپردازد، وصول به حقیقت که کمال نهایی انسانی است، حتمی است.

جمله یکم: و این چنین خطاب را چون او بزرگی راست نیامدی که او در میان خلق چنان 

فرموده، درباره به علیپیامبر اکرم بودی که معقول در میان محسوس، خطابی که

کند. زیرا تنها اوست که را منحصر میتعقل بود. ابن سینا، شایستگی چنان خطاب را به علی
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دهد، موجود چنان عناصر سخنان و کردارش، بدون کمترین انحراف، واقعیت را نشان می

دین ایده آلش، شجاعت در  انگیز از نظر عظمت، مانند تقوا، علم، معرفت، فداکاری در راه حیرت

حد اعال، قدرت فوق العاده مالکیت او بر خویشتن، احساسات بسیار دقیق، خود را در حیات 

ها دیدند... و ده ها عناصر از این قبیل به مدیریت عقالنی بسیار واالیی  اجتماعی جزئی از انسان

در حدّ  بن ابی طالبنیازمند است، به اتفاق همه صاحب نظران ملل، این مدیریت در علی ا

 (.801اعال وجود داشته است)همان، 

جمله دوم:الجرم چون بادیده بصیرت عقل مدرک اسرار گشت، همه حقایق را دریافت و 

اگر پرده برداشته شِفَ الغطاء ما اَزدَدْت یقیناً؛ لَو کُ» دیدن حکم داد و برای این بود که گفت:

 .«شودشود بر یقین من افزوده نمی

ها سر وکار جدی نداشته باشد،  بینی گونه جهان ها و همه ی سالیان طوالنی با فلسفهاگر کس

هرگز طعم این جمله ابن سینا را نخواهد چشید. یک فیلسوف، یک دانشمند و حتی یک 

های خود،  هنرمند صاحب نظر عمیق را در طول تاریخ شرق و غرب سراغ نداریم که به دانستنی

کند، از عهده پاسخ به همه سؤاالتی که به اعماق معلومات او نفوذ میبا اعتقاد کامل بنگرد و 

آوری کنیم. مجالتی متعدد را باید برای این کار اختصاص  برآید اگر بخواهیم آن سؤاالت را جمع

فالسفه و دانشمندان را در آن « های دانمنمی»چنین مجالتی دیگر الزم است که بدهیم. هم

ان اسرارآمیز و با این محدودیت مغزهای متفکران در دریافتن همه آوری کنیم. در این جه جمع

پذیرفته شده است، یک موضوع معمولی نیست بلکه حقایق و دین واقعیات که درباره علی

 (.808: 0171)جعفری، ای است که بشر سراغ دارد ن مسئلهانگیزتری شگفت

پرده و واقعیات را درباره  ن بیله دیدسینا، فالسفه و عرفای کثیری، مسأ با قطع نظر از ابن

 (.805اند.)همان،  را قبول کردهدیدن علی

 جرج جرداق -7-2

 گوید: آیا انسان بزرگی مانند علیجرج جرداق از برترین نویسندگان مسیحی عرب، می

شناسید که حقیقت انسانی را به عقول و مشاعر بشری آشنا بسازد؟ آن حقیقت انسانی که را می

ازل و آینده باقی چون ابدیت و ژرفای بس عمیق دارد، که هریک از صاحبان  سرگذشتی چون
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های عادی،  کنند و دیگر انسانعقول و نفوذ بزرگ، مطابق روش و طبع خود، آن را درک می

 (.  860: 0171)جعفری، « کنند.بدون اینکه خود بدانند، در سایه آنان زندگی می

های منفی.  های مثبت است در مقابل فلسفه آن حقیقت انسانی که اساس همه فلسفه

است که عامل اساسی ثبات و پایداری انسانیت در « مطلق»ها و کاوش از  مقصود از آن فلسفه

 وجود انسان است.

های حقیقت خواهد رسید.  کاوش از مطلق، اگر تا اعماق مطلق ادامه یابد، به یکی از چهره

ها دست به هم  های ناشی از آن سایر فعالیتدر این بحث و پیگری، اندیشه، عقل،خیال و 

گردند.  دهند، سپس به موقعیت، عوامل و عموم تمایالت با داشتن معانی مختلف تطبیق می می

را بطور مخصوص دریافته، سپس با عقل و قلبش درک کرده است که « مطلق»این  علی

 .گرددها از پایداری و مقاومت روی آن مطلق ناشی می باالترین قدرت

ها،  ها و شکست انگیز است که او در پیروزی بدین سان تجسم یافته آن قدرت شگفتعلی

همان قدرت است که در میان جنگ، چه با چهره پیروزی بیرون آید و چه با شکست روبرو 

شود، و همچنین در میدان سیاست و هر میدان دیگر که برای تکاپوی زندگی قصور شود، 

 (.48و0/41: 0170یکسان است)جرداق، 

 :باره سه جمله جرج جرداقتوضیحی در

شناسی که حقیقت انسانی را به عقول و را میجمله یکم: آیا انسان بزرگی مانند علی

 مشاعر بشری آشنا بسازد؟ آن حقیقت انسانی را به عقول و مشاعر بشری آشنا بسازد؟ 

ژرفای بس عمیق آن حقیقت انسانی که سرگذشتی چون ازل و آینده باقی چون ابدیت و ِ

 دارد.

های معمولی و دیگر علمای اندیشه، انسان را در قلمرو  معنای این جمله چنین است که قلب

کنند که با عوامل جبری محیط، تاریخ و قوانین شناسند و معرفی میای می محدود و بسته

مزبور،  شود، و چند روزی در صحنه ساخته شده عواملگیری می مقدره و خودخواهی ها تا قالب

شود، و دارد، و با تحمل هزاران رنج و شکست از صحنه خارج میبه بازگیری خود دلخوش می

 شود.رهسپار زیر خاک تیره می
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ها و متفکران معمولی، همواره در میان گذشته  این انسان مورد شناخت و معرفی مکتب

بندد. اگر ندگانی میمعدوم و آینده مجهول، چشم به دهان مکتبها و متفکران دیده از این ز

ضوع تواند موشان را نپوشاند. می خیلی شانس داشته باشند و انبوه گرد و غبار تاریخ، چهره

صاحب، مورد تشریع  ای بی بوده باشد و یا مانند جنازه نگاران ای برای تاریخ تحقیقات حرفه

 گویان نامجو قرار بگیرد. فلسفه

رداق، درست در نقطه مقابل انسان شناسی ها به قول جرج ج درباره انسانشناخت علی

داند، بلکه او، انسان را محصول بازی طبیعت ناخودآگاه نمی مزبور است. نخست این که علی

انسان را یک محصول جدی از یک کارگاه جدی که با مشیت بسیار واالی هستی آفرین شروع 

قیقت مساوی عمر کارگاهی داند به همین دلیل است که عصرانسان در حبه کار کرده است، می

است، که از بامداد ازل تا شامگاه ابد به جریان افتاده از دستبرد، سودجویان ضدّ انسان باالتر 

 (.861: 0171قرار گرفته است)جعفری، 

جمله دوم: هریک از صاحبان عقول و نفوس بزرگ مطابق روش و طبع خود آن را درک 

 کنند.ه خود بدانند و در سایه آنان زندگی میهای عادی بدون اینک کند و دیگر انسانمی

این یک توجه بسیار عالی است که جرداق درباره حرکت قافله انسان روبه آینده پیدا کرده 

اند از حقیقت واالی  شناسی که توانسته است. حقیقتاً چه اندک است شماره آن عظمای انسان

ی را، مانند برق زودگذری تلقی کنند های معمول انسانی پایدار را درک کنند، نظریات و مکتب

تابند و سپس به راه های بسیار موقت به چهره آن حقیقت واال می که مقداری روشنایی در لحظه

 وند.رخود می

کمتر از این عظمای انسان شناس، افراد معدودی هستند که تمام چهره حقیقت واالی 

ورند. مردم عادی که اکثریت قریب، نود و آشناسند و ارزش واقعی آن را به جا میانسانی را می

افتند و تنها به این اصل که وار دنبال آن عظما راه می دهند، سایهنه درصد تاریخ را تشکیل می

شناسند و بایستگی و شایستگی ما را درک کرده اند، قناعت عظمای پیشرو ما انسان ها را می

 (.     861ورزند.)همان، می

هایی  ها و دالیل راه کند، چون و چرا در فلسفهاکثریت خطور نمیچیزی که به ذهن این 

گسترانند. همین امروز، همه جوامع و ملل پای آنان می است که آن عظمای پیشرو، پیش
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و قوانین و رفتارهای متنوع زندگی آنان را برای افرادشان مطرح کنید، و  را بنگرید متمدن

انین و رفتارها چیست؟ افرادی که بتوانند به همه بپرسید فلسفه و دلیل درست بودن این قو

سؤاالت شما جواب درست بدهند، قطعاً از شماره انگشتان شما تجاوز نخواهند کرد. با یک نظر 

شناس و این افراد اندک که فلسفه کار آن عظما را درک و  تر، خود همان عظمای انسان دقیق

اصول و قوانین معدودی خواهند رسید که  توجیه خواهند کرد، در پایان تحقیق و تحلیل، به

شناس، به عنوان مواد رسالت کلی ابالغ  افراد معدود بسیار واال و کمتر و از شماره عظمای انسان

 (. 806: 0171از این افراد معدود است)جعفری،  اند. علی ابن ابی طالب کرده

ل و قلبش درک را به طور مخصوص دریافته، سپس با عق« مطلق»این جمله سوم: علی

گردد. )جعفری، ها از پایداری و مقاومت وی آن مطلق ناشی می کرده است که باالترین قدرت

0171 :806 .) 

ها، از مطلق واقعی که آنان بدون آن  ها و وسوسه گویی ها، به وسیله اصطالح بینوا ما انسان

دانیم که نیروی اریم و نمیگذ قابل درک، توصیف و توجیه نخواهد بود، قهر کرده و پا به فرار می

ایم، و  ایم و مقصدی که برگزیده فرار ما از مطلق واقعی و مسیری که برای فرار انتخاب کرده

هایی هستند که با اصطالحات شیرین و  خوانیم همه و همه، مطلق آوازی که در هنگام فرار می

طلق را معبود کنند، به جای یک مطلق واقعی، چند مجالب خود ما را به خود جذب می

را به اوج قدرت انسانی رسانیده دهیم! آن مطلقی که علی ابن ابی طالبخویشتن قرار می

توانیم راه کوتاه را در پیش بگیریم و هم راه دراز را. است، چیست؟ در تفسیر این مطلق هم می

 (.806کنیم)همان، در این مبحث ما راه کوتاه را انتخاب می

گاهی از هستی آفرینم. شعاعی از آن هستی آفرین  رگ هستی جلوهمن در این نمایشگاه بز

کنم که هر اندازه سطوح و اعماق روحم را برای نفوذ آن شعاع، تابد. درک میبر معبود من می

گردند و تر می تر و صیقلی کنم، حقایق و واقعیات جهان هستی، برای من شفافبیشتر باز می

بینیم هستی من، استقالل من، مالکیت چنین ما می زند. همساتر آشکار می ماهیت خود را بیش

شوم، که جزئی از یا شخصیت آشنا می« من»من بر خویشتن، عشق من، با حقیقتی به نام 

در مسیر و جاذبیت شعاع « من»همان شعاع گسترده از مقام ربوبی است. بنابراین، تکاپوی 
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بی طالب را به اوج قدرت انسانی رسانیده گسترده از مقام ربوبی، همان مطلق است که فرزند ا

 (.800: 0171است)جعفری، 

رسد. برای چنین تکاپویی، الهی به ثمر می -این تکاپو، تنها در مجرای قوانین و اصول انسانی

شکست و پیروزی، دوست و دشمن، شادی، غم و اندوه، گریه و خنده، داشتن و نداشتن، تنهایی 

هایی  نشینی، حباب و میدان جنگ و زمامداری و گوشه و تراکم جمعیت و محراب عبادت

 نشینند.کشند و سپس در اقیانوس مطلق فرو میهستند که در دنبال عواملی سر می

الهی نائل گردانیده  -را به اوج قدرت انسانیاین است محصول آن مطلقی که علی

 (.804است)همان، 

 جه ـنتی

لی بودند. او به تمام معنای کلمه حکیم نمونه کاملی در حکمت نظری و عم امام علی

به آن حد رسیده  7اش ره پیماید. امیرالمؤمنین ا که ممکن است بشر در سیر تکاملیبود، تا آنج

و این تنها شیعیان نیستند که از سخنان آن حضرت بهره می برند تا آن جا که ابن ابی بودند 

های غیراسالمی به او محبّت  دم از ملّتمر : من چه بگویم درباره مردی که همهگوید -الحدیدمی

ند و هم چنین جرج جرداق مسیحی کن ورزند و همة عالمان غیر اسالمی او را تعظیم می می

های کالم حضرت علی علیه السّالم در من شوری برانگیخت که دویست بار نهج  گوید: جاذبه می

 البالغه را مطالعه کردم.

می باشد که مواردی از قبیل معرفت خدا و صفات ترین بُعد در حکمت نظری توحید  مهم

ذاتی او و اصل علّیّت را به دنبال دارد، کسی که به توحید و یگانگی خدا ایمان داشته باشد 

درصدد شناخت خدا و صفات ذاتی او بر می آید و او را علّت تمام کائنات و جمادات و نهایتاً 

شناخت خداوند شد همة اعضا و جوارح خود را  تمام عالم می داند. وقتی وجود انسان سراسر از

شود پس علم  در مسیر خدا قرار می دهد او می داند سرمدی است و با مرگ زندگی او تمام نمی

کند و انسانی آزاده از خود می سازد و این چیزی نیست جز  و عملش را با هم هماهنگ می

 حکمت عملی. 

 

 



  41الغهالبحکمت نظری در نهج
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 الموجز

 

 0افسانه خاشع

 آخرالزمان فی نهج البالغه
آخرالزمان فی اللغه األخیره و فی االصطالح الجزء و األخیر من الوقت الذی یتصل الی 

. نیا و یُودّی إلی ظهور االمام المهدیالقیامه و أیضاً یقال جزء من الزمان الذی هو آخر الد

بما أنّ مقام النبوه و االمامه له درجه رفیعه؛ فقد وضع اهلل عالمات فی الجسم و األخالق األنبیاء و 

من أجل منع سوء استخدام الکذابین و عدم تشویه المؤمنین و الصالحین . فقد ذُکرَ األئمه

ذکر فی روایاته عالئم  . أن االمام علیم مهدیفی اآلیات و الروایات عالئم الظهور االما

 الظهور منها عالئم تحدث قبل الظهور و عالئم مؤکده و غیر مؤکده التی تحدث فی سنه الظهور.

ینقسمم الناس فی آخرالزمان علی قسمین؛ منها الذین یمشون فی صراط المستقیم و ال 

 االسالم.یتکلمون اال الحق و اذین مُضلّون و الینبغی منهم من 

الهدف من هذا التحقیق هو تقویه االیمان المنتظرین نحو المهدویه و منع االدعاءات الکاذبه 

و زیاده معرفه المخاطبین فی محال آخر الزمان من أجل الوصول إلی هدف المطلوب و هو 

 أساس الظهور.

 :الدلیلیه الکلمات

 .هظهورعالمات ال، نهج البالغه،آخرالزمان

                                                 
الطلبه فی المستوی الثالث بحوزه  ؛المشهد.مدرس حوزه علمیه علوم القران، قم جامعة.ثیو الحد ةیعلوم القران ستریماج .. 0

 اسالم شناسی العلمیه.
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 0فاطمه ساقی

 

 نهج البالغه و حقوق الناس

 
تتضمّن هذه المقاله حقوق الناس فی نهج البالغه نحو؛ ماهیه، اهمیه الحقوق، حقوق الناس 

من الفرد من أفراد المجتمع و حقوق االجتماعیه و االقتصائیه و القضائیه و السیاسیّه و ایضاً 

عیصرف الناس حقوقهم سیُمنعهم تُبین أهمیه هذا التحقیق فحأنه إذا  حقوق المرتکبین و اقلیت

ثار خارجیه آو القضائیه و  عن سوء االستفاده من القضایا االجتماعیه و السیاسیه و القتصادیه

 س الحکومه االسالمیه او القوانین الوارده فی االسالم أس للقضایا

ه و یستفادُ فی هذ البحث الذی نهجه الرئیسی،نهج البالغه من المصادر الروائیه، کتب اللغ

المقاالت التی فیها من حقوق الناس فی نهج البالغه. و قد تَمّ تجمیع النص الحاضر فی جُزئین 

 الذی یبحث عن حقوق الناس فی نهج البالغه 

الفرضیه: یُستحکم أسس الدین و النظام فی الدین بالمعرفه حقوق الناس و السعی فی 

 .تأمینها من جانب الحکومه

  

 :الکلمات الدلیلیه
 .االجتماع ،امام علی ،لناسحقوق اال  

 

                                                 
 بکالوریس طلبه فی المدرسه العلمیه، تابعین سیده زهرا)سالم اهلل علیها(، مشهد. . 1
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  0مریم گل محمدی

 اسباب البقا نهج البالغه
 یتناول هذا المقال الحضائص التی تؤثر علی خلود هذا الکتاب باسم اسباب البقاء نهج البالغه 

علی هذه المجموعه  نهج البالغه یعنی تعبیر الکالم و هو اإلسم الذی وضعه سید رضی)ره(

یبقی االهتمام علی هذه الصحیفه االنسانیه و االجتماعیه مازال الظلم  م علیفی الکلمات اما

 و التمییز یُیطران علی العالم و العدل و الحریه و نحوها من اعظم آمال االنسان. 

هذا الکتاب الیختص بالهذه العصر و الجیل و تتماشی تعالیه مع تطورات الزمن و أنّ السبب 

. کما أنّ الکلمه عنها تکون جمیله و جدیره امام علی فی ذلک هو شخصیهٌ العظیمه

 بالمحتوی تُسبب الدوام لهذا الکالم و انّ نهج البالغه لدیه مفاهیم واسعه و خالده.

یحاول هذا المقال تصویر الحضائص الممتازه لنهج البالغخ و تأثیر صناعات ادبیه علی خلوده 

نهج البالغه من اجل المعرفه علی اسباب البقاء و الفحص لمضمون کالم االمام و دوره فی بقاء 

 هذا الکتاب 

 الکلمات الدلیلیه:
 .هبالغال، هفصاحالنهج البالغه، ال، علی امام

                                                 
 . بکالوریس طلبه فی المدرسه العلمیه، تابعین سیده زهرا)سالم اهلل علیها(، مشهد. 0
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 0راد معصومه میرزایی

 البالغه هجفی الن هـتزکیال
یدعو الناس لمراقبه التزکیه أهم المواضیع االسیاسیه التّی تناولها نهج البالغه. امام علی

ق فی نهج البالغه علی شفا حرب، حین المرض، فی السجود، فی السوق، .... التزکیه هی االخال

انی یبُعثتُ :»غرض لتعمل جمیع االنبیاء الذین کانوا بعتبرون عنها و انّما: کما قال النبی

 «التم مکارم االخالق

تِمَّها. و بُعثَ لِیُ یتبین انّ التزکیه مبدأ شائع موجود فی کل األدیان و انّ النبی

االخالق هو مایتزکر علیه السلوکیات االجتماعیه و بالتالی أنّ التزکیه هی مبدأ اسامی من مبادی 

 االنسانیه التی یجب أن یعتنی بها عنایه خاصّه.

فی هذالبحث حاولنا أن الی معرفه االمام للتزکیه و ضرورتها للوصول الی الکمال لکن علینا 

تُبین معرفه النفس. حقّا تؤکد فی التزکیه علی کسب الفضائل و ترک أن نعرف النفس اواّل و هنا 

نهج البالغه ألنّ الرئیسی غی هذا التحقیق بحث عنها فی کالم االمام علی لالرذائل و أنّ االص

بکلمات خالده عن االخالق فلهذا علینا ان نصرف التزکیه اوالً ثُمَّ تنظر الی الفضائل و ملیءٌ 

 بالغه التی هی السُّبل و الموانع التزکیه.الرذائل فی نهج ال

 

 :الکلمات الدلیلیه
 .البالغه التزکیه، نفس االماره، نهج 

 
 

                                                 
؛ الطلبه فی المستوی الثالث بحوزه اسالم یده زهرا)سالم اهلل علیها(، مشهد. بکالوریس طلبه فی المدرسه العلمیه، تابعین س 0

 شناسی العلمیه.
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 0زینت نجفی

 البالغه الحکمه النظریه فی نهج
التحقیق الحالی هو عن الحکمه النظریه و العملیه فی نهج البالغه، بالنظر إلی أنّ بعض 

ع و انّ فهمها یحتاج الی تفسیر فقد حلول فی هذا لیست مفهومه للجمیکلمات االمام علی

و مصادر « ابن ابی الحدید»و « فیض االسالم»البحث تفصیل هذا الکالم باستخدام الکتب مثل

هو الرجل المثالی فی الحکمه النظریه و العملیه و قد تحدّث العلماء عن  أخری. امام علی

ظریه لها ابعاد و األهم منها التوحید. و انّ التوحید یه الرائعه. الحکمه النالشخصیه العلمیه و العمل

ن من الحکمه النظریه و علی االنسان ان یعرف یفی کالم االمام هوا االول و بدایه الدین. یبدأ الد

 اصله و ینتهی بالحکمه العملیه.

 تهذیب النفس من أهمّ الموضوعات فی الحکمه العلمیه و له أقسام و العمل الیها ویُودّی الی

تهذیب النفس و نمو االخالق و تربیه الزوج التهذیب و االخالق و التزکیه مختلف فی اآلشخاص و 

حبّ الدنیا عامل اساسی  یُساعدُ نهج البالغه االنسان فی تحکیم هذه الفضائل النّه کالم االمام

 و مشترک فی جمیع االبعاد الحکمه العملیه و هو مانع الوصول الی الکمال.

ن الی السعاده باستخدام الحکمه النظریه النّه حینما یقبل التوحید، النبوه و یصل االنسا

المعاد، هی الحکمه العلمیه طریقه البحث بالنسبه هدفه و نوعه االساسی و بالنسبه الماهیّه و 

 ع المعلومات، مکتبه.بالنسبه الموضوع دینیه و بالنسبه جم

 

  :الکلمات الدلیلیه
 ، حکمه العملیه.ه النظریهحکم، علیاالمام  حکمه،

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
 س طلبه فی المدرسه العلمیه، تابعین سیده زهرا)سالم اهلل علیها(، مشهد.بکالوری . 1
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واریز کرده و فیش بانکی را به همراه فرم اشتراک  6064815845660ـ وجه اشتراک را به حساب سیبا4

 . ل گرددهای مورد نظر برای شما ارسا رس دفتر مجله پست نمایید تا مجلهتکمیل شده به آد

 . پستی بنویسیدخود را کامل و خوانا و با ذکر کدـ نشانی 1

 . ـ کلیه مکاتبات خود را با ذکر شماره اشتراک انجام دهید8

 . های درخواستی را قید نمایید ک شماره لطفاً به طور دقیق شمارهـ در صورت نیاز به خرید ت5

 :فصلنامهدوبرگه درخواست اشتراک 

 شماره اشتراک پیشین: ما قبالً مشترک بوده

 : نام کتابخانه اشتراک کتابخانه

 : نام سازمان مؤسسه، سازمان، اشتراک شرکت

 : نام و نام خانوادگی اشتراک شخصی

 : شهرستان: نشانی دقیق استان

 : تلفنو  کدپستی

. . . . . . های. .  سال دوفصلنامه با خرید شماره به پیوست رسید بانکی شماره مبلغ ریال بابت اشتراک یک

. . . . . . . . . . . . . . . از هر شماره. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نسخه، پس از شروع اشتراک از 

 شود.  شماره. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ارسال می

 کننده:  نام و نام خانوادگی درخواست 

 اءامض 


