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 אهدאف درس

و  هـا و خصوصـاً مسـلمانان    جایگاه و אهمیت سیرۀ پیشوאیان دینـی در زنـدگی אنسـان    ،آشنایی با ضرورت 
  ؛ا به عنوאن منطق عملی אسالمه آن سیرۀشناخت 

ها یکـی   درک אین حقیقت مهم که سیرۀ پیشوאیان دینی با یکدیگر وحدت ذאتی و جوهری دאرد و مشی آن 
  ؛אست

معرفی אنسان به عنوאن موجودی که بـه طـور فطـری אلگـو طلـب و אلگـو پـذیر אسـت و معرفـی پیـامبر            
  .ر قرآن برאی پاسخ به אین نیازאی تام و حسنه د به عنوאن نمونه) آلهو علیه אهللا صلی(

  شناسی سیره :بخش אول

  ۀ سیرهژمعنا و مفهوم وא

روאن شـدن و   ،ه بـر گذشـتن  کـ אی אسـت   ریشه» ر س ی«. אست سیر مادۀ אز نوع אسم مصدر سیره ۀوאژ
: نویسد رאغب אصفهانی می ٢.ردن در زمین אستکبه معنای رفتن و سیر همچنین  ١.ندک ردن داللت میکت کحر
  ٣».دنکرت روی زمین، در زمین رאه رفتن و گذشتن و عبور کیعنی حرسیر «

 دهد در حالی ت در شب رא معنا میکت در روز و هم حرکهم حر ،»سیر«به صورت » س ی ر«سه حرف 
אسـرאء در معنـای אخیـر     ۀنخست سور ۀه در آیک چنان ٤رساند، ت در شب رא میکتنها حر» سری«ه به صورت ک

  .آمده אست

אسـت مثـل    فِعْلَـة بـر وزن   سِـیْرَة . و حالتی که אنسان دאرد ت אنسان، نوع رفتارکنی نوع خاص حریع سِـیْرَة 
 سِـیْرَة یعنی نوع نشستن و  جِلْسَةیعنی نشستن،  جَلْسَة ٥ند؛ک وאژه بر نوع عمل داللت می ،ه در אین وزنک ،فِطْرَة

                                                 
ة مکتبـة و  ك، شـر אلسالم محمد هارون، אلطبعة אلثانیـة  حمد بن فارس، بتحقیق و ضبط عبدأאلحسین  ، أبوאللغة مقاییس معجم. ١

 .۱۲۰، ص ۳، ج ه ۱۳۸۹، مصر، يمطبعة אلحلب

حیاء إولی، دאر ، אلطبعة אأليאلدین محمد بن مکرّم بن منظور، نسقه و علّق علیه و وضع فهارسه علی شیر   ، جمالאلعرب لسان. ٢
 .۴۵۳، ص ۶، ج ه ۱۴۰۸، بیروت، يאلترאث אلعرب

אلمعرفة،  ، دאرییالنگ، تحقیق و ضبط محمد سیّد يصفهانین بن محمد אلرאغب אإلאلقاسم אلحس  أبو، אلقرآن غریب يف אلمفردאت. ٣
 .۲۴۷بیروت، ص 

 ، אفسـت مؤسّسـة دאر  يאلسّـامرאئ  ، אبـرאهیم ي، تحقیق مهدی אلمخزوميحمد אلفرאهیدأאلرحمن אلخلیل بن  عبد ، أبوאلعین کتاب .٤
، تحقیـق محمـد   ي بـن مسـلم بـن قُتَیْبَـة אلـدینور     אهللا محمـد عبـد   ، أبـو אلکاتـب  אدب؛ ۲۹۱، ص ۷، ج ه ۱۴۰۵אلهجرة، قم، 

 .۴۵۴، ص ۶، ج אلعرب لسان؛ ۲۳۱אلحمید، بیروت، ص  אلدین عبد  محیی

 بـن  אهللا אلدین محمد بن عبـد   ، جمالאلصرف و אلنحو يف كمال אبن אلفیّة؛ فِعْلَةٌ لِهَیْئَةٍ کجِلْسَهْوَ     جَلْسَهْكوَفَعْلَةٌ لِمَرَّةٍ . ٥
حسـین    אلسـیّد محمـد   ،אلقـرآن  تفسـیر  يف אلمیزאن: ک.؛ نیز ر۴۱ص . ه ۱۳۴۸אلکتب אلمصریة، אلقاهرة،  ، دאريאالندلس كمال

  .۱۷۸، ص ۱۶ج . ه ۱۳۹۳אلطباطبائی، دאر אلکتاب אالسالمی، قم، 
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و نیز  ٧ت و حالت אستئطریقه، هیمعنی  به سیره: אند لذא אهل لغت در توضیح معنای آن گفته ٦ت אستکنوع حر
אعمال אو و  ۀبه صحیف فرد ۀسیرאند و אز  ردهکو طریقه معنا  کرفتار، رאه و رسم، سلو آن رא سنّت، مذهب، روش،

  ٨.אند ردهکش میان مردم تعبیر کیفیت سلوک

  معنا و مفهوم وאژۀ سبک

ولـی  . ختـه رא گوینـد  گدא ۀنقـر  ۀپـار  "هکسبی"در لغت به معنی گدאختن و ریختن زر و نقره אست و  کسب«
אند و تقریباً آن رא در برאبر אسـتیل   ردهکאستعمال  "طرزی خاص אز نظم و نثر"رא مجازאً به معنی  کאدبای אخیر سب

)Style(  אستیل אند؛  قرאر دאدهאروپاییان)Style( های אروپایی אز لغت אستیلوس یونانی مـأخوذ אسـت بـه     در زبان
در  کسب .خویش مشخّص باشد ۀخوאص ممتاز ۀه به وسیلکאست روش نگارشی  عرف אدب و در "ستون"معنی 

لمات و אنتخاب אلفاظ و طرز کیب کتر ۀکار به وسیلو بیان אف کعبارت אست אز روش خاص אدرא אصطالح אدبیات
 ٩».تعبیر

گیـری   عشناسی در وجه رفتاری אست و آن در وאقع روش خاص عمل و موض  کشناسی به معنای سب سیره
رشـده بـرאی   کو معانی ذ کبه معنای ستون و نیز سب style ۀلمکه کطور  همان. ت در אمور مختلف אستکو حر

نیز אیـن אسـتوאری و صـالبت نهفتـه      سیرهند، در مفهوم ک می و אستوאری رא אفاده میکآن، نوعی صالبت و مح
ه یـافتنش  کאست و אین آن چیزی אست و روش مستتر  هیئتثبات حالت و  ،سیرهبا אین تعبیر در مفهوم . אست

  .مهم و אرزشمند אست

  تعریف سیره

ت، حالـت، طریقـه و   ئرא به معنای سنّت، روش، مذهب، هی سیرهه کر شد کبا توجّه به آنچه אز אهل لغت ذ
  ١٠.ردکزندگی معنا  ۀ خاصرفتار و طریق کرא نوع رفتار و سب سیرهتوאن  אند می رאه و رسم گفته

                                                 
، ۳ت، ج مکتبـة אلحیـاة، بیـرو    אلزَّبیـدی، دאر   ، محمـد مرتضـی  אلقاموس جوאهر من אلعروس تاج؛ ۴۵۴، ص ۶، ج אلعرب لسان. ٦

  .۲۸۷ ص

، אلمکتبـة אلمرتضـویة، طهـرאن،    אلبحـرین   مجمـع ، يאلـدین بـن محمـد אلطُّرَیْحـ     ؛ فخـر ۱۲۱، ص ۳، ج אللغة   مقاییس معجم .٧
 .۲۸۷، ص ۳، ج אلعروس تاج؛ ۳۴۰، ص ۳ج  ،ش ۱۳۶۵

، אلموאرد  אقرب؛ ۲۲۶، ص אلمعرفة، بیروت אلرحیم محمود، دאر ، تحقیق عبدي محمود بن عمر אلزمخشرאهللا ، جارאلبالغة  أساس. ٨
 ،ي، لـویس معلـوف אلیسـوع   אلمنجـد ؛ ۵۶۲، ص ۱، ج ه ۱۴۰۳، قـم،  يאلنجفـ  يאفست مکتبة אلمرعش ،يאلشرتون يسعید אلخور

 .۳۶۸ص . م ۱۹۷۳אلمشرق، بیروت،  אلطبعة אلحادیة و אلعشرون، دאر

 .۳ـ  ۴مقدّمه، ص . ش ۱۳۵۵های پرستو، تهرאن،  تقی بهار، چاپ چهارم، سازمان کتاب ، محمدشناسی سبک .٩
کـه ناصـر    در همین معنا به کار گرفته شده אست، یعنی رفتار، عادت، طریقه، روش و هیئت، چنـان  سـیرت در אدب فارسی نیز  .١٠

  :خسرو گوید

ــدم  ــرخ رא بدیـ ــیرت چـ ــون سـ  چـ
  

ــارم    ــد و خشکســ ــرد نژنــ ــو کــ  کــ
  

  :یا

 ببین گرت باید که بینـی بـه ظـاهر   
  

 אزو صـــورت و ســـیرت حیـــدری رא    
  

 .ۀ سیرتذیل وאژ ،ش. ه ۱۳۲۵ـ  ۱۳۵۲دهخدא، تهرאن،  ۀنام אکبر دهخدא، چاپ אول، سازمان لغت ، علینامه غتل
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   سیره ۀطالحی وאژاربرد אصک ۀپیشین

بـه سـبب    موضوع بحث مورّخان قرאر گرفـت،  ١١یرشته אز مباحث تاریخ که به عنوאن یکهنگامی  سـیره 
ه در אحـوאل پیـامبر אسـالم    کـ مورّخـانی  . دگرفـت، شـامل نشـ    مـی  بـر  بایسـت در  که مـی آن چیزی رא  پایی نو
تـاریخی   ۀو شاید نخستین رشـت  ١٢گذאشتند سیرة אلنبـی تاب نوشتند، عنوאن تاریخ خود رא ک) آلهو علیه אهللا لیص(
 کאند سـب  خوאسته ه آنان میکمحتمل אست . باشد علم אلسّـیرة ه مورد توجّه و نظر مسلمانان قرאر گرفت همین ک

 ١٣.אنـد  ردهکـ رفتار قناعت نقل نند، אمّا به صرف کپیامبر رא بیان  سیرۀ) مبانی و معیارهای( و رفتار یا رفتارشناسی
حوאدث پیش אز بعثـت،  : ار بردندکبه ) آلهو علیه אهللا لیص(عنای شرح وقایع زندگی رسول خدא رא به م سیرهآنان 

  ١٤.های پیامبر بعثت و حوאدث پس אز آن و جنگ

در مفهـوم   سـیره  ۀאسـتعمال وאژ  ،آیـد  می به روشنی بر אألغانیتاب کאلفرج אصفهانی در  ه אز خبر אبوک چنان
معمـول و متـدאول بـوده    ) ه ۵۸ـ   ۱۲۴(زمان محمد بن شهاب زُهْـری  در ) تاریخ زندگی پیامبر(אصطالحی آن 

  :نویسد میی ر قَسْאهللا ضمن אخبار خالد بن عبدאلفرج אصفهانی אز قول مدאئنی  אبو ١٥.אست

אنسـاب   ۀبـار  تـابی در ک:  قَسْری به من گفتאهللا ه خالد بن عبدک مرא خبر دאدشهاب  אبن
ردم و هنـوز آن رא بـه پایـان نبـرده     کضَر آغاز ار رא با نوشتن نسب مُکمن . برאیم بنویس

بـرאی مـن    .کندها رא قطع  آن ۀه خدאوند بن و ریشکن کار رא قطع کאین : ه گفتکبودم 
  ١٦.رא بنویس) شرح حال پیامبر(سیره 

 אستعمال شـد در قالب شرح אحوאل و تاریخ زندگی پیامبر  ،در مفهوم אصطالحی آن سیره ۀبدین ترتیب وאژ
  .مورد عنایت جدّی قرאر نگرفت شناسی روشو  رفتارشناسیو به عنوאن فهوم تدאوم یافت در همین مو 

                                                 
سیره، مغازی، فتوح، ترאجم و طبقات، אنسـاب، خـرאج،   : ند אزא های تاریخی مورد توجّه مسلمانان در قرون نخستین عبارت رشته. ١١

 در تـاریخ  علـم : ک .ر. تـاریخ عمـومی  و هب، بالد، فرق و אحزאب سیاسـی  مقاتل، فتن و حروب و حوאدث، אدیان و فرق و مذא

 .۴۲ـ  ۵۸ص . ش. ه ۱۳۶۰وند، چاپ אول، وزאرت אرشاد אسالمی،  ، صادق آئینهאسالم

 ۀباقر حجّتـی، چـاپ אول، کنگـر    ، سیّد محمدنویسان سیره אز אی پاره آثار و אحوאل بر مروری و نویسی سیره در سیری: ک.ر. ١٢
 .۸۸ـ  ۲۳۶ص  ،ش. ه ۱۳۷۱، )אلسالم علیه(رت رضا جهانی حض

و آنچه مهم אست شناختن سـبک   ،سیر یعنی رفتار، سیره یعنی نوع رفتار«: فرماید باره می אستاد شهید مرتضی مطهری در אین. ١٣
نام سـیره دאریـم سـیر     هایی که ما به אند و کتاب אند در حقیقت رفتار پیامبر رא نوشته علمایی که سیره نوشته. رفتار پیغمبر אست
سیر אست نه سیره، رفتار پیامبر نوشته شده אسـت نـه سـبک در رفتـار، نـه אسـلوب و متـد رفتـار          " سیره حلبیّه". אست نه سیره

 .۱۲ـ  ۱۳، دفتر אنتشارאت אسالمی، ص نبوی ۀسیر» .پیغمبر

، مقدّمـه،  ۱میـد، دאر אلفکـر، بیـروت، ج    אلح אلـدین عبـد    بن هشام، تحقیق محمد محیـی  كאلمل محمد عبد ، أبويאلنب سیرة. ١٤
 .۱۵ ص
للمطبوعات، بیروت،  يعلمتحقیق مارسدن جونز، אلطبعة אلثانیة، مؤسّسة אأل ،ي محمد بن عمر אلوאقدאهللا عبد ، أبويאلمغاز. ١٥

 .۱۹، مقدّمه، ص ۱ج  ،.ه ۱۴۰۹
لـی،  ومهنّا و سمیر جابر، אلطبعة אأل  عبدعلی شرحه و کتب هوאمشه ،يبن אلحسین بن محمد אالصفهان يאلفرج عل ، أبويאألغان .١٦

 .۲۱، ص ۲۲ج  ،.ه ۱۴۰۷אلکتب אلعلمیة، بیروت،  دאر
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  شناسی  هسیر

و  ، معیارهـا و در وאقـع شـناخت אصـول    אست رفتارشناسیبه معنای  شناسی سیره ،با توجّه به آنچه گذشت
 ،در حقیقتِ אمـر  ناسیش سیرهردאر خود دאرد و کدر رفتار و ]  صاحب אصول و روش[فرد  کهایی אست که ی روش
  :فرماید باره می אستاد شهید مرتضی مطهری در אین. אست شناسی سبک

ـ  . دאردلّیتی ک کشناسی و אین ی  کشناسی یعنی سب سیره  کسالطین عالم به طور کلّـی ی
ه مخصوص ب کسب کفالسفه ی. وش مخصوص به خود دאرندر کسیره و ی کو ی کسب

پیـامبرאن هـم بـه    . نـد مخصوص به خود دאر کسب ککشندگان هم ی ریاضت. خود دאرند
ی کدאم אز آنـان جدאگانـه سـب   کـ مخصوص خود دאرند و سـپس هـر    کسب کطور کلّی ی

ـ مخصوص به  ـ   کخویش دאرد، مثالً پیامبر אسالم ی مخصـوص بـه    کسـب  کرفتـار و ی
  .خویش دאشتند

ی نثرهـا  کتوאند بشناسد کـه سـب   وقت אنسان میوجود دאرد، نثر رא آن  کدر نثر هم سب
های مختلف شعر  کتوאند بشناسد که سب رא آن وقت میمختلف رא به دست بیاورد و شعر 

  .رא به دست بیاورد

نویسـی   تیبـه کاری و کاشـی کنا و ساختمان و ر بِنه وאرد هنر نیست، هکهنر؛ برאی אنسانی 
در دنیـا   کهـا سـب   بیند ده رود، می ها می شناسه به سرאغ هنرک گاه آنند، ولی ک جلوه می

  . ... ی مخصوص هستندکدאم دאرאی سبکها و هنرها هر  جود دאرد و صنعتو

یـا   ،... تجربـی אسـت   کش سـب کدیگری سب، ... عالم אستدالل و قیاس אست کی کسب
مسـائل   ۀت و دیگری سـبکش نقلـی אسـت و در همـ    ش عقلی אسکعالم سب ککه ی آن

مـثًال  . ر אعتماد ندאردאعتمادش به منقوالت אست و به غیر אز منقوالت به هیچ چیزی دیگ
ه بـر אسـاس   کـ خوאهد طبی بنویسد  مرحوم مجلسی، אو אگر طب هم بخوאهد بنویسد می

به صحیح و ضعیف آن هـم خیلـی    ،אش روی منقوالت אست یهکمنقوالت باشد و چون ت
نـد یـا אگـر    ک آوری مـی  هـایش جمـع   تـاب کدهد یا الאقـل آن روאیـات رא در    אهمیت نمی

. نـد ک بـاز بـه منقـوالت אسـتناد مـی      ،אیّام هم چیزی بنویسـد  خوאهد در سعد و نحس می
  .های مختلفی دאرد کهمچنین رفتارها هم سب

ر کـ ها مختلف אست، در تف کها مختلف אست، در شعر سب که در هنر سبکر شد کآنچه ذ
هـایی   ها مختلف אست، همه و همـه بـرאی אنسـان    کها مختلف אست، در عمل سب کسب

ه شـعر  کـ ندאرنـد، خیلـی אز אفـرאدی     کثر مردم سـب کא אالّ و دאشته باشند کאست که سب
خیلـی אز مـردم در   . ننـد ک نمـی  کرא در کخیلی אز هنرمندאن سـب . سبک ندאرندگویند  می

ـ    אستناد میر کگاهی به تف. و منطق ندאرند کتفکرאتشان سب  ککنند و گاهی بـه عقـل، ی
ر هـم אکثـر   در رفتـا . تندها مادون منطق هس دفعه عقلی؛ אین کشوند و ی دفعه حسّی می

خودتـان رא بیـان    کאگر אز ما بپرسند که سـیره و سـب  . ندאرند کقریب به אتفاق مردم سب
دאنیم، مگر گروهی قلیل אز مردم  نید غالباً نمیک الت زندگی چه میکه در حل مشکنید ک

  ١٧. ... و روش هم دאرند کروند چون هدف دאرند، سب هی که میه در رאکهستند 
                                                 

 ]. با אندکی تصرّف[  ۱۵ـ  ۱۹، ص نبوی ۀسیر .١٧
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ب، در نثر، در ه در شعر و אدکطور  ها رא یافت؛ یعنی همان کتوאن سب ردها میکن در رفتار و عملאی بر بنا
رد فردی، خانوאدگی، אجتماعی و אقتصادی و همچنین در کوجود دאرد، در رفتار و عمل کهنر و در تفکر سب

אمر  کت و سیر یکرجو در رفتار و ح و به معنای جست شناسی سیرهوجود دאرد و  کی و حکومت نیز سبرهبر
  .اری درست אستکنیم، کمعنا  شناسی  کسب رא شناسی سیرهبدین ترتیب אگر . آن אمر אست کبو אستخرאج س

   سیره یا منطق عملی

معـیّن  אی  رفتار در حـوزه  کسب ۀکنند אصولی אست پایدאر که تعیین ر شد، سیره در وאقعکذ نچهبا توجّه به آ
  .אست ملیمنطق عباشد، به عبارت دیگر سیره 

طـور   توضیح אیشان אین אست که مـا همـان  . فرماید که سیره همان منطق عملی אست می مطهریمرحوم 
منطق نظری مجموعه قوאعدی אست که אگـر رعایـت    .دאریم، صاحب منطق عملی نیز هستیمکه منطق نظری 

کنـد بـه    ما رא אز خطا حفظ مـی  ،جچون شکل אستنتا         کند و نه مادۀ آن رא و صورت فکر رא אز خطا حفظ می ،شود
هـا رא بشناسـیم و    فرمایند منطق عملی یعنی مجموعه قوאعدی کـه אگـر آن   אیشان می    . آن منطق صوری گویند

خطـا   ،تر رعایت شود چه بیشکند و هر  تر می خطای ما رא کمکند یا  عملکرد ما رא אز خطا حفظ می ،رعایت کنیم
  .کنند لی و یک ترאزوی عملی دאریم که אز آن تعبیر به منطق عملی مییعنی یک قوאعد عم. شود تر می کم

אش رא با آن محک  کلی אست که אنسان بتوאند زندگی وאعدضوאبط کالن و ق جهت کشف אی مجموعهسیره 
ه فـرد  کست א ها بندی بدאن یآنچه مهم אست یافتن آن אصول و پا .بزند و آن معیاری אست برאی زندگی אنسان

ه رאهنمای عمل אست و حافظ سالمت کند؛ אصولی ک مند می سازد، رفتارش رא אصول نطق عملی میرא صاحب م
نـد، در אوج قـدرت   ک ها تغییر نمی אین אصول تابع אحساسات و عوאطف فرد نیست، با تغییر موقعیت و؛و صالبت א

 .ه در مظلومیت و محرومیتکهمان אست 

. ه بخوאهد تغییـر بدهـد  که به אختیار فرد نیست کست אصول ریاضی אو ، مثل אصول برهانی محکمאصول 
  .بخوאهی نیست و به عاطفه هم مربوط نیست دل

  .ه چنین אصولی دאردکسی کپیغمبر یعنی 

  .ه چنین אصولی دאردکسی کعلی یعنی 

  .ه چنین אصولی دאردکسی کحسین یعنی 

  ١٨.ه چنین אصولی دאرندکسانی کنی یع...  شیخ مرتضی אنصاری و ،مقدאد ،אبوذر ،سلمان ؛ه پیروאن אینانکبل

 ،مکـ مح ،برهـان گونـه کـه    شـوند، یعنـی همـان    قدم می پیروی אز אین אصول، ثابت دلیلسانی به کچنین 
אند، مبادی و אصول مشخّص  صاحب سیره و منطق عملی. אند گونه قاطع و مستقیم אست، آنان نیز אین ،باصالبت

  .بینی אست ردشان قابل پیشکست و موאضع و عملردאرشان دאرאی منطقی روشن אکدאرند رفتار و 

و  אصـول یعنی شناخت אیـن   نبوی ۀسیرو شناخت  אست אصول عملیو  منطق عملی، سیرهאین مرאد אز  بر بنا
  .منطق

                                                 
 .۳۳، ص نبوی سیرۀ. ١٨
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   تب منطق عملیکאسالم م

عینیت بخشیدن به אین و قابلیت ه قدرت کمنطق عملی آن אست  ،אسالم ۀها و مختصّات برجست אز ویژگی
مانند אصولی برهـانی در وجـوه    ،مکه در אسالم אصولی محکبدین معنا . هدאیتی رא فرאهم ساخته אستۀ عمجمو

رفتار فردی، אجتماعی، خانوאدگی، مـدیریتی، تبلیغـی، نظـامی و سیاسـی אعـم אز      در مختلف رفتاری وجود دאرد؛ 
 کرאی سـیره אسـت؛ سـب   אیـن وجـوه دא   ۀبه عبارت دیگر אسـالم در همـ  . هنگیدאخلی، خارجی، אقتصادی و فر

می و אسـتوאری، بقـا و دوאم بردאشـت    کمفهوم صالبت، مح کسب ۀه אز وאژکمخصوص به خود دאرد و همچنان 
هـا و حتـی אحکـام     یعنی جزئیات، شـکل  .م دאرندکبرجا و با ثبات و مستح ها نیز אصولی پا אین سیره ١٩شود، می

رو אسالم   همان منطق عملی אست و אگر אز אینאین . کند ولی جهات کلی تغییری نمی ،ممکن אست عوض شود
  .אیم بنامیم، گزאف نگفته ،ستא ها تبکه وجه تمایز شاخص آن با سایر مک، تب منطق عملیکرא م

توאند در منطق نظری אز منطقی پیروی کند  אنسان، فطرت و سرشت و ساختمانی دאرد که همچنان که می
ه هـیچ قـدرتی نتوאنـد אو رא    کאی رسد  توאند به مرتبه عملی هم میمنطق  که پوالدین و غیرقابل تغییر אست، در

  .ندکمتزلزل 

ـ    اًلِلدِّینِ حَنِیف كقِمْ وَجْهَفَأَ﴿  کفِطْرَةَ אللَّهِ אلَّتِي فَطَرَ אلنَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْـقِ אللَّـهِ ذلِ
پس روى خود رא با گرאیش تمـام بـه حـق بـه      ؛ثَرَ אلنَّاسِ لَا یَعْلَمُونَکنَّ أَکאلدِّینُ אلْقَیِّمُ وَل

آفـرینش   .ه خـدא مـردم رא بـر آن سرشـته אسـت     کبا همان سرشتى  ،نکسوى אین دین 
  .٢٠﴾دאنند یتر مردم نم ولى بیش ،אین אست همان دین پایدאر .خدאى تغییرپذیر نیست

ت ست؛ دعـو א رت אوه مطابق فطکرאه فطرت אست و دعوت به دینی قیّم  شود رאهی که به אنسان אرאئه می
ر برאی همه، אرאئه و سی رאهی قابل. אست مصـرها و  عصرها ۀدر هم ها نسل ۀبه אصولی محکم که رאهی برאی هم

  .﴾لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ אللَّهِ﴿ که التغیّرو  التبدّلرאهی . אدوאر ۀجا و در کلّی در همه

به سوی سنّتی خاص אین אنسان دאرאی فطرتی مخصوص به خویش אست که אو رא  بر بنا
کند و رאهی معیّن دאرد که به غایت و مقصـدی مشـخّص منتهـی     در زندگی هدאیت می

و אین معنای سخن خدאوند אست  یش گیردتوאند در پ که رאهی جز آن رאه رא نمی ،شود می
بـیش   ،پس אنسان אز אین جهت که אنسان אست ﴾.فِطْرَةَ אللَّهِ אلَّتِي فَطَرَ אلنَّاسَ عَلَیْهَا﴿: که

ـ   ،شقاوت ندאرد و چون چنین אست کאز یک سعادت و ی عمـل   ۀالزم אست کـه در مرحل
سنّت ثابت برאیش مقرّر شود تا آن سنّت وی رא به یک هدف ثابت هدאیت کنـد   کتنها ی

فِطْـرَةَ אللَّـهِ   ﴿و باید אین هادی همان فطرت و نوع خلقت باشد و به همین جهت دنبـال  
  .﴾لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ אللَّهِ﴿: هکرد کאضافه  ﴾عَلَیْهَاאلنَّاسَ  אلَِّتي فَطَرَ

سعادت و شقاوت אست، بدین جهت אسـت   کאین حقیقت که نوع אنسان دאرאی ی אمّا بیان
אی  شـد، جامعـه   ه با هم دאرند مختلف میکه אگر سعادت אفرאد אنسان به خاطر אختالفی ک

و نیـز אگـر    دشـ  یل نمـی کنـد، تشـ  که سعادت אفرאد آن جامعه رא تضمین کصالح و وאحد 
سـاس  شد، یعنی אعصار و قـرون یگانـه א   ها مختلف می به אقتضای زمان  ها سعادت אنسان

                                                 
 .۱۶۲، ص ۶، ج אلعرب لسان؛ ۲۰۱، ص אلبالغة أساس؛ ۳۱۷، ص ۵، ج אلعین کتاب. ١٩

אلـدین   مهدی فوالدوند؛ ترجمۀ سـید جـالل   ترجمۀ محمد: های زیر אستفاده شده אست אز ترجمهبارۀ آیات قرآن  در(؛ ۳۰/روم. ٢٠
  ).مجتبوی؛ ترجمۀ ناصر مکارم شیرאزی
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شـدند و אنسـان هـر     های قرون و אعصار نوعی وאحد نمی گشت، باز אنسان سنّت دینی می
امـل  کشـد و אجتمـاع אنسـانی سـیر ت     عصر و زمانی غیر אنسان زمان و عصر دیگـر مـی  

مـالی  کشد، چون دیگر نقص و  مال نمیکبه سوی متوجه ت و אنسانیت אز نقص دאش نمی
مـال אو  کقرن گذشته غیر אز אنسان فعلی باشد، نقـص و   وقتی אنسانوجود ندאشت، زیرא 

وقتی  .گردد کمال אین نیز مخصوص خودش می شود و نقص و مخصوص به خودش می
هـای   و ثابت بین همه אنسان ککند که یک جهت مشتر سیر میمال کאنسانیت به سوی 
  .گذشته و آینده باشد

ها هیچ تـأثیری در   ها و زمان انکه אختالف אفرאد و مکאلبته مرאد אز אین سخن آن نیست 
ه کـ אلجمله و تا حـدّی آن رא قبـول دאریـم، چیـزی      رقرאری سنّت دینی ندאرد، بلکه فیب

 ۀسـاختمان و بنیـ  دینـی عبـارت אسـت אز    ه אساس سنّت کنیم کخوאهیم ثابت  هست می
אفرאد و אقـوאم و ثابـت در    ۀحقیقتی אست وאحد و مشترک بین هم هکאی  آن بنیه ؛אنسانیت
ه کـ  م که אنسانیت خود سنّتی אست وאحد و ثابت به ثبات אساسشخوאهیم بگویی می. همه

  ٢١. ... همان אنسان אست

م و کـ در אین چارچوب مح ه منطق عملی אستوאر گردیده אست و אنسان مؤمنکبر אساس אین فطرت אست 
مـؤمن   ٢٢؛فْسُهُ أَصْلَبُ مِـنَ אلصَّـلْدِ  אلْمُؤْمِنُ نَ« :فرمود )אلسالم علیه(مؤمنان  ه אمیرک رאسخ و پوالدین אست، چنان

  .»تر אست مکتر و مح وجودش אز سنگ سخت، سخت

ـ  « :ه فرمـود کروאیت شده אست  )אلسالم علیه(باره אز אمام باقر  ینאدر  אلْجَبَـلُ  لَبُ مِـنَ אلْجَبَـلِ،   אلْمُـؤْمِنُ أَصْ
وه چیزی برگرفتـه شـود   کتر אست، زیرא אز  مکوه محکمؤمن אز  ٢٣؛ءٌ אلمُؤْمِنُ لَا یُسْتَقَلُّ مِنْ ِدینِهِ شَيْیُسْتَقَلُّ مِنْهُ وَ

  .»ولی אز دین مؤمن چیزی برگرفته نشود

آن حضـرت   )אلسـالم  علیه(طالب  یه پس אز شهادت علی بن אبک אند، چنان گونه های وאجد سیره אین אنسان
هـا و بادهـای    ه طوفـان کـ وه بـودی  کتو مانند  ٢٤؛هُ אلْعَوَאصِفُکُالْجَبَلِ لَا تُحَرِّكَنْتَ کُ« :چنین توصیف شده אست
  .»آورند ت درکسخت نتوאنند آن رא به حر

                                                 
 .۱۷۹، ص ۱۶، ج אلمیزאن تفسیر .٢١

، ه ۱۳۸۸سـالمیة، طهـرאن،   אلکتب אإل ، دאريאکبر אلغفّار  ي، صحّحه و علّق علیه عليجعفر محمد بن یعقوب אلکلین ، أبويאلکاف .٢٢
ضبط نصّه و אبتکـر فهارسـه אلعلمیّـة    ، )يאلرض אلشریف( يאلحسن محمد بن אلحسین אلموسو ، أبوאلبالغة نهج ؛۲۲۷ ، ص۲ ج

אلدین  ، جمالאلکلم درر و אلحکم غرر شرح؛ ۳۳۳، حکمت ه ۱۳۸۷، بیروت، يولی، دאر אلکتاب אللبنانאلصالح، אلطبعة אأل يصبح
. ه ۱۳۶۰אلدین حسینی אرموی، چاپ سوم، אنتشارאت دאنشگاه تهـرאن،   یح و تعلیق میرجاللمحمد خوאنساری، با مقدّمه و تصح

 .۱۲۴ ص ،۲ج  .ش

حیـاء אلتـرאث   إ ، אلطبعـة אلثالثـة، دאر  يباقر אلمجلس ، محمدאألطهار ئمّةאأل لعلوم אلجامعة אالنوאر بحار؛ ۲۴۱، ص ۲، ج يאلکاف. ٢٣
إِنَّ אلْمُؤْمِنَ أَعَزُّ مِـنَ אلْجَبَـلِ إِنَّ   «: روאیت شده אست )אلسالم علیه(אمام صادق ؛ نیز אز ۳۶۲، ص ۶۷، ج ه ۱۴۰۳، بیروت، يאلعرب

جعفر محمـد بـن    ، أبوאالحکام  تهذیب؛ ۶۳، ص ۵ ، جيאلکاف» .ءٌ אلْمُؤْمِنُ لَا یُسْتَقَلُّ مِنْ دِینِهِ شَيْتَقَلُّ مِنْهُ بِالمَعَاوِلِ وَאلْجَبَلَ یُسْ
؛ همـین  ۱۷۹، ص ۶، ج ه ۱۳۹۰سـالمیة، طهـرאن،   אلکتـب אإل  علّق علیه אلسیّد حسن אلخرسـان، دאر ، حقّقه و يאلحسن אلطوس
אلحسین ورّאم بـن   ، أبو)ورّאم مجموعة( אلنوאظر نزهة و אلخوאطر تنبیه. نیز روאیت شده אست )אلسالم علیه(کاظم  سخن אز אمام

 .۱۲۵، ص ۲אلتعارف، بیروت، ج  صعب، دאر دאر ،يفرאس אلمالک أبی

 .۴۵۵، ص ۱، ج يאلکاف. ٢٤
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ه کـ تبـی  کم .אسـتوאر و ثابـت قـدم    אست دאرאی منطق عملی و در نتیجه אنسانی ،منظور نظر אسالم אنسانِ
دאرאی אصـولی   ،کند که در وجوه مختلف رفتاری خویش אنسانی تربیت می ،دאرد ،بر אساس فطرت ،منطق عملی

و برتـرین  ) وآلـه  علیـه  אهللا لیصـ (رم کـ אگـر زنـدگی پیـامبر א   . نـد ک مسلّم אست و بر مبنای آن אصول عمل می
אز آغـاز تـا پایـان بررسـی      אش ندאن گرאمـی و فرز )אلسالم علیه(آن حضرت، علی  ۀمدرس ۀیافت های تربیت نمونه

بند אصـولی ثابـت و الیتغیّـر بودنـد؛ هرگـز غـدر و         یوجوه پا ۀه آنان در همک شود شود، به وضوح مالحظه می
گاه אز حق قدمی منحرف نشدند، به حق و حریم آن  هیچ .دאنستند وم میکه آن رא مطلقاً محکخیانت نورزیدند، بل

ردنـد و هرگـز   کج نکـ ردند، در برאبر مخلـوق گـردن   کیر پا نگذאشتند، هرگز אسترحام نردند، حدود رא زکتجاوز ن
ردند، حرّیت و אستقاللشـان رא  کن کزیستی رא تر אنظالم ننمودند، تن به ستم ندאدند، אز אعتدאل خارج نشدند، ساده

 ۀخـویش وسـیل   سیدن بـه مقاصـد و אهـدאف   ردند، برאی رکستند، با ظالمان و ستمگرאن مدאهنه و سازش نکنش
  . ... ردند وکار نگرفتند، هرگز אستبدאد نکنامقدّس به 

ه کـ سنّتی אست  ،منطق عملی אسالم بر אین אساس אستوאر אست و مرאد ما نیز אز سنّت عملی پیشوאیان حق
 ۀمردمـان در همـ   ۀتعالیمی که رאهنمـای عمـل بـرאی همـ     ٢٥امل آنان در همه وجوه אست؛کمشتمل بر تعالیم 

  .ستא ها دورאن

  سیره ثابت אست یا متغیّر

با אصول ثابت و دאئمی و به عبارت  نبوی ۀسیرو در  אسالمکه آیا در  گردد می بر به אین پرسش مسئلهאین 
که אساساً אصولی وجود ندאرد؟ یا آنچه هست אصولی تابع אوضاع و אحـوאل و   رو هستیم، یا אین به دیگر، مطلق رو
  .نسبی אست

ه کـ شـد  ک بحث نسبی بودن אخـالق رא پـیش مـی    بودن سیره و منطق عملی ن یا مطلقبحث نسبی بود
ه کـ گردد אیـن אسـت    تفصیل آن در جایی دیگر باید بررسی شود، ولی به אجمال آنچه אز مسائل دین روشن می

  :گوید باره می شهید مطهری در אین. ی نسبی نیستلّکאخالق به طور 

سـت אیـن مسـئله رא אدرאک    ه אست و چون درها אفتاد אی در زبان لهئאمروزه در عصر ما مس
نسـبیت אخـالق    ۀمسـئل ، مسـئله و آن  ها شده אست سلسله بدآموزی کאند سبب ی نکرده

ه چه چیز خوب אست و چه چیـز بـد אسـت، خـوب     ک אین אست، یعنی معیارهای אنسانی و
ـ  کآیا אین ی ؛گونه باشد و خوب אست چگونه نباشدאست אنسان چ  کאمر نسبی אست یا ی

  ... . مطلق אست؟ אمر

لّی אخالق و معیارهای خوب و بد אخالقی نسبی אسـت؛ بـه   که به طور کگروهی معتقدند 
هـا   ه در زمانکאمری אست نسبی و معنای نسبیت אین אست  »אنسان بودن«عبارت دیگر 

ـ  هکبه אین معنا . ندک های مختلف تغییر می انکو م ـ چیـز،   کی ـ و زمـان   کدر ی  کدر ی
ضـدّ   ن چیز در زمـان دیگـر و شـرאیط دیگـر    ولی هما قی خوب אستشرאیط אز نظر אخال

  .. .. אخالق אست و אین معنای نسبیت אخالق אست

                                                 
٢٥. Henri Corbin, Histoire de la philosophie Islamique, Galimard, Paris,1964, vol. 1. p. 44.  فعالأ: ک .رنیز 

 .۱۸، ص ۱ج  ،ه ۱۴۰۸مؤسّسة אلرسالة، بیروت،  ، محمد سلیمان אالشقر،אلشرعیة حکامأ علی داللتها و אلرسول
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وجه نسبی نیست، ولی معیارهـای   به هیچ אنسانیت ۀאخالق و معیارهای אوّلی ۀאصول אوّلی
  ... . موאجه هستیم مسئلهثانوی نسبی אست و در אسالم هم ما با אین 

هـا   بینـیم کـه אیـن    سلسله אصولی رא مـی  کی) وآله علیه אهللا لیص(م رکرسول א ۀدر سیر
وش عملـی خـودش هرگـز אز אیـن     یعنی پیغمبر در سیره و ر. אصول باطل و ملغی אست

هـم אز   )אلسـالم  علـیهم (ه אئمّه کگونه  همان. אند ردهکدر هیچ شرאیطی אستفاده ن ها روش
ا مطـرود  هـ  انکـ هـا و م  شـرאیط و زمـان   در تمام אند و אز نظر אسالم ستفاده نکردهها א آن
  . ... אست

אصل، در هیچ موردی جایز نیست و هر چیـزی میـزאن و   و ردن אز حد کهمچنین تجاوز 
ـ . ردکـ ه رسید אز آن حد نباید تجاوز کحدّی دאرد و به آن حد  سلسـله אصـولی هـم     کی

  ٢٦.אند، ولو به صورت نسبی ردهکه אز אین אصول همیشه אستفاده کهست 

ند، یـا بـه אیـن صـورت کـه      א یم که אین אصول مسلّمא موאجهسلسله אصولی  کنبوی با ی ۀאین در سیر بر بنا
ها در هیچ  هرگز در منطق عملی و روش خودشان אز אین روش )אلسالم علیهم(ند و پیامبر و אئمّه א ملغی و باطل

یا به אیـن صـورت    ،)ترحّم طلبی(ترحام یا אس) تن به ظلم دאدن(אند، مانند אنظالم  אوضاع و אحوאلی אستفاده نکرده
אند، مانند אصل عدאلت، حفظ حدود  ها رא زیر پا نگذאشته אند و در هیچ אوضاع و אحوאلی آن کرده که مطلقاً عمل می
אند، مثـل אصـل قـدرت و     نسبی یم که אصولא سلسله אصولی موאجه کند و با یא ها אصول مطلق و אصول، که אین

هـم کـه   جـا   ه الزم نبوده אعمال نشـده אسـت؛ آن  کجا  زم بوده אعمال شده אست و آنه الکجا  آن. אعمال زور
ه در بحث گذشته آمـد بـر אسـاس אمـوری     ک چنان ،و אین אصول. به صورت نسبی אعمال شده אست אعمال شده

نش در نتیجه سیره ثابت אست و به دلیل ثابت بود. حقیقی و بر مبنای دینی قیّم و فطرتی אلهی وضع شده אست
  .قابل پیروی و تبعیت אست

  وحدت سیرۀ پیشوאیان دینی

رא با هم جمع ) אلسالم علیهم(و دورאن حضور אئمه ) وآله علیه אهللا صلی(אگر دورאن پیامبری حضرت محمد 
هنگـامی کـه אیـن     .אست مند بوده  بهره) אلسالم علیهم(معصومان  אز وجودجامعه سال  ۲۷۳کنیم، به طور کلی 

مالحظه و دنبال کنیم، بـه یـک    ،گیری که قوאعد کلی زندگی رא אز آن אستخرאج کنیم אین جهتسال رא با  ۲۷۳
قوאعـد زنـدگی אیشـان و قوאعـد     و ) آلـه و علیه אهللا صلی(میان روش زندگی پیامبر אکرم یعنی . رسیم وحدت می

ثل אیـن אسـت کـه    م. تنافر و تزאحم و אختالفی نیست و همه یکی אست) אلسالم علیهم(ان زندگی سایر معصوم
شرאیط و موאنع فرق کرده ولـی אصـول   . رא درک کرده אست سال زندگی کرده و شرאیط مختلف ۲۷۳یک אنسان 

ولـی אصـول کلـی ثابـت مانـده       ،کلی ثابت مانده אست، سنگر عوض شده، شکل و مقتضیات عوض شده אست
بـا شـکل دوره    )אلسـالم  علیـه (لی مام عبا شکل دورۀ א) آلهو علیه אهللا صلی(مثالً شکل دورۀ پیامبر אکرم  .אست

کند ولی باز قوאعد کلی ثابت مانده אست و אین مطلب برאی ما مهم אست که  فرق می )אلسالم علیه(אمام صادق 
بینـیم و   مـی ) אلسالم علیهم(معصومان در زندگی رא ما یک وحدت رویه، یک وحدت هدف و یک وحدت אصول 

  .ساز אست همین نکته کار

                                                 
 ).ا تصرف و تلخیصب( ۳۹ـ  ۴۵، ص نبوی ۀسیر. ٢٦



 ۱۱    جلسه اول/ سيره پيشوايان دينی

Sireh 88-8 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

با مشی زندگی אمام علـی  ) وآله علیه אهللا صلی(کنند مشی زندگی پیامبر אکرم  برخی فکر می אین تصور که
هم منطبق אسـت و همـین    بر ها کامالً عکس אینمتفاوت אست، به هیچ وجه صحیح نیست و بر )אلسالم علیه(

وجـود دאرد، یـک    یابیم که در شرאیط مختلف چیزهای ثابـت  می یعنی در. کند نکته אست که سیره رא کارساز می
توאند برאی ما بسیار مفید باشد و همین وحدت سـیرۀ پیشـوאیان    های کلی پایدאری وجود دאرد که می گیری جهت
کنـد و در غیـر אیـن     شرאیط مختلف، کاربردی و کارسـاز مـی   با ا אست که سیره رא در عصرهای متفاوتدینی م

 شد و برאی عصرهای بعد مفید و ه دورۀ خویش میمحدود ب )אلسالم علیهم(کدאم אز معصومان  صورت سیرۀ هر
  .ساز نبود کار

  وجوه سیره

  :بندی אعتباری به صورت زیر شد توאن قائل به یک تقسیم یان دینی میאرفتار پیشو با توجه به مجموعۀ

   ؛فردی ۀسیر .۱

   ؛אجتماعی ۀسیر .۲

   ؛مدیریتی ۀسیر .۳

   ؛خانوאدگی ۀسیر .۴

  ؛ سیاسی ۀسیر .۵

  ؛ مینظا ۀسیر .۶

   .אقتصادی ۀسیر .۷

  برאی مطالعۀ آزאد

  جایگاه و אهمیت سیره ،ضرورت

به نمونـه و  به منظور تبیین هدف و مقصود אین مباحث الزم אست به جایگاه و אهمیت بحث و نیاز אنسان 
معرفـی  تامّ و تمام  ۀحسن ۀرא یک אسو) وآله علیه אهللا لیص(رم کאحزאب پیامبر א ۀسور ۲۱ ۀآی. אسوه پردאخته شود

  :ندک می
رَ אللَّهَ آخِرَ وَذَکَانَ یَرْجُوא אللَّهَ وَאلْیَوْمَ אلْکَمْ فِي رَسُولِ אللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کُانَ لَکَلَقَدْ ﴿
ه به کس کست برאى آن א وکرسول خدא سرمشقى نی] אقتدא به[برאى شما در  قطعاً؛ אًثِیرکَ

  .﴾ندک یرא فرאوאن یاد مخدא و روز بازپسین אمید دאرد و خدא 

אعمال، رفتار و وظـایف خـود رא    ۀتوאنند کلی دن و مرکزی אست که مییعنی پیامبر برאی مسلمانان منبع، مع
و بـه گفتـار و رفتـار     אمور منطبق بـا آن حضـرت بسـازند    ۀخود رא در هم ٢٧،نندکאز אین منبع و معدن אستخرאج 

  ٢٨.ستא אین אمری ثابت و همیشگیאیشان تأسی کنند و 

                                                 
 .۱۸۹ ـ ۲۰۱، ص ۱، ج אلرسول אفعال: ک .ر. ٢٧

 .۲۸۸، ص ۱۶، ج میزאنאل تفسیر .٢٨
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تب אنبیا و غیر آن אست، زیـرא  کترین تفاوت میان م در وאقع بیان بزرگ حسنه ۀאسووאن معرفی پیامبر به عن
אی بـرאی پیـروی    آن نمونـه  و در تب אنبیا אز خصوصیت عملی بودن و به عینیت توجّه دאشتن برخوردאر אستکم

...  فردی، אجتمـاعی، سیاسـی، فرهنگـی و   لیه شئون کهای عملی אو در  ه روشکאی  نمونه عملی אرאئه می شود،
  .یابی و پیروی عملی و عمل אز جانب پیروאن مکتب אست قابل دست

  آخرین دین אلهی אستتر مطرح אست، زیرא אسالم  تر و روشن تر، جدّی شاخص אین موضوع در دین אسالم

دאشته  شرאیط مکانیوضاع و در هر א هـا  زمان ۀهمبرאی  قابل پیرویو  تمام عیارאی  نمونه ،אمّتو الزم אست 
وجوه و در عینیت אمـور، مسـلمانان مـأمور אقتـدאی      ۀامل در همکجامع و  ۀنمون کی ۀبدین ترتیب با אرאئ. باشند

ترین بندگان نزد حضرت حق אسـت و   محبوب و کسی که پا در جای پای אو گذאردאند  مطلق به آن وجود گرאمی
  :ه فرمودکالم خدאوند אست کאین همان بیان 

אگر خدא رא دوست دאریـد אز مـن   «: بگو؛ مُ אللَّهُکُنْتُمْ تُحِبُّونَ אللَّهَ فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْکُقُلْ إِنْ ﴿
  .٢٩﴾»نید تا خدא دوستتان بدאردکپیروى 

شود و وجـوب אقتـدא    مال مطلق هدאیت میکه אنسان به سوی کافی אست کامل و ک ۀبا تأسّی به אین نمون
   ٣٠.برאی همین אست

  یاز به نمونهن

   مؤمنـان  אمیـر ند و چرא ک معرفی می حسنه ۀאسوچرא خدאوند پیامبر رא به عنوאن  هکدر پاسخ به אین پرسش 
د بـه אیـن אمـر توجّـه     نماید، بایـ  אرאئه می کافی ۀنمونرא به عنوאن ) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא  )אلسالم علیه(

پذیری אمری فطری  طلبی و نمونه אساسی دین אست، زیرא نمونه ها אز مسائل بسیار مهم و نمونه ۀدאشت که مسأل
روאیـت شـده    )אلسالم علیه(אز אمام سجّاد . مال رא ندאردکאست و אنسان بدون אسوه و مقتدא توאنایی سیر به سوی 

 کد، هـال یمی رאهنما و رشددهنده نـدאر که حکس کآن  ٣١؛»هَلَكَ مَنْ لَیْسَ لَهُ حَكِیمٌ یُرْشِدُهُ« :ه فرمودکאست 
  .گردد

بـه صـورت    ،در قالـب کلمـات   ،تا ملکوت کها به سرمنزل مقصود و سیر אز مل אسالم برאی هدאیت אنسان
رא  حسـنه  ۀאسـو אگـر אنسـان    .تـه אسـت  ظهـور یاف  )پیامبر یا אمام( حسنه ۀאسوبه صورت  ،و در قالب אعمال قرآن

اذب رא مقتـدאی خـویش   کـ هـای منفـی و    ونـه ها ندאنـد، حتمـاً نم   زمینه ۀنشناسد و אو رא مقتدאی خویش در هم
ه کـ سـت  א مال بدאن معنـا کطریق  مناسب در طیِ ۀفقدאن نمون. توאن زندگی کرد نمی אسوهد، زیرא بدون گیر می
سیاسـی و   ،אجتمـاعی  ،وجـوه אعـم אز فـردی    ۀرא در همـ  حسـنه  ۀאسـو ان אسیر شیاطین شود و خأل وجودی אنس

                                                 
 .۳۱ /عمرאن آل .٢٩

؛ ۲۸۵، ص ۳ج  ،ش. ه ۱۳۶۲دفتر تبلیغـات אسـالمی، قـم،    ، يبن میثم אلبحرאن يאلدین میثم بن عل ، کمالאلبالغة نهج شرح. ٣٠
عبّـاس،   אلبـر  ، عبـد يجـ  ، تحقیـق محمـد روّאس قلعـه   يصبهانحمد אإلأ بن אهللا بن عبد حمدأنُعَیْم  ، أبوאلنبوّة دالئل: ک .نیز ر
אلفضل عیّاض بن موسی بـن   ، أبوאلمصطفی حقوق بتعریف ءאلشفا؛ ۴۶، ص ۱، ج ه ۱۴۰۶אلنفائس، بیروت،  אلثانیة، دאر אلطبعة

وجـوب   يف( .۵۴۶ـ  ۵۶۲، ص ۲بیروت، ج אلکتب אلعربی،  ، دאري، تحقیق علی محمد אلبجاو)عیّاض يאلقاض( يعیّاض אلیحصب
حیاء אلترאث אلعربـی،  إ حمد بن زینی دحالن، بهامش אلسیرة אلحلبیّة، دאرأ، אلنبویّة אلسیرة ،)و אمتثال أمره و אالقتدאء بهَدْیه אتّباعه

 ).باب وجوب طاعته و محبّته و אتّباع طریقته و سنّته( .۳۱۲، ص ۳بیروت، ج 

 .۱۵۹، ص ۷۸، ج نوאرאأل بحار. ٣١
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مَنْ لَـمْ  « :ند، زیرאکمناسبات فردی و אجتماعی خویش رא بر آن مبنا אیجاد پر سازد و  های سیّئه אسوهאقتصادی با 
نباشد، مرشد و رאهبر אو شـیطان خوאهـد   ]  حقیقی[هر که رא مرشد و رאهبری  ٣٢؛»نْ لَهُ شَیْخٌ فَشَیْخُهُ אلشَّیْطَانُکُیَ
  .بود

   ها در قرآن نمونه

معرفـی  رא  هـا  אسـوه در وجـوه مختلـف   و یات متعـدّد  مر، قرآن کریم در آبا توجّه به אهمیت و جایگاه אین א
  :دشو אشاره میها ذیالً  אز آنه به برخی کد کن می

انَتَا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبَادِنَـا  کَאمْرَأَتَ لُوطٍ فَرُوא אمْرأَتَ نُوحٍ وَکَلِلَّذِینَ  ضَرَبَ אللَّهُ مَثَالً﴿ : نمونه در کفر و אیمان
فـر  که کـ سـانى  کخـدא بـرאى    ؛وَقِیلَ אدْخُلَا אلنَّارَ مَـعَ אلـدَّאخِلِینَ   اًا عَنْهُمَا مِنَ אللَّهِ شَیْئهُمَا فَلَمْ یُغْنِیَصَالِحَیْنِ فَخَانَتَا

هـا   ما بودند و بـه آن  ۀدر نکاح دو بنده אز بندگان شایستهر دو ] هک[ل آورده ان لوط رא مثزن نوح و زאند  ورزیده
شـوندگان دאخـل    ها در برאبر خدא ساخته نبود و گفته شد بـا دאخـل   آن] هرאنشو[ارى אز دست کردند و کخیانت 

  .٣٣﴾آتش شوید

مْ کُمْ لِوَجْهِ אللَّهِ لَـا نُرِیـدُ مِـنْ   کُإِنَّمَا نُطْعِمُ أَسِیرאًوَ یَتِیماًوَ یناًکِحُبِّهِ مِسْ  یُطْعِمُونَ אلطَّعَامَ عَلَیوَ﴿ : نمونه در אنفـاق 
سـت  א ما برאی خشنودی خدא. دאدند بینوא و یتیم و אسیر رא خورאک می, ]خدא[دوستی ] پاس[به و ؛ ورאًکُلَا شُجَزَאءً وَ

  .٣٤﴾خوאهیم خورאنیم و پادאش و سپاسی אز شما نمی که به شما می

کمْ قَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءؤُא مِـنْ אلَّذِینَ مَعَهُ إِذْ قَالُوא لِةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَאهِیمَ وَمْ أُسْوَکُانَتْ لَکَقَدْ ﴿ :نمونه در تولّی و تبرّی
بـرאى   قطعـاً ؛ تُؤْمِنُوא بِاللَّهِ وَحْدَهُ  אلْبَغْضَاءُ أَبَدًא حَتَّیکمُ אلْعَدَאوَةُ وَبَیْنَکمْ وَبَدَא بَیْنَنَا وَفَرْنَا بِکَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ אللَّهِ وَ

ا אز شـما و  م :ه به قوم خود گفتندک گاه آن ،ستא وکشقى نیه با אویند سرمکسانى کאبرאهیم و ] پیروى אز[شما در 
ینه همیشگى پدیدאر کورزیم و میان ما و شما دشمنى و  یبه شما کفر م ،پرستید بیزאریم یאز آنچه به جاى خدא م

  .٣٥﴾ه فقط به خدא אیمان آوریدکشده تا وقتى 

فِي أَمْـوَאلِهِمْ حَـقٌّ   هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ وَ بِالْأَسْحَارِا یَهْجَعُونَ وَنَ אللَّیْلِ مَمِ انُوא قَلِیالًکَ﴿:  نمونه در عبادت و عبودیت
و در  ردنـد ک یطلـب آمـرزش مـ   ] אز خـدא [و در سـحرگاهان   غنودنـد  یو אز شب אندکى رא مـ ؛ אلْمَحْرُومِلِلسَّائِلِ وَ

  .٣٦﴾بود] معین[אموאلشان برאى سائل و محروم حقى 

ـ إِیتَـاءِ אلزَّ صَّـلَاةِ وَ إِقَـامِ אل אللَّـهِ وَ  رِکلَا بَیْعٌ عَنْ ذِلٌ لَا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَجَارِ﴿: نمونه در کسب و کار و تجـارت  اةِ کَ
پـا   ه نه تجارت و نه دאد و سـتدى آنـان رא אز یـاد خـدא و بـر     کمردאنى ؛ אلْأَبْصَارُتَتَقَلَّبُ فِیهِ אلْقُلُوبُ وَیَخُافُونَ یَوْمًا 

 ،شـود  یرو مـ  و هـا در آن زیـر   هـا و دیـده   ه دلکدאرد و אز روزى  یبه خود مشغول نم ماز و دאدن زکاتدאشتن ن
  .٣٧﴾هرאسند یم

                                                 
، چـاپ سـوم،   مثنـوی  אحادیـث  אلزمـان فروزאنفـر،   ، به نقل אز بـدیع ۶۰ عباسی، ص אهللا אللطیف بن عبد ، عبدمعنوی لطایف. ٣٢

 .۳۰ص  ،ش. ه ۱۳۶۱אنتشارאت אمیرکبیر، 

 .۱۰ /تحریم .٣٣
 .۹ـ  ۸ /دهر .٣٤

 .۴ /ممتحنه .٣٥

 .۱۷ـ  ۱۹ /ذאریات .٣٦

 .۳۷ /نور. ٣٧
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  .ه بیانگر جایگاه אین حقیقت אستکریم کو موאردی دیگر در آیات قرآن 

   لزوم אتّخاذ موضع عملی صحیح و مشخّص

گونـاگون فـردی، אجتمـاعی،    אسوه در وجوه  کهای ی אسوه و شناخت روش ۀאرאئ ،با توجّه به آنچه ذکر شد
عالوه אتّخـاذ موضـع   ه ب. ه باید به طور جدّی بدאن پردאخته شودکسیاسی، אقتصادی و غیره אز אهمّ אموری אست 

ه אنسان پس אز אیمان کعملی صحیح و مشخّص אز لوאزم אیمان و אعتقاد و אلتزאم عملی به دین אست؛ بدین معنا 
م عبودیت و بندگی در برאبر خدא در قبال אمتثال אوאمر که به حکאین אمر  کخدא و אسالم و شریعت و بعد אز دربه 

هـا و مرאحـل زنـدگی بـا      صـحنه  ۀسلوک خویش رא در کلیـ ام مسئول אست، باید خود رא و رفتار و کو אجرאی אح
بـه אتّخـاذ    چنین باید به حکم تبعیت אز شـریعت قوאنین אسالم و אصول عملی آن هماهنگ و همرאه سازد و هم

رو ضرورت تعیین موضع عملی و معرفت به چگونگی אتّخاذ موضع در   אز אین. وضع عملی مشخّص دست یازدم
  ٣٨.شود هر אمری روشن می

  و میزאن عمل אیمانی  پیوند אیمان و عمل
ناپـذیر   پیوندی אجتناب پیوند אیمان و عمل ،آیات و روאیاتی بسیار ه به صرאحتِکبل ،دین אمری ذهنی نیست

  :אست

دْ خَلَقْنَا אلْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَـافِلِینَ إِلَّـا אلَّـذِینَ آمَنُـوא وَعَمِلُـوא      لَقَ﴿
، وترین אعتدאل آفریـدیم کرאستى אنسان رא در نیه ب] هک[؛ אلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍ

ه گرویـده و  کـ سـانى رא  کمگـر  ، گردאنیـدیم  ى بازپست] مرאتب[ترین  سپس אو رא به پست
  .٣٩﴾خوאهند دאشت  منت یאند که پادאشى ب ردهکارهاى شایسته ک

אلْعَمَلُ أَخَوَאنِ אلْإِیمَانُ وَ« :فرمودند آن بارۀ در )وآله علیه אهللا لیص(رم که پیامبر אکאین پیوند آن چنان אست 
دوشـند و   رشته و هم کאیمان و عمل دو برאدر همرאه در ی ٤٠؛»دَهُمَا إِلَّا بِصَاحِبِهِأَحَ انِ فِي قَرَنٍ، لَایَقْبَلُ אللَّهُکشَرِی

  .پذیرد دوش خود نمی אز آن دو رא جز با هم کی خدאوند هیچ
 عمل صالحو  אیمانمیان  .ردک کیکتوאن آن دو رא تف دیگرند و نمیکهمرאه و دوشادوش ی عملو  אیمان

 )אلسالم علیه(مؤمنان  ه אمیرک شود، چنان ی به دیگری رאه برده میکز یאی دوسویی برقرאر אست و א رאبطه
  :فرموده אست

  در پرتو ]  אنسان[ ٤١؛بِالصَّالِحاتِ یُسْتَدَلُّ عَلَی אلْإِیمَانِتَدَلُّ عَلَی אلصَّالِحَاتِ وَفَبِالْإِیمَانِ یُسْ
                                                 

 .۳۵، ص ۱ج  ،م ۱۹۷۸، بیروت، يאلصدر، אلطبعة אالولی، دאر אلکتاب אللبنانباقر  ، محمدאالصول علم يف دروس. ٣٨

 .۴ـ  ۶ /تین. ٣٩

ولی، دאر אلفکر، بیـروت،  אلطبعة אأل بکر אلسیوطی،  يאلرحمن بن أب אلدین عبد  ، جاللאلنذیر אلبشیر أحادیث يف אلصغیر אلجامع .٤٠
، مؤسّسـة  אألفعـال  و אألقـوאل  أحادیـث  يف אلعمّال کنز، يאلهند يאلدین אلمتّق אلدین بن حسام ؛ عالء۴۷۹، ص ۱، ج ه ۱۴۰۱

אلْإِیمَـانُ  «: ه وאرد شده אسـت گون بدین )אلسالم علیه(مؤمنان  ؛ همین بیان شریف אز אمیر۹۵، ص ۱، ج ه ۱۴۰۹אلرسالة، بیروت، 
هُ     عَمَلُ أَخَوَאنِ تَوْأَمَانِ وَאلْوَ אیمـان و عمـل دو بـرאدر همـزאد و دو همـرאه      (» .أَحَـدَهُمَا إِلَّابِصَـاحِبِهِ  رَفِیقَـانِ لَایَفْتَرِقَـانِ لَایَقْبَـلُ אللـَّ

 .۱۳۶، ص ۲، ج אلکلم درر و אلحکم غرر شرح ).پذیرد ناپذیرند و خدאوند هیچ یک אز آن دو رא جز با همدوش خود نمی جدאیی

אلملقّـب   ي محمد بن אلنعمـان אلبغـدאد  אهللا دعب ، أبويمالאألَ؛ ۵۰ ، ص۲، ج يאلکاف: ؛ قریب به همین۱۵۶، کالم אلبالغه نهج. ٤١
، چـاپ سـنگی،   يجعفـر محمـد بـن حسـن אلطوسـ      ، أبويمالאألَ؛ ۲۷۷، ص ه ۱۴۰۳منشورאت جماعة אلمدرسین، قم،  بالمفید،

 .۲۰۴، ص ۳، ج אلحکم غرر شرح؛ ۲۳، ص ه ۱۳۱۳طهرאن، 
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  .ردب یابد و با אعمال صالح رאه به אیمان می אیمان به عمل صالح رאه می

אلْإِیمَـانُ عَمَـلٌ   « :ه אیمان به تمـامی عمـل אسـت   کآمده אست  )אلسالم علیه(همچنین در بیان אمام صادق 
  .ردאر אستکאیمان همه عمل و  ٤٢؛»لُّهُک

های عملی  نیازمند میزאن عمل אیمانیאست و  عمل אیمانی، אین آنچه مقبول و مطلوب نظام دین אست بر بنا
אز . אست و پیروی אز آن، عمل مبتنی بـر میـزאن אسـت   ا ه אین مالک ۀאرאئ ،سیره .خوאهد عملی می کمالو אست 
شـود،   ها دست یافت و آن جز در אلگـویی تـامّ و کامـل یافـت نمـی      ترین مالک رو باید به بهترین و محکم אین
אسْـتَنُّوא بِسُـنَّتِهِ   هُ أَفْضَـلُ אلْهَـدْيِ وَ  فَإِنَّمْ نَبِیِّکُאقْتَدُوא بِهَدْيِ وَ« :فرموده אست )אلسالم علیه(علی  مؤمنان אمیرکه  چنان

سـت و رفتارتـان رא بـا    א هـا  رאه و رسم پیامبرتان אقتدא کنید که بهترین) سیره(به رאه و رسم  ٤٣؛»فَإِنَّهَا أَهْدَی אلسُّنَنِ
  .ستא ها روش ترین کننده روش پیامبر تطبیق دهید که هدאیت

نهـادن  » تـامّ و حسـنه   ۀنمون«های روشن و گام در جای پای  کبرخاسته אز مال عمل אیمانی طریق نجات
با چنگ زدن به אین دو منبع אساسی אسـت   .אستا گش رאه جامع پیامبر ۀسیرو  کتاب خدאدرست به  کتمسّ. אست

  .شود که بصیرت الزم برאی عمل אیمانی حاصل می

که به خـدא   ستא پس بر ما شود، با توجه به مباحث ذکر شده אهمیت و جایگاه سیره به خوبی مشخص می
هـای روشـن دیـن و     هـای برپـای حـق و نشـانه     رجوع کنیم و אز אین پرچم) אلسالم علیهم(و سنت معصومان 

 ۀسـیر بازگشـت بـه   . های هدאیت رאه جوییم و مسیر خود رא אصالح کنیم و به سیرۀ نبوی بازگشت نماییم چرאغ

بـه سـبب دور شـدن אز آن     هـا  شـقاوت و  ها ذلّت، ها ترقیّ ۀאست و هم سعادتو  عزّت، حرّیتبازگشت به  نبوی
  .زالل אست ۀسرچشم

  

  

                                                 
  .۳۴، ص ۲، ج אلکافي. ٤٢

ـ   ، أبولرسولא آل عن אلعقول  تحف؛ ۱۱۰ ۀ، خطبאلبالغه نهج .٤٣ ، مکتبـة  يمحمد אلحسن بن علی بن אلحسین بن شـعبة אلحرّאن
 .۱۰۰، ص ه ۱۳۹۴، قم، يبصیرت



  



  
  
  
  
  

  جلسۀ دوم

  
  
  
  
  

  سیرۀ فردی و تربیتی
  אصل حفظ حدود אهللا

  
  
  



  אهدאف درس

  فردی و تربیتی؛ به عنوאن אولین אصل אز سیرۀ حفظ حدود אهللاآشنایی با  

  ؛شأن مؤمنهی אز درک جایگاه مهم אین אصل در زندگی هر فرد مسلمان و آگا 

  در رعایت אین אصل؛ )אلسالم علیه( مؤمنان אمیرو ) آلهو علیه אهللا صلی(خدא مشی رسول آشنایی با  

  .אست حفظ حدود אهللا رאه سعادت فرد و جامعهیابی به אین نتیجۀ אرزشمند و مهم که  دست 

  مروری بر مباحث پیشین

  :یشین به אین مباحث אشاره دאشتیمدر جلسۀ پ

  .شناسی אست شناسی و رفتار  که سیره همان سبک و مفهوم وאژۀ سیره و אینمعنا . ۱

ها رא بشناسیم و رعایت کنیم عملکـرد   سیره در وאقع אصولی پایدאر و مجموعۀ قوאعدی אست که אگر آن. ۲
 .کند و به عبارت دیگر سیره همان منطق عملی אست א אز خطا حفظ میرما 

دهد، یعنـی   אصول و قوאعد אست و برאی پیروی نمونۀ عملی אرאئه می אسالم مکتبی אست که دאرאی אین. ۳
به عبارت دیگر אسالم در . אست...)  و فردی، אجتماعی، خانوאدگی(م در وجوه مختلف رفتاری دאرאی אصولی مسلّ

 منظـور نظـر אسـالم،    برجا و محکم אست و אنسـانِ  ها نیز אصولی پا همۀ אین وجوه دאرאی سیره אست و אین سیره
 .ی و در نتیجه אستوאر و ثابت قدمאنسانی אست دאرאی منطق عمل

ها در همۀ عصرها؛ در  اده برאی همۀ نسلثابت אست و در نتیجه قابل אستف אز حیث אصول و مبانی سیره. ۴
 .عین توجه به جنبۀ متغیر آن

تی، خـانوאدگی،  دیریفـردی، אجتمـاعی، مـ   : نـد אز א بندی אعتباری عبارت وجوه سیره بر אساس یک تقسیم. ۵
 .אقتصادیسیاسی، نظامی و 

 ،طلب אسـت  پذیر و אلگو که אنسان به طور فطری موجودی אلگو جایگاه و אهمیت سیره و אینبررسی ضرورت، . ۶
در قـرآن بـه عنـوאن    ) آلهو علیه אهللا صلی(گو دאرد و معرفی شدن پیامبر پس برאی سیر به سوی کمال نیاز به אل

 .אین نیاز אستبرאی پاسخ به  حسنهאسوۀ 

عمـل אیمـانی    پذیر و طریق نجات، نا אجتناب و در آخر به אین موضوع پردאختیم که پیوند אیمان و عمل אمری. ۷
 .ستא ها نیازمند مالک عملی אست و سیره אرאئۀ אین مالکهم  عمل אیمانی .אست
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  بخش دوم

  سیرۀ فردی و تربیتی

  אصل حفظ حدود אهللا. ۱

   جایگاه حفظ حدود אهللا

دهد یکی با دیگری אختالط  فصل و پرده میان دو چیز אست که אجازه نمی ،مانع ،به معنای حاجز حدۀ مکل
 حـدّ . کنـد  ین رא אز زمین دیگر جدא میه אین زمکیعنی آن مرزی  »حدّ زمین«شود  مثالً وقتی گفته می ؛کند پیدא

  .دهد و تمیز میند ک ء رא אز אشیای دیگر جدא می ه آن شیکخصوصیتی אست  توصیف و ء شی

بندی به حـدود، حقـوق و رعایـت     ها و پای ها، کرאمت در אین بحث حفظ حدود אهللا به معنای حفظ حرمت
  بـود و هرگـز در  אهللا אعال و جامع حفـظ حـدود   ۀنمون) آلهو علیه אهللا لیص(ول خدא موאزین و قوאنین אست، و رس

אز پدرم אز سـیره  : گوید )אلسالم علیه(حسین . ردکن وزتجا אز آنحدی رین ت مکدر  وتاهی روא ندאشت وکباره  אین
אلْحَـقِّ وَلَـا    لَـا یُقَصِّـرُ عَـنِ   « :ه چگونه بود؟ فرمـود کدر خارج אز منزل پرسیدم  )وآله علیه אهللا صلی(رسول خدא 

  .نمود رد و אز آن تجاوز نمیک وتاهی نمیکحق  ۀبار هرگز در ٤٤؛»] لَا یَجُوزُهُ[یُجَاوِزُهُ 
                                                 

، ه ۱۴۱۶، قـم،  ي، אلطبعة אالولـی، אفسـت منشـورאت אلشـریف אلرضـ     يאلعارف يمک ي، אلزّبیر بن بکار، تحقیق سامאلموفّقیّات. ٤٤
אلشـیخ، درאسـة و     يאلمعـروف بـأب   يصبهانن جعفر بن حیّان אإل بن محمد بאهللا محمد عبد ، أبوآدאبه و يאلنب אخالق؛ ۳۵۷ ص

جعفـر محمـد بـن     ، أبـو אلرضا אخبار عیون ؛۲۴ص  ،ه ۱۴۰۹، بیروت، ي، אلطبعة אلثالثة، دאر אلکتاب אلعربيتحقیق אلسیّد אلجمیل
، ۱ج  ،شـارאت جهـان  ، אنتيאلالجـورد  يبتصحیحه و تذییله مهـدی אلحسـین   ي، عن)אلصدوق( يبن אلحسین بن بابویه אلقم يعل
، يאکبـر אلغفّـار    ي، عنی بتصحیحه عل)אلصدوق( يجعفر محمد بن علی بن אلحسین بن بابویه אلقم ، أبوخبارאأل يمعان؛ ۳۱۸ ص

، وثّق אصوله و خرّج حدیثـه و  يبکر אحمد بن אلحسین אلبیهق ، أبوאلنبوّة دالئل ؛۸۲، ص ش. ه ۱۳۷۹مکتبة אلصدوق، طهرאن، 
 بتعریـف  ءאلشـفا  ؛۲۸۹ـ   ۲۹۰، ص ۱، ج ه ۱۴۰۵، אلطبعة אالولی، دאر אلکتب אلعلمیـة، بیـروت،   يج هقلع يطعلّق علیه عبدאلمع

 ي، مؤسّسـة אالعلمـ  ينصر אلحسـن بـن אلفضـل אلطَبْرِسـ     אلدین أبوي ، رضאالخالق مکارم؛ ۲۰۵، ص ۱، ج אلمصطفی حقوق
אلـدین محمـد بـن مکـرّم אبـن منظـور،        مـال ، جعسـاکر  البـن  دمشق تاریخ مختصر؛ ۱۴، ص ه ۱۳۹۲للمطبوعات، بیروت، 

ـ    אلفرج عبد ، أبوאلمصطفی بأحوאل אلوفاء؛ ۷۸، ص ۲، ج ه ۱۴۰۴ـ   ۱۴۰۸אلفکر، دمشق،  אالولی، دאر אلطبعة  يאلـرحمن بـن عل
، אلصـفوة  صـفة ؛ ۴۶۹، ص ۲، ج ه ۱۳۸۶אلوאحد، אلطبعة אالولی، دאر אلکتب אلحدیثة، مصـر،   ، تحقیق مصطفی عبديאبن אلجوز

، يجـ  ، خـرّج أحادیثـه محمـد روّאس قلعـه    ي، حقّقه و علّـق علیـه محمـود فـاخور    يאبن אلجوز يאلرحمن بن عل لفرج عبدא أبو
אلفـرج   ، أبـو אلزّهـدیات  و אلحـدیث  علـم  يفـ  אلحـدאئق  کتـاب ؛ ۱۵۹، ص ۱، ج ه ۱۴۰۶אلرאبعة، دאر אلمعرفة، بیـروت،   אلطبعة
، ه ۱۴۰۸אلکتـب אلعلمیـة، بیـروت،    ، אلطبعة אالولی، دאر يطفی אلسبک، حقّقه و علّق علیه مصيאبن אلجوز يאلرحمن بن عل عبد
אلمعروف بابن אالثیـر، دאر אلفکـر، بیـروت،     بن محمد يאلحسن عل אلدین أبو ، عزّאلصحابة معرفة يف אلغابة אسد؛ ۲۶۲، ص ۱ ج

אلوهـاب אلنـویری،    بـن عبـد   אلـدین אحمـد   ، شـهاب אالدب فنـون  يفـ  אالرب نهایـة ؛ ]»لَا یَتَجَاوَزُهُ«[ ۳۲، ص ۱، ج ه ۱۴۰۹
 ،אلسّـیر  و אلشـمائل  و يאلمغـاز  فنون يف אالثر عیون؛ ۲۷۷، ص ۱۸، ج ه ۱۳۴۱ ـ ۱۴۰۵ ولی، دאر אلکتب אلمصریة،אأل אلطبعة

 أسـماء  يفـ  אلکمـال  تهـذیب ؛ ۴۱۵، ص ۲، ج ه ۱۴۰۶ بن یحیی بن سیّد אلنّـاس، دאر אلحضـارة، بیـروت،    אهللا محمد بن عبد

؛ ۲۱۷، ص ۱، ج ه ۱۴۰۶، تحقیق بشار عوّאد معروف، مؤسّسة אلرسالة، بیـروت،  يאلحجّاج یوسف אلمز أبوאلدین  ، جمالאلرّجال
تحقیـق عمـر   ، يحمـد بـن عثمـان אلـذهب    أمحمد بن   אهللا عبد أبو  אلدین ، شمسאألعالم و אلمشاهیر طبقات و אالسالم تاریخ
 يفـ  אلیقضـان  عبـرة  و אلجنـان  مرآة؛ ۴۴۷، ص ۱، ج ه ۱۴۰۹، ، بیروتي، אلطبعة אلثانیة، دאر אلکتاب אلعربيدאلسالم تدمر عب
؛ ۲۴، ص ۱، ج ه ۱۳۹۰، بیـروت،  ي، مؤسّسـة אالعلمـ  ي بن אسعد אلیـافع אهللا حمد عبد ، أبومאلزمان حوאدث من یعتبر ما معرفة

ـ يאلفدאء אسماعیل بن عمر بن کثیر אلدمشق ، أبوشمائل אلرسول ـ ، شرح و تحقیق مصطفی عبدאلوאحد، دאر אلرאئ ، بیـروت،  يد אلعرب



۲۰  
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 :אنـد  پیـامبر آورده  ۀسیر ۀبار در )אلسالم علیه( مؤمنان אمیرאز  )אلسالم علیه(نیز אز حسین  بَالذُریو  سعد אبن
فرאتـر   دאشـت و אز دیـن پـا    وتـاهی روא نمـی  کحـق   ۀبـار  هرگـز در  ٤٥؛»لْحَقِّ وَلَـا یَجُـوزُ אلـدِّینَ   لَا یُقَصِّرُ عَنِ א«

  .گذאشت نمی

ین بود، چون حافظ دین و אسالم بود و אسالم به تمامی حد حافظ حدود د) وآله علیه אهللا لیص(خدא  رسول
  .مرز אست و

אصل حفظ  ،شود مرאحل مشاهده می ۀن אصلی مطلق در تمام אمور و کلّیزندگی پیامبر به عنوא درآنچه 
افرאن و که در برخورد با کאین אصل نه تنها در برخورد با مؤمنان و مسلمانان . حدود و مرزهای אلهی אست

شده  همه چیز باید در مرز خویش و حدود تعیین. رعایت شود ،و حتی دشمنان حربی نیز الزم אست انکمشر
  :فرماید ریم میکخدאوند در قرآن . ها رא ندאرد کس حقّ تعدّی אز آن ر گیرد و هیچقرא

حدود   אین אست؛ אلظَّالِمُوَن هُمُ كَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ אللَّهِ فَأُولئِאللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ حُدُودُ كَتِلْ﴿
ننـد  کאلهى تجـاوز  ] امکאح[ه אز حدود کسانى کنید و کپس אز آن تجاوز م ،אلهى] امکאح[

  .٤٦﴾ارאنندکآنان همان ستم

אی אز  مرزشناسی אز مبانی אعتقادی אست و אسـالم مجموعـه  . אین باید مرزها رא شناخت و مرزبان بود بر بنا
حرکـت در مرزهـا    ند، زیـرא ک ها عدول نمی شکند و אز آن میهرگز مرزها رא ن، زست و مؤمن رאهرو در مرא مرزها

 در جهـنّم  و گـام نهـادن   خروج אز صرאط ،مرزها و خروج אز. אستدر بهشت אلهی  و قدم زدنحرکت در صرאط 
  .אست

رא پاس ها  رא بشناسند و آن ند تا אهل אیمان مرزهای אلهیک ید میکخدאوند אین چنین بر حفظ حدود خود تأ
ـ مْ لِلّـهِ وَ کُنَا أَتْقَاأَ« :فرمود می خود بارۀ در )وآله علیه אهللا لیص( אکرمخدא رسول  ۀترین بند مرزبان. دאرند مْ أَعْلَمُکُ

  .ترینتان به حدود خدא هستم ترین شما و عالم من خدאترس ٤٧؛»لِحُدُودِ אللَّهِ

 .رفتنـد  א بودنـد و بـه رאه آن حضـرت مـی    پیامبر برترین حافظان حـدود خـد   ۀمدرسحقیقی یافتگان  تربیت
  :فرماید می، )אلسالم علیه(یافتۀ مکتب پیامبر، אمام علی  وאالترین تربیت

أَنْ أَعْصِيَ אللَّـهَ فِـي نَمْلَـةٍ أَسْـلُبُهَا       هَا عَلَیکِوَאللَّهِ لَوْ أُعْطِیتُ אلْأَقَالِیمَ אلسَّبَْعةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَا
  .٤٨فَعَلْتُهُ اجُلْبَ شَعِیرَةٍ مَ

                                                                                                                                            
 אلبدאیة؛ ۶۰۳، ص ۲، دאر אلکتب אلعلمیة، بیروت، ج يאلشاف ، همو، ضبّطه و صحّحه אحمد عبدאلنبویّة אلسیرة؛ ۶۷، ص ه ۱۴۰۷

 و אلزوאئـد  مجمـع ؛ ۳۷، ص ۶، ج ه ۱۴۰۸אلترאث אلعربی، بیـروت،   ، همو، تحقیق علی شیری، אلطبعة אالولی، دאرאحیاءאلنهایة و
 يفـ  אلبیضـاء  אلمحجّة؛ ۲۷۴، ص ۸، ج ه ۱۴۰۲، بیروت، ي، دאر אلکتاب אلعربيאلهیثم بکر   يبن أب يאلدین عل نور، אلفوאئد منبع

، אلطبعة אلثانیة، يאکبر אلغفّار  ي، صحّحه و علّق علیه علي، محمد بن אلمرتضی אلمدعو ملّا محسن אلفیض אلکاشانאالحیاء تهذیب
، دאر אلفکـر،  حیـاة אلصـحابة  ، ي؛ محمد یوسف אلکاندهلو۱۵۱، ص ۱۶، ج אألنوאر  ربحا؛ ۱۶۱، ص ۴دفتر אنتشارאت אسالمی، ج 

  .۲۵، ص ۱، ج ه ۱۴۰۸بیروت، 

 أنسـاب ؛ ۴۲۴، ص ۱، ج ه ۱۴۰۵بیـروت للطباعـة و אلنشـر، بیـروت،       محمـد بـن سـعد، دאر   אهللا عبـد  ، أبوאلکبری אلطبقات .٤٥

. م ۱۹۵۹دאر אلمعـارف، אلقـاهرة،   ولی، ، אلطبعة אألאهللا محمد حمید ، تحقیق۱، ج يאلحسن אحمد بن یحیی אلبَالذُر ، أبوאالشرאف
  .۳۸۸ ص

  .۲۲۹ /بقره. ٤٦

  .۴۱۹، ص ۱۱، ج אلعمّال کنز. ٤٧
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ست بـه مـن   ها א ی آنها گانه رא با آنچه در زیر آسمان های هفت ه خدא سوگند אگر אقلیمب
هرگـز  ، אی نافرمـانی کـنم   ه خدאوند رא با گرفتن پوست جـوی אز دهـان مورچـه   کبدهند 

  .نخوאهم کرد

   شأن مؤمن

. אسـت مرزنگهـدאر   و مرزبـان  ،در رویارویی با دشمنحتی  ،رאمو ۀشأن مؤمن مرزبانی אست و متّقی در هم
  :گوید باره می אستاد شهید مرتضی مطهری در אین

قـرآن   ،و ضـدّ ماسـت حـدّی در کـار אسـت؟ آری     אست  کآیا آن جایی که دشمن مشر
و ؛ تَدِینَلَا تَعْتَدُوא إِنَّ אللَّهَ لَا یُحِبُّ אلْمُعْمْ وَکُقَاتِلُوא فِي سَبِیلِ אللَّهِ אلَّذِینَ یُقَاتِلُونَوَ﴿ :فرماید می

بجنگید ولى אز אندאزه درنگذریـد زیـرא خدאونـد     ،جنگند  یدر رאه خدא با کسانى که با شما م
  .٤٩﴾دאرد  ینمارאن رא دوست کتجاوز

هـا توصـیه    در جنـگ  )אلسـالم  علیـه ( مؤمنـان  אمیـر و ) وآله علیه אهللا لیص(رم کپیامبر א
ه بـا شـما   کـ یگر دستی ندאرد دشمن אفتاده אست و مجروح אست و د אگر مثالً، ردندک می

אز  بندیـد، نها  آب رא به روی آن. باشید اری ندאشتهکبه مجروح آسیبی نرسانید و  ،بجنگد
 ٥٠... .گاز سمّی אستفاده نکنید، 

                                                                                                                                            
، אفسـت  ي، تحقیق سلیم אلنعیمي محمود بن عمر אلزمخشرאهللا ، جارאألخبار نصوص و אالبرאر ربیع؛ ۲۲۴، کالم אلبالغه نهج. ٤٨

محمـد אلحسـن بـن     ، أبـو אلقلـوب  אرشاد؛ ۵۶، ص ۱، ج אلخوאطر تنبیه؛ ۵۰۳، ص ۳، ج ه ۱۴۱۰دאر אلذخائر للمطبوعات، قم، 
، אلقـدیم  يمسـتحق  אلـی  אلمسـتقیم  אلصـرאط ؛ ۲۱۷، ص ۲، ج ه ۱۳۹۸للمطبوعات، بیروت،  ي، مؤسّسة אالعلميمحمد אلدیلم

، אلطبعة אالولی، אلمکتبة אلمرتضویة، يباقر אلبهبود ، تحقیق محمديאلبیاضي אلنباط يبن یونس אلعامل يمحمد عل אلدین أبو  زین
 .۳۴۸، ص ۴۰، ج אألنوאر  بحار؛ ۱۶۳، ص ۱، ج ه ۱۳۸۴

   ۱۹۰ /بقره. ٤٩

کرد و אخـالق   گذאشت، آنان رא جمع می چنین بود که وقتی فرماندهی رא به کسی وאمی) آلهو علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم  ۀسیر. ٥٠
: باره روאیـت شـده אسـت کـه فرمـود      در אین )אلسالم علیه(אز אمام صادق . دאد نظامی אسالم و حدود אلهی رא به אیشان تذکر می

سِیرُوא بِسْمِ אللَّهِ وَبِاللَّهِ وَفِـي  : إِذَא أَرَאدَ أَنْ یَبْعَثَ سَرِیَّةً دَعَاهُمْ فَأَجْلَسَهُمْ بَیْنَ یَدَیْهِ ثُمَّ یَقُولُ) وآله علیه אهللا لیص(انَ رَسُولُ אللَّهِ کَ«
ا أَنْ   وَلَا אمْـرَأَةً وَلَـا تَقْطَعُـوא شَـجَرאً     وَلَا صَبِیّاً فَانِیاً مِلَّةِ رَسُولِ אللَّهِ، لَا تَغُلُّوא وَلَا تَمَثَّلُوא وَلَا تَغْدِرُوא وَلَا تَقْتُلُوא شَیْخاً  אللَّهِ وَعَلَیسَبِیلِ  إِلـَّ

، گرفت گروهی رא برאی پیکار אعـزאم کنـد   بود که هرگاه تصمیم میچنین ) آلهو علیه אهللا لیص(رسول خدא  ۀسیر ؛تَضْطَرُّوא إِلَیْهَا
حرکت کنید به نام خدא و برאی خدא و در رאه خدא و بر آیین رسـول  : فرمود گاه می نشاند، آن خوאند و برאبر خود می آنان رא فرא می

ید، پیرمردها و کودکان و زنان رא نکشید و نکنید، خالف پیمان نکن) بریدن אعضای بدن(ناجوאنمردאنه نیرنگ مورزید، مُثْله . خدא
، ۵، ج يאلکـاف  ؛»אی جـز آن نباشـد   کـه چـاره   ها پرهیز کنید مگر آن درختان رא قطعه قطعه نکنید و אز بریدن و تباه ساختن آن

، ي، محمـد بـن אلحسـن אلحـرّ אلعـامل     אلشـریعة  مسائل تحصیل אلی אلشیعة وسائل؛ ۱۳۸، ص ۶، ج אالحکام  تهذیب؛ ۲۷ ص
ـ   يאلشـیرאز  يאلرحیم אلربّـان  یح و تحقیق و تذییل عبدبتصح ، אلموطّـأ : ک.؛ ر۴۳، ص ۱۱، بیـروت، ج  ي، دאرאحیـاء אلتـرאث אلعرب
، بیروت، ي، دאرאحیاء אلترאث אلعربيאلباق بن أنس، صحّحه و رقّمه و خرّج أحادیثه و علّق علیه محمد فؤאد عبد ك مالאهللا عبد أبو

 ي، شرح و تحقیـق قاسـم אلشـماع   ي محمد بن אسماعیل אلبخارאهللا عبد ، أبوאلبخاری صحیح؛ ۴۴۷ـ   ۴۴۸، ص ۲، ج ه ۱۴۰۶
 ،يאلحسین مسلم بـن אلحجّـاج אلقشـیر    ، أبومسلم صحیح؛ ۴۷۸، ص ۴، ج ه ۱۴۰۷، אلطبعة אالولی، دאر אلقلم، بیروت، يאلرفاع

ـ  يبشرح אلنوو  يאلـرحمن אلـدאرم    بـن عبـد  אهللا د، عبـ يאلـدאرم  سـنن ؛ ۳۷، ص ۱۱، ج ه ۱۴۰۷، بیـروت،  ي، دאر אلکتـاب אلعرب
אلمعروف بـابن ماجـة،    ي محمد بن یزید אلقزوینאهللا عبد ، أبوماجة אبن سنن؛ ۲۸۴، ص ۲، دאرאحیاء אلسنّه אلنبویّة، ج يאلسمرقند

بـن  دאود سـلیمان   ، أبودאود  يأب سنن ؛۹۴۷، ص ۲، ج ه ۱۳۹۵، بیروت، ي، دאرאحیاء אلترאث אلعربيאلباق تحقیق محمد فؤאد عبد
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אز אصـل تجـاوز    ،ز کردن در موאردی جایز אسـت؟ هرگـز  ه אز حد تجاوکشود گفت  آیا می
  ٥١.... ردن در هیچ موردی جایز نیستک

توאن پیش رفت  ه دین אجازه دאده אست میکجا  پس تا آن؛  אستحافظ حدود אهللا و أنی دאردمؤمن چنین ش
  :فرماید خدאوند می .و بیش אز آن خیر

در رאه خدא و ؛ لَا تَعْتَدُوא إِنَّ אللَّهَ لَا یُحِبُّ אلُْمعْتَدِینَمْ وَکُقَاتِلُوא فِي سَبِیلِ אللَّهِ אلَّذِینَ یُقَاتِلُونَوَ﴿
ارאن رא کجنگند بجنگید ولى אز אندאزه درنگذرید زیرא خدאوند تجاوز  یکه با شما م با کسانى
  .٥٢﴾دאرد  یدوست نم

 אهللا فی سبیلتوאن آن رא  ز حق אست و دیگر نمیارزאر در مرزها وگرنه تجاوز אکارزאر در رאه خدא، یعنی ک
א د در جنگ و نبردِ ناچار نیز باید אبتدفرماین ه علما و فقهای אسالم میکست א جا אین حدود تا آن. ردکمحسوب 

. ارزאر مطرح אستک گاه در صورت عدم پذیرش ت شود، آنو אین حدود رعای دعوت به אسالم و محاسن آن باشد
  :نویسد فاضل مقدאد سیوری می

مَحَاسِنِ אلْإِسْلَامِ وَإِقَامَةِ   لَیعْدَ אلدُّعَاءِ إِאلْبُغَاةِ إِلَّا بَفَّارِ وَکُאلْمُقَاتَلَةُ لِلْلَا یَجُوزُ אلُْمحَارَبَةُ وَ אِعْلَمْ أَنَّهُ
  ٥٣.אلْحُجَّةِ عَلَیْهِمْ

                                                                                                                                            
، אالخبـار  عیـون ؛ ۴۹ ـ  ۵۰، ص ۲، ج ه ۱۳۷۱، مصـر،  ي، אلطبعة אالولی، شـرکة مکتبـة و مطبعـة אلحلبـ    يאألشعث אلسجستان

جعفـر אحمـد بـن     ، أبـو אلمحاسـن ؛ ۱۰۷، ص ۱، بیروت، ج ي، دאر אلکتاب אلعربي بن مسلم بن قُتَیْبَة אلدینورאهللا  محمد عبد أبو
؛ ۲۹۴، ص ه ۱۳۷۰אلمحـدّث، دאر אلکتـب אالسـالمیة، طهـرאن،      يאلـدین אلحسـین    ، بـه אهتمـام جـالل   يمحمد بن خالد אلبرق

ـ   ، أبوאلصغیر  אلمعجم  دعـائم ؛ ۴۵ ـ  ۱۲۳، ص ۱، ج ه ۱۴۰۳، دאر אلکتـب אلعلمیـة، بیـروت،    يאلقاسم سلیمان بن אحمـد אلطبرאن

، تحقیـق آصـف بـن علـی אصـغر      يیمحنیفة אلنعمان بن محمد אلتم ، أبوאالحکام و אلقضایا و אلحرאم و אلحالل ذکر و אالسالم
دאر אلمعرفة، بیروت، ، يبکر אحمد بن אلحسین אلبیهق ، أبوאلکبری אلسنن؛ ۳۷۷، ص ۱، ج ه ۱۳۸۹ فیضی، دאر אلمعارف، אلقاهرة،

ـ    ، أبوאلسالم مدینة أو بغدאد تاریخ؛ ۴۹، ص ۹ج  ، ۳، دאر אلکتـب אلعلمیـة، بیـروت، ج    يאلخطیـب אلبغـدאد   يبکر אحمـد بـن عل
، ه ۱۴۱۰، قـم،  ي، مؤسّسة אلنشر אالسالميبن אلبرّאج אلطرאبلس אلعزیز ، عبدאلمهذّب؛ ۳۷۷، ص ۶ج  و ۲۹۶، ص ۴ج ، ۳۹۰ ص
، ۱۰، ج ه ۱۴۰۶روت، ، دאر אلمعرفـة، بیـ  يبکر محمد بن אحمد بن سـهل אلسّرخسـ   אلدین أبو ، شمسאلمبسوط؛ ۳۰۳، ص ۱ ج
، ۲، ج ه ۱۴۱۰، قـم،  ي، مؤسّسـة אلنشـر אالسـالم   يبن אدریس אلحلّجعفر محمد א ، أبوאلفتاوی لتحریر يאلحاو אلسرאئر؛ ۵ ص
؛ ۴۸۳ـ   ۴۸۴، ص ۱، אلمطبعـة אلسـلفیة، ج   ي بن אحمد بـن قُدאمَـة אلمَقْدِسـ   אهللا محمد عبد אلدین أبو ، موفقאلمقنع؛ ۷ـ   ۸ ص

، ه ۱۳۱۸عـة אلمؤیـد، مصـر،    مطب، אلعبّاس אحمد بن تیمیّـة  אلدین أبو ي، تقאالسالمیة אلحکومة وظائف أو אالسالم يف אلحسبة
ـ  ، دאر)אبن قیّم אلجوزیة(بکر   يאلدین محمد بن أب  ، شمسאلعباد خیر هدی يف אلمعاد زאد؛ ۸۰ص ، بیـروت،  يאحیاء אلترאث אلعرب
حمـد  أאلـدین    ، شـهاب אلثمانیة אلمسانید بزوאئد אلعالیة אلمطالب؛ ۳۱۵ـ   ۳۱۸، ص ۵، ج אلزوאئد مجمع؛ ۷۲، ص۲، ج ه ۱۳۹۱
، ۴، ج אلعمّـال  کنـز ؛ ۱۵۰، ص ۲، دאر אلمعرفـة، بیـروت، ج   يאلـرحمن אالعظمـ    تحقیـق حبیـب  ، ين حجر אلعسقالنب يبن عل
، ه ۱۴۰۴، قم، يאلنجف يمکتبة אلمرعش، ي، محمد بن مرتضی אلمدعو ملّا محسن אلفیض אلکاشانيאلوאف؛ ۴۸۰ و ۴۷۸، ۳۸۰ ص
ـ   تیمیّـة  البـن  אالخیار سیّد أحادیث من אالخبار یمنتق شرح אالوطار نیل؛ ۱۷، אبوאب אلجهاد، ص ۲ ج بـن   ي، محمـد بـن عل

אلطبعـة אلرאبعـة، دאر אلفکـر، بیـروت،      ،، אلسـیّد אلسـابق  אلسنّة فقه؛ ۲۳۰ـ   ۲۴۹، ص ۷، دאر אلحدیث، אلقاهرة، ج يمحمد אلشوکان
سّسة مناهل אلعرفان، بیروت، ؤ، مي، אلطبعة אلثالثة، مکتبة אلغزאليאلصابون يعل ، محمدאلبیان روאئع؛ ۲۸ـ   ۳۱ ، ص۳ ج. ه ۱۴۰۳
 .۲۳۳ـ  ۲۳۴، ص ۱ ، جه ۱۴۰۰

  .۴۳ـ  ۴۵، ص نبوی ۀسیر. ٥١

  .۱۹۰ /بقره. ٥٢

زאده، أشرف علی  باقر شریف ، علّق علیه محمدي אلسیورאهللا אلدین אلفاضل אلمقدאد بن عبد  ، جمالאلقرآن فقه يف אلعرفان کنز. ٥٣
  .۳۹۲، ص ۱، ج ه ۱۳۸۴طبعة אالولی، אلمکتبة אلمرتضویة، طهرאن، ، אليباقر אلبهبود تصحیحه و אخرאج אحادیثه محمد
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س אز دعوت به محاسـن אسـالم و   فّار و אهل بغی جایز نیست، مگر پکجنگ و محاربه با 
  .حجّت بر آنان ۀאقام

אست وگرنه ه אگر پذیرفت مقصود حاصل شده کرد کیعنی אبتدא باید دشمن رא به حق و پذیرش آن دعوت 
رد کرفتار و عمل. رعایت אین אمور حفظ حدود و אصول אست. ردکارزאر کتوאن  پس אز אتمام حجّت می گاه آن
 بود، حتی در رویارویی با دشمن حفظ حدود אهللا ۀوجوه سرشار אز روحی ۀدر هم نیز )אلسالم علیه( مؤمنان אمیر
  .ومت حقکرده بر حق و حکخروج  افر حربی یا אهل بغیِک

های غـارتگر قاسـطین    رא برאی دفع گروه ٥٤جاریة بن قُدאمهحافظ حدود دین، آن هنگام که و  مؤمنان میرא
  :رد، وقت مشایعت و به هنگام ودאع به אو چنین گفتک אعزאم می

وَإِنْ  لَا دَאبَّةًوَ وَلَا وَلَدאً َوالَ تَغْصِبَنَّ مَاالً אًوَلَا مُعَاهِد اًیرُ وَلَا تَحْتَقِرْ مُسْلِمאِتَّقِ אللَّهَ אلَّذِي إِلَیْهِ تَصِ
  ٥٥.אلصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا   صَلِّوَ حَفِیتَ وَتَرَجَّلْتَ

پیمانی  هم ]کافر[پروא کن و مبادא که مسلمان یا ست א ه بازگشتت به سوی אوکאز خدאیی 
پای و  هچه برهنند و چارپای کسی رא غصب کنی، אگره مال و فرزکو مبادא  رא خوאر بدאری

  !نکو نماز رא در وقت אدא  پیاده مانده باشی

آموخـت و مرزبـان قرآنـی تربیـت      گونه مرزبـانی مـی   אین )وآله علیه אهللا صلی( پیامبر ۀمدرس ۀتربیت یافت
  :ندک گونه توصیف می ریم مرزبانی و مرزبانان حدود אلهی رא אینکقرآن . ردک می

رَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجِري مِنْ تَحْتِهَا אلْأَنْهَارُ خَالِـدِینَ   حُدُودُ אللَّهِ وَ مَنْ یُطِعِ אللَّهَ وَ كَتِلْ﴿
کس אز خدא و پیـامبر אو אطاعـت   ام אلهى אست و هر کها אح אین؛ אلْفَوْزُ אلْعَظِیمُ كَا وَ ذلِفِیهَ

در آن . آن نهرهـا روאن אســت ] درختــان[ه אز زیـر  کــآورد  هـایى در  وى رא بـه بــاغ  کنـد 
  .٥٦﴾امیابى بزرگ אستکو אین همان  אند جاودאنه

                                                 
بـود، אز   )אلسـالم  علیـه (مؤمنـان   و هم אز אصحاب אمیر) آلهو علیه אهللا لیص(هم אز אصحاب رسول خدא  يجاریة بن قُدאمه سعد. ٥٤

در . روאن در کنـار אمـام بـود   در سه جنگ جمل و صفّین و نهـ . ها همرאه حضرت و وفادאر به אو بود אصحابی که در تمام سختی
کردند و قتـل و غـارت    های تحت حکومت אمام تهاجم می های غارتگر سپاه شام به فرمان معاویه به سرزمین دورאنی که گروه

אسـتوאر אیسـتاد و بـه عنـوאن      )אلسـالم  علیـه (دאدند، אو بر سر پیمان خویش با אمام  کردند و مردم در دفاع سستی نشان می می
نیـت   אو رא فردی نیکو سیرت و پاک )אلسالم علیه(علی . های غارتگر و پیکار با آنان شد جانب אمام عازم تعقیب گروهفرمانده אز 

همو بود که אز مردم مدینه و مکه برאی حسـن بـن علـی     )אلسالم علیه(مؤمنان  پس אز شهادت אمیر. و אز خاندאنی صالح نامید
 يאسـحاق אبـرאهیم بـن محمـد אلکـوف      ، أبوאلغارאت :ک.ر. ید بن معاویه درگذشتوی در روزگار یز. بیعت گرفت )אلسالم علیه(

، چاپ دوم، אنتشـارאت אنجمـن   )محدّث( یאرمو یאلدین حسین ، با مقدّمه و حوאشی و تعلیقات جالليאلمعروف بابن هالل אلثقف
 ،يجعفر محمد بـن אلحسـن אلطوسـ    ، أبو)يאلکشّ رجال( אلرّجال معرفة אختیار؛ ۶۲۳ـ   ۶۲۸ص , ۲ج  .ش. ه ۱۳۵۵آثار ملی، 

 يفـ  سـتیعاب אإل؛ ۹۱ ـ  ۱۰۵ص . ش. ه ۱۳۴۸، אنتشـارאت دאنشـگاه مشـهد،    يصحّحه و علّق علیه و قدّم له حسن אلمصطفو
ـ   ، بهامش אإليאلمالک يאلبر אلقرطب  بن محمد بن عبدאهللا ، یوسف بن عبدصحابאأل سماءأ ، بیـروت،  يصـابة، دאر אلکتـاب אلعرب
 אالصابة؛ ۳۶۴ـ   ۳۶۶، ص ۵، ج دمشق تاریخ مختصر؛ ۳۱۴، ص ۱، ج אلصحابة معرفة يف אلغابة سدأ ؛۲۴۷ـ   ۲۴۸، ص ۱ ج

 معجم؛ ۲۱۹ـ   ۲۲۰، ص ۱، بیروت، ج ي، دאر אلکتاب אلعربيאبن حجر אلعسقالن يאلدین אحمد بن عل  ، شهابאلصحابة تمییز يف

   .۳۱ـ  ۳۲، ص ۴، ج ه ۱۴۰۳، دאر אلزهرאء، بیروت، يلخوئא ي، אلسیّد أبوאلقاسم אلموسوאلروאة طبقات تفصیل و אلحدیث رجال

  .۶۲۴، ص ۲، ج אلغارאت. ٥٥

  .۱۳ /نساء .٥٦
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  :ندک مقابل אینان رא چنین وصف می ۀقرآن کریم نقط

س کو هر ؛ لَهُ عَذَאبٌ مُهِینٌلْهُ نَارًא خَالِدًא فِیهَا وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِوَمَنْ یَعْصِ אللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ﴿
آورد  وى رא در آتشـى در  ،ز نمایـد د و אز حدود مقرر אو تجاونکאز خدא و پیامبر אو نافرمانى 

  .٥٧﴾آور אست ه هموאره در آن خوאهد بود و برאى אو عذאبى خفتک

دאرنـد، در پـی אیشـان     رא خوאر می  کنند و آن به آن مرزها توهین میو شکنند  که مرزهای אلهی رא می اننآ
  .ننده אستکآمیز و خوאر عذאبی توهین

  آموزش مرزبانی

وאجبات و محرّمات، . موزش مرزبانی و אیجاد تقوאی الزم برאی حفظ حدود אستאز جهتی آ قایقبیان אین ح
ه אنسان رא بـرאی رفـتن بـه مرאتبـی     کروهات مرزهایی אست کمستحبات و م روهات، مرز אست؛کستحبات و مم

مـام  گشـای א  ؛ زیرא به دلیل فرمایش אرزشمند و رאهدهد، אلبته در پی رعایت وאجبات و محرّمات باالتر تمرین می
אگر مستحبات بـه وאجبـات زیـان     ٥٨»إذَא أضَرَّتِ אلنَّوَאفِلُ بالفَرَאئِضِ فَارفُضوُها«: فرماید که می )אلسالم علیه(علی 

  .رساند مستحبات رא وאگذאرید

نـی تـا   ک تمرین مرزبانی אست؛ אز אین אمور آغاز می های مربوط بدאن אلعمل و دستور بسیاری אز אمور جزئی
به حدود و حفظ شرאیع و سـنن موجـد کمـال אیمـان      عمل. نیکمرزهای مهم رא خوب حفظ  ه بتوאنیک گاه آن

الت کبرخی دچـار مشـ   אلبته گاهی ٥٩.مالی نیز نباید دאشته باشدکאنتظار سیر  که حافظ حدود نیست אست و آن
אمّا مـرز   کنند حبات و مکروهات رא رعایت میبعضی مرز مست. شوند بینشی و منطقی در حفظ حدود و مرزها می

هدف رא هیچ درنیافته אست، بـه אشـتباه    ست که شخصא אین بدאن معنا. کنند میوאجبات و محرّمات رא رعایت ن
ه در بیرאهـه  کـ سـی אسـت   کماننـد   ،نـد ک ه بدون بصیرت عمل مـی کאنسانی . رده אستکرفته و در بیرאهه سیر 

  .אینان אساساً مرزبان نیستند ٦٠،אز هدف و مقصد دورتر شده אست تر حرکت کند رود و هرچه سریع می

                                                 
  .۱۴ /نساء .٥٧

  .۲۶۹، حکمت אلبالغه  نهج. ٥٨

مَـنْ لَـمْ یَعْمَـلْ بِهَـا لَـمْ      بِهَا אسْـتَکمَلَ אلْإِیمَـانَ وَ  ، فَمَنْ عَمِلَ وَشَرאیِعَ وَسُنَناً إِنَّ لِلْإِسْلَامِ حُدُودאً«: אلعزیز گفته אست عمر بن عبد. ٥٩
אلحکم،   بن عبدאهللا محمد عبد ، أبوأصحابه و أنس بن كمال אالمام ماروאه علی אلعزیز  عبد بن عمر سیرة» .یَسْتَکمِلِ אلْإِیمَانَ

  .۶۰، ص ه ۱۴۰۴نسخها و صحّحها و علّق علیها אحمد عبید، عالم אلکتب، 

کننـده بـدون بصـیرت چـون رونـده در       عمل؛ غَیْرِאلطَّرِیقِ، لَا َیزِیدُهُ سُرْعَةُ אلسَّیْرِ إِلَّا بُعْدאً  السَّائِرِ عَلَیغَیْرِ بَصِیرَةٍ کَ  אلْعَامِلُ عَلَی«. ٦٠
ـ  אلرضـا  فقه ؛)אلسالم علیه(אمام صادق  ».نیاورد] אز مقصد[بیرאهه אست که سرعت حرکت برאیش جز دوری  بـن   ي، אالمـام عل

لالمـام אلرضـا    يאلبیت إلحیـاء אلتـرאث، אلطبعـة אالولـی، نشـر אلمـؤتمر אلعـالم         یق مؤسّسة آل، تحق)אلسالم علیه(موسی אلرضا 
ـ  ، أبويאالمال؛ ۴۳، ص ۱، ج يאلکاف؛ ۱۹۸، ص אلمحاسن؛  ۳۸۱ ص. ه۱۴۰۶، مشهد، )אلسالم علیه( بـن   يجعفر محمد بن عل

 ،אلرسـول  آل عن אلعقول تحف ؛۳۴۴، ص ه ۱۴۰۰للمطبوعات، بیروت،  ي، مؤسّسة אالعلم)אلصدوق( يאلحسین بن بابویه אلقم
، ۲، ج ه ۱۴۰۵אالضـوאء، بیـروت،     نعمـة، دאر אهللا ، تحقیـق عبـد  يبن عثمـان אلکرאجکـ   ي، محمد بن علאلفوאئد کنز؛ ۲۶۹ ص
للمطبوعـات، بیـروت،    ي، אلطبعـة אالولـی، مؤسّسـة אالعلمـ    يمحمد بن אلفتّال אلنیسـابور  يعل ، أبوאلوאعظین  روضة؛ ۱۰۹ ص
، אلطبعة אلثالثـة، مؤسّسـة   ينصر אلطَبْرِس  يببن أ يאلفضل عل אلدین أبو  ي، رضאالخبار غرر يف אألنوאر مشکاة؛ ۱۵ ص، ه ۱۴۰۶

: آمـده אسـت  » سَرَאبٍ بَقِیعَـةٍ   کالسَّائِرِ عَلَی«؛ در برخی منابع ۲۴۴، ص ۷۸، ج אألنوאر  بحار؛ ۱۳۸אلنور للمطبوعات، بیروت، ص 
  .۱۲۲، ص ۱۸، ج لشیعةא  وسائل؛ ۴۲، ص אلمفید  يאمال
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ـ . دאنند نگرند و همه چیز رא بر خود مباح می می ٦١אباحیمرزها رא با نگرشی  ۀאی نیز هم هعدّ ن گـروه بـه   אی
אینان در אعتقاد، قول و فعل خـویش مقیّـد بـه قیـودی     . قائل نیستند אساس دینبر  هیچ وجه برאی خود مرزی

ر کـ شود و مرز معـروف و من  آنان تعیین می ۀای فردگرאیانه کاز با مالمُجاز و غیر مُج. ثابت نیستند مشخّص و
אین گـروه خـود رא میـزאن و معیـار     . گردد آنان می هوאهای نفسانیچیز بر مدאر  همه. منافع و تعلّقات آنان אست

  :ندא دאنند و خود אمام خویش همه چیز می

لَـا یَعِفُّـونَ عَـنْ عَیْـبٍ،     وَلَـا یُؤْمِنُـونَ بِغَیْـبٍ وَ      مَلِ وَصِيّا یَقْتَدُونَ بِعَلَوَ   ا یَقْتَصُّونَ أَثَرَ نَبِيٍلَ
رُ عِنْدَهُمْ مَـا  کאلْمُْنمَعْرُوفُ فِیهِمْ مَا عَرَفُوא وَאلْ. یَسِیرُونَ فِي אلشَّهَوَאتِشُّبُهَاتِ وَیَعْمَلُونَ فِي אل

لَّ کُأَنَّ کَآرَאئِهِمْ،   تَعْوِیلُهُمْ فِي אلْمُهِمَّاتِ عَلَیوَ أَنْفُسِهِمْ  مُعْضِلَاتِ إِلَیرُوא، مَفْزَعُهُمْ فِي אلْکَأَنْ
  ٦٢.مَاتٍکَأَسْبَابٍ مُحْبِعُرًی ثِقَاتٍ وَ  ا فِیمَا یَرَیאمْرِی مِنْهُمْ إِمَامُ نَفِْسهِ، قَدْ أَخَذَ مِنْهَ

ن کنند، به غیب אیمـا  میو אز عمل وصی پیامبر پیروی ن نهند گام بر جای گام پیامبر نمی
و در گـردאب   کننـد  دאرند، بـه شـبهات عمـل مـی     نمینار کو خود رא אز عیب بر آورند نمی

و زشـتی آن   شـمارند  یم که خود نیکی در نظرشان همان אست کنی. ورند شهوאت غوطه
و در مبهمات تنهـا   برند ر حل مشکالت به خود پناه مید. אنگارند ه خود زشت میکאست 

 های مطمئن و ند که به دستگیرهא אمام خویش کی ا هرگوی. کنند به رأی خویش تکیه می
  .אند چنگ زده] אند אندیشند و خود ساخته ه خود میک[אسبابی محکم 

ئیات طالـب  جز ۀمغزی و تحجّر در هم  کخش ،ر وجود دאرد که אز سر جمودگروهی دیگ در برאبر אین گروه
هـا و رعایـت و    اکم که بالطبع با توجّـه بـه آن  و حلّی کبدون در نظر گرفتن אصول  ،ندא تکلیف معیّن و مشخّص

ذאشـته אسـت و   אلبته אسالم در بسیاری موאرد אفـرאد رא آزאد گ . یابد אمور جزئی جایگاه خود رא می حفظ אصول کلّی
د و دیندאری به حفظ حدو. لّی אستکو אصول  ها ها و گرאیش گیری رشد با توجّه به جهت ۀאین خود بهترین زمین

אز אمـام بـاقر   . ردندک فهمیدند و رفتار می ج میکه خوאرج کگونه  آن ،مغزی در دین نیست  کخشمعنای جمود و 
 ٦٣؛»سِـهِمْ مِـنْ جَهْلِهِـمْ   أَنْفُ  نَّ אلْخَوَאرِجَ ضَیَّقُوא عَلَـی کِאلدِّینُ وَאسِعٌ وَلَ« :ه فرمودکروאیت شده אست  )אلسالم علیه(

  .گرفتند بر خود سخت و تنگ می] אمور رא[شان  ت و نادאنیאرج به سبب جهالن خوکلی دین وسیع و باز אست و

روאیـت  ) وآلـه  علیـه  אهللا لیصـ (باره אز رسول خدא  در אین. ترین אمور دیندאری אست مآموزش مرزبانی אز مه
  :ه فرمودکشده אست 

                                                 
گرفته شده אست که بـه   אباحیـت אست که אصل אین وאژه به معنای ظاهر شدن و آشکار گشتن אست و אز آن  بوح ۀאز ماد אباحی. ٦١

کسـی رא گوینـد کـه مرتکـب      אبـاحی قائل به هیچ محظور و قیدی نبـودن אسـت و    معنای همه چیز رא مباح و جایز دאنستن و
 .۵۴، ص אلمنجد  ؛۳۱۵، ص ۱، ج אللغة مقاییس معجم. دאند رא برخود و دیگرאن حالل و روא می شود و همه چیز معاصی می

 .۸۸ۀ ، خطبאلبالغه نهج ٦٢.

أَنْفُسِـهِمْ    إِنَّ אلْخَوَאرِجَ ضَـیَّقُوא عَلَـی  «: روאیت شده אست که فرمود )אلسالم علیه(؛ همچنین אز אمام باقر ۴۰۵، ص ۱، ج يلکافא. ٦٣
در  ،گرفتنـد  همانا خوאرج به سبب نادאنی و جهالتشان אمور رא بر خود سخت و تنگ مـی (» .ك، إِنَّ אلدِّینَ أَوْسَعُ مِنْ ذلِبِجَهَالَتِهِمْ

אلحدیثة،  ي، مکتبة نینويאلقم ي بن جعفر אلحمیرאهللا אلعبّاس عبد ، أبوאالسناد قرب .)تر و بازتر אز آن אست حالی که دین وسیع
، صحّحه و علّق علیه )אلصدوق( يبن אلحسین بن بابویه אلقم يجعفر محمد بن عل ، أبوאلفقیه هالیحضر من ؛۱۷۳طهرאن، ص 

؛ ۳۶۸، ص ۲، ج אالحکـام   تهذیب؛ ۲۵۸، ص ۱، ج ه ۱۴۰۴، אلطبعة אلثانیة، منشورאت جماعة אلمدرسین، قم، يאکبر אلغفّار   يعل
  .۷۰، ص ۱۰۳، ج ۸۲، ص ۸۰، ج ۲۸۱، ص ۲، ج אألنوאر  بحار
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 إِنَّ אللَّـهَ بَعَثَنِـي بِالْحَنِیفِیَّـةِ   مَا یُحِبُّ أَنْ یُؤْخَـذَ بِعَزَאئِمِـهِ،   کَإِنَّ אللَّهَ یُحِبُّ أَنْ یُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ 
  ٦٤.אلسَّمْحَةِ دِینِ إِبْرَאهِیمَ

طـور   آنان آزאد باشند، همـان  موری که مردم رא آزאد گذאشته אستخدאوند دوست دאرد در א
و زیر پـا گذאشـته   [رعایت گردد  ،אموری که مشخّص و تعیین کرده אسته دوست دאرد ک

  .אنگیخته אست ین حنیف و آسان אبرאهیم بر، همانا خدאوند مرא به د]نشود

  :אین آیه رא خوאند گاه آن
  .٦٥؛﴾و در دین بر شما سختى قرאر ندאده אست؛ فِي אلدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مْکُمَا جَعَلَ عَلَیْوَ﴿

  :باره فرموده אست نیز در אین )אلسالم علیه( אمیر مؤمنان

نَهَـاكُمْ عَـنْ   ، فَلَا تَعْتَدُوهَا؛ وَאًعُوهَا، وَحَدَّ لَكُمْ حُدُودلَا تُضَیِّإِنَّ אللَّهَ אفْتَرَضَ عَلَیْكُمْ فَرَאئِضَ، فَ
  ٦٦.، فَلَا تَتَكَلَّفُوهَاسْیَاناًلَمْ یَدَعْهَا نِیَاءَ، فَلَا تَنْتَهِكُوهَا؛ وَسَكَتَ لَكُمْ عَنْ أَشْیَاءَ وَأَشْ

و حـد و مرزهـایی بـرאی     ها رא ضایع نکنید ب کرده אست، آنالیفی بر شما وאجکخدאوند ت
ه אسـت،  ردکـ و אز چیزهـایی شـما رא نهـی     ها تجاوز نکنیـد  کرده אست، אز آن شما تعیین
سر فرאموشـکاری،   نه אز אموری سکوت فرموده אست ۀبار و در ها رא نگاه دאرید حرمت آن

  .نیدکها به زحمت نیف آن ۀبار پس خود رא در

پوشی صـورت گرفتـه    رده باشد یا چشمکه فرאموش کرو   نه אز אین ،خدאوند אموری رא مسکوت نهاده אست
های کلّـی   نه میزאک هل אنتخاب باشند؛ با توجّه به آنه خوאسته אست مردم در آن אمور آزאد و مختار و אکباشد، بل

 ترین موضـوع  ود و در אین میان مهمش کیکאین الزم אست مرزها شناخته و تف بر بنا ،مشخّص אرאئه کرده אست
 .هنمای عمـل אیمـانی אسـت   مال و رאکت به سوی که پاسخگوی حرکلّی عملی אست؛ אصولی کول شناخت אص
  :ه فرمودکروאیت شده אست  )אلسالم علیه(אز אمام صادق  .مال رسیدکمرزها رא پاس دאشت تا به אین  ۀباید هم

إِلَیْـهِ وَجَعَـلَ لَـهُ     لَّ مَـا یَحْتَـاجُ  کُتَابِ کِأَنْزََل فِي אلْوَ اًتَابوَأَنْزَلَ عَلَیْهِ کِ إِنَّ אللَّهَ أَرْسَلَ رَسُوالً
  ٦٧.حَدّאً لِمَنْ جَاوَزَ אلْحَدَّوَ אًءٍ حَدّ شَيْ   لِّکُجَعَلَ لِیَدُلُّ عَلَیْهِ وَ دَلِیالً

]  مـردم [در آن کتاب آنچه مورد אحتیاج  رد وکتابی نازل کخدאوند پیامبری فرستاد و بر אو 
حدّی و مرزی تعیین کـرد  مایی قرאر دאد و برאی هر چیزی אست قرאر دאد و برאی آن رאهن

  .ردکمعیّن ) مجازאتی(ه אز حد و مرز پا فرאتر نهد حدّی و برאی هرک

                                                 
، دאر אلکتـب  يبن بلبان אلفارس يאلدین عل ، אالمیر عالءحبّان אبن صحیح بترتیب אالحسان: ک.؛ ر۶۶۹، ص ۳، ج لعمّالא  کنز .٦٤

ـ   ، شهابאالحکام אدلّة من אلمرאم بلوغ؛ ۲۸۴، ص ۱، ج ه ۱۴۰۸אلعلمیة، بیروت،  ، يאبـن حجـر אلعسـقالن    يאلدین אحمد بن عل
  .۸۱، ص ۱، ج אلشیعة وسائل؛ ۸۶، دאر אلفکر، بیروت، ص يقبتصحیحه و אلتعلیق علیه محمود حامد אلف يعن

  .۷۸ /حج .٦٥

אلحسـن محمـد بـن אلحسـین      ، أبـو אلسـالم   علیه طالب   يأب بن يعل אلمؤمنین  أمیر خصائص؛ ۱۰۵، حكمت אلبالغه  نهج. ٦٦
אلوאحـد   ، عبدאلكلم  درر و אلحكم  غرر؛ ۷۲ش، ص . ه ۱۳۶۳، قم، ي، אلطبعة אلثانیة، منشورאت אلرض)يאلرض אلشریف( يאلموسو
  .۲۳۲، ص ۱، ج ه ۱۴۰۷للمطبوعات، بیروت،  ي، مؤسّسة אالعلميאآلمد يאلتمیم

  .۳۳، אبوאب אلحدود، ص ۲ج ، يאلوאف ؛۳۱۰ـ  ۳۱۱، ص ۱۸، ج אلشیعة وسائل؛ ۱۷۵، ص ۷، ج يאلکاف .٦٧
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ه کزیرא گذشته אز مقام عمل و אعتباری  ؛رא پاس دאشت و هم مرزهای جزئی رאلّی کپس هم باید مرزهای 
 ۀاالتر و مرאتـب وאالترنـد و در همـ   حدود و مرزهای بحد و مرزهای جزئی نسبت به خود دאرند، مقدّماتی برאی 

ه حـدود و אصـول نیـز در    کحفظ گردد  ،ه بندگی و عبودیت אستکها نیز باید روح دین و هدف و غایت آن  אین
ه אمـام صـادق   کـ אنـد   ردهکـ نقل . بدین ترتیب אسالم دین אصول و دین حدود אست. אین جهت مقرّر شده אست

  :فرمود )אلسالم علیه(

  .ه برאی آن حدّی אستک هیچ چیزی نیست مگر آن ٦٨؛ءٍ إِلَّا وَلَهُ حَدٌّ نْ شَيمِ مَا

 ، بـه بندد طلبی نقش می و تمتّع و قدرتشان با مرزهای سود  אند، یا منطق عملی ه فاقد منطق عملیک آنان
تن همـه چیـز،   ذאشـ زیر پا گو  אخالقی معنا ندאرد ۀبرאی آنان هیچ قاعد. نیستندبند  پایعیّن אصولی مشخّص و م
 אی אقتضا کرد در همان جهت موضع بگیـر  אگر منافع به گونه یعنی ؛خرد و زیرکی אست ۀאمری سهل، بلکه نشان
متناسـب بـا منـافع     ود رא تغییر ده، در رאستایی جدیـد جهت خ אی دیگر تغییر کرد به گونه و אگر אوضاع و אحوאل

. سـت א معنـا  سیاسـی بـی   אصول و مبانی אخالقی، دینـی و  حدود،. هیچ אصل ثابتی وجود ندאرد. خویش قرאر گیر
و در אین رאه مرزی و حدّی وجـود   ع بر אساس אصالت سود و تمتّع אستها و مناف حفظ موقعیت آنچه אصل אست

  .ندאرد

، )אلسالم علیه(طالب  ، علی بن אبی)وآله علیه אهللا صلی( אعالی مدرسه پیامبر ۀدر برאبر چنین نگرشی نمون
جـز بـه برپـایی     وخوאهد  بیند و می ومت و همه چیز رא در خدمت حق و برאی برپایی آن میکدرت، حزندگی، ق

  :عبّاس گوید אبن. אندیشد دود אهللا و عدאلت نمیح

ه مشـغول وصـله   کـ وאرد شدم در حـالی   )אلسالم علیه(مؤمنان  بر אمیر ٦٩قار ذیدر منزل 
بهـایی  : گفـتم » ر אسـت؟ فـش چقـد  کقیمت אین «: به من فرمود. فش خود بودکردن ک

مْ إِلَّا أَنْ أُقِیمَ حَدא مِنْ حُـدُودِ אللَّـهِ أَوْ أَدْفَـعَ    کאللَّهِ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِمْرَتِوَ« :فرمود. ندאرد
ـ کبرאیم אز ح]  אرزش بی[به خدא سوگند همین کفش  ٧٠؛»بَاطِالً تـر   ر شـما محبـوب  ومت ب

  .نمکی אز حدود خدא رא برپا سازم یا باطلی رא دفع حدّ]  ومتکبا אین ح[که  אست، مگر آن

 ٧١حـدود خـدא   ۀدر برپایی همـ  )وآله علیه אهللا صلی( به وصیت پیامبر )אلسالم علیه(علی 
خوאسـت،   حدود و برپایی مرزهای אلهـی مـی   ۀبند بود و حکومت رא برאی אقام پایسخت 

ستن حـدود خـدא و   کدر شها نیز  جامعه در گرو آن אست و شقاوت آن زیرא سعادت فرد و
لَا یَسْعَدُ أَحَـدٌ  « :وאرد شده אست )אلسالم علیه(אز علی . پا گذאشتن مرزهای אلهی אست زیر

شـود   بخت نمیکس نیک هیچ ٧٢؛»تِهَاأَحَدٌ إِلَّا بِإِضَاعَ  لَا یَشْقَیحُدُودِ אللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ إِلَّا بِإِقَامَةِ

                                                 
  .۱۷۰، ص ۲، ج אألنوאر  بحار؛ ۲۷۳، ص אلمحاسن .٦٨

جایی که میان אعرאب و سپاه אیرאن قبل אز אسالم جنگ درگرفت و سپاه عـرب پیـروز     انمحلّی אست نزدیک بصره، هم قار ذی. ٦٩
אلفضل אبرאهیم، אلطبعـة   ، بتحقیق محمد أبوאلبالغة  نهج شرح، يאلحدید אلمعتزل   يאللَّه אبن أب אلحمید بن هبة אلدین عبد عزّ. شد

  .۱۸۶، ص ۲ج  ،ه ۱۳۷۸אالولی، دאرאحیاء אلکتب אلعربیة، مصر، 

ا  «: عبارت دوم چنین آمده אسـت  .)۹، ص ۲ج ( אلخوאطر  تنبیهو ) ۳۳ ۀخطب( אلبالغه  نهج؛ در ۲۳۹، ص ۵، ج אالبرאر   ربیع. ٧٠ إِلـَّ
  .»أَنْ أُقِیمَ حَقا أَوْ أَدْفَعَ بَاطِالً

  .۴۲، ص אلسالم علیه طالب    يأب بن يعل אلمؤمنین  אمیر خصائص .٧١

  .۳۶۴، ص ۲، ج אلحکم  غرر. ٧٢
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شود مگـر بـه تبـاه کـردن      نمیس بدبخت ک و هیچ ،مگر با برپایی حدود خدאوند سبحان
  .ها آن

 ۀאقامـ אز مصادیق אساسـی آن سـبقت در    ٧٣قدر אست، های وאال و گرאن אز אرزش سبقت در خیرجا که  אز آن
شـأن و   های دینی شود و حرمت خدא برپا میه حدود کאست، زیرא بدین ترتیب אست  حفظ حدود אهللاو  حدود אهللا
املی کـ سیر ت ۀگیری تربیتی و برنام אین جهت بر ناب ٧٥.گردد فرد و جامعه تأمین می و سالمت ٧٤یابد عظمت می
و  عـدאلت  אهللا و אلبته باالترین حـدود  אهللا و قائم بدאن پرورش یابد ه فرد حافظ حدودکچنان تنظیم شود  باید آن
  .قیام هللا: אست ٧٦عدل ۀقیام در جهت אقام ،قدرترین قیام گرאن

ـ  ؛ فُرَאدَیوَ  تَقُومُوא لِلَّهِ مَثْنَی مْ بِوَאحِدَةٍ أَنْکُلْ إِنَّمَا أَعِظُقُ﴿ אنـدرز   کبگو من فقط به شـما ی
  .٧٧﴾ ه دو دو و به تنهایى برאى خدא به پا خیزیدکدهم  یم

و هیچ چیز برאی آنان אز نگهبانی  ؛پاسدאرאن حدود و قائمان به قسط: نبوی چنین بودند ۀشدگان سیر ربیتت
  .تر نبود ها و حدود مهم شو حرאست אصول و אرز

    و אجرאی آنتصلّب در حفظ حدود אهللا

وشی در حفظ حدود و אجرאی آن با توجّه به روح دین و هدف ک موضوع مهم در אین بحث تصلّب و سخت
ه در אین وאدی ک و אین ندک خدאوند مؤمنان رא به تصلّب در حفظ و אجرאی حدود و قوאنین دعوت می. قوאنین אست
وش کـ  های אلهی مطرح אسـت بایـد سـخت    ا که حفظ حرمتج آن. و تسامح و رفق و مدאرא نیست جای تساهل

א پیـامبر خـد   )وآلـه  علیـه  אهللا لیصـ (محمد  ؛کفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمאلذِّینَ مَعَهُ أَشِدَّאءُ عَلَی אلْمُحَمَّدٌ رَسُولُ אللَّهِ وَ﴿ :بود
  .٧٨؛﴾با همدیگر مهربانند] و[افرאن سختگیر که با אویند بر کسانى کאست و 

                                                 
گردאند پـس    یم] سوى[אى אست که وى روى خود رא به آن  و برאى هر کسى قبله ؛وِجْهَةٌ هُوَ مْوَلِّیهَا فَاسْتَبِقُوא אلْخَیْرَאتِ   لٍّلِکُوَ﴿. ٧٣

  .۱۴۸ /بقره ﴾.در کارهاى نیک بر یکدیگر پیشى گیرید

، تحقیـق حسـن   ي، محمد بن محمد אلشعیرאالخبار جامع ؛».لِلْمَحَارِمِ إِقَامَةُ אلْحُدُودِ إِعْظاماً«): آلهو علیه אهللا لیص(رسول خدא  .٧٤
  .۲۵۲حکمت  ،)אلسالم علیه(، علی אلبالغه نهج؛ ۱۴۳، ص ه ۱۳۸۲، مرکز نشر אلکتاب، طهرאن، يאلمصطفو

אحیاء אلترאث אلعربـی، بیـروت،   رאلسالم هارون، دא אلجاحظ، تحقیق و شرح عبد عثمان عمرو بن بحر ، أبوאلحیوאن کتاب: ک .ر. ٧٥
ملحم، אلطبعة אلثانیة، دאر و مکتبـة   אلجاحظ، تحقیق علی أبو عثمان عمرو بن بحر ، أبوאلتبیین و אلبیان؛ ۸۸، ص ۲، ج ه ۱۳۸۸

אلفضل بن אلحسـن   يعل אالسالم أبو  ، أمینאلمجید אلقرآن تفسیر يف אلجامع جوאمع؛ ۲۱۶، ص ۲، ج ه ۱۴۱۲אلهالل، بیروت، 
אلقـادر   ، عبـد يאلوضـع  بالقـانون  مقارنـاً  يאالسالم يאلجنائ אلتشریع؛ ۱۲۲، ص ۱، ج ه ۱۴۰۵، دאر אالضوאء، بیروت، يאلطَبْرِس
  .۹۰، ص ه ۱۴۰۵، بیروت، يدאرאحیاء אلترאث אلعرب، عودة

ا کَ  אلنَّهْيِ عَنِ אلْمُאللَّهِ، عِنْدَ אلْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ אلْجِهَادُ فِي سَبِیلِلُّهَا وَوَمَا أَعْمَالُ אلْبِرِّ کُ« .٧٦ نَّ אلْـأَمْرَ  إِ؛ وَ  فْثَـةٍ فِـي َبحْـرٍ لُجِّـيٍ    نَنْکـرِ، إلـَّ
تمـام  ؛ لِمَةُ عَدْلٍ عِنْـدَ إِمَـامٍ جَـائِرٍ   لِّهِ کَکُ كَأَفْضَلُ مِنْ ذلِلَا یُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَلَا یَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ وَאلنَّهْيَ عَنِ אلْمُنْکرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ
אی אست در برאبر دریـای پهنـاور؛ אمـر بـه      اد در رאه خدא در برאبر אمر به معروف و نهی אز منکر همچون قطرهو جه کאعمال نی

ها برتر سخنی אست کـه   אین ۀکاهد و אمّا אز هم کند و نه אز روزی کسی می معروف و نهی אز منکر نه مرگ کسی رא نزدیک می
، ۲، ج אالبـرאر  ربیع :؛ قریب به همین۳۷۴، حکمت אلبالغه نهج ؛»شود یبرאی دفاع אز عدאلت در برאبر پیشوאیی ستمگر گفته م

  .۴۰۷ص 

  .۴۶ /سبأ .٧٧

  .۲۹ /فتح .٧٨
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حفـظ  در برאبر دشمنان خـدא و متجـاوزאن و متعـدّیان و هنگـام      ،مانی که جای سختگیری و شدّت אستز
  .مرزها و حدود אلهی، باید سختگیر بود و شدّت عمل نشان دאد

سامح در  و אجرאی حدود و پرهیز אز تساهل و تאهللا یدی بسیار بر تصلّب در حفظ حدودکتاب و سنّت تأکدر 
א هرگونـه گذشـتن אز حـدود و    موאزین و قوאنین و حدود אلهی باید سخت بود و دقیق، زیر ۀبار در، آن شده אست

אمـام صـادق    .حدّی אسـت  و برאی هر تعدّی ٧٩ی אستتجاوز و تعدّ پا گذאشتن آن نادیده گرفتن و زیر و موאزین
  :فرموده אست )אلسالم علیه(

رאی هر چیزی حدّی وجود دאرد ب ٨٠؛אلْحَدَّ کانَ لَهُ حَدٌّ كَذلِ  مَنْ تَعَدَّیوَ אًءٍ حَدّ شَيْ لِِّّکُإِنَّ لِ
  .ند برאی آن نیز حدّی وجود دאردکه אز آن حد تجاوز و هرک

אنـد و هرگـز در    نگـری   مبتنـی بـر بصـیرت و جـامع    אهللا אهل تصلّب در حفظ حدود عادمؤمنان به خدא و م
و ) وآلـه  علیـه  אهللا لیصـ (رسـول خـدא    ۀאین تصلّب رא در سـیر . دאرند ینم مرزهای אصلی و אساسی تسامحی روא

  .توאن دید ه پای در جای پای אو گذאشتند به روشنی میک آنان

  )آلهو علیه אهللا لیص(مشی رسول خدא 

بیست و سه سال در אین . ناپذیر بود و سازش بند پایوش و ک  سختאهللا آور حق و عدل در حفظ حدود پیام
آن حضـرت رא   )אلسـالم  علیـه ( مؤمنان אمیر. د و حتی قدمی عقب نگذאشت و هرگز سست نگشترکرאه تالش 

  :ندک چنین توصیف می

אلـدَّאمِغُ صَـوْلَاتِ אلْأَضَـالِیلِ، كَمَـا حُمِّـلَ      عُ جَیْشَاتِ אلْأَبَاطِیـلِ، وَ אلدَّאفِ، وَ  نُ אلْحَقَّ بِالْحَقِאلْمُعْلِ
 اًعَزْمٍ، وَאعِیـ  لَا وَאهٍ فِيغَیْرَ نَاكِلٍ عَنْ قُدُمٍ، وَ فِي مَرْضَاتِكَ، אًسْتَوْفِزائِمًا بِأَمْرِכَ، مُفَاضْطَلَعَ، قَ

اءَ אلطَّرِیـقَ  أَضَقَبَسَ אلْقَابِسِ، وَ  أَوْرَی  نَفَاذِ أَمْرِכَ؛ حَتَّی  عَلَی اًلِعَهْدِכَ، مَاضِی اًلِوَحْیِكَ، حَافِظ
ـ  عْدَ خَوْضَاتِ אلْفِتَنِ وَאلْآثَامِ، وَبَ هُدِیَتْ بِهِ אلْقُلوُبُلِلْخَابِطِ، وَ امِ، وَنَیِّـرَאتِ  أَقَامَ بِمُوضِـحَاتِ אلْأعْلَ
  ٨١.אلْأَحْكَامِ

ت کشـو  ۀهم کوبند لشکریان باطل و در ۀدهند حق و شکست ۀحق به وسیل ۀآشکارکنند
و به فرمانت قیـام نمـود و بـه     با تمام قدرت سنگینی بار رسالت رא تحمّل کرد. رאهانگم
و אز هـیچ   بردאشت و حتی یک قدم عقب نگذאشت אت گام عت در رאه رضا و خشنودیسر

، و ] مکمح ۀبا אرאد[אت با دل و جان، حافظ عهدت  وحیپذیرאی . تصمیمی سست نگشت
رא بـرאی هـر   فروزאن حق رא برאفروخـت و رאه   ۀکه شعل نپیشرو برאی אجرאی فرمانت؛ تا آ

אو هـدאیت   ۀو گناه فرو رفته بودند، بـه وאسـط   هه در فتنکهایی  گمشده روشن کرد و دل
  .ام نورאنی אسالم رא برپا ساختکهای حق رא برאفرאشت و אح مپرچ .شدند

                                                 
، حقّقـه و  يبن محمد بن אسـماعیل אلثعـالب   كאلمل منصور عبد ، أبوאلعربیة سرّ و אللغة فقه» . قَدْ طَغَیفَ: ءٍ جَاوَزَ אلْحَدَّ لُّ شَیکُ«. ٧٩

، مصـر،  ي، אلطبعة אلثالثة، شرکة مکتبة و مطبعة אلحلبـ يאلحفیظ شلب قّا، אبرאهیم אالبیاری، عبدرتّبه و وضع فهارسه مصطفی אلس
  .۴۲، ص ه ۱۳۹۲

  .۳۱۱ـ  ۳۱۲، ص ۱۸، ج אلشیعة وسائل؛ ۱۷۵، ص ۷، ج يאلکاف. ٨٠

 علی אلمؤمنین رأمی كالم من אلشیم مكارم مأثور و אلحكم معالم دستور: ؛ با مختصر אختالف در لفظ۷۲ ۀ، خطبאلبالغه نهج. ٨١

  .۱۲۰، ص ه ۱۳۳۲ محمد بن سالمة אلقضاعی، مطبعة אلسعادة، مصر، אهللا عبد ، أبووجهه אللَّه كرّم طالب  أبی بن
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رد، אمّـا  کـ در تمام دورאن رسالت هرگز برאی خود خشمگین نشد و تندی ن) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא 
شد و مـرزی אز مرزهـای    های אلهی دریده می تشد و حرمتی אز حرم پا گذאشته می چون حدّی אز حدود خدא زیر

رد تـا  کـ  سـی رא نمـی  ک ۀدאشت و مالحظـ آمد و אز هیچ چیز پروא ن شد، سخت به خشم می دین نادیده گرفته می
رسول خدא مادאم که چیزی אز  هکهرگز ندیدم «: ه گفتکآمده אست  در خبری אز عایشه. هللا رא אعاده کندא حدود
ه به شخص אو روא شده بود در صدد אحقاق حق برآیـد، אمّـا   کبه خاطر ستمی  ,ودنشده ب کهای אلهی هت حرمت

  ٨٢.»ترین אفرאد بود آن خشمگین ۀبار شد در های אلهی تجاوز می حرمتאگر به چیزی אز 

 ۀکـس אجـاز   کرد و به هیچ مقابله می  به شدّتאهللا با تعطیل شدن حدود) وآله علیه אهللا لیص(رم کپیامبر א
 אهللا بود و در تمام دورאن رسالت خود به خاطر هیچ آن حضرت אستوאرترین مردم در حفظ حدود. دאد تخطّی نمی

تعطیـل شـدن    ۀوجـه אجـاز   به هیچ) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא  ٨٣.حدّی אز حدود خدא رא فرو نگذאشت کس
پـذیرفت و   شفاعت نمی رد،ک سی رא نمیک ۀدאشت، مالحظ تبعیض روא نمی دאد، در אجرאی حدود  رא نمیאهللا حدود

وאرد  )אلسـالم  علیـه (אز אمـام صـادق   . گرفت های دنیایی قرאر نمی אندیشی های فشار و مصلحت هوتحت تأثیر گر
رسـول   ٨٤؛»عَنْ تَعْطِیـلِ אلْحُـدُودِ    هَیأنَّهُ نَ« :فرمود) وآله علیه אهللا لیص(رم کمشی پیامبر א ۀبار شده אست که در

  .کرد تعطیل شدن حدود نهی می אز) آلهو علیه אهللا لیص(خدא 

رِهَ أَنْ یَبْطُلَ حَدא مِنْ حُـدُودِ  کَ«: ، ضایع شودکوچکدאد هیچ حدّی، چه بزرگ و چه  آن حضرت אجازه نمی
  .ه حدّی אز حدود خدאی متعال ضایع گرددکدאنست  ناشایست می ٨٥؛» אللَّهِ تَعَالَی

و نارאستی حکومت و دولـت بـه    و رאستی و جامعهد ه سعادت و شقاوت فرکست א رو  ید אز آنکאین همه تأ
بـه همـین سـبب    . حدود و تصلّب در حفظ و אجرאی آن یا تساهل در آن و ضایع گردאنیدنش وאبسته אست ۀאقام
אست، زیرא تـأثیرאت تهـذیبی آن   ها سال عبادت باالتر و وאالتر شمرده شده  پا دאشتن حدّی אز حدود خدא אز دهبر

در آموزشـی وאال  ) وآله علیه אهللا لیص(رم که پیامبر אکگونه  تر אست، همان אش אفزون نندهک یهکتر و نقش تز بیش
ین برپـا شـود אز   ه در زمـ کـ حـدّی   ۀکننـد  تأثیر پاک ٨٦؛»مِنْ عِبَادَةِ سِتِّینَ سَنَةٍ  حَدٌّ یُقَامُ فِي אلْأَرْضِ أَزْكَی :فرمود

  .تر אست یششصت سال عبادت ب

رسـول خـدא    ۀאهللا کوتـاهی روא ندאشـتند و بـه سـیر     فتند هرگز در حفـظ حـدود  ه אین حقایق رא دریاک آنان
אعالی تربیت نبوی، بهترین سرمشـق   ۀ، نمون)אلسالم علیه(ه و رسم علی رא. تأسّی کردند) وآله علیه אهللا لیص(

  . אستאهللا برאی تصلّب در حفظ حدود

                                                 
آسیا אلوسطی و قازאقسـتان، طشـقند،    ي، אالدאرة אلدینیة لمسلميعیسی محمد بن عیسی بن سورة אلترمذ ، أبوאلنبویّة אلشمائل .٨٢

  .۲۵، ص ۱، ج نאلجنا مرآة؛ ۱۷۰، ص ه ۱۴۰۰

، ۶אلنجّـار، دאر אلمعرفـة، بیـروت، ج     يאشرف علی طبعه و باشر تصحیحه محمد زهـر  ،ي، محمد بن אدریس אلشافعאألُمّ: ک .ر .٨٣
  .۱۶۶ص 

، يאلطَبْرِســ يتقـی אلنــور  ، حســین بـن محمــد אلمســائل مسـتنبط  و אلوســائل כمسـتدر ؛ ۴۴۲، ص ۲، ج אالســالم دعـائم . ٨٤
  .۷، ص ۱۸، ج ه ۱۴۰۸אلبیت الحیاء אلترאث، بیروت،  لאلثانیة، مؤسّسة آ אلطبعة

، مؤسّسة אلمطبوعـات אلدینیّـة و אلمکتبـة אالسـالمیة،     )אلصدوق( يجعفر محمد بن علی بن אلحسین بن بابویه אلقم ، أبوאلمقنع .٨٥
  .۹، ص ۱۸، ج אلوسائل כمستدر؛ ۱۴۵، ص ه ۱۳۷۷طهرאن، 

  .۹، ص ۱۸، ج אلوسائل כمستدر .٨٦
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  )אلسالم علیه( مؤمنان אمیرمشی 

و در  ناپـذیر بـود   سـازش אهللا سـخت   جمال و جالل אلهی در حفـظ حـدود  تامّ حق و مظهر جامع  ۀآن جلو
. ردک ه تنها حق رא مالحظه میکرد، بلک خوشایند و خشم אین و آن رא نمی ۀمرزبانی حدود به هیچ عنوאن مالحظ

ی אز حدود אلهی ضایع در حضور من حدّ ٨٧؛لِلَّهِ حَدٌّ وَأَنَا حَاضِرٌلَا یَضِیعُ « :فرمود خود می ۀبار گونه بود و در אو אین
  .»شود نمی

ر אیـن مطلـب   کאلبته تـذ  .شود حدود خدא زیرپا گذאشته نمی هرگز حدّی אز یعنی با بودن من و אمکان אقدאم
آن زمـان کـه אسـالم در    . ردکـ  کیـ کومیـت بایـد تف  کمیت و אسـالم در مح که میان אسالم در حاکالزم אست 
برپا دאشتن حدود אلهی رא ندאرنـد و بایـد تـالش شـود تـا       طبیعتاً پیشوאیان حق و عدل قدرت אست ,محکومیت
هـا   آنپیاده شدن حـدود و برپـا دאشـتن     ۀ، زیرא در صورت حاکم نبودن אسالم אجازمیت قرאر گیردکאسالم در حا

باشد ولی אسـالم در   )אلسالم علیه(ن אست אمام کپس مم. عدل و دفع باطل אست ۀنیست و باالترین حدود אقام
ه אز کـ طـور   م باشد و אسالم אجرא نشود و حدود אلهی برپا نشود، همانکومت جور حاکر برد و حومیت به سکمح

  :که فرمودאشاره شد  )אلسالم علیه( مؤمنان אمیرزبان 

ود که ملک و سلطنتی به دسـت  نه برאی אین ب دאنی آنچه ما אنجام دאدیم تو میپروردگارא 
ه کـ ه به خاطر אین بـود  کبل ،یمنکزی تهیه ه אز متاع پست دنیا چیک آوریم و نه برאی אین

ار سـازیم، تـا   کو אصالح رא در شهرهایت آشـ  گردאنیم دینت رא باز ۀهای אز بین رفت نشانه
אتـی کـه بـه دسـت فرאموشـی      אت در אیمنی قرאر گیرند و قوאنین و مقرر بندگان ستمدیده

  ٨٨.بار دیگر عملی گردد سپرده شده

 ۀشـد  مقصد بوده אست که حدود تعطیل ه تالش ما برאی אینکند ک جا حضرت به صرאحت بیان می در אین
ه אمـام  کאمّا زمانی . بوده אست و حدود אلهی برپا نبوده אست )אلسالم علیه(یعنی אمام  ٨٩،نیمکאلهی رא دوباره برپا 

 حکومـت .  رא برپـا دאرد אهللا ه حـدود کتالشش در אین جهت אست  ۀدאرد، همدر رأس אمور אست و قدرت אجرאیی 
برאی برپایی عدאلت אجتمـاعی   ،عدل و دفع ظلم אست ۀאلهی אست، حکومت אقام ومت برپایی حدودکح אسالمی
عـدאلت در   ( هت אست که אین אمرو אجرאی حدود در אین ج אند کیکدر אسالم غیرقابل تف عدאلتو  حکومت. אست
  .قصد و سبب بقای آن אست ضامن رسیدن به אین مאهللا تحقّق یابد و تصلّب در حفظ حدود ) وجوهش ۀهم

 و مرزهای אلهی بسیار سختگیر و אهل تعصّـب و تصـلّب بـود و بـه     אهللا در حفظ حدود )אلسالم علیه(علی 
نهـادن   پـا  هرگـز بـرאی زیـر   . دאشت دوست و دشمن سازشی روא نمی ،بیگانه ،وجه در آن نسبت به خودی  هیچ

                                                 
  .۱۵۶، ص ۲، ج ه ۱۳۹۴، قم، ي، منشورאت אلعزیزيجعفر محمد بن אلحسن אلطوس ، أبويفאلشا تلخیص .٨٧

، بیـروت،  يباقر אلمحمـود  تحقیق محمد ،ي אالسکافאهللا جعفر محمد بن عبد ، أبوאلموאزنة و אلمعیار؛ ۱۳۱، خطبه אلبالغه نهج. ٨٨
  .۱۷۰، ص אلعقول تحف؛ ۲۷۷، ص ه ۱۴۰۲

کـه אز אمـام صـادق     های فرאوאن شد و بسیاری אز حدود خدא معطّل و ضایع گشت، چنـان  گونیپس אز پیامبر، אسالم دچار دگر. ٨٩
حَرَّفُوא رَكِبَ אللَّهُ بِهِ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَغَیَّرُوא َوبَدَّلُوא وَ) ص(אللَّهِ   إِنَّ אلنَّاسَ بَعْدَ نَبِيّ« :روאیت شده אست که فرمود )אلسالم علیه(
هِ  عَمَّا نَزَلَ بِهِ אلْوَحْيُ مِنْ عِنْدِ]خ -مُحَرَّفٌ [ءٍ عَلَیْهِ אلنَّاسُ אلْیَوْمَ إِلَّا وَهُوَ مُنْحَرِفٌ  אللَّهِ وَنَقَصُوא مِنْهُ، فَمَا مِنْ شَيْ  فِي دِینِ زَאدُوאوَ ؛ אللـَّ

دאدند و آن رא مبدّل بـه אمـری دیگـر     های پیشین رא طی کردند، پس دین خدא رא تغییر به یقین که مردم پس אز پیامبر رאه אمّت
چیـز אز אمـر دیـن در دسـت       אین אمروز هیچ بر کردند و تحریفش ساختند و بدאن چیزهایی אفزودند و אز آن مطالبی کاستند؛ بنا

  .۱۴۰، ص يאلکشّ رجال. »آن چیزی אست که אز جانب خدא نازل گشته אست ۀشد که تحریف نمردم نیست مگر آ
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هـر کسـی و هـر     ۀبـار  در ،پوشـی نبـود   گونه چشـم  چشد و در אین אمر אهل هی نمی متوسلحدود خدא به توجیه 
گونـه بـود،     אیـن אهللا در حفظ حدود )אلسالم علیه(مؤمنان  אمیر.  بودאهللا אو به تمام معنا حافظ حدود ٩٠.شخصیتی

وَلَـا یُضَـارِعُ وَلَـا     لَا یُقِیمُ أَمْرَ אللَّهِ سُبْحَانَهُ إِلَّا مَنْ لَا یُصَانِعُ« :آن حضرت معتقد بود. ناپذیر אستوאر، محکم و سازش
  ٩١»یَتَّبِعُ אلْمَطَامِعَ

و به روش אهل باطل عمـل نکنـد و پیـرو     کار نباشد توאند אجرא کند که سازش فرمان خدא رא تنها کسی می
  .فرمان طمع نگردد

ند و با کومتش رא حفظ کخود و ح ،אلهی پا گذאشتن حدود حاضر نبود با زیر )אلسالم علیه( مؤمنان אمیر
ومت خود رא جوید کبقا و אستمرאر ح ،אلمال در حلقوم אین و آن کردن بیتام و سرאزیر کردن حدود و אحکتعطیل 

پا گذאشتن  همگی خوאهان زیر ,نارאضی شدند )אلسالم علیه(ه אز علی ک آنان. و אین بر بسیاری ناخوشایند بود
  .حدود אلهی بودند و אو حافظ حدود بود

   رאه سعادت ،حفظ حدود אهللا

با حفظ حـدود  . ه سعادت فرد و جامعه در گرو آن אستکست א رو  אز آنکید در حفظ حدود אهللان همه تأאی
کند و אساسـاً سـیر بـه     میאش تحقّق پیدא  یابد و عدאلت در معنای حقیقی ه جامعه نظام وאقعی خود رא میکאست 

نقل شده אسـت   )אلسالم علیه( مؤمنان אمیرسخنی אز . ن نخوאهد شدکآرمانی جز در אین صورت مم ۀسوی جامع
  :ه شاید ناظر به همین حقیقت باشدک

אگـر حـدود خـدא رא حفـظ      ٩٢؛مْ مِنْ فَضْلِهِ אلْمَوْعُودَکلَوْ حَفِظْتُمْ حُدُودَ אللَّهِ سُبْحَانَهُ لَعَجَّلَ لَ
  .ردکموعود به شما شتاب خوאهد ]  در אرسال[کنید خدאوند אز کرمش 

  :فوق چنین آمده אستالم کذیل  אلحکم غرردر شرح 

فرماید אز برאی شما אز نید شما حدهای خدאی سبحانه رא، هر آینه تعجیل کאگر نگهدאری 
حدود و آدאب  ۀهم »حدهای خدאی سبحانه«אد به مر. رده شما رאکوعده ]  هک[فضل خود 

ه אز برאی بعضـی  کها قرאر دאده یا خصوص حدودی  ر عبادאت و غیر آنه دکشرعیه אست 
شـود   ها باعث مـی  ها یا אین مرאد אین אست که رعایت و حفظ آن مقرر فرموده و محرّمات

رده و کـ ه وعـده  کند אز رאه فضل خود در رسانیدن روزی بندگان که حق تعالی تعجیل ک
אسـتجابت   » وعده کـرده شـده  «مرאد به ه کن אست کو مم ... ه در آسمان אستکفرموده 
ظهـور حضـرت قـائم باشـد     » موعـود «بـه  ز ممکـن אسـت کـه مـرאد     و نیـ ...  دعا باشد

کـه بایـد    د حق تعالی رא چنانو نگهدאری جمعی אز مردم حدو )علیه وسالمه אللَّه صلوאت(

                                                 
אللَّهِ فَظَاهِرٌ فَإِنَّهُ مَا دَאفَعَ عَنْ أَحَدٍ أُقِیمَتْ عَلَیهِ شَهَادَةٌ فِي حَدٍّ وَلَا سَلَكَ مَسْـلَكَ   إِقَامَةِ حُدوُدِ  أَحْرْصُ אلصَّحَابَةِ عَلَی) ع(هُ وَأَمَّا أَنَّ« .٩٠

عَنْ حَقٍّ عِنْـدَ أَحَـدٍ     یبٍ أَوْ بَعِیدٍ، كَمَا كَانَ یَفْعَلُ غَیْرُهُ، وَلَا أَغْضَیאلتَّأْوِیلِ وَאلِاسْتِصْلَاحِ فِي إِسْقَاطِ حَدٍّ عَنْ أَحَدٍ، صَدِیقٍ أَوْ عَدُوٍّ، قِر
 אالئمّـة  אمامـة  علـی  אلـنص  يفـ  אلهدی منار» .אللَّهِ لِغَضَبِ أَحَدٍ مِنَ אلنَّاسِ وَلَا رِضَاهُ إِقَامَةِ حُدُود  يكَائِنًا مَنْ كَانَ، وَلَمْ یَلْتَفِْت فِ

  .۲۹۸، ص ه ۱۴۰۵אلمنتظر، بیروت،  אلزهرאء אلخطیب، دאر ، تحقیق عبديאلبحرאن ي بن علאهللا بن عبد ي، علعشر  یאالثن

  .۱۵، ص ه ۱۳۹۹أبویوسف یعقوب بن אبرאهیم، دאر אلمعرفة، بیروت،  ي، אلقاضאلخرאج کتاب: ک.؛ ر۱۱۰، حکمت אلبالغه نهج. ٩١

  .۱۴۴، ص ۲، ج אلحکم غرر. ٩٢
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افی باشد در نصرت آن حضرت، سبب تعجیـل در ظهـور   که آن کگاه به قدری باشند هر
  ٩٣.آن حضرت گردد

های زمین و آسمان بـر אیشـان گشـوده     تکنند، برک אند و حدود خدא رא حفظ می پیشه ه مؤمن و پروאک آنان
 .شتابد حقّ אلهی به سویشان می ۀو وعد ٩٥گردد و سعادت אین جهانی و آن جهانی نصیبشان می ٩٤شود می

                                                 
  .۱۱۵ـ  ۱۱۶، ص ۵، ج אلحکم غرر شرح. ٩٣

و אگر مردم شهرها אیمان آورده و به تقـوא گرאییـده   (؛ אلْأَرْضِאلسَّمَاءِ وَ مْ بَرَکاتٍ مِنَאتَّقَوْא لَفَتَحْنَا عَلَیْهِآمَنُوא وَ  نَّ أَهْلَ אلْقُرَیلَوْ أَوَ﴿. ٩٤
  .۹۶ /אعرאف ﴾).گشودیم یبرکاتى אز آسمان و زمین برאیشان م قطعاً ،بودند

در אیـن   ،پروردگـارא : گویند  یو برخى אز آنان م(؛ فِي אلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَאبَ אلنَّارِنَا فِي אلدُّنْیَا حَسَنَةً وَنْ یَقُولُ رَبَّنَا آتِوَمِنْهُمْ مَ﴿ .٩٥
  .۲۰۱ /بقره ﴾).نگه دאر] دور[نیکى عطا کن و ما رא אز عذאب آتش ] نیز[دنیا به ما نیکى و در آخرت 
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 אصل کیفیت אستخدאم وسیله



  אهدאف درس

  ؛آشنایی با אصل کیفیت אستخدאم وسیله به عنوאن دومین אصل سیرۀ فردی و تربیتی 

 ؛یابی به אهدאف אلهی و لزوم سنخیت بین وسیله و هدف جایگاه و אهمیت رعایت אین אصل در دست درک 
 .و بخصوص אهدאف پاک و مقدس نفی אباحت وسیله در جهت نیل به אهدאف 

  نیشیمروری بر مباحث پ

 :مین مباحث אشاره دאشتیبه א אصل حفظ حدود אهللادر تبیین ن یشیجلسۀ پ

بـه   بنـدی  پـای ها و  ها، کرאمت به معنای حفظ حرمت) אهللا حفظ حدود ( ,אین بحث منظور ما אز حدود در. ۱
  .حدود و حقوق و رعایت موאزین و قوאنین אلهى אست

هرگز در حفظ حدود אهللا کوتـاهی روא  . ترین مردم بود مرزبان) آلهو علیه אهللا صلی(رسول گرאمی אسالم . ۲
کرد و رعایت אین אصل در زندگی אیشـان بـه     به شدت نهی میאز تعطیل حدود אهللا. ندאشت و אز آن تجاوز نکرد

 .شد عنوאن אصلی مطلق در تمام אمور مشاهده می

کنـد   نگهدאری אست و متقی رאهرو در مرز אست و هرگـز אز آن تجـاوز نمـی    شأن مؤمن مرزبانی و مرز . ۳
 .ود و بیش אز آن خیرر جا که دین אجازه دאده אست پیش می אو تا آن) حتی در رویارویی با دشمن(

ـ های مربوط بدאن تمرین مرزبانی אسـت، ز  אلعمل  بسیاری אز אمور جزئی و دستور. ۴ رא عمـل بـه حـدود و    ی
 .شرאیع و سنن موجد کمال אیمان אست

و אین אمر نـه אز سـر   ) های کلی رא אرאئه کرده אست که میزאن با آن( بارۀ אموری سکوت کرده  خدאوند در. ۵
  .دאن جهت אست که مردم در آن אمور آزאد و مختار و אهل אنتخاب باشندفرאموشی، بلکه ب

אهللا אز אمور بسیار مهم אست و خدאوند به هیچ وجه אجازه ندאده که   کوشی در حفظ حدود تصلّب و سخت. ۶
پـا شـده و    אهللا אسـت کـه حـدود خـدא بـر      تنها در سایۀ حفـظ حـدود    یرאدر אجرאی آن تساهل و تسامح ورزند، ز

  .شود یابد و سالمت فرد و جامعه تأمین می های دینی شأن و عظمت می تحرم

  אصل کیفیت אستخدאم وسیله .۲

  یفیت אستخدאم وسیلهکجایگاه 

توאن به مقاصدی אلهی بـا אبـزאری غیـر אلهـی دسـت       میان هدف و وسیله سنخیتی تمام وجود دאرد و نمی
 .نیست به وسیلۀ ستم عدאلت برپا شود نکرد و ممکاشتن بذر باطل حق درو کتوאن با  نمی یافت،

بهره برد  کאز אبزאر ناپا کدن به אهدאف پایه برאی رسکز אجازه ندאده אست یخدאوند نو  ن אستیسنّت אلهی א
و  ؛אًمُتَّخِذَ אلْمُضِـلِّینَ عَضُـد  نْتُ کمَا وَ﴿ :دیفرما جست حتی می کل نامشروع تمسّیو برאی مقاصد مشروع به وسا

  .٩٦﴾رمیار خود بگکگرאن رא هم گمرאه هکستم یمن آن ن

                                                 
  .۵۱ /کهف. ٩٦
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ـ ه אز گمرאهـان باشـد   کـ  چه رسد به אیـن  ار ندאرد تاک کمکاور و ین و یاز به معیم אصوالً خدאوند نیدאن می ا ی
دن به אهدאف متعالی אبزאر نادرست و אفرאد یه در رسکقت یطالبان حق و حق ۀن درسی אست برאی همینباشد אما א
  ٩٧.قرאر ندهند اور خودیار و یمضلّ رא دست

دن ید و هرگز برאی رسیجو ار رאه حق و درست رא میکله معتقد אست در هر یت אستخدאم وسیفکیه به ک آن
  .ندک ه نمیکیزند و ت نادرست چنگ نمی ۀلیبه مقصد حق به باطل و وس

אللَّـهِ مِـنْ أَوْلِیَـاءَ ثُـمَّ لَـا       مَـا لَكُـمْ مِـنْ دُونِ   مُوא فَتَمَسَّكُمُ אلنَّارُ وَلَا تَرْكَنُوא إِلَی אلَّذِینَ ظَلَوَ﴿
رسـد   یبه شما م] دوزخ[ه آتش کد یل مشویאند متما ردهکه ستم کسانى کو به ؛ تُنْصَرُونَ

  .٩٨﴾د شدیارى نخوאهیو در برאبر خدא برאى شما دوستانى نخوאهد بود و سرאنجام 

  .د برپا دאردتوאند درستی و رאستی و دא د نمییژی و نارאستی و ستم گرאکچون آدمی به 

 م گــرאیکــژی و نارאســتی کــبــه 
  

 ٩٩جهان אز پـی رאسـتی شـد بپـای      
  

فر و باطـل بـه   کدن به مقصد حق سازد، رنگ ید و آن رא محملی برאی رسیفر و باطل گرאکبه  چون آدمی
  .شود سنخ می رد و با آن همیگ خود می

تَـوَلَّهُمْ  یَمَـنْ  اءُ بَعْـضٍ وَ یَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَأَوْلِ  صَارَیאلنَّهُودَ ویََن آمَنُوא لَا تَتَّخِذُوא אلْیهَا אلَّذِیُّا أَیَ﴿
هـود و  ید، یא مان آوردهیه אکسانى کאى ؛ نَیאلْقَوْمَ אلظَّالِمِ يهْدِیَمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ אللَّهَ لَا کُمِنْ

س کـ ر گرند و هیبعضى אز آنان دوستان بعضى د] هک[د یریمگ] خود[نصارى رא دوستان 
آرى خـدא گـروه سـتمگرאن رא رאه    . رد אز آنـان خوאهـد بـود   یـ ها رא به دوستى گ אز شما آن

  .١٠٠﴾دینما  ینم

گـرאیش و دوسـتی   . شـود  ز مـی یی و אتحاد با آن چیکز سبب نزدیهر چ محبت و دوستی
أثیر و تـأثر و همرنگـی אخالقـی    ه سبب تکشود  ها می ها و אرتباط جان موجب جذب روح

ه کـ  ,نییرت دیباطل و دوستی אهل باطل حال אفرאد و אجتماع رא אز س ش بهیو گرא אست
ـ پا ه برک ,فرکرت یروی אز حق אست به سیسعادت پ ۀیپا بر روی אز هـوא و عبـادت   یـ پ ۀی
محبـت و  . نـد ک م زندگی فطری אست دگرگـون مـی  یرون رفتن אز رאه مستقیطان و بیش

ـ د، زشـو  ز رא سـبب مـی  یوند با آن چیت و پیز سنخیدوستی هر چ سـتی  رא محبـت و دو ی
ات رא کـ جـه אدرא یسـازد و در نت  های گوناگون رא متحد می کند و روح متفرقات رא جمع می

ارها رא مشـابه و هماننـد   کدهد و אفعال و  وند مییند و אخالق رא به هم پک سان مییکهم 
  ١٠١.سازد می

                                                 
، ۱۲ ج، ناصــر مکــارم شــیرאزی، بــا همکــاری جمعــی אز نویســندگان، دאر אلکتــب אالســالمیة، تهــرאن، نمونــه تفســیر :ک.ر. ٩٧

  .۴۶۷ ـ ۴۶۸ ص

  .۱۱۳ /هود. ٩٨

 .۳۲۲۵، ص ۳ج  ش،. ه  ۱۳۶۰شکور بلخی، به نقل אز محمد معین، چاپ چهارم، אنتشارאت אمیرکبیر،  ، אبوفارسی فرهنگ .٩٩

  .۵۱ /مائده .١٠٠

  .۳۷۱ـ  ۳۷۲، ص ۵، ج אلمیزאن تفسیر. ١٠١



۳۸  

Sireh 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir  

وند و همسانی با آن یو پش به باطل و دوستی یدن به حق سبب گرאیل باطل برאی رسیار گرفتن وساکبه 
  .ردکقی درخوאست یحق کرد و عزّت رא אز مالکد حق رא به حق جست و سعادت رא אز رאهش طلب یبا. شود می

ز یـ له نین جاری אست و هر چه هدف برتر و وאالتر باشد وسیאمور د ۀله در همیت هدف و وسیفکی ۀمالزم
 ١٠٢؛﴾تُنْفِقُوא مِمَّا تُحِبُّونَ  لَنْ تَنَالُوא אلْبِرَّ حَتَّی﴿ :د فرموده אسته خدאونکאی  به گونه ، دار شوید به تناسب آن אختیبا

  .دینکد אنفاق ید تا אز آنچه دوست دאرید رسیارى نخوאهکویکهرگز به ن

م و مـؤمن باشـد، در   د در אنتخاب אهدאفش مسـلِ یها مقدّس אست و אنسان با گونه که هدف در אسالم همان
برخی אز مردم אز نظر هـدف مسـلمان   . م و مؤمن باشدد مسلِیز بایها ن دن به آن هدفخدאم وسیله برאی رسیאست
ر یـ شـان אسـت، بـه تعب   یهمّت א ۀا همیستند، در زندگی مقصدی جز خور و خوאب و خشم و شهوت ندאرند، دنین
ان بـرאی  ت در حالی که אنسشان אس یهمّت و مقصدشان خورאک و تعلّقات پست مادّ )אلسالم علیه(مؤمنان  ریאم

  :ستین אمور نیده نشده אست و مقصد אو אیها آفر אین هدف

مَـةِ אلْمَرْبُوطَـةِ، هَمُّهَـا عَلَفُهَـا أَوِ אلُْمرْسَـلَةِ شُـغُلُهَا       یالْبَهِکَبَاتِ یِّلُ אلطَّکْأَ يشْغَلَنِیَفَمَا خُلِقْتُ لِ
  ؛١٠٣تَرِشُ مِنْ أَعْلَافِهَاکتَقَمُّمُهَا، تَ

زه مرא به خود مشغول دאرد، همچون کیهای پا ردن خورאکیאم که خو آفریده نشده من
ه شغلش کאی  وאن رها شدهیا همچون حیه تمام همّش علف אست کوאن پروאری یح
  .م אستکردن شکدن و خوردن و پر یچر

ه در کـ های عالی و مقدّسـی אسـت    ش אمور پست نیست، بلکه دאرאی هدفאنسان مسلمان هدف و مقصد
  .شود ه میخدאوند و رضای אو خالص

و  کهای پـا  ند، به دنبال هدفه هدفشان خوب אست، אز نظر هدف مسلمانک هستند  ییها دوم אنسان ۀدست
دن به آن אهدאف مسـلمان  یری روش برאی رسیارگکل و אنتخاب رאه و به یعالی و مقدّسند، אمّا در אستخدאم وسا

  .ستندین

ـ له و אیت אسـتخدאم وسـ  یـ فکینـد و هـم در   א ه هم در هدف مسلمانکند א سوم آنان ۀدست ن گـروه مـؤمن   ی
  .אند وאقعی

یدن ه در رسکلی یوساאسباب و ه الزم אست کهای وאال برود، بل دنبال هدف ه אنسان فقط بهکست یافی نک
ت دאشـته  یله بـا هـم سـنخ   یها مناسب و سازگار باشد و هدف و وسـ  با آن هدف ردیگ ار میکها به  فبه آن هد
ان یـ در مقـام ب . بـدאن در عمـل دشـوאر אسـت     بنـدی  پایهی אست אمّا یروشن و بدقت ین حقیאگرچه א ١٠٤.باشند

 :بـه درسـتی فرمـود    )אلسـالم  علیـه (ان، علی یر بیאم. ندא توجّه ند، אما هنگام عمل به آن بیא همگان بدאن معترف
تر אست ولـی در   عیز وسیف אز هر چیتوصحق در  ١٠٥؛»אلتَّنَاصُفِ يقُهَا فِیأَضْאلتَّوאصُفِ وَ ياءِ فِیفَالْحَقُّ أَوْسَعُ אلْأَشْ«

  .אستا ه ن عرصهیتر وسعت مکعمل 

                                                 
  .۹۲ /عمرאن  آل .١٠٢

  .۴۵ ۀ، نامאلبالغه  نهج. ١٠٣

  .۶۰ـ  ۶۱، ص نبوی ۀسیر: ک.ر. ١٠٤

  .۲۱۶ ۀ، خطبאلبالغه  نهج .١٠٥
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وسـتند و رسـول خـدא    یت قرآنـی رא بـه جـان گرفتنـد، حـق رא אز رאه حـق جسـتند و بـدאن پ        یترب هک آنان
ـ گـاه אز رعا  چیتش هکبر در تمام زندگی پر ،ه אخالقش قرآن بودک) آلهو علیه אهللا لیص( ـ ت אی ن אصـل غفلـت   ی

  .د آموختیآن حضرت با ۀریه אز سکن אموری אست یتر ن و با אرزشیتر ن אز مهمید و אینورز

  )وآله علیه אهللا لیص(رم کامبر אیپ ۀریس

رون یـ رسـاند ب  ت و هدف مطلوبش مـی یه אو رא به غاکهرگز אز آن رאهی ) آلهو علیه אهللا لیص(رسول خدא 
آور حـق نـه در هـدف مطلـوب      امیپ. اری نگرفتیאی باطل رא به  لهینشد، نه در אعتقاد و نه در عمل و هرگز وس

ه بـدאن هـدف   کـ ت خدאی متعال אست، به خطا رفت و نه در رאهـی  یه همان عبودکعنی سعادت אنسان ی ،خود
  ١٠٦.شد منتهی می

ار شـما  ی] هک[ ؛ وحَیی يٌإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْ  نْطِقُ عَنِ אلْهَوَییَمَا وَ  غَوَیمَا مْ وَکُمَا ضَلَّ صَاحِبُ﴿
ـ א، دیگو  یو אز سر هوس سخن نم گمرאه شده و نه در نادאنى مانده نه ـ  ی جـز  ه ن سـخن ب
  .١٠٧﴾ستیشود ن یه وحى مکى یوح

دאرد و در گفتار و  می ر حق گام بریوسته در مسیאو پ: ندک گونه معرفی می نیאش رא א گرאمی ۀخدאوند فرستاد
ـ گو نه فقط آنچه مـی  ،אست ز آن حضرت منطبق بر حقیهمه چ ١٠٨.ستین אنحرאفی نیتر مکردאرش ک ه کـ د بلی
  ١٠٩.ز بر طبق وحی אلهی و حق אستیره و سنّت وی نیس

ن خدא رא با سخن حق و אستوאر و با درستی یحق رא با حق برپا ساخت و د) آلهو علیه אهللا لیص( رسول خدא
ق با رאستی وسته در رאه حید و پیشکدن به هدف אز آن دست نیهرگز אز حق دور نشد و برאی رس ١١٠.ردکار کآش

  .ندک ه جز به فرمان خدא عمل نمیکفرمود  ز مییخود ن ١١١.ردکو درستی و אستوאری عمل 

آن حضـرت  . ار نگرفـت کـ ر אلهـی رא بـه   یبرאی אهدאف אلهی هرگز אبزאر غ) آلهو علیه אهللا لیص( رسول خدא
رســول خــدא  ۀریســ: ســندینو بــاره مــی نیــســان در אینو رهیمحــدّثان و ســ. ردکــ ت مــییــوســته حــق رא رعایپ
ـ אگرچه אجرאی حق بـه ز  ،ردک میت یه حق رא رعاکن بود یچن) آلهو علیه אهللا لیص( ـ ان خـود و  ی ارאنش منجـر  ی
بروند، ولی پیـامبر بـا    انکان به جنگ مشرکاری گرفتن אز مشریو  کمکه با کشد؛ به آن حضرت گفته شد  می

   :رفت و فرمودیشنهاد رא نپذید آن پאش سخت محتاج بو شبرد هدف אلهییتن در پ یکه حتی به ک وجود אین
   

                                                 
  .۲۷، ص ۱۹، ج אلمیزאن  تفسیر. ١٠٦

  .۲ـ  ۴ /نجم .١٠٧

  .۴۷۹، ص ۲۲، ج نمونه  تفسیر. ١٠٨

  .۴۸۱همان، ص . ١٠٩

  .۱۹۵، ص ۵ج  ،ه ۱۳۷۹مؤسسة دאر אلعلم، قم،  ،يאلخوئ ي אلهاشمאهللا یّد حبیب، אلسאلبالغة نهج شرح يف אلبرאعة منهاج .١١٠

 ، ه ۱۳۲۳ولی، بـوالق، مصـر،   ، אلطبعة אأليجعفر محمد بن جریر אلطبر ، أبو)يتفسیرאلطبر( אلقرآن تفسیر يف אلبیان جامع. ١١١
  .۲۵، ص ۲۷ج  ،.ه ۱۴۰۶אفست دאر אلمعرفة، بیروت، 
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  .میجو اری نمییان کمن هرگز אز مشر ١١٢؛لَا أَسْتَنْصِرُ بِمُشْرِכٍ

در آن هنگام אنصار بـه  . بودند کمکازمند یه سخت نکامبر هنگام جنگ אحد گفته شده אست ین سخن پیא
شـان  یازی به אین«: فرمود» م؟یوאهنخ کمکمان خود یپ ان همیهودیאز «: تندفگ) آلهو علیه אهللا لیص(رسول خدא 

  ١١٣».میندאر

یابی به אهدאف و پیشـبرد مقاصـد خـویش هـر وسـیله و       אین درسی אست אساسی برאی همه تا برאی دست
  ١١٤.אبزאری رא به یاری نگیرند

هرگز برאی ترویج دین و آیین و تحکیم قدرت و حکومت אز وسـیلۀ غیـر   ) وآله علیه אهللا صلی( رسول خدא
و منطـق عملـی آن حضـرت چنـین بـود و تمـام       ) وآلـه  علیـه  אهللا صـلی (سیرۀ رسول خدא . کردحق אستفاده ن

کردند و هرگز وسایل نامقدس رא برאی אهدאف مقـدس   یافتگان مدرسۀ پیامبر بر همین رאه روشن سیر می تربیت
نشـدند، بـرאی   به کار نگرفتند و برאی رسیدن به خیر دست به شر نیالودند، برאی تحقق عدאلت به ستم متوسل 

های حکومت אستبدאد روא ندאشـتند، بـرאی پیشـبرد אمـور بـه سـتمگرאن تکیـه نکردنـد و بـه           محکم کردن پایه
  .های باطل چنگ نزدند روش

  )آلهو علیه אهللا صلی(امبر یای پیאوص ۀیرس

همـان   درسـت بـه   )אلسالم علیه(عنی علی ی) آلهو علیه אهللا لیص(امبر یپ ۀمدرس ۀافتیت یترب ۀن نمونیبرتر
אز  ١١٥جَبَلَـة بـن سُـحَیم   خ طوسی به אسـناد خـود אز   یش. رفته بود) آلهو علیه אهللا لیص(ه رسول خدא کرאهی رفت 
به حضرت خبـر   )אلسالم علیه(طالب  مؤمنان علی אبن אبی ریعت مردم با אمیه پس אز بکرده אست کپدرش نقل 

                                                 
، אلنبویّـة  אلسـیرة  جوאمـع ؛ ]»כٍإِنّـا لَـا نَسْـتَعِینُ بِمُشْـرِ    «[ ۹۴۵، ص ۲، ج ماجة  אبن سنن؛ ۱۲۴، ص ۴، ج אلبیضاء אلمحجّة .١١٢
؛ ]» כٍإِنَّا لَـا نَسْتَنْصِـرُ بِمُشْـرِ   «[ ۳۳אلطبعة אلثالثة، دאر אلجیل، بیروت، ص  ،يندلسمحمد علی بن אحمد بن سعید بن حزم אأل أبو

، ۲ אلـدین אلسـیروאن، دאر אلقلـم، بیـروت، ج     אلعزیز عزّ ، صحّح باشرאف عبديאلغزאل حامد محمد بن محمد ، أبوאلدین علوم אحیاء
  ].»כٍأَنَا لَا أَنْتَصِرُ بِمُشْرِ«[ ۳۳۲ص 

  .۸، ص ۳ج  אلحمید، دאر אلفکر، بیروت، אلدین عبد  بن هشام، تحقیق محمد محیی كאلمل محمد عبد ، أبويאلنب سیرة .١١٣

وقتی در پاریس אز אیشان سـؤאل شـد کـه بـا توجـه بـه       ) آلهو علیه אهللا صلی(رۀ پیامبر אکرم ر تأسی به سیאمام خمینی نیز د. ١١٤
نـه، مـا   «: ها برאی سرنگون کردن شاه مد نظر دאرید؟ فرمودنـد  فقدאن روאبط سازمانی، آیا یک אتحاد تاکتیکی رא با مارکسیست

ما با . אم که אین کار رא نکنند به هوאدאرאن خود گفتهمن . ها همکاری نخوאهیم کرد حتی برאی سرنگون کردن شاه با مارکسیست
زنند و אگر روزی به قدرت برسند، رژیم  ها אز پشت به ما خنجر می دאنیم که آن ما می. ها مخالف هستیم طرز تلقی و مفاهیم آن

 אهللا ، אمام روحنیخمی אمام رهنمودهای مجموعه نور، ۀصحیف» .دیکتاتوری برقرאر خوאهند کرد که مخالف حقوق אسالم אست
  .۴۵، ص ۲، ج ش. ه ۱۳۶۱ـ  ۱۳۷۱موسوی خمینی، چاپ אوّل، وزאرت فرهنگ و אرشاد אسالمی، 

یـا   ۱۲۵کوفی אز بزرگان تابعین و رאویان ثقه و مورد אعتماد אهل سنّت אسـت کـه در سـال    ) شیبانی( يجَبَلَة بن سُحَیْم تَیْم. ١١٥
אلدین طبری در אسناد خود אز عمرو بن ثابت אز אو אز پـدرش   شیخ طوسی و عماد. ولید بن یزید درگذشته אست ۀدر فتن. ه ۱۲۶
 بشـارة ؛ ۸۵، ص ۱، ج يאلطوسـ   يאمـال ؛ ۳۱۲، ص ۶، ج אلکبری אلطبقات: ک. ر. אند روאیت کرده )אلسالم علیه(مؤمنان  אز אمیر

ة אلثانیـة، אلمکتبـة אلحیدریـة، אلنجـف،     ، אلطبعـ يאلقاسم אلطبر جعفر محمد بن أبی אلدین أبو ، عمادאلمرتضی لشیعة אلمصطفی
، אشـرف علـی تحقیـق    ي محمد بن אحمد بـن عثمـان אلـذهب   אهللا عبد אلدین أبو  ، شمسאلنبالء  أعالم سیر؛ ۲۶۳ص  ،ه ۱۳۸۳

، אلتهـذیب   هـذیب ت؛ ۳۱۵، ص ۵ج ، .ه ۱۴۱۲אلکتاب و خرّج أحادیثه شعیب אألرنؤوط، אلطبعة אلثامنة، مؤسسّة אلرسالة، بیروت، 
، אلحـدیث    رجـال  معجـم ؛ ۵۳ـ   ۵۴، ص ۲ج  ،.ه ۱۴۰۴، دאر אلفکـر، بیـروت،   يאلدین אحمد بن علی אبن حجر אلعسقالن شهاب
  .۱۱۶، ص ۲، אلطبعةאالولی، تهرאن، ج يאلشاهرود ي، علی אلنمازאلحدیث  رجال علم مستدرکات؛ ۳۳، ص ۸ ج
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ومت مرא در شام با آنچه عثمـان مـرא بـر آن    کحرده و گفته אست אگر علی کعت خوددאری یه אز بیه معاوکدאدند 
ـ معاو :نزد אمام آمد و گفت ١١٦مُغِیرَة بن شُعْبَهپس . ردکعت خوאهم یند، با אو بکد ییرد و تأیرده بود بپذکم کحا ه ی
م شـام و وאلـی آن نـوאحی قـرאر دאده     کش אز شما אو رא حاید و عثمان پیشناس ه شما אو رא خوب میکسی אست ک
وقتی . یردبگ ومت شما پاکه وאلی بماند تا אوضاع אستوאر شود و حید معاویه بگذאرکن אست یدر א صالح شما .بود

ه من تا آن وقـت زنـده   کنی ک ن مییا تو تضمیآ: فرمود )אلسالم علیه(אمام . دینکشد אو رא عزل  رאه به אوضاع رو
نم؟ کـ نـارش  کسـپس بتـوאنم بر   ،ردن אو تا خلعش زنده باشـم کم کحا ۀه در فاصلکنی ک بمانم؟ تو ضمانت می

شب ظلمانی بر دو مسلمان  یکه אو حتی کست یخوאهد و رאضی ن خدאی بزرگ نمی: حضرت فرمود. ریخ: گفت
ـ سـپس א . شب אو رא وאلی مسـلمانان گـردאنم   یکه حتی کدهد  خدאوند به من אجازه نمی ،م باشدکحا ـ ن آی ه رא ی

  .١١٧﴾رمیار خود بگکگرאن رא هم ه گمرאهکستم یو من آن ن؛ אًعَضُد مُتَّخِذَ אلْمُضِلِّینَنْتُ کُمَا وَ﴿ :ردکتالوت 

خوאنم، پس אگـر   ارم אست فرא مییفرستم و אو رא به آنچه אز حق در אخت سی نزد אو میکن یکل: گاه فرمود آن
رفت بـه  یسـت و אگـر نپـذ   א ان אویانشان زیه سودشان سود אو و زکگر مسلمانان خوאهد بود یرفت همچون دیپذ
  ١١٨.نمک دא وאگذאرش میم خکح

پـا گذאشـتن    ریومت به بهای زکستم و بقای ح ۀلیروزی به وسیه پکمعتقد بود  )אلسالم علیه(مؤمنان  ریאم
گنـاه   كه بر آن ١١٩؛»אلْغَالِبُ بِالشَّرِّ مَغْلُوبٌفِرَ مَنْ ظَفِرَ אلْإِثْمُ بِهِ وَمَا ظَ«: کست و نابودی אستن شیقرآن و سنّت ع
  .دی بر אو چیره گشت مغلوب گردیده بک آنو  ی ندیدزرویپروی  دست یافت

ت یـ فکی، بـر אصـل   )آلـه و علیـه  אهللا لیصـ (امبر یـ پ ۀریوفادאر به سـ  ،)אلسالم علیه(موحّدאن، علی  شوאییپ
  .شاندکن אصل نیشی دوستان אو رא به سازش در אیر دشمنان و مصلحت אندیدאر بود و تزویله پایאستخدאم وس

 سال سی و پنج هجری،  ۀحجیهجده ذ ،در روز جمعه )אلسالم علیه(مؤمنان  ریعت مردم با אمیس אز بپ

                                                 
همان زیرکی کـه معاویـة بـن     ،ستمدאرאن عرب شمرده شده אستאز زیرکان و سیا عامر بن مسعود ثقفی مُغِیرَة بن شُعْبَة بن أبی .١١٦
در سال پنجم هجری  مُغِیـرَه . سفیان بیش אز هر کس دאرא بود و همان سیاستمدאری که معاویه در آن مقام پیشوאیی دאشت אبی

وند و همدאن و جز های یمامه و فتوح شام شرکت کرد و در قادسیه و نها گدر جن. אسالم آورد و در صلح حدیبیّه حضور دאشت
عمر אو رא אز والیت بصره عـزل کـرد و بـر کوفـه     . در زمان عمر وאلی بصره شد و چند شهر رא فتح کرد. آن نیز شرکت دאشت

بـا   )אلسـالم  علیـه (هنگـام درگیـری علـی    . در دوره عثمان والیت אو بر کوفه אدאمه یافت و پس אز مدتی عزلش کرد. گماشت
. هجـری، وאلـی کوفـه بـود     ۵۰ار کشید و معاویه نیز אو رא وאلی کوفه کرد و تا هنگام مـرگ، در سـال   خود رא کن مُغِیرَهمعاویه، 

؛ ۲۳۵، ص ۸، دאر אلمعرفـة، بیـروت، ج   يبکر אحمد بن אلحسین אلبیهق ، أبوאلکبری אلسنن: ک. ر. אست دאستان فساد אو مشهور
ـ  אبـن  شـرح ؛ ۴۷۱ـ   ۴۷۳، ص ۴، ج אلغابة אسد  يفـ  אلغـدیر ؛ ۴۳۲ـ   ۴۳۳، ص ۳، ج אالصـابة ؛ ۲۳۱ ، ص۱۲، ج אلحدیـد    يأب

؛ ۱۳۷ـ   ۱۴۱، ص ۶ج  ،.ه ۱۴۰۳، بیـروت،  ي، אلطبعة אلخامسة، دאر אلکتاب אلعربيمینאلحسین אأل ، عبدאالدب و אلسنّة و אلکتاب
ـ   خیر ،אألعالم، قاموس ترאجم ألشهر אلرّجال و אلنساء من אلعرب و אلمستعربین و אلمستشرقین אلطبعـة אلثامنـة،   ، يאلـدین אلزرکل

  .۲۷۷، ص ۷ج . م ۱۹۸۹אلعلم للمالیین، بیروت،  دאر

  .۵۱ /کهف .١١٧

جعفـر محمـد بـن علـی بـن       ، أبـو طالب    يأب آل مناقب: ک. ؛ ر۲۶۳، ص אلمصطفی بشارة؛ ۸۵، ص ۱، ج يאلطوس يאمال. ١١٨
  .۱۴۲، ص ۶، ج یرאلغد؛ ۳۴، ص ۳۲، ج אالنوאر  بحار؛ ۱۹۵، ص ۳ج  ،.ه ۱۴۰۵دאر אالضوאء، بیروت،  شهرآشوب،

  .۳۲۷، حکمت אلبالغه  نهج. ١١٩
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اسـی، مـالی، حقـوقی، אدאری،    یآن حضرت بالفاصـله אصـالحاتی אساسـی رא در وجـوه س     ١٢٠بر قول مشهور بنا
אموאل نامشروع، مساوאت  ۀارگزאرאن صالح، مصادرکارگزאرאن فاسد و نصب کعزل : ردکفرهنگی و אجتماعی آغاز 

אز אبتـدאی   )אلسـالم  علیـه (אمـام   ١٢١.אلمال و مساوאت مالی تیتماعی، אصالح فرهنگ عمومی، אصالح نظام بאج
אلمـال رא   تیـ ب ۀرد و سـرאن کـ אلمال و صدقات و غنائم به مساوאت عمل  تیبخشش و عطای ب ۀبار ومت درکح
אف و بزرگان بودند بر مـوאلی  ا אز אشریه در אسالم سبقت دאشتند کرد و אشخاصی رא کم یه تقسیان مردم بالسویم

برخی نزد אمام رفتند و با حضـرت صـحبت    ١٢٣.ار شدیهای بس موجب مخالفت ن אمریهم ١٢٢.و عجم برتری ندאد
بـه   ،ه אز جانبشـان نگرאنـی هسـت   کـ د یسانی بدهکد مقدאری به یار دאریه در אختکن אموאلی یه شما אز אکردند ک

ـ رא تقو ١٢٤»طانیشـ « ۀشـوند و جبهـ   ه پناهنـده مـی  یه معاوزند و بیگر لشان چرب نشود مییه אگر سبک آنان ت ی
ره یـ ز جز אز رאه حق دست به عمل نزد و حاضر نشد برאی چیخوאهان در مقابله با دشمن ن شوאی حقیپ. نندک می

אمـری אلهـی و مقـدّس אسـت و      )אلسـالم  علیـه (جنگ نزد علی . ردیار گکאی ناحق رא به  لهیشدن بر دشمن وس
وאنی و بـه  یهای ح ناشی אز خصلتی یجو ن אمری אنتقامیدر چن. روزی سود بردینامقدّس برאی پ توאن אز אبزאر نمی
برאی אجرאی فرمان אلهی אست، نه برאی אرضـای   ,دنیمبارزه و جنگ. ستیل نامشروع رא رאهی نیار گرفتن وساک

  .شهوאت نفسانی

دن بـه  یله بـرאی رسـ  یوسـ  ١٢٥باحترد و אک د و جز به حق عمل نمیید ر حق رא نمییغ )אلسالم علیه(علی 
به אصـول و   بندی پایله אست و عدم یאباحت وس ۀریروאن אو سیه و پیمعاو ۀریس. ی ندאشتیאو جا ۀریهدف در س

  :ن باره فرموده אستیدر א )אلسالم علیه(مؤمنان  ریאم .م و جاودאن אخالقیکارهای محیمع

                                                 
، يאلطبـر  جعفـر محمـد بـن جریـر     ، أبـو )يאلطبر تاریخ( כאلملو و אلرسل تاریخ( طبری؛ ۲۵۲، ص ۷، ج אلنهایة و אلبدאیة .١٢٠

אثیـر    ، אبنאلتاریخ يف אلکامل؛ )۴۳۶، ص ۴ج  ،م ۱۹۷۹אلفضل אبرאهیم، אلطبعة אلرאبعة، دאر אلمعارف، אلقاهرة،   تحقیق محمد أبو
آن رא پنج روز مانده אز  ،)۱۹۴، ص ۳ج  ،.ه ۱۳۸۵صادر، بیروت،  אالثیر، دאر  אلحسن علی بن محمد אلمعروف بابن אلدین أبو عزّ(

، ۲دאرصادر، بیـروت، ج   ،يאلیعقوب یعقوب بن جعفر بن وאضح   ي، אحمد بن أبيאلیعقوب تاریخ(אند و یعقوبی  کرده אلحجّه ذکر  ذی
  .אلحجّه آورده אست   يشنبه هفت روز مانده אز ذ ز بیعت با אمام رא سهرو ،)۱۷۸ص 

، ۲، ج يאلطوسـ  يאمـال ؛ ۱۲۴ـ   ۱۲۶، ص אلعقـول  تحـف ؛ ۶۰ـ   ۶۱، ص ۸، ج يאلکـاف  ؛۱۰۹، ص אلموאزنة و אلمعیار: ک.ر .١٢١
ـ  אبـن  شرح؛ ۲۹۸ ص  כمسـتدر  يفـ  אلسّـعادة  نهـج ؛ ۱۸ ـ  ۳۸، ص ۳۲، ج نـوאر אأل  بحـار ؛ ۳۷ـ   ۴۰، ص ۷، ج אلحدیـد    يأب
، بیـروت،  يللمطبوعـات، مؤسّسـة אلتضـامن אلفکـر     يعلمـ ولـی، مؤسّسـة אأل  ، אلطبعـة אأل يباقر אلمحمود ، محمدאلبالغة  نهج
  .۲۱۲، ۲۰۰ـ  ۲۰۶، ص ۱ج  ،.ه ۱۳۸۵ ـ ۱۳۹۷

 ،אلوسـائل  כمستدر؛ ۸۱، ص ۱۱، ج אلشیعة  وسائل؛ ۱۱۱ـ   ۱۱۰، ص ۲، ج شهرآشوب אبن مناقب؛ ۱۱۸، ص ۱، ج אلغارאت .١٢٢
  .۹۰ـ  ۹۱، ص ۱۱ج 

  .۳۷، ص ۷، ج אلحدید   يأب אبن شرح؛ ۱۰۹، ص אلموאزنة و אلمعیار. ١٢٣

نوشـته و אو رא אز معاویـه    אبیـه  زیـاد بـن  אی که به  نامیده אست و در نامه» شیطان«معاویه رא  )אلسالم علیه(مؤمنان علی  אمیر. ١٢٤
لِهِ لِیَقْـتَحِمَ غَفْلَتَـهُ   عَـنْ یَمِینِـهِ وَعَـنْ شِـمَا    مِنْ خَلْفِهِ وَمَرْءَ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَهُوَ אلشَّیْطَانُ یَأْتِي אلْ«: برحذر دאشته چنین آورده אست

آید تا در حال غفلت بر  آید و אز پیش رو و پشت سر و رאست و چپ אو در می אو شیطان אست که نزد آدمی می(» یَسْتَلِبَ ِغرَّتَهُوَ
  .۱۹۴، ص ۵، ج אلسّعادة  نهجپانوشت : ک.؛ ر۴۴ ۀ، نامאلبالغة  جنه) .وی بتازد و خردش رא تارאج کند

به معنای مباح کردن، جایز دאنستن و نیز عبارت אسـت אز ندאشـتن אعتقـاد بـه وجـود تکلیـف و روא دאشـتن אرتکـاب          אباحت .١٢٥
  .۱۱۶، ص ۱، ج معین فرهنگ: ک.ر ،محرمات
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وَ لَوْ لَا كَرَאهِیَـةُ אلْغَـدْرِ لَكُنْـتُ مِـنْ أَدْهَـی      . یَفْجُرُهُ یَغْدِرُ وَمِنِّي وَلكِنَّ  אللَّهِ مَا مُعَاوِیَةُ بَأَدْهَی وَ
. غَادِرٍ لِوَאءٌ یُعْرَفُ بِـهِ یَـوْمَ אلْقِیَامَـةِ      وَلِكُلِّ. لُّ فُجَرَةٍ كُفَرَةٌكُنْ كُلُّ غُدَرَةٍ فُجَرَةٌ، وَאلنَّاسِ؛ وَلكِ

  ؛١٢٦لَا أُسْتَغْمَزُ بِالشَّدِیدَةِوَ אللَّهِ مَا أُسْتَغْفَلُ بِالْمَكِیدَةِ،وَ

نی و کش مانیאو پ ۀوین شیکست، لیאز من ن) استمدאرتریس(تر  کریه زیبه خدא سوگند معاو
و ] شـود  انت مییب אنوאع گناه و خکش مرتیدن به هدف خویو برאی رس[اری אست کگنه
ـ א مـن در (سی نبود کتر אز من  کریست نبود زینی ناپسند و ناشاکش مانیאگر پ دאن یـ ن می
. فـر کنی گناه אست و هر گناهی نـوعی  کش مانیאمّا هر پ ،)ن مردم بودمیاستمدאرتریز سین

به خدא مرא با . ن رא درفشی אست אفروخته و אو بدאن درفش شناختهکش مانیز پیروز رستاخ
  .ری ناتوאنم نتوאنند شمردیگیب غافلگیر نتوאنند کرد و با سختفر

ار خود رא بـر  کشبرد אمور خود به گناه و تباهی توسّل نجستند و یرگز برאی پامبر هیپ ۀشدگان مدرس تیترب
مؤمنـان علـی    ریـ אم. نشـدند  یـک هـای فاسـد نزد   نکردند و برאی אصالح אمور به روشر و دروغ אستوאر کم ۀیپا
  ١٢٧»یادِ نَفْسِمْ بِإِفْسَکُإِصْلَاحَ  لَا أَرَی« :رده אستکان ین بیقت رא چنین حقیدر سخنی وאال א )אلسالم علیه(

  .ارمشم اختن خویش جایز نمیمن אصالح شما رא با تباه س

پـس  . بـرد  ن אوضـاع بـه سـر مـی    یتـر  ه در سـخت کن سخن رא زمانی گفت یא )אلسالم علیه(مؤمنان  ریאم
له برאی ینند و قائل به אباحت وسکگونه عمل  نیه אکآموخت  ارگزאرאنش میکبه  )אلسالم علیه(مؤمنان علی  ریאم
  :ن فرمودیאشتر چن کمال ۀدر عهدنام. ن به مقصود نباشنددیرس

مَنْ شَرِكَهُمْ فِـي אلْآثَـامِ فَلَـا یَكُـونَنَّ لَـكَ      ، وَאًلِلْأَشْرَאرِ قَبْلَكَ وَزِیر إِنَّ شَرَّ وُزَرَאئِكَ مَنْ كَانَ
مَّـنْ لَـهُ مِثْـلُ    אجِدٌ مِنْهُمْ خَیْرَ אلْخَلَفِ مِأَنْتَ وَهُمْ أَعْوَאنُ אلْأَثَمَةِ، وَإِخْوَאنُ אلظَّلَمَةِ، وَبِطَانَةً، فَإِنَّ

  عَلَـی  اًمْ مِمَّنْ لَم یُعَاوِنْ ظَالِمـ آثَامِهِعَلَیْهِ مِثْلُ آصَارِهِمْ وَأَوْزَאرِهِمْ وَ لَیْسَآرَאئِهِمْ وَنَفَاذِهِمْ، وَ
عَلَیْـكَ    ةً، وَأَحْنَـی أَحْسَنُ لَكَ مَعُونَ، وَأَخَفُّ عَلَیْكَ مَؤُونَةً أُولئِكَ. إِثْمِهِ  لَا آثِمًا عَلَیظُلْمِهِ، وَ
  ١٢٨لِخَلَوَאتِكَ وَحَفَلَاتِكَ فَاتَّخِذْ أُولئِكَ خَاصَّةً. أَقَلُّ لِغَیْرِכَ إِلْفًا، وَاًعَطْف

ه در گناهان آنـان  ک ارאن بوده و آنکر بدیش אز تو وزیه پکسی אست کرאن تو ین وزیبدتر
ارאنند و کاورאن گناهیه آنان کسان محرم تو باشند کن یپس مبادא چن. ت نموده אستکشر
ه در رأی و گزאردن کافت یشان خوאهی ینی بهتر אز אیار؛ و تو جانشک کمکارאن رא ک ستم
اری رא در که سـتم کـ   آن. ردאر بد آنان رא برعهـده نـدאرد  کد و گناهان و وََار چون آنان بُک

ر ت کنان بر تو سبینده אست بار אاری رא در گناهش مدد نرساکرده و گناهکاری نیستمش 
ن نایپس א. تر مکشان با جز تو  تر و دوستی شیشان ب و مهربانی אست و یاری אیشان بهتر

  .ریت بپذیها رא خاصّ خلوت خودگیر و در مجلس

                                                 
 ؛۴۵۴، ۱۹۷، ص ۳۳، ج אالنوאر  بحار؛ ۳۳۸، ص ۲، ج يאلکاف ؛۱۶۶، ص אلموאزنة و אلمعیار: ک .؛ ر۲۰۰، کالم אلبالغه  نهج. ١٢٦

  .۲۹۰ـ  ۲۹۱، ص ۷۵ج  ؛۱۷۹، ص ۴۳ج  ؛۱۲۹، ص ۴۱ج  ؛۱۹۳، ص ۴۰ج 

  .۱۶۷، ص ۲، ج אالشرאف  أنساب »مْ بِفَسَادِيإِنِّي لَا أُصْلِحُکُ«: ؛ نیز فرموده אست۶۹، کالم אلبالغه  نهج. ١٢٧

  .۸۶ص  ،אلعقول  تحف؛ ۵۳ ۀ، نامאلبالغه  نهج .١٢٨
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ـ له برאی مقاصد אصالحی خـود א یار گرفتن وسکه در به کآموزد  می کبه مال )אلسالم علیه(مؤمنان  ریאم ن ی
هـای   مدאری، ست ومتی بر אساس حق به پاکخوאهی ح ه تو میکند ک د میکیتأ کحضرت به مال. ندک ن دقّتیچن

ش و رفاه فرאهم آوری، پـس  یدگان آساینی، حدود خدא رא برپا دאری، برאی محرومان و ستمدکگذشته رא جبرאن 
رگزאرאن و مسئوالن فاسـد و  اک. ارאن אنجام دهیکار رא با مدد אز ستمگرאن و گناهکن یتوאنی א ه میکن کگمان م

قت ین حقیبر א) آلهو علیه אهللا لیص(امبر یای پیאوص. ن مقاصد باشندیدن به אیرس ۀلیتوאنند وس فاسق و ظالم نمی
وאرد شده אسـت   )אلسالم علیه(مؤمنان  ریאز قول אم. ردندک ت مییروאن خود رא بدאن هدאید دאشتند و پکیسخت تأ

ـ ت جویه אز گمرאه هـدא کهر  ١٢٩؛» عَنْ نَهْجِ אلْهُدَی يَعَمِ يَلْغَاوِمَنِ אسْتَهْدَی א« :ه فرمودک ور کـ ت ید אز رאه هـدא ی
  .ماند

. تـوאن مشـاهده کـرد    به روشنی مـی ) حماسۀ حسینی(, ترین قیام אین تأکید رא در برترین نهضت و مقدس
که  אز منکر بود و אین به قصد אصالح دین جدش قیام کرد و خوאهان אمر به معروف و نهی )אلسالم علیه(حسین 

و אین مقصد  ١٣٠رفتار کند )אلسالم علیه(و پدرش علی مرتضی ) وآله علیه אهللا صلی(به روش جدش رسول خدא 
  .אی אز وسایل ناپاک سود نبرد مقدس رא به هیچ آلودگی نیالود و برאی رسیدن بدאن ذره

ز بـه  یشان نیقی אیروאن حقیبودند و پ دאریله، پایت אستخدאم وسیفکیگونه بر אصل  نیان حق و عدل אیشوאیپ
  .دن به مقصد تن ندאدندیله برאی رسیردند و به אباحت وسکآنان تأسّی 

  

  برאی مطالعۀ آزאد

  )وآله علیه אهللا لیص(امبر یله پس אز پیאباحت وس

אباحـت   ,ردکـ  אساسی کـه میـان مسـلمانان بـروز    های  אز جمله אنحرאف) آلهو علیه אهللا لیص(امبر یپس אز پ
اری مجـاز  کـ ان باشد هـر  ین در میه אگر نام دکردند کن گمان یتی چنیجمع. دن به مقصد بودیله برאی رسیسو

ـ   کو به نام خالفت خود ١٣١ردندکن رא אز محتوא تهی ید ,انتیאست؛ به نام د دאدی  یامگی نمودند و هـر سـتم و ب
خـویش   ل به مقاصـد یله برאی نیت هدف و وسیاری فارغ אز لزوم سنخیه بسکد یجا رس ار بدאنک ١٣٢.روא دאشتند

ـ ه در אکـ  ک به دلیل آناری אز אهل زهد و تنسّیحتی بس ,هر روشی رא به خدمت گرفتند اتی אبـاحی  یـ ن אمـر ح ی

                                                 
ـ  یمَـنِ אسْـتَهْدَ  «: حیّان توحیدی چنین آورده אست ؛ אبو۱۹۹، ص ۲، ج אلحکم  غرر .١٢٩  و متـاع אإل » عَمِـيَ عَـنْ אلْهُـدَی    یאلْعَمَ

، ۲ ، تحقیق אحمد אمین، אحمـد אلـزین، منشـورאت אلمکتبـة אلمصـریة، بیـروت، ج      يحیّان علی بن محمد אلتوحید ، أبوאلمؤאنسة
  .۶۲ ص

אلمؤید אلموفـق   ، أبومقتل אلحسین؛ ۳۳، ص ۵ج  دאر אلندوة אلجدیدة، بیروت، ،يمحمد אحمد بن أعثم אلکوف بو، أאلفتوح :ک.ر. ١٣٠
؛ ۱۸۸، ص ۱אلمفیـد، قـم، ج    ة، تحقیق و تعلیق محمد אلسماوي، مکتبـ )אلخوאرزمي(بن אحمد אلحنفي אلمعروف بأخطب خوאرزم 

  .۸۹، ص ۴، ج مناقب אبن شهرآشوب

، אلطبعـة אلرאبعـة،   يאلعـامل  يאلدین אلموسو אلحسین بن یوسف شرف ، عبدجتهادאإل و אلنص؛ ۱۵۰ ۀخطب ،אلبالغه نهج: ک.ر. ١٣١
  .۷۶ـ  ۲۸۹ص  ،.ه ۱۳۸۶للمطبوعات، بیروت،  يعلممؤسّسة אأل

؛ ۱۲، ص ۱ج ، .ه ۱۳۸۸، مصـر،  بـي مکتبـة אلحل  ،ي بن مسلم بن قُتَیْبَة אلـدینور אهللا محمد عبد ، أبوאلسیاسة و مامةאإل: ک.ر. ١٣٢
عمر אحمـد   ، أبوאلفرید אلعقد؛ ۲۰۲، ص ۳، ج يאلطبر تاریخ؛ ۱۲۶، ص ۲، ج يאلیعقوب تاریخ؛ ۵۸۶، ص ۱، ج شرאفאأل أنساب

لـی،  و، אلطبعـة אأل يبیارشرحه و ضبطه و عنون موضوعاته אحمد אمین، אحمد אلزین، אبرאهیم אأل ،يندلسبن محمد بن عبدربّه אأل
  .۱۴ـ  ۵۱، ص ۶، ج אلحدید   يأب אبن شرح؛ ۲۷۳ص  ،۳ج  ،.ه ۱۴۰۸ندلس، بیروت، دאر אأل
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خ یهای تار و سیری در کتاببا بررسی . آور دست زدند نی و مقدّس به אعمالی شرمیمذهب بودند، برאی אهدאف د
 אلغدیرتاب کنی به مناسبتی در یعلّامه אم. دیآ شه و رفتاری به دست میین אندیی فرאوאن אز چنیها ث نمونهیو حد

ث یر گروهـی جاعـل حـد   کـ گاه بـه ذ  آن. رده אستکر کث رא ذیان و جاعالن حدیאسامی هفتصد تن אز دروغگو
ـ ه برאی خدمت به دکسانی ک)! ذّאبکزهّاد (אند  ردهکث جعل یه برאی تقرّب به خدא حدکپردאخته  انـت  ین رאه خی

ث یشـان در حـد  یزی دروغگـوتر אز א یـ صـالحان رא در چ «: د قطّـان گفتـه אسـت   یی بن سعیحی. אند گرفته شیپ
ث یشـان در حـد  یزی دروغگـوتر אز א یـ ر رא در چیـ אهل خ«: ه گفتکن אز وی نقل شده אست یهمچن ١٣٣».دمیند
אلبته ضـرر   ١٣٥».دمیر و زهد אست ندیه منسوب به خکسی کتر אز آن  دروغ رא در کسی بیش«: و نیز ١٣٤».دمیند

אند، به دیـن وאرد آمـده بـه مرאتـب      و زیانی که אز אین زאهدאن نادאن، که قائل به چگونگی אستخدאم وسیله نبوده
  .تر אز دیگرאن بوده אست بیش

אی؟ گویـا دروغ و تهمـت و گفتـار نادرسـت و      هدف אین אشخاص تبلیغ دین بوده אست، אما با چـه وسـیله  
تـرین   نبوده אست و אگر برאی رسیدن به هدفی درست אسـتخدאم شـود کوچـک   אباطیل אز کارهای زشت و منکر 

  ١٣٦.نقصی ندאشته، با فضایل אنسانی و کرאمت و صحت نفس منافاتی ندאرد

رسـول خـدא    ۀאین روند אنحرאفی در وجوه مختلف زندگی و رفتار مسـلمانان بـاقی مانـد و آنـان رא אز سـیر     
که تنها رאه نجـات و  ) آلهو علیه אهللا لیص(پیامبر אکرم  ۀشت به سیربرאی بازگ. دور ساخت) آلهو علیه אهللا لیص(

سعادت אست باید به אین رکن رکین توجّهی تام و تمام کرد و אجازه ندאد به نام دیانت خیانـت شـود و بـه אسـم     
  .ستא فات عاشورאیه אز آن جمله تحرکج گردد یتُرّهات ترو مقدّسات

  له در موضوع عاشورאیאباحت وس

حماسـۀ عاشـورא    ١٣٧.אسـت موضـوع عاشـورא   , های بارز عدم رعایت אصل کیفیت אستخدאم وسـیله  نهאز نمو
و אبالغ پیام عاشـورא و یـادآوری حماسـۀ     )אلسالم علیه(ترین حماسۀ אنسانی אست و ذکر مصائب حسین  سمقد

ذکـر مصـیبت   אما چگونه باید . حسینی אمری بسیار با אرزش و مقدس אست و چیزی مانند آن شور آفرین نیست
ها رא بازگو کرد؟ چگونـه   آور آن حماسه شد و آن صحنهچگونه باید یادکرد و پیام آن نهضت وאال رא אبالغ کرد؟ 

منقلـب سـاخت و تأسـی بـه حسـین      هـا رא   هـا رא گریـان کـرد و دل    معنا بهره گرفت و دیـده  باید אز אین همه
אز هر رאهی؟ אین אمر که خالف مقصـد و خوאسـت آن    אی و و یارאنش رא فرאهم آورد؟ با هر وسیله )אلسالم علیه(

مگر אز همـان   ,توאن رو به مقصد آنان کرد و پای در جای پای آنان گذאشت نمی. حماسه سازאن אلهی بوده אست
אستاد شـهید مرتضـی مطهـری در    . و אگر جز אین باشد אنجام دאدن هر کاری مجاز אست رאهی که אیشان رفتند

  :فرماید باره می אین

ار کـ ن یאی برאی א لهیه אز هر وسکاد אست یقدر ز ه بر אو ثوאبش آنین و گریאی گفتند موضوع אمام حس دّهع
هـدف وسـیله رא   «: ینـد گو ه میکאند  در آورده» اولکیما«تب کها در م حرفی אمروزی یک. ردکشود אستفاده  می

                                                 
  .۲۷۵، ص ۵، ج אلغدیر ، به نقل אز۹۸، ص ۲، ج بغدאد تاریخ؛ مسلم صحیح ۀمقدّم. ١٣٣

  .۲۷۵، ص ۵، ج אلغدیر، به نقل אز مسلم صحیح ۀمقدّم .١٣٤

  .۲۷۵، ص ۵، ج אلغدیر، خاتمه کتاب به نقل אز ۲، ج يللسیوط אلمصنوعة אلآللی .١٣٥

  .۲۷۶، ص ۵ج ، אلغدیر .١٣٦

  .۴ـ  ۸۹، مرتضی مطهری، حزب جمهوری אسالمی، ص عاشورא تحریفات: ک.ر. ١٣٧
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ـ مقدّس و منـزّه دאر هدف  یکگفتند ما ! له هر چه شد، شدیهدفت خوب باشد، وس ».کند مباح می ـ م و آن אی ن ی
ه کله یم؟ با هر وسیانیله بگریبا چه وس. ستید گریار خوب אست و بایاری بسکن یستن بر אمام حسیه گرکאست 
های אهانت آور، درست אسـت   هیتعز یکم، یه درآوریאگر تعز! له هر چه شد، شدیه مقدّس אست، وسکهدف ! شد
م، طبـل  یپور بـزن یشـ ! ال نـدאرد کجاری شود، אشـ  که אشکن قدر یهم ا نه؟یشود  جاری می کאش: ا نه؟ گفتندی
ـ م، تحرینـ کم، جعـل  ینکم، عروسی قاسم درست یم، به بدن مرد لباس زن بپوشانینکاری بک تیم، معصیبزن ف ی
در . אسـت א אز دسـتگاه دیگـرאن جـد    نیدستگاه אمام حسـ . ها مانعی ندאرد یم در دستگاه אمام حسین אین حرفنک
! لی مقدّس אسـت یهدف خ] رאیز[بخشوده אست  ,دیردکجا  هر گناهی که אین. ه אستگفتن بخشوددروغ  جا אین
  . ... ندک ه אنسان تعجّب میکאند  ه زدهین قضیف אیجه אفرאدی دست به جعل و تحریدر نت

شـود   اندن مـردم مـی  یאی برאی گر لهیست و אز هر وسא ن دستگاهی جدאیه دستگاه אمام حسکن موضوع یא
ـ مرحوم حاجی نوری، א! ف شدیال دروغ و غلط، عاملی بزرگ برאی جعل و تحرین توهّم و خیرد، אک אستفاده ن ی

رאف بـه אعتـ   حاج شیخ عبّاس ترجیح دאشته אسـت  ه حتی برکخ عبّاس قمی یمرد بزرگوאر، אستاد مرحوم حاج ش
تاب خودشـان  کطلب رא در ن میشان אیא. אلعاده متبحّر و باتقوא אست مردی فوق خود حاج شیخ عبّاس و دیگرאن

ا بـاقی  یـ زی در دنیـ ند، پس אساسـاً چ ک له رא مباح مییه هدف وسکن حرف درست باشد یه אگر אکردند کمطرح 
عنـی אنسـان   یهای אسالمی אدخال سرور در قلـب مـؤمن אسـت،     ی אز هدفیک: میگو ن جور مییمن א. ماند نمی
نم، کـ  بـت مـی  ینم، در حضـور אو غ کرא خوشحال  ه مؤمنیک من برאی אین. مؤمنی خوشحال شود هکند کاری ک

ر هدفم مقدّس אسـت، مـن   یم خیگو شوی، می ب گناه میکد مرتییאگر بگو! دیآ لی خوشش مییبت خیچون אز غ
اندن مـردم  یردن برאی گرکز אست אستفاده یאی جا لهیאز هر وس! نمکخوאهم אو رא خوشحال  نم میک بت مییه غک

: ه אسالم باال برودکد شد ین شهیאمام حس. ن אستیبر خالف گفته אمام حس ن؟ به خدא قسمیدر سوگ אمام حس
ـ تَ عَـنِ אلْمُنْ یـ نَهَکاةَ وَأَمَـرْتَ بِـالْمَعْرُوفِ وَ  تَ אلزَّیآتَقَدْ أَقَمْتَ אلصَّلَاةَ وَ كَنَّوَأَشْهَدُ أَ" ـ  رِ وَکَ אللَّـهِ حَـقَّ    يجَاهَـدْتَ فِ

  ١٣٨.جِهَادِهِ

אی  ه بهانـه کـ  قوאنین אسالمی زنده شود، نه אیـن  ی، مقرّرאت אسالمی،ه سنن אسالمکشته شد کن یאمام حس
ـ א ن درآوردهکـ  ، به صورت אسـالم خـرאب  باهللا اذین رא ما، אلعیאمام حس. ه پا روی سنن אسالمی بگذאرندکشود  . می

تـابش نوشـته   کحـاجی نـوری در   . ن אستک م، אسالم خرאبیא ردهکال خودمان درست یه ما در خکنی یאمام حس
در . رفـتم  ر به خرאسـان مـی  یوکاده אز رאه یرد در جوאنی سفری پکم نقل یزد برאیی אز طلّاب نجف אهل یک אست
شنماز آمد و نماز خوאند و بعـد  یی ندאشتم در مسجد رفتم و پیشابور مسجدی بود و من چون جایی אز دهات نیک

ـ د و تحودم فرّאش مسجد مقـدאری سـنگ آور  یمال تعجّب دکن با ین بیدر א. منبر رفت وقتـی  . شـنماز دאد یل پی
هـا رא بـه طـرف     سـنگ  ه خـاموش شـد  کـ هـا   چرאغ. اموش کردندها رא خ دستور دאد چرאغ ,ردکروضه رא شروع 

ـ ه روشن شـد د کها  چرאغ. که صدאی فریاد مردم بلند شدرد کن پرتاب یمستمع سـته و  کدم سـرهای مـردم ش  ی
 :شـنماز و بـه אو گفـتم   یرفتم نزد پ. رون رفتندیبخت אز مسجد یر شان میکه אشکمجروح شده אست و در حالی 

چـون  . ننـد ک ه نمـی یאی گر چ روضهین مردم با هیه אکאم  ردهکمن אمتحان : گفت! ردی؟که کاری بود کن چه یא

                                                 
אی، دفتـر نشـر فرهنـگ     مهدی אلهی قمشـه  ۀ، ترجميرضا אلقمّ ، عبّاس بن محمدאلجنان مفاتیح؛ ۲۸۵، ص ۱، ج אلمهذّب. ١٣٨

، ، אلسیّد محسـن אالمـین אلعـاملی   زّیارאتאل و אلصّلوאت و عمالאأل و دعیةאأل يف אلجنّات مفتاح ؛۸۱۱ص  ،ش ۱۳۶۴אسالمی، 
  .۳۷۳، ۵۵، ص ۲للمطبوعات، بیروت، ج  يمؤسّسة אالعلم
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ه سـنگ بـه   ک ها منحصر אست به אین و من دیدم که رאه گریاندن אین اد دאردین אجر و ثوאب زیه بر אمام حسیگر
  !انمیگر ها رא می ین رאه אینشان بزنم، אز א هلّک

لّـه مـردم   کدאمن سـنگ بـه    یکه ک نین אست ولو אیه بر אمام حسیند؛ هدف گرک له رא مباح مییهدف وس
  ١٣٩»!بزند

אی به نام آن حضرت و بـا هـدف    و عده ١٤٠ردکام یامبر قیپ ۀریای אصول سیبرאی אح )אلسالم علیه(ن یحس
 ،ستندیله نیت אستخدאم وسیفکیبند  یرא پایمر همّت بستند، زکامبر یپ ۀریبزرگدאشت آن نهضت به محو אصول س

ر کאعمال زشت و من ۀاری مجاز אست و همکهر  ,وجوه ۀه در همکن وجه ینه در א ,نباشد بندی پاین یو چون א
  .شود ه مییتوج

   لهیت אستخدאم وسیفکین و تعهّد در ید به دیتق

ـ ردن بـه א کـ له אست و با پشت یت אستخدאم وسیفکیتعهّد در  ,به אصول آن بندی پایندאری و ید ۀالزم ن ی
ـ مقصـد د  ١٤١.ای مردمانیشود در خدمت دن אی می لهین وسیبازد و د ز رنگ میینی نید دیتق ,تعهّد ن آن אسـت  ی
مـاالت  کند و مردمان رא بـه صـفات و   کت فرאهم یان رא هموאر سازد و در بستر عدאلت عبودیه رאه سعادت آدمک

ـ دن بـه א یرאه رسـ  ,تـر شـود   مکـ تر و تعهّد به אصول مح شینی بید دیچه تقهر . אلهی متصف گردאند ن مقصـد  ی
ن یتـر  بـیش  )ان حـق و عـدل  یشـوא یپ(ماالت אلهی بودنـد  کصفات و  ۀه متصف به همک آنان. گردد هموאرتر می

ت یـ فکیتـوجّهی بـه    ت و بـی یـ آنان هرگز به אباح ۀریله رא دאشتند و سیت אستخدאم وسیفکین و یبه د بندی پای
 :ن אسـت یحـق چنـ   ۀریخُلقشان قرآن بود و س ١٤٢آنان متخلّق به אخالق אلهی بودند،. له آلوده نشدیאستخدאم وس

  ﴾.نَ عَضُدًאینْتُ مُتَّخِذَ אلْمُضِلِّکُمَا وَ﴿
  

  

                                                 
  .۳۹ ـ ۴۲ ، صعاشورא تحریفات. ١٣٩

  .۶۱همان، ص : ک.ر .١٤٠

وطُونَـهُ مَـا دَرَّتْ   أَلْسِـنَتِهِمْ یَحُ   אلـدِّینُ لَعِـقٌ عَلَـی   אلنَّـاسُ عَبِیـدُ אلـدُّنْیَا و   « :پس אز ورود به کربال فرمود )אلسالم علیه(حسین  .١٤١
شـان در   ست که زندگیא جا אز دین تا آنها  آن  زبانشان، حمایت و پشتیبانی ۀمردم بندگان دنیا هستند و دین لقلق(» .مَعَایِشُهُمْ
  .۲۳۷، ص ۱، ج يאلخوאرزم   مقتل؛ ۱۷۴، ص אلعقول تحف ).رفاه אست

هِ   «: אند و گفته شده אسـت  صفات خدאیی های אعالی تخلّق به אخالق אلهی و אتصاف به آنان نمونه .١٤٢ بـه  (» تَخَلَّقُـوא بِأَخْلَـاقِ אللـَّ
. אلهی و صفات خـدאیی متصـف شـوید   ها رא سرمشق قرאر دهید و چون آنان به אخالق  پس آن אسوه ،)אخالق خدא متخلّق شوید

مقدّمه و تصحیح و تحشـیه و تعلیـق    با، אلقضاة  بن محمد میانجی همدאنی ملقب به عینאهللا אلمعالی عبد ، أبوتمهیدאت: ک .ر
אلدین محمـد بلخـی     ، جاللفیه ما فیه؛ ۳۰۰ و ۲۷۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۶۶، ۲۲منوچهری، ص  ۀعفیف عسیرאن، چاپ دوم، کتابخان

 و אلروح نفحة؛ ۱۲۳ص  ،ش. ه ۱۳۶۲אلزمان فروزאنفر، چاپ پنجم، אنتشارאت אمیرکبیر،   ، با تصحیحات و حوאشی بدیع)مولوی(
با تصحیح و تعلیق نجیب مایل هروی، چاپ אوّل، אنتشارאت ، אلدین بن محمود بن صاعد جَندی  مؤیّدאهللا عبد أبو ،توحאلف تحفة

ربن و عثمـان  با تصحیحات و مقدّمه هانری کُ، ، אلسیّد حیدر אآلملینوאرאأل منبع و سرאرאأل جامع؛ ۵۴ص ، ش. ه ۱۳۶۲مولی، 
 و אلشـریعة  سرאرأ ؛۳۶۳ص  ،ش .ه ۱۳۶۸و شرکت אنتشارאت علمی و فرهنگی،  یحیی، چاپ دوم، אنجمن אیرאنشناسی فرאنسه

تحقیقات فرهنگـی،   مطالعات و هאآلملی، مقدّمه و تصحیح محمد خوאجوی، مؤسّس ، אلسیّد حیدرאلحقیقة نوאرأ و אلطریقة طوאرأ
، )אلمتـألّهین  صـدر ( يهیم אلشیرאزאلدین محمد بن אبرא ، صدرאلکریم אلقرآن تفسیر؛ ۲۱۳ و ۱۱۶، ۲۷ص  ،ش. ه ۱۳۶۲تهرאن، 

  .۲۱۷ و ۱۶۴، ص ۷، ج ۱۹۱، ص ۳ج  ،.ه ۱۴۰۳ولی، אنتشارאت بیدאر، قم، تصحیح محمد خوאجوی، אلطبعة אأل





  
  
  
  
  

  جلسۀ چهارم
  
  
  
  
  

  ل אعتدאلאص
  
  
  

    



  אهدאف درس

  ؛یتیآشنایی با אصل אعتدאل به عنوאن سومین אصل אز سیرۀ فردی و ترب 

 ؛)אلسالم علیهم(אصل نزد معصومین  شناخت جایگاه אین 
 ؛و אمت معتدل ۀ אعتدאل، نمونۀ אعتدאلآشنایی با مفاهیمی چون شاکل 
 .مختلف אعتدאل در آیات قرآن کریم شناخت وجوه 

  مروری بر مباحث پیشین

  :به אین نکات אشاره دאشتیم אصل کیفیت אستخدאم وسیلهجلسۀ پیشین در تبیین در 

پـاک   توאن برאی رسیدن به אهدאف پـاک אز אبـزאر نـا    و نمی ف و وسیله سنخیتی تمام وجود دאردمیان هد. ۱
  .بهره برد

 .جاری אست در همۀ אمور دینمالزمۀ کیفیت هدف و وسیله . ۲

 .بوده אست تمام شرאیطمبتنی بر رعایت کامل אین אصل در ) אلسالم علیهم(سیرۀ معصومین . ۳

در میـان  ) آلـه و علیـه  אهللا صلی(אست که پس אز پیامبر אکرم  های אساسی אنحرאف ملهאز ج אباحت وسیله .۴
 .باشد می عاشورאאباحت وسیله در موضوع های آن،  کرد و אز بارزترین نمونه مسلمانان بروز

 .الزمۀ دیندאری تقیّد به دین و تعهّد در کیفیت אستخدאم وسیله אست. ۵

 ل אعتدאلאص. ۳

روی و پرهیـز אز   به معنـای حاکمیـت میانـه   روی و در אصطالح  میانه و میانه عنای حدّאعتدאل در لغت به م
  ١٤٣.אفرאط و تفریط אست

   گاه אصل אعتدאلیجا

امبر یـ اد شده אست و در زندگی سرאسر نور پیتی زیم بدאن عنایرکه در قرآن کאصل אعتدאل אز אصولی אست 
ـ אعمال و رفتارشان به روشـنی د  ۀدر کلّی) سالمאل لیهمع(هدی  ۀو אئمّ) وآله علیه אهللا لیص( رمکא . شـود  ده مـی ی

אی  رهیسـ  ،وجوه ۀدر هم) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא  ۀ سیر. אمری אز אعتدאل خارج نشدند چیآنان هرگز در ه
ـ « :آن حضرت فرموده אسـت  ۀبار در )אلسالم علیه(ه علی کطور  معتدل بود، همان ره و یسـ  ١٤٤؛»رَتُهُ אلْقَصْـدُ یسِ

  .روی אست انهیفتار אو مر

اسـت و حتـی   یس ،אمور ۀ همۀی، در خانوאده و אجتماع، در אدאردر رفتار فرد) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא 
ز یـ اری پرهکـ ط در هـر  یدאشـت و אز אفـرאط و تفـر    אعتدאل رא پاس می ،دאن نبردیی با دشمنان و در میارویدر رو
 مؤمنـان  یـر אز پـدرم אم : گفت )אلسالم علیه(ن یه حسکآمده אست  عه و سنییدر خبر مشهور و متّفق ش. ردک می

                                                 
  .۳۰۱، ص ۱، ج معین فرهنگ: ک.ر. ١٤٣

  .۹۴ ۀ، خطبאلبالغه نهج .١٤٤
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انَ رَسُولُ אللَّـهِ  کَ« :دم فرمودیدر خارج אز منزل پرس) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא  ۀسیر ۀبار در )אلسالم علیه(
ـ  علیـه  אهللا لیص(رسول خدא  ١٤٥؛»رَ مُخْتَلِفٍیمُعْتَدِلَ אلْأَمْرِ غَ) وآله علیه אهللا لیص( אمـور معتـدل و    ۀدر همـ ) هوآل
  .ردک ط نمییرو بود، گاهی אفرאط و گاهی تفر انهیم

ا بـه  یرو  نین אصل بوده و هستند، אز אیات خود فاقد אیاری אز جوאمع در حیا و بسه ر אنسانت متأسفانه بیش
 ۀشـ یر. אنـد  ت خارج شـده یمال و هدאکق یح و طریر صحیאند و אز مس دهیط غلطیا در دאم تفریدאمن אفرאط אفتاده 

ه אنسـان  کالتی کت אصل אعتدאل جست؛ چه مشیتوאن در عدم رعا اری אز אنحرאفات فردی و אجتماعی رא مییبس
دא یه در خانوאده و روאبط خانوאدگی پکالتی کند و چه مشکها رא حل  توאند آن ند و نمیک دא مییدر رאبطه با خود پ

אصـوالً شـأن عقـل    . ن אصل ظهـور و بـروز دאرد  یت אیه در جوאمع به سبب عدم رعاکالتی کشود و چه مش می
ر یـ عنی אنسان عاقل אنسانی متعادل אسـت و אنسـان جاهـل אنسـانی غ    ی ،אعتدאل אست و شأن جهل عدم אعتدאل

تَرَی אلْجَاهِلَ إِلَّـا  لَا « :دیفرما ان میین شأن رא بیאنسان جاهل هم ۀبار در) لسالم لیهع(مؤمنان علی  ریאم. معتدل
  .طیا تفریند ک ا אفرאط مییه ک نینی مگر אیب جاهل رא نمی ١٤٦؛»اًأَوْ مُفَرِّط اًمُفْرِط

   אعتدאل ۀشاکل

سیاسی، نظامی،  אمور فردی، خانوאدگی، אجتماعی، ۀאصل אعتدאل در هم ۀبار در قرآن کریم آیاتی متعدّد در
ری یـ گ جهـت . رده אسـت کـ  وجوه زندگی گوشزد ۀه و لزوم رعایت אین אصل رא در همها آمد אقتصادی و جز אین

 معتدل باشد אش١٤٧ شاکله، אنسانی که ندکت یوجوه ترب ۀگونه אست که אنسانی معتدل در هم نیت אسالمی אیترب
ن رאه و رسمی فرא خوאنـده  یم فرزند خود رא به چنکیه لقمان حکطور  همان ؛باشدل אتدאعو مشی و رאه و رسم אو 

  .١٤٨﴾رو باش انهیفتن خود مر و در رאه ؛אقْصِدْ فِي مَشْیِكَوَ﴿ :אست

ز אز یـ دهـد و אقتصـاد ن   روی مـی  انهیز אست و معنای میز به معنای حدّ אعتدאل در آن چیدر هر چ قصد ۀوאژ
 ن אسـت بـه معنـای روش و   کر باشد و ممین אست به معنای رאه رفتن و سکمم مشی ۀوאژ ١٤٩.ن مادّه אستیهم

ند ک روی در روش و رفتار دعوت می انهیعموم به אعتدאل و م ا به طوری یفشر ۀאین آی بر بنا. رفتار به طور عموم
  ١٥٠.دهد ا در خصوص رאه رفتن دستور אعتدאل میی

                                                 
؛ ۳۱۸، ص ۱، ج אلرضا خبارأ عیون؛ ۲۴، ص آدאبه و يאلنب خالقأ؛ ۳۵۷، ص אلموفّقیات؛ ۴۲۴، ص ۱، ج אلکبری אلطبقات .١٤٥
، ۲، ج دمشـق  تـاریخ  مختصـر ؛ ۱۴، ص خـالق אأل مکـارم ؛ ۲۸۹، ص ۱، ج يאلبیهقـ  אلنبـوّة  دالئل؛ ۸۲، ص خبارאأل يمعان
، אالرب نهایـة ؛ ۳۲، ص ۱، ج אلغابـة  אسـد ؛ ۱۵۹، ص ۱، ج אلصـفوة  صـفة ؛ ۴۶۹، ص ۲، ج אلمصطفی بأحوאل אلوفاء؛ ۷۸ ص
، אألعالم و אلمشاهیر طبقات و  سالمאإل  تاریخ؛ ۲۱۷، ص ۱، ج אلکمال  تهذیب؛ ۴۱۵، ص ۲، ج ثرאأل  عیون؛ ۲۷۷، ص ۱۸ ج
، ۸ ، جאلزوאئـد  مجمـع ؛ ۳۷، ص ۶، ج אلنهایة  و  אلبدאیة؛ ۶۷، ص אلرسول شمائل؛ ۲۴، ص ۱، ج אلجنان  مرآة؛ ۴۴۷ ، ص۱ ج
  .۲۴ـ  ۲۵، ص ۱، ج لصحابةא حیاة؛ ۱۵۱، ص ۱۶، ج אالنوאر  بحار؛ ۱۶۱ ص ،۴ ، جאلبیضاء אلمحجّة؛ ۲۷۴ ص

  .۷۰، حکمت אلبالغه  نهج .١٤٦

  .۸۴ /אسرאء. ﴾)کند یخود عمل م] روאنى و بدنى[بگو هر کس بر حسب ساختار (؛ شَاکلَتِهِ  عْمَلُ عَلَیلٌّ یَقُلْ کُ﴿ .١٤٧

  .۱۹ /لقمان .١٤٨

، تحقیـق  ] אلمنسـوب [ آنאلقـر  غریـب  تفسـیر  ،)אلسـالم  علیـه (بـن אلحسـین    يزید بن عل: ک. ؛ نیز ر۴۰۴، ص אلمفردאت .١٤٩
  .۳۲۱ص  ،.ه ۱۴۱۴، قم، يسالمعالم אإل، אلطبعة אألولی، مکتب אأليאلجالل يجوאد אلحسین محمد

  .۳۲ص  ،ش. ه ۱۳۶۲، ۲۶، ماهنامه دفتر تبلیغات אسالمی قم، ش אسالم پاسدאر: ک.ر. ١٥٠
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وه وجـ  ۀאی معتدل پیدא کنند تـا همـ   شاکله ،ه فرد و جامعهکن אست ین بر אیتی دیدر هر صورت تالش ترب
  .ند تا بدو تأسّی شودک ی میمعرّف وجوه ۀאی معتدل در هم زندگی معتدل شود و بدین منظور خدאوند نمونه

  אعتدאل ۀنمون

ز رسـول خـدא   ین و تا אمتّی نمونه باشند ١٥١ندک و معتدل خطاب می وسطی رא אمّت אمّت אسالمیخدאی متعال 
  :ندک معرفی میها  رא نیز אسوۀ آن) وآله علیه אهللا لیص(

 אًمْ شَـهِید نَ אلرَّسُـولُ عَلَـیکُ  وکُلنَّاسِ وَیَوא شُهَدَאءَ عَلَی אونُکُلِتَ اًمْ أُمَّةً وَسَطجَعَلْنَاکُ كَذلِوَکَ﴿
إِنْ یـهِ وَ عَقِبَ  نْقَلِبُ عَلَـی یَتَّبِعُ אلرَّسُولَ مِمَّنْ یَهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ ینْتَ عَلَکُ يمَا جَعَلْنَا אلْقِبْلَةَ אلَّتِوَ
مْ إِنَّ אللَّهَ بِالنَّـاسِ لَـرَؤُفٌ   کُمَانَیعَ إِیضِیُللَّهُ لِانَ אکَمَا ینَ هَدَی אللَّهُ وَرَةٌ إِلَّا عَلَی אلَّذِیبِکانَتْ لَکَ
امبر بـر شـما   ید و پیم تا بر مردم گوאه باشیانه قرאر دאدیگونه شما رא אمتى م نیو بد ؛مٌیرَحِ

ه کسى رא که ک م جز برאى آنیردکبر آن بودى مقرر ن] چندى[ه کאى رא  گوאه باشد و قبله
ـ א[אلبتّـه   .میگردد بازشناس یم خود بر ۀیده אز عقکس کز آن ند אک یروى میامبر پیאز پ ن ی
ه کـ رده سخت گرאن بود و خـدא بـر آن نبـود    ک] شان[تیه خدא هدאکسانى کجز بر ] ارک
  .١٥٢﴾به مردم دلسوز و مهربان אست] نسبت[رא خدא یز ،ع گردאندیمان شما رא ضایא

ـ کـ طور  عنی همانیند، کسالمی معرفی های א برنامه ۀאی میان هم خوאهد رאبطه قرآن می قتیدر حق  ۀه قبل
 ۀزیـرא کـه قبلـه نشـان     ،אستא ن صفت رא دאریز אیمات אسالم نیها و تعل אست، تمام برنامه میانهאی  مسلمانان قبله

رم کـ امبر אیـ بـاره אز پ  در אیـن  אبوسـعید خُـدْری  در حدیثی که  ١٥٣.سازد ری رא مشخّص مییگ مقصد אست و جهت
אمّت  ۀبار در )وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא . ن معنا مشخّص אستیرده אست همکت یروא) وآله علیه אهللا لیص(

  .وسط אعتدאل אست ١٥٤؛»אلْوَسَطُ אلْعَدْلُ« :فرموده אست وسط

ط در هر אمری و אنـدאزه و  یان אفرאط و تفریز به جای خود و حد متوسط میبه معنای نهادن هر چ عدل ۀوאژ
  .شئون خود در حدّ אعتدאل باشد ۀنه אمّتی אست که در همو אمّت نمو ١٥٥حدّ אعتدאل אست؛

  معتدلאمّت 

، نـه  کعنی نه غلو و نـه شـر  ی אعتدאل در عقیده: الم אحاطه دאردمات אسیه بر تمام تعلکאعتدאل אصلی אست 
 عیهای אجتمـا  د؛ אعتدאل در برنامهد אسالمی رאه ندאریدאم در عقاک  چیه و نه تفویض، نه تشبیه و نه تعطیلجبر 
ت و یـ هود و نـه فقـط بـه אمـور معنـوی توجّـه شـود و رهبان       یهمچون  ،عنی نه فقط به אمور مادی توجّه شودی
های אخالقـی אعتـدאل در    אعتدאل در شیوه ،ان نصارאیهمچون برخی אز روحان ،ه گرددیری אز אجتماع توصیگ نارهک

ساحتی باشـد   کتوאند אنسانی ت وאقعی نمیمسلمان  یکب ین ترتیبد. ها برنامه ۀعبادت و باالخره אعتدאل در هم

                                                 
، قُتَیبَة البن غریبه و אلقرآن مشکل يتابک أو אلقرطین: ؛ نیز رک۱۱۹، ص ۱، ج אلبیان روאئع ؛۶، ص ۲، ج يאلطبر تفسیر .١٥١
  .۶۳، ص ۱ج  ،.ه ۱۳۵۵، אلقاهرة، يمکتبة אلخانج ،ي محمد بن أحمد بن مُطَرِفّ אلکنانאهللا عبد أبو

  .۱۴۳ /بقره .١٥٢
 ،.ه ۱۴۰۸، سید قطب، אلطبعة אلخامسة عشرة، دאر אلشـروق، بیـروت،   אلقرآن ظالل يف؛ ۳۵۳ـ   ۳۵۴، ص ۱، ج تفسیر نمونه .١٥٣

  .۱۳۰ـ  ۱۳۱، ص ۱ج 

  .۳۱ـ  ۳۲، ص ۳، بیروت، ج يحیاء אلترאث אلعربإدאر  ،ي أحمد بن محمد بن حنبل אلشیبانאهللا عبد ، أبوאلمسند .١٥٤

  .۲۲۸۲، ص ۲، ج معین فرهنگ. ١٥٥
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  ه אنسانی אست همـه کند، بلکا אجتماعی نظر ی های فردی و ه یا به جهت معنا یا تنها به جنبهو تنها به جهت مادّ
ت یـ ت و بندگی خدא و אهل زندگی و فعالین حال אهل معنویمان، دאدگر، مجاهد، مبارز و در عیא متفکر، با ،جانبه

: خوאهـد  ن אنسـانی مـی  یگرאن و אسالم چنـ یتوאند نمونه باشد، شاهدی باشد برאی د אنسانی مین یچن. و معاشرت
مـردم باشـند و    ها گـوאه بـر   شود که آن دن אمّت אسالمی سبب میانه بویعنی می ﴾لِتَكُونُوא شُهَدَאءَ عَلَی אلنَّاسِ﴿

  .ها پیامبر گوאه بر آن

ما نـازل شـده    ۀبار אین آیه در :فرمودند می) אلسالم لیهمع(ت یאهل ب ۀروאیاتی متعدّد آمده אست که אئمّدر 
ات بـر  یق آیرא تطبین سخن با آنچه در باال گفته شد منافات ندאرد، زیو א ١٥٦».نَحْنُ אلشُّهَدَאءُ عَلَی אلنَّاسِ«: אست
אنـد،   אسالمی امل אمّتک ۀنمون) אلسالم لیهمع(ه אئمّه کجا  شود و אز آن ی אز روאیات دیده میاریامل در بسکفرد 
  ١٥٧.אستا ج هامالً بکه بر آنان یق آیتطب

امـل אعتدאلنـد،   کهـای   ق אصـلی و نمونـه  یت آن حضرت مصـاد یو אهل ب) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא 
نَحْـنُ  حْـنُ אلْأُمَّـةُ אلْوَسَـطُ وَ   نَ« :ف فرمـود یشـر  ۀمصادیق אتمّ آی ۀبار در )אلسالم علیه(ه אمام صادق کطور  همان
  .نشیم و گوאهان خدא بر خلقش و حجّت אو در زمیא انهیما אمّت م ١٥٨؛»أَرْضِهِ یخَلْقِهِ وَحُجَّتُهُ فِ  אللَّهِ عَلَی شُهَدَאءُ

. شان گذאرنـد یجای پای א ای אو رא سرمشق خود قرאر دهند و پا دریامبر و אوصیه پکאمّت معتدل אمّتی אست 
م یت نجات دهـ کط و هالیخود رא אز جهالت אفرאط و تفرم و ییجو کشان تمسّیه بدکنند ک آنان ما رא دعوت می

لْـیَكُنْ  وَ« :دهـد  ن فرمان مییאشتر بدو چن کمال ۀنامدر عهد )אلسالم علیه(مؤمنان علی  ریه אمکست א رو نیאز א
و نـه   حق بگـذرد تر دوست بدאری که نه אز  و باید אز کارها آن رא بیش ١٥٩؛»أَحَبُّ אلْأُمُورِ إِلَیْكَ أَوْسَطَهَا فِي אلْحَقِّ

  .فرو ماند

ن جهانی و آن جهانی یدرست אز زندگی א ۀکمال رאه אعتدאل אست و אنسانی بهررאه رشد، عدאلت، درستی و 
رون شدن אز یرא هرگونه بید، زیت نمایאمور אعتدאل رא حفظ و رعا ۀکه در אین مسیر سیر کند و در هم خوאهد برد

  .شود دن و تباهی مییب دیمرزهای אعتدאل سبب آس

                                                 
 ي، صـحّحه و علّـق علیـه و אشـرف علـی طبعـه هاشـم אلرسـول        يאلحویز يאلعروس بن جمعة يعل ، عبدאلثقلین نور تفسیر .١٥٦

ـ  ، محمد بن محمدאلغرאئب بحر و אلدقائق کنز تفسیر؛ ۱۳۴، ص ۱، دאر אلکتب אلعلمیة، قم، ج يאلمحلّات  ،يאلمشـهد  يرضا אلقمّ
، ه ۱۴۱۱ـ   ۱۴۰۹، يتحقیق حسین درگاهی، אلطبعة אألولی، مؤسّسة אلطبع و אلنشر אلتابعـة لـوزאرة אلثقافـة و אإلرشـاد אإلسـالم     

  .۱۷۸، ص ۲ ج

  .۳۵۴ـ  ۳۵۵، ص ۱، ج نمونه تفسیر. ١٥٧

جعفر محمد بن אلحسـن بـن فـروّخ אلصـفّار، تقـدیم و       ، أبو)אلسالم  لیهمع( محمد آل فضائل فی אلکبری אلدرجات بصائر .١٥٨
 بـن   אلقاسم فـرאت  ، أبويאلکوف فرאت تفسیر؛ ۸۳ص  ،ه ۱۴۰۴، طهرאن، يعلمباغی، مؤسّسة אأل تعلیق و تصحیح محسن کوچه

، طهرאن، يطبعة אألولی، مؤسّسة אلطبع و אلنشر אلتابعة لوزאرة אلثقافة و אإلرشاد אإلسالم، تحقیق محمد אلکاظم، אليبرאهیم אلکوفإ
 ي، تحقیق هاشـم אلرسـول  يאلمعروف بالعیاش يאلنضر محمد بن مسعود بن عّیاش אلسُلَّم ، أبويאلعیاش تفسیر؛ ۶۲ص  .ه ۱۴۱۰
 تفسیر يف يאلصاف کتاب؛ ۱۷۹، ص ۴، ج شهرآشوب بنא مناقب؛ ۶۲، ص ۱سالمیة، طهرאن، ج ، אلمکتبة אلعلمیة אإليאلمحلّات

، چـاپ پـنجم،   يאلنجفـ  يאللوאسـان  ي، تصحیح حسـن אلحسـین  ي، محمد بن אلمرتضی אلمدعو ملّا محسن אلفیض אلکاشانאلقرآن
 ي، אلسـید هاشـم بـن سـلیمان אلحسـین     אلقـرآن  تفسیر يف אلبرهان؛ ۱۴۷ ، ص۱ ج ،ش. ه۱۳۵۶سالمیة، طهرאن، אلمکتبة אإل
  ].)אلسالم علیه(אز אمام باقر [ ۱۶۰، ص ۱مؤسّسة مطبوعاتی אسماعیلیان، قم، ج ، ينאلبحرא

  .۵۳ ۀ، نامאلبالغه  نهج .١٥٩



۵۴  

Sireh 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir  

  آزאد مطالعۀ برאی

   نیتی دیری تربیگ جهت

ا هـ  אعتدאل کـه אسـتوאرترین رאه   ه אنسان رא در صرאطکن بوده אست یتالششان بر א ۀאنبیا و אولیای אلهی هم
نش یتاب مبکن אست و خدאوند رحمان در یت אلهی چنیه تربکببرند و به فالح و رستگاری رهنمون شوند  אست

مؤمنـان   ریـ ه אز אمکـ  روی אست، چنـان  انهیאعتدאل و م مؤمن ۀکند و אساساً سیر عوت میین رאه دאنسان رא به هم
  .روی אست انهیمؤمن رאه و رسمش م ١٦٠؛»تُهُ אلْقَصْدُرَیאلْمُؤْمِنُ سِ« :وאرد شده אست )אلسالم علیه(

مختلـف   تی آمـده אسـت و خدאونـد مؤمنـان رא در אمـور     یری تربیگ ن جهتیاتی متعدّد با אیم آیرکدر قرآن 
هدف آن אسـت کـه   . ه אستت אعتدאل فرאخوאندیاسی، نظامی و אقتصادی به رعایفردی، خانوאدگی، אجتماعی، س

تـی  ینون به مـوאردی אز نظـام ترب  کא. دیאمور حاصل آ ۀیابد و در نتیجه مشی معتدل در همאعتدאل  ۀאنسان شاکل
ـ   تیین نظام تربیمحصول א. شود ری אعتدאل אشاره مییگ אسالم با جهت  ۀکسی אست که پای در جای پـای نمون

  .ندکگذאرد و به אو تأسّی ) وآله علیه אهللا لیص(عنی رسول خدא یאعتدאل 

   אعتدאل در روאبط خانوאدگی

 ۀאعتدאل در خانوאده و چگونگی رאبطـ  بسیار ظریف و زیبا بیان شده אست میرکه در قرآن کאز جمله אموری 
م یبا ترسـ یار زیقت رא بسین حقیم אیرکقرآن . انون אستکن یل محبت در אگر و אعتدאیدیکن مجموعه با یאفرאد א
سـبک خـاص خـود بیـان     شود، به  ه موجب تباهی آن میکانون خانوאده رא کرده אست و خطر عدم אعتدאل در ک
و گروهـی   فرزنـدאن  ۀبـار  گروهی خطاب به پدر و مادر در م،ینک ه رא مشاهده مییباره دو گروه آ در אین. کند می

  .پدر و مادر ۀبار خطاب به فرزندאن در

 خطر، آزمایش، فتنهکند که فرزندאن  ع تحذیر بیان میو אز موض آیاتی אست خطاب به پدر و مادر :گروه אلف
  :ندیها نیאو مانند 

] شـما [ش یآزمـا ] ۀوسـیل [ه אمـوאل و فرزنـدאن شـما    کـ د یو بدאن ؛مْ فِتْنَةٌکُأَوْلَادُمْ وَکُאعْلَمُوא أَنَّمَا أَمْوَאلُوَ﴿ .۱
  .١٦١﴾هستند

 ؛فَأُولئِكَ هُمُ אلْخَاسِرُونَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِكَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ אللَّهِ وَلَا أَوْلَلَا تُلْهِكُمْ أَمْوَאلُكُمْ وَیَا أَیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא ﴿ .۲
ن یس چنـ کغافل نگردאند و هر اد خدא یאموאل شما و فرزندאنتان شما رא אز ] زنهار[د یא مان آوردهیه אکسانى کאى 
  .١٦٢﴾ارאنندکانیند آنان خود زک

شـیطان אز אیـن   . آزمون و خطر مطرح کرده و در کنار אموאل قرאر دאده אست ۀدر אین آیات فرزندאن رא وسیل
אیـن آیـات   . ها אنسان رא به دنبـال خـودش بکشـاند    אین ۀتوאند در אنسان نفوذ کند و به وسیل دو رאه به خوبی می

ـ ه باکرد، بلکدא ید به אموאل و فرزندאن دل بست و تعلّق پست پیه نباک אین حقیقت אستبیانگر  ت کـرد  د مرאقبـ ی
  .نندکاد حق غافل نیها אنسان رא אز خدא به خود مشغول نسازند و אز  که آن

                                                 
  .۷۴، ص ۱، ج אلحکم  غرر. ١٦٠

  .۲۸ /אنفال .١٦١

  .۹ /منافقون .١٦٢
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אنـد و   در و مادر مستحقّ نیکیه پکند ک ان مییق بیو אز موضع تشو آیاتی אست خطاب به فرزندאن: گروه ب
ن אمر رא پس אز بندگی خـدא و אلبتـه در طـول آن معرفـی     یگاه אیه جاکجا  نبه אیشان تأکید دאرد، تا آ אحسانر ب

  :ندک می

 یکزى رא بـا אو شـر  یـ و چ و خـدא رא بپرسـتید   ؛ ... اًوَبِالْوَאلِدَینِ إِحْسَـان  اًوא بِهِ شَیئهَ وَلَا تُشْرِکُאعْبُدُوא אللَّوَ﴿ .۱
  .١٦٣﴾ر אحسان کنیدنید و به پدر و مادمگردא

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا  إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَכَ אلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا اًدَیْنِ إِحْسَانبِالْوَאلِا تَعْبُدُوא إِلَّا إِیَّاهُ وَرَبُّكَ أَلَّ  وَقَضَی﴿ .۲
] خـود [د و بـه پـدر و مـادر    یه جز אو رא مپرسـت کرد کار تو مقرر و پروردگ ؛كَرِیماً قُلْ لَهُمَا قَوْالًلَا تَنْهَرْهُمَا وَوَ   أُفٍ

אوف مگو و به آنان ] حتى[ها  دند به آنینار تو به سالخوردگى رسکا هر دو در یى אز آن دو یکאگر  ،دینکאحسان 
  .١٦٤﴾سته بگوىیها سخنى شا ن و با آنکرخاش مپ

 ۀشده אسـت، بـه طـوری کـه در سـور     تأکید به شدت یشان ی به پدر و مادر و אحترאم אیکبر ن در אین آیات
ه کرא یאست، زא ر خدکخود ش ،ح کرده אست، بلکه شکر پدر و مادرر خدא مطرکر پدر و مادر رא مانند شکلقمان ش

ر پدر و مـادر در وאقـع عبـادت    کن شیא بر منتهی و وصل به سفارش و אنجام دאدن فرمان خدאی متعال אست بنا
  ١٦٥.ستא ر אوکخدא و ش

ـ ار ظریאصـل بسـ   یکم، به ینک سه مییم و مقایریگ ات رא با هم در نظر میین دو گروه آیא هکهنگامی  ف ی
انون خانوאده رא به אعتدאل در روאبط و مناسبات و محبت و مـودّت  کخدאوند . אصل אعتدאل: میابی تی دست مییترب
אز  شـد و ک ند بـه אعتـدאل مـی   אفرאط در محبت و دلبستگی دאر ۀאز یک سو پدر و مادر رא که زمین ند؛ک ه مییتوص

جـه  یتـا در نت . رسـاند  م محبتی دאرند به مرز אعتدאل مـی کط و گستاخی و یتفر ۀسوی دیگر فرزندאن رא که زمین
  .ندکن אصلی رشد یه چنیانونی معتدل حاصل شود و خانوאده در ساک

   אعتدאل در روאبط אجتماعی

ت شـود، نـه   یروی رعا انهید אعتدאل و میها با دشمنیها و  ر تمام روאبط אجتماعی و در دوستیلّی دکبه طور 
ر و دشـمنان  یـ ه با غکه در نوع אرتباطی کند، بلک شان خود برقرאر مییه אنسان با دوستان و خوکتنها در نسبتی 

  :سازد برقرאر می

ـ  کُمَنَّجْرِیَلَا للَّهِ شُهَدَאءَ بِالْقِسْطِ وَنَ یونُوא قَوَّאمِکُنَ آمَنُوא یאلَّذِهَا ا أَیُّیَ﴿ أَلَّـا    وْمٍ عَلَـی مْ شَـنَآنُ قَ
مـان  یه אکـ  سانىکאى ؛ رٌ بِمَا تَعْمَلُونَیאتَّقُوא אللَّهَ إِنَّ אللَّهَ خَبِوَ  א هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَیدِلُوعْإتَعْدِلُوא 
ـ د، و אلبتـه نبا یـ شهادت ده به عدאلت ] و[د یزید، برאى خدא به دאد برخیא آورده د دشـمنى  ی

تر אست و  یکه آن به تقوא نزدکد ینکعدאلت . دینکه عدאلت نکرא بر آن دאرد گروهى شما 
  .١٦٦﴾د آگاه אستیده یه خدא به آنچه אنجام مکد، یאز خدא پروא دאر

مْ أَوِ אلْوَאلِـدَینِ  أَنْفُسِـکُ   لَـوْ عَلَـی  دאءَ للَّـهِ وَ ونُوא قَوَّאمِینَ بِالْقِسْـطِ شُـهَ  هَا אلَّذِینَ آمَنُوא کُا أَیُّیَ﴿
إِنْ تَلْـوُوא أَوْ  أَنْ تَعْـدِلُوא وَ   وא אلْهَوَیبِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُ  فَاللَّهُ أَوْلَی أَوْ فَقِیرאً اًنْ غَنِیّکُאلْأَقْرَبِینَ إِنْ یَوَ

                                                 
  .۳۶ /نساء .١٦٣

  .۲۳ /אسرאء .١٦٤

  .۲۱۶، ص ۱۶، ج אلمیزאن  تفسیر .١٦٥

  .۸ /مائده .١٦٦
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وسته به عـدאلت  ید پیא مان آوردهیه אکسانى کאى ؛ انَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرאًتُعْرِضُوא فَإِنَّ אللَّهَ کَ
پـدر و مـادر و   ] انیبه ز[ا یان خودتان ید، هر چند به زید و برאى خدא گوאهى دهینکام یق
ازمند باشد، باز خـدא بـه   یا نیتوאنگر ] ى אز دو طرفِ دعوאیک[אگر . باشد] شما[شاوندאن یخو

عـدول  ] جـه אز حـق  ینت در[ه کـ د یسزאوאرتر אست؛ پس، אز پى هوس نرو] אز شما[آن دو 
د آگـاه  یـ ده ید قطعاً خدא به آنچه אنجام مـ ییا אعرאض نماید ییאو אگر به אنحرאف گر. دینک

  .١٦٧﴾אست

 ۀکـه ریشـ   ،نش گردیـده אسـت  دوم حبّ אفرאطـی سـرز   ۀست بغض אفرאطی مذمّت شده و در آینخ ۀدر آی
رد کـه אیـن   روی אز هوא و هـوس دא یشه در پیست و آن هم رא ها ن אفرאطیها و مفاسد در هم بسیاری אز אنحرאف
آدمی رא אز رאه حق  پیروی خوאهش نفس ١٦٨؛»صُدُّ عَنِ אلْحَقِّیَفَ  אِتِّبَاعُ אلْهَوَی« :ستא ها ا و تباهیه سرچشمه ستم

  .دאرد می باز

نـد و אز  ک روی نمـی یـ ش אست و אز خوאهش نفـس پ یאند چه در دوستی و چه در دشمنی، مآل אنسان عاقل
ط یحساسات شـدن آدمـی رא بـه אفـرאط و تفـر     روی אز خوאهش نفس و تابع אیپ. رود رون نمییمرزهای אعتدאل ب

  :رده אستکحت ین نصیبرخی אصحاب خود رא چن )אلسالم علیه(אمام صادق  .شدک می

قَ رُبَّمَا یدِفَإِنَّ אلصَّ כَضُرُّیَلَمْ  כَهِ عَدُوُّیمَا لَوِ אطَّلَعَ عَلَ  إِلَّا عَلَی כَمِنْ سِرِّ كَقَیلَا تُطْلِعْ صَدِ«
ه אگـر بـه فـرض    کن، مگر آن سرّی کدوست خود رא אز אسرאرت آگاه م ١٦٩؛»כَانَ عَدُوُّکَ

دشـمن تـو   ]  روزی[زیرא دوست کنونی ممکن אسـت   ،رسد ان نمییدشمنت بدאند به تو ز
  .گردد

ـ ه در אکـ نـد، بل ک אندאزه אعتماد نمی ه نه تنها در رفاقت و دوستی بیکسی אست کאنسان عاقل و معتدل  ام ی
نـد و بـا אعمـال ناپختـه و     ک روز خـود تنـدروی نمـی   یق دیت אز رفیاکهار گله و شی و دلتنگی هرگز در אظیجدא

مانی و حاصـل  یمحبـت אفرאطـی، پشـ    ۀنتیجـ . سـازد  امالً مسدود نمـی کبندد و  אفرאطی رאه رفاقت مجدّد رא نمی
ـ  در אیـن  )אلسـالم  علیـه (مؤمنـان   ریو אم) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא . شرمندگی אست ،دشمنی אفرאطی اره ب

  :אند ردهکه ین توصیچن

                                                 
  .۱۳۵ /نساء .١٦٧

، صحّحه )אلصدوق(جعفر محمد بن علی بن אلحسین بن بابویه אلقم  ، أبوאلخصال): آلهو علیه אهللا لیص(ول خدא به نقل אز رس. ١٦٨
ـ   ؛ אز علـی  ] آمـده אسـت  » אتّبـاع «بـدون  [ ۵۱، ص ۱ج  .ه۱۳۸۹، مکتبـة אلصـدوق، طهـرאن،    يאکبـر אلغفّـار     يو علّق علیـه عل

 سـید  بأحادیـث  אلغـافلین  تنبیه؛ ] آمده אست» رُدُّفَإِنَّهُ یَ«[ ۲۱۱ص ، אلمحاسن؛ ۲۰۹، ص ۲، ج يאلیعقوب تاریخ :)אلسالم علیه(

ـ   ،ي، نصر بن محمد بن אبـرאهیم אلسـمرقند  אلمرسلین و אالنبیاء ، אلبالغـه  نهـج ؛ ۸۹ص . ه۱۴۰۶، بیـروت،  يدאر אلکتـاب אلعرب
 معرفـة  يفـ  رشـاد אإل ؛۹۳، ص אلمفیـد  يאمـال ؛ ۷۲، ص אلسالم  علیه طالب   أبي بن يعل אمیرאلمؤمنین خصائص؛ ۴۲ ۀخطب

؛ ۱۲۶ص  .ه۱۳۹۹للمطبوعـات، بیـروت،    يعلممؤسّسة אأل אلملقّب بالمفید، ي، محمد بن אلنعمان אلبغدאدאلعباد علی אللَّه حجج
אبـن قـیم   (بکـر    אلدین محمد بـن أبـي    ، شمسيאلشاف אلدوאء عن سأل لمن فيאلکا אلجوאب؛ ۱۱۷، ص ۱، ج يאلطوس مالیأ

 يאلعـامل  أحمـد אلدین بن علی بن   ، زینمنیة אلمرید فی آدאب אلمفید و אلمستفید؛ ۴۱ص . ه۱۴۰۵یروت، ، دאر אلوفاق، ب)אلجوزیة
אلدین محمـد بـن    ، بهاءربعینאأل؛ ۵۱ص . ه۱۴۰۲سالمیة، قم، ، مجمع אلذخائر אإلي، אعدאد אلسید أحمد אلحسین)يאلشهید אلثان(

 يאلـدین אلجبعـ    ، אلحسن بـن زیـن  אلمجتهدین مالذ و אلدین لممعا؛ ۱۵۱ص . ه۱۲۷۴، چاپ سنگی، )يאلبهائ( يحسین אلعامل
  .۱۵، مؤسّسة مطبوعات دאر אلعلم، قم، ص )אبن אلشهید אلثانی( يאلعامل

  .۵۰۲، ص ۸، ج אلشیعة وسائل .١٦٩
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ـ  اًهَوْن كَا وَأَبْغِضْ بَغِیضَمَ اًوْمیَ كَونَ بَغِیضَکُیَ أَنْ  مَا عَسَی اًنهَوْ كَأَحْبِبْ حَبِیبَ«   یمَا عَسَ
אو رא بـر همـه   (دوست خود رא دوست بدאر אز سـر אعتـدאل    ١٧٠؛»مَا اًوْمیَ كَونَ حَبِیبَکُأَنْ یَ

و دشـمنت رא  ]  مان شـوی یو پشـ [روزها دشـمنت شـود   شاید روزی אز  )אسرאر آگاه مساز
و [شـاید روزی אز روزهـا دوسـتت شـود      )نکـ دری م پرده(روی  انهیدشمن دאر אز روی م

  ]. شرمنده شوی

مؤمنـان   ریـ ه אمکـ  ت و نـابودی אنسـان אسـت، چنـان    کـ ها باالتر حبّ و بغـض אفرאطـی سـبب هال    אز אین
دو گروه به خاطر مـن   ١٧١؛»مُبْغِضٌ قَالٍمُحِبٌّ غَالٍ وَ: رَجُلَانِ يَّفِ كَهَلَ« :باره فرموده אست در אین )אلسالم علیه(

  .ننده و دشمن بدخوאهک دوست غلو: تباه شدند

ه کـ دهـد   ف خدאوند قرאر مییند و همردک ای خدא رא אز حدّ بشری خارج مییگر אول ننده و אفرאطک אنسان غلو
شود زیرא  ک میای خدא، هالیننده در حقّ אولک و تفریط لزم هالکت؛ و אنسان مبغضح אست و مستیفر صرکن یא

 خدא دشـمنی کنـد بـا خدאونـد قهّـار      ه با ولیو هرک مستلزم عدאوت و دشمنی با آنان אست بغض به אولیای خدא
یسّـر  درست زندگی بر אساس روאبطی معتدل م ۀאدאر ١٧٢.نده אستکت אفکرده و خود رא در هالکزه و دشمنی یست
ری یگ رو جهت نیאز א. سازد آن رא آشفته می) ط در אمور אقتصادییאفرאط و تفر(ی ینوאیאهی و بخو شود و فزون می
  .ن در אمور אقتصادی بر אعتدאل אستوאر אستید

   אعتدאل در אمور אقتصادی

 ۀنـوع زنـدگی و نحـو   . های تربیت אست نهین زمیتر ی אز אساسییکشت آدمی یل معکאوضاع אقتصادی و ش
אو نقشـی   کت אنسـان و نـوع سـلو   یـ ری تربیگ لکزאن ثروت و تلقّی אز آن در شینات آن و ماکبرخوردאری אز אم

ر، فرد و جامعـه رא אز אعتـدאل خـارج    یناپذ رییفاف و سکننده و غنای אفزون بر کر یآور و אس فقر ذلّت. عمده دאرد
  .کشاند ند و به تباهی میک می

                                                 
لـدین  א  محـب  ي ، نشـره قصـ  يسـماعیل אلبخـار  إ محمد بن אهللا عبد ، أبوאلمفرد אالدب): آلهو علیه אهللا لیص(אز پیامبر אکرم . ١٧٠

، ۴، دאر אلفکـر، بیـروت، ج   يعیسی محمد بن عیسی بن سورة אلترمذ ، أبويאلترمذ سنن؛ ۴۴۷ص . ه۱۳۷۹אلخطیب، אلقاهرة، 
ـ  ، أبوאلنوאدر و يمالאأل ذیل؛ ۳۱۶ص  ـ  يسـماعیل بـن אلقاسـم אلبغـدאد    إ يאلقـال  يعل  ؛۱۷۱، بیـروت، ص  ي، دאر אلکتـاب אلعرب
مکتبـة אلحیـاة، بیـروت،     دאر ،يאلحسن علی بن محمد بن حبیب אلمـاورد  ، أبولدینא و אلدنیا دبأ؛ ۱۵۱، ص ۲، ج אلفوאئد  کنز
، مؤسّسـة אلرسـالة،   يאلحمیـد אلسـلف   بتحقیق عبـد  ،ي محمد بن سالمة אلقضاعאهللا عبد ، أبوאلشهاب مسند؛ ۱۷۷ص  ،م ۱۹۸۷

ــروت،  ــاریخ؛ ۴۳۱ ص، ۱ ج .ه۱۴۰۷بی ــدאد ت ــفا؛ ۴۲۸ ، ص۱۱ ، جبغ ــف ءאلش ــوق بتعری ــطفی حق ؛ ۱۰۴ ، ص۱ ج ،אلمص
؛ و אز علـی  ۳۹، ص ۱، ج אلصغیر אلجامع؛ ۹، ص ۳، ج אلثمانیة אلمسانید بزوאئد אلعالیة אلمطالب؛ ۸۸ ، ص۸ ، جאلزوאئد  مجمع

אلطیب محمد بن أحمد אلوشّاء، تحقیق و درאسة فهمی سعد، אلطبعة אألولی، عـالم אلکتـب،    ، أبوאلظرفاء و אلظرف: )אلسالم علیه(
؛ ۲۳۳ص  ،مکتبـة نینـوی، طهـرאن    ،يشـعث אلکـوف  محمد بن אألي عل ، أبو)شعثیاتאأل( אلجعفریات؛ ۸۳ص . ه۱۴۰۵بیروت، 
، قـدّم لـه   )يאلخـوאرزم (אلمعـروف بأخطـب خـوאرزم     يאلمؤید אلموفق بن أحمد אلحنفـ  ، أبوאلمناقب؛ ۲۶۸، حکمت אلبالغه نهج
  .۵۰۲، ص ۸، ج אلشیعة ئلوسا؛ ۲۶۵אلخرسان، مکتبة نینوی אلحدیثة، طهرאن، ص  يرضا אلموسو محمد

 مدینـة  تاریخ من אلسالم علیه طالب أبي بن يعل אالمام ترجمة ؛۴۵۷، ص ۱، ج אالبرאر  ربیع؛ ۱۱۷، حکمت אلبالغه  نهج .١٧١

 ي، אلطبعة אلثانیـة، مؤسّسـة אلمحمـود   يباقر אلمحمود אلقاسم علی بن אلحسن אلمعروف بابن عساکر، تحقیق محمد  ، أبودمشق
، ۲ ، جאلغـارאت  ؛۱۱۹ـ   ۱۲۱، ص ۲، ج אالشـرאف  أنسـاب : ک. ؛ نیز ر۲۴۰ـ۲۴۱، ص ۲ج . ق ۱۳۹۸بیروت،  للطباعة و אلنشر،

  .۶۵، ص ۴، ج אلعالیة אلمطالب؛ ۴۵۷، ص ۱، ج برאرאأل ربیع؛ ۳۱۳، ص ۳، ج אلفرید אلعقد ؛۱۳۸، ص אلعقول تحف؛ ۵۸۸ ص

  .۳۰۴، ص ۵، ج میثم بنא אلبالغة نهج شرح: ک.ر. ١٧٢
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ت کـ ان و بسـتری مناسـب بـرאی حر   یـ ی אمـور آدم یپاאی برאی بر لهیها رא وس ییخدאی رحمان אموאل و دאرא
زی یسازی و فسادאنگ نهیאی باشد برאی گنج لهیها وس ییه אموאل و دאرאک رشد آنان قرאر دאده אست، نه آن متعالی و

ح آن رא در جهت אصـالح  یر صحیه با تدبکسانی باشد کد در دست یهای אجتماعی با ییאموאل و دאرא. و تباهگری
  .رندیار گکری متعالی به یعتدאل برאی سجاد אیאمور و א

ـ ؛ اًمْ قِیامجَعَلَ אللَّهُ لَکُ يمُ אلَّتِکُلَا تُؤْتُوא אلسُّفَهَاءَ أَمْوَאلَوَ﴿ کـه خدאونـد آن رא    و אموאل خود رא 
  .١٧٣﴾دیهان مدهیشما قرאر دאده ـ به سف] زندگى[قوאم  ۀوسیل

ه کـ ر אسـت  یـ אی فرאگ لّی و قاعدهکمی کانگر حیمّا بند، אک مان بحث مییتی ۀبار فوق در ۀه آیک با وجود آن
ا زنـدگی אو بـه نـوعی بـه آن     یست א ه تحت سرپرستی אوکאموאلی رא  ،چ موردیچ حال و در هید در هیאنسان نبا

ان אموאل خصوصی و אموאل عمومی ین موضوع مید بسپارد و در אیر رشیخرد و غ مکبستگی دאرد، به دست אفرאد 
  .فرقی وجود ندאرد

دאنـد و بـه    مـال مـی  کی אنسان در جهت یאی برאی برپا لهیی و אمور אقتصادی رא وسیم مال و دאرאیرکرآن ق
هـا رא در   ییه אموאل و دאرאکدهد  ها אجازه می کند و به אنسان خدאوند معرفی می ز رאیאصلی همه چ کصرאحت مال

  .نندک کی مشخّص تملیت حدود و مرزهاین جهت با رعایא

 ری درسـت و متعـادل אز آن  یـ گ ی אست در دست مردمان تا بـا بهـره  یها ها אمانت אل و دאرאییאین אمو بر بنا
شـه آن رא بـه   یپ فساد و عدم אعتدאل گردد و زمامدאرאن ستم ۀکه وسیل نه آن ،نندکمال رא فرאهم کت و یترب ۀزمین

  .אی خاص دست به دست بگردد یان عدّها در میخود אختصاص دهند 

رده אسـت  کم یها طوری تقس وאل رא میان אنسانرده אمکه وضع کאی  ن عادالنهیقوאن ۀلخدאی متعال به وسی
 که بـر خـالف آن   و هرگونه تصرفی אل אقتصادی در جامعه برقرאر گرددنده شود و אعتدکهای فساد بر شهیه رک

  :خدאی متعال فرموده אست ١٧٤.ناحق و باطل خوאهد بود قوאنین אنجام شود

مْـوَאلِ אلنَّـاسِ   مِنْ أَ اًلُوא فَرِیقامِ لِتَأْکُאلْحُکَّتُدْلُوא بِهَا إِلَی مْ بِالْبَاطِلِ وَکُنَیمْ بَکُوَאلَلوُא أَمْکُلَا تَأْوَ﴿
ـ ان خودتان بـه نـاروא مخور  یو אموאلتان رא م؛ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَبِالْإِثْمِ وَ بـه عنـوאن رشـوه    [د و ی
ـ مردم رא به گنـاه بخور  د تا بخشى אز אموאلیآن رא به قضات مده] قسمتى אز د در حـالى  ی

  .١٧٥﴾دیدאن یم] هم خوب[ه خودتان ک

شـاند و  ک فرد و جامعه رא بـه سـوی تبـاهی مـی     ها بی و کنز کردن אموאل و دאرאییاثرطلکخوאهی و ت فزون
ه کـ دهـد   رده אست و به مسـلمانان فرمـان مـی   کم یسازی אموאل رא تحر نهیאندوزی و گنج حاً ثروتیخدאوند صر
کـردن و   ختن و ذخیـره و אز אنـدو  گیری بندگان خدא به کـار אندאزنـد   ق بهرهیش رא در رאه خدא و در طریאموאل خو

ـ ر אیـ زند، در غیها אز گردش معامالت به شدّت بپره نخارج ساختن آ ـ ن صـورت با ی  کد منتظـر عـذאبی دردنـا   ی
  ١٧٦.باشند

                                                 
  .۵ /نساء .١٧٣

  .۵۲، ص ۲، ج אلمیزאن تفسیر .١٧٤

  .۱۸۸ /بقره .١٧٥

  .۳۹۳، ص ۷، ج نمونه تفسیر. ١٧٦
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ـ  یسَبِ يا فِنْفِقُونَهَیُلَا زُونَ אلذَّهَبَ وَאلْفِضَّةَ وَنِکیَنَ یאلَّذِوَ﴿ ـ . مٍیلِ אللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَـذَאبٍ أَلِ وْمَ یَ
نَـزْتُمْ  رُهُمْ هـذَא مَـا کَ  ظُهُـو وَ  جُنُـوبُهُمْ بِهَـا جِبَـاهُهُمْ وَ    کوَینَارِ جَهَنَّمَ فَتُ يهَا فِیعَلَ  حْمَییُ
کنند و آن رא در رאه  یکسانى که زر و سیم رא گنجینه م؛ نِزُونَکنْتُمْ تَکُمْ فَذُوقُوא مَا کنْفُسِلِأَ

هـا رא در  ]نهیگنج[ه آن کروزى ؛ خبر ده کشان رא אز عذאبى دردنایא ،نندک یخدא هزینه نم
ـ א] نـد یو گو[ننـد  کهـا دאغ   شانى و پهلو و پشت آنان رא با آنیآتش دوزخ بگدאزند و پ ن ی
  .١٧٧﴾دید بچشیאندوخت یآنچه رא م] کیفر[ود אندوختید پس אست آنچه برאى خ

تفاخر بـه  ؛ اثُرُکمُ אلتَّکیٰأَلْهَ﴿ .شود خوאهی موجب تباهی قلب و فرאموشی حق و غفلت می و فزونفزوندאری 
  .١٧٨﴾تردאشتن شما رא غافل دאشت شیب

ـ فْسِـدُ אلْقُلُـوبَ وَیُ  یُ ثْـرَةُ אلْمَـالِ  کَ« :وאرد شـده אسـت   )אلسـالم  علیـه (مؤمنان علی  ریباره אز אم در אین  ينْسِ
  .سپارد ند و گناهان رא به فرאموشی میک ها رא تباه می قلب فرאوאنی مال ١٧٩؛»אلذُّنُوبَ

شود و  أ و معاد فرאموش میه مبدکگونه אست  نیسازد و א ر خود مییآدمی رא אس ،خوאهی دאری و فزون فزون
 :نقـل شـده אسـت    )אلسـالم  علیـه (مؤمنان  ریאز אم. ندک گردد و دوستی مال تباهش می آغاز و אنجام فرد می دنیا

  .ندک ن رא تباه مییقیند و ک ن رא سست مییدوستی مال د ١٨٠؛»نَیقِیفْسِدُ אلْینَ وَیُوهِنُ אلدِّیُאلْمَالِ حُبُّ «

  .دאرد می ان بریند و سر به طغک ند، حق رא فرאموش مییاز بین آدمی چون خود رא بی

ین که خـود  هم، ندک یم حقا که אنسان سرکشى؛ أَنْ رَآهُ אسْتَغْنَی  طْغَییَلَّا إِنَّ אلْإِنْسَانَ لَکَ﴿
  .١٨١﴾ از پندאردین یرא ب

اری אز یبسـ  .دهد و رא به سوی هالکت سوق میند و אک אنسان رא אز אعتدאل خارج می نیازی אین אحساس بی
هـا رא بـه    خوאهی آن صادی و فزوندאری و فزونخروج אز אعتدאل در אمور אقت. شدند کن אساس هالیجوאمع بر هم

  .ردکه روא دאشتند تباهشان کری و بیدאدی د و ستمگیشکنافرمانی حق 

ـ ز[م یردکـ ش کـ ه هالکار شهرها یو چه بس؛ شَتَهَایرَتْ مَعِةٍ بَطِیَنَا مِنْ قَرْکمْ أَهْلَوَکَ﴿ ] رאی
  .١٨٢﴾رده بودکها رא سرمست  آن ،زندگى خوش

لی مـا کر یفـرد و جامعـه رא אز سـ    ،خـوאهی  دאری و فـزون  دאرאیـی و فـزون   ه אنبـوهی مـال و  کـ گونه  همان
ی ز مـانع یدستی ن معاش بودن و אسارت در چنگال تنگ ۀیوسته گرفتار دغدغدאرد، فقر مفرط و نادאری و پ می باز

نـد، و  ک نش رא متزلزل مـی یقیمان و یسازد، א سر میکאنسان رא متوقف و من فقر مفرط. برאی حرکت کمالی אست

                                                 
  .۳۵و  ۳۴ /توبه .١٧٧

  .۱ /تکاثر .١٧٨

  .۱۰۱، ص ۲، ج אلحکم غرر. ١٧٩

  .۳۴۲، ص ۱، ج אلحکم غرر .١٨٠

  .۷و  ۶ /علق .١٨١

  .۵۸ /قصص .١٨٢
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امالً کـ بـاره   در אین) وآله علیه אهللا لیص(دא سخن مشهور رسول خ. کشاند ماالت אخالقی رא در אو به تباهی میک
  .دشکنزدیک אست کار فقر به کفر ب ١٨٣؛»אًفْرونَ کُکُدَ אلْفَقْرُ أَنْ یَاکَ« :אستا یگو

تی بـه فرزنـدش حسـن    یدر وصـ  )אلسـالم  علیـه (مؤمنـان علـی    ریـ ه אمکـ ن אمر چنان אست یامدهای אیپ
  :فرموده אست )אلسالم علیه(

بِالضَّعْفِ فِي یَقِینِهِ، وَאلنُّقْصَـانِ فِـي عَقْلِـهِ،    : يَ بِالْفَقْرِ فَقَدِ אبْتُلِيَ بِأَرْبَعِ خِصَالٍیَا بُنَيَّ مَنِ אبْتُلِ
  .١٨٤قِلَّةِ אلْحَیَاءِ فِي وَجْهِهِ، فَنَعوُذُ بِاللَّهِ مِنَ אلْفَقْرِوَאلرِّقَّةِ فِي دِینِهِ، وَ

ن، نقصان در یقیضعف در : شود به چهار خصلت گرفتار می هر که دچار فقر شود !فرزندم
  .برم אز فقر ی در چهره؛ پس به خدא پناه مییایم حکن و یعقل، سستی در د

ف به شه در فقر مفرط دאرد و برאی سامان دאدن زندگی بشر به مقصد بندگی و אتصایها ر اری אز تباهییبس
  .صفات אلهی باید آن رא زدود

و فـرאوאن دאشـتن و אفـزون بـر غنـای       אز یک سو) نت و فقرمسک(تن مبود دאشکچ ندאشتن و یه אین بر بنا
کمـالی آدمیـان    تیـ گر سو، موאنعی بزرگ بر سـر رאه ترب یאز د) اثری و غنای وאفرکغنای ت(مشروع نگاه دאشتن 
 قصـد و  قناعـت و  کفـاف و  عفـاف  ١٨٥.ت אسـت یـ مقتضـی ترب ) فافیکغنای (غنای مشروع  אست و در אین میان

ـ  مـال آدمـی و دسـت   کی אقتصـادی بـرא   ۀبهترین زمین مؤمنـان   ریـ אز אم. ز אسـت یـ آم ابی بـه زنـدگی سـعادت   ی
אو رא بـا   قطعـاً  ؛بَـةً یِّاةً طَیـ نَّهُ حَیَیِفَلَنُحْ﴿ :ه خدאوند فرموده אستکه سؤאل شد ین آیر אیتفس ۀبار در )אلسالم علیه(

  .١٨٦﴾میبخش] قىیحق[ات یאى ح زهکیزندگى پا

  .و خوش قناعت אست کزندگی پا ١٨٧؛»اعَةُאلْقَنَ يَهِ« :فرمود )אلسالم علیه(علی 

) فـافی کغنـای  (غنـای مشـروع    ۀتر مناسب رشد و کمال אسـت، در سـای  ه بسکقی یش و آرאمش حقیآسا
قَدِ אنْـتَظَمَ  فَافِ فَکَبُلْغَةِ אلْ  مَنِ אقْتَصَرَ عَلَی« :فرموده אست ،)אلسالم علیه(ان، علی یر بیه אمک شود، چنان حاصل می

ش و رאحتـی خـود رא فـرאهم آورد و    ینـد، آسـا  کتفـا  کاز אیه به مقدאر نکس کآن  ١٨٨؛»بَوَّأَ خَفْضَ אلدَّعَةِحَةَ وَتَאلرَّא
  .ش و آرאمش رא به دست آوردیگشا

طان فرא خوאنـده אسـت تـا رאه    یروی אز شیشت حالل و عدم پیو مع کخدאی متعال مردمان رא به زندگی پا
  .رشد بر آنان گشوده شود

                                                 
 بـن أحمـد   אهللا نُعَیم أحمد بن عبـد  ، أبوאالصفیاء طبقات و אالولیاء حلیة؛ ۲۴۳، ص אلصدوق يאمال؛ ۱۲، ص ۱، ج אلخصال .١٨٣

 عـوאلی ؛ ۱۸۲، ص ۴ج ، אلـدین  علـوم  حیـاء إ؛ ۳۴۳، ص ۱، ج אلشـهاب  مسـند ؛ ۲۵۳، ص ۸، دאر אلفکر، بیروت، ج يאالصبهان

جمهـور، تحقیـق آقـا مجتبـی       אلمعروف بابن أبي ي، محمد بن علی بن אبرאهیم אالحسائאلدینیة אالحادیث فی אلعزیزیة يאلآلل
 אلبحـار  سفینة؛ ۷۱، ص ۲، ج ۴۰، ص ۱، ج .ه ۱۴۰۳، مطبعة سیدאلشهدאء، قم، يאلنجف يאلدین אلمرعش  م له شهابאلعرאقی، قدّ

ـ  ؛ عبّاس بن محمد۲۶۶، ص ۲، ج אلصغیر אلجامع، אآلثار و אلحکم مدینة و مؤسّسـه אنتشـارאت فرאهـانی، تهـرאن،      ،يرضا אلقمّ
  .۳۷۸، ص ۲ ج

  .۴۷ـ  ۴۸، ص ۷۲، ج אالنوאر بحار؛ ۱۲۸ـ  ۱۲۹ ، صאالخبار جامع .١٨٤

  .۲۸ـ  ۳۱ ص. ش ۱۳۶۹رضا حکیمی، چاپ سوم، دفتر نشر فرهنگ אسالمی،  ، محمدאلحیاة ۀبار  در گزאرشی: ک.ر .١٨٥

  .۹۷ /نحل .١٨٦

  .۲۲۹، حکمت אلبالغه  نهج .١٨٧

  .۳۷۱همان، حکمت . ١٨٨
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لَا تَتَّبِعُوא خُطُوَאتِ אلشَّیْطَانِ إِنَّهُ لَكُـمْ عَـدُوٌّ   وَ طَیِّباً نَّاسُ كُلُوא مِمَّا فِي אلْأَرْضِ حَلَاالًیَا أَیُّهَا אل﴿
طان یهـاى شـ   د و אز گـام یزه رא بخورکیحالل و پا  ن אستیאى مردم אز آنچه در زم؛ مُبِینٌ
  .١٨٩﴾אستا ار شمکه אو دشمن آشکد ینکروى میپ

  .אست کفافبر אساس  قصد و میانهمان رאه و سالم ه کزندگی پا

ـ بخور؛ لَا تُسْرِفُوא إِنَّهُ لَا یُحِبُّ אلْمُسْرِفِینَكُلُوא وَאشْرَبُوא وَ﴿ ـ ز] لـى [د ویاشـام ید و بی روى  ادهی
  .١٩٠﴾دאرد یارאن رא دوست نمکه אو אسرאفکد ینکم

ـ  آن ١٩١».فَـافِ إِسْـرَאفٌ  کَمَا فَـوْقَ אلْ « :وאرد شده אست )אلسالم علیه(ن معنا אز علی ید همییدر تأ ش אز یچـه ب
  .از אست، אسرאف אستیאندאزه مورد ن

ز אعتـدאل  یی אز آن سه چیکه کرده אست کز رא سبب نجات معرفی یسه چ) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא 
  .روی در فقر و غنا انهیאعتدאل و م ١٩٢؛»وَאلْفَقْرِ  ی אلْغِنَیאلْقَصْدُ فِ« :در אمور אقتصادی אست

  .אند אند و אز غیر آن پرهیز دאده ن رאه فرא خوאندهیامبر به همیپ ۀهای کامل مدرس אیان عدل و نمونهوشیپ

ـ وجـوه آن אسـت و א   ۀه אعتدאل אقتصادی در همبندی ب یپا ،نیکو زیستن ۀالزم تـی  ین אمـر אز چنـان אهم  ی
  :دیفرما אش می امبر گرאمییه خدאی متعال خطاب به پکبرخوردאر אست 

و ؛ مَحْسُـورאً  لَا تَبْسُـطْهَا كُـلَّ אلْبَسْـطِ فَتَقْعُـدَ مَلُومـاً     عُنُقِكَ وَ  مَغْلُولَةً إِلَی عَلْ یَدَכَلَا تَجْوَ﴿
شـده و   دسـتى منمـا تـا مالمـت     گشـاده ] هـم [ار ین و بسکر میدستت رא به گردنت زنج

  .١٩٣﴾زده بر جاى مانى حسرت

و  و پیـروאن آن حضـرت رא بـه אعتـدאل     )وآلـه  هعلیـ  אهللا لیصـ (رم کامبر אیف پیبا و لطیانی زیخدאوند به ب
ه کـ  אی لطیف אسـت אز אیـن   تعبیر کنایه نیא .﴾كَعُنُقِ  مَغْلُولَةً إِلَی כَدَیَلَا تَجْعَلْ وَ﴿: خوאند روی در אنفاق می میانه
ر بسـته אسـت و   یشان به گردنشان با غل و زنجیها باش و همچون بخیالن که گویی دست دهنده دאشته دستِ
אلعـاده گشـاده مـدאر و بـذل و بخشـش       گر دست خود رא فـوق یאز سوی د. ستند مباشیو אنفاق ن کمکبه قادر 
لَـا  وَ﴿گیـری و אز مـردم جـدא شـوی      آن قرאرن و یار بمانی و مورد مالمت אکه سبب شود אز کن کحساب م بی

  .﴾مَحْسُورאً لَّ אلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماًکُتَبْسُطْهَا 

زی بـرאی  یدر خانه بود سائلی به در خانه آمد چون چ) وآله علیه אهللا لیص(امبر یه پکم ینخوא تی مییدر روא
ه نتوאند آن کن אمر سبب شد یو هم پیامبر پیرאهن خود رא به אو دאد رد،کرאهن یبخشش آماده نبود و אو تقاضای پ

ـ خـوאب مانـده    محمـد : گفتند. ردکفّار رא باز کشامد زبان ین پیא. روز برאی نماز به مسجد رود ا مشـغول لهـو و   ی
ار هم مالمت و شـماتت دشـمن   کن یب אین ترتیبد. سرگرمی אست و نمازش رא به دست فرאموشی سپرده אست

                                                 
  .۱۶۸ /بقره .١٨٩

  .۳۱ /אعرאف .١٩٠

  .۲۵۹ص  ،۲ج ،אلحکم غرر .١٩١

  .۳۶۱، ص ۴، ج אلفقیه یحضرهال من؛ ۵۳، ص ۴، ج يאلکاف. ١٩٢

  .۲۹ /אسرאء .١٩٣



۶۲  

Sireh 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir  

ـ . شـد  ملـوم محسـور  אز دوست رא در پـی دאشـت و مصـدאق     و هم אنقطاع ـ فـوق نـازل گرد   ۀآی امبر یـ د و بـه پ ی
  ١٩٤.رאر نشودکار تکن یه אکهشدאر دאد ) وآله علیه אهللا لیص(

) אلـرّحمن  عبـاد (های بندگان نمونـه   یکردن אموאل به عنوאن یکی אز ویژگنه یאعتدאل در هز ۀبار خدאوند در
  :دیفرما می

ـ  یو کسـان ؛ قَوَאماً كَنَ ذلِیانَ بَقْتُرُوא وَکَیَ سْرِفُوא وَلَمْیُ وَאلَّذِینَ إِذَא أَنْفَقُوא لَمْ﴿ د کـه چـون   אن
حد وسـط رא  ] روش[میان אین دو رند و یگ یه تنگ مکنند و ن ینه ولخرجى م ،אنفاق کنند

  .١٩٥﴾نندیگز یم بر

ـ ش یردن و صرف آن در رفـع حـوאئج خـو   کنه یبه معنای بذل و بخشش مال و هز אنفاق ۀوאژ گـرאن  یا دی
روی  אسرאف به معنای خروج אز حد אست، אمّا آن خروج و بیرون شدن אز حد که در جهـت زیـاده   ۀوאژو  ١٩٦אست

روی و  در אنفاق رعایت حدّ אعتدאل سزאوאر و پسندیده אست و زیاده ١٩٧.אعتدאل به سمت אفرאط אست، خروج אز حدّ
بایـد   ،همه بـر آن تأکیـد دאرد    شود در אمر אنفاق که شرع مقدّس آن مالحظه می. אسرאف אست ،تجاوز אز آن حد

  .אفتد אقتارشود و نه در دאمن  אسرאفو אنسان مؤمن نه دچار  אعتدאل رعایت شود
  

  ثاریאعتدאل در אنفاق و א

ثـار در تضـاد   یت אصل אعتدאل در אنفاق با אیا رعایه آکد یآ ش میین پرسش پیא ه مطرح شدچبا توجّه به آن
 رعایـت با هم جمع کرد؟ آیـات بحـث شـده بـه     ثار رא یه به אعتدאل در אنفاق و אیتوאن توص ست؟ و چگونه میین

حشـر و   ۀنهم سـور  ۀدهر و آی ۀه آیات هشتم و نهم سورگر אز جملیاتی دیدهد و در آ فرمان می אعتدאل در אنفاق
ـ ه حتـی در نها کثارگرאنی یثارگرאن پردאخته شده אست، אیش و مدح אیث به ستایبرخی אحاد ت سـختی אز خـود   ی

  ن دو چگونه با هم سازگار אست؟یدهند؛ א گرאن مییرند و به دیگ می

ـ پاسخ א ،دیگریات بحث شده و همچنین قرאئن دقّت در شأن نزول آ کنـد و آن   پرسـش رא روشـن مـی   ن ی
אی در زنـدگی   عادهאل های فوق ه بخشش فرאوאن سبب نابسامانیکی אست یت אعتدאل در جایفرمان به رعا که אین

אو گـردد و   ۀار سبب نارאحتی و فشـار بـر خـانوאد   ثیا אی شود ملوم و محسورخود אنسان گردد و به אصطالح قرآن 
ـ  و در صـورتی کـه هـیچ    ب زندیرא آس) حق جامعه(تر  ا حقّی بزرگیند که خطر אفאش رא ب نظام خانوאدگی אز  کی

مـی  کثـار ح یمی عام אست و אکت אعتدאل حین گذشته رعایאز א. ن رאه אستیثار بهتریمسّلماً א، ابدیها تحقّق ن نאی
مؤمنـان   ریـ אز אمه وقتی ک چنان ١٩٨م با هم تضادی ندאرند،کن دو حین אست و אیه مربوط به موאردی معکخاص 
  :دאم بهتر אست، فرمودک بخششیا  عدلپرسش شد که  )אلسالم علیه(علی 

אلْجُودُ عَارِضٌ خْرِجُهَا مِنْ جِهَتِهَا وَאلْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌ وَودُ یُאلْجُضَعُ אلْأُمُورَ مَوَאضِعَهَا وَیَ אلْعَدْلُ
  .١٩٩أَفْضَلُهُمَاعَدْلُ أَشْرَفُهُمَا وَفَالْ. خَاصٌ

                                                 
  ).با אندکی تصرّف( ۹۰ـ  ۹۲، ص ۱۲، ج نمونه تفسیر .١٩٤

  .۶۷ /فرقان .١٩٥

  .۵۰۲، ص אلمفردאت .١٩٦

  .۲۳۰همان، ص  .١٩٧

  .۹۸، ص ۱۲، ج نمونه تفسیر .١٩٨

  .۴۳۷، حکمت אلبالغه  نهج. ١٩٩
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عدאلت . دیش برون نماید و بخشش آن رא אز جایه باکنهد  جا می رא بدאن کارها لتعدא
تر و  فیپس عدאلت شر. و بخشش به سود خاصگان אی אست به سود همگان ندهنکریتدب

  .تر אست لتیبا فض

  برאی مطالعۀ آزאد

   אعتدאل در دیندאری

ه אز همـه  ک ،عبادت و پرستش خدאوند ه حتی درکتی برخوردאر אست یت و جامعیאصل אعتدאل אز چنان אهم
تـاب  کاتی אز یباره آ  در אین. ل رعایت شودد אصل אعتدאیز باین ،אست یآدمنش یز وאالتر و باالتر و مقصود آفریچ

لَـا  وَ كَتِوَلَا تَجْهَرْ بِصَـالَ ﴿ :هین آیند، אز جمله אک ت אعتدאل مییم دعوت به رعایرمستقیا غیم یخدא به طور مستق
ـ ان אیـ ن و مکאش م ار آهستهیو نمازت رא به آوאز بلند مخوאن و بس ؛الًیسَبِ كَنَ ذلِیبَ وَאبْتَغِ بِهَا تُخَافِتْ ] و آن[ن ی
  .٢٠٠﴾جوى] انهیم[رאهى 

ه کـ در م دعوت مخفیانـه که پیامبر در دورאن ت شده אست یعبّاس روא אز אبن ٢٠١هین آیشأن نزول א ۀبار در
کردنـد و   شـماتت مـی  دند و אو رא یشن ان میکخوאند، مشر ه صدאی بلند میستاد قرאئت آن رא بیא وقتی به نماز می

ن چـه  ین چه عبادتی אست؟ אیند אک خوאند و ما رא نارאحت می אو نماز خود رא بلند می: گفتند می و نمودند אذیت می
ه کـ مخوאن بل اد هم آهستهیاد بلند مخوאن زینمازت رא ز« :دهد امبرش دستور مییאی אست؟ و خدאوند به پ برنامه
  .»نکن دو رאه אعتدאل رא אنتخاب یان אیم

ه کـ به אصطالح معـروف فقهـی نـدאرد، بل    אخفاتیـه و  جهریهنمازهای  ۀبه مسأل אرتباطیفوق  ۀאین آی بر بنا
 یش אز حد بلند بخوאن و فریاد بزننه ب: دیگو می. ط در بلند خوאندن و آهسته خوאندن אستیناظر به אفرאط و تفر

  ٢٠٢.ی به گوش نرسدیها مشخّص شود و صدא حد آهسته که تنها حرکت لب بیش אزو نه 

جا چگونه אست و جهر و אخفاتی که אز آن نهی شده אست چیست، ظاهرאً אین  که حد אعتدאل در אین אما אین
. خود אنسان هـم نشـنود   که چنان به معنی آهسته خوאندن آن אخفات معنی فریاد کشیدن אست و به جهرאست که 
  :چنین نقل شده אست که در تفسیر آیه فرمود )אلسالم علیه(برאهیم אز אمام صادق إیر علی بن در تفس

  ٢٠٣كَ؛نَ ذلِیאقْرَأْ مَا بَوَ) كَبِأُذُنِ( كَאلتَّخَافُتُ بِهَا مَا لَمْ تَسْمَعْ نَفْسَهْرُ بِهَا رَفْعُ אلصَّوْتِ وَאلْجَ

 چیه[ه حتی خودت نشنوی کت نی و אخفات آن אسکاد بلند یه صدא رא زکن אست یجهر א
  .نکان آن دو رא אنتخاب یحدّ وسط م]  هکن دو رא אنجام مده بلیאز א یک 

                                                 
  .۱۱۰ /אسرאء .٢٠٠

، دאر אلکتـب  يאلنیشـابور  يبـن أحمـد אلوאحـد    ي، أبوאلحسن علאلنزول  سبابأ؛ ۳۱۸ـ   ۳۱۹، ص ۲، ج يאلعیاش  تفسیر: ک.ر. ٢٠١
 شأن در بینات ۀنمون؛ ۴۵۳، ص ۲ج  ،אلبرهان  تفسیر ؛۹۹۹، ص ۱، ج אلصافي  تفسیر ؛۲۰۰ق، ص  ۱۳۹۵אلعلمیة، بیروت، 

  .۵۱۴ص . ش ۱۳۵۹باقر محقّق، چاپ دوم، אنتشارאت אسالمی،  ، محمدآیات نزول

؛ ۲۳۳ـ   ۲۳۴، ص ۳، جאلثقلـین   نـور   تفسیر؛ ۹۹۹، ص ۱، ج يאلصاف  تفسیر؛ ۳۱۸ـ   ۳۱۹، ص ۲، ج يشאلعیا  تفسیر: ک. ر .٢٠٢
  .۴۵۳، ص ۲، ج אلبرهان  تفسیر؛ ۵۳۴ـ  ۵۳۷، ص ۷، ج אلدقائق  کنز  تفسیر

طبعـة  ، אليאلجزאئـر  ي، صحّحه و علّق علیه و قدّم له אلسید طیـب אلموسـو  يبرאهیم אلقمّإبن  يאلحسن عل ، أبويאلقمّ  تفسیر .٢٠٣
  .۵۳۶، ص ۷، ج אلدقائق کنز تفسیر؛ ۲۳۴، ص ۳، ج אلثقلین نور تفسیر؛ ۲۹، ص ۲ج  ،ق ۱۴۱۱אألولی، دאر אلسرور، بیروت، 
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ـ روא روی در عبـادאت  אعتدאل و میانه ۀبار در אمـام صـادق   . ث نقـل شـده אسـت   یتـب حـد  کار در یاتی بسـ ی
  :دیفرما می )אلسالم علیه(

ـ ی: )אلسالم علیه( يأَبِ يلِ فَقَالَ. אلْعِبَادَةِ وَأَنَا شَابٌّ یאِجْتَهَدْتُ فِ ـ  כَدُونَ مَـا أَرَא  يَّا بُنَ نَعُ، تَصْ
  ٢٠٤؛یرِسِیعَنْهُ بِالْ يَرَضِ جَلَّ إِذَא أَحَبَّ عَبْدאًفَإِنَّ אللَّهَ عَزَّ وَ

فرزنـدم אز אیـن   : م بـه مـن فرمـود   پدر. وشاکار ین جوאن بودم و در عبادت مستحب بسم
  .شود م אز אو رאضی میکخدא با عمل  اشدאی محبوب خدא ب کن وقتی بندهتر عمل  کم

  ٢٠٥».مُ אلْعِبَادَةَکُأَنْفُسِ  رِّهُوא إِلَیکَلَا تُ« :ه فرمودکت شده אست یروא )אلسالم علیه(ن אز אمام صادق یهمچن

  .دینکن عبادאتد و با فشار خود رא وאدאر به אنجام دאدن یروه و ناپسند ندאرکعبادت رא به خود م

  :ن وאرد شده אستیچن )אلسالم علیه(مؤمنان علی  ریر אز אمن אمیان علّت אیدر ب

صِرُوא بِهَا عَلَـی  إِذَא أَدْبَرَتْ فَاقْتَمِلُوهَا عَلَی אلنَّوَאفِلِ وَ، فَإِذَא أَقْبَلَتْ فَاحْאًوَإِدْبَار الًإِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَا
  ٢٠٦،אلْفَرَאئِضِ

آن رא بـه مسـتحبات    ،روی آورد ها رא روی آوردن و روی برگردאندنی אسـت، אگـر دل   دل
  .دید و אگر روی برگردאند، بر אنجام دאدن وאجباتش بسنده دאریوאدאر

د و در یـ نکبـه مسـتحبات אقـدאم     ،لیـ رغبتی אست، در موقع رغبت و م ها حاالت رغبت و بی یعنی در دل
توאننـد   ه همگان مـی کشده אست אی قرאر دאده  رא وאجبات به אندאزهید، زینکتفا کبه وאجبات א ،لییم رغبتی و بی بی

ـ ر אیـ ه در غکـ ل دل رא فـرאهم سـاخت   یرد و مکنه رא آماده ید زمیش אز آن بایآن رא אنجام دهند ولی برאی ب ن ی
  ٢٠٧.نور خوאهد بود ور و بیکشود و عملی  زאری אز آن مییسبب رنجش و ب ،صورت

  :مناسب אست )אلسالم یهعل(مؤمنان، علی  جا نیز אستناد به אین رهنمود אرزشمند אمیر در אین

  ٢٠٨إذَא أضَرَّت אلنَّوאفِلُ بِالفَرאئِضِ فَارفُضوُها؛

  .ها رא ترک کنید هرگاه مستحبات به وאجبات زیان رساند آن

ش ینند و نه تنها אز تـالش خـو  ک ت نمیین אصل رא رعای، אنאد و نیز پدرאن و مادرאن و مربیااری אز אفریبس
  .شود سبب وאکنش و نتایج منفی میتارشان ه گاهی رفکرند، بلیگ אی نمی جهینت

یندאری هشدאرهای فـرאوאن  ط در دیאفرאط و تفر ۀبار אست که پیشوאیان حق درا پیامده گونه نیبا توجّه به א
ل אنسـانی  یماالت و فضـا کرאهه رفتن אست و خود رא אز یب ،کلّی هرگونه بیرون شدن אز אعتدאلو به طور  אند دאده

  .محروم ساختن
  

                                                 
  .۸۲، ص ۱، ج אلشیعة  وسائل؛ ۷۰، ص کتاب אالیمان و אلکفر، ۱، ج يאلوאف؛ ۸۷، ص ۲، ج يאلکاف. ٢٠٤

  .۸۲، ص ۱، ج אلشیعة  وسائل؛ ۷۰، ص ، کتاب אالیمان و אلکفر۱، ج يאلوאف؛ ۸۶، ص ۲، ج يאلکاف .٢٠٥

  .۳۱۲، حکمت אلبالغه  نهج. ٢٠٦

  .۲۶۷ـ  ۲۶۸، ص ۲۱، ج يאلخوئ  אلبرאعة  منهاج؛ ۱۱، ص ۱۹، ج אلحدید   یأب  אبن  شرح: ک.ر. ٢٠٧

  ۲۶۹، حکمت אلبالغه  نهج. ٢٠٨
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  ویکخالق نאساس א

دאننـد و بـرאی نجـات و رسـتگاری אنسـان و       ها و صفات مـی  یאساس אخالق نیکو رא אعتدאل در خوما کح
  :سدینو باره می ملّا مهدی نرאقی در אین ٢٠٩.نندک ه مییرساندن אو به سعادت رאه אعتدאل رא توص

القی که حدّ وسـط و אعتـدאل در   ل אخیتساب فضاکه در אکبر هر خردمندی وאجب אست 
وشا باشد ک ،ده אستیبه ما رس]  مقدّس אسالم[عت یها و صفات אست و אز جانب شر خوی
 ،نـد کر یوتاهی و تقصکن رאه یو אگر در א אجتناب کند ،ط אستیه אفرאط و تفرکل یو אز رذא
  ٢١٠.رش شودیبانگیت و شقاوت אبدی گرکهال

ـ  تأسّ ترین رאه برאی אتصاف به אین אعتدאل بهترین و کوتاه رسـول خـدא   . امـل אعتـدאل אسـت   ک ۀی بـه نمون
و هرکـه در אیـن אمـر     ،ها و صفات دست یافته بود ویو و خیکمال אعتدאل در אخالق نکبه ) وآله علیه אهللا لیص(

ن אمر אز אو یه در אکابد و هریو به سعادت دست  ٢١١باشد یکبه خدא نزد بدو نزدیک אست به میزאن نزدیکی به אو
و אوصیای ) وآله علیه אهللا لیص(رم کامبر אیپ. ر باشد و אز سعادت محروم شودزאن אز خدא دویدور אست به همان م
کـه خُلقـی    آن. و تأسّی به אخالق معتدل آنان رאه رسـتگاری אسـت   ٢١٢ندא میامل صرאط مستقک ۀآن حضرت جلو
  .گذאرد یابد در صرאط مستقیم گام می معتدل می

אیـن   رب بنا کشاند ه تباهی میبرد و ب رون مییאست بآدمی رא אز رאه ر) استیکروی و  ادهیز(هرگونه אنحرאف 
هـای تحقّـق آن رא    نهیخوאند و زم فرא ،م אستیه چون صرאط مستقکوی אعتدאل یکن ۀباید فرد و جامعه رא به سیر

یَـا بُنَـيَّ عَلَیْـكَ    « :فرمـود  )אلسالم علیه(ن جهت به حضرت صادق یدر هم )אلسالم علیه(אمام باقر . ردکفرאهم 
میـان دو بـدی   ]  אعتـدאل [بـه نیکـویی   ] که مرאقب باشـی [بر تو باد  !فرزندم؛ »سَنَةِ بَیْنَ אلسَّیِّئَتَیْنِ تَمْحُوهُمَابِالَْح

پدر پرسید کـه אیـن אمـر چگونـه      אز )אلسالم علیه(حضرت صادق  .برد ن مییها رא אز ب که بدی] אفرאط و تفریط[
  :فرمود )אلسالم علیه(و אمام باقر  אست

لَـا تُخَافِـتْ   ئَةً وَیِّسَ كَلَا تَجْهَرْ بِصَوْتِ ﴾افِتْ بِهَالَا تُخَوَ كَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِوَ﴿: وْلِ אللَّهِمِثْلُ قَ
ـ لَـا تَجْعَـلْ   وَ﴿: مِثْلُ قَوْلِـهِ حَسَنَةً وَ ﴾لًایسَبِ كَنَ ذلِیאبْتَغِ بَوَ﴿ئَةً یِّبِهَا سَ   مَغْلُولَـةً إِلَـی   כَدَیَ
 ﴾قْتُـرُوא یَلَـمْ  سْرِفُوא وَیُ نَ إِذَא أَنْفَقُوא لَمْیאلَّذَِو﴿: مَثْلُ قَوْلِهِوَ ﴾لَّ אلْبَسْطِکُطْهَا لَا تَبْسُوَ كَعُنُقِ

                                                 
مکتبـة אلحیـاة    م، دאر، قدّم له حسن تمـی يأحمد بن محمد مسکویة אلرאز يعل ، أبوعرאقאأل تطهیر و خالقאأل تهذیب: ک.ر .٢٠٩

ی، بـه تصـحیح و تنقـیح    سـ ، نصیرאلدین محمد بن محمد بن حسن طوناصری אخالق؛ ۴۵ـ   ۴۶للطباعة و אلنشر، بیروت، ص 
ـ  ، أبوאلشفاء؛ ۱۳۱ص . ش ۱۳۶۰رضا حیدری، چاپ دوم، אنتشارאت خوאرزمی،  مجتبی مینوی، علی  אهللا حسـین بـن عبـد    يعل

، قـم،  يאلنجف يאفست مکتبة אلمرعش ،.ه ۱۳۸۰هیم مدکور، تحقیق جماعة من אلعلماء، אلقاهرة، برאإرאجعه و قدّم له  ،)אبن سینا(
؛ ۲۵۴ص  ،.ه ۱۳۰۱، چاپ سنگی، طهرאن، يאلرزّאق بن علی بن حسین الهیج ، عبدمرאد گوهر؛ ۴۵۵אاللهیات، ص  ،.ه ۱۴۰۵
 ۱۳۱۷، چاپ سنگی، طهرאن، يאلسبزوאر يمهد، هادی بن אلعبادאت شارאتإ و אلطاعات رموز يف ساسאأل אسرאر نبرאس، شرح
، تحقیق אلسید محمـد کالنتـر، אلطبعـة אلثالثـة، منشـورאت      يذر אلنرאق  يبن أب يمهد ، محمدאلسّعادאت جامع؛ ۱۷ـ   ۱۸ص  ،.ه

  .۹، ص ۱ج  ،.ه ۱۳۸۳جامعة אلنجف אلدینیة، 

 ۱۴۰۵دین مجتبوی، چاپ אوّل، אنتشارאت حکمت، אل  ، ترجمه سید جالليذر نرאق   يبن אب يمهد ، محمدאسالمی אخالق علم. ٢١٠
  .۱۰۵ـ  ۱۰۹همان، ص : ک. ر» )אفرאط وتفریط(حدّ وسط و אطرאف آن « ۀبار ؛ و برאی تحقیق در۴۱ـ  ۴۲، ص ۱ج  ،.ه

  .۹۸، ص ۵، ج אلبیضاء  אلمحجّة؛ ۵۵، ص ۳، ج אلعلوم  حیاءإ .٢١١

بـه خـدא   (» .אللَّهِ אلصِّـرَאطُ אلْمُسْـتَقِیمُ  نَحْنُ وَ«: رده אست که فرمودت کروאی )אلسالم علیه(برאهیم قمی אز אمام صادق إعلی بن  .٢١٢
  .۶۵، ص ۲، ج يאلقمّ تفسیر). ماییم صرאط مستقیم  سوگند که
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ـ وَکَ﴿ئَةً یِّאقْتَرُوא سَئَةً وَیِّفَأَسْرَفُوא سَ ـ یانَ بَ ـ   كَیـ حَسَـنَةً؛ فَعَلَ  ﴾قَوَאمـاً  كَنَ ذلِ نَ یبِالْحَسَـنَةِ بَ
  ٢١٣؛نِیئَتَیِّאلسَّ

» ش به آوאزِ بلند مخوאن و آن رא آهسته هـم مخـوאن  ینماز خو«: دאوندن سخن خیمانند א
 ]معتـدل [میـان אیـن دو رאهـی    «ن بـدی אسـت و   ه به آوאز بلند و آهسته خوאندن هماک

هرگـز دسـتت رא بـه گردنـت     «: ن سخن خدאوندیو مانند א ن نیکویی אستهما» نیبرگز
ننـد، نـه   کنـه  یه چـون هز کـ و آنان «: ن سخنیو مانند א» سره مگشاییکمبند و آن رא 

و «ردن و تنگ گـرفتن همـان بـدی אسـت     که אسرאف ک» رندینند و نه تنگ گکאسرאف 
ان یـ ی میویکـ ی אست؛ پس بر تو باد به نیویکهمان ن» دین دو به رאه אعتدאل باشیان אیم

  .دو بدی

قل بایـد  حـدّא . دن به حدّ وسط سخت و دشـوאر אسـت  یط دאرد و رسیهر صفت و رفتاری طرف אفرאط و تفر
پیشوאیان حـق   ٢١٤.مییط دوری جویم و אز אفرאط و تفرینک تر تر خود رא به وسط نزدیک تالش کنیم هر چه بیش

  .אند کردهه یت حدّ وسط و אعتدאل توصیאمور به رعا ۀدر هم

  .شدند ودند و אز אندאزه خارج نمیאمور معتدل ب ۀدر هم) وآله علیه אهللا لیص(رم کامبر אیافتگان پی تیترب

دش در אعتـدאل  یـ م و אمیه بکند و شأن مؤمن آن אست ک ت میکد به خوبی حریم و אمینسان در אعتدאل بא
  :فرمود پدرم می: ه گفتکت شده אست یروא )אلسالم علیه(אز אمام صادق . אست

ـ لَوْ وُزِنَ هـذَא لَـمْ    نُورُ رَجَاءٍیفَةٍ وَنُورُ خِ: قَلْبِهِ نُورَאنِ يفِ] و[سَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا یإِنَّهُ لَ زِدْ یَ
  ٢١٥.هذَא  زِدْ عَلَییَلَوْ وُزِنَ هذَא لَمْ هذَא وَ  عَلَی

که אگر אیـن  ،یم و نور אمیدنور ب: ه در دلش دو نور אستک مؤمنی نیست مگر آن ۀهیچ بند
  .تر نباشد و אگر آن وزن شود אز אین بیش ر نباشدت وزن شود אز آن بیش

شود و אگـر אمیـدش אز    ده مییشکون کود و سکگردد و به ر متوقّف می تر شود شאگر بیم آدمی אز אندאزه بی
نـه بـرאی رشـد و    ین زمیبهتر. شود ده مییشکبندوباری  ی و بییپروא گردد و به بی گستاخ می ،تر شود אندאزه بیش

ت و یریدت، مـ یری هـدא یـ گ ف جهـت یـ انی لطیدر ب )אلسالم علیه(مؤمنان  ریאم. تعالی فرد و جامعه אعتدאل אست
  :ندک های אجتماعی رא مشخّص می رهبری

ـ  یُهِ مَنْ لَمْ یلُّ אلْفَقِکُهُ یאلْفَقِ لَـمْ  سْـهُمْ مِـنْ رَوْحِ אللَّـهِ وَ   ؤْیَیُلَـْم  هِ وَقَنِّطِ אلنَّاسَ مِنْ رَحْمَـةِ אللَّ
  ٢١٦.کرِ אللَّهِؤْمِنْهُمْ مِنْ مَیُ

و אز مهربانی  أیوس نسازدردم رא אز آمرزش خدא مه مکسی אست ک کریده و زیدאنای فهم
  .منشان ندאردیند و אز عذאب ناگهانی وی אکدشان نیאو نوم

                                                 
، אلبحـار   سـفینة ؛ ۴۵۳ـ   ۴۵۴، ص ۲، ج אلبرهـان   تفسـیر ؛ ۹۹۹، ص ۱، ج يאلصاف  تفسیر؛ ۳۱۹، ص ۲، ج يאلعیاش  تفسیر .٢١٣
  .۶۴۶ ص، ۲ ج

  .۱۸۸ص  ،ش. ه ۱۳۷۱رضا مدرّسی، چاپ אوّل، אنتشارאت سروش،  ، سید محمدאخالق ۀفلسف: ک.ر. ٢١٤

  .۶۷، ص ۱، ج يאلکاف .٢١٥

  .۹۰، حکمت אلبالغه  نهج .٢١٦



 ۶۷    چهارمجلسه / سيره پيشوايان دينی

Sireh 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

ان یـ ز آدمیخدאوند رحمان ن. ر دאدن مردمان در אعتدאل אستیت فرد و جامعه سین رאه و روش در هدאیبهتر
ـ آ) میب(ات عذאب ینار آکتاب אلهی که در ک دهد، چنان ر مییمال سکאی به سوی  نهین زمیرא در چن  قیات تشـو ی

  ٢١٧.אست بشارت و אنذאرאش  فرستاده گرאمیقرאر دאرد و شأن ) دیאم(

انی אرزشـی  یـ ه در شأن אنسان عالم با بک ند، چنانک ف مییژگی אعتدאل توصیهای وאال رא با و خدאوند אنسان
  :دیفرما می

ـ   وَ یَحْذَرُ אلْآخِرَةَ قَائِماًوَ نَاءَ אللَّیْلِ سَاجِدאًوَ قَانِتٌ آأَمَّنْ هُ﴿ تَوِي یَرْجُوא رَحْمَةَ رَبِّهِ قُـلْ هَـْل یَسْ
ـ ] سى بهتـر אسـت  کن یا چنیآ[؛ لْبَابِאلْأَ אلَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ إِنَّمَا یَتَذَكَّرُ أُوْلُوאلَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ ا ی

אز آخـرت  ] و[نـد  ک یمـ ] خـدא [אطاعـت   ،امیـ ه אو در طول شب در سجده و قکسى کآن 
دאننـد و کسـانى کـه     یبگو آیا کسانى که مـ  .د دאردیوردگارش رא אمترسد و رحمت پر یم
  .٢١٨﴾ندא ریه پندپذکند א تنها خردمندאن .سانندیکدאنند  ینم

هـای   ور که در بیان مصـدאق ط  مانه شأن אو אعتدאل אست، هکشود  جا אنسان عالمِ عابد معرفی می در אین
نَحْـنُ  « :ه فرمـود کرده אست کت یه روאین آیر אیدر تفس )المאلس علیه(جابر אز אمام باقر . فوق وאرد شده אست ۀآی
  .دאنند ه نمیکدאنند و دشمنان ما آنانند  ه میک نماییم آنا ٢١٩؛»عْلَمُونَیَنَ لَا یعَدُوُّنَا אلَّذِعْلَمُونَ وَیَنَ یאلَّذِ

برאی سـیر  . ها شو هم در رفتارها و رو ها و صفات ند، هم در خویא ل אعتدאلماکهای  ان حق نمونهیشوאیپ
رفتارهـا   ها و صفات، و چه در چه در خوی ،بیرون شدن אز אعتدאل. ه الزم אستهر دو وج به سوی کمال مطلق

. نـد א ها در وجوه مختلف فاقد אعتدאل بسیاری אز אنسان. شود ار آدمی میها، سبب אختالل در אخالق و رفت و روش
ف و یشناسـند، نـاتوאن و ضـع    ش رא نمـی یهـای خـو   ، אرزشدאننـد  رند، قدر خود رא نمیאنگا م میکبرخی خود رא 

نی و خودخـوאهی فـرو   یدאنند، در خـودب  ز قدر خود رא نمییאنگارند، آنان ن اده مییگر خود رא زیبرخی د. אند אرאده بی
بـه  . دیشـ کرא به سـوی مـرز אعتـدאل     یکد هر یرونند و بایهر دو אز אعتدאل ب. فرאزند ش و گردنکאند، گردن رفته
  :د گفتین باین خودخوאهِ خودبאنسا

  ٢٢٠.دْفَُع حَتْفَهُیَلَا ا یرْزُقُ نَفْسَهُ وَفَةٌ، لَیآخِرُهُ جِאلْفَخْرِ، أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ وَمَا لِابْنِ آدَمَ وَ

ـ پا ه آغازش نطفه بوده אسـت و کار کمنشی چه  آدمی رא با بزرگ نـه  . انش مـردאر אسـت  ی
  .ز خود برאندتوאند به خود روزی دهد و نه مرگ رא א می

                                                 
 .۲۴ /، فاطر۱۱۹ /بقره. ﴾دهنده باشى ما تو رא بحق فرستادیم تا بشارتگر و بیم ؛ نَذِیرאًوَ بِالْحَقِّ بَشِیرאً כَإِنَّا أَرْسَلْنَا﴿.٢١٧

 .۵۶ /فرقان. ﴾دهنده نفرستادیم و تو رא جز بشارتگر و بیم؛ نَذِیرًאإِلَّا مُبَشِّرًא وَ כَرْسَلْنَاوَمَا أ﴿
. ﴾دهنـده فرسـتادیم   گـوאه و بشـارتگر و هشـدאر   ] بـه سـمت  [אى پیامبر ما تو رא ؛ نَذِیرאًوَ وَمُبَشِّرאً شَاهِدאً כَإِنَّا أَرْسَلْنَا يُّهَا אلنَّبِا أَیُّیَ﴿

 .۴۵ /אحزאب

. ﴾دهنـده بـرאى تمـام مـردم نفرسـتادیم      بشارتگر و هشـدאر ] به سمت[و ما تو رא جز ؛ نَذِیرאًوَ افَّةً لِلنَّاسِ بَشِیرאًإِلَّا کَ כَمَا أَرْسَلَْناوَ﴿
  .۲۸ /سباء

  .۹ /زمر .٢١٨

: ک .؛ و نیـز ر ۱۳ص ، ۹، بیـروت، ج  يدאر אحیاء אلترאث אلعرب ،يجعفر محمد بن אلحسن אلطوس ، أبوאلقرآن تفسیر يف אلتبیان .٢١٩
، مکتبـة  ي، أمین אالسالم أبوعلی אلفضـل بـن אلحسـن אلطَبْرِسـ    אلقرآن تفسیر يف אلبیان مجمع؛ ۲۴۹، ص ۲، ج يאلقمّ تفسیر
  .۴۹۱، ص ۴ق، ج  ۱۴۰۳، قم، يאلنجف يאلمرعش

  .۴۵۴، حکمت אلبالغه  نهج .٢٢٠
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) مـردאری پلیـد  (و אنجـامش آن  ) אی گندیـده  نطفـه (بالد؟ آغازش אین  آدمی אین אست، به چه چیز خود می
دאنـد کیسـت،    که قدر خویش گم کرده אسـت و نمـی   אمّا آن. فرאزی فرو گذאرَد و به אعتدאل آید پس گردن. אست

 أَنْ الَ بِـالْمَرْءِ جَهْـالً    فَیکَ« :ود رא بشناسهای خ کدאم אسم אست؟ باید بدو گفت که אرزش ۀمظهر چیست و جلو
  .های خود رא نشناسد شبس که אرز نیدر نادאنی אنسان هم ٢٢١؛»عْرِفَ قَدْرَهُیَ

ون جـامع، مظهـر   کـ بر، کאنسان عالم א ٢٢٢.رאمتکگاه نور و یאنسان אز جهان قدس و طهارت אست و אز جا
ش رא אرزאن אز دسـت  یهای گرאنقدر وجـود خـو   هید سرمایبان ٢٢٣.خدאوند و مسجود فرشتگان אست ۀیف، خلאهللا אسم

بـرאی شـما    ٢٢٤؛»عُوهَا إِلَّا بِهَایمْ ثَمَنٌ إِلَّا אلْجَنَّةَ فَلَا تَبِکسَ لِأَ نْفُسِیإِنَّهُ لَ« :)אلسالم علیه(مؤمنان  ریان אمیدهد، به ب
  .دیپس خود رא جز بدאن مفروش ،بهایی جز بهشت نیست

ه متربّـی رא  کمربّی آن אست  ۀشود و وظیف تربیت درست فرאهم می هکعتدאل אست א ۀبدین ترتیب در زمین
  ٢٢٥.ر دهدیری درست سیشاند تا بتوאند אو رא در مسکبه אعتدאل 

ـ د یو با ونه אفرאط و تفریط مانع کمال אسترאه אصالح فرد و جامعه رאه אعتدאل אست و هرگ ه کـ ادآور شـد  ی
شود،  ط میینش در جهت تفرکאفرאط در אمور אجتماعی موجب وא. سکالعط אست و بیساز تفر نهیشه אفرאط زمیهم

شـانی و تزلـزل   ین روند ناسالم جامعه رא دچار پریو א شود موجب وאکنش در جهت אفرאط میط یه تفرکهمچنان 
مـال  کت بـه سـوی   کـ دאر نشود، حریار و پاکط آشیان אفرאط و تفریوی אعتدאل میکه رאه نکسازد و تا زمانی  می
  .ن خوאهد بودکنامم

אعـالی אعتـدאل    ۀآور אعتدאل که خود نمون پیام. سازد و عاری אز تکلّف و سختی میزندگی رא سالم  ،אعتدאل
روی אختیـار   ند و سیرت میانـه نکط دوری یند و אز אفرאط و تفریه אمّتش به אو تأسی جوکد فرאوאن دאشت کیبود تأ
ـ  مْ بِالْقَصْـدِ، یکُا אلنَّاسُ، عَلَهَیُّأَ« :فرمود رو با אصرאر می نیو אز هم کنند ـ  یکُعَلَ אی  ٢٢٦؛»مْ بِالْقَصْـدِ یکُمْ بِالْقَصْـدِ، عَلَ

  .روی انهیروی، به אعتدאل و م انهیروی، به אعتدאل و م انهیمردم، بر شما باد به אعتدאل و م
  
  

                                                 
، أمیرאلمـؤمنین  فضـائل  يفـ  אلیقـین  کشـف ؛ ۱۶ ۀ، خطبـ אلبالغه  نهج؛ ۹۷، ص ۱، ج سالمאإل دعائم: )אلسالم علیه(علی . ٢٢١

، تحقیق حسین درگاهی، אلطبعة אألولی، مؤسّسة אلطبـع و אلنشـر אلتابعـة    )يאلعلّامة אلحلّ(אلدین אلحسن بن یوسف אلمطهّر  جمال
  .۱۸۶ق، ص  ۱۴۱۱، يلوزאرة אلثقافة و אإلرشاد אإلسالم

  .۲۷۱ش، ص  ۱۳۵۹حمد فهری، نهضت زنان مسلمان، אید س ۀ موسوی خمینی، ترجمאهللا ، אمام روحسحر دعای شرح .٢٢٢

  .۱۴۳، ۱۰ـ  ۱۷ همان، ص: ک.ر .٢٢٣

  .۴۵۶، حکمت אلبالغه  نهج. ٢٢٤

لَـا  هَـابُونَ وَ اسَ لَا یَبِالْإِیقَاعِ، فَإِنَّ אلنَّ אلْحِلْمَبِالْمَنْعِ وَ אلْإِعْطَاءَوَ بِالْعَبُوسَ אِخْلَطِ אلْوَعْدَ بِالْوَعِیدِ وَאلْبِشْرَ«: نویسد باره می جاحظ در אین. ٢٢٥
  .۸۸، ص ۲، ج אلحیوאن کتاب» ...אلْإِخَافَةِونَ إِلَّا عَلَی אلصَّوَאبِ وَאلْعِقَابِ وَאلْإِطْمَاعِ َوصْلِحُیُ

؛ ۱۲۱، ص ۱، ج אلصـغیر   אلجـامع ؛ ۲۸۵، ص۱، جحبّـان   אبـن  صـحیح  بترتیب حسانאإل؛ ۱۴۱۷، ص ۲، ج جهما  אبن سنن. ٢٢٦
  .۴۶۷، ص ۲، ج אلعروس  تاج ؛۲۸، ص ۳، ج אلعمّال کنز



  
  
  
  
  

  جلسۀ پنجم
  
  
  
  
  

 אصل حریت و אصل אستقالل
  
  
 



  אهدאف درس

و אستقالل به عنوאن چهارمین و پنجمـین אصـول אز سـیرۀ فـردی و تربیتـی       آشنا شدن با دو אصل حریت 
  ؛پیشوאیان دینی

و  نهادن بند و زنجیرها و گردن نهـادن بـه بنـدگی خـدא      بردن به אین حقیقت که آزאدی وאقعی در فرو  پی 
 ؛ستא אستقالل حقیقی در تکیه به حق و گسستن אز غیر خدא

אلهی و אحیای شخصیتی مستقل وی آزאد شدن אنسان אز بندهای غیرنبآشنایی با אین مهم که مقصد تربیت  
 .در אنسان אست

  مروری بر مباحث پیشین

  :به אین نکات אشاره دאشتیم אصل אعتدאل جلسۀ پیشین در تبیین

در همۀ אمور معتدل بـود و אز אفـرאط و تفـریط در هـر کـاری پرهیـز       ) آلهو علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم . ۱
  .»دُصْقَאلْ هُتُیرَسِ«: کرد می

אی אست که אنسانی معتدل در همۀ אمور تربیـت کنـد، אنسـانی کـه      گیری تربیتی אسالمی به گونه جهت .۲
  .אش אعتدאل אست شاکله

کند و אمت نمونه אمتی אست که در همـۀ شـئون    خدאوند אمت אسالمی رא אمت وسط و نمونه خطاب می .۳
  .خود در حد אعتدאل باشد

هـای   نمونـه  و مصـادیق אصـلی   )אلسـالم  علیهم(و אهل بیت آن حضرت ) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא . ۴

  .ندא אعتدאل کامل

אعتـدאل   :کند مانند آیات متعددی אز قرآن کریم مؤمنان رא به رعایت אعتدאل در وجوه مختلف دعوت می .۵

אعتـدאل در   و عتـدאل درאنفـاق و אیثـار   אعتـدאل در روאبـط אجتمـاعی، אعتـدאل در אمـور אقتصـادی، א      , در روאبط خانوאدگی
  .دیندאری
ها و صفات אست، و بهترین رאه برאی אتصاف به آن، تأسی به نمونۀ  אساس אخالق نیکو אعتدאل در خوی .۶

  .کامل אست

   אصل حرّیت .۴

   تیگاه حرّیجا

 خدא، ریآزאدی אز بندگی غ: حریّت یعنی ٢٢٧به معنای آزאدگی و آزאدمنشی אست،) آزאدی معنوی(ت یحرّ

                                                 
  .۱۳۵۱، ص ۱، ج معین فرهنگ. ٢٢٧
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  ٢٢٩.ر خدאیو אنقطاع خاطر אز تعلّق به غ ٢٢٨دن אز تعلّقاتیرون شدن אز بندگی مخلوقات و بریب

 ۀردن و بسـت کـ رخدא رא بـاز  یطوق بندگی غ ٢٣٠وستن אست؛یگانه رستن و به دوست پیت به معنای אز بیحرّ
  ٢٣٢.دنیشدن و אز هر دو عالم آزאد گرد ٢٣١لیتای جمیکر عشق آن یقی گشتن، אسیمند محبوب حقک

شـود، حـرّ    ابد و عبد مـی ی رسد، אز خود خالصی می شود و به رستگاری می ا آزאد مییه אز دنک گاه آنאنسان 
پادאش  ۀزیه خدא رא نه به אنگک  آن. رسد ت مییر بندگی باال رود به مرאتب وאالتری אز حرّیگردد و هرچه در س می

  :فرموده אست )אلسالم علیه(مؤمنان  אمیر. پرستد حرّ אست و نه אز ترس آتش می

دَةُ אلْعَبِیـدِ  عِبَا كَرَهْبَةً فَتِلْ אهللاعَبَدُوא  اًةُ אلتُّجَّارِ وَإِنَّ قَوْمعِبَادَ كَرَغْبَةً فَتِلْ אهللاعَبَدُوא  اًقَوْمإِنَّ 
  ٢٣٣.عِبَادَةُ אلْأَحْرَאرِ كَفَتِلْ אًعَبَدُوא אهللا شُکر اًوَإِنَّ قَوْم

                                                 
אلـدین    ، محیـی אلمكیـة  אلفتوحـات ؛ ۱۰۰، بیروت، ص ي، دאر אلكتاب אلعربيאلكریم بن هوאزن אلقشیر ، عبدאلقشیریة אلرسالة .٢٢٨
ـ   אهللا محمـد بـن علـی אلمعـروف بـابن      عبـد  أبو ـ   يعرب ، معـین  هنـگ فر؛ ۲۲۷، ص ۲، بیـروت، ج  ي، دאر אحیـاء אلتـرאث אلعرب
  .۱۳۵۱ ـ ۱۳۵۲ ص

אلحق، مولوی غالم قادر،   ، به تصحیح مولوی محمد وجیه، مولوی عبدي، محمد بن علی אلتهانوאلفنون אصطالحات كشّاف .٢٢٩
  .۲۹۱، ص ۱ج  ،ش. ه ۱۳۴۶אفست אنتشارאت خیام،  ،م ۱۸۶۲به אهتمام אلویس אسپرنگر و ویلیام ناسولیس، كلكته، 

 ،ش. ه ۱۳۷۲אهللا موسوی خمینی، چاپ سـوم، مؤسّسـه تنظـیم و نشـر آثـار אمـام خمینـی،         مام روح، אאلصلوة آدאب: ک .ر. ٢٣٠
  .۱۶۰ـ  ۱۶۳ ص

 אلمسـتدرכ . »ست و زیبایی رא دوست دאردא خدא زیبا؛ حِبُّ אلْجَمَالَإِنَّ אهللا جَمِیلٌ یُ«: فرمود) آلهو علیه אهللا لیص(پیامبر אكرم . ٢٣١

؛ ۱۸۱ ، ص۴، ج ۲۶، ص ۱אلنیسـابوری، دאر אلمعرفـة، بیـروت، ج     אهللا אلحـاكم  بـن عبـد  אهللا محمد  عبد ، أبوאلصحیحین علی
، تحقیـق طـاهر   يאالثیر אلجـزر  אلسعادאت אلمبارכ بن محمد אلمعروف بابن אلدین أبو ، مجدثرאأل و אلحدیث غریب فی אلنهایة

؛ ۲۹۹، ص ۱ج  ،ش. ه ۱۳۶۴، ، چـاپ چهـارم، אفسـت אنتشـارאت אسـماعیلیان، قـم      يحمد אلـزאوی، محمـود محمـد אلطنـاح    أ
؛ ۴۳۸ ، ص۶، ج يאلكـاف : )אلسـالم  علیـه (مؤمنـان   ؛ و אز אمیـر ۱۹۲، ص ۷۳ج  ،אألنـوאر   بحار؛ ۲۶۳، ص ۱، ج אلصغیر  אلجامع
، يאلعیاشـ  تفسـیر : )אلسالم علیه(؛ و אز حسن بن علی ۳۰۶ ، ص۷۹ ؛ ج۹۲ ، ص۱۰ ، جאألنوאر  بحار؛ ۹۶ ص ،خالقאأل  مكارم
  .۱۷۵، ص ۸۳، ج نوאرאأل  بحار؛ ۱۴ ، ص۲ ج

تصوّر كرده אست كه در אسالم میـان بنـدگی   .] م ۱۹۵۶خاورشناس آلمانی درگذشته به سال [كه كارل بروكلمان  چنان نه آن. ٢٣٢
كه در بحـث   خدא و آزאدی تزאحمی هست و در قرآن كریم گاه آزאدی برאی אنسان وجود ندאرد و زمانی نیز نفی نشده אست چنان

مردمـی كـه    بـارۀ  در אین مورد אستدالل و אستنتاج وی خیلی روشن نیست، زیرא گاه در«: نویسد می» قرآنمحمد و تعلیم אو «
ها كه در كفر و زندقه بـاقی   خدאوند مشمول غفرאن و رحمت אبدی خوאهند شد و آن ۀگوید كه به میل و אرאد אند می אیمان آورده

شود و جای تعجّب نیست אگر بعد אز  گاه نیز منكر אختیار و آزאدی بشر نمیאند گرفتار لعنت و عذאب جاودאنی خوאهند بود و  مانده
جبر אزلی غلبه نمـوده אسـت و אز آن پـس אعتقـاد بـه تقـدیر و        ۀوی بین مسلمانان مشاجرאت شدیدی درگرفته و عاقبت نظری

ـ » .ست پدیدאر گشـته אسـت  א سرنوشت كه یكی אز مبانی و אركان عقاید و אفكار אسالمی در دنیا ، אسـالمی  ملـل  و دول اریخت
نیسـت آزאده אسـت و   ] אز خدא[كه אنسان آزאد  حال آن. ۵۴ص  ،ش. ه ۱۳۴۶هادی جزאیری، بنگاه ترجمه و نشر كتاب،  ۀترجم

یابد و در عین حال كه مختار و قادر و آزאد אست אز خود چیـزی نـدאرد و هرچـه     شود آزאدی می به میزאنی كه אز غیرخدא آزאد می
אسـما و   ۀتوאند مظهر همـ  ست و در אین میان אنسان אست كه میא كه אساساً همه چیز مظاهر אسما و صفات אوهست אز אوست 

אهللا خمینی، ترجمه و شرح سـید אحمـد     ، אمام روحאرאده و طلب: ک .ر. صفات حق شود و در پی عبودیت به ربوبیت دست یابد
  .۸ـ  ۹، ص אلصلوة آدאب؛ ۷۲ ـ ۷۴ص  ،ش. ه ۱۳۶۲فهری، مركز אنتشارאت علمی و فرهنگی، 

  .۲۳۷، حكمت אلبالغه  نهج. ٢٣٣
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ن پرستش بازرگانان אسـت و گروهـی אو رא אز   یدند אیرستد بخشش پیمردمی خدא رא به אم
ن عبـادت بردگـان אسـت و گروهـی وی رא بـرאی سـپاس       یردند و אکروی ترس عبادت 

  .ن پرستش آزאدگان אستیدند و אیپرست

  :خود فرموده אست ۀبار در ،تیامل حرّک ۀنمون وامبر یپ ۀمدرس ۀشد تیترب ،)אلسالم علیه(علی 

 ٢٣٤كَ؛لِلْعِبَادَةِ فَعَبَـدْتُ  أَهْالً كَنْ وَجَدْتُکِوَل كَجَنَّتِ يفِ طَمَعاً الَوَ כَمِنْ نَارِ اًخَوْف كَمَا عَبَدْتُ
ه تـو رא אز  کאم، بل ردهکا به خاطر طمع در بهشتت پرستش نیفرت کیم אز یتو رא به خاطر ب

  .افتمیپرستش  ۀستیه شاکردم کرو پرستش  آن

ر אست و گـردن نهـادن   یعنی فرو نهادن هرچه بند و زنجیאست قی یت، دعوت به آزאدی حقیدعوت به حرّ
  .به بندگی خدא

بنـد بـر پـای     عقـل ه کـ رא در بندِ عقل אست یست زیאنسان آزאد ن. ست، آزאده אستیافته آزאد نی یتאنسان ترب
 ردن وکـ אصل عقل به معنای بند «: سدینو رאغب אصفهانی می. אنسان אست) بندِ یپا( عقل عقالِ ٢٣٥.بستن אست

عنی زبـانش  ی »عَقَلَ لِسَانَهُ«: دیعرب گو. )بند یمانند بستن شتر با پا( »رِ بِالْعِقَالِیعَقْلِ אلْبَعِکَ«ستادن אست، یباز א
  ٢٣٦».אند گفته مَعْقِلرو دژ و قلعه و زندאن رא  نیرد و אز אکرא نگه دאشت و אز سخن گفتن خوددאری 

ه نگهبان نفـس אسـت بـه نحـو حرאسـتِ جـوهری نـه        کی אی אست نفسان هکمل حرّیتن אمر یبا توجّه به א
تر  مکه قوאی عقلی אو کسی کس کادتر אست و به عیت אو زیتر باشد حرّ ه قوאی عقلی אو قویکسی کصناعی و 
ه کـ ابـد  ی ن אساس آزאدی در معنای درست آن زمانی تحقّق مییبر א ٢٣٧ال نفسانی אستیشهوאت و אم ۀباشد برد
  .گردد ربّ אلعالمینمند ک ۀش بردאرد و فقط بستیرא אز گردن خورخدא یر بندگی غیآدمی زنج

  .ستא همتا بی ۀگانینده و بندگی خدאی کان پرאیدعوت به آزאدی אز خدא ،تیآورאن אلهی به حرّ امیدعوت پ

ـ نده بهترند کان پرאیا خدאیآ ؛אلْوאحِدُ אلْقَهَّارُ אهللارٌ أَمِ یءَأَرْبابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَ﴿ ـ گیا خـدאى  ی  ۀان
  ٢٣٨﴾؟مقتدر

بنـدها و   ۀردن אنسـان אز همـ  کـ ت אست و شـأن אو آزאد  یحرّ ۀریس) آلهو علیه אهللا لیص(رم کامبر אیپ ۀریس
  .ت برساندیه אنسان رא به مقام حرّکن بود یאش א تییری تربیگ رسالت آن حضرت و جهت. ستאا رهیزنج

  برאی مطالعۀ آزאد

   ت با آزאدی در معنای متدאول آنیتفاوت حرّ

 ن به دنبالیگذرد و א ش אز چند قرن אز عمرش نمییه אمروز متدאول אست، بکی یآزאدی به معنا ۀژوא

                                                 
  .۲۳۴ و ۱۹۷، ۱۸۶، ص ۷۰، ج אألنوאر  بحار؛ ۲۲۵، ص يאلبهائ  אربعین. ٢٣٤

  .۲۳۲۷، ص ۲، ج معین  فرهنگ .٢٣٥

  .۳۴۲، ص אلمفردאت .٢٣٦

، )אلمتـألهین  صـدر ( يאلـدین محمـد بـن אبـرאهیم אلشـیرאز      صـدر  ،)ربعـة אأل سفارאأل( אألربعة אألسفار في אلمتعالیة אلحكمة. ٢٣٧
  .۸۸، ص ۹ج  ،ه ۱۳۷۸אلمصطفوی، قم،  مكتبة

  .۳۹ /یوسف .٢٣٨
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خود رא نسبت به عـالم و آدم و خـدאی عـالم و آدم     جایگاهغربی  אنسانه ک غرب و پس אز آن) یینوزא(رنسانس 
ـ رא نپرسـتند ز  خـود زی جز یگر چیه دکن گذאشتند یبنا رא بر א آگاهانه یا ناآگاهانه آنان. پدید آمدر دאد ییتغ رא در ی
ـ بشـر جد . ست אنگاشـتند یدند و در حجاب حق رא نید حجاب رא به جای حق دیجد ۀدور  حـق ن یرא عـ  خـود د ی

ش دאنسـت و אز زبـان   یمظهـر אسـم אو بدאنـد، خـدא رא مخلـوق خـو      و ه خود رא مخلوق ک پندאشت و به جای آن
ـ ه بشر خدא رא بـه صـورت خـود آفر   کده بلیافریش نیرت خوخدא بشر رא به صو«: ردکرسماً אعالم  ٢٣٩رباخیفو ده ی

  ٢٤٠».אست

 خـود ه جـز  کرد و بنا رא بر آن گذאشت کقت خود پشت یبه حق خوאسته یا ناخوאسته ب بشر غربیین ترتیبد
  ٢٤١.ندیسروری و معبودی نگز

جَعَـلَ عَلـى   لى سَمْعِهِ وَقَلْبِـهِ وَ عَلى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَ אهللاتَ مَنِ אتَّخَذَ إِلهَهُ هَوאهُ وَأَضَلَّهُ یأَفَرَأَ﴿
ـ ا دیپس آ؛ رُونَکَّأَفَال تَذَ אهللاهِ مِنْ بَعْدِ یهْدِیَبَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ  ه هـوس  کـ سـى رא  کدى ی

ده و بر گـوش אو و دلـش   یش رא معبود خود قرאر دאده و خدא אو رא دאنسته گمرאه گردאنیخو
خوאهـد    تیسـى אو رא هـدא  کپس אز خدא چـه   ایآ ؟אش پرده نهاده אست دهیمهر زده و بر د

  .٢٤٢﴾؟دیریگ یا پند نمیآ ؟ردک

ز خدא و سـر بـاز زدن אز   ردن به حق و אستقالل אکآزאدی رא به معنای پشت  آگاهانه یا ناآگاهانه دیبشر جد
אست و אز هـر  برאی خدאی سبحان  طلقم کدر حالی که אنسان عبد محض و مملون پندאشت یאلعالم بندگی ربّ

سـت،  یچ جهتـی دאرאی אسـتقالل ن  یزی نـدאرد و אز هـ  یت چکیر אز مملویאست و غ ککه فرض شود مملوجهت 

                                                 
كـه   فیلسوف آلمانی قرن نوزدهم با آن) Ludwig Andreas Feuerbach() م 1804 ـ1872 ( لودویگ آندره آس فویرباخ. ٢٣٩

: ک  .ر. אی مادّی گرویـد  به فلسفه در دאنشگاه هایدلبرگ אز دאنشجویان אلهیات و فلسفه بود ولی אز دین رسمی رویگردאن شد و
ارאت علمـی و فرهنگـی، تهـرאن،    אی، אنتشـارאت كیهـان، شـركت אنتشـ     فریـدون بـدره   ۀ، هنری توماس، ترجمفلسفه بزرگان
  .۲۸۴ص  ،ش . ه ۱۳۶۵

אحمـدی، چـاپ سـوم، אنتشـارאت      אحمد ۀ، אتین ژیلسون، ترجمحاضر قرن אوאئل تا وسطی قرون אز غرب فلسفی تفكّر نقد. ٢٤٠
  .۲۵۹ص  ، ه ۱۴۰۲حكمت، 

خدא، هستی و אنسان به بیان جایگاه بشر جدید و نسبتی كه אو با همـه چیـز برقـرאر     ۀبار فویرباخ با אعالم אین نحوه تفكّر در .٢٤١
كـرد و معتقـد    دید و به طور كلّی مفاهیم مطلق و غیر مادّی رא نفی می فویرباخ همه چیز رא אز אین زאویه می. كرده بود پردאخت

عقـل   کود كه אنسان وجودی مستقل אست و باید برپای خود بایستد و به خدא متّكی بودن جز دست كشیدن אز میزאن و محـ ب
אو برאی تفكّر صرفاً به حس אعتماد دאشت و قائل به حقیقتی ماورאی محسوسات نبود . دאنست نیست و آن رא عملی كودكانه می

كـرد و   ذهـن بشـر دعـوت مـی     ۀدאنست و به آزאدی אز خدאی زאیید خود فریبی می های אخالق رא بر אلهیات و برقرאر كردن پایه
كـرد   אو אظهـار مـی  . אش אست معتقد بود كه تصوّر وجود خدא محصول אشتیاق آدمی به سازش دאدن میان عناصر متضاد زندگی

ری و عاطفی אنسان אست و هـر  بشر אست و אقرאر به وجود خدא دلیل فقر فك ۀאندیشیم، پس خدא مخلوق אندیش چون به خدא می
אنسانی كه آرزوها و نیازهایش برآورده نشده אست برאی رفع آن . تر אست تر و فقیرتر باشد خدאیش بزرگتر و غنی چه אنسان تهی

سـخنان فویربـاخ بیـان    . عادله رא به صورت بهشت آن جهانی متصـوّر سـاخته אسـت    ۀخدא رא بر صورت خویش آفریده و جامع
. آن بـود  ۀكننـد  אز אنسان و آزאدی אنسان بود كه پس אز رنسانس ظهور كرده بود و فویرباخ با صرאحت تمام بیان ی جدیدی تلقّی
  :ک.ر

 Ludwig Feuerbach, Das Wesen des christentums, Universal ــBibliothek, Reclam, Stuttgart, ۱۰۴ ۷۱۴ــ ،
  .pp .۹۶۹۱. ۳۲ـ  ۵۲، ۳۵ـ  ۶۵، ۴۳۱ـ  ۷۳۱

  .۲۳ /جاثیه. ٢٤٢
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ه אز هر جهـت دאرאی אسـتقالل   کست א ست و אوא אو کمتعال אز هر جهت که فرض شود مال ه خدאیکهمچنان 
ل مـا کزی در خالص بودن آن، هم در ذאت و هم در آثـارش אسـت، پـس    یمال هر چکه کאست و روشن אست 

برאی خود قائل نباشـد و אز  ] در برאبر אو[خدא ببیند و هیچ אستقاللی  ۀو بند کאنسان در אین אست که خود رא مملو
انت و فقـر در  کخضوع و خشوع و ذلّت و אست :ت אست مانندیه مناسب عبودکصفات به آن صفتی متصف باشد 

א طبق خوאست אو אنجام دهد نه هرچه خـود  برאبر ساحت عظمت و عزّت و غنای خدאوند؛ و אفعال و אعمال خود ر
  ٢٤٣.خوאست

ده یدرخشـ  ر و ذهن آدمی جلوه دאشته و در אفق آرزوهای אو مـی کها در ف ن زمانیآزאدی אز دورتر ۀאلبته وאژ
عه گذאشته شده یدر نهاد אنسان به ود» אرאده«ه به نام کنی אست یوکعی و تین معنی ناشی אز אصلی طبیאست و א
אی  ست و جلوهیحق ن ۀمستقل אز אرאد ،کند و אین אرאده یها رא به عمل وאدאر م ه אنسانکאست  ن אرאدهیאست و هم
ت ین رفتن حسّ شعور و باالخره אنسـان یردن آن موجب אز بکوب کار אندאختن و سرکه אز کست א های אو אز جلوه

طبعاً بـه سـوی אجتمـاع     ه چون אنسان موجودی אجتماعی אست،ک אیند در نظر دאشت یه باکمطلبی . خوאهد بود
گـرאن  یشه אرאده و אفعال خود رא در ضمن אرאده و אفعال دیژگی אجتماعی بودنش همیل ویسوق دאده شده و به دل
ن قانون אست یرא אیم باشد، زیند و تسلکز خضوع یه در برאبر قانون نکن موجب شده אست یقرאر دאده אست و هم

پـس  . دאرد ن نگـه مـی  یهـا رא در حـدّی معـ    ند و آنک ل مییها رא تعد انجاد حدّ و مرز אرאده و אعمال אنسیه با אک
ی یشود و آن آزאدی אبتـدא  تش مییند، همان موجب محدودک جاب مییه آزאدی אرאده و عمل رא אکعتی یهمان طب

ـ دאنـد، אز א  ذ مـادّی مـی  یمندی אز لذא د چون وضع قانون رא بر אساس بهرهیאمّا تمدّن جد. ندک رא محدود می رو  نی
ه אنسـان در خـارج אز چـارچوب قـانون אز     کـ د یگو ن مییگذאرد و چن نی و אخالقی آزאد مییها رא در אمور د אنسان

معنـای آزאدی در تمـدّن   . امل برخوردאر אست هرچه خوאست אنجام دهد و هرچه نخوאست אنجـام ندهـد  کآزאدی 
ل אخالقی قـرאر دאده  یاً بر אساس فضاید و ثانیگذאری خود رא אوّالً بر אساس توح ولی אسالم قانون. ن אستید אیجد
 که و در هر אمری چه بزرگ و چه کوچردکها توجّه  قانون אسالم به تمام شئون فردی و אجتماعی אنسان. אست

نظـر کـرده    ه به نحوی با אنسان אرتباط دאشته باشـد אظهـار  کهر موضوعی  ۀبار قانون אسالم در. نظر دאده אست
ه در کـ زی یـ چ ،لّی در אسالم وجود نـدאرد کبه طور  ،ست آزאدی به آن معنی که گذشتא بدین ترتیب پیدא. אست
  ٢٤٤.رخدא آزאد אستیت غید عبودیهای خود אز ق ه آدمی در تمام אعمال و אرאدهکتب وجود دאرد آن אست کن میא

   امبرאنیرسالت پ

برسـانند و مردمـان رא אز   ) تیحرّ(قی یه آدمی رא به آزאدی حقکن بوده אست یآورאن אلهی א امیپ ۀرسالت هم
אر אست و אی تنگاتنگ برقر مالزمه حرّیتو  عبودیتو به بندگی خدא برسانند که میان رخدא آزאد سازند یبندگی غ

و نفـی بنـدگی    عبودیت אهللاאنبیا به  ۀروست که دعوت هم אین אز. شود می حرّشود  عبدאنسان به هر میزאنی که 
  .ستא خدא ریغ

ان هر یقت در میو در حق ؛אجْتَنِبُوא אلطَّاغُوتَوَ אهللاأَنِ אعْبُدُوא  لِّ أُمَّةٍ رَّسُوالًکُ يا فِثْنوَلَقَدْ بَعَ﴿
] بگــریفر[د و אز طــاغوت یخــدא رא بپرســت] دیــتــا بگو[م یختــیאنگ אى بــر אمتــى فرســتاده

  .٢٤٥﴾دیزیبپره
                                                 

  .۲۱۷، ص ۱۹، ج אلمیزאن  تفسیر .٢٤٣

  .۱۱۶ـ  ۱۱۷، ص ۴همان، ج . ٢٤٤

  .۳۶ /نحل. ٢٤٥
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تـر   برאبر אنسان دو رאه بـیش  زیرא در ,אست אجتناب אز طـاغوت و  אهللا عبودیتאساس کار پیامبرאن بر دعوت به 
ند אصـالحی  کن روی نیند و به אکه אنسان به آن پشت نکو مادאم  عبودیت אهللایا  عبودیت طاغوتوجود ندאرد، یا 
ـ مفاسـد در א  ۀهم ۀریش. ی אیشان بر همین אستوאر אستتیره تربیا و سیتی אنبینظام ترب. شود אنجام نمی ن אسـت  ی

هـای   ر طاغوتیع و אسیا مطیشمارد  دאند خود رא خدאی خود می خود رא آزאد میאنگارد  ه بشر خود رא مستقل میک
سته گردد رאهی دیگر بـاز  אی ب ز هست و هر روزنهیتی وجود دאرد אسارت نیمکن حایه چنکشود و مادאم  گر میید
ات قـرآن  یه آک ر خدא و אثبات بندگی خدא بوده אست، چنانیامبرאن در جهت نفی بندگی غیپ ۀتالش هم. شود می
  .אست حقیقتن یא مبین

ـ  ؛ا إِلهَ إِلَّا أَنَاْ فَاعْبُـدُونِ هِ أَنَّهُ لَیإِلَ يمِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِ كَوَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِ﴿ ش אز تـو  یو پ
ست پس مرא یى جز من نیه خدאکم یردکه به אو وحى ک نیم مگر אیامبرى نفرستادیچ پیه

  .٢٤٦﴾دیبپرست

کند تا رسالت آنـان روشـن    پیامبرאن بزرگ رא بیان می کی کسیر دعوت ی جوهر و ریمخدאوند در قرآن ک
  .شود

همانا نوح رא بـه   ؛م مِّنْ إِلهٍ غَیرُهُلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَقالَ یا قَوْمِ אعْبُدُوא אهللا ما لَکُ﴿
شـما معبـودى    אى قوم من خدא رא بپرستید که بـرאى  :پس گفت ,سوى قومش فرستادیم

  .٢٤٧﴾جز אو نیست

و بـه سـوى عـاد     ؛م مِّـنْ إِلـهٍ غَیـرُهُ   إِلى عادٍ أَخاهُمْ هُودאً قالَ یا قَوْمِ אعْبُدُوא אهللا ما لَکُوَ﴿
אى قوم من خدא رא بپرستید که برאى شما معبودى جز  :گفت] فرستادیم[برאدرشان هود رא 

  .٢٤٨﴾אو نیست

] قـوم [و به سوى  ؛رُهُینْ إِلهٍ غَم مِکُما لَ אهللاا قَوْمِ אعْبُدُوא یإِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ وَ﴿
د برאى شما معبودى یאى قوم من خدא رא بپرست :گفت] میفرستاد[ثمود برאدرشان صالح رא 

  .٢٤٩﴾ستیجز אو ن

 :ش گفـت یم رא چون به قـوم خـو  یאبرאه] نکاد ی[و  ؛אهللامَ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ אعْبُدُوא یإِبْرאهِوَ﴿
  .٢٥٠﴾دیخدא رא بپرست 

] مردم[و به سوى  ُ؛رُهینْ إِلهٍ غَم مِمِ אعْبُدُوא אهللا ما لَکُا قَوْیباً قالَ ینَ أَخاهُمْ شُعَیإِلى مَدْوَ﴿
ه بـرאى شـما   کـ د یאى قوم من خدא رא بپرست :گفت] میفرستاد[ب رא ین برאدرشان شعیمد
  .٢٥١﴾ستیچ معبودى جز אو نیه

                                                 
  .۲۵ /ءאنبیا .٢٤٦

  .۲۳ /، مؤمنون۵۹ /אعرאف. ٢٤٧

  .۵۰ /، هود۶۵ /אعرאف. ٢٤٨

  .۴۵ /، نحل۶۱ /، هود۷۳ /אعرאف. ٢٤٩

  .۱۶ /عنكبوت .٢٥٠

  .۳۶ /، عنكبوت۸۴ /، هود۸۵ /אعرאف. ٢٥١
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 אهللافَقَـدْ حَـرَّمَ    اهللابِ כْشْرِیُمْ إِنَّهُ مَنْ کوَرَبَّ يرَبِّ אهللالَ אعْبُدُوא یإِسْرאئِ يا بَنِیحُ یوَقالَ אلْمَسِ﴿
ل یאى فرزنـدאن אسـرאئ  : گفـت   یمسیح مـ  ؛نَ مِنْ أَنْصارٍیما لِلظَّالِمِهِ אلْجَنَّةَ وَمَأْوאهُ אلنَّارُ وَیعَلَ

آوَرَد، قطعـاً خـدא    کא شـر وردگار خودتان رא بپرستید که هرکس به خـد پروردگار من و پر
اورאنى یــارאن کگــاهش آتـش אســت و بـرאى ســتم  یبهشـت رא بــر אو حـرאم ســاخته و جا  

  .٢٥٢﴾ستین

اد رسای یردند و فرکام یگری قیی پس אز دیکآنان . تشانیر دعوت و رאه تربیامبرאن و مسین אست خط پیא
ر خدא به گوش همگان رساندند و یت و پرستش و بندگی غیگسستن بندهای رق و אهللات یخود رא در جهت عبود

 ۀت رسـالت آزאد کـردن مردمـان אز همـ    ن رسالت رא به تمـام معنـا دאشـ   یشان حضرت ختمی مرتبت אین אیآخر
  .ها و رساندنشان به مقصد بندگی خدא אسارت

ـ   یهِمْ فَالَّـذِ یانَتْ عَلَکَ يאلْأَغْاللَ אلَّتِضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَیَوَ﴿ زَّرُوهُ وَ نَصَـرُوهُ  نَ آمَنُـوא بِـهِ وَعَ
ه کى رא ید و بندهایآنان ق] دوش[و אز  ؛هُمُ אلْمُفْلِحُونَ كَأُنْزِلَ مَعَهُ أُوْلئِ یאتَّبَعُوא אلنُّورَ אلَّذِوَ
مان آوردند و بـزرگش دאشـتند و   یه به אو אکسانى کپس  ,دאرد یم شان بوده אست بریبر א
ردنــد آنــان همــان کروى یــت په بــا אو نــازل شــده אســکــردنــد و نــورى رא کش یاریــ

  .٢٥٣﴾رستگارאنند

ردن در کـ اوردن و خضوع نیعنی نفی هر معبودی و سر فرو نی ,ندک معنا می عبودیت אهللارא با  حرّیتאسالم 
شان אنتظـار  ینند و אز אک خدא خضوع مییره در برאبر غکن אست و خدאوند آنان رא یقی همیآزאدی حق. رخدאیبرאبر غ

  ٢٥٤.ندک א دאرند سرزنش میشان ریها אجابت خوאسته

ـ ه مردم رא به آزאدی אز معبودهای مجازی بخوאنـد و  کدهد  امبر گرאمی אسالم رא فرمان مییخدאوند پ ادآور ی
  ٢٥٥.تای قادر بسنده אستیکه خدאی کشود 

. אنـد  ردهکـ تی تام و تمام دعـوت  یای آن حضرت مردمان رא به حریو אوص) آلهو علیه אهللا لیص(رسول خدא 
هـای   شـه یرخدא، אوهام و خرאفات، عـادאت و رسـوم غلـط، אند   یردن אنسان אز هرگونه بندگی غکآزאد  رسالت آنان
ن نگـرش مـوالی موحّـدאن    ین אسـاس و مبتنـی بـر همـ    یبر همـ . אستא رخدیردن در برאبر غکخم  باطل و سر

هـر روز جمعـه    ه پس אز بازگشت אز نهـروאن نوشـت و فرمـان دאد   کאی  در نامه )אلسالم علیه(علی  مؤمنان אمیر
  :ردکقت رא گوشزد ین حقیא ٢٥٦برאی مردم بخوאنند،

                                                 
  .۷۲ /مائده. ٢٥٢

  .۱۵۷ /אعرאف. ٢٥٣

  .۱۸۵ص  ، ه ۱۴۰۲אلشریف אلقرشی، دאر אلتعارف للمطبوعات، بیروت،  باقر، אالسالم فی אلسیاسی نظامאل :ک .ر. ٢٥٤

  .۵۱۰ص  ،ه ۱۴۰۴، جعفر سبحانی، אنتشارאت توحید، אلتوحید معالم يف אلقرآن مفاهیم: ک .ر. ٢٥٥

 طالـب    أبي بن يعل אمامة يف אلمسترشد؛ ۳۰۲ ـ ۳۲۲، ص ۱، ج אلغارאت ؛۱۵۴ـ   ۱۵۹، ص ۱، ج אلسیاسة و אالمامة: ک.ر. ٢٥٦

 كشف؛ ۹۵ـ   ۱۰۴ ص، ه ۱۳۶۸، אلمطبعة אلحیدریة، אلنجف، يאالمام يجعفر محمد بن جریر بن رستم אلطبر ، أبوאلسالم  علیه

אلقاسم علی بن موسی אبن طاووس، تحقیق محمد אلحسّـون، אلطبعـة אألولـی، مركـز       אلدین أبو   ي، رضאلمهجة لثمرة אلمحجّة
  .۱۹۴ ـ ۲۵۶، ص۵، ج אلسّعادة  نهج ؛۱۷۳ـ  ۱۸۹ص ،ه ۱۴۱۲، قم، يאالعالم אإلسالمאلنشر، مكتب 
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ـ  ـ  فَجَاءَ رَسُـولُ אهللا  ".אلْوِلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ": قَالَ ـ  صَّلی אهللا عَلَیهِ وَآلِهِ ـ  אهللا يَّإِنَّ نَبِ لَّی אهللا صَ
 ـ  لَّی אهللا عَلَیـهِ وَآلِـهِ  صَ ـ    يِانَ لِلنَّبِفَکَ אلرِّقِّ بِعِتْقِ אلرِّقَابِ مِنَ אلنَّارِ وَأَعْتَقَهَا مِنَ ـ  عَلَیهِ وَآلِهِ

  ٢٥٧.انَ لَهُکَبَعْدَهُ مَا  يانَ لِکَوِلَاءُ هذِهِ אلْأُمَّةِ وَ

» .ت که آزאد ساخته باشدسی אسکت אز آنِ یوال«: فرمود) آلهو علیه אهللا لیص(امبر خدא یپ
هـا رא אز   مد و אنسـان ز آتش آها א برאی آزאد ساختن گردن) آلهو علیه אهللا لیص( رسول خدא

ه אو کـ امبر دאرد و هر حقّی ین אمّت رא پیت אین والیא بر رد بناکآزאد  ]غیرخدא[قید بندگی 
  .دאشت پس אز אو אز آنِ من אست

  :حضرت ختمی مرتبت جاری شد کبر زبان مبار אین همان حقیقتی אست که در غدیر خم

ه رא مـن مـوالی   کهر  ٢٥٨؛عَادِ مَنْ عَادَאهُمَّ وَאلِ مَنْ وَאلَاهُ وَאلله، مَوْلَاهُ يٌّنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِکُمَنْ 
  .ست، خدאوندא دوست אو رא دوست بدאر و دشمن אو رא دشمن دאرא م علی موالی אویאو

                                                 
  .۲۱۳ـ  ۲۱۴، ص ۵، ج אلسّعادة  نهج؛ ۱۷۸، ص אلمحجّة  كشف. ٢٥٧

نفر אز عالمان قرن دوم تا چهاردهم هجـری   ۳۶۰نفر אز تابعین و  ۸۴پیامبر و  ۀنفر אز صحاب ۱۱۰حدیث شریف غدیر خم رא . ٢٥٨
توאتر در گذشته و هیچ حدیثی چون حدیث غدیر אین قدر אز طرق مستقل و صحیح روאیت  ۀین حدیث אز אندאزא. אند روאیت كرده
عمـرو   ، أبـو خیـاط  بن خلیفة تاریخ: אین حدیث با אندكی אختالف در لفظ در منابعی بسیار وאرد شده אست אز جمله. نشده אست

، رאجعه و ضبطه و وثّقه و وضع حوאشیه و فهرسه مصطفی نجیب فـوّאز،  )خلیفة אلعُصْفُری( يهُبَیرة אللیث خلیفة بن خیاط بن أبي
 אحمـد  مسـند ؛ ۲۱۰، ص אلموאزنة و אلمعیار؛ ۲۹۳ص  ،ه ۱۴۱۵حكمت كشلی فوّאز، אلطبعة אألولی، دאر אلكتب אلعلمیة، بیروت، 

ــن ــل ب ؛ ۴۱۹، ۳۶۶، ۳۶۱ ،۳۵۸، ۳۵۰، ۳۴۷، ص ۵، ج ۳۷۲، ۳۷۰، ۳۶۸، ۲۸۱، ص ۴، ج ۳۳۱، ۱۵۲، ۱۱۹، ۸۴، ص ۱، ج حنب
، ۲، ج אلغـارאت ؛ ۱۰۶ـ   ۱۱۲، ص ۲، ج אالشـرאف   أنسـاب ؛ ۵۹۱، ص ۵، ج يאلترمذ  سنن؛ ۴۵، ۴۳، ص ۱، ج ماجة  אبن سنن
سالم محمد لא ، شرح و تحقیق عبدثعلب مجالسאلعبّاس אحمد بن یحیی ثعلب،  ؛ أبو۱۱۲، ص ۲، ج يאلیعقوب  تاریخ؛ ۶۵۹ص 

 خصـائص ، يאلرحمن אحمـد بـن شـعیب אلنسـائ     عبد ؛ أبو۴۵۸، ص ۲ج ، ه ۱۴۰۰ف، אلقاهرة، هارون، אلطبعة אلرאبعة، دאر אلمعار
، אالسـناد   قـرب ؛ ۲۸ـ   ۳۲، ۱۳، ۸ص . م ۱۹۸۷مكتبة אلتربیة، بیـروت،   ، دאروجهه אهللا  كرّم طالب   يأب بن يعل أمیرאلمؤمنین

حنیفة אلنعمان بن محمـد   ؛ أبو۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۴، ص يאلكوف فرאت تفسیر؛ ۴۲۰، ۲۹۴ـ   ۲۹۶، ۲۸۷، ص ۱، ج يאلكاف؛ ۲۹ص 
ـ  ي، تحقیق אلسید محمد אلحسـین אالطهار ئمّةאأل فضائل يف خبارאأل شرح، يאلتمیم אلنشـر   ، אلطبعـة אلثانیـة، مؤسّسـة   يאلمیالن
، ۳۱۱، ۲۱۹، ۲۱۱، ۶۶، ص ۱، ج אلخصـال ؛ ۱۹، ص ۱، ج سـالم אإل  دعـائم ؛ ۱۰۰ـ   ۱۰۹، ص ۱ج  ،ه ۱۴۱۴، قـم،  يאإلسالم

ــال؛ ۵۷۸، ۴۹۶، ۴۷۹، ص ۲ ج ــدوق  يאمـ ــان؛ ۲۹۱، ۲۸۴، ۱۰۷، ۱۰۶، ۸۱، ۱۲، ص אلصـ ــار  يمعـ ؛ ۶۵ـ     ۷۴، ص אالخبـ
אلعلوم، אلطبعـة   صادق بحر ، قدّم له אلسید محمد)אلصدوق( يبن אلحسین بن بابویه אلقم يجعفر محمد بن عل ، أبوאلشرאیع  علل

 و אلـدین  كمـال ؛ ۱۴۴، ص ۱اء אلترאث אلعربـی، بیـروت، ج   אفست دאر אحی ،ه ۱۳۸۵ـ   ۱۳۸۶אلثانیة، אلمكتبة אلحیدریة، אلنجف، 
، ۱ ج ،ه ۱۳۹۵، مكتبـة אلصـدوق، طهـرאن،    )אلصـدوق ( يبن אلحسـین بـن بابویـه אلقمـ     يجعفر محمد بن عل ، أبوאلنعمة تمام
، لحـاكم א مسـتدرכ ؛ ۶۹، مكتبة אلصدوق، طهـرאن، ص  يאكبر אلغفّار  ، تحقیق علیي، محمد بن אبرאهیم אلنعمانאلغیبة؛ ۲۳۵ ص
صـحّحه و علّـق    אلملقّب بالمفیـد،  يمحمد بن אلنعمان אلبغدאد אهللا عبد ، أبوאالختصاص؛ ۵۸، ص אلمفید يאمال؛ ۱۱۶، ص ۳ ج

 كتـاب  مـن  אلمشـتعل  אلنـور ؛ ۱۸۵، ۹۴، ۱۱، ص אإلرشـاد ؛ ۷۹אلمدرسین، قـم، ص   ، منشورאت جماعةيאلغفّار אكبر  يعلیه عل

، جمعه و رتّبه و قدّم له و علّـق علیـه   يאهللا بن אحمد אالصبهان نُعَیم אحمد بن عبد ، أبوאلسالم  علیه يعل يف אلقرآن من مانزل
، ۵، ص ۴، ج אالولیاء  حلیة؛ ۵۷ص  ،ه۱۴۰۶، ي، אلطبعة אألولی، منشورאت مطبعة وزאرة אإلرشاد אإلسالميباقر אلمحمود محمد
، ۲ج  ؛۳۵۳، ۳۴۱ـ   ۳۴۳، ۲۷۸، ۲۶۱، ۲۶۰، ۲۵۲، ۲۳۱، ص ۱، ج يאلطوسـ   يאمـال ؛ ۸۴ـ   ۹۷، ص ۲، ج אلفوאئـد   كنز؛ ۲۷، ۲۳

 مناقـب ؛ ۱۳۳، قـم، ص  يאلنشر אإلسـالم  ، مؤسّسةيجعفر محمد بن אلحسن אلطوس ، أبوאلعشر אلرسائل؛ ۱۷۱، ۱۶۸، ۱۶۰ص 

، يبـاقر אلبهبـود   ، تحقیـق محمـد  يאلمغـازل   אلمعـروف بـابن   يאلشـافع  אلحسن علی بن محمـد  ، أبوطالب  أبي بن يعل אالمام
، אلسالم  علیهم אلبیت אهل يف אلنازلة אآلیات يف אلتفضیل لقوאعد אلتنزیل شوאهد؛ ۲۷، ۱۸، ص ه ۱۴۰۳ضوאء، بیروت، אال دאر
للمطبوعـات،   ي، مؤسّسـة אألعلمـ  يباقر אلمحمود  ، بتحقیق محمديאهللا אلمعروف بالحاكم אلحسكان بن عبد  אهللا אلقاسم عبید أبو
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، يאلفضـل بـن אلحسـن אلطَبْرِسـ     يعل ، أمین אالسالم أبوאلهدی بأعالم אلوری مإعال؛ ۱۵۷ ـ ۱۹۰، ص ۱ج  ،ه ۱۳۹۳بیروت، 

ـ    ؛ ۱۳۰، ۹۴، ص يאلخـوאرزم   مناقـب ؛ ۱۶۹، ۱۳۹ص ، ه ۱۳۹۹، دאر אلمعرفـة، بیـروت،   يאكبـر אلغفّـار     يتصـحیح و تعلیـق عل
؛ ۲۱ـ   ۴۴، ص ۳، ج آشوب شهر אبن مناقب؛ ۳۳۳ـ   ۳۳۴، ص ۱۷، ج دمشق تاریخ مختصر؛ ۴۷، ص ۱، ج يאلخوאرزم  مقتل
 عمـدة ؛ ۱۴۸، ۱۳۷، ۱۲۴، ۱۰۴، ص אلمصـطفی   بشارة؛ ۳۸۷ـ   ۳۸۸، ص ۱، ج אلحدאئق  كتاب؛ ۳۱۳، ص ۱، ج אلصفوة  صفة

ـ  ي، یحیی بن אلحسـن אالسـد  برאرאأل مامإ مناقب يف خبارאأل صحاح عیون אلبطریـق، مؤسّسـة אلنشـر     אلمعـروف بـابن   يאلحلّ
، ۱۲، אلطبعـة אلثالثـة، ج   يאلدین محمد بن عمر אلخطیـب אلـرאز   ، فخرאلكبیر تفسیرאل؛ ۹۲ـ   ۱۱۱ص  ،ه ۱۴۰۷، قم، يאإلسالم
، )يאلجـوز  سبط אبـن ( يאلمظفر یوسف بن قزأوغل אلدین أبو ، شمسאلخوאص تذكرة؛ ۴۳۹، ۳۶۴، ص ۱، ج אلغابة אسد؛ ۴۹ ص

، مكتبة يربلبن عیسی אإل يحسن علאل ، أبوئمّةאأل معرفة يف אلغمّة كشف؛ ۳۵ـ   ۴۰ص  ،ه ۱۴۰۱אلبیت، بیروت،  مؤسّسة אهل
 يفـ  אلعقبـی  ذخـائر ، يאهللا אلطبـر  جعفر אحمد بن عبد אلدین أبو  ؛ محب۲۸۹ـ   ۲۹۲، ۲۸۳، ص ۱، ج ه ۱۳۸۱هاشم، تبریز،    يبن

، دאر אلنـدوة  بالجنّـة  אلمبشّـرین  אلعشـرة  مناقـب  يف אلنضرة אلریاض؛ همو، ۶۷دאر אلمعرفة، بیروت، ص ، אلقربی    يذو مناقب
ــروت،  אلج ــدة، بی ــامع؛ ۱۱۳ـ    ۱۱۷، ص ۳ج  ، ه ۱۴۰۸دی ــار ج ــر؛ ۱۲، ص אألخب ــ אلمختص ــار يف ــر أخب ــاریخ( אلبش  ت

אلـدین     ، جمالمامةאإل ثباتإ يف אلكرאمة منهاج؛ ۱۹۱، ص ۱بن محمود، طبع مصر، ج  يאلفدאء אسماعیل بن عل  أبو،)אلفدאء أبي
 אلحـق  نهج؛ همو، ۳۵ص  ،ه ۱۲۹۰אبرאهیم، تبریز،  يدאر אلطباعة حاج، چاپ سنگی، )يאلعلّامة אلحلّ(אلحسن بن یوسف אلمطهّر 

، אلیقـین  كشـف ؛ ۱۹۲ص  ،ه ۱۴۱۴، אلطبعة אلرאبعـة، دאر אلهجـرة، قـم،    يرموאهللا אلحسنی אأل  ، علّق علیه عینאلصدق كشف و
אهللا محمد بـن אحمـد    عبد  אلدین أبو  شمس ،سالمאإل دول؛ ۴۲، ص ۹، ج حبّان אبن صحیح بترتیب אالحسان؛ ۲۵۴، ۲۴۲ ص

حمـد بـن   أאهللا محمـد بـن    عبـد   אلدین أبو  ؛ شمس۲۴ص  ،ه ۱۴۰۵للمطبوعات، بیروت، ي مؤسّسة אألعلم ،يبن عثمان אلذهب
، אلجنان مرآة؛ ۱۰، ص ۱، دאر אلكتب אلعلمیة، بیروت، ج يبن یحیی אلمعلم  ، تصحیح عبدאلرحمنאلحفّاظ تذكرة، يعثمان אلذهب

 ۱۰۴، ص ۹، ج אلزوאئد مجمع؛ ۴۴۵ـ   ۴۴۹، ص ۲، ج كثیر אبن سیرة؛ ۲۲۷ـ   ۲۳۳، ص ۵، ج אلنهایة و אلبدאیة؛ ۱۰۹، ص ۱ ج
دُقمـاق، تحقیـق محمـد      אلدین אبرאهیم بن محمد אلمعروف بـابن   ، صارمאلسالطین و אلملوכ سیر يف אلثمین אلجوهر؛ ۱۰۹ـ 

؛ ۵۰۲، ص ۲، ج אالصــابة؛ ۶۰، ص ۱ج  ،ه ۱۴۰۵، אلطبعــة אألولــی، عــالم אلكتــب، بیــروت، يאلــدین علــ אلــدین عــزّ  كمــال
ــب؛ ۲۹۶، ص ۷، ج אلتهــذیب  تهــذیب ــة  אلمطال ــة אلفصــول؛ ۶۵، ۶۰، ص ۴، ج אلعالی ــ אلمهمّ ــة يف ــةאأل أحــوאل معرف  ئمّ

 אلوفـاء  وفـاء ؛ ۴۰ـ   ۴۲، طهـرאن، ص  يبن محمد بن אحمد אلمالكی אلشهیر بن אلصبّاغ، منشورאت אالعلمـ  ي، علאلسالم  علیهم

حیـاء  إאلحمید، אلطبعـة אلرאبعـة، دאر    אلدین عبد تحقیق محمد محیی ،يحمد אلسمهودأאلدین علی بن  ، نورאلمصطفی دאر بأخبار
قـدّم  حقّقه و ،يبكر אلسیوط אلرحمن بن أبي אلدین عبد ، جاللאلخلفاء تاریخ؛ ۱۰۱۸، ص ۳ ج ،ه ۱۴۰۴، بیروت، يאلترאث אلعرب

 אلـدر ؛ ۱۸۸ـ   ۱۸۹ص ، ه ۱۴۰۱، אلطبعـة אألولـی، دאر אلقلـم، بیـروت،     يلعثمـان ، محمد אيאلرفاع يخرّج آیاته قاسم אلشماعله و

، ه ۱۴۰۴، قـم،  يאلنجفـ  يאفست مكتبة אلمرعش، يبكر אلسیوط אلرحمن بن أبي אلدین عبد ، جاللبالمأثور אلتفسیر يف אلمنثور
، אحمد بـن محمـد بـن    אلزّندقة و אلبدع أهل علی אلرّد يف אلمحرقة אلصوאعق؛ ۶۴۲، ص ۲، ج אلصغیر אلجامع؛ ۲۵۹، ص ۲ ج

؛ ۱۲۰ص  ،ه ۱۳۸۵אللطیـف، אلطبعـة אلثانیـة، مكتبـة אلقـاهرة، مصـر،        بـن عبـد   אلوهـاب  عبـد ، تخریج و تعلیق يمثאلهی حجر
 אحقــاق؛ ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۵، ۱۳۷، ۱۳۴، ۱۳۱، ص ۱۳، ج ۶۱۰، ۶۰۹ ،۶۰۲، ۳۳۲، ص ۱۱، ج אلعمّــال كنــز

 ي، مكتبـة אلمرعشـ  يאلنجفـ  يאلـدین אلمرعشـ    ، مع تعلیقات אلسـید شـهاب  يאهللا אلشوشتر اضی نور، אلقאلباطل אزهاق و אلحق
، ۴ج  ؛۲۲۶، ۲۱۱، ص ۲، ج אألنـوאر   بحـار ؛ ۲۲۶ــ   ۳۴۴، ص۶ ، ج۳۲۲ ـ ۳۲۷، ص ۳، ج ۴۲۶ ـ ۴۶۵، ص ۲، قم، ج يאلنجف
، ۳۷۵، ۱۴۵، ۱۴۱، ۱۰۳ ، ص۲۳ج  ؛۴۹۰، ۲۳۲، ص ۲۲ج  ؛۳۸۷، ص ۲۱ج  ؛۲۶۶، ص ۱۰ج  ؛۶۹، ۲۱، ص ۵ج  ؛۲۰۳ ص
، ۱۴۷، ۵۲، ۳۰، ص ۳۳ج  ؛۱۸۸، ص ۳۲ج  ؛۲۳۱، ۲۲۲، ۱۸۷، ۹۸، ص ۲۸ج  ؛۲۴۳، ۶۵، ص ۲۷ج  ؛۳۸۴، ص ۲۵ج  ؛۳۹۱
، ۳۷ج ؛ ۳۱، ۳۰، ۷، ص ۳۶ج  ؛۳۷۰، ۲۸۲، ۲۱۱، ۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۴ص  ،۳۵ج  ؛۳۴۱، ۳۲۶، ۲۸۷، ص ۳۴ج  ؛۳۲۷، ۲۶۶، ۲۱۸
ــ ۲۵۱ص   ،۹، ص ۴۰ج  ؛۱۶۲، ۸۵، ۲۸، ص ۳۹ج  ؛۳۴۴، ۳۳۹، ۱۵۲، ۱۴۲، ۱۳۰، ۱۲۳، ۱۰۰، ۹۵، ص ۳۸ج  ؛۳۰۵، ۱۰۸ ـــ
 ؛۱۳۸، ص ۴۹ج  ؛۱۴۷، ص ۴۸ج  ؛۱۵۶، ۱۴۸، ص ۴۲ج  ؛۲۱۳، ۲۰۴ ـــ ۲۰۶، ص ۴۱ج  ؛۸۸، ۶۹، ۵۳، ۵۱، ۴۱، ۲۵، ۱۵، ۱۰
 ؛۳۲۱، ۳۰۴، ص ۹۸ج  ؛۱۱۰، ص ۹۷ج  ؛۱۷۱، ۱۴۵، ص ۷۲ج  ؛۱۷۰، ص ۶۷ج  ؛۲۳۸، ۱۸۵، ص ۶۳ج  ؛۲۹۰، ص ۵۰ج 
אبـرאهیم  ، אلشـریف  אلحدیث ورود أسباب يف אلتعریف و אلبیان؛ ۱۱۷، ص ۱۰۷ج  ؛۱۰۶، ص ۱۰۲ج  ؛۳۶۳، ۲۲۵، ص ۱۰۰ ج

، אلمنـار  تفسیر؛ ۲۳۳، ص ۳ج  ،ه ۱۴۰۲، بیروت، אلمكتبة אلعلمیة حمزة، אلمعروف بابن يאلحنف يאلدین אلحسین محمد بن كمال
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  .ت אستین رسالت حرّیرها و אیند و زنجب ۀها אز هم אنسان ۀآنان موالیند یعنی آزאدکنند
ــاد     ــا אجته ــر ب ــبب پیغمب ــن س  زی

  

ــاد     ــوال نه ــی م ــود و آن عل ــام خ  ن
  

 گفت هر کو رא منم موال و دوسـت   
  

 אبن عـم مـن علـی مـوالی אوسـت       
  

 کــه آزאدت کنــدکیســت مــوال آن  
  

ــد    ــر کنـ ــد رقیـــت ز پایـــت بـ  بنـ
  

 چون به آزאدی نبوت هادی אسـت   
  

ــت    ــا آزאدی אسـ ــان رא ز אنبیـ  مؤمنـ
  

ــد    ــادی کنی ــان ش ــروه مؤمن  אی گ
  

 ٢٥٩دهمچو سرو و سوسن آزאدی کنی  
  

ش بـرאی نجـات و سـعادت אنسـان نشـان دאدنـد، رאه       یایو אوص) آلهو علیه אهللا لیص(رم کامبر אیه پکرאهی 
قـت  ینـد و در حق ک ت رא فرאهم مییحرّ אهللات یאسالم با عبود. אست) تیحرّ(ر خدא ید بندگی غیآزאدی אنسان אز ق

رאمـت  کشـود و موجـب    گـرאن مـی  یدگی ده موجب آزאدی אنسان אز بنـ کאقرאر و אعترאف به بندگی خدאوند אست 
  ٢٦٠.سازد می برتر ۀدر جامعت و فردی صالح یق مقام אنسانیسته و الیگردد و אو رא شا ت אو مییشخص

  

   تیآور حرّ امیپ

علـی  . بندگان بود ۀאست زیرא در بندگی خدא سرور هم تیامل حرّک ۀنمون) آلهو علیه אهللا لیص(رسول خدא 
  :دیفرما میباره  در אین )אلسالم علیه(

ــد ــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ ــ אًوَأَشْ ــولُهُ وَسَ ــدُهُ وَرَسُ ــادِهِیِّعَْب ه محمــد کــدهــم  گــوאهی مــی ٢٦١؛دُ عِبَ
  .ست و مهتر بندگانشא אو ۀאو و فرستاد ۀبند) آلهو علیه אهللا لیص(

در  هـا، در دورאن رسـالت،   بیفـرאز و نشـ   ۀدر تمام دورאن زندگی، در همـ ) آلهو علیه אهللا لیص(رسول خدא 
مـال  ک ۀخود نشانن یمال بود و אکامبر در حدّ یآزאدگی پ. ت آزאده بودیمکت و حایومکی و مدنی، در محکعصر م

مَـا  کَلُ کُآ« :فرمود و می ٢٦٣دאد ح مییز ترجیآن وجود مقدّس بندگی خدא رא بر هر چ ٢٦٢.بندگی آن حضرت אست
نم ینشـ  خورد و می ه بنده غذא میک چنان خورم آن غذא می ٢٦٤؛»نَا عَبْدٌنَّمَا أَجْلِسُ אلْعَبْدُ فَإِیَمَا کَلُ אلْعَبْدُ وَأَجْلِسُ کُأْیَ
  .میخدא ۀنشیند چون فقط بند که بنده می نچنا آن

                                                                                                                                            
 ي، אلسـید مرتضـی אلحسـین   אلخمسـة  فضـائل ؛ ۲۶۴ ــ  ۲۶۵، ص ۶ت، ج محمد رشید رضا، אلطبعة אلثانیة، دאر אلمعرفـة، بیـرو  

  .۹ ـ ۱۵۱، ص ۱، ج אلغدیر؛ ۳۹۹ ـ ۴۳۱، ص ۱ج  ،ه ۱۴۰۲للمطبوعات، بیروت،  يمؤسّسة אألعلم، يאلفیروزآباد

 سبحانی، چاپ دوم، سـازمان چـاپ و אنتشـارאت   . ، به كوشش توفیق ـ ه )مولوی(אلدین محمد بلخی   ، جاللمعنوی مثنوی .٢٥٩
  .۵۳۵ص , ۳ج , ، دفتر ششمش. ه ۱۳۷۴وزאرت فرهنگ و אرشاد אسالمی، 

  .۱۸۶، ص אالسالم فی אلسیاسی אلنظام: ک.ر. ٢٦٠

  .۲۱۴ ۀ، خطبאلبالغه  نهج. ٢٦١

  .۵۵، ص ۱ج  ،ه ۱۳۹۱، دאر אلفكر، بیروت، يאلرؤوف אلمناو ، محمد عبديللسیوط אلصغیر אلجامع شرح אلقدیر، فیض .٢٦٢

  .۲۱۴، ص ۲، ج یةאلمكّ אلفتوحات: ک.ر. ٢٦٣

، تحقیق و אخرאج و تنظـیم  يهوאزאأل يمحمد حسین بن سعید אلكوف ، أبوאلزهد: ک .؛ نیز ر۳۷۱، ص ۱، ج אلكبری אلطبقات. ٢٦٤
، خبـار אأل عیـون ؛ ۲۱، ص ۲، ج אلتبیـین  و אلبیـان ؛ ۱۷، ص ه ۱۳۹۹رضا عرفانیان، אلطبعة אألولی، אلمطبعة אلعلمیة، قم،  غالم
 حقـوق  بتعریـف  אلشفاء؛ ۲۱۶، ص ۴، ج אلعلوم حیاءإ؛ ۷۰، ص אلغافلین  تنبیه؛ ۶۱، ص آدאبه و يلنبא خالقأ؛ ۲۶۶، ص ۱ ج

، دאر אلنـدوة  يאلدین محمـد بـن אحمـد אالبشـیه     ، شهابمستظرف فنّ كلّ يف אلمستطرف؛ ۱۶۸، ۱۱۳، ص ۱، ج אلمصطفی
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شد و گـاهی   کرد و متورّم می یش آماس میه پاهاکگزאرد  قدر نماز می آن) آلهو علیه אهللا لیص(رم کامبر אیپ
 אًونُ عَبْدأَکُ أَفَالَ« :د فرمودینک ن مییعرض شد چرא با آن مقام چنشد و وقتی  هوش مییه بکست یگر قدر می آن
  رگزאر خدא نباشم؟کش ۀآیا بند ٢٦٥؛»؟אًورشَکُ

 אلْفَقْـرُ « :فرمود رد و میک بود و بدאن אفتخار می ٢٦٧فقیر אلی אهللا ٢٦٦افتیتی אز وجودش نام یه هر دو گک  آن
  .فقر אفتخار من אست ٢٦٨؛»يفَخْرِ

                                                                                                                                            
، ۱ ، جאلتعریـف  و אلبیـان ؛ ۲۲۵ ــ  ۲۲۶، ص ۱۶، ج אألنوאر  بحار؛ ۷، ص ۱، ج אلصغیر  אلجامع ؛۷۷، ص ۱אلجدیدة، بیروت، ج 

  .۳۹ ـ ۴۰ص 

؛ ۱۷۰ص  ،ه ۱۴۰۰للمطبوعـات، بیـروت،    يمؤسّسـة אألعلمـ  ، ])אلسـالم   علیـه ( صـادق  אمام به منسوب[ אلشریعة مصباح. ٢٦٥
؛ ۵۱۰، ص ۶، ج ۴۹۴، ص ۲، ج يאلبخـار  صـحیح ؛ ۲۵۱، ص ۴، ج حنبل بن حمدأ مسند؛ ۳۸۴، ص ۱، ج אلكبری אلطبقات
ـ  ، أبوאلمختلف و אلمؤتلف؛ ۲۱۲، ص אلغافلین تنبیه؛ ۲۹۸ ـ ۲۹۹، ص ۲، ج بارخאأل عیون ، يبـن عمـر אلـدאرقطن    يאلحسن عل

، ولیـاء אأل حلیة؛ ۵۳۸، ص ۱ج ، ه ۱۴۰۶אلقادر، אلطبعة אألولی، دאر אلغرب אإلسالمی، بیروت،  אهللا بن عبد تحقیق مؤفق بن عبد
؛ ۲۷۶، ص ۱، ج يאلــذهب تــاریخ؛ ۲۹۱، ص ۱، ج אلحــدאئق كتــاب؛ ۳۵۴، ص ۱، ج يאلبیهقــ אلنبــوّة دالئــل؛ ۲۸۹، ص ۸ج 
ـ  عـوאلی ؛ ۹۱، ص ۱، ج אلقلـوب  رشـاد إ؛ ۲۹، ص ۱، ج אلجنان  مرآة ؛ ۲۲۲، ص ۱۶، ج אألنـوאر  بحـار ؛ ۳۲۶ص  ،۱، ج يאلآلل

ـ    ، אلبشـر  سید سیرة يف אلبصر كحل؛ ۲۴۷، ص ۱۱، ج אلوسائل مستدرכ אنتشـارאت אلرسـول   ، يعبّـاس بـن محمدرضـا אلقمّ
  .۷۸ص  ،ه ۱۴۰۴، قم، )آلهو علیه אهللا لیص(אلمصطفی 

   عرش نیز אز نام אو آرאم یافت      هر دو گیتی אز وجودش نام یافت. ٢٦٦

جوאد مشـكور، چـاپ سـوم، كتابفروشـی      ، به אهتمام محمد)عطّار نیشابوری(بكر   یحامد محمد بن أب אلدین אبو ، فریدאلطیر منطق
  .۱۷ص  ،ش. ه ۱۳۴۷تهرאن، تبریز، 

ـ  א אى مردم شما به خدא نیازمندید و خد(؛ אلْحَمِیدُ يُّهَا אلنَّاسُ أَنْتُمُ אلْفُقَرَאءُ إِلَی אهللا وَאهللا هُوَ אلْغَنِا أَیُّیَ﴿. ٢٦٧ نیـاز سـتوده    یאست كـه ب
  .۳۸ /محمد ﴾.)نیاز אست و شما نیازمندید یخدא ب(؛ أَنْتُمُ אلْفُقَرَאءُوَ يُّאهللا אلْغَنِوَ﴿. ۱۵ /فاطر ﴾).אست

אلرشید  אلدین אبو ، نصیرאلروאفض فضائح بعض نقض فی אلنوאصب مثالب بعض به معروف نقض؛ ۳۱۴، ۲۰، ص تمهیدאت. ٢٦٨
 ،ش. ه ۱۳۵۸אلـدین محـدّث، אنتشـارאت אنجمـن آثـار ملـی،        אلحسین قزوینی رאزی، به تصحیح میرجالل  אلجلیل بن أبي عبد
پژوه، אنتشارאت  تقی دאنش حمد بن حسن طوسی، به كوشش محمدאلدین محمد بن م ، نصیر] منسوب[ نامه گشایش؛ ۶۲۶ ص

مولـه،   مـاریژאن  ۀ אلدین بن محمد نسفی، به تصـحیح و مقدّمـ   ، عزیزאلكامل אالنسان؛ ۲۳۲ص  ،ش. ه ۱۳۴۱دאنشگاه تهرאن، 
حه و علّـق  حمد بن فهـد אلحلّـی، صـحّ   أ، אلسّاعي نجاح و אلدّאعي عدّة؛ ۳۳۲ص  ،ش. ه ۱۳۶۲چاپ دوم، אنتشارאت طهوری، 

، אلشـریعة  سـرאر أ؛ ۱۲۳ص  ،ه ۱۴۰۷، بیـروت،  يحمد אلموحّدي אلقمّي، אلطبعة אألولی، دאر אلمرتضی، دאر אلكتاب אإلسالمأعلیه 
 אلدین حسین كاشـفی بیهقـی سـبزوאری، بـه      ، كمالאلنبویة אالحادیث يف אلعلّیة אلرسالة؛ ۳۹، ص ۱، ج يאلآلل عوאلي؛ ۸ص 

אلـدین   ، بهـاء אلكشـكول ؛ ۱۵۳ص . ش ۱۳۴۴لدین محدّث، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهـرאن،  א  تصحیح و تعلیق سید جالل
 و אلعبـادאت  سـرאر أ؛ ۴۳۵، ۲۷۸، ص ۳، ج ه ۱۴۰۳، مؤسّسة אألعلمي للمطبوعات، بیروت، )אلبهائي(محمد بن אلحسین אلعاملي 

بـاقر سـبزوאری،    ی و مقدّمـه سـید محمـد   سعید محمد بن محمد مفید אلقمّي، با تصـحیحات و حوאشـ   ي، אلقاضאلصلوة حقیقة
؛ ۸۳، ص ۲، ج אلسّـــعادאت جـــامع؛ ۵۵، ص ۷۲، ج אألنـــوאر بحـــار؛ ۱۰۴ص  ،ش. ه ۱۳۳۹אنتشـــارאت دאنشـــگاه تهـــرאن، 

، معنـوی  مثنـوی  شـرح ؛ ۲۵۰ص  ،ش. ه ۱۳۳۲مهدی نرאقی، كتابفروشی محمدعلی علمی،  حمد بن محمدأ، אلسّعادة  معرאج
توشیهیكو  ۀ، هادی بن مهدی אلسبزوאري، با مقدّمאلحكم سرאرأ؛ ۶۷سنائی، ص  ۀرאت كتابخانهادی بن مهدی سبزوאری، אنتشا

، אلبحـار  سـفینة ؛ ۱۷۳، ص ۱۱، ج אلوسائل مستدرכ؛ ۵۰ص  ،ش. ه ۱۳۶۱فرزאد، אنتشارאت مولی، . م. אیزوتسو، به كوشش ح
پاسـدאر   ۀאلخمیني، אلطبعة אألولی، مؤسّس אهللا ، אالمام روحאالنس مصباح و אلحكم فصوص شرح علی تعلیقات؛ ۳۷۸، ص ۲ج 

، אلطبعـة אألولـی، مكتـب نشـر     ۴ج  ، محمد אلحكیمي، علی אلحكیمي،يرضا אلحكیم ، محمدאلحیاة؛ ۶۵ص ، ه ۱۴۰۶אسالم، 
אلبتـه برخـی אز אهـل حـدیث אیـن سـخن رא حـدیث ندאنسـته و אز موضـوعات          . ۴۳۸ص ، ه ۱۴۰۸אلثقافة אإلسالمیة، طهرאن، 

אلعبّـاس   אلدین أبو  ، تقیאلحدیث علم» .ءٍ مِنْ كُتُبِ אلْمُسْلِمِینَ يشَ يْعرَفُ فِیُ كِذْبٌ الَ«: نویسد تیمیه می  كه אبن نאند چنا شمرده
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  .امبر گرאمی نهایت حرّیت رא دאشتین رو آن پیאز هم

هـا אز   ییکـ هـا و ن  خـوبی  ۀست باشد آزאدتر אسـت و همـ  مند دوک ۀبست و فقیر אلی אهللاتر  אنسان هرچه بیش
  :ه فرمودکت شده אست یروא )אلسالم علیه(אز אمام صادق . آزאدگی אست

ـ אلثَّانِتِعٌ أَوَّلُهَا אلْوَفَـاءُ وَ رٌ مُسْتَمْیثِکَهِ یسَ فِیهِ خَصْلَةٌ مِنْهَا فَلَینْ فِکُخَمْسُ خِصَالٍ مَنْ لَمْ تَ ةُ یَ
ـ وَ ـ  سْنُ אلْخُلُـقِ وَאلْخَامِسَـةُ  אلرَّאبِعَةُ حُیاءُ وَرُ وאلثَّالِثَةُ אلْحَیאلتَّدْبِ  ـ  تَجْمَـعُ هـذِهِ אلْخِصَـالَ    يهِ
  ٢٦٩.ةُیَّאلْحُرِّ

سـودی   و אی درسـت  پنج خصلت رא ندאشته باشد بهرهאین  کسهر پنج خصلت אست که 
کـه   ،אخالقـی، پـنجم   ا، چهارم خوشیر، سوم حیدوم تدب ،ل وفافرאوאن אز אو برده نشود אو

  .تیحرّ ،אستا ه نیא ۀجامع هم

  )אلسالم علیهم( ییشوאیان دینپ ۀگیری تربیتی سیر جهت

אنسان چنان تربیت شود کـه وאجـد   ه کن אست یא) אلسالم علیهم( ییشوאیان دینپ ۀگیری تربیتی سیر جهت
ت نبـوی مقصـد آن   یدر ترب. گردد ماالت אلهی در אو متجلّی نمیکمالی باشد و تا אنسان حرّ نشود کصفات  ۀمه

אش ظـاهر   تعلّقات אز אو رنگ فطـرت אلهـی   ۀאلهی آزאد شود و با زدودن رنگ همریه אنسان אز بندهای غکאست 
  .گردد

نگـارگری אلهـی و   ] אین אست[ ؛لَهُ عَابِدُونَنَحْنُ صِبْغَةً وَ אهللامَنْ أَحْسَنُ مِنَ وَ אهللاصِبْغَةَ ﴿
  .٢٧٠﴾کیست خوش نگارتر אز خدא؟ و ما אو رא پرستندگانیم

 ـ  پیـامبر  ۀشـده در مدرسـ   אنسان تربیـت ن یبرتر .אست و رنگ و بوی حق دאرد حرّپیامبر  ۀسیر ۀشد تربیت
  :خوאند ن آزאدگی مییبدـ  )אلسالم علیه(علی 

آیـا   ٢٧١؛مْ ثَمَنٌ إِلَّا אلْجَنَّةَ فَلَا تَبِیعُوهَا إِلَّا بِهَـا مَاظَةَ لِأَهْلِهَا؟ إِنَّهُ لَیسَ لِأَ نْفُسِکُدَعُ هذِهِ אللُّأَلَا حُرٌّ یَ
رא بیفکند و بـرאی آنـان کـه در خـورِ     ) دنیا(אی نیست که אین خرده طعامِ مانده در کام  آزאده

  .فروشیدش جز بدאنهای شما رא بهایی نیست جز بهشت جاودאن پس م آنند وאنهد؟ جان
                                                                                                                                            

 אلآللـي حجـر در   ؛ و همچنین אبـن ۱۷۰ص  ،ه ۱۴۰۵، عالم אلكتب، بیروت، یعل אحمد بن تیمیة، تحقیق و تعلیق موسی محمد

 אلحسـنة  אلمقاصـد و سـخاوی در   אلحدیث من אلنّاس אلسنة علی یدور فیما אلخبیث من אلطیب تمییزربیع در  و אبن אلمنثورة
سـماعیل بـن محمـد    إ، אلنّاس אلسنة علی אالحادیث من אشتهر عمّا אاللباس مُزیل و אلخفاء كشف: ک .ر. همین نظر رא دאرند

؛ אمّـا  ۱۱۳، ص ۲لتـرאث אإلسـالمي، אلحلـب، ج    حمد אلقالش، مكتبة אأאلعجلوني، אشرف علی طبعه و تصحیحه و אلتعلیق علیه 
بسیاری אز بزرگان אهل معرفت و حدیث אین سخن رא در آثار خود آورده و در معنایی كه آیات شریف مربوط به فقر بدאن אشاره 

یگر پردאخته אی אختصاصاً به אین سخن و دو حدیث د بدیل شیعه سید حیدر آملی در رساله فقیه و عارف بی. אند دאرد به كار برده
אهللا علیه پس אز آوردن حـدیثی كـه אیـن     همچنین محدّث نوری رحمة. نهاده אست» رسالة אلفقر و تحقیق אلفخر«و نام آن رא 

: ر אلشریعة قالكِتَابِ أنوאر אلحقیقة و أطوאر אلطریقة و أسرא يدُ حَیدَرُ אلْآمُلِي فِوَرَوَאهُ אلْعَالِمُ אلْمُتَبَحِرُّ אلسَّیِّ«: نویسد جزو آن אست می
 بحـار : ک.در شـرح و معنـای آن ر  . ۱۷۳، ص ۱۱، ج אلوسـائل  مسـتدرכ » .صَلَّی אهللا َعلَیهِ وَ آلِهِ يعْضُدُ ذلِكَ كُلَّهُ قَوْلُ אلنَّبِوَ یَ

  .۴۳۸ ـ ۴۶۰، ص ۴، ج אلحیاة؛ ۳۰ ـ ۳۴، ص ۷۲، ج אألنوאر

  .۱۷۵، ص ۷۴، ج אألنوאر بحار؛ ۲۸۴، ص ۱، ج אلخصال .٢٦٩

 .۱۳۸ /بقره .٢٧٠

  .۲۹۲، ص אلعقول تحف: )אلسالم علیه(؛ אز אمام كاظم ۶۸، ص ۱، ج אلخوאطر تنبیه؛ ۴۵۶، حكمت אلبالغه نهج. ٢٧١
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. برسـانند  حرّیـت ها آزאد کنند و به مقـام   ز אسارتمردمان رא א ۀه همکن بود یامبر تالششان بر אیای پیאوص
  :سازد حرّهمگان رא  و هالت و گمرאهی برهاندرهای جیرد تا همگان رא אز بند و زنجکام یق )אلسالم علیه(ن یحس

) خـون قلـب  (אو جـان   ٢٧٢؛رَةِ אلضَّلَالَةِیحَمِنَ אلْجَهَالَةِ وَ כَبَادَسْتَنْقِذَ عِیلِ كَیبَذَلَ مُهْجَتَهُ فِوَ
  .خود رא در رאه تو دאد تا بندگانت رא אز جهالت و نادאنی و سرگردאنی در گمرאهی برهاند

ه کـ آن زمـان   حـرّ . شـد  حرّپاسخ مثبت دאد و  )אلسالم علیه(ن بن علی یبه دعوت حس ریاحی حرّ بن یزید
  ٢٧٣.شد حرّخدא رא אز گردن باز کرد گی غیر طوق بند

ه کـ אو . افـت یان אنتخابی سخت یخود رא م تنگ شد حرّ )אلسالم علیه(ن یه אوضاع و אحوאل بر حسکزمانی 
خـود رא در پرتگـاه   وفه بود لرزه بر אندאمش אفتاد کن مردم یه אز دالورترکده بود، אو یدאنی نهرאسیچ میهرگز در ه
ـ شود؟ א אم تو رא چه می ار تو درماندهکمن در «: افت گفتین یه אو رא چنک مهاجر بن אوس. دید جهنّم می چـه   نی
نَ یبَ يرُ نَفْسِیِّأُخَ ينِّإِ אهللاوَ«: پاسخ دאد حرّ »אی؟ وفهکن אفرאد یه دالورترک אی، حال آن אست که تو پیدא کرده حالی
ر یان بهشت و دوزخ مخیبه خدא سوگند خود رא م؛ حُرِّقْتُوَلَوْ قُطِّعْتُ وَ اًئخْتَارُ عَلَی אلْجَنَّةِ شَیأَلَا  אهللاאلنَّارِ فَوَ אلْجَنَّةِ وَ
 ».ردکـ ار نخـوאهم  یرم به آتش بسوزد جز رאه بهشت رא אختیکابم و به خدא سوگند אگر چه پاره پاره شوم و پی می
  .ردکفر و باطل جدא شد و با حالی زאر تقاضای توبه کبه سوی אمام حق رفت و אز אمام  گاه آن

و אین چنین بـود کـه    ٢٧٤».پذیرد تو رא می ۀآری خدא توب؛ كَنَعَمْ یتُوبُ אهللا عَلَی«: فرمود )אلسالم  علیه(حسین 
ور شد و جمعـی کشـته    که آتش جنگ شعله پس אز آن .، آزאده بودن، رفتن و به دوست پیوستن رא אنتخاب کردحرّ

  :אش فرمود باره  در )אلسالم  علیه(حسین . شهادت رسید شدند حرّ حمله کرد و در پی نبردی سخت و قهرمانانه به
د، یه مادرت تو رא حرّ نامکهمچنان  ٢٧٥؛אلْآخِرَةِا وَیאلدُّنْ یحُرא فِ كَأُمُّ كَمَا سَمَّْتکأَنْتَ אلْحُرُّ 

  .ا و آخرت حرّییتو وאقعاً در دن

تادند، خـود رא אز تعهّـد אلهـی    سیא )אلسالم علیه(ن یه در صف مقابل حسک گشت و آنان آزאده אین چنین حرّ
آنـان آزאد   .فروختند کرو خود رא به بهایی אند אز אین مان بسته بودندیش پیخو ۀآزאد ساخته بودند و با نفس אمّار

                                                 
  ]. زیارت אربعین[؛ ۳۷۰، ص ۲، ج אلجنّات مفتاح؛ ۸۵۶، ص אلجنان مفاتیح. ٢٧٢

ود رא אز هـر قیـد و بنـدی آزאد    شـمارد و خـ   אباحی همه چیز رא بر خود مباح می تفاوت אنسان حر و אنسان אباحی آن אست که. ٢٧٣
  .شود אما אنسان حر אز همه چیز جز خدא گسسته می, אنگارد می

 אلطفـوف  قتلـی  علـی  אللهـوف ؛ ۱۰، ص ۲، ج يאلخوאرزم مقتل؛ ۲۳۵، ص אإلرشاد ؛۴۲۷ ـ ۴۲۸، ص ۵، ج يאلطبر تاریخ. ٢٧٤

سـید אحمـد فهـری زنجـانی،      ۀ، ترجمـ طـاووس  بن موسـی אبـن   يאلقاسم عل אلدین אبو  ، رضي)شهیدאن مزאر بر سوزאن آهی(
אهللا بـن    ، عبـد אالقـوאل  و אالخبـار  و אآلیات من אالحوאل و אلمعارف و אلعلوم عوאلم؛ ۱۰۲ ـ ۱۰۳אنتشارאت جهان، تهرאن، ص 

 אحوאل يف אالحزאن مثیر؛ ۱۶۸، ص ۱۷ج  ،ه ۱۴۰۷אلدین אلبحرאني אالصفهاني، אلطبعة אألولی، مدرسة אالمام אلمهدي، قم،  نور

. ه ۱۳۶۳منشورאت אلرضـي، قـم،    אلحسین بن محمد حسن صاحب אلجوאهر، ، شریف بن عبدאلرحمن אمناء عشر ثنیאإل ئمّةألא
אسـتادی، مكتبـة    رضا אلقمّي، تحقیق رضـا  ، عبّاس بن محمدאلمظلوم אلحسین سیدنا مصیبة في אلمهموم نفس؛ ۶۹ص  ،ش

، جـوאد شـبّر، دאر אلمرتضـی، بیـروت،     )אلسـالم   علیـه ( אلحسین ءشعرא أو אلطّف אدب؛ ۲۵۴ ـ ۲۵۵ص  ،ه ۱۴۰۵بصیرتی، قم، 
  .۸۷، ص ۱ج  ،ه ۱۴۰۹

، ۵، ج أعـثم    אبـن  فتـوح ؛ ۴۲۸، ص ۵، ج אلطبـري  تـاریخ ؛ ۲۵۶، ص אلطـوאل  אألخبـار ؛ ۱۸۹، ص ۳، ج شـرאف אأل أنساب. ٢٧٥
؛ ۱۱، ص ۲ج ، אلخــوאرزمي مقتــل؛ ۲۰۵، ص אلــوאعظین روضــة؛ ۲۳۵، ص אإلرشــاد؛ ۱۳۶، ص אلصــدوق אمــالي؛ ۱۸۶ ص

، ۱، ج אلطـف  دبأ؛ ۲۵۶، ص אلمهمـوم  نفـس ؛ ۷۰، ص حـزאن אأل مثیـر ؛ ۲۵۸، ص ۱۷، ج אلعلـوم  عوאلم؛ ۱۰۴، ص אللهوف
  ]. با אندكی אختالف در لفظ در برخی منابع[ ۸۹ ص
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ن یدنـد و دعـوت حسـ   یر گمرאهـی رא برگز یح دאدند و مسیهوא و هوس خود ترج دربودن אز خدא رא به آزאد بودن 
  .ردندکت نبوی پشت یرא پاسخ ندאدند و به ترببه آزאده بودن  )אلسالم علیه(

  برאی مطالعۀ آزאد

  های אنسان حرّ ژگییو

ه کـ سازد  های אنسانی رא متجلّی می رאمتکو  کگشاید و אخالق نی رא در آدمی می مالکهای  چشمه حرّیت
  .شود به برخی אز آن אشاره می

  ییرو ی و گشادهیخوشرو

 )אلسالم علیه(ان علی یر بیه در سخنان אمک سان آزאده אست چنانهای אن ژگییی אز ویرو ی و گشادهیخوشرو
  :آمده אست

  .ی صفت و رאه و رسم אنسان آزאده אستیرو گشاده ٢٧٦؛یمَةُ אلْحُرِّאلطَّلَاقَةُ شِ

  :ن بودیت چنیجامع حرّ ۀنمون) آلهو علیه אهللا لیص(رم کامبر אیپ

  .م بودیده دאشت و خوش برخورد و مالیپسندی یخو ٢٧٧؛نَ אلْجَانِبِیِّمَ אلْخُلُقِ، لَیانَ عَظِکَ
ن یروتـر  ن مردم و گشادهیتر متبسّم ٢٧٨؛אًأَحْسَنَهُمْ بِشْروَ اًأَطْلَقَهُمْ وَجْهوَ اًانَ أَکثَرَهُمْ تَبَسُّمکَ

  .ن آنان بودیو خوشروتر

نانش یهمنشـ  امبر بـا یـ پ ۀسـیر  ۀبار در )אلسالم علیه(مؤمنان  אمیرאز پدرم : دیگو )אلسالم علیه(ن یحس אمام
  :فرمود ،ردمکپرسش 

لَـا  سَ بِفَـظٍّ وَ ینَ אلْجَانِبِ لَیِّدאئِمَ אلْبِشْرِ سَهْلَ אلْخُلُقِ لَ) آلهو علیه אهللا لیص( אهللاانَ رَسُولُ کَ
  ٢٧٩.لَا مَدَّאحٍابٍ وَیَّلَا عَظٍ وَلَا صَخَّابٍ وَلَا فَحَّاشٍ وَیغَلِ

                                                 
  .۲۹، ص ۱، ج אلحكم  غرر .٢٧٦

  .۱۵۷، ص ۱، ج شهرآشوب אبن مناقب. ٢٧٧

، ۱، ج אلكمـال  تهـذیب ؛ ۱۵۸، ص ۱، ج אلمصـطفی  حقـوق  بتعریـف  اءאلشـف : ک .؛ نیـز ر ۱۶۰، ص ۱، ج هאلخمس فضائل .٢٧٨
  .۱۷، ص ۹، ج אلزوאئد مجمع؛ ۲۳۲ ص

احٍ  الَوَ» «مَـدَّאحٍ  الَوَ«بـه جـای   [؛ ۱۷۱، ص אلنبویة אلشمائل؛ ]»مَدَّאحٍ وَ الَ«بدون [ ۴۲۴، ص ۱، ج אلكبری אلطبقات. ٢٧٩ » مُشـَّ
ــيאل خــالقأ؛ ۳۸۹، ص ۱، ج شــرאفאأل أنســاب؛ ] آمــده אســت ــه و نب ــون؛ ۲۵، ص آدאب ــارأ عی ؛ ۳۱۸، ص ۱، ج אلرضــا خب

؛ ] مَـزَّאحٍ آمـده אسـت    الَوَ» «مَـدَّאحٍ  الَوَ« یبه جـا [ ۶۳۱، ص ۲، ج אالصبهاني نُعَیم  أبي אلنبوّة دالئل؛ ۸۳ ، صخبارאأل  معاني
، ۱، ج אلمصـطفی  حقوق بتعریف אلشفاء؛ ] آمده אست» مَزَّאحٍ الَوَ» «مَدَّאحٍ الَوَ«به جای [ ۲۹۱، ص ۱، ج אلبیهقی אلنبوّة دالئل

با [ ۴۷۰، ص ۲، ج אلمصطفی بأحوאل אلوفاء؛ ۷۹، ص ۲، ج دمشق تاریخ مختصر؛ ۱۴، ص خالقאأل مكارم؛ ۲۰۶ ـ ۲۰۷ص 
، אالرب نهایة؛ ۳۳، ص ۱، ج אلغابة אسد؛ ۲۶۳، ص ۱، ج אلحدאئق كتاب؛ ۱۵۹ ـ ۱۶۰، ص ۱، ج אلصفوة صفة؛ ] قدری אختالف

 وَ الَ«به جـای  [ ۴۴۸، ص ۱، ج אلذهبي تاریخ؛ ۲۱۹، ص ۱، ج אلكمال تهذیب؛ ۴۱۶، ص ۲، ج ثرאأل عیون؛ ۲۷۸، ص ۱۸ج 
 ۶۰۳، ص ۲، ج كثیـر    אبن سیرة؛ ۶۸، ص אلرسول شمائل؛ ۲۸ ـ ۲۹، ص ۱، ج אلجنان مرآة؛ ] آمده אست» مَزَّאحٍ وَ الَ» «مَدَّאحٍ

آمـده  » مَـزَّאحٍ  وَ الَ» «مَـدَّאحٍ  وَ الَ«بـه جـای   [ ۲۷۵، ص ۸، ج אلزوאئد مجمع؛ ] אستآمده » مَزَّאحٍ وَ الَ» «وَ الَ مَدَّאحٍ«به جای [
  .۱۶۱، ص ۴، ج אلبیضاء אلمحجّة ؛] אست
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ـ برخـورد و مال  خوی و خوش خوش وسته خوشرو ویپ) آلهو علیه אهللا لیص(رسول خدא  م ی
  .جو و مدّאح نبود بیسر، فحّاش، عکبود، خشن، درشتخو، سب

  :سدینو نوری مییبَه دیقُتَ אبن

  .٢٨٠ولُ إِلَّا حَقاقُیَلَا مْزَحُ وَیَ ـ لَنَا فِیهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌوَ ـ )وآله علیه אهللا لیص( אهللاانَ رَسُولُ کَ

مشـق نیکـو و   אو نمونـه و سر ]  هـا و روشِ  ژگییو[که  ـ  )آلهو علیه אهللا لیص(رسول خدא 
  .گفت زی نمییرد و جز سخن حق چک مزאح می ـ אستا אی برאی م پسندیده

  .میگو نم و جز سخن حق نمیک من مزאح می ٢٨١؛»لَا أَقُولُ إِلَّا حَقالَأَمْزَحُ وَ ینِّإِ« :فرمود آن حضرت خود می

آمـد و عـرض   ) آلهو علیه אهللا لیص(ه مردی خدمت رسول خدא کאست  نقل شده )אلسالم علیه(אز אمام باقر 
بـرאدرت رא بـا    ٢٨٢؛».بِوَجْـهٍ مُنْبَسِـطٍ   כَאِلْقَ أَخَـا « :امبر فرمودیپ. نکحتی یאی رسول خدא مرא سفارش و نص: ردک

  .نکگشاده مالقات  ۀچهر

  :ه فرمودکرده אست کت یروא )אلسالم علیه(ا אز אمام صادق ی )אلسالم علیه(אز אمام باقر  همچنین فُضَیل

عَبُـوسُ אلْوَجْـه   אلْبُخْـلُ وَ انِ אلْجَنَّـةَ وَ دْخِلَیُسِبَانِ אلْمَحَبَّةَ وَکیَحُسْنُ אلْبِشْرِ صَنَائِعُ אلْمَعْرُوفِ وَ
  ٢٨٣.دْخِلَانِ אلنَّارَیُوَ אهللابَعِّدَאنِ مِنَ یُ

شـود و   ت مـی ند و سبب ورود به بهشـ ک ی، جلب محبت مییو و خوشرویکهای ن אحسان
  .دشو ی موجب دوری אز خدא و ورود در آتش مییبخل و ترشرو

و آرאسته אست، فـروتن و خوشـروی و   یکی آزאد אست و به אخالق نیی و ترشرویאز خشونت و درشتخو آزאده
سـت؟  یحسـن خلـق چ   ۀאز آن حضرت پرسـیدند کـه אنـدאز    )אلسالم علیه(אصحاب אمام صادق . خوشخوی אست

ـ  نُیِّتُلَ« :فرمود ـ تُطَّوَ كَجَنَاحَ ـ کبُ یِّ ـ برخـورد و مال  خـوش  ٢٨٤؛»بِبِشْـرٍ حَسَـنٍ   כَأَخَـا   تَلْقَـی وَ كَلَامَ م باشـی و  ی
  .نیکی برخورد یسخن باشی و با برאدرت با خوشرو خوش

   ا و عفّتیح

ـ مان و حرّیص אیتشخ کنان و آزאدگان אست که بهترین مالهای بارز مؤم ژگییا و عفّت אز ویح . ت אسـت ی
  :وאرد شده אست )אلسالم علیه(علی ؤمنان م אمیرאز 

                                                 
  .۱۴۷، ص ۱، ج شهرآشوب אبن مناقب؛ ۳۱۴، ص ۴، ج אلترمذي سنن: ک.؛ نیز ر۱۱، ص אلكاتب دبأ. ٢٨٠

حمد بن محمد بـن  أبكر  ، أبوربّه مع )وآله  علیه  אهللا  صلی( يאلنب כسلو، אللیلة و אلیوم عمل؛ ۷۸، ص آدאبه و אلنبي خالقأ. ٢٨١
، بستان אلعارفین؛ ۱۴۴ص ، ه ۱۴۰۷زیدون، بیروت،   حمد عطاء، אلطبعة אألولی، دאر אبنأאلقادر  تحقیق عبد، )אلسّني  אبن(אسحاق 

 و אآلدאب و אلسـنن  يفـ  אلجـامع  ابكتـ ؛ ۶۴، ص ه ۱۴۰۶نصر بن محمد بن אبرאهیم אلسمرقندي، دאر אلكتاب אلعربي، بیروت، 
אالجفان، عثمان بطّیخ، אلطبعة אلثالثـة، مؤسّسـة    زید אلقیروאني، تحقیق محمد أبو  אهللا بن أبي محمد عبد ، أبوאلتاریخ و אلمغازي

 سאلفـردو ؛ ۲۱، ص خالقאأل مكارم؛ ۳۷۸، ص ۳، ج بغدאد تاریخ؛ ۱۷۰ص  ،ه ۱۴۰۶אلرسالة، بیروت، אلمكتبة אلعتیقة، تونس، 
ق אلسعید بـن بسـیوني زغلـول، دאر אلكتـب אلعلمیـة،      یتحق شجاع شیرویة بن شهردאر بن شیرویة אلدیلمي، ، أبوאلخطاب بمأثور

  .۴۰۲، ص ۱، ج אلصغیر אلجامع؛ ۸۹، ص ۸، ج אلزوאئد مجمع؛ ۵۳، ص ۱، ج אلجنان مرآة؛ ۵۶، ص ۱ج  ،ه ۱۴۰۶بیروت، 

  .۵۱۲ ، ص۸، ج אلشیعه وسائل؛ ۱۰۳، ص ۲، ج אلكافي .٢٨٢

  .همان. ٢٨٣

  .همان .٢٨٤
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دאمنی אز کـ ا و پایـ همانـا ح  ٢٨٥؛ةُ אلْـأَحْرَאرِ یَّإِنَّهُمَا لَسَجِمَانِ وَیאلْعِفَّةَ مِنْ خَلَائِقِ אلْإِاءَ وَیإِنَّ אلْحَ
  .مان و خوی آزאدگان אستیهای א ژگییو

حیا و پاکدאمنی رא نیـز در  ن مرتبه دאشت یمان و آزאدگی رא در وאالتریه אک) آلهو علیه אهللا لیص(رم کامبر אیپ
و אئمّـه رא بیـان کـرده    امبر یه אحوאل و صفات پکאی  در خطبه )אلسالم علیه(אمام صادق . ن אندאزه دאشتیتر بیش

امبر یـ ا صـفت و رאه و رسـم پ  یح ٢٨٦؛»اءُیمَتُهُ אلْحَیشِ« :دیفرما می) آلهو علیه אهللا لیص(رسول خدא  ۀبار אست، در
  .بود

ه کـ ای آگاهانـه אسـت   یزאن حیمان به میوند با אینی و پیزאن تعهّد دیا معنا ندאرد و میمان بدون حیאن و ید
  :فرموده אست) آلهو علیه אهللا لیص(رم کامبر אیپ. ماند زی برאی אنسان باقی نمییا برود چیچون ح

  .אستا یאسالم برهنه אست و پوشش آن ح ٢٨٧؛یاءُفَلِبَاسُهُ אلْحَ אلْإِسْلَامُ عُرْیانٌ

  .فر אستک ۀا نشانیمبود حک ٢٨٨؛فْرٌکُاءِ یقِلَّةُ אلْحَ

ید و بندی بر خود چ قیرא אنسان آزאد אز خدא و אباحی مذهب هیشود ز ار مجاز میکا نباشد همه یه حک گاه آن
ه אز سـخنان  کن سخنی یآخر: دیگو مسعود אبن. ع دنیوی و تعلّقات نفسانی אوستچه حافظ منافبیند مگر آن نمی
 ٢٨٩؛فَاصْنَعْ مَا شِـئْتَ  يإِذَא لَمْ تَسْتَحِ« :ه فرمودکن سخن אست یده אست אیحفظ گرد) وآله علیه אهللا لیص(بر امیپ

  .»ا ندאشتی پس هرچه خوאهی אنجام دهیچون ح

ال یود אلهی و אسارت در بند אمین همان آزאد شدن אز قیدאرد و א اری رא بر خود روא میکا ندאرد هر یه حک  آن
  .درمان אست ی دردی بییایح ه بیکن درد برאی فرد و جامعه אست ین بدتریت و אنفسانی אس

ا و یـ ماالت אلهی و صفات عالی אنسانی برسـانند و ح که مردمان رא به کان حق آن بود یشوאیتالش پ ۀهم
نـد و هرچـه عقـل    کا آرאسته ینت حیه خود رא به زکعاقل آن אست  .ماالت و صفات אستکن یدאمنی אز برترکپا

ن یتر عاقل ٢٩٠؛»اهُمْیَأَعْقَلُ אلنَّاسِ أَحْ« :وאرد شده אست )אلسالم علیه( مؤمنان אمیرאز . ا אفزون شودیابد حیفزونی 
  .ستא ها ن آنیاتریمردمان با ح

 مؤمنـان  אمیـر אز . تری برخـوردאر אسـت   د אز کمال عقلی و אیمان قلبی بیشتر باش هرچه حیای کسی بیش
  .»ستא مان אویא ۀان نشانای אنسیفزونی ح ٢٩١؛مَانِهِیلُ إِیاءِ אلرَّجُلِ دَلِیثْرَةُ حَکَ« :توאرد شده אس )אلسالم علیه(

  :دهد و به پستی و گناه تن در نمی ندک ه אنسان خود رא حفظ میکست א ایبه سبب ح
   

                                                 
  .۲۳۳، ص ۱، ج אلحكم غرر. ٢٨٥

  .۳۶۹، ص ۱۶، ج אألنوאر بحار؛ ۴۴۴، ص ۱، ج אلكافي. ٢٨٦

، אلموאعظ، )אلصدوق(جعفر محمد بن علي بن אلحسین بن بابویه אلقمي  ؛ أبو۲۲۱، ص אلصدوق אمالي؛ ۴۶، ص ۲، ج אلكافي. ٢٨٧
  .۲۹جمه عزیزאهللا عطاردي، אنتشارאت مرتضوی، ص  تر

  .۱۲۴، ص ۳، ج אلعمّال كنز ؛۲۴۹، ص אلدین و אلدنیا دبأ؛ ۲۷۸، ص ۱، ج خبارאأل عیون .٢٨٨

بـدین صـورت آمـده     ۱۸۹، ص אلشـریعة  مصـباح ؛ در ۲۴۷ ـ ۲۴۸، ص אلدین و אلدنیا دبأ؛ ۲۷۹، ص ۱، ج خبارאأل عیون. ٢٨٩
  .»إِذَא لَمْ تَسْتَحِ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ«: אست

  .۱۸۲، ص ۱، ج אلحكم غرر. ٢٩٠

  .۱۰۱، ص ۲همان، ج . ٢٩١
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  .برد ن مییاری אز گناهان رא אز بیا אز خدא بسیح ٢٩٢؛ایَمِنَ אلْخَطَا אًثِیرمْحُو کَیاءُ مِنَ אهللا یَאلْحَ

ه کـ نـد  ک مـی  بـر  نارאسـتی در  ۀکنـد و جامـ   ر مـی گذאرد پوشش אنسانی אز تن بـه د  رپا مییا رא زیه حک  آن
  .ستیری در אو نیا ندאرد خیه حک  آن ٢٩٣؛»هِیرَ فِیاءَ لَهُ فَلَا خَیمَنْ لَا حَ« :فرموده אست )אلسالم علیه(مؤمنان  אمیر

شود حیـا   کتر אدرא رאبر حق אست و هرچه عظمت حق بیشد در بیا تقیه حکقت بدאن سبب אست ین حقیא
  .گردد کند و منشأ نیکی می تر جلوه می بیش

شـود و   شه رא سبب مـی یی אندکشه پایای در אندیح. مند אست دאمنی بهرهکا برخوردאر אست אز پایه אز حک  آن
نـد بـا   ویچنـان در پ  عفّـت و  احیـ . آورد در کردאر پاکی کردאر می اییی گفتار אست و حکای در گفتار موجب پایح

و در وאقع پاکدאمنی ثمره  אندریناپذ دوشادوش یکدیگرند و אز هم جدאیی ،אند هکس کیکدیگرند که گویا دو روی ی
  :ن آمده אستیباره چن در אین )אلسالم علیه(در سخنان نورאنی علی . ستא ایح ۀو میو

  .ا عفت אستیح ۀثمر ٢٩٤؛یاءِ אلْعِفَّةُثَمَرَةُ אلْحَ

دאرد و אز  مـی  دאمنی אنسان رא אز گناه بـاز کپا ٢٩٥؛اینَزِّهُهَا عَنِ אلدَّنَایُصُونُ אلنَّفْسَ وَیَعَفَافُ אلْ
  .سازد زه میکیها پا ها و پستی زشتی

  .مان אستیا نظام אیح ٢٩٦؛»مَانِیاءُ نِظَامُ אلْإِیאلْحَ«: که رستی فرمودپس رسول حق به د

 ماالت אلهی و صفات عـالی אنسـانی  کابد و به ی مان دست مییא ۀهمאین هرکه به حیا دست یابد به  بر بنا
  .خوאند نبوی بدאن می ۀشود که سیر متصف می

   ب ندאدنینه ندאشتن و فرکی

אز . رسـد  ی و رאسـتی مـی  کرهـد و بـه پـا    ب مـی ینه و فرکی ،های درون رسد אز تنگی یت میه به حرّک  آن
  :وאرد شده אست )אلسالم علیه(مؤمنان  אمیر

  .و منزّه אست کز کینه و فریب پاآزאدگی א ٢٩٧؛رِکאلْمَوَ   مُنَزَّهَةٌ مِنَ אلْغِلِ ةُیَّحُرِّאلْ

نقل شده  אز عایشه. ز هر کینه و فریبی آزאد بودت رא دאشت אیمال حرّکه ک) آلهو علیه אهللا لیص(امبر خدא یپ
  :امبر گفتیف پیه در توصکאست 

ـ  اًلَا אنْتَقَمَ لِنَفْسِهِ شَـیئ رُ وَکَمِنْ لَعْنَةٍ تُذْ اًمُسْلِم) آلهو علیه אهللا لیص( אهللامَا لَعَنَ رَسُولُ    ؤْتَییُ
ـ یَقَطُّ إِلَّا أَنْ  اًلَا ضَرَبَ بِیدِهِ شَیئאهللا وَحُرَمَاتُ  كَهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَیإِلَ لَـا  یلِ אهللا وَسَـبِ  يضْرِبَ فِ

  ٢٩٨.انَ أَبْعَدَ אلنَّاسِ مِنْهُکَفَإِنَّهُ  اًلَ مَأْثَمسْأَهُ إِلَّا أَنْ یُقَطُّ فَمَنَعَ اًسُئِلَ شَیئ

                                                 
  .۷۷ص , ۱جهمان، . ٢٩٢

  .۱۸۲، ص ۲همان، ج . ٢٩٣

  .۳۲۱ص , ۱ج همان، . ٢٩٤

  .۱۰۴همان، ص . ٢٩٥

ضوאء، אأل ، شرح و تحقیق طه محمد אلزیتي، دאر)אلشریف אلرضي(אلحسن محمد بن אلحسین אلموسوي  ، أبوאلنبویة אلمجازאت .٢٩٦
  .۱۰۱ص  ،ه ۱۴۰۶بیروت، 

  .۷۳، ص ۱، ج אلحكم غرر .٢٩٧

  .۸۳، ص ۱۵، ج مسلم صحیح؛ ۳۶۷، ص ۱، ج אلكبری אلطبقات. ٢٩٨
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گاه در אمور شخصی  چیرد و هکهرگز مسلمانی رא لعنت ن) آلهو علیه אهللا لیص(رسول خدא 
شد و هرگـز   ده مییهای אلهی در ه حرمتکرد مگر در آن אموری کی نیجو سی אنتقامکאز 
ه کـ خوאستند در صـورتی   چه אز אو میو آن] و جهاد در رאه אو[د مگر در رאه خدא زَسی رא نَک

  .ردک تر אجتناب می رهای حرאم אز همه بیشاکرد ولی در ک آن رא برآورده می ،حرאم نبود

آن زجرهـا و   ۀאی אز کسـی در دل ندאشـت و همـ    کینـه چ یامبر بزرگوאر אسالم در אمور شخصی خـود هـ  یپ
چ قبضـی در وجـودش رאه ندאشـت فقـط     یو هـ آن حضرت بسط محض بود . ده گرفتیها رא ند ها و بدی تهمت

جـا   تـا آن ) آلهو علیه אهللا لیص(بخشش و گذشت رسول خدא . شد می کبرאی حفظ حرمت אلهی بود که غضبنا
ن نشـده بـود گذشـت    یهـا در شـرع حـد معـ     אموری که برאی آن ۀنبود و در کلی حدود אهللابود که در آنچه جزو 

 ۀمدرس. خود خشم گیرد و کینه ورزد ت مردم برאییتا در رאه هدא خودبینبود، نه  خدאبینآن حضرت  ٢٩٩.ردک می
  .آزאد شد خودبینیمند شد אز  که אز אین مدرسه بهره وאند و هرخ می خدאبینیپیامبر به 

مکر با قدم صدق طی نکرد و אز هرگونه ه رאه خود رא جز کچنان آزאده بود ) آلهو علیه אهللا لیص(رسول خدא 

  :فرمود آزאد بود و می ٣٠٠ئسیِّ

إِنَّ אلْمَکـرَ  : قُـولُ یَ )אلسالم علیه(لَ یسَمِعْتُ جِبْرِئِ يخْدَعُ فَإِنِّیَلَا رُ وَکُمْیَفَلَا  اًانَ مُسْلِممَنْ کَ
  ٣٠١.אلنَّارِ يعَةَ فِیאلْخَدِوَ

ه کـ دم یشـن  )אلسالم علیه(ل یه אز جبرئکند ک اری نمیکبیر و فرکه مسلمان אست مک  آن
  .آتشندب در یر و فرکم: گفت می

شـه در  یشـود ر  ت برאی אنسان فرאهم مـی یحرّ ۀکماالتی که در سای ۀها که برشمرده شد و هم אین ویژگی
ه آزאدی و کـ   یا به عبودیت بـوده אسـت تـا بـاطن آن    אنب ۀآن אست و دعوت هم ۀدאرد که حرّیت زאیید تییعبود
  .ت אستیت عبودیحرّ ۀهمانا موجده و مبقی. ظهور یابد ،ت אستیربوب

ه خوאهـان  کـ  ندها و رفع تمام موאنـع نیسـت و هـر   ب ۀسوی אین مرتبه رאهی جز گشودن هم ر بهیی سبرא
  .ت رאهبر آن אستیامل حرّک ۀست، باید به رאهی رود که نمونتی אین حرّیچن

   تیموאنع حرّ

אنی ال بشـری، جهالـت و نـاد   یهای ظاهری، אهوא و אم ا و جلوهیدن: ار سدّ رאه אستیر موאنعی بسین مسیدر א
ات نفسـانی و  یهـای مـالی و صـفات و خصوصـ     هـا و وאبسـتگی   رهای אجتمـاعی، دلبسـتگی  یند و زنجکآدمی، 
ان خود بـه دسـت   یده אست و آدمیمردم رא حرّ آفر ۀخدאی متعال هم. گرאیی و ظاهربینی نگری و قشری سطحی

                                                 
  .۳۶۸، ص ۱، ج یאلكبر אلطبقات» .عَفَا عَنْهُ غَیرِ حَدٍّ إِالَّ يفِ  یمَا أَتَ«. ٢٩٩

 .אند در אسالم به شدّت نفی و אنكار شده אست و مكّارאن نكوهش شده) نیرنگ بد(» ئمكر سیِّ« .٣٠٠

  كنند عـذאبى سـخت   یكه با حیله و مكر كارهاى بد م و كسانى؛ مَكْرُ أُولئِكَ هُوَ یبُورُئَاتِ لَهُمْ عَذَאبٌ شَدِیدٌ وَمْكُرُونَ אلسَّیِّאلَّذِینَ یَوَ﴿
 .۱۰ /فاطر ﴾؛گردد یخوאهند دאشت و نیرنگشان خود تباه م

  .۴۳ /فاطر ﴾.صاحبش رא نگیرد] دאمن[ود و نیرنگ زشت جز و نیرنگ زشت ب؛ ئُ إِلَّا بِأَهْلِهِحِیقُ אلْمَكْرُ אلسَّیِّئِ وَ لَا یَوَمَكْرَ אلسَّیِّ﴿

دאود  ، أبـو אلمرאسـیل : ک .؛ نیـز ر ۲۸۴، ص ۷۵، ج אألنوאر بحار؛ ۵۰، ص ۲، ج אلرضا אخبار عیون؛ ۲۲۳، ص אلصدوق אمالي. ٣٠١
، ۴، ج بـرאر אأل ربیـع ؛ ۱۵۹ص  ،ه ۱۴۰۸تحقیق شعیب אالرتاؤوط، مؤسّسة אلرسـالة، بیـروت،   ، سلیمان بن אألشعث אلسجستاني

  .۶۷۰، ص ۲، ج אلصغیر אلجامع؛ ۲۹۹، ص ۱، ج אلمستطرف ؛۲۶۹ ص



۸۸  

Sireh 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir  

گذאرنـد و   پا می ریش زیخو رאمتکنند و ک بها می  ینهند و گوهر حرّیت رא ب رگردن میر بیش طوق بندگی غیخو
  :باره فرموده אست در אین )אلسالم علیه(علی  .دهند وאری در برאبر مخلوق تن میبه خ

ه خدאوند تو رא کگری مباش در حالی ید ۀبند ٣٠٢؛حُرא אهللا كَقَدْ جَعَلَوَ כَرِینْ عَبْدَ غَکُلَا تَوَ
  .ده אستیحرّ آفر

ش سـلب آزאدی  یهـا و تعلّقـات אز خـو    سـبب אنـوאع وאبسـتگی   به خوאسته یا ناخوאسته אنسان به دست خود 
ها و  بندگی ۀهم ۀریش. تر אست بندهای אسارتش محکم تر باشد، رچه میزאن وאبستگی و تعلّقش بیشند و هک می

تا بندهای حرص و ترس و طمع گشوده نشود آدمـی  . ستא ایها، بندگی نفس و شهوאت و دن ها و خوאری אسارت
وאرد  )אلسـالم  علیـه (مؤمنان  אمیرאز قول . شود مند نمی ند و אز گوهر آزאدی אلهی بهرهیب نمیروی آزאدی به خود 

  :شده אست

ه خدאونـد  کش سازد یخو ۀمبادא طمع تو رא بند ٣٠٣؛حُرא אهللا كَقَدْ جَعَلَאلطَّمَعُ وَ كَسْتَرِقَّنَّیَلَا 
  .ده אستیتو رא آزאد آفر

 غیر خـدא  رش مشغول بهکאست و فא ر خدیدر هرאس אز غ ر خدאست و دلشیتا אنسان چشمش به دست غ
حرّیت ز وبال آدمی אست، حتی علم و معرفت فارغ אز یان نباشد همه چیدر م حرّیـت ست در אسارت אست و אگر א

و زنجیر אساسی که بر دست و پـای بسـیاری بسـته     غلאین  ۀبار אمام خمینی در. جز حجابی غلیظ نخوאهد بود
  :فرماید آن سخت دشوאر אست می شده אست و رهایی אز

ماالت رא هم منحصـر بـه   ک ۀکرده و خوאنده אست، هم کهر علمی رא که یافته אست אدرא
ال یـ سـت، عـارف هـم خ   یگری در عـالم ن یز دیرفقه چیند غک ال مییه خیفق. دאند آن می
زی یـ ر אز فلسـفه چ یـ نـد غ ک ال مـی یلسوف هم خیست، فیزی نیر אز عرفان چیند غک می
ن אسـت  ین به خاطر אیست و אیزی نیر אز هندسه چیند غک ال مییندس هم خست، مهین
ن رא علم یא. ه با مشاهده و تجربه و אمثال آن باشدکدאند  ه علم رא فقط عبارت אز آن میک
هـای   حجـاب . ن حجاب بزرگی אست برאی همهیא. دאند گر علم نمییدאند و مابقی رא د می
ت، یعنی آن چیزی کـه بایـد بـه    حجاب علم אسن یهم تر אز همه ظیه غلکادی هست یز

نـد، مـانع אز   کت ید אنسـان رא هـدא  یه باکعلمی . ند، همان مانع بشودکدא یآن رאه پ ۀوسیل
ـ ه אنسـان رא אز آنچـه با  کـ طورنـد   نیهای رسمی همه همـ  و علم. ت بشودیهدא د باشـد  ی

د بشـود  ر مهـذّب وאر یـ قلب غ کوقتی علم در ی. آورند ودخوאهی مینند، خک محجوب می
ـ  . باشد، مصائبش زیادتر אستادتر یهر چه אنبارش ز. برد אنسان رא به عقب می  کوقتـی ی

ـ . دهـد  آن تخم بکارند نتیجه نمیسنگالخ باشد هرچه در ] ای[زאر  زمین شوره زمـین   کی
حاصـل   بـی [ترسد  قلبی که אز אسم خدא هم میرمهذّب، یقلب محجوب و غ کزאر ی شوره
ـ  ۀکـه فلسـف   سفی با אینفلبعضی אز مسائل ].  אست علـم رسـمی אسـت، طـوری رم      کی
عارف  ند،ک طور رم می نیلسوف هم אز عرفان אینند ماری אست، فک ال مییه خکنند ک می

  ٣٠٤.ل אست و قالیبه سر ق علوم رسمی سر ۀهم. طور אز باالتر هم همین
                                                 

  .۷۲، ص ۱، ج אلخوאطر تنبیه؛ ۴۰۷، ص ۱، ج אالبرאر ربیع؛ ۳۱، نامه אلبالغه نهج. ٣٠٢

  .۳۲۹، ص ۲، ج אلحكم غرر .٣٠٣

  .۶۹دفتر אنتشارאت אسالمی، قم، ص ، )ره(אمام خمینی ، حمد ۀسور تفسیر. ٣٠٤
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ـ ه حرّکـ امبری אست یپ ۀیب بهترین رאه نجات پیروی אز سیرن ترتیبد د و تأسـی بـه אو   یشـ ت رא معنـا بخ ی
  .ن جهانی و رستگاری آن جهانی אستیضامن آزאدی א

  

   אصل אستقالل .۵

   قت آنیگاه אستقالل و حقیجا

ه کیـ به معنـای ت  ٣٠٥ستادن אستیاری برאکش بودن و به خودی خود به یאستقالل به معنای ضابط אمر خو
  .»سُوقِهِ  عَلی مُسْتَوی«: ستادن אستیر و روی پای خود رאست و אستوאر אیردن به غکن

ش و یپای خـو  ستاده بریرאست و אستوאر א: امل אنسان مستقل بودک ۀنمون) آلهو علیه אهللا لیص(رم کامبر אیپ
ه کـ بود؛ אسـتقاللی  » سُوقِهِ  مُسْتَوی عَلی«אعالی  ۀآن حضرت نمون. ون وאبستگی به غیری به خدא، بدکفقط متّ

  .ناشی אز وאبستگی به خدאوند אست

د אز یـ ند و چشـم אم کست و تا אنسان به خدא روی نא رخدאیه به حق و گسستن אز غکیقی در تیאستقالل حق
ه کـ نـد  ک امبر رא مردمانی مستقل معرفی مییقی پیروאن حقیخدאوند پ. ابدی نمی قت אستقالل رא دریر نبندد، حقیغ

افرאن سرسـخت و  کـ امبر بـر  یـ روאن پیـ پ. אسـت א خشنودی خد طلب فضل وبندگی حق و  ۀآنان نتیجאستقالل 
  .مندیان خود مهربان و مالیر و در میناپذ سازش

بْتَُغـونَ  عاً سُجَّدאً یَکَّنَهُمْ تَرאهُمْ رُیفَّارِ رُحَماءُ بَکُنَ مَعَهُ أَشِدَّאءُ عَلَى אلْیאلَّذِوَ אهللامُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ﴿
ند یه با אوکسانى کאست و א دامبر خیپ] وآله علیه אهللا لیص[محمد ؛ رِضْوאناًوَ אهللامِّنَ  فَضْالً

نـى فضـل و   یب یربانند آنان رא در رکوع و سجود مـ گر مهیبا همد] و[ر یافرאن سختگکبر 
  .٣٠٦﴾خشنودى خدא رא خوאستارند

نهـد و بـه جـز אو     رא تا אنسان جز خدא رא گردن مـی یابند زی قت אستقالل دست مییی به حقیها ن אنسانیچن
  .د دאرد وאبسته אستیچشم אم

ن אصـل بـا אرزش در زنـدگی    یردאر خود مسلمانان رא متوجّه אکدر رفتار و ) آلهو علیه אهللا لیص(دא رسول خ
ن جهـت بـود،   یتی آن حضرت در אیترب ۀسیر. کرد تقل رא در آنان אحیا میت مسیرد و عمالً شخصک ها می אنسان

 ۀ، زیـرא ریشـه و منشـأ همـ    مسـتقل گـردد  ندאشته باشد تا  و غیر خود ه وאبستگی به خودکت אنسانی یعنی تربی
گونه تربیت حاصل  אین ۀجز در سای ٣٠٧ز אستقالل ملّییها، وאبستگی به خود אست و אستقالل فردی و ن وאبستگی
  .شود ر مییر غیپذ توאند بر خود فرمان برאند قطعاً فرمان ه نمیک  آن. شود نمی

                                                 
  .۲۵۶، ص ۱، ج معین فرهنگ .٣٠٥

  .۲۹ /فتح. ٣٠٦

در אمـور سیاسـی و אقتصـادی، بـدون     ) دولت و ملـت (كشور  کبه معنای صاحب אختیاری و آزאدی كامل ی »אستقالل ملّی« .٣٠٧
  .۲۵۶ ـ ۲۵۷، ص ۱، ج معین فرهنگ. אست) ظاهرאً و باطناً(אعمال نفوذ خارجیان 
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ر روش و مـنش خـود آن رא   ضـرت د אسـتقاللی بـود و آن ح   ۀسیر) آلهو علیه אهللا لیص(رم کامبر אیپ ۀسیر
رده ک رא אنسانِ روییز ٣٠٨شه در زهد آن حضرت دאشت،یر) آلهو علیه אهللا لیص(אستقالل رسول خدא  .آموخت می
  .توאند مستقل باشد مند و وאبسته به آن نمی عالقهو ا یبه دن

 مجـذوب و  مرعوبאنسانی که . معنی نخوאهد یافت ن وאرستگی در אنسان حاصل نشود אستقاللیه אکمادאم 
  .توאند مستقل باشد אست نمیا مافیه ا ویدن

در  حـق مای جمال و جالل شود و אگر אسم אس ۀتوאند مظهر هم هی بهره دאرد و میאسمای אل ۀאنسان אز هم
ر در אو رאه یـ ر و تغییـ وجـه تغ  چیرنشی نخوאهـد دאشـت و بـه هـ    کچ یگر در برאبر باطل هیسی محقّق شود، دک

  .אی برخوردאر بوده אست ن مرتبهیای خدא אز چنیامبرאن و אولیپ، אستقالل یابد نمی

  برאی مطالعۀ آزאد

   אستقالل پیامبرאن

 .رو با אستقالل پیش رفتنـد  ز به خدא تکیه نکردند و אز همینگرفتند و جآورאن אلهی چشم אز غیرخدא بر یامپ
د بـه فرزنـدش رאز رشـد و تعـالی     ای خـو یدر وصا لقمان حکیم نقل شده אست که )אلسالم علیه(אز אمام صادق 

  :ندک ن معرّفی مییردאرאن رא در همک امبرאن و رאستیپ

چـه دسـت   کردאرאن بـه آن  که پیامبرאن و رאستبه درستی  ٣٠٩؛ا بَلَغوُא بِقَطْعِ طَمَعِهِمْقُونَ مَیاءُ وَאلصِّدِّیفَإِنَّمَا بَلَغَ אلْأَنْبِ
  .افتند جز به سبب قطع طمعشان نبودی

ر אو یـ ردند و تنها بر سر خوאن حق نشستند و منّـت غ کرون یرא אز دل ب رفتنو ترس אز  ماندنآنان میل به 
 ۀبه אستقالل אو مستقل شـدند کـه همـ    ل نساختند ویگری رא در بندگی אو دخیرא אز گردن بردאشتند و بندگی د

  .ست و אستقاللی در عالم نیستא ه אوعالم وאبسته ب

بـا   )אلسـالم  علیـه (سخن حضرت نوح : ندک ر میین تصویאن بزرگ رא چنامبریאستقاللی پ ۀقرآن کریم سیر
  :ن بودیقومش א

من بـرאى  ؛ نَیإِلَّا عَلى رَبِّ אلْعالَمِ یَهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِیمْ عَلَکُا أَسْئَلُمَوَِ عُونیأَطِوَ אهللافَاتَّقُوא نٌ یمْ رَسُولٌ أَمِکُلَ یإِنِّ﴿
 ,نمک یאجرى אز شما طلب نم] رسالت[ن یو بر א دید و فرمانم ببرینکאز خدא پروא  אى در خور אعتمادم شما فرستاده

  .٣١٠﴾ستیان نیאجر من جز بر عهده پروردگار جهان

 ن سـخن رא بـه قـوم خـود    ینـاً همـ  یخاسـت ع  برאی نجات مردمان به پا )אلسالم علیه(چون حضرت هود 
ن سخن یناً همیرد عکی مردمان دعوت رא آغاز برאی رستگار )אلسالم علیه(ه حضرت صالح ک گاه آنو  ٣١١فرمود

 ن سخن رא یناً همیخته شد عیאنگ به رسالت بر )אلسالم علیه(ه حضرت لوط کو زمانی  ٣١٢رאر شدکت

                                                 
  .۱۶۰ ۀ، خطبאلبالغه نهج: ک.ر. ٣٠٨

  .۴۲۰، ص ۱۳، ج אألنوאر بحار. ٣٠٩

  .۱۰۷ ـ ۱۰۹ /شعرאء .٣١٠

  .۱۲۵ ـ ۱۲۷ /شعرאء .٣١١

  .۱۴۳ ـ ۱۴۵ /شعرאء .٣١٢
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 ن سـخن ینـاً همـ  یت مردمان فرستاده شد باز عیبرאی هدא )אلسالم علیه(ب یو وقتی حضرت شع ٣١٣فرمود
  ٣١٤.تکرאر شد

ن رو یه دאرند و אز همـ کینند و به אو تیب انند و فقط אو رא مییوردگار جهانخالص پر ۀآنان نشان دאدند که بند
ه به אسـتقالل אو مسـتقل شـود    אین אست که هرک خدאوند ۀوعد. مام אمور آنان رא کفایت کردان تیپروردگار جهان

  .אمور دنیا و آخرتش رא کفایت کند ،خود

 אستقالل حقیقـی אیستد و به  شود، روی پای خود می م میکه به خدא محکیه אنسان با تکآموزند  امبرאن مییپ
و  אسـما و صـفات خـدא شـد     ۀمظهـر همـ  تـوאن   تعینات می ۀغیر و آزאد شدن אز هم کآموزند که با تر رسد؛ می می

  .ردیدאو گ جانشینی ۀشایست

 ر رא אز سـر یـ ای به غکه אنسان אتکو مادאم  ٣١٥ستادیر אست، روی پای خود نخوאهد אیتا אنسان نظرش به غ
  ٣١٦.ردکز אستشمام نخوאهد یند، بوی אستقالل رא نک اسی مییا سیه شرعی یانت توجیا خیجهالت 

ه ک ر ندאشتند و برאی آنیشان و بندگان صالح خدא نظر به غینان אیامبرאن و فرستادگان אلهی و جانشیپ ۀهم
  .کردند و אز دسترنج خود زندگی میردند ک ار میکنند کאستقالل خود رא حفظ 

ن ییمـو  ۀאری و قـدرت و کشـوردאری، لبـاس سـاد    بـا آن زمامـد   )אلسالم علیه(مان بن دאوود یلحضرت س
ه مشغول یبست و تا صبح به نماز و گر به گردن می] אز سر אدب[ها رא  د دستیرس د و چون شب فرא مییپوش می

  ٣١٧.ردک ن مییتأم ،بافت ه خود میکی یها لیش رא אز فروش زنبیبود و خرج خو

سـتند و אز دسـترنج خـود    یز آنـان سـاده مـی   . شان دאشـت یی و بندگی אیشه در پارسایبرאن رامیאستقالل پ
ه به خـود  کآموختند  روאن خود رא مییگری ندאشته باشند و پیش باشند و چشم به دیخوردند تا ضابط אمر خو می
ـ  ی پرسیدند که אی روح خـدא کـدאم  אز و )אلسالم علیه(سی یون عیزمانی حوאر. ی باشندکمتّ م؟ یאز مـا برتـر   کی

ند و אز کار که با دست خود کن شما آن אست یبرتر ٣١٨؛»سْبِهِکَلُ مِنْ کُأْیَ دِهِ وَیعْمَلُ بِیَم مَنْ کُأَفْضَلُ مِنْ« :فرمود
  .حاصل دسترنج خود بخورد

  

  )آلهو علیه אهللا لیص(رم کامبر אیرאه و رسم پ

אست تا مسلمانان بدو دل بندند و پای بر جـای   بهترین نمونه و سرمشق) آلهو علیه אهللا لیص(پیامبر אکرم 
  .پای אو گذאرند و روی پای خود بایستند و به אستقالل حقیقی دست یابند

                                                 
  .۱۶۲ ـ ۱۶۴ /شعرאء. ٣١٣

  .۱۷۸ ـ ۱۸۰ /شعرאء. ٣١٤

وجـدאنی،  . آوری و تنظـیم م  ، به قلم جمعی אز فضال و یارאن אمـام، جمـع  خمینی אمام زندگی אز ویژه های سرگذشت :ک .ر .٣١٥
  .۱۴ ـ ۱۵، ص ۲ج  ،ش. ه ۱۳۶۳چاپ אول، אنتشارאت پیام آزאدی، 

  .۱۶ ـ ۱۷ص  ،ش. ه ۱۳۶۰، مسلمان زنان نهضتآبادی،  علی شاه محمد אلمعارف، شذرאت: ک.ر. ٣١٦

ـ  عُنُقِـهِ فَـالَ    دَیهِ إِلَیلْبِسُ אلشَّعْرَ وَإِذَא جَاءَ אللَّیلُ شَدَّ یَمُ فَقَدْ كَانَ ـ مَعَ مَا هُوَ فِیهِ مِنَ אلْمُلْكِ ـ یَ  وَأَمَّا سُلَیمَانُ عَلَیهِ אلسَّالَ«. ٣١٧ زَאلُ یَ
  .۱۵۷، ص ۱، ج אلقلوب אرشاد» .عْمَلُهَا بِیدِهِكَانَ قُوتُهُ مِنْ سَفَائِكِ אلْخُوصِ یَوَ صْبِحُ بَاكِیاًیَ  حَتَّی قَائِماً

  .۲۳، ص ۱۳، ج אلوسائل مستدرכ؛ ۴۴۸، ص ۱، ج אلبیان مجمع تفسیر .٣١٨
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. دאد گذאشت و خود אنجـام مـی   مین گرאن وאیارهای شخصی خود رא به دک) آلهو علیه אهللا لیص(رسول خدא 
آن . گـرאن نبـود  یوجـه سـربار د   کـرد و بـه هـیچ    دیگرאن وאگذאر نمیتوאنست אنجام دهد به  ه خود میکچه رא آن

ـ «:אنـد  امبر نوشـته یـ سان در وصف پیره نویس. آموخت ت אستقاللی رא با رفتار و زندگی خود مییحضرت ترب انَ کَ
باس خـود رא  ل) آلهو علیه אهللا لیص(رسول خدא  ٣١٩؛»اطَةَیتِهِ אلْخِیبَ يثَرُ عَمَلِهِ فِکانَ أَکَخْصِفُ نَعْلَهُ وَیَطُ ثَوبَهُ وَیخِیَ
  .دאد دوزندگی بود ه در خانه אنجام میکاری کن یتر زد و بیش אفزאر خویش رא پینه می دوخت و پای می

  :رد؟ گفتک امبر در خانه چه مییه پکسؤאل شد  אز عایشه

 رد و گوسفندشک زه میکیلباس خود رא پا٣٢٠؛خْدُمُ نَفْسَهُیَحْلِبُ شَاتَهُ وَیَثَوْبَهُ وَ يفَلِّیُ]  انَکَ[
  .دאد ارهای خود رא אنجام میکد و یدوش رא می

  :ه گفتکنقل شده אست  باره אز عایشه در همین

خْـدُمُ  یَخْصِـفُ نَعْلَـهُ وَ  یَرْقَعُ ثَوْبَهُ وَیَحْلِبُ شَاتَهُ وَیَثَوْبَهُ وَ يفَلِّیُمِهْنَةِ أَهْلِهِ  یتِهِ فِیبَ يانَ فِکَ
حْمِـلُ  یَعِْجـنُ مَعَـهُ وَ  لُ مَعَ אلْخَـادِمِ وَیَ أْکُیَوَعْلِفُ نَاضِحَهُ یَرَ وَیعِعْقِلُ אلْبَیَتَ وَیقُمُّ אلْبَیَنَفْسَهُ وَ

  ٣٢١.بِضَاعَتَهُ مِنَ אلسُّوقِ

אش بود، لبـاس خـود رא    در سرאی خود در خدمت خانوאده) آلهو علیه אهللا لیص(رسول خدא 
ش رא یفزאر خـو א رد، پایک د، جامه خود رא وصله مییدوش رد، گوسفندش رא میک زه میکیپا
دאد، بـا   ش رא علوفـه مـی  کـ بسـت و شـتر آب   رد، شتر رא میک زد، خانه رא جارو می نه مییپ

ش رא אز بازאر خود حمـل  یاالی خوکرد و ک ر مییخورد و با אو آرد خم ارش غذא میکخدمت
  .ردک می

ود אنجام دهـد و  ش رא خیارهای خوکن که تا حدّ ممکن بود یא) آلهو علیه אهللا لیص(رאه و رسم رسول خدא 
ه آب بـود توقّـف   کی یارאن خود بود، در جایאند آن حضرت در سفری با אصحاب و  نوشته. ندکه نکیگرאن تیبه د
ـ زی بگویـ سی چکه به ک رفت بدون آن بر که به سوی آب میامیپ. ردند تا آماده نماز شوندک د بـه سـوی شـتر    ی
خوאهم زאنـوی   می«: فرمود» د؟یخوאه چه می«: دندیه متوجّه بازگشت وی شدند پرسکאصحاب . ش بازگشتیخو

  :فرمود» .میتان אنجام دهیار رא برאکن ید ما אیאجازه ده«: گفتند» .ش رא ببندمیشتر خو

                                                 
؛ همین معنی אز عایشه در پاسخ אین پرسش كـه پیـامبر در خانـه    ۴۲، ص ۱، ج אلخوאطر تنبیه؛ ۲۰۵، ص ۳، ج برאرאأل ربیع. ٣١٩

؛ ۱۹۰، ص אلمفـرد  אالدب؛ ۱۵، ص אلزهـد  كتـاب ؛ ۳۶۶، ص ۱، ج אلكبـری  אلطبقـات : ک .ر. كـرد وאرد شـده אسـت    چه مـی 
و درאسة مصـطفی   אلدنیا، تحقیق  אهللا بن محمد אلمعروف بابن أبي بكر عبد ، أبوאلمال אصالح؛ ۵۰۸، ص ۱، ج אالشرאف أنساب

بن אلمثنـي   يیعلی אحمد بن عل ، أبوאلموصلي یعلي   أبي مسند؛ ۲۱۰ص  ،ه ۱۴۱۰مفلح אلقضاة، دאر אلنشر للجامعات אلمصریة، 
، ۱۱۷، ص ۸ج  ،ه ۱۴۱۰אلتمیمی אلموصلي، حقّقه و خرّج أحادیثه حسین سلیم אسد، אلطبعة אلثانیة، دאر אلمأمون للترאث، دمشق، 

، ۲، ج دمشـق  تـاریخ  مختصـر ؛ ۳۲۸ ــ  ۳۲۹، ص ۱، ج אلبیهقـی  אلنبـوّة  دالئـل ؛ ۲۲ ــ  ۲۳، ص آدאبه و يאلنب אخالق؛ ۲۸۸
ــاء؛ ۲۲۱ ص ــأحوאل אلوف ــ ۴۳۶، ص ۲، ج یאلمصــطف ب ــب אالحســان؛ ۴۳۵ ـ ــن صــحیح بترتی ــان   אب ؛ ۱۱۹، ص ۸، ج حبّ

؛ ۹۲، ص אلرسـول  شـمائل ؛ ۶۱۴، ص ۲، ج كثیـر    אبن سیرة؛ ۴۵۹، ص ۱، ج אلذهبي تاریخ؛ ۲۳۱، ص ۱، ج אلكمال  تهذیب
  .۳۸۷، ص ۲، ج אلصغیر אلجامع

 אلوفاء؛ ۲۲۱، ص ۲، ج دمشق تاریخ مختصر؛ ۳۲۸، ص ۱، ج אلبیهقي אلنبوّة دالئل؛ ۲۵۶، ص ۶، ج حنبل بن אحمد مسند .٣٢٠
  .۹۳، ص אلرسول شمائل؛ ۴۵۹، ص ۱، ج אلذهبي تاریخ؛ ۴۳۵، ص ۲، ج אلمصطفی بأحوאل

  .۱۷۱، ص ۱، ج فیאلمصط حقوق بتعریف אلشفاء. ٣٢١
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دیگـرאن   ارهای خـود אز کهرگز در ٣٢٢؛כٍقَضْمَةٍ مِنْ سِوَא يلَوْ فِمْ بِالنَّاسِ وَکُدُحَأَسْتَعِنْ یَالَ 
  .باشد کאی چوب مسوא אگر چه برאی قطعه] دینکه نکیگرאن تیو به د[کمک نخوאهید 

سـتند و אز سـربار بـودن    یروאنش روی پـای خـود با  یـ ه پکـ رد ک د میکیتأ) آلهو علیه אهللا لیص(رسول خدא 
  .دیאز دسترنج خود بخور ٣٢٣؛»مْیکُدِیدِّ أَکَلُوא مِنْ کُ« :فرمود می. ندیزند و אز دسترنج خود بزیبپره

ه کـ رد ک گرفت، حضرت سؤאل می امبر قرאر مییپ ۀتی کسی مورد عالقل شده אست که وقنق عبّاس אز אبن
ـ و در پاسخ به א» .אز چشمم אفتاد«: فرمود ر، مییگفتند خ אی دאرد؟ و אگر می ا אو شغل و حرفهیآ ه کـ ن پرسـش  ی

ه کـ رא مـؤمنی  یز ٣٢٤؛»نِهِیبِدِ شُیعِیَنْ لَهُ حِرْفَةٌ کُیَلِأَنَّ אلْمُؤْمِنَ إِذَא لَمْ « :فرمود چرא آن فرد אز چشم شما אفتاد؟ می
  .گذرאند نش زندگی خود رא مییאی ندאشته باشد אز رאه د شغل و حرفه

 ها אز سسـتی و وאبسـتگی و سـربار بـودن بـر      تباهی ۀهم. که אین همه تأکید برאی چیست مشخّص אست
אز . گـرאن بخـورد  یار دکـ  ۀکار نکند و زحمت نکشد و אز ثمره کسی אست کن مردمان یرو بدتر نیאز א. زدیخ می

  :فرمود) آلهو علیه אهللا لیص(امبر یه پکت شده یروא )אلسالم علیه(אمام صادق 

ست، رאنده אز نیکی و ی و رحمت אیکرאنده אز ن؛ ٣٢٥لَّهُ عَلی אلنَّاسِکَ  مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَی
  .ندکگرאن یه خود رא سربار دک رحمت אست آن

که روی پـای خـود    ند، مردمانیکت یه مردمانی مستقل و آزאده تربکن بود یامبر بر אیتی پیری تربیگ جهت
دא نشـود،  یـ אی در אفرאد پ هین روحیه تا چنکنند کن یازهای خود رא خود تأمین אست نکه ممکجا  بایستند و تا آن

مـن  یه در کامبر عرض شد یه وقتی به پکری بود یگ ن جهتیبا هم. افتیאستقالل فردی و ملّی معنی نخوאهد 
ن جـا  یاموزنـد و در همـ  ید تـا ب یـ نکאفرאدی رא אعـزאم  : م فرمودینکنه وאرد یجا آ سازند אجازه دهید אز آن آینه می
ه و ین روحیقدر א زندگی خویش رא تأمین کنند و آن ار و تالش خودکروאنش با یه پکامبر אصرאر دאشت یپ. بسازند

  :فرمود ه میکگذאشت  ستن رא אرج مییگونه ز نیא

ش بخورد یه אز دسترنج خوهرک٣٢٦؛الْبَرْقِ אلْخَاطِفِکَدِهِ مَرَّ عَلی אلصِّرَאطِ یَدِّ کَلَ مِنْ کَأَمَنْ 
  .אز صرאط چون برق درخشان بگذرد

ت یـ ی نبـودن אهم کـ گـرאن متّ یسـتادن و بـه د  یقدر بر روی پای خود א آن) آلهو علیه אهللا لیص(رسول خدא 
  :فرمود ه میکدאد  می

ش یه אز دسـترنج خـو  هرکـ ٣٢٧؛אًعَذِّبُهُ أَبَدةِ ثُمَّ لَا یُهِ بِالْرَّحْمَیإِلَ אهللادِهِ نَظَرَ َیدِّ کَلَ مِنْ کَمَنْ أَ
  .ندکهرگز אو رא عذאب ن گاه آنبخورد خدאوند با نظر رحمت به אو نگرد، 

  :فرمود ستادن و مستقل بودن مییار و تالش و روی پای خود אکن نگرش به یبا هم

                                                 
  .۶۸ ـ ۶۹، ص אلبصر كحل. ٣٢٢

  .۳۱۴، ص ۶۶، ج אألنوאر بحار. ٣٢٣

  .۱۱، ص ۱۳، ج אلوسائل مستدرכ؛ ۱۶۲ ـ ۱۶۳، ص אألخبار جامع. ٣٢٤

، ۶، ج אالحكـام  تهـذیب ؛ ۲۶، ص אلعقول تحف؛ ۶۸، ص ۲، ج אلفقیه یحضره ال من؛ ۷۲، ص ۵؛ ج ۱۲، ص ۴، ج אلكافي. ٣٢٥
  .آمده אست» مَلْعُونٌ«بار  ک؛ در برخی منابع ی۱۸، ص ۱۲، ج אلشیعه وسائل؛ ۳۲۷ص 

  .۲۳، ص ۱۳، ج אلوسائل مستدرכ؛ ۱۶۳، ص אألخبار جامع. ٣٢٦

  .۲۴، ص ۱۳، ج אلوسائل مستدرכ؛ ۱۶۳، ص אألخبار جامع. ٣٢٧
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 ۀکننـده و زحمـتکش در رאه خـانوאد    شتـال ٣٢٨؛یلِ אهللاسَـبِ  يالْمُجَاهِدِ فِکَلِهِ ایعِ  ادُّ عَلَیکَאلْ
  .ستא رאه خدאدر ش چون مجاهد یخو

یای ستادن بـود و אوصـ  یار و تالش و روی پای خود אکامل ک ۀخود نمون) آلهو علیه אهللا لیص(رم کامبر אیپ
  .امبر بودندیپ ۀهای شاخص مدرس آن حضرت نمونه

  )آلهو علیه אهللا لیص(امبر یی پایرאه و رسم אوص

ن مردمان در رאه و یتر هیشب) آلهو علیه אهللا لیص(امبر یپ ۀشد برترین تربیت )אلسالم علیه(علی  مؤمنان אمیر
  :فرمود می )אلسالم علیه(ه אمام صادق ک امبر بود، چنانیرسم به پ

انَ کَوَ) وآله علیه אهللا لیص( אهللابِرَسُولِ  رَةًیسِأَشْبَهَ אلنَّاسِ طُعْمَةً وَ )אلسالم علیه( يٌّانَ عَلِکَ
  يسْتَسْـقِ یَ )אلسالم علیه( يٌّانَ عَلِکَوَ: قَالَ. طْعِمُ אلنَّاسَ אلْخُبْزَ وَאللَّحْمَیُتَ وَیאلزَّאلْخُبْزَ وَلُ کُأْیَ
  ٣٢٩.قَعُتَرْتَطْحَنُ وَتَعْجِنُ وَتَخْبُزُ وَ) علیها אهللا المس(انَتْ فَاطِمَةُ کَحْتَطِبُ وَیَوَ

ن مردم به رسـول خـدא   یتر هیو رאه و رسم و روش خود شب کدر خورא )אلسالم علیه(علی 
خورد و به مردم نـان و   ه خودش نان و روغن میکبود و چنان بود ) آلهو علیه אهللا لیص(

آورد و فاطمـه   زم میید و هیشک آب می )אلسالم علیه(علی : و فرمود. دیخورאن گوشت می
  .ردک پخت و جامه وصله می ساخت و نان می ر مییرد و خمک ا مییآس) علیها אهللا المس(

سی رא تاب ک )אلسالم علیه(ه جز علی کچنان بود ) آلهو علیه אهللا لیص(امبر یوشی پک ار و تالش و سختک
  :ت شده אستین روאیرאه و رسم آن حضرت چن ۀبار در .ن همانند אو کار کردن نبودو توא

ـ    یـ אلْقَضَـاءِ بَ مِ אلنَّاسِ وَیتَفَرَّغُ لِتَعْلِیَفْرَغُ مِنَ אلْجِهَادِ یَانَ کَإِنَّهُ لَمَّا   كَنَهُم فَـإِذَא فَـرَغَ مِـنْ ذلِ
  ٣٣٠.هُجَلَّ جَلَالُرُ אهللا ذَאکِ كَهُوَ مَعَ ذلِدِهِ وَیهِ بِیعْمَلُ فِیَحَائِطٍ لَهُ  يאشْتَغَلَ فِ

ـ  گشـت، بـه   شد و آسوده خاطر می ار جهاد فارغ میکگاه אز هر م و آمـوزش مـردم و   یتعل
ه کـ شد، در بـاغی   ار هم فارغ میکن یگاه אز אشد و هر در میان آنان مشغول می قضاوت

  .ر بودکاد خدא و در حال ذیشد و در همان حال به  ار میکدאشت سرگرم 

  :دیفرما می )אلسالم علیه(ار علی کتالشگر و زندگی پر ۀروحی ۀبار در )אلسالم علیه(אمام صادق 

نَ یرَאلْمُؤْمِنِیإِنَّ أَمِوَ...  نَیسْتَخْرِجُ אلْأَرَضِیَضْرِبُ بِالْمَرِّ وَیَهِ یعَلَ אهللانَ صَلَوَאتُ یرُאلْمُؤْمِنِیأَمِانَ کَ
  ٣٣١.دِهِیَدِّ کَمِنْ مَالِهِ وَ כٍأَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُو )אلسالم علیه(

                                                 
، ۱۳، ج אلوسـائل  مسـتدرכ ؛ ۱۰۹، ص ۲، ج ۲۶۸، ص ۱، ج אلآللـي  عـوאلي ؛ ۸۲، ص אلـدאعي  عـدّة ؛ ۲۰۸، ص אلرضا فقه. ٣٢٨

؛ ]אضافه دאرد» مِنْ حَلَالٍ«[ ۱۶۸، ص ۳، ج אلفقیه یحضره ال من؛ ۸۸، ص ۵، ج אلكافي: )אلسالم علیه(؛ אز אمام صادق ۵۵ ص
  .۴۳، ص ۱۲، ج אلشیعه وسائل

  .۱۶۵، ص ۸، ج אلكافي .٣٢٩

، ۱۳، ج אلوسـائل  مسـتدرכ ؛ ۱۱۱، ص אلـدאعي  عـدّة ؛ ] آمـده אسـت  » إِنَّهُ كَـانَ إِذَא «[ ۲۱۸ ـ ۲۱۹، ص ۲، ج אلقلوب אرشاد. ٣٣٠
  .۲۵ ص

ـ    بَابُ مَا یَ«[ ۷۴، ص ۵، ج אلكافي. ٣٣١ لَامُ فِ ةِ عَلَـیهِمُ אلسـَّ ، ۱۲، ج אلشـیعه  وسـائل ؛ ]»אلتَّعَـرُّضِ لِلـرِّزْقِ   يجِبُ مِنَ אلِاقْتِدَאءِ بِالْأَئِمـَّ
  .۲۲ ص
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و آن ...  ردکـ  مـی  ن رא شـخم و אسـتخرאج  یزد و زمـ  ل مـی یب )אلسالم علیه(مؤمنان  אمیر
  .ردکار سخت خود آزאد کحضرت هزאر برده رא אز مال و 

سـتاد و  یرد و روی پـای خـود א  کـ ار کـ ن אوضاع و אحوאل یتر در سخت )אلسالم علیه(شوאی مؤمنان علی یپ
  :ن وאرد شده אستیچن )אلسالم علیه(אز אمام باقر . ردکه نکیگرאن تیست و هرگز به دیمستقل ز

ـ رِیُفَاهَا کَאلْحَاجَةِ قَدْ  يאْلهَاجِرَةِ فِ يخْرُجُ فِیَ )אلسالم علیه(نَ یمُؤْمِنِאلْ رُیانَ أَمِکَ ـ دُ أَنْ ی رَאهُ یَ
  ٣٣٢.طَلَبِ אلْحَلَالِ ينَفْسَهُ فِ تْعِبُیُ אهللا

رفـت و   رون مـی یـ از خـود ب یـ د بـرאی رفـع ن  یدر گرمای شـد  )אلسالم علیه(مؤمنان  אمیر
شـد و خـود رא بـه مشـقّت     ک طلب حالل زحمت می ه درکند یخوאست خدאوند אو رא بب می
  .אندאزد می

ردند و روی پـای خـود   ک ار میکش یردند و با دست خوک ه تالش میکامبر بود یای پیאوص ۀهم ۀאین سیر
  :دیگو ٣٣٣دِرکمحمد بن مُنْ. شودر دوخته نیگرאن نباشند و نگاهشان به غیازمند دیستادند تا نیא می

אبوجعفر محمد بن علی ون رفتم، در یکی אز نوאحی مدینه ریب نهیار گرم אز مدیدر روزی بس

تـن אز مـوאلی خـود    ا دو یاه یه مردی فربه بود و به دو نفر غالم سکدم یرא د بن אلحسین
 אهللا سـبحان : با خود گفـتم ]  .گشت می ش بازیشی به مزرعه خوکو אز سر[تکیه دאده بود 

د یبا! אستا یه دאرد در پی مال دنکلی ن حاین وقتی و با אیش در چنیمردی אز بزرگان قر
ه عـرق אز سـر و   کـ مال خستگی در حـالی  کبا . ردمکش رفتم و سالم یپ. אو رא پند دهم

א אصالح کنـد، آیـا شخصـیتی چـون     ارت رکخدא «: گفتم. خت پاسخ مرא دאدیر ش مییرو
ود؟ ر ا مـی یـ ن حال در پی مـال دن ین هنگام و با אیدر א ـ  ز بزرگان قریشبزرگی א ـ  شما

هـذِهِ    نَا عَلَـی אلَْموْتُ وَأَ يلَوْ جَاءَنِ« :نی؟ فرمودک ن حال مرگ تو در رسد چه مییאگر در א
ـ  يالِیـ عِوَ يفُّ بِهَا نَفْسِکُعَزَّ وَجَلَّ أَ אهللاطَاعَةٍ مِنْ طَاعَةِ  ينَا فِوَأَ يאلْحَالِ جَاءَنِ وَعَـنِ   كَعَنْ

  ٣٣٤.»אهللا يةٍ مِنْ مَعَاصِیمَعْصِ  نَا عَلَیאلْمَوْتُ وَأَ يجَاءَنِ َلوْ أَنْنْتُ أَخَافُ کُאلنَّاسِ وَإِنَّمَا 

در حال طـاعتی אز طاعـات   ] رאیمی ندאرم زیچ بیه[گر در همین حال مرگ من فرא رسد א
. نمکـ  از مـی یـ ن گر مردم بییאم رא אز تو و د له خود و خانوאدهین وسیه بدکخدא خوאهم بود 

  .ه سرگرم گناهی אز گناهان باشمکم کمنایهمانا אز مرگ در آن حال ب
                                                 

  .۱۳، ص ۱۲، ج אلشیعه وسائل؛ ۱۶۳، ص ۳، ج אلفقیه یحضره ال من. ٣٣٢

كرده و אز  کبرخی אز אصحاب پیامبر رא در. بن مُنْكَدِر قرشي تمیمی אز زאهدאن و بزرگان אهل حدیث אستאهللا محمد  عبد אبو .٣٣٣
بزرگـان אهـل سـنّت אو رא در نهایـت زهـد و אسـتوאری       . حدود دویست حدیث אز وی روאیت شده אست. آنان روאیت كرده אست

رجـال عامـه אسـت كـه میـل و محبتـی شـدید بـه אئمّـه          وی אز جملـه  . אنـد  אند و مورد אعتماد و وثـوق معرفـی كـرده    شمرده
، אهللا محمد بن אسـماعیل אلبخـاري   عبد ، أبوאلكبیر אلتاریخ: ک.ر. هجری درگذشته אست ۱۳۰אو در سال . دאرد) אلسالم لیهمع(

ــروت،  ــر، بی ــ ۲۲۰، ص ۱ج  ،ه ۱۴۰۷دאر אلفك ــة؛ ۲۱۹ ـ ــاء حلی ــال؛ ۱۴۶ـ    ۱۵۸، ص ۳، ج אالولی ــي رج ؛ ۳۹۰، ص אلكشّ
 אلوאفي؛ ۳۵۳ ـ  ۳۶۱ ، ص۵، ج אلنبالء أعالم سیر؛ ۲۵۳ ـ ۲۵۸، ص ۸، ج אلذهبي تاریخ؛ ۱۴۰ ـ ۱۴۴، ص ۲، ج אلصفوة  صفة

، אلتهـذیب  تهـذیب ؛ ۷۸، ص ۵ج  ،ه ۱۴۰۱אلدین خلیل بن אیبك אلصفدي، دאر אلنشر فرאنز شتاینر بقیسبادن،   ، صالحبالوفیات
  .۳۳۹، ص ۷، ج אلحدیث رجال علم مستدركات؛ ۲۷۸، ص ۱۷، ج אلحدیث رجال معجم؛ ۴۱۷ـ  ۴۱۹، ص ۹ج 

ــ ۷۴، ص ۵، ج אلكــافي. ٣٣٤ ــاد؛ ۷۳ ـ ــذیب؛ ۲۶۴، ص אإلرش ــائل؛ ۳۲۵، ص ۶، ج אالحكــام ته ؛ ۱۰، ص ۱۲، ج אلشــیعه وس
  .۱۱ ـ ۱۲، ص ۱۳، ج אلوسائل مستدرכ
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  ٣٣٥.»د شما رא پند دهم ولی شما مرא پند دאدییه باکردم ک رحمت خدא بر تو باد گمان می«: گفتم

  :دیگو عمرو شیبانی אبو. پیشوאیان حق چنین بودند ۀهم

لی در دست دאشت و لباسـی خشـن بـر    یه بکدم در حالی یرא د )אلسالم علیه(אمام صادق 
: ردمکـ عـرض  . رد و אز پشت وی به شدّت عرق جاری بـود ک ار میکود ن خیتن و در زم

تَـأَذَّی  یَأُحِبُّ أَنْ  ينِّإِ« :فرمود» .نمکار کل رא به من بده تا به جای شما یت شوم بیفدא«
ن مخـارج  یه شخص برאی تأمکدوست دאرم  ٣٣٦؛»یشَةِطَلَبِ אلْمَعِ يאلرَّجُلُ بِحَرِّ אلشَّمْسِ فِ
  .ندیآزאر بب خود אز حرאرت آفتاب

. نـد کتوאند مستقل زندگی  ستادن ندאرد وאبسته אست و نمییردن و روی پای خود אکار ک ۀאنسانی که روحی
ه אز نظـر  ک  آن. خویش آموزگار אستقالل بودندردאر و رفتار کن بود و آنان با یامبر چنیای پیت אستقاللی אوصیترب

  .אست ز وאبستهیری نکف نظر زא אستمالی وאبسته 

ردم و کـ برخـورد   )אلسالم علیه(نه با אمام صادق یهای مد کند که روزی در یکی אز رאه قل مین אالعلی دعب
ـ ه شـما نـزد خـدא دאر   کـ ت شـوم بـا آن مقـامی    یفـدא «: به אو گفتم یتـان بـا رسـول خـدא     یکد و قرאبـت و نزد ی

  :بود نید؟ پاسخ حضرت چنینک ار میکن گرمی یباز هم در روزی به א) آلهو علیه אهللا لیص(

אم تـا   آمـده  אالعلی אی عبد٣٣٧؛كَعَنْ مِثْلِ يَطَلَبِ אلرِّزْقِ لِأَسْتَغْنِ يخَرَجْتُ فِ!  ا عَبْدَ אلْأَعْلَییَ
  .از باشمین نم تا אز אمثال تو بیکار کدر طلب رزق و روزی 

جـدّ   بـه که همه گویای آن אست که آنان  امبر نقل شده אستیای پیار و تالش אوصکی متعدّد אز یها نمونه
مّـت خـویش کـار    ه ۀرو چنین با هم אز אین د بایستند وامبر و مستقل باشند و روی پای خویرو پیخوאستند پ می
ـ رא د )אلسـالم  علیـه (اظم که אمام کند ک אز پدرش نقل می حمزه در خبری حسن بن علی بن אبی. کردند می دم ی
فدאیت شوم، مردאن کجاینـد  : فتمبه אو گ. ختیر رد و אز تمام وجود אو عرق میک ار میکن خود سخت یه در زمک
  :فرمود ]؟کنندار کا به جای شما ینند ک کتا شما رא کم[

: فَقَـالَ  ]وَمَنْ هُـوَ؟  :فَقُلْتُ لَهُ. [يأَرْضِهِ وَمِنْ أَبِ يفِ يرٌ مِنِّیدِ مَنْ هُوَ خَیَقَدْ عَمِلَ بِالْ! يُّا عَلِیَ
ـ لُّهُـمْ  کُ) אلسـالم  لیهمع( يآبَائِنَ وَیرُאلْمُؤْمِنِیوَأَمِْ) وآله علیه אهللا لیص( אهللارَسُولُ  انُوא قَـْد  کَ
  ٣٣٨.ینَاءِ وَאلْصَّالِحِینَ وَאلْأَوْصِیאلْمُرْسَلِنَ وَیِّیِهِمْ وَهُوَ مِنْ عَمَلِ אلنَّبِیدِیعَمِلُوא بِأَ

: گفـتم . [אنـد  در من برتر بودهه אز من و پکאند  ردهک دی مییار کسانی که کبدאن  אی علی
و تمام مؤمنان  אمیرو ) آلهو علیه אهللا لیص(رسول خدא : فرمود] אند؟ سانیکمنظور شما چه 

ـ ردند و אک دی مییار ک) אلسالم لیهمع(پدرאن من  رسـتادگان  امبرאن و فیـ ن אز אعمـال پ ی
  .های صالح אنسان ۀאست و تمام אوصیا و کلی

                                                 
  .همان. ٣٣٥

  .۲۳، ص ۱۲، ج هאلشیع وسائل؛ ۷۶، ص ۵، ج אلكافي. ٣٣٦

  .۱۰، ص ۱۲، ج אلشیعه وسائل؛ ۳۲۵، ص ۶، ج حكامאأل تهذیب؛ ۷۴، ص ۵، ج אلكافي .٣٣٧

  .۲۳، ص ۱۲، ج אلشیعه وسائل؛ ۱۶۲، ص ۳، ج אلفقیه یحضره ال من؛ ۷۵ ـ ۷۶، ص ۵، ج אلكافي. ٣٣٨
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אسـتقالل بـود و آنـان مصـدאق      ۀرت سـیر و אوصیای آن حض) آلهو علیه אهللا لیص(رم کامبر אیپ ۀآری سیر
ه بـرאی رشـد و   کـ بودنـد  ) سـتاده یهای خود رאست و אستوאر א بر ساقه( ٣٣٩»سُوقِهِ  عَلَی  فَاسْتَوی«امل کروشن و 

  .از אستیرאن به بال و پری אز خود نک مال و پروאز در فضای بیک

                                                 
  .۲۹ /فتح .٣٣٩





  
  
  
  
  

  جلسۀ ششم
  
  
  
  
  

  אصل عزت
  



  אهدאف درس

  :آشنایی با

  ؛عنوאن ششمین אصل אز سیرۀ فردی و تربیتیאصل عزت به  

  جایگاه و אهمیت אصل عزت در زندگی؛ 

بـه عنـوאن    )אلسـالم  علیـه (به عنوאن مدرسۀ عزت نبوی و אمام حسـین   )אلسالم علیه(نهضت אمام حسین  
  مظهر عزت نبوی؛

  .علل موجده و مبقیۀ عزت 

  مروری بر مباحث پیشین

  :قالل به אین نکات אشاره دאشتیمجلسۀ پیشین در تبیین دو אصل حریت و אست

 .ستא به معنای آزאدی אز بندگی غیر خدא) آزאدی معنوی(حریت  .۱

 .کمال אنسان در אین אست که خود رא مملوک و بنده ببیند .۲

دعـوت بـه عبودیـت אهللا و     ،بـوده אسـت  ) حریت(رسالت همۀ پیامبرאن رساندن אنسان به آزאدی حقیقی  .۳
 .אجتناب אز طاغوت

 .ستא تقالل حقیقی در تکیه به حق و گسستن אز غیر خدאאس .۴

دאشـت و سـیرۀ همـۀ     ریشـه در پارسـایی و بنـدگی אیشـان    ) آلهو علیه אهللا صلی(אستقالل پیامبر אکرم  .۵
  .به غیر بود وאبسته نبودنאستقالل و ) آلهو علیه אهللا یصل(پیامبر  אوصیای

   אصل عزّت .۶

   گاه عزّتیجا

ت بـر  یـ در אسـالم אسـاس ترب  . ن אستین אمور دیتر ادیینبوی و אز بن ۀאصول سیر ترین אصل عزّت אز مهم
وسـته و در هـر אوضـاع و    یه پکـ ابـد  ی ت شود به حالتی دست مـی یابد و تربیعزّت אست و אگر فرد باعزّت رشد 

مـانی  یא ۀگونه אست که فردِ مؤمن و جامع ینامبر אیپ ۀگیری אصالحی در سیر جهت. אر باشدאحوאلی رאست و אستو
  :ه خدאوند فرموده אستکابند یبه عزّت دست 

امبر אو و אز آن مؤمنـان  یـ عـزت אز آن خـدא و אز آن پ  ؛ نَیِللْمُـؤْمِنِ وَلِلَّهِ אلعِـزَّةُ وَلِرَسُـولِهِ وَ  ﴿
  .٣٤٠﴾אست

بخشـی و   ترین رאه אصـالح فـرد و جامعـه عـزّت    رو به نیها در ذلّت نفس אست و אز א تباهگری ۀهم ۀریش
ها بـر آنـان    تباهگری ۀشود که رאه هم ن آن سبب میا منتفی شدیاهش عزّت در مردمان ک. אستنی یآفر عزّت

نـد، אگـر سـتمگری و بیـدאد     ینما فـرאزی مـی   شی و گـردن کאگر گردن ،نندک اری میکایان ریאگر آدم. گشوده شود

                                                 
  .۸ /منافقون .٣٤٠
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شـه در ذلّـت   یه رهمـه و همـ  ...  شـوند و  ب گناه مـی کنند، אگر مرتک اری میکری و سازشیپذ نند، אگر ستمک می
  .نفسشان دאرد

امبرאن بـوده  یـ ه هـدف پ کتی یابند و אز ذلّت مجازی آزאد گردند، به تربیقی دست یان به عزّت حقیאگر آدم
ز و یر و در برאبـر خـدא نـاچ   یناپـذ  ستکر خدא سربلند و אستوאر و شیه آدمی رא در برאبر غکتی یرسند؛ ترب אست می

نـد و دאغ  ک ر مـی یت سـ یآورد و با قدمِ عبود بندگی فرود می در برאبر خدא سرِه فقط ک آن. سازد میناتوאن و خوאر 
ار خـود و فرאتـر אز آن   یـ و صـاحب אخت  ٣٤١ابـد ی ت دست مـی ینهد، به عزّ ربوب شانی خود مییذلّت بندگی رא در پ

  .رساند אی می ن مرتبهیقی آدمی رא به چنیعزّت حق ٣٤٣.گردد و مقتدر و قاهر می ٣٤٢شود می

  ست؟یعزّت چ

ـ ست بخورد و אصـل آن אز א کسی گردد و شکگذאرد مغلوب  ه نمیکآن حالتی אست در אنسان  زّتع جـا   نی
یعنـی  » تَعَـزَّزَ אللَّحْـمُ  «: گوینـد  یعنی زمین سخت وسـفت؛ و مـی  » أَرْضٌ عَزَאزٌ«: گویند شده אست که میگرفته 

אصل به معنی صالبت و حالـت   عزّت در ،אین بر بنا ٣٤٤.توאن به آن دست یافت گوشت نایاب شده אست که نمی
ناپذیری אست و بر همین אساس אز باب توسعه در אستعمال در معـانی دیگـر אز جملـه غلبـه، صـعوبت،       شکست

 ٣٤٦.که در قرآن کریم در אین معانی آمده אست چنان ٣٤٥ها به کار رفته אست، سختی، غیرت و حمیت و مانند אین
و عزیز قوم هم آن کسی אست که بر همـه   ٣٤٧אند زیز گفتهشود ع همچنین به کسی که قاهر אست و مقهور نمی

گیرند و אز دسترسی  قاهر אست و کسی بر אو قاهر نیست، زیرא مقامی دאرد که هر که قصد אو کند جلویش رא می
 אلوجـود  سـت کـه هـر چیـز نایـاب رא عزیـز      א کنند و אز همین رو دאرند و در نتیجه مقهورش می به אو بازش می

ـ ل אست، پـس عز کابی به آن مشی د و مشقّت دאشته باشد حتماً دستیهر چه بر אنسان گرאن آرא یز ؛ندیگو می ز ی
چ جهت بر אو قهـر و  یز אز هیچ چیه هکه אو ذאتی אست کست א رو  نیאست، אز א عزیز و אگر خدאی متعال ٣٤٨אست

  ٣٤٩.ز و אز هر جهت قهر و غلبه دאردیغلبه ندאرد و אو بر همه چ

 ۀزیرא بـه غیـر אز خدאونـد همـ     ؛الق אست و هر عزیز دیگری در برאبر אو ذلیل אستאالط  خدאوند عزیز علی
ه خـدאی متعـال אز   ک ستند، مگر آنیز برאی خود نیچ چیه کند و مالא فقیر و در نفس خویش ذلیلموجودאت ذאتاً 
  :موده אستن رא با مؤمنان אنجام دאده و فریه אکهمچنان  ٣٥٠אی אز عزّت به آنان بخشد ش بهرهیسرِ رحمت خو

                                                 
  .۸ ـ ۹، ص אلصلوة آدאب: ک.ر. ٣٤١

  .۸۴ ـ ۱۰۲ص  ،ش .ه ۱۳۵۵، مرتضی مطهری، אنتشارאت صدرא، قم، ها والیت و والءها: ک.ر. ٣٤٢

  .۱۸۵، ص ۹، ج אلعرب لسان؛ ۳۸ ـ ۳۹، ص ۴، ج אللغة مقاییس معجم: ک.ر. ٣٤٣

  .۳۳۲ ـ ۳۳۳، ص אلمفردאت .٣٤٤

  .۲۲، ص ۱۷، ج אلمیزאن تفسیر. ٣٤٥

  .۲ /ص ؛۱۲۸ /توبه ؛۴۱ /فصّلت ؛۲۳ /ص ؛۲۶ /عنکبوت: ک.ر. ٣٤٦

  .۳۳۳، ص אلمفردאت .٣٤٧

  .۱۸۵ ـ ۱۸۶، ص ۹، ج אلعرب لسان: ک.ر .٣٤٨

 ،ش ۱۳۶۵ ــ  ۱۳۷۱۵، يאلثقافـة و אالرشـاد אالسـالم    ، אلطبعة אألولی، وزאرةي، حسن אلمصطفوאلقرآن کلمات يف لتحقیقא .٣٤٩
  .۱۱۵، ص ۸ ج

  .۲۲، ص ۱۷، ج אلمیزאن تفسیر. ٣٥٠



۱۰۲  

Sireh 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir  

امبر אو و אز آن مؤمنـان  یـ عـزت אز آن خـدא و אز آن پ  ؛ نَیلِلْمُـؤْمِنِ هِ وَلِرَسُـولِ لِلَّهِ אلْعِـزَّةُ وَ وَ﴿
  .٣٥١﴾אست

  :אز آنِ مؤمنان و فرموده אست هفاضאز آنِ خدאوند אست و باإل هالصإلبا عزّت ،אین بر بنا

سـره אز  یکخوאهد سربلندى  یهر کس سربلندى م؛ عًایمِدُ אلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ אلْعِزَّةُ جَیرِیُانَ کَمَنْ ﴿
  . ٣٥٢﴾آن خدאست

 ست کـه א ست و אوא بدین ترتیب مؤمن باید بدאند که عزّت به سبب رحمتی אز سوی خدאی متعال אز آنِ אو
ن و یبرتـر  אنسان با عـزّت ه ک ؛ن صورت نه جای سستی برאی אو هست و نه אندوهییعزّت אست و در א ۀشایست
  .ستن אیوאالتر

د و یـ نکد سسـتى م یـ و אگـر مؤمن ؛ نَینْتُمْ مُؤْمِنِکُأَنْتُمُ אلْأَعْلَوْنَ إِنْ الَ تَهِنُوא وَالَ تَحْزَنُوא وَوَ﴿
  .٣٥٣﴾دیه شما برترکد ین مشویغمگ

  :فرموده אست )אلسالم علیه(אمام صادق 
  ٣٥٤.جَلَّتَوאضَعْ لِلَّهِ عَزَّ وَلَمْ یَ لَا رَفْعَةَ لِمَنْوَ  یتَعَالَوَ כَتَذَلَّلُ لِلَّهِ تَبَارَیَنَّهُ لَا عِزَّ لِمَنْ لَا אِعْلَمْ أَ

ه ک دא خوאری نکند و برتری ندאرد آنشگاه خیه در پک بدאن که به رאستی عزّت ندאرد آن
  .ندکبرאی خدא فروتنی ن

 ،اشـد אظهار مذلّت جز در برאبر عزیز معنا ندאرد و جز خدא عزیزی نیست و אگر هم به جز خدא کسی عزیـز ب 
ـ ه אز رאه بنـدگی خـدא عـزّت جو   هرک ٣٥٥.ستא عزّتش אز אو قـی رسـد و خدאونـد אو رא אسـتوאر،     ید بـه عـزّت حق  ی
  .ستא ن سنّت אویو א ٣٥٦ر سازدیناپذ ستکر، رאسخ و شینفوذناپذ

   آور عزّت امیپ

 ت אلهـی عزّ ۀکه در بندگی حق به وאالترین مرتبه رسیده بود برترین نمون) آلهو علیه אهللا ليص(رسول خدא 
  .آور عزّت بود و אساس رسالتش بر عزّت قرאر دאشت אو پیام. אست

ـ    א ها بخشی آن های אصالحگر، عزّت میزאن برאی شناخت نهضت هـا در   אز آن کست و میـزאن قـوّت هـر ی
بخشـد   ه عزّت نمیکآن نهضتی . دیگشا نی مییآفر بخشد و رאهی אست که برאی عزّت میه کعزّتی אست  ۀאندאز
چ نهضـتی چـون   یهای אلهی ه ان نهضتیت אصالحگری אست و در میشاند فاقد ماهک رא به ذلّت می ا مردمانی

                                                 
  .۸ /منافقون. ٣٥١

  .۱۰ /فاطر .٣٥٢

  .۱۳۹ /عمرאن آل. ٣٥٣

  .۲۴۳، ص ۸، ج אلکافی. ٣٥٤

  .۱۸۵، ص ۹، ج אلعرب لسان: ک. ر. ٣٥٥

אلـدین محمـد بـن عمـر אلخطیـب       ، فخـر )אلحسـنی  אللَّه אسماء شرح( אلصفات و אللَّه אسماء شرح فی אلبیّنات لوאمع: ک. ر. ٣٥٦
 אغاثـة ؛ ۱۹۷ص  ،ه ۱۴۰۶אفسـت، تهـرאن،   ، ه ۱۳۹۶אلرؤف سعد، مکتبة אلکلیات אالزهریّـة، אلقـاهرة،     ، تحقیق طه عبديאلرאز

حامـد אلفقـي، دאر אلمعرفـة،     ، تحقیق محمـد )قیّم אلجوزیة  אبن(بکر    يאلدین محمد بن أب  ، شمسאلشیطان مصاید من אللهفان
  .۱۸۳ ـ ۱۸۲، ص ۲بیروت، ج 
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. مردمان رא به عـزّت نرسـانده و چـون אو رאه عـزّت رא نگشـاده אسـت      ) آلهو علیه אهللا یلص(رم کامبر אینهضت پ
  :فرموده אست ،دیامبر و رسالت وی و آنچه آن حضرت تحقّق بخشیپ ۀبار در )אلسالم علیه(مؤمنان  אمیر

قَـدْ صُـرِفَتْ    مَمَاهِدِ אلسَّـلَامَةِ وَ رَאمَةِکَمَعَادِنِ אلْ يمَنْبِتُهُ أَشْرَفُ مَنْبِتٍ فِیرُ مُسْتَقَرٍّ وَمُسْتَقَرُّهُ خَ
ئِرَ أَلَّـفَ بِـهِ   طْفَأَ بِهِ אلثَّـوא أَنَ אللَّهُ بِهِ אلضَّغَائِنَ وَهِ أَزِمَّةُ אلْأَبْصَارِ دَفَیتْ إِلَیثُنِوَهُ أَفْئِدَةُ אلْأَبْرَאرِ وَنَحْ

  ٣٥٧.أَذَلَّ بِهِ אلْعِزَّةَאنًا أَعَزَّ بِهِ אلذِّلَّةَ وَفَرَّقَ بِهِ أَقْرَإِخْوَאنًا وَ

و گاه بود، در معدن אرجمندی ین پایتر فین قرאرگاه و محل پرورشش شریقرאرگاه אو بهتر
אو گشت و توجّه  ۀارאن شیفتهای نیکوک دل]. رشد کرد[بزرگوאری و مهد عفّت و سالمت 

ها رא بدو خاموش  ها رא بدو نابود ساخت و آتش دشمنی نهکیخدאوند . ها در پی אو شد دهید
خـوאرאن رא   ،ردکـ شـان  یافرאن رא پرکش ساخت و جمع کی مؤمنان رא بدو برאدرאن هم ،ردک

  .دیزאن رא بدو خوאر گردאنیبدو אرجمند ساخت و عز

 ذلّت و بیچارگی مؤمنان رא به عزّت و سروری و بزرگی، و گردنکشی کـافرאن  که عزیزترین عزیزאن بود آن
ه به ستم برאی کقی بخشد و آنان رא یه به مؤمنان عزّت حقکن بود یرسالت אو א. ردکل یرא به ذلّت و خوאری تبد
خـوאری   رفتـه در یب آن حضـرت אز مردمـانی فرو  ن ترتیبد. شدکن ییبه پا ،رده بودندکجاد یخود عزّت مجازی א

علـل و אسـباب ذلّـت    . روאن خود رא به عـزّت خوאنـد  یوسته پیرد و پکאمّتی سربلند و آرאسته به אرجمندی فرאهم 
عزّت فرد و جامعه رא فرאهم  ۀی و אقتصادی رא درهم شکست و زمیناسی، فرهنگیفردی، خانوאدگی، אجتماعی، س

ه کـ رد کـ قی رساند و مسلمانان رא دعـوت  یعزّت حق روאن خود رא بهیپ) آلهو علیه אهللا لیص(رم کامبر אیپ. ساخت
ازها ین ٣٥٨؛»אُطْلُبُوא אلْحَوَאئِجَ بِعِزَّةِ אلْأَنْفُسِ« :فرمود رو می نیאز א .نندکش رא حفظ یوسته و در همه حال عزّت خویپ

  .دیهای خود رא با عزّت نفس بخوאه و خوאسته

 ها هرگز نبایـد  אین אرتباط و در رفع نیازها و خوאستهאنسان جدאی אز دیگرאن و بریده אز جامعه نیست אمّا در 
ز یـ ند همه چکه אگر عزّت مؤمن بشکند کن یستن عزّتش تأمکاز خود رא با شید نیر سازد و هرگز نبایخود رא حق
خودی  بی و زدیر میقادی אو فروت אعتیست و با رفتن عزّت حصارهای אمنא زد؛ خودی אو به عزّت אویر אو فرو می

نقـل شـده   . ه خود رא خوאر سازدکست یچ مؤمنی روא نیرو برאی ه نیرد אز אیگ ز אو رא فرא مییتی همه چیهو و بی
ه کـ سـت  یبرאی مؤمن روא ن؛ »ذِلَّ نَفْسَهُیُحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَالَ « :فرمود) آلهو علیه אهللا لیص(ه رسول خدא کאست 

یـقُ مِـنَ   طِیُعْرِضُهَا لِمَـا لَـا   یَ« :فرمود »سازد؟ خوאر می אی رسول خدא چگونه خود رא«: گفتند .خود رא خوאر سازد
  .ه طاقت آن رא ندאردکدهد  ی قرאر مییخود رא در معرض بال ٣٥٩؛»אلْبَلَاءِ

 شود، مسئولیتی رא بپذیرد که طاقت אنجام دאدنش رא אش می مؤمن حق ندאرد کاری کند که سبب خوאری
  .سازد رش مییه حقکی دهد یها تهشود، تن به خوאس ده مییشکندאرد و به ذلّت 

                                                 
  .۹۶ ۀ، خطبאلبالغة نهج. ٣٥٧

  .۱۶۸، ص ۱، ج אلصغیر אلجامع .٣٥٨

  .۳۲، ص ۲، ج אلخوאطر تنبیه؛ ۵۲، ص ۲، ج אلشهاب مسند: ک.؛ نیز ر۱۰۱، ص ۲، ج אلیعقوبي تاریخ. ٣٥٩
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   عزّت ۀمدرس

 رو ست אز אیـن א مؤمن مانند زمین سخت אست که پستی رא یارאی نفوذ در آن نیست و حیات אو به عزّت אو
אز אمـام صـادق    بصـیر  אبـو . کسـتن عـزّتش رא بـه אو نـدאده אسـت     ری و شیپـذ  ذلّـت  ۀوجه אجاز خدאوند به هیچ

  :فرمود هکرده אست کت یروא )אلسالم علیه(

و  کخـدאی تبـار  ٣٦٠؛ءٍ إِلَّـا إِذْلَـالَ نَفْسِـهِ    يلَّ شَکُאلْمُؤْمِنِ  یفَوَّضَ إِلَ یتَعَالَوَ כَإِنَّ אللَّهَ تَبَارَ
  .ندکل یه خود رא ذلک ز رא به مؤمن وאگذאرده אست جز آنیتعالی همه چ
 ۀאین عزّتی אست که ثمر .خوאهد و دوست ندאرد که رאه ذلّت بر خود گشایند خدאوند مؤمنان رא چنین می

پا بگذאرد و خود رא در  ریز ،ده אستیه خدאوند بدو بخشکمؤمن حق ندאرد عزّتی . مان و بندگی אستیאسالم و א
ه موجبات کنند ک اری نمیکآن حضرت  ۀپیامبر و پیروאن سیر ۀشدگان مدرس تیترب. ندکل یر خدא ذلیبرאبر غ

ذِلَّ یُلِلْمُؤْمِنِ أَنْ  ينْبَغِیَلَا " :فرمود )אلسالم علیه(אمام صادق «: دیگو مُفَضَّل بن عمر. تشان رא فرאهم سازدذلّ
سازد؟  چگونه خود رא خوאر می": ردمکعرض «: دیگو مُفَضَّل ».ه مؤمن خود رא خوאر سازدکست یسزאوאر ن؛ "نَفْسَهُ
  .»گردد ر به عذرخوאهی میه مجبوکشود  اری وאرد میکدر  ٣٦١؛"تَعَذَّرُ مِنْهُیَمَا یدْخُلُ فِیَ" :فرمود

 אرزش دنیایی دهند و عزّت אیمانی خود رא برאی رسیدن به کاالی بی پیروאن پیامبرِ عزّت تن به خوאری نمی
 ،مؤمنـان  אمیرאز  زید بن صوحان عبدی. یچ چیز چون دنیا خوאرکننده نیسته هکنند ک ال نفسانی تباه نمییو אم

 ٣٦٢؛»ایאلْحِرْصُ عَلَـی אلـدُّنْ  « :فرمود ن אست؟یدאم ذلّت، ذلّت بارترک؛ »أَذَلُّ؟ ذُلٍّ أَیُّ« :دیپرس ،)אلسالم علیه(علی 
  .ایحرص بر دن

 אنسان تـا אز طمـع دل  . سازد هیچ چیز چون میل به دنیا و طمع بدאن آدمی رא در چاه حقارت سرنگون نمی
 ،)אلسـالم  علیه(علی  ،امبریپ ۀدرسم ۀشد ست که برترین تربیتא رو نیאز א. ندکتوאند عزّت خود رא حفظ  نبرد نمی

  :ندک ن سفارش مییچن

  .م آری، אمّا ذلّت و خوאری هرگزکقناعت به  ٣٦٣؛لتَّقَلُّلُ وَلَا אلتَّذَلُّلُא

 آفرینـی אسـت و آنـان    بخشی و عزّت عزّت ۀسیر ـ پیامبر ۀهای مدرس برترین نمونه ـאوصیای پیامبر   ۀسیر
  :آموزند ن مییچن

مرگ آری، אمّا تن دאدن به پستی هرگز؛ قناعـت   ٣٦٤؛لَا אلتَّوَسُّلُوَאلتَّقَلُّلُ وَ! ةُیَّدَّنِلَا אلةُ وَیَّאلْمَنِ
  .ردن هرگزکگرאن درאز یاز به سوی دیم آری، אمّا دست نکبه 

 هـیچ . دאشته باشد نشینیאین همه تأکید بر حفظ عزّت برאی אین אست که عزّت مؤمن چیزی نیست که جا
ات یـ ح. قت אنسان אسـت یرא אز دست رفتن آن به معنای دفن حقیز ؛ندک ته رא پر نمیز جای عزّت אز دست رفیچ
  .ه ذلّت، مرگ وאقعی אستیقی زندگی با عزّت אست و ماندن بدون عزّت و در سایحق

                                                 
  .۴۲۴، ص ۱۱، ج אلشیعة وسائل ؛۶۳، ص ۵، ج אلکافي. ٣٦٠

ــوאر مشــکاة؛ ۱۸۰، ص ۶، ج אألحکــام تهــذیب؛ ۶۴، ص ۵، ج אلکــافي. ٣٦١ ؛ ۴۲۵، ص ۱۱، ج אلشــیعة وســائل؛ ۵۶، ص אألن
  .آمده אست» یَعْتَذِرُ«؛ در برخی منابع ۹۳، ص ۱۰۰، ج אألنوאر بحار

  .۳۷۷، ص ۷۷، ج אألنوאر بحار؛ ۵۰، ص ۲، ج אلطوسي אمالي. ٣٦٢

  .۲۵، ص ۱، ج אلحکم غرر. ٣٦٣

  .۲۹۷، ص ۲، ج אلخوאطر تنبیه؛ ۲۵، ص ۱، ج אلحکم غرر؛ ۳۹۶، حکمت אلبالغه نهج .٣٦٤
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 شدگان آن مدرسه با تصحیح نگاه خـود  אی بنا نهاد تا تربیت پیام آور عزّت، رسول رحمت و قدرت، مدرسه
شدگان  تیترب. قی رسندیبا بندگی خدא به عزّت حقو ) ایدن(انون ذلّت سازی کندن אز کا دل به زندگی و مرگ، ب

هـا   ذلّت ۀدאنند که هم آنان خوب می. دهند یستن تن به ذلّت نمیتر ز مدرسه برאی ماندن و چند روزی بیشن یא
אند  آنان آموخته. אند ردهک کعزّت رא تردون ب خوאستنِو  دאشتنو  ماندنپس  אست، ماندنو  دאشتنو  خوאستنאز 
  :فرمود )אلسالم علیه(אمام صادق . د به ذلّت تن دهندیبا ،زی دل بندندیه אگر به چک

ه بـه زنـدگی   هرکـ  ٣٦٥؛لَّاةَ ذَیمَنْ أَحَبَّ אلْحَ« :ن نوشته شده אستیمت آل دאود چنکدر ح
  .»ردیدل بندد خوאری پذ

 ۀאو حماس ۀאست و حماس )אلسالم علیه(אز ذلّت، حسین پیامبر در حفظ عزّت و אمتناع  ۀمدرس ۀبرترین نمون
  .امبر אستیتب پکعزّت مؤمنان در م

  برאی مطالعۀ آزאد

   نییحس ۀعزّت در حماس

جا کـه   کند و آن ناپذیر אست و در هر אوضاع و אحوאلی عزّت خود رא حفظ می مؤمن پیوسته אستوאر و سازش
ـ یحسـ  ۀאین رאه و رسم در حماس. دهد یح میجر شود، مرگ رא بر ذلّت تریمرگ و ذلّت مخ میان ش אز هـر  ینی ب
. ردن و مـردن رא آموختـه بـود   کستن، אنتخاب یامبرِ عزّت چگونه زیאز پ )אلسالم علیه(ن یه حسکز جلوه دאرد یچ

  :فرمود) آلهو علیه אهللا لیص(رسول خدא 

رאی ذلّـت شـود אز خانـدאن مـا     یه پـذ هرکـ  ٣٦٦؛یتِسَ مِنَّا أَهْلَ אلْبَیمَنْ أَقَرَّ بِالذُّلِّ طَائِعًا فَلَ
  .ستین

مؤمنـان   و אمیـر ) آلـه و علیـه  אهللا لیصـ (پیـامبر   ۀبازگشـت بـه سـیر    )אلسـالم  علیه(هدف نهضت حسین 
ر یـ ردن در برאبـر غ کـ خم  مردم رא אز ذلّت بت پرستی و سر) آلهو علیه אهللا لیص(رم کامبر אیپ .بود )אلسالم علیه(

 )אلسـالم  علیه( نیحس کאین. رא به پایین کشانید کد و سردمدאرאن کفر و شرאهی رهانیخدא و ذلّت جهالت و گمر
و  ادهـا آورد یامبر رא به یپ ۀشد فرאموش ۀرفت تا سیر کرد؛ می مقصد قیام مین یرفت و برאی هم به همان رאه می

  :فرمود )אلسالم علیه(ن یه حسکگونه بود  نیא. ندکنی زنده یآفر رאه و رسم آن حضرت رא در عزّت

  .مرگ با عزّت אز زندگی با ذلّت بهتر אست ٣٦٧؛ي ذُلٍّاةٍ فِیرٌ مِنْ حَیعِزٍّ خَ يمَوْتٌ فِ

ـ رخـدא عز یدر برאبر غ: ستیگونه ز نید אیه باکآموزد  می )אلسالم علیه(ن یحس אز . لیـ ز و در برאبـر خـدא ذل  ی
خم کنند و  در برאبر حق سررو مرگ رא بر تسلیم شدن به باطل ترجیح دאد و دشمنان خود رא دعوت کرد تا  نیא

ن جهانی یه سربلندی אکه مردمان رא به عزّتی بخوאند ک نین برخاسته بود؛ אیאو برאی هم. رא אز آتش برهانند خود
 ۀهـایی کـه در مدرسـ    منان אست אنسـان عزّت مؤ ۀحسینی حماس ۀحماس. شان در آن אست دت آن جهانیو سعا

                                                 
  .۲۲۱، ص ۷۶، ج אألنوאر بحار؛ ۱۲۰، ص ۱، ج אلخصال. ٣٦٥

  .۴۱، ص אلعقول تحف. ٣٦٦

 فیمـا  ورאلمصـد  نفثـة ؛ ۶۷، ص ۱۷، ج אلعلـوم  عوאلم؛ ۱۹۲، ص ۴۴، ج אألنوאر بحار؛ ۶۸، ص ۴، ج شهرآشوب   אبن مناقب. ٣٦٧

رضا אلقمّي، تحقیق رضا אستادی، طبع یلي نفس אلمهموم، مکتبة بصیرتي، قـم،   ، عبّاس بن محمدאلعاشور یوم حزن به یتجدد
  .۶۱۹ص  ،ه ۱۴۰۵
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نـار سـتمگرאن جـز ذلّـت و     کبار سـتم و در   ریزّت אست و زندگی زقی همان عیه سعادت حقکאند  امبر آموختهیپ
بـزرگ آموزگـار    )אلسـالم  علیـه (ن یحسـ . رد و تن به ذلّت نسـپارد یه אنسان بمکست و سزאوאر آن אست یننگ ن

  .ستن و مردن אستیگونه ز نیא

 و به پیرویکند  بخش خود دعوت می حیات ۀعزّت، همگان رא به سیر ۀ، אسو)אلسالم علیه(حسین بن علی 
  :خوאند ش فرא مییאز رאه خو

  .رאه و رسم من برאی شما نمونه و سرمشق אست ٣٦٨؛أُسْوَةٌ يَّمْ فِکُفَلَ
 آزאدگـان و  ۀچنان درس پیامبر رא تحقّق عینی بخشید که سرمشقی روشن برאی هم )אلسالم علیه(حسین 
ـ حق אست، אنسان رא در رאه حـق پا  تیه برخاسته אز عبودکقی یعزّت حق .دאر برאی مبارزאن باشدیسنّتی پا دאر و ی

  .ن عزّتی אستیچن ۀسازد و نهضت حسینی برترین نمون یر میناپذ ستکش

ز یـ چ چیه هـ کـ وستن به حق، عزّتی یی و پیایدن אز تعلّقات دنیام عزّتی אست برخاسته אز بریام عاشورא پیپ
  .حتی دشمنان نیز بدאن אقرאر دאرند ،توאند آن رא نابود سازد نمی

  .אو جلوه دאرد ۀאست و אین حقیقت در جای جای حماسعزّت  ۀخود مدرس )אلسالم علیه(ن یهضت حسن
د و خانـدאن  ید به گوش مـردم رسـ  یزیعت با یدر ب )אلسالم علیه(ن یدر آغاز نهضت چون خبر مخالفت حس

حضـرت رא אز   ه آنکـ ردند کم به مقابله دאرد، برخی تالش یتصم )אلسالم علیه(ن یه حسکآن حضرت پی بردند 
ه یرنش در برאبر مستبدאن و سـتمگرאن توصـ  کرو به سازش با باطل و ستم و  نینند و אز אکمش منصرف یتصم
. آن بـود  ۀکه אو آموزگار عزّت و אحیاکنند ستادیم و אستوאر بر حقّ و عدل אکمح )אلسالم علیه(ن یردند، אمّا حسک

ـ زیوی رא به عـدم مقابلـه و سـازش بـا      ،)אلسالم هعلی(علی مؤمنان  אمیرאز فرزندאن  ٣٦٩،»فعمر אطر«چون  د ی
  :حضرت فرمود ،ردکه یتوص

ر بار ذلّت نخوאهم یو ز[نخوאهم دאد  هرگز تن به پستی ٣٧٠؛ي أَبَدًאةَ مِنْ نَفْسِیَّאلدَّنِ يلَا أُعْطِ
  ]. رفت

                                                 
، אلتـاریخ  فـي  אلکامـل ؛ ۲۳۵، ص ۱، ج אلخـوאرزمي  مقتل؛ ۱۴۵، ص ۵، ج أعثم   אبن فتوح؛ ۴۰۳، ص ۵، ج אلطبري تاریخ. ٣٦٨
، אلسیّد محسن אالمین אلعـاملي، مطبعـة אلعرفـان،    אلحسین مقتل في אالشجان لوאعج؛ ۱۹۰، ص ومنفس אلمهم؛ ۴۸، ص ۴ ج

אلـرزّאق אلموسـوي אلمقـرّم، مکتبـة بصـیرتي، قـم،        ، عبـد אلحسـین  مقتل؛ ۹۴ص . אفست مکتبة بصیرتي، قم ،ه ۱۳۳۱صیدא، 
  .تآمده אس» بِيَّ«؛ در برخی منابع ۴۱۵، ص ۳، ج אلصحابة حیاة؛ ۲۱۸ص  ،ه۱۳۹۴

. אسـت » عباد بن ربیعة بن یحیـی «حبیب دختر  ، אمّ»صهبای ثعلبیه«אز  )אلسالم علیه(مؤمنان  אز فرزندאن אمیر »عمر אطرف«. ٣٦٩
بود کـه   )אلسالم علیه(مؤمنان  مان به دنیا آمدند و אو آخرین فرزند אمیرأتو» رقیّه«بود و אو و خوאهرش » אلقاسم אبو«وی  ۀکنی

 فقط אز سوی پدر نسب علوی دאشـت؛  אند که گفته» عمر אطرف«رو  אو رא אز אین. آور و فصیح و بلیغ بود فردی زبان. به دنیا آمد
ندلسي، אلطبعة אألولی، دאر אلکتب אلعلمیـة، بیـروت،   محمد علي بن אحمد بن سعید بن حزم אأل ، أبوאلعرب أنساب جمهرة: ک. ر

 محمـد  أبـو אلـدین    ، موفـق אلقرشـییّن  أنسـاب  في אلتبیین؛ ۱۳۸ ـ ۱۳۹، ص ۱۹، ج مختصر تاریخ دمشق؛ ۳۷ص ، ه ۱۴۰۳
 بن אحمد بن قُدאمَة אلمَقْدِسي، حقّقه و علّق علیه محمد نایف אلـدلیمي، אلطبعـة אلثانیـة، عـالم אلکتـب، مکتبـة אلنهضـة        هللاא عبد

אلحسـین אلمـروزي   طالـب אسـماعیل بـن     אلـدین أبـو   ، عزیزאلطالبییّن אنساب في אلفخري؛ ۱۳۷ص  ،ه۱۴۰۸אلعربیة، بیروت، 
، אلتهـذیب  تهـذیب ؛ ۱۷۳ص ، ه ۱۴۰۹אألزورقاني، تحقیق אلسیّد مهدي אلرّجائي، אلطبعة אألولی، مکتبة אلمرعشي אلنجفي، قم، 

  .۲۳۶، ص ۱אنتشارאت جاویدאن، تهرאن، ج  رضا אلقمّي، ، عبّاس بن محمدאآلمال  منتهي؛ ۴۲۷، ص ۷ ج

  .۲۷، ص אللهوف .٣٧٠
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ـ   مظهر عزّت نبوی אست و پیوسته אین شأن خود رא אعالم می )אلسالم علیه(حسین   אی باشـد  هکرد تـا نمون
  .عزّت خویش و زنده به عزّت אست ۀکشت )אلسالم علیه(ن یحس. روییآموزی و پ برאی درس

ت یش אز هر زمان، אنسانیز אست و אمروز بیهای عز ت אنسانیمال جامعه در تربکن و صحّت فرد و یقوّت د
 אمّا علل אیجاد عـزّت و . ها عزّت אست و کاروאن دین در معرض تهاجم و تهدید אست و تنها سنگر حافظ حیثیت

ن یشینی بار آورد و موسم پیرد و حسک کتوאن در אین جهت تدאر م مبانی میدאکدאم אست؟ بر אساس کحفظ آن 
  به گلزאر آورد؟

   عزّت ۀعلل موجده و مبقی

عوאملی کـه   ٣٧١عزّت وאرد شده אست، ۀعلل موجده و مبقی ۀبار عزّت مطالبی بسیار در در سخنان پیشوאیانِ
ـ هـا فـرد عز   آن کوی تربیت کرد، عوאملی که با تـدאر نب ۀتوאن فرد رא در چارچوب سیر ها می آن ۀسای در ز و در ی
  :شود ن علل אشاره میین אیتر نون به مهمکא. شود ر مییناپذ ستکم، رאسخ و شکر، محیجه نفوذناپذینت

  אطاعت خدא

ـ ر عـزّت روא آو امیـ אز پ. بخشد ز چون بندگی و אطاعت خدא آدمی رא عزّت نمییچ چیه ه کـ ت شـده אسـت   ی
  :فرمود

دאوند هر روز ندא خ٣٧٢؛یزَطِعِ אلْعَزِیُنِ فَلْیزُ فَمَنْ أَرَאدَ عِزَّ אلدَّאرَینَا אلْعَزِأَ: وْمٍلَّ یَقُولُ کُمْ یَکُإِنَّ رَبَّ
ه خوאهـان عـزّت دو جهـان אسـت     شمایم و هرکـ  و قاهر که من پروردگار عزیزدهد  می

  .ندکز رא אطاعت یخدאی عز

 کنـد و אز אو موجـودی سـرאفرאز    نهایـت عزیـز و قـوی مـرتبط مـی      یناچیز و حقیر رא به ب ۀطاعت خدא ذرّא
ه بـه عظمـت   کـ  آید و آن عزّت حقیقی به دست نمی ه بر אوکیست و جز با تא عزّت باالصالة אز آنِ خدא. سازد می

الم علـی  کـ ه در کـ  دאشت، چنـان  ز در منظر אو قدری نخوאهدیچ چیه هکابد ی ابد، چنان عظمت میی خدא رאه می
  :آمده אست )אلسالم علیه(

ـ  ـ      يعَظُمَ אلْخَالِقُ فِ ـ أَعْ يأَنْفُسِـهِم فَصَـغُرَ مَـا دُونَـهُ فِ ـ آفر٣٧٣؛نِهِمْیُ  دگار در روح و جـان ی
  .شان خُرد אستیها دهیست در دא رده אست، پس هر چه جز אوکبزرگ جلوه ]  زگارאنیپره[

 ۀپذیرد و אلبته אگر אین نباشد، دنیا در دید کند و هرگز خوאری نمی یچنین کسی در برאبر غیرحق سر خم نم
شـوאی  یه پکـ طـور   ز خوאر و بـرده خوאهـد بـود، همـان    یس و هر چکאنسان بزرگ خوאهد نمود و אو در برאبر هر 

  :باره فرموده אست در אین )אلسالم علیه(ان علی یپارسا

                                                 
، ۶ ج ،ه ۱۴۰۳ ــ  ۱۴۰۵حمد محمدي אلریشهري، אلطبعة אألولی، مکتب אالعالم אالسـالمي، قـم،   ، مאلحکمة میزאن: ک. ر. ٣٧١

  .۲۹۰ ـ ۲۹۴ص 

، ج אلعمّال کنز؛ ۳۹۳، ص ۲، ج אلصافي تفسیر؛ ۳۶۴، ص ۲، ج אلجامع جوאمع تفسیر؛ ۴۰۲، ص ۴، ج אلبیان مجمع تفسیر .٣٧٢
  .۳۵۲ ، ص۴، ج אلثقلین نور تفسیر ؛۱۲۰، ص ۷۱، ج بحار אألنوאر؛ ]»...مُ אلْعَزِیزُرَبُّکُأَنَا : لَّ یَوْمٍإِنَّ אللَّهَ یَقُولُ کُ«[ ۷۸۴، ص ۱۵

 طالـب    أبـي  بـن  علـي  אمیرאلمـؤمنین  خصـائص : ؛ و قریب به همین۱۳۰، ص אلخوאص تذکرة؛ ۱۹۳ ۀ، خطبאلبالغه نهج .٣٧٣

  .۷۷ ، صאلسالم علیه
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یهَـا  ، فَـانْقَطَعَ إِلَ یאللَّـهِ تَعَـالَ   یقِعُهَا مِنْ قَلْبِهِ، آثَرَهَا عَلَبُرَ مَوْینِهِ وَکعَ يا فِیمَنْ عَظُمَتِ אلدُّنْ
  ٣٧٤.وَصَارَ عَبْدًא لَهَا

د آن رא بر خدאی مقـدّم  یگاه آن در دلش بزرگ نمایند و جاکאش جلوه  دهیا در دیه دنک آن
  .אو شود ۀو جز آن به چیزی نپردאزد و بند دאرد

که حـق در وجـود آدمـی جلـوه کنـد یـا دنیـا در         همین حقیقت אست אین ها در ها و ذلّت عزّت ۀهم ۀریش
  .دیبزرگ نما אش دیده

 אنسان .آید با عزّت אست، عزّتی که جز در سایه אطاعت حق به دست نمی ها صفات و مختصّات אنسانِ אین
 و فرمانبردאری אو ز دאشتن אمر خدא در אطاعتیعز .د آن رא אز خدא و به سبب אطاعت אو بخوאهدیخوאهان عزّت، با

 )אلسالم علیه(مؤمنان  אمیرאز . ستیمال نکن یز چون آن رאهگشا به אیچ چیابی אست و هی د عزّتیلکه کست א
  :وאرد شده אست

  ]. خدאی[گر به سبب אطاعت و فرمانبردאری ست میچ عزّتی نیه ٣٧٥؛إِلَّا بِالطَّاعَةِلَا عِزَّ 

 ی وجود دאرد و אنسان در مدאر אطاعت حق אست، عـزّت نیـز  مادאم که אین رאبطه میان مخلوق و خالق هست
ه عـزّت  کـ س به درستی پ .אی نخوאهد دאشت بار بهره ی خفّتن عهد אلهی خارج شود، جز ذلّتیهست و چون אز א
  ٣٧٦﴾اًإِنَّ אلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعفَ﴿ :ستא به تمامی אز آنِ خدא

شئون زندگی אعـم אز   ۀود رא در همدهد که عزّت خ دאر میمسلمانان هش ۀאین آیه به هم
ینـد،  اسی و مانند آن در دوستی با دشـمنان אسـالم نجو  یشئون אقتصادی و فرهنگی و س

سـت و  א هـا  عـزّت  ۀهم ۀندی قرאر دهند که سرچشمخدאو کگاه خود رא ذאت پا بلکه تکیه
قابـل  دאشتند  سی ببخشند و نه אگر میکه به کر خدא، אز دشمنان אسالم نه عزّتی دאرند یغ

  ٣٧٧.אعتماد بودند
 و אین ٣٧٨عزّت אست ،سازد אی که نصیب فرد و جامعه می ترین نتیجه و ثمره آری אطاعت و بندگی خدא کم

ند به کزگاری به تن یوشد و لباس پرهکرد و در طاعت אو یه بندگی خدא پذهرکه کسنّت و ناموس אلهی אست 
  .قی رسدیאرجمندی حق

   تقوאی אلهی

سـازد و אو رא אز آسـیب و سسـتی و     که آدمی رא مصون و محکم و אسـتوאر مـی   تقوאی אلهی پوششی אست
زی یبه معنای حفظ و نگهدאری چ وقایةو אست  وقایةאز  تقوא«: نویسد رאغب אصفهانی می. کند حفظ می نارאستی

ن אز آنچه قرאر دאد) محافظ( هو تقوא یعنی نفس رא در وقای رساند ب مییان و آسیه به אو ضرر و زکאست אز هرچه 
  ٣٧٩.»]ان رساندیب و زیبدאن آس[رود  بیم می

                                                 
  .۱۶۰ ۀ، خطبאلبالغه نهج. ٣٧٤

  .۳۹۳ص  ،۶، ج אلحکم غرر شرح. ٣٧٥

  .۱۳۹ /نساء. ٣٧٦

  .۱۷۰، ص ۴، ج نمونه تفسیر. ٣٧٧

  .۲۱ص  ،ش. ه ۱۳۶۰آبادی، نهضت زنان مسلمان،  علی شاه محمد، אلبحار رشحات» .أَقَلُّ نَتَائِجِهَا אلْعِزَّةُ«. ٣٧٨

  .۵۳۰، ص אلمفردאت. ٣٧٩
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  :امبر عزّت فرموده אستیپ

ن مردمـان  یتـر  ه با عزّتکه دوست دאرد هرک ٣٨٠؛تَّقِ אللَّهَیَونَ أَعَزَّ אلنَّاسِ فَلْکُیَمَنْ أَرَאدَ أَنْ 
  .ندکشه یباشد پس تقوאی אلهی پ

 وאرد شـده  ،)אلسـالم  علیه(علی  ،مؤمنان אمیر آفرین אست که אز تقوאی אلهی در אرجمندی آدمی چنان نقش
  :ه فرمودکאست 

  .ستیتر אز تقوא ن چ عزّتی عزّت بخشیه ٣٨١؛ عِزَّ أَعَزُّ مِنَ אلتَّقْوَی لَا

تقوא  ؛شاندک د و خودخوאهی به گمرאهی میینما تقوא رאه می ؛ندگیکدری سرאف آورد و پرده تقوא سرאفرאزی می
 سـازد و  تقوא אسـتوאر مـی   ؛آورد کند و نافرمانی به אسارت در می تقوא آزאد می ؛سازد کند و گناه خوאر می אرجمند می

  :)אلسالم علیه( میر بیان علیو فرموده אست אیکپاشد و چه ن مییت فرونفسان

  .سازد ل مییاری ذلکبخشد و تبه تقوא عزّت می ٣٨٢؛تُعِزُّ، אلْفُجُورُ تُذِلُّ  אلتَّقْوَی

אی تنگاتنگ میان تقوא و عزّت وجود دאرد و هر چه بر آن אفـزوده شـود    رאبطه نسبتی مستقیم و ،אین بر بنا
  .ابدی فزونی می אین

 عزّت، همان تقوאی سـرِ  ۀست؟ آیا تقوאی موجدא آفرین و کارساز אست کدאمین تقوא אین تقوא که چنین نقش
  ارزه אست؟های زندگی و مب ز אز صحنهیی אست؟ همان تقوאی گریایست؟ همان تقوאی رא ها زبان

 نبوی ۀتقوאی حقیقی و אنحرאفات گردאگرد آن رא کنار زد و گفت که تقوא در سیر ۀکنند کهای تاری باید پرده
  .اندیبا خود رא بنمایقت زین حقیش باشد و אیانگر خویبخش خود، ب ست تا آن تقوאی عزّتین نیدאمک

   تقوאی دلیل، نه تقوאی فریب

آن شده אسـت و   ۀسخنان نورאنی معصومان وאالترین تمجیدها دربار تقوאیی که در آیات شریف אلهی و در
. אسـت  تقـوאی دلیـل  نیست که  تقوאی فریبאیمان אست،  ۀאن אست و אین تقوא موجده و مبقیات مؤمن بدیح ۀهم

  .ستא ه تقوאی رאهبر و رאهنماکست یا نیب و ریبخش، تقوאی فر تقوאی عزّت

د אگر אز یא مان آوردهیه אکسانى کאى  ؛اًمْ فُرْقَانجْعَلْ لَکُللَّهَ یَتَتَّقُوא א نَ آمَنُوא إِنْیهَا אلَّذِیُّا أَیَ﴿
  .٣٨٣﴾دهد یقرאر م] حق אز باطل[ص یتشخ] روىین[د برאى شما یخدא پروא دאر

و تظـاهر بـدאن کـار خـود رא      کبا تمسّطلبان و ستمگرאن  و دنیاتقوאی فریب آن تقوאیی אست که خودکامگان 
خویش مردمـان   ۀمدאرאن آنان با تحریف مفاهیم دینی و به کار گرفتن آن در جهت منافع قدرت. دهند موجّه جلوه می
  .کنند אی بیش نیست و هرگونه که خوאستند با آن بازی می دین در نزد آنان ملعبه. کشانند رא به گمرאهی می

                                                 
؛ ۹۸، ص ۲، ج אلیعقـوبي  تـاریخ : ک. ؛ و نیـز ر ۲۸۵، ص ۷۰، ج אألنـوאر  بحـار ؛ ۱۰، ص ۲؛ ج ۳۵۱، ص ۱، ج אلفوאئـد  کنز. ٣٨٠

، אلثمـالي אألزدي אلمعـروف بـالمبرّد    אالکبـر  אلعبّاس محمد بن یزید بن عبد ، أبوאلتصریف و אلنحو و دبאأل و אللغة في אلکامل
، ۱ ج، ه ۱۳۵۶والده، אلقـاهرة،  أحمد محمد شـاکر، אلطبعـة אألولـی، شـرکة مصـطفی אلبـابي אلحلبـي و        أتحقیق زکی مبارک، 

  .۱۷۹ ص

  .۳۷۱، حکمت لبالغهא نهج. ٣٨١

  .۳۹، ص ۱، ج אلحکم غرر شرح. ٣٨٢

  .۲۹ /אنفال. ٣٨٣
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پروא و متظاهر بـه   عالمان بیشگان و مستبدّאن، یپ ن ستمینار אکی אست و אلبته در ین تقوאیب چنیتقوאی فر
 همانـان کـه کمـر   . نـد א گر کردאر و رفتار آنان و عامل אستحمار مظلومان و مستضـعفان  تقوאیی هستند که توجیه

. ابـد یخوאسـتند، تحقّـق    ه آنان برאی نجات بشر میکستند و به نام אسالم نگذאشتند آنچه رא کامبر و علی رא شیپ
  :فرمود )المאلس علیه(زگارאن علی یشوאی پرهیپ

ـ  وَ كٌعَالِمٌ مُتَهَتِّ يقَصَمَ ظَهْرِ ـ   یَ؛ فَالْجَاهِـلُ  كٌجَاهِـلٌ مُتَنَسِّ אلْعَـالِمُ  کهِ وَغِـشُّ אلنَّـاسَ بِتَنَسُّ
  ٣٨٤.هِکِنَفِّرُهُمْ بِتَهَتُّیُ

سـتند؛ پـس جاهـل    کمآب پشـت مـرא ش   ده و جاهل زאهدنما و مقدّسیپروא و در عالم بی
ـ پـروא و در  دهد و عـالم بـی   ب مییخود مردم رא فر مآبیِ ن با مقدّسیمتظاهر به د  ده بـا ی

  .سازد زאن مییگر]  نیאز د[دری و کردאر خود مردم رא  پرده
 پروא و دریده به دین و باور دینی سوز אست و هیچ چیز چون عالم بی برאندאز و خانمان تقوאی فریب دین

باره  و אوصیای آن حضرت در אین) آلهو علیه אهللا لیص(رم کامبر אیه پکست א ن رویب نزده אست و אز همیآس
رم کامبر אیه پکرده אست کت یروא )אلسالم علیه(نی به אسناد خود אز אمام صادق یلکخ یش. אند هشدאرها دאده

  :فرمود) آلهو علیه אهللا لیص(

 »ا؟یאلـدُّنْ  يمَا دُخُولُهُمْ فِوَ! لَّهِא رَسُولَ אل«َ: لَیقِ. [دْخُلُوא فِي אلدُّنْیامْ یَאلْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ אلرُّسُلِ مَا لَ
  ٣٨٥.»مْکُنِیدِ  یفَاحْذَرُوهُمْ عَلَ كَאتَّبَاعُ אلسُّلْطَانِ؛ فَإِذَא فَعَلُوא ذلِ«:] قَالَ

 ،אی رسول خدא«: گفتند. [م که در دنیا وאرد نشده باشندند مادאא امبرאنیهان אمانتدאرאن پیفق
ردنـد אز  کن یه چـون چنـ  کـ روی אز سـلطان،  یپ«:] فرمود »ست؟یا به چیورودشان در دن

  .»دینکز ید و پرهین خود بترسیشان بر دیא
 אی אش نقابی برאی پوشاندن دنیادوستی و وسیله عالم دوستدאر دنیا دربند دنیای خویش אست و دیندאری

نان یא ٣٨٦.و متعهد به آن אست) ایدن(ش یدوست حافظ محبوب خویاعالم دن. پرستی אست ن جاهیبرאی تأم
  :ه فرمودکند یالم خدאکصدאق روشن م

 كَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولئِیَلِ אللَّهِ وَیصُدُّونَ عَنْ سَبِیَا عَلَی אلْآخِرَةِ وَیاةَ אلدُّنْیسْتَحِبُّونَ אلْحَیَنَ یאلَّذِ﴿
دهنـد و مـانع رאه خـدא     یکه زندگى دنیا رא بر آخـرت تـرجیح مـ   همانان ؛ دٍیضَلَالٍ بَعِ يفِ
  .٣٨٧﴾ه در گمرאهى دور و درאزى هستندکشمارند آنانند  یرא کج مشوند و آن  یم

  .ترین אمور אست אز مهم باوری هیز אز אیشان برאی حفظ دین و دینن گروه و پریشناخت א

                                                 
؛ ۱۰ ــ  ۱۱، ص אلوאعظین روضة؛ ۵۸، ص ۱، ج אلعلوم  إحیاء؛ ۶۹، ص ۱، ج אلخصال: ک.؛ نیز ر۷۴ ـ ۷۵، ص אلمرید منیة. ٣٨٤

؛ ۱۲۴، ص ۱ج  ،אلبیضـاء  אلمحجّـة ؛ ۱۳۰؛ אلصّـوאعق אلمحرقـة، ص   ۱۳۹، ص אألنـوאر  مشـکاة ؛ ۸۲، ص ۱، ج אلخوאطر تنبیه
، سلیمان אلقندوزي אلحنفي، مؤسّسة אألعلمي للمطبوعات، بیـروت،  אلمودّة ینابیع؛ ۱۱۱، ص ۲؛ ج ۲۰۸، ص ۱  ، جאألنوאر  بحار

  .۱۱۴، ص ۲ج 

، אألنـوאر  بحـار ؛ ۱۲۸، ص ۱، ج אلبیضـاء  אلمحجّـة ؛ ۱۲، ص אلدین معالم؛ ۶۴، ۴۶، ص אلمرید منیة؛ ۴۶، ص ۱، ج אلکافي. ٣٨٥
  .۱۱۰، ۳۶، ص ۲ ج

خرאج و مقابلة و تصحیح אلسیّد هاشم אلرسـولي، دאر אلکتـب   إباقر אلمجلسي،  ، محمدאلرسول آل أخبار شرح في אلعقول مرآة. ٣٨٦
  .۱۴۹، ص ۱ج  ،ش. ه ۱۳۶۳אإلسالمیة، 

  ۳ /אبرאهیم. ٣٨٧
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   تقوאی بصیرت، نه تقوאی جهالت

 زیرא تقوאی אلهـی در معنـای حقیقـی آن    ؛بخش تقوאی جهالت نیست که تقوאی بصیرت אست تقوאی عزّت
  .ستא زא بصیرت

قـت  یدر حق؛ رُوא فَـإِذَא هُـمْ مُبْصِـرُونَ   کَّطَانِ تَـذَ ینَ אتَّقَوْא إِذَא مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ אلشَّیإِنَّ אلَّذِ﴿
بـه  ] خدא رא[شان رسد یطان بدیאى אز جانب ش پروא دאرند چون وسوسه] אز خدא[ه کسانى ک
  .٣٨٨﴾نا شوندیناگاه به اد آورند و بی

 .کنـد  سازد و אو رא אز کژی و پلشتی حفظ مـی  کند و دل אو رא بصیر می ی رא باز میتقوאی حقیقی چشم آدم
مؤمنـان   אمیـر אز . نندک وری عبادت میکه אز سر جهالت و کست ین، تقوאی متعبّدאنی نیشده در د تقوאی سفارش

  :ه فرمودکت شده אست یروא )אلسالم علیه(

ماننـد  ]  قیـ عم[متعبّد بدون فهم ٣٨٩؛بْرَحُیَلَا دُورُ وَیَلطَّاحُونَةِ حِمَارِ אکَرِ فِقْهٍ یغَ  یאلْمُتَعَبِّدُ عَلَ
  .برد ی نمییگردد و رאه به جا ه به دور خود میکאست اب یخر آس

ـ ام خود فرو برده אست و دکاری رא در یخ بسیه در طول تارکی אست یتقوאی جهالت אز آن دست تقوא ن و ی
 ها رא دیده אست کـه אز چنـین کسـانی جـز کـوری و      ترین آسیب باوری אز متّصفان به تقوאی جهالت بزرگ دین
ـ کـ  نیرغم א ه علیکند א ن گروه خوאرج نهروאنیمصدאق بارز א. شود فهمی و خودمحوری مشاهده نمی جک ن یه אز ب

  .تا نهفته אسیافته یاری ظهور یאند، روحشان زنده אست و در بس رفته

 گرא، مردمانی ظاهربین و قشری ،روح و تعبّدی بی ککی خشتنسّ ؛و تعبّد کخوאرج مردمانی بودند אهل تنسّ
  :شان فرموده بود ۀبار در) آلهو علیه אهللا لیص(رم کامبر אیپ. ن و خودمحوریفهم و نادאن، خودب جک

ـ کَمْرُقُـونَ مِـنَ אلْإِسْـلَامِ    یَمْ، هُجَاوِزُ تَـرَאقِیَ قُرْآنَ لَا یُقْرَؤُونَ אلْیَمْ قَوْمٌ کُخْرُجُ مِنْیَسَ مْـرُقُ  یَا مَ
  ٣٩٠.ةِیَّאلسَّهْمُ مِنَ אلرَّمِ

رود و  شان فرאتر نمییه אز گلوکخوאنند در حالی  ه قرآن میکند یآ د مییאز شما گروهی پد
  .روند رون مییאز אسالم ب ،شود مان خارج میکه אز کری یمانند ت

 ملی و אعتقاد به بند بودند אمّا به سبب فقدאن بصیرت دینی و بصیرت ع آنان سخت به ظوאهر دین پای

                                                 
  .۲۰۱ /אعرאف. ٣٨٨

الْحِمَـارِ  אلْمُتَعَبِّدُ بِغَیْرِ فِقْـهٍ کَ «: شده אستچنین روאیت  )وآله علیه אهللا صلی(؛ همین معنا אز پیامبر אکرم ۲۴۵، ص אالختصاص. ٣٨٩
شجاع شیرویة بن شهردאر بن شـیرویة אلـدیلمي، تحقیـق אلسـعید بـن بسـیوني        ، أبوאلخطاب بمأثور אلفردوس ؛»فِي אلطَّاحُونَةِ

  .۱۹۷، ص ۴ج ، ه ۱۴۰۶زغلول، دאر אلکتب אلعلمیة، بیروت، 

؛ ۲۱ ــ  ۲۲ص ، ه ۱۴۰۲للمطبوعـات، بیـروت،    ي، مؤسّسة אألعلميאلنیسابور يزْدمحمد אلفضل بن شاذאن אأل أبو ،אالیضاح. ٣٩٠
 مسـند ؛ ۱۱۰، ص ۳ج ، ه ۱۳۹۶، دאر אلکتب אلعربي، بیروت، يאلقاسم بن سلّام אلهرو عبید أبو، غریب אلحدیث: قریب به همین

، ۲، ج אالشـرאف  ابأنسـ ؛ ۱۷۱، ص ۷، ج مسـلم  صـحیح ؛ ۲۱۴، ص ۲، ج אلـدאرمي  سـنن ؛ ۳۳، ص ۳، ج حنبـل  بـن  حمدأ
ــل؛ ۳۷۵ ص ــي אلکام ــة ف ــائص؛ ۹۵۵، ۹۲۰، ص ۳، ج دبאأل و אللغ ــر خص ــؤمنین  أمی ــرّم אلم ــه ک ــه אللَّ ؛ ۵۳، ص وجه

 אللبیـب  אلطالـب  کفایة؛ ۵۱۱ ـ ۵۱۲، ص ۵؛ ج ۲۰۶، ص ۲، ج אلخطاب بمأثور אلفردوس؛ ۵۷، ۵۳، ص يאلمغازل   אبن  مناقب

، אلطبعة אألولی، دאر אلکتب אلعلمیة، يبکر אلسیوط  אلرحمن بن أبي دین عبدאل  ، جالل)אلکبری אلخصائص( אلحبیب خصائص يف
  .۲۵۰، ص ۲ج  ،ه ۱۴۰۵بیروت، 



۱۱۲  

Sireh 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir  

که عقل رא تعطیل  و به دلیل אین ٣٩١ها رא אنجام دאد که تکالیف אمری تعبّدی אست و باید چشم بسته آن אین
آنان به سبب ناآشنایی بـا روح فرهنـگ אسـالمی و تقـوאی     . کرده بودند، با عزمی رאسخ به وאدی هالکت رفتند

جـا کـه אسـالم و     کردنـد تـا آن   ود تکفیر و تفسیق مینظری بودند که هر که رא جز خ جهالت چنان دچار تنگ
کـافر   ،پذیرفتنـد  هـا رא نمـی   دאنستند و سایر مسلمانان رא کـه אصـول عقایـد آن    مسلمانی رא منحصر به خود می

خوאرج به سبب אین عقاید، صبح کردند در حالی که تمـام مـردم روی زمـین رא کـافر و همـه رא       ٣٩٢.خوאندند می
  ٣٩٣.دאنستند ر آتش میאلدم و مخلّد د مهدور

 روح و فاقـد بصـیرت و אسـالمی    و بـی  کپیشگی و تنسّـکی خشـ   تقوאی جهالت خوאرج به صورت عبادت
ـ   و رآندאری، تالوت ق آنان אز نظر عبادت، شب زنده. نظرאنه جلوه دאشت تنگ  کپرهیز אز محرّمات سـخت متنسّ

  .رتیبودند אمّا بدون روح و فاقد شعور و بص

 گذرאندنـد و  ها رא به نماز می در برאبر چنین متنسّکانی قرאر دאشت، عابدאنی که شب )المאلس علیه(אمام علی 
  ٣٩٤.אند گونه نوشته نیشان א ۀبار که در رא به روزه، چنانروزها 

 چنـین وאرد شـده   ٣٩٥کننده بر אساس بصـیرت،  אز پیامبر دعوت. بصیرت پرهیزگارאن بی: گونه بودند آنان אین
  :אست

خوאب در حال علم אز نماز در حال جهل بهتر  ٣٩٦؛جَهْلٍ  یرٌ مِنْ صَلَاةٍ عَلَیمٍ خَعِلْ  نَوْمٌ عَلَی
  .אست

ها رא به نماز و تالوت قـرآن   د مردی אز خوאرج شبیوقتی شن )אلسالم علیه(مؤمنان  אمیر
نَـوْمٌ  « :رت و تقوאی جهالت فرمودیبص عبادت بی ۀبار گذرאند برאی آگاهی بخشیدن در می
ـ ن אز نماز در حـال ترد یقیخوאب در حال  ٣٩٧؛كٍّشَ یرٌ مِنْ صَلَاةٍ فِینٍ خَیقَِی  عَلَی د بهتـر  ی
  .»אست

 دאری زنـده  یابـد کـه خـوאب אو אز شـب     رسد، چنان אرزش می یابد و به یقین می که به بصیرت دست می آن
אسـتوאر و   ه فـرد رא کـ ی یآن تقـوא . بـرد بهتـر אسـت    ری به سر میکود فکو دو دلی و جهالت و ر ککه در ش آن

                                                 
  .۱۲۵ص  ،ش. ه ۱۳۴۹، مرتضی مطهری، אنتشارאت حسینیه אرشاد، אلسالم علیه علی ۀدאفع و جاذبه. ٣٩١

  .۱۶۶همان، ص  .٣٩٢

  .۱۲۷همان، ص  .٣٩٣

אللَّه بدرאن، אلطبعة אلثانیة، مکتبة אالنجلو   ، تخریج محمد بن فتحيאلکریم אلشهرستان دאلفتح محمد بن عب ، أبوאلنّحل و אلملل .٣٩٤
אمـین، אلطبعـة אلعاشـرة،     حمـد أ، אالسـالم   فجـر ؛ ۱۰۶، ص ۱ج ، ش. ه ۱۳۶۴אلمصریة، אلقاهرة، אفست منشورאت אلرضي، قم، 

  .۲۶۲ص . م ۱۹۶۹، بیروت، يאلکتاب אلعرب دאر

אم کرد با بینایى  یبگو אین אست رאه من که من و هر کس پیرو ؛مَنِ אتَّبَعَنِيأَنَا وَبَصِیرَةٍ   یאللَّهِ عَلَی دْعُوא إِلَقُلْ هذِهِ سَبِیلِيِ أَ﴿. ٣٩٥
  .۱۰۸ /یوسف .﴾کنیم يبه سوى خدא دعوت م

، ۱۰ ، جאلعمّـال  کنـز ؛ ۶۷۸، ص ۲، ج אلصـغیر  אلجـامع ؛ ۲۵، ص אلمریـد  منیـة ؛ ۲۴۷، ص ۴، ج אلخطاب بمأثور אلفردوس. ٣٩٦
  ]. آمده אست» مَعَ عِلْمٍ«منابع  یدر برخ. [۱۸۵، ص ۱، ج بحار אألنوאر؛ ۲۱، ص ۱، ج אلبیضاء אلمحجّة؛ ۱۴۰ ص

، ۲ ، جאلحکـم  غـرر ؛ ۷۰ ــ  ۷۱، ص אلسـالم   علیه طالب   يأب بن يعل אلمؤمنین  أمیر  خصائص؛ ۹۷، حکمت אلبالغه  نهج .٣٩٧
  .۶۰۱، ص نوאرאأل منبع و سرאرאأل جامع؛ ۲۹۴ ص
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رא رאه حق یز ؛رت אستیه تقوאی بصکست یدאرد، تقوאی جهالت ن میه سازد و אو رא در همه حال نگ یر مینفوذناپذ
  .ردکتوאن طی  ی نمیینایرא جز به ب

   تقوאی مصونیت، نه تقوאی محدودیت

 بخش تقوאی محدودیت نیست که تقوאی مصونیت אست، تقوאی ضعف نیسـت، تقـوאی قـوّت    تقوאی عزّت
نظر خاص خـویش   د مرتضی مطهری با دقّتیאستاد شه. نیآفر ن אست و نوع دوم عزّتیآفر نوع אوّل ذلّت אست؛
  :دیفرما باره می در אین

های معاصی حفظ کند، אز موجبـات   ه خود رא אز آلودگیک که אنسان برאی אین نوع אوّل אین
بیه کسی که برאی رعایت ط گناه دور نگه دאرد شیشه אز محیند و خود رא همکها فرאر  آن
ب و אز موجبات אنتقال وریکط مرض و میند خود رא אز محک وشش میکخود  ۀאلصحّ حفظ
  . ...ماری دور نگه دאرد یب

ت روحـی و  یه به אو مصـون کآورد  ه در روح خود حالت و قوّتی به وجود میک نوع دوم אین
و موجبـات گنـاه و   ل یه وسـا کـ رد یـ طـی قـرאر بگ  یه אگر فرضاً در محکدهد  אخالقی می

ه کـ شـود   نـد و مـانع مـی   ک روحی אو رא حفظ می ۀمعصیت فرאهم باشد، آن حالت و ملک
ه کند ک جاد مییت طبی אیلی در بدن خود مصونیه به وساکسی کند، مانند کدא یآلودگی پ

  .ندکب فالن مرض نتوאند در بدن אو אثر وریکگر مید

ت؛ אگر هم نام یت و مصونیمحدودن یفرق אست ب. ت אستیست، مصونیت نیتقوא محدود
تـوאن   آن وقت مـی ...  ت אستین مصونیه عکتی אست یم محدودیت بگذאریآن رא محدود
نـد، אمّـا   که אنسان رא אز موهبت و سعادتی محـروم  کزی گذאشت یت روی چینام محدود

ت یند مصونک انت مییند و אنسان رא אز مخاطرאت صک ه خطر رא אز אنسان دفع میکزی یچ
رאت یـ ی אز تعبیکـ ز یـ ت نیر به مصـون یتعب. زی אستین چیت؛ و تقوא چنیه محدودאست ن
ـ فرما لمـاتش مـی  کی אز یکـ ه در کאست  )אلسالم علیه(ن یאلمؤمن ریאم أَلَـا فَصُـونُوهَا   « :دی

  .دینکت درست یتقوא برאی خود مصون ۀتقوא رא حفظ کنید و به وسیل ٣٩٨؛»وَتَصَوَّنُوא بِهَا

دهد و  אخالقی و معنوی به אنسان آزאدی می ۀطور مستقیم אز ناحیאوّل و به  ۀدرج تقوא در
حـرص و طمـع و حسـد و     ۀتنـد رشـ  ک ت و بندگی هوא و هوس آزאد مـی ید رقّیאو رא אز ق

م در زندگی אجتماعی هـم  یرمستقیدאرد، ولی به طور غ شهوت و خشم رא אز گردنش برمی
آن . ت معنوی אسـت یرقّ ۀنتیجهای אجتماعی  ها و بندگی یتبخش אنسان אست، رقّ آزאدی
. نـد کאجتمـاعی، آزאد زنـدگی    ۀتوאند אز جنبـ  ل یا مقام אست نمیع پویه بنده و مطکس ک

گونه آزאدی به אنسـان   ، یعنی تقوא همه"مَلَکةٍ   کلِعِتْقٌ مِنْ "ییم ه بگوکلهذא درست אست 
  ٣٩٩».אست ت و آزאدیین حرّیه عکست، بلیت نید و محدودیپس تقوא نه تنها ق. دهد می

 کند و عزیز אست تقوאی مصونیت همچون دژی محکم و پناهگاهی مستحکم אست که אنسان رא حفظ می
  :فرموده אست )אلسالم علیه(مؤمنان  אمیره ک بخش، چنان و عزّت

                                                 
  .۱۹۱ ۀ، خطبאلبالغه هجن .٣٩٨

  .۷ ـ ۱۷، אنتشارאت حکمت، ص یمطهر ی، مرتضگفتار ده. ٣٩٩
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אی אسـت   ه تقوא خانـه کد یبندگان خدא بدאن ٤٠٠؛یزٍدَאرُ حِصْنٍ عَزِ  אِعْلَمُوא عِبَادَ אللَّهِ أَنَّ אلتَّقْوَی
  .چون دژ אستوאر

  :رد و فرمودکان ین وجه بیباتریقت تقوא رא به زیאی حق در خطبه )אلسالم علیه(ان علی یر بیאم

ن یتـر  نـه و نگهدאرنـده  ین گنجیتقوא برتـر  ٤٠١؛حْرَزُ حِرْزٍ وَأَعَزُّ عِزٍّأَنْزٍ وکَأَفْضَلُ   فَإِنَّ אلتَّقْوَی
  .ستא ها ن عزّتیتر بخش نگاهبان و عزّت

  زی، نه تقوאی گرزیتقوאی ست

ن אآفرین تقوאی گریز نیست که تقوאی ستیز אست، تقوאی قاعدین نیسـت کـه تقـوאی مجاهـد     عزّت تقوאی
مالی אنسان هجـرت و جهـاد אسـت،    که دو بال پروאز کد یآ ار و مبارزه به دست مییکپ ۀאین تقوא در عرص .אست

  .ت نفس و جهاد در رאه حقیهجرت אز ب

 جهاد در رאه خدא لباس تقـوא و زره محکـم אلهـی   . ست و تقوאی ستیز مالزم عزّتتقوאی گریز مالزم ذلّت א
در  ،)אلسـالم  علیـه (علـی   ،مؤمنـان  אمیر. نندکد لباس ذلّت و خوאری به تن ینند باکه بدאن پشت کאست و آنان 

  :ه فرمودیمشهور جهاد ۀخطب

دِرْعُ אللَّـهِ  یائِهِ وَهُوَ لِبَـاسُ אلتَّقْـوَی وَ  هُ لِخَاصَّةِ أَوْلِفَتَحَهُ אللَّ فَإِنَّ אلْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَאبِ אلْجَنَّةِ
ـ دُسَهُ אللَّهُ ثَوْبَ אلـذُّلِ وَشَـمِلَهُ אلْبَلَـاءُ وَ   هُ رَغْبَةً عَنْهُ أَلْبَکَفَمَنْ تَرَ. قَةُیجُنَّتُهُ אلْوَثِینَةُ وَאلْحَصِ ثَ یِّ

ـ أُدِبِهِ بِالْأَسْـدَאدِ وَ قَلْ  لَیضُرِبَ عَبالصَّغَارِ وَאلْقَمَاءَةِ وَ ـ   ی ـ ییعِ אلْجِهَـادِ وَ لَ אلْحَـقُّ مِنْـهُ بِتَضْ یمَ سِ
  ٤٠٢.مُنِعَ אلنَّصَفَאلْخَسْفَ وَ

وستان خاص خویش ه خدאوند آن رא به روی دکهمانا جهاد دری אست אز درهای بهشت 
کـه  ده אست و زره אستوאر אلهی אسـت  یه بر تن آنان پوشکست א تقوא ۀگشوده אست و جام

ه جهـاد رא وאگـذאرد و   هرکـ ]. کـه تیـر در آن ننشـیند   [ست א سیب نبیند و سپر محکم אوآ
شـاند و در  کخوאری بر تن אو پوشاند و فوج بال بـر سـرش    ۀند، خدאوند جامند دאیناخوشا

ع جهاد ییهای گمرאهی نهان گردد و به سبب تض دل אو در پرده. گی بماندیزبونی و فروما
  .وم و אز عدאلت محروم شودکبه خوאری محگردאن شود و  حق אز אو روی

ـ   سپارند و پای در رאه جهاد مـی  ه دل به خدא میکسانی אست کبخش تقوאی  تقوאی عزّت م بـر  یگذאرنـد و ب
  ٤٠٣.ستא ست و عزّت אز אوא دאنند که پیروزی אز سوی خدא دهند و می خود رאه نمی

تقـوאی دوری אز جامعـه و تـالش و کـار      تقوאی عزّت آفرین تقوאی گریز אز میدאن مبارزه و جهاد نیسـت، 
بـه عثمـان بـن    ) آلـه و علیـه  אهللا لیصـ (که پیامبر אکـرم   نیست که رهبانیت אمّت خاتم، غزو و جهاد אست چنان

  :مَظْعون فرمود

                                                 
  .۱۵۷ ۀ، خطبאلبالغه نهج. ٤٠٠

  .۸۸، ص ۲، ج אلخوאطر تنبیه .٤٠١

حمـد بـن دאود   أحنیفـة   ، أبـو אلطـوאل  אألخبـار ؛ ۳۶، ص ۲، ج אلتبیـین  و אلبیان: ؛ و قریب به همین۲۷ ۀ، خطبאلبالغه نهج .٤٠٢
، ۲، ج אلغـارאت ؛ ۲۱۱ص. م ۱۹۶۰אلکتـب אلعربیـة، אلقـاهرة،     אلمـنعم عـامر، אلطبعـة אألولـي، دאر إحیـاء      ، تحقیق عبديאلدینور
  .۳۰۹، ص خبارאأل يمعان؛ ۴، ص۵، ج אلکافي؛ ۲۰، ص ۱، ج دبאأل و אللغة في אلکامل؛ ۴۷۵ ـ ۴۷۴ ص

  .۱۱، کالم אلبالغه نهج: ک. ر. ٤٠٣



 ۱۱۵    ششمجلسه / سيره پيشوايان دينی

Sireh 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

  .ستא ت אمّت من جهاد در رאه خدאیرهبان ٤٠٤؛یلِ אللَّهِسَبِ يאلْجِهَادُ فِ يةُ أُمَّتِیإِنَّمَا رُهْبَانِ

ـ ردن و برکـ ار یـ ز و عزلـت אخت یردن به همه چکزندگی و پشت  کیاحت به معنای تررهبانیت و س دن אز ی
نبـوی   ۀکـه در سـیر   ٤٠٥ردن אسـت، کـ ار یهای شاق وאدאشتن و آوאرگی אخت اضتیخانوאده و جامعه و خود رא به ر

  :فرمود امبر زهد و تقوא و جهاد مییپ. شگان אستیزپیی ندאرد و تقوאی گریجا

تی یهـر אمّتـی رא رهبـان   ٤٠٦؛یلِ אللَّهِسَبِ يةُ هذِهِ אلْأُمَّةِ אلْجِهَادُ فِیَّرُهْبَانِةً وَیَّةٍ رُهْبَانِأُمَّ لِّکُإِنَّ لِ
  .ستא ن אمّت جهاد در رאه خدאیت אیאست و رهبان

ش یخـو  ۀبـار  و رسـمش جهـاد در رאه خـدא؛ و در   آور عزّت بـود و رאه   امیپ) آلهو  علیه אهللا لیص(رسول خدא 
  .אخالق من אست] در رאه خدא[جهاد  ٤٠٧؛»يאلْجِهَادُ خُلُقِ« :فرمود می

ه هرگز אز کامبر عزّت یشود و آن پ مالی جز با هجرت و جهاد طی نمیکر یات مبارزه אست و سیجوهر ح
 :دیگو سعید خُدْری אبو. خوאند ه رهبانیتی אین چنین میروאن خود رא بید، אصحاب و پیدאن جهاد دوری نگزیم

  :امبر فرمودیپ ،ندکرد تا אو رא سفارشی کر آمد و אز آن حضرت تقاضا امبیمردی نزد پ

تو رא بـه  ٤٠٨؛ةُ אلْإِسْلَامِیَّبِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رُهْبَانِ كَیعَلَءٍ وَ يشَ   لِّکُبِتَقْوَی אللَّهِ فَإِنَّهُ رَأْسُ  كَیأُوصِ
ه آن کـ هـاد  زی אست و بـر تـو بـاد بـه ج    یه آن سرِ هر چکنم ک تقوאی אلهی سفارش می

  .ت אسالم אستیرهبان

احت بـه معنـای   یت و سـ یـ ز و رهبانیی برאی تقوאی گریروאن אو جایامبر אسالم و پیپ ۀبدین ترتیب در سیر
  .ردن به خلق خدא وجود ندאردکنی و پشت ینش ری אز جامعه و گوشهیگ نارهک

  :אند ف אو گفتهیه در توصکبود  ،)אلسالم علیه(علی  ،مؤمنان אمیرز یאعالی تقوאی ست ۀنمون

  .ن אمّت بودیعلی پارسای خدא ترس א ٤٠٩؛هذِهِ אلْأُمَّةِ يَّرُهْبَانِ]  عَلِيٌ[انَ کَ

ـ ت و گریب و جهالت و محدودیبخش، تقوאی فر بدین ترتیب تقوאی عزّت ل، یـ ه تقـوאی دل کـ سـت بل یز نی
بندی به אصول حق و  یاتقوא پ، نگهدאری אستبندی به אصول و خود یتقوאی پا ،ز אستیت و ستیرت، مصونیبص

شـمرده   مـردود  ،رده אسـت کـ ن ین معیه دکن و אصولی یه אز نظر دکی אست یزهاینگهدאری خود אز تمام آن چ
  ٤١٠.دیآ قی به دست مییقی در پرتو تقوאی حقیعزّت אست و عزّت حق ۀشود و אین صیانت موجد می

                                                 
  .۲۸۱، ص ۱، ج אلعروس تاج: ؛ و قریب به همین۱۱۴، ص ۸۲، ج ۱۱۵، ص ۷۰، ج אألنوאر بحار؛ ۶۳، ص אلصدوق يאمال. ٤٠٤

، אلخصـال  ؛ و هـامش ۲۸۱، ص ۱، ج אلعـروس  تاج؛ ۴۳۲، ۲۸۰ ـ ۲۸۱، ص ۲، ج ثرאأل و אلحدیث غریب في אلنهایة: ک.ر. ٤٠٥
  .۱۳۸، ص ۱ ج

  .۳۱۱، ص ۴، ج אلعمّال کنز. ٤٠٦

  .۱۸۸، ص ۱، ج یאلمصطف حقوق بتعریف אلشفاء. ٤٠٧

  .۴۲۷، ص ۱، ج אلصغیر אلجامع؛ ۸۲، ص ۳، ج حنبل نب حمدأ مسند. ٤٠٨

אلدنیا، تحقیق    ي بن محمد אلمعروف بابن أبאهللا بکر عبد ، أبو)אلسالم  لیهع( طالب    يأب بن علي אلمؤمنین  أمیر אالمام مقتل .٤٠٩
  .۱۰۹ص ، ه۱۴۱۱، يسالمإلرشاد אאلطبع و אلنشر אلتابعة لوزאرة אلثقافة و אإل ، אلطبعة אألولي، مؤسّسةيباقر אلمحمود محمد

کنـد و   حقیقـت تقـوא رא بیـان مـي     ،گویـد  آنجا که אز متّقین سخن مي يدر فصّ هود אلحکم فصوصאلدین عربي در   محي. ٤١٠
کجاینـد متّقیـان؟ آنـان     ؛אلظَّاهِرَةُأَیْنَ אلْمُتَّقُونَ؟ أَيِ אلَّذِیِنَ אتَّخَذُوא אللَّهَ وِقَایَةً فَکانَ אلْحَقُّ ظَاهِرَهُمْ أَيْ عَیْنَ صُوَرِهِمُ «: نویسد مي

אنفس خود سازند در ذوאت و صفات و אفعال خویش، تا مستتر گردد ذوאت אیشان در ذאت حق و אفعال و صفات  ۀکه حق رא وقای
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   אنقطاع

ـ ز ؛ابدی زאن عزّت مییشود به همان م سته میر خدא گسیند و אز غک ه میکیه אنسان به خدא تکزאنی یبه م رא ی
ل یـ ه جبرئکـ در خبری مشهور آمده אسـت  . دیآ ر خدא به دست نمییست و جز با گسستن אز غא عزّت مختصّ אو

  :ن گفتید و چنیرس )وآله علیه אهللا صلی(رم کامبر אین خدمت پیאم

ـ أَحْبِبْ تٌ وَیِّمَ كَعِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّ! ا مُحَمَّدُیَ אعْمَـلْ مَـا شِـئْتَ    مُفَارِقُـهُ وَ  كَمَنْ شِئْتَ فَإِنَّ
  ٤١١.عِزُّهُ אسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ אلنَّاسِیلِ وَامُهُ بِاللَّیאعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ אلرَّجُلِ قِبِهِ وَ يٌّمَجْزِ كَفَإِنَّ

خـوאهی دوسـت    ه رא مـی ک אهی زندگی کن אمّا مردن אست، هرخو هر چه می ،אی محمد
ـ ن אمّا جـزאی آن رא خـوאهی د  کخوאهی ب ی אست، هر چه مییدאبدאر אمّا ج ه کـ د و بـدאن  ی

  .ازی אز مردمین دאری אست و عزّت אو در بی زنده شرאفت אنسان در شب

ر یگسستن אز غ ۀאرجمندی و بزرگی حقیقی در سای. تنبوی אس ۀموزش אنقطاع و عزّت یافتن در سیرن آیא
  .یدآ خدא به دست می

مؤمنان  אمیرאز . گردد ر مییناپذ ستکم و אستوאر و شکاطلبی آزאد شود محیوאهی و دنه אز خود و خودخهرک
  :ن وאرد شده אستیباره چن در אین )אلسالم علیه(

  .ابدیاد برد عزّت یا رא אز یهای دن ه بخششهرک ٤١٢؛یا عَزَّمَنْ سَلَا عَنْ مَوَאهِبِ אلدُّنْ

مال عزّت کاملشان به کامبرند به سبب אنقطاع یپ ۀرسهای کامل عزّت אلهی در مد جلوهه کامبر یای پیאوص
 ۀخالویـه همـ    بـر نقـل אبـن    که بنا )אلسالم علیه(مؤمنان  אمیر ۀشعبانی ه در دعایکست א ن رویدند و אز همیرس
  :ن آمده אستیچن ٤١٣אند، خوאنده امبر آن رא مییای پیאوص

امل به سـوی خـود عطـا    کא אنقطاع خدאی من مر ٤١٤؛كَیمَالَ אلِانْقِطَاعِ إِلَکَ يهَبْ لِ يهِإِل
  .فرما

אز אمام باقر . دאر ماندیابد و عزّتش پایرאند به عزّت دست یش بمیس طمع خوکه هر کست א ن سنّت خدאیא
  :ه فرمودکت شده אست یروא) אسالم لیهع(

  .رאندن طمع بخوאهیماندگاری عزّت رא با م ٤١٥؛אلْعِزِّ بِإِمَاتَةِ אلطَّمَعِ אُطْلُبْ بَقَاءَ

                                                                                                                                            
אلدین حسـین بـن حسـن      ، تاجאلحکم فصوص شرح ؛»אیشان باشد ۀאیشان در אفعال و صفات حق، پس حق عین صور ظاهر

  .۳۹۳ ـ ۳۹۴، ص ۱ج  ،ش. ه ۱۳۶۴تمام نجیب مایل هروي، אنتشارאت مولي، خوאرزمي، به אه

شَـرَفُ  «[ ۲۵۳، ص ۳، ج אالولیـاء  حلیـة ؛ ] آمده אسـت » أَحْبِبْ مَا شِئْتَ«[ ۷، ص ۱، ج אلخصال؛ ۱۹۴، ص אلصدوق אمالي. ٤١١
 ۱۹، ص ۱، ج אلصـغیر  لجـامع א؛ ۱۰، ص ۴، ج بغـدאد  تـاریخ ؛ ۴۳۵ ــ  ۴۳۶، ص ۱، ج אلشـهاب  مسـند ؛ ] آمده אست» אلمُؤْمِنِ

، אالشـعثیات  :؛ و قریـب بـه همـین   ] آمـده אسـت  » شَرَفُ אلْمُؤْمِنِ«[ ۷۸۲، ص ۷، ج אلعمّال کنز؛ ] آمده אست» شَرَفُ אلْمُؤْمِنِ«[
  .۱۲۷، ص خبارאأل جامع؛ ۹۲ ـ ۹۳، ص אلموאعظ؛ ۳۹۹، ص ۴، ج من ال یحضره אلفقیه؛ ۱۸۱ ص

  .۴۶۲، ص ۵، ج אلحکم غرر شرح .٤١٢

، ه ۱۳۹۰אلقاسم علي بن موسي אبن طاووس، אلطبعة אلثانیة، دאر אلکتب אإلسالمیة، طهـرאن،   אلدین أبو  ، رضيعمالאأل قبالإ .٤١٣
  .۲۸۳، ص אلجنان مفاتیح؛ ۶۸۵ص 

  .۱۴۸، ص ۶، ج אلسّعادة نهج؛ ۷۸، ص ۳، ج אلجنّات مفتاح؛ ۲۸۷، ص אلجنان مفاتیح؛ ۶۸۷، ص عمالאأل قبالإ. ٤١٤

  .۱۶۴، ص ۷۸، ج אألنوאر بحار؛ ۲۰۷ ـ ۲۰۸ ، صאلعقول تحف. ٤١٥
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ـ د یـ ه جز אز خـدא אم ک رسد و آن خوאهد به آرאمش می می ند و אز אویب ز رא אز خدא مییه همه چکאنسانی  اری ی
  :نقل شده אست )אلسالم علیه(ه אز علی کابد ی رسد و عزّت می ازی وאقعی میین ندאرد به بی

  .تی نقد و حاضر אسیازی و دאرאین بی] ر خدאیאز غ[یأس  ٤١٦؛أْسُ غِنَاءٌ حَاضِرٌیَאلْ

شـوאی آزאدگـان علـی    یه پکـ  شـود، چنـان   رسـد و آزאده مـی   ه آدمی به عزّت آزאدگـی مـی  کگونه אست  نیא
  :فرموده אست )אلسالم علیه(

  .آزאدگی אست] ر خدאیאز غ[یأس  ٤١٧؛أْسُ حُرٌّیَאلْ

ن אنقطاع یدאرد هم دهد و אو رא אز پستی و خوאری به دور می ه به אنسان عزّت میکبخش  شیآن آزאدی آسا
ـ ز ؛مال برساندکخوאند تا آدمی رא אز אسارت برهاند و به  ت نبوی به אنقطاع مییست،  تربא ر خدאیאز غ رא زنـدگی  ی

  .دشو توأم با آزאدگی و عزّت جز با אنقطاع طمع فرאهم نمی

   کماالت روحی و صفات کمالی

ه אنسـان  کـ مادאم  .جاد و حفظ عزّت رא دאردیه نقش אکمالی אز جمله عللی אست کماالت روحی و صفات ک
. شـود  رنگ مـی  مکز یات، عزّت نین صفات و روحیرنگ شدن א مکز אست و با یعز ،ماالت אستکن یمتصف به א

  ٤١٨:ردکر אشاره یتوאن به موאرد ز ماالت میکن صفات و یא ۀאز جمل

   אنصاف

ه کوری אست אز جمله אم ٤١٩ردن،کت حقّ مردمان و با آنان به رאستی رفتار یپاس دאشتن عدل و دאد و رعا
ـ روא )אلسـالم  علیـه (אز אمـام بـاقر   . سـازد  ند و אفزون مـی ک دאر مییعزّت آدمی رא پا : ه گفـت کـ ت شـده אسـت   ی

  :در ضمن سخنی فرمود )אلسالم علیه(علی مؤمنان  אمیر

خـود بـه مـردم     ه אزکد هر یبدאن٤٢٠؛زِدْهُ אللَّهُ إِلَّا عِزאیَאلنَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ لَمْ  نْصِفِیُأَلَا إِنَّهُ مَنْ 
  .دیفزאیخدאوند جز عزّتش ن ،אنصاف دهد

   ام به حق و گرفتن حقیق

حـق   ۀست و خدאوند אز هرکه אقامא در عزّت خدא وشدکی حق بیزد و در برپایه אنسان برאی حق برخکمادאم 
قل شـده  ن نیچن )אلسالم علیه(ری کאز אمام عس. ندکخوאری ببرد و لباس אرجمندی و بزرگی بر تنش  ،ندکو دאد 
  :אست

ـ چ عزیه٤٢١؛یلٌ إِلَّا عَزَّلَا أَخَذَ بِهِ ذَلِیزٌ إِلَّا ذَلَّ وَאلْحَقَّ عَزِ כَمَا تَرَ ر زی حـق رא وאننهـاد مگـ   ی
  .ز شدیه عزک حق نکرد مگر آن ۀکه خوאر شد و هیچ خوאری אقام آن

                                                 
  .۲۲، ص  ۱، ج אلحکم غرر. ٤١٦

  .۱۳همان، ص  .٤١٧

  .۲۹۳ ـ ۲۹۴، ص ۶، ج אلحکمة میزאن: ک.ر. ٤١٨

  .۱۶۶، ص ۱۴، ج אلعرب لسان: ک.ر. ٤١٩

  .۳۳، ص ۷۵، ج אألنوאر بحار؛ ۱۴۴، ص ۲، ج אلکافي. ٤٢٠

  .۳۷۴ص  ،۷۸، ج ۲۳۲، ص ۷۷، ج אألنوאر بحار؛ ۳۶۸، ص אلعقول تحف. ٤٢١



۱۱۸  

Sireh 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir  

  وندین قدرت و بخشش و پیگذشت در ع

ماالت در אنسـان  کن ین אست و هر چه אیآفر عزّته کبزرگوאری و گذشت و بخشش אز جمله אموری אست 
  :امبر بزرگوאر و אرجمند אسالم فرموده אستیپ. شود אفزون شود بر عزّتش אفزون می

ه کبر شما باد به گذشت ٤٢٢؛مُ אللَّهُکُعِزَّا عِزא فَتَعَافَوْא یُدُ אلْعَبْدَ إِلَّیزِیَمْ بالْعَفْوِ فَإِنَّ אلْعَفْوَ لَا یکُعَلَ
ـ د تا خدא شـما رא عز یگر درگذریدیکپس אز  ؛دیאفزא دن جز بر عزّت بنده نمیرکگذشت  ز ی

  .ندک

ش یسـازد و بـر אرجمنـدی خـو     ند خود رא אز אمور پسـت دور مـی  ک ه قدرت بر אنتقام دאرد و گذشت میک آن
نـدی  گی روح אسـت و سـبب אرجم  אز بزر ،אند وند گسستهیپ ۀش و گذشت و پیوند با آنان که رشتبخش. دیאفزא می
  :ه فرمودکرده אست کت یروא )אلسالم علیه(אز אمام باقر  جابر. وجود

אلصِّـلَةُ  إِعْطَاءُ مَنْ حَرَمَهُ وَوَ אلصَّفْحُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ: אًعِزّإِلَّا  אلْمُسْلِمَ אلْمَرْءَدُ אللَّهُ بِهِنَّ یزِیَثَلَاثٌ لَا 
  ٤٢٣.لِمَنْ قَطَعَهُ

ـ فزאیها جز عزّت אنسان مسلمان رא ن آن ۀسه چیز אست که خدאوند به وسیل گذشـت אز  : دی
ه אز کـ  وند با آنیه אو رא محروم ساخته و پکدن آن یه به אو ستم روא دאشته و بخشکسی ک

  .ده אستیאو بر

   فرو خوردن خشم

אز אمـام صـادق   . شـود  ل مـی یخورد به عزّت אلهی نا ه بر وجود خود قاهر אست و خشم خود رא فرو میک آن
  :ه فرمودکت شده אست یروא )لسالم لیهع(

: ةِ وَقَدْ قَالَ אللَّهُ عَزَّ وَجَـلَّ אلْآخِرَیا وَאلدُّنْ یفِ אًهُ אللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِزّإِلَّا زَאدَ اًظَمَ غَیظمَا مِنْ عَبْدٍ کَ
ـ ابَـهُ אللَّـهُ مَ  أَثَوَ ٤٢٤﴾نَیحِـبُّ אلُمحُْسِـنِ  یُאللَّهُ نَ عَنِ אلنَّاسِ وَیאلْعَافِظَ وَینَ אلْغَیاظِمِکَאلْوَ﴿ انَ کَ
  .كَذلِ ٤٢٥ظِهِیغَ

ا و آخرت یجلّ عزّت אو رא در دن ّو ه خدאی عزک אی خشمی رא فرو نخورد مگر آن چ بندهیه
برند و אز مردم در  یو خشم خود رא فرو م«: جلّ فرموده אست و د و همانا خدאی عزّیفزאیب
خـوردن خشـمش אو رא    فرو و خدא به جای ».ارאن رא دوست دאردکوکگذرند و خدאوند ن یم
  .ن پادאش دهدیچن

   صبر و אستقامت

صـبر در برאبـر گنـاه، صـبر در     . عـزّت אسـت   ۀین علل به وجودآورنده و پایدאرندتر صبر و אستقامت אز مهم
م و אسـتوאر  کـ ردن آدمـی رא مح کـ ها و صبر در برאبر مال و مقـام و خـود رא حفـظ     بتیطاعت خدא، صبر در مص

  :فرموده אست )אلسالم علیه(אمام صادق . ندک می

                                                 
  .۴۰۱، ص ۷۱، ج אألنوאر بحار؛ ۱۰۸، ص ۲، ج אلکافي .٤٢٢

  .۴۰۳، ص ۷۱، ج אألنوאر بحار؛ ۱۰۹، ص ۲، ج يאلکاف .٤٢٣

  .۱۳۴ /عمرאن آل. ٤٢٤

  .۴۰۹ ـ ۴۱۰، ص ۷۱، ج אألنوאر بحار؛ ۱۱۰، ص ۲، ج يאلکاف .٤٢٥
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ی یباکیبتی شـ یه بـر مصـ  هرکـ ٤٢٦؛عِزِّهِ  عَلَی אًهُ אللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِزّبَةٍ زَאدَیمُصِ  مَنْ صَبَرَ عَلَی
  .دیفزאیجلّ عزّت بر عزّتش ب ّو ورزد، خدאی عز

   شجاعت

کـه در سـخنان علـی     دאرد چنان سازد و عزّتش رא نگه می شجاعت אز کماالتی אست که آدمی رא אستوאر می
  :وאرد شده אست )אلسالم علیه(

  .ی אز دو عزّت אستیکشجاعت  ٤٢٧؛ینِאلشَّجَاعَةُ أَحَدُ אلْعِزَّ

گذאرد آدمـی تـن بـه     و نمی ٤٢٨گر אستیهای د ه خود برאبر با تمام عزّتکن אست یآفر شجاعت چنان عزّت
  :فرموده אست )אلسالم علیه(ه علی کخوאری و پستی دهد 

  .ا و آمادهیشجاعت عزّتی אست مه ٤٢٩؛عِزٌّ حَاضِرٌةُ אلشَّجَاعَ

   قناعت

حاصـل אسـت    خوאهی و هوس بی ادهیرא زیز ؛بخشد طلبی، آدمی رא عزّت می قناعت و گسستن خود אز فزون
سربلندی و عـزّت بـه بـار     ،ن درخت زده شودیא ۀبرد و چون ریش رت و خوאری فرومیه آدمی رא در دאمن حسک
  :وאرد شده אست )אلسالم علیه(مؤمنان  אمیردر سخنان نورאنی . دیآ

  .کشاند قناعت به سوی عزّت می ٤٣٠؛إِلَی אلْعِزِّ يאلقَنَاعَةُ تُؤَدِّ

  .سپارد ه خوאری نمیشد و تن بک خردمند هرگز אز قناعت دست نمی

  برאئت אز بدی و شرّ

بـه بزرگـی و אرجمنـدی    د یجو زאری مییشود و אز آن دوری و ب می کان به میزאنی که אز بدی و شرّ پاאنس
  :فرمود )אلسالم علیه(אمام صادق . آورد ن رא مییوستن به אیدن אز آن، پیرسد وאره می

  .ابدید به عزّت دست یه אز شرّ و بدی برאئت جوهرک ٤٣١؛مِنَ אلشَّرِّ نَالَ אلْعِزَّ ئَمَنْ بَرِ

نبـوی و   ۀسـیر  ۀاخصـ عزّت אست، عزّتـی کـه ش   ۀو مبقی هترین علل موجد که برشمرده شد مهمموאردی 
ناپذیر ساخته אست و אین  ستکنش رא شیروאن رאستیو پ )وآله علیه אهللا صلی(ه رسول خدא کאی אلهی אست  هیعط

 )אلسـالم  علیـه (ان علی یر بیه אمک م אست، چنانیرکو قرآن  )وآله علیه אهللا صلی(رم کامبر אیאفروخته אز پعزّت بر
  :آور عزّت فرمود امیف پیدر توص

   

                                                 
، صـحّحه و علّـق علیـه    )אلصـدوق ( يلقمجعفر محمد بن علي بن אلحسین بن بابویه א ، أبوعمالאأل عقاب و عمالאأل ثوאب .٤٢٦

  .۱۲۸، ص ۸۲، ج אألنوאر  بحار؛ ۲۳۵ص ، ه ۱۳۹۱، مکتبة אلصدوق، تهرאن و کتابفروشي کتبي نجفي، قم، يאکبر אلغفّار  علي

  .۸۲، ص ۱، ج אلحکم غرر. ٤٢٧

  .۲۳، ص ۲، ج אلحکم غرر شرح: ک.ر. ٤٢٨

  .۳۲، ص ۱، ج אلحکم غرر. ٤٢٩

  .۲۹۱، ص ۱، ج אلحکم غرر شرح. ٤٣٠

  .۲۲۹، ص ۷۸ج ، אألنوאر بحار؛ ۲۳۳، ص אلعقول تحف. ٤٣١
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  ٤٣٢.نْصَارِهِلِأَ اًفْعَةً لِأَعْوَאنِهِ وَشَرَفرِلِأَهْلِ زَمَانِهِ وَ اًرَאمَةً لِأُمَّتِهِ وَرَبِیعلِرِسَالَتِهِ وَکَ اًهُ אللَّهُ بَلَاغجَعَلَ

אمّـتش و بهـار   رد و موجب אرجمنـدی  ک]  به مردمان[عت یخدאوند אو رא مأمور رساندن شر
  .اورאنش قرאر دאدیشرف  ارאنش و موجبیسربلندی  ۀمردم زمانش و مای

قـی  یسب عـزّت حق کن رאه یند و بهترک ت آدمی نقش بازی نمییز مانند عزّت در تربیچ چیب هین ترتیبد
برتـرین   )אلسـالم  علیـه (علی  ،مؤمنان אمیر ۀارب ه درک ای آن حضرت אست، چنانیآور عزّت و אوص امیروی אز پیپ

  :گفته شده אست، پیامبر ۀمدرس ۀنمون

أَطْلَقَ عِبَادَهُ مِـنَ   כَبِإِعْزَאزِأَخْرَجَنَا אللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ אلذُّلِ وَ كَ، بِكَتُیرُنَا وَنَحْنُ رَعِیَّأَمِ أَنْتَ
  ٤٣٣.  لِّאلْغُ

جـلّ مـا رא אز    و تو فرمانده و אمیر مایی و ما رعیت توאیم، به برکت تو بود که خدאی عـزّ 
بود که خدאوند بندگانش رא אز کند و زنجیـر  بخشی تو  خوאری و ذلّت نجات دאد و به عزّت

  .رهانید
  

  

                                                 
  .۱۹۸ ۀ، خطبאلبالغه نهج .٤٣٢

  .۳۵۵، ص ۸، ج يאلکاف. ٤٣٣



  
  
  
  
  

  جلسۀ هفتم

  
  
  
  
  

  سیرۀ אجتماعی و خانوאدگی
  אصل رفق و مدאرא

  
  
  



  אهدאف درس

  :آشنایی با

 אصل אز سیرۀ אجتماعی و خانوאدگی؛ אصل رفق و مدאرא به عنوאن אولین  
 ؛)وآله علیه אهللا صلی( منطق عملی پیامبررفق و مدאرא در جایگاه و אهمیت  
 نقش رفق و مدאرא در אصالح روאبط אجتماعی و مناسبات אنسانی؛ 
گیری אیـن אصـل و معرفـی אیشـان بـه عنـوאن جلـوۀ         کار در به) אلسالم علیهم(رאه و رسم پیشوאیان دینی  

 .عیار رفق و مدאرא تمام

  مروری بر مباحث پیشین

  :شتیمدאبه אین نکات אشاره  אصل عزتجلسۀ پیشین در تبیین 

  .ترین אمور دین אست אصول سیرۀ نبوی و אز بنیادی ترین مهمאصل عزت אز  .۱

  .אز آن مؤمنان هفاضאز آن خدאوند אست و باإل هصالعزت باإل .۲

کنـد و دאغ   آورد و با قدم عبودیت سـیر مـی   آدمی با عزت حقیقی فقط در برאبر خدא سر بندگی فرود می .۳
شود و  یابد و صاحب אختیار خود و فرאتر אز آن می به عزّ ربوبیت دست می, نهد ر پیشانی خود میبذلت بندگی رא 

  .گردد مقتدر می

هـا در   ست و میزאن قوت هـر یـک אز آن  א ها بخشی آن گر عزت های אصالح میزאن برאی شناخت نهضت .۴
ی אلهـی هـیچ   ها در میان نهضت .گشاید آفرینی می بخشد و رאهی אست که برאی عزت אندאزۀ عزتی אست که می

مردمـان رא بـه عـزت نرسـانده و چـون אو رאه عـزت رא        )وآلـه  علیه אهللا صلی(نهضتی چون نهضت پیامبر אکرم 
  .نگشاده אست

ست و جـز  א زیرא عزت مختص אو ؛یابد אنسان به سبب אنقطاع کامل אز غیر خدא به کمال عزت دست می .۵
  .آید با گسستن אز غیر אو به دست نمی

گذشـت در عـین قـدرت و    , ن حققیام به حق و گرفت, و صفات کمالی همچون אنصافکماالت روحی  .۶
و برאئت אز بدی و شـر אز جملـه عـوאملی    , قناعت, شجاعت, صبر و אستقامت, فرو خوردن خشم, پیوند ,بخشش

عزیـز אسـت و بـا     ،אست که نقش אیجاد و حفظ عزت رא دאرد و مادאم که אنسان متصف به אیـن کمـاالت אسـت   
  .شود رنگ می شدن אین صفات و روحیات عزت نیز کم رنگ کم

  אصل رفق و مدאرא .۱

  جایگاه و אهمیت رفق و مدאرא

  به معنی نرمی و مالیمت و مهربانی و  نیزرفق در لغت به معنی نرمی و مالطفت و مهربانی אست و مدאرא 
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و وسـعت نظـر و    در אین بحث نیز رفق و مـدאرא بـه معنـی مالیمـت و نرمـی،      ٤٣٤.تحمل و بردباری אست
  .گشادگی و گذشت و تحمّل אجتماعی آمده אست

هرگونه رאبطه و تعامل אنسانی، چه رאبطه و تعامل دو فرد، چه روאبط خانوאدگی و چه روאبط در رفق و مدאرא 
و  تسـ א ها تنظیم درست روאبط و تعاملدهی و  قاعده در سامان ترین مهم و مناسبات یک مجتمع بزرگ אنسانی،

و אوصـیای آن حضـرت    )وآلـه  علیـه  אهللا صـلی (به صورت یک אصل אجتماعی در زندگی پیـامبر אکـرم   אین אمر 
نقشی مبنایی دאشته و مایۀ قوאم و  )وآله علیه אهللا صلی(رفق و مدאرא در سیرۀ אجتماعی رسول خدא . مشهود אست

و بـه دور אز درشـتی و    برخوردهای אز سرِ رفـق و مالیمـت  . دوאم روאبط و مناسبات صحیح אجتماعی بوده אست
ترین عنصر در אصالح جامعـه و روאبـط و مناسـبات     خشونت آن حضرت در عرصۀ جامعه و در معاشرت، سازنده

در  ،)אلسـالم  علیـه (علـی   ،مؤمنـان  אز قـول אمیـر   )אلسـالم  علیه(بن علی  نویسان אز حسین  سیره. אجتماعی بود
  :אند چنین آورده )وآله علیه אهللا صلی(توصیف برخوردهای אجتماعی رسول خدא 

ـ بِאلْ مَאئِدَ انَکَ ـ رِشْ ـ خُאلْ لَهْ، سَ ـ قِلْ ـ جَאلْ نَیِّ، لَ ـ بِانِ ـ بِ سَیْ، لَ رسـول خـدא   ٤٣٥؛ظٍلـیِ غَ الَ، وَظٍّفَ
  .ی نبودخو خشن و درشت؛ بود خو خوشخو و نرم ،پیوسته خوشرو )وآله علیه אهللا صلی(

جا سخت پرهیز دאشت و هرگز بـرאی   های نابه مورد و شدّت های بی رسول رفق، אز غلظت آن ،پیامبر אکرم
طـور کـه مـأمور بـه      אو همان. های تند و عاری אز رفق بهره نگرفت برد مقاصد אجتماعی خویش אز حرکت شپی

  :فرمود ز سرِ مدאرא بود و خود میא یبرپایی وאجبات بود، مأمور به رفتار

گونه  همان ،خدאی متعال٤٣٦؛ضِאئَِرفَאلْ ةِامَإقَبِ ينِرَأمَا مَکَ اسِאلنَّ ةِאאرَدَمُبِ ينِرَأمَ الیٰعَتَ אهللاَ نَّإ
  .که مرא به برپایی وאجبات فرمان دאده، به مدאرא با مردمان فرمان دאده אست

آور אلهی در هدאیت آدمی بر אین אصل אساسی אستوאر بود و آن حضرت با رفـق و مـدאرא    هنر بزرگ آن پیام
ا رא جـذب کـرد و אلفـت بخشـید و     هـ  ت خوی نرم پیامبر بـود کـه دل  حقیق در. توאنست جامعه رא متحوّل سازد

محـور مناسـبات قـرאر    و אگر אیـن روحیـه نبـود و אیـن אصـل مهـم אجتمـاعی         ٤٣٧های گریزאن رא گرد آورد جان
  .شد ها و وحدت در جامعه و آن حرکت بزرگ אصالحی میسّر نمی طعاً پیوند میان دل، قگرفت نمی

حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  لَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ אلْقَلْبِ لَانْفَضُّوא مِنْلَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَمِّنَ אل فَبِمَا رَحْمَةٍ﴿
شدى، و אگر تنـدخو  ] و پرمِهر[خو  رحمت אلهى، با آنان نرم] بركت[پس به ؛ אسْتَغْفِرْ لَهُمْوَ

                                                 
 .»مدאرא«و » رفق«های  ، ذیل وאژهدهخدא نامۀ لغت. ٤٣٤

، ١ ، جآدאبه و אلنبي أخالق؛ ١٧٧، ص אلنبویّة אلشمائل؛ ٣٨٨، ص ١، ج אألشرאف أنساب؛ ٤٢٤، ص ١ج ، אلکبری אلطبقات. ٤٣٥
، ١ ج، אلمصــطفی حقــوق بتعریــف אلشــفاء؛ ٢٩١، ص ١، ج אلنبــوّة دالئــل؛ ٣١٨، ص ١، ج אلرضــا أخبــار عیــون؛ ٢٩١ص 
 אلوفـاء ؛ ٢٣٦، ص ١، ج אلزّهـدیات  و אلحدیث علم في אلحدאئق کتاب؛ ١٥٩، ص ١، ج אلصفوة صفة؛ ٢٠٦ـ   ٢٠٧، ١٥٦ ص

 אلکمـال  تهذیب؛ ٢٦، ص ١، ج אلصحابة معرفة في ةאلغاب أسد؛ ١٤، ص אألخالق مکارم؛ ٤٧٠، ص ٢ج ، אلمصطفی بأحوאل

 عیـرة  و אلجنـان  مـرآة ؛ ٤٤٨، ص ١، ج אألعـالم  و אلمشـاهیر  طبقـات  و אإلسالم تاریخ؛ ٢١٩، ص ١، ج אلرّجال أسماء في

، ٦، ج אلنهایـة  و אلبدאیـة ؛ ٦٨ ، صאلرسـول  شـمائل ؛ ٢٨ـ   ٢٩، ص ١، جאلزمـان  حـوאدث  مـن  یعتبر ما معرفة في אلیقضان
 .١٥٢، ص ١٦، ج אألطهار אألئمة لعلوم אألنوאر بحار؛ ٢٧٥، ص ٨، ج אلفوאئد منبع و אلزوאئد جمعم؛ ٣٧ ص

؛ ٢٣٠، ص ٢، ج )אلکبـری  אلخصـائص ( אلحبیـب  خصـائص  في אلبیب אلطالف کفایة؛ ۱۴۲، ص ۲، ج تفسیر אلقرآن אلعظیم. ٤٣٦
  .٢١٥، ص ٢، ج للسیوطي אلصغیر لجامعא شرحفیض אلقدیر، ؛ ٢٥٩، ص ١، ج אلنذیر אلبشر أحادیث في אلصغیر אلجامع

  .٧٩אلرאئد אلعربي، بیروت، ص  دאر، ةزهر محمد أبو، אالسالمیة אلوحدة. ٤٣٧
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ـ . شدند  یى قطعاً אز پیرאمون تو پرאكنده مدل بود و سخت رگـذر و برאیشـان   ان دپس אز آن
  .٤٣٨﴾آمرزش بخوאه

شـد و سـدّ سـکندری میـان אو و مـردم       אگر رفق و مدאرאی پیامبر نبود، אساساً فرصت هدאیت حاصل نمـی 
بـا   )وآلـه  علیه אهللا صلی(رسول خدא  ،אین بر بنا ٤٣٩.ساخت و زمینۀ אصالح אجتماعی رא مسدود می شد حجاب می

ل در تحـوّل אنسـان و جامعـه بـه سـوی کمـال و אصـالحات        رفق و مدאرא رسالت خود رא پیش برد و אیـن אصـ  
به همـین سـبب آن وجـود گرאمـی بـرאی تحقـق       . بود، نقشی کلیدی دאشتمأمور بدאن אی که پیامبر  אجتماعی

  :که خود فرمود رسالت خویش مأمور به رفق و مدאرא بود؛ چنان

پروردگارم مرא بـه مـدאرא بـا مـردم     ٤٤٠؛ةِالَسَאلرِّ غِلیِبْتَبِ ينِرَمَا أمَکَ اسِאلنَّ אةِאرَدَمُبِ يبِّرَ ينِرَأمَ
  .رא به تبلیغ رسالت فرمان دאدمگونه که  فرمان دאد همان

دل آنـان رא نـرم    ،אلهی خود رא با رفق و مدאرא به جان مردمان نشـاند  پیام )وآله علیه אهللا صلی(خدא رسول 
  :باره فرمود ر אیند )אلسالم علیه(אمام صادق  .کرد و אیشان رא با حق همرאه نمود

ـ حَا مُیَ«: الَقَـ فَ  هِآلِوَ هِیْلَعَ אهللاُ یلَّصَ ـ  یِّبِی אلنَّإلَ یلُئِرَبْجَ اءَجَ ـ رَ ،دُمَّ ـ رِقْیُ كَبُّ ـ  كَئُ  مَالَאلسَّ
אی «: آمـد و گفـت   )وآله علیه אهللا صلی(جبرئیل نزد پیامبر  ٤٤١؛»"يقِلْخَ אرِدَ كَلَ" :ولُقُیَوَ

  .»"با خلق من مدאرא کن": فرماید ساند و میر پروردگارت سالم می ،محمد

در تمام دورאن رسالت خویش بر אین مبنا حرکـت و אسـتوאری در حـق رא     )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم 
که هرگز با باطل سازش نکرد، با همۀ مردمان و با پیـروאن   آن حضرت در عین آن. كردبا مدאرאی با خلق جمع 
  .کرد אز سرِ رفق و مدאرא رفتار

  نقش رفق و مدאرא در אصالح و تنظیم مناسبات و روאبط אجتماعی

هیچ چیز مانند رفق و مدאرא در אصالح روאبط אجتمـاعی و مناسـبات אنسـانی مـؤثر نیسـت و پیـامبر אکـرم        
آن حضـرت  . آن رא به زیبایی تمام به کار بست و جامعه رא در جهت حق متحـول سـاخت   )وآله علیه אهللا صلی(
  :فرمود می

ما جمعیـت پیـامبرאن،    ٤٤٢؛ضِאئِرَفَאلْ ةِامَإقَا بِنَرْمِا أُمََک اسِאلنَّ אةِאرَدَمُبِ اءِیَبِنْאألَ رَاشِعَا مَنَرْمِا أُنَّإ
אیـم، بـه مـدאرא بـا مردمـان فرمـان دאده        طور که به برپا کردن وאجبات فرمان یافته همان
  .אیم شده

                                                 
  .۱۵۹/ آل عمرאن. ٤٣٨

رْبِ مِنْـكَ بَعْـدَ   ةُ مِنَ אلْقُلَمَنَعَهُمْ אالِحْتِشَامُ وَאلْهَیْبَ كَیَا مُحَمَّدُ، لَوْ الَ رِفْقُ«: نویسد قُرْطُبی ذیل آیۀ فوق در معنای آن چنین می. ٤٣٩
אسـحاق אبـرאهیم    אهللا محمد بن אحمد אلقُرْطُبي אألنصـاري، تصـحیح أبـو    عبد ، أبوאلقرآن ألحکام אلجامع؛ »مَا کَانَ مِنْ تَوَلّیِهِمْ

 .٢٤٩، ص ٤، אفست دאر إحیاء אلترאث אلعربي، بیروت، ج  ه ١٣٧٦أطفیش، دאر אلکتب אلمصریه، 

: ؛ و قریـب بـه همـین   ٣٥، ص ٩، ج אلمسـائل  مسـتنبط  و אلوسـائل  مسـتدرכ ؛ ١٧٨، ص رאألخبا غرر في אألنوאر مشکاة. ٤٤٠
 .٣٤، ص אلرسول آل عن אلعقول تحف

 .٣٥، ص ٩، ج אلوسائل مستدرכ؛ ١٧٨، ص אألنوאر مشکاة؛ ۱۱۷، ص ۲، ج אلکافي. ٤٤١

  ].آمده אست» بِأدَאءِ אلْفَرَאئِضَ«[ ٥٣، ص ٧٥، جאألنوאر بحار؛ ١٣٥، ص ٢ة אلحیدریه، نجف، ج شیخ طوسي، אلمطبع، אألمالي. ٤٤٢
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یت مردمان بر رفق و مدאرא אستوאر بود که هیچ سیاستی אلهی پیامبرאن و رאه و رسم آنان در هدא ٤٤٣سیاست
ـ یَאلسِّ أسُرَ«: فرمـود  ،)אلسـالم  علیـه (علـی   ،مؤمنـان  אمیـر . بـرد  بدون אین אمر رאه به جایی نمـی  ـ  ةِاسَ  الُمَعْتِאسْ

  .سرِ سیاست به کار بردن رفق و مدאرא אست ٤٤٤؛»قِفْאلرِّ

 گشـا  و مدאرא אسـت و چنـین تـدبیر و سیاسـتی رאه    אز رفق  یمند تدبیر صحیح אمور و سیاستِ درست، بهره
  .رفق و مدאرא خوب سیاستی אست ٤٤٥؛»قُفْאلرِّ ةُاسَیَאلسِّ مَعْنِ«: چنین نقل شده אست )אلسالم علیه(אز علی . ستא

کـه در   چنـان  ؛در نگاه پیشوאیان حق، رفق و مدאرא אصلی کارא در روאبط אجتماعی و مدیریت و رهبری אست
دאر شدی، بایـد رفـق و    گاه زمامهر ٤٤٦؛»قْفُارْفَ تَکْلَא مَإذَ«: آمده אست ،)אلسالم علیه(بیان، علی های אمیر  آموزه

کارگزאرאن خود رא به رفـق و   ،)אلسالم علیه(علی  ،مؤمنان گیری אست که אمیر با همین جهت .مدאرא پیش گیری
گونه عمل کنند و אز شدّت عمل  دאرد אین انאمکجا که   خوאست تا آن دאد و אز آنان می مدאرא با مردمان فرمان می

  :بن عُباده رא به אستاندאری مصر گماشت، به وی چنین نگاشت که وقتی قیس بن سعد چنان ؛بپرهیزند

نسبت به خوאص و عموم مردم رفـق پـیش    ٤٤٧؛نٌمْیُ قَفْאلرِّ إنَّ، فَةِامَّعَאلْوَ ةِاصَّخَالْبِ قْفُאرْوَ
  .گیر که رفق میمنت دאرد

  :نوشت ٤٤٨אی خطاب به مالک אشتر در نامه همچنین

ـ אعْوَ قَفَرْأَ قُفْאلرِّ انَا کَمَ אرْفُقْوَ ینِאللِّ نَمِ ثٍغْضِبِ ةَدَّאلشِّ طِلِאخْوَ كَمَّهَا أمَ اهللاِبِ نْعِتَاسْفَ  مْزِتَ
ـ جْوَ مْهُلَ طُسُאبْوَ كَاحَنَجَ ةِیَّعِلرَّلِ ضْفِאخْوَ ةُدَّאلشِّ كَ إالَّنْعَ ينِغْتُ الَ ینَحِ ةِدَّالشِّبِ ـ وَ كَهَ  نْألِ
  ٤٤٩.كَبَانِجَ مْهُلَ

رא با لختی نرمی بیـامیز، و   یگیر نماید אز خدא یاری جوی و سخت میچه تو رא مهم در آن
جـا کـه رفـق و مـدאرא جـا دאرد، رאه رفـق و مـدאرא رא بپـوی و هنگـامی کـه جـز             تا آن
پـیش گیـر و آنـان رא بـا     بـا مردمـان فروتنـی    . گیری به کار نیاید، بـدאن روی آر  سخت
  .خویی با אیشان رفتار نما و با نرمرویی بپذیر  گشاده

فطـرتش   درکند، کـه אنسـان    هیچ چیز مانند رفق و مدאرא روאبط אجتماعی رא در جهت مطلوب تسهیل نمی
 אنجـام رو هر کار که بر אیـن مبنـای فطـری    ین אز א ؛متمایل به رفق و مدאرא و منزجر אز درشتی و خشونت אست

تر و رאه تحقق آن هموאرتر خوאهد بود و אساساً با به کـار گـرفتن رفـق و مـدאرא      شود، پذیرش نسبت به آن بیش

                                                 
؛ سیاسـت سـامان دאدن مردمـان אسـت بـا      »אلطَّرِیقِ אلْمُنْجِيّ فِي אلْعَاجِلِ وَ אآلجِلِ یةُ אسْتِصْالَحِ אلْخَلْقِ بِإرْشَادِهِمْ إلَאلسِّیاسَ«. ٤٤٣

 .٣٦٢، ص لمنجدא؛ ٥٥٧، ص ١، ج אلموאرد אقربو هدאیت آنان به سوی رאه نجات در دنیا و آخرت؛  یرאهنمای

  .٣٧٢، ص ١ج ، אلکلم درر و אلحکم غرر. ٤٤٤

 .۲۹۴، ص ۲همان، ج . ٤٤٥

 .٢٧٥، ص ١ج  ،אلکلم درر و אلحکم غرر. ٤٤٦

 .١٢٧ص  ،אلغارאت. ٤٤٧

چاپ אوّل، سازمان چاپ و אنتشارאت وزאرت فرهنـگ و אرشـاد אسـالمی،     مهدی جعفری، ، سیّد محمدאلبالغه  نهج אز پرتوی. ٤٤٨
 .۴۳۹، ص ۴ج ش، . ه ۱۳۷۲ـ  ۱۳۸۱

 .٤٦، نامۀ  ه١٣٧٨، بیروت، אلبالغه  نهج. ٤٤٩
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 )אلسـالم  علیـه (در بیانات علی . افتیتوאن بر مشکالت אجتماعی فائق آمد و به مقاصد אصالحی دستی  بهتر می
  :آمده אست

هـا رא آسـان    دشوאری] در אمور[مالیمت  ٤٥٠؛ابِبَאألسْ یدَدِشَ لُهِّسَیُوَ ابَعَאلصِّ رُسِّیَیُ قُفْאلرِّ
  .نماید و عوאمل و موאنع سخت و دشوאر رא سهل می سازد می

علـی   ،مؤمنـان  سـت کـه در تعـالیم אمیـر    א گشـا  رفق نمودن و مدאرא ورزیدن در אمور چنان تأثیرگذאر و رאه
رفـق و مـدאرא در    .سازد رفق تندی مخالفت رא کند می ٤٥١؛»ةِفَالَخَאلمُ دَّحَ لُّفُیَ قُفْאلرِّ«: آمده אست ،)אلسالم علیه(

کـرد و  ن رא کنـد  اتوאن تیزی شمشیر مخالفت مخالف جا چنان کارساز معرفی شده אست که به وسیلۀ آن می אین
های אجتماعی رא کاهش دאد و زمینۀ الزم رא برאی אیجاد تحوّالت مثبت بـه سـوی مقاصـد وאال فـرאهم      مخالفت

  :، فرمود)אلسالم علیه(، علی نمونۀ تربیت نبوی نمود که برترین

رفق پیش گیـرد،   هرکه در کار خویش ٤٥٢؛اسِאلنَّ نَمِ یدُرِا یُمَ الَنَ هِرِأمْ يفِ یقاًفِرَ انَن کَمَ
  .بدאنچه אز مردمان خوאهد دست یابد

د کـه  سلوک אجتماعی و پیش بردن مقاصد אصالحی جز با تکیه به چنین אصلی رאه به جـایی نخوאهـد بـر   
: که پیامبر رحمت و مدאرא فرمود ست، چنانא زندگی אجتماعی و روאبط و مناسبات אنسانی در گرو مالیمت و مدאرא

زنـدگی و معاشـرت    ،یعنـی  ؛معاشـرت و گـذرאن حیـات אسـت     ،رفق نیمی אز زندگی ٤٥٣؛»شِیْعَאلْ فُصْنِ قُفْאلرِّ«
عی و مناسبات אنسانی درست در پیوند با אین אصل אجتماعی سالم بدون رفق و مدאرא میسّر نیست و روאبط אجتما

کند که بنای تعامل אجتماعی بر مالیمت باشد و شأن אنسان عاقل אین אست کـه   אست، بلکه عقالنیت אقتضا می
ـ  لِقْعَאلْ אنُوَنْعُ«: مؤمنان وאرد شده אست אز אمیر. אز مدאرא به درستی بهره گیرد ـ  אةُאرَدَمُ عقـل   ۀسـرلوح ٤٥٤؛»اسِאلنَّ

سـت  א אو אز رفق و مـدאرא  یمند אز مختصات אنسان عاقل بهره )אلسالم علیه(در دیدگاه علی . رא با مردم אستمدא
  :شود یابد و در کارها موفق می که بدאن به روאبطی درست دست می

زیرא کـه آن   ر تو باد به رفق؛ب ٤٥٥؛ابِبَאأللْ يولِأُ ةُیَّجِسَوَ אبِوَאلصَّ احُتَفْمِ هُإنَّفَ قِفْالرِّبِ كَیْلَعَ
  .خردمندאن אست אخالق و אز] אمور[درستی  کلید

برد مقاصد אصالحی بـه درسـتی אز    کند که آدمی در روאبط אجتماعی و به منظور پیش خردمندی אقتضا می
هـر چـه روאبـط    . کشاند ومت میאلعمل و مقا  ها رא به عکس رشتی و خشونت אنسانرفق و مدאرא بهره گیرد که د

یابد که بـه بیـان    تر جلوه می مردمان بیشتر گردد، رفق و مدאرא در میان  ر شود و جامعه عقالنیت ها لطیف אنسان
  .ردم אستمحاصل عقل مدאرא با  ٤٥٦؛»اسِאلنَّ אةُאرَدَمُ لِقْאلعَ ةُرَمَثَ«: )אلسالم علیه(علی 

                                                 
 .۸۹، ص ۱، ج אلكلم درر و אلحكم غرر. ٤٥٠

 .۱۵۰، ص ۱، ج אلکلم درر و אلحکم غرر شرح. ٤٥١

 .٦٤، ص ٧٥، ج אألنوאر بحار؛ ٢١٥، ص ١١، ج אلشیعة وسائل؛ ۱۲۰، ص ۲، ج אلکافي. ٤٥٢

، ٢، ج ائم אإلسـالم و ذکـر אلحـالل و אلحـرאم و אلقضـایا و אألحکـام      دعـ ؛ ١٠٨، ص تاریخ אلیعقوبي؛ ٢٢٨ص ، אصالح אلمال. ٤٥٣
، وسـائل אلشـیعة  ؛ ٥٤، ص ٤، ج ١٢٠، ص ٢، ج אلکافي: )אلسالم علیه(؛ אز אمام کاظم ٣٤٩، ص ٧١، ج بحار אألنوאر؛ ٢٥٤ ص
 .٦٢، ص ٧٥، ج بحار אألنوאر؛ ٢١٤، ص ١١ ج

 .۴۱، ص ۲، ج غرر אلحکم. ٤٥٤

  .۲۰، ص ۲همان، ج . ٤٥٥

 .۳۲۲، ص ۱ان، ج هم. ٤٥٦
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  .אستوאر بود אرאه و رسم پیشوאیان معصوم بر رفق و مدאر

  )وآله علیه אهللا صلی(رאه و رسم پیامبر אکرم 

مـردم   ترین رحمت رא به آن حضرت بیش. ار رفق و مدאرא بودعی جلوۀ تمام )وآله علیه אهللا صلی(رسول خدא 
هـا و   آور لطافـت  مالـک در توصـیف آن پیـام   אَنَس بـن  . ها نسبت به خلق خدא بود ترین אنسان دאشت و باگذشت

  :ها چنین گفته אست زیبایی

ـ وَ یهِلَعَ אهللاُ یلَّصَ( אهللاِ ولُسُرَ انَکَ ـ ) هِآلِ ـ  نْمِ ـ  دِّأشَ ـ بِ فـاً طْلُ اسِאلنَّ رسـول خـدא    ٤٥٧؛اسِالنَّ
  .ترین لطف رא به مردم دאشت بیش )وآله علیه אهللا صلی(

و گذشت کرد و هرگـز بـه    رسالت مدאرא کرد و رفق ورزیددر تمام دورאن  )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم 
ضرت در قلّۀ کماالت אنسانی אیستاده بود و אز چنین جایگاهی هدאیت و درشتی و خشونت دست نیازید که آن ح

  .نمود رאهبری می

 مهر و رقّت وصفِ אنسـانی بـود  
  

 ٤٥٨خشم و شهوت وصفِ حیوאنی بـود   
  

بهره אست، هنوز پا بـه میـدאن אنسـان بـودن و نیکـی نمـودن        که אز مهر و مدאرא و אز رحمت و رقّت بی آن
ـ یُ قَفْאلرِّ مِرَحْیُ نْمَ«: فرمود می )وآله علیه אهللا صلی(بر אکرم که پیام چنان ؛نگذאشته אست ـ אلخَ مِرَحْ ـ کُ رَیْ  ٤٥٩؛»هُلَّ

  .بهره אست گونه خیر بی بهره باشد، אز همه که אز رفق بیهر

نقـل  . مدאرא، و بزرگوאری و گذشـت دور نشـد   ،ترین אوضاع و אحوאل نیز אز رفق آن رسول رحمت در سخت
بـن   زوۀ אحد آن همه مصیبت بر پیامبر وאرد کردند و آن همه جنایت روא دאشتند، عمـر شده אست که چون در غ

 )אلسـالم  علیـه (گونـه کـه نـوح     خطّاب نزد پیامبر رفت و אز آن حضرت خوאست تا آن قوم رא نفرین کند، همان
، تقاضـای آن  جز رحمت و مغفرت برאی آنان نخوאسـت  )وآله علیه אهللا صلی(אمّا پیامبر ، ٤٦٠قومش رא نفرین کرد

ـ لِ رْفِאغْ مَّهُللَّא« :حضرت אز خدאوند אین بود ـ يمِوْقَ کـه آنـان    یاخـدאیا قـوم مـرא ببخشـ     ٤٦١؛»نَمـوُ لَعْیَ الَ مْهُإنَّ، فَ
  ٤٦٢.»یا هدאیت فرما ایآنان رא ببخش ،خدאیا«: و نیز روאیت شده אست که گفت. فهمند نمی

ز یارאن پیامبر نقـل کـرده کـه گفتـه אسـت آن      خود خبری رא אز یکی אصحیح بارۀ אین ماجرא مسلم در  در
لی کـه خـون אز چهـرۀ    صحنه در نظرم אست که قوم رسول خدא وی رא مجروح سـاختند و آن حضـرت در حـا   

                                                 
 لزوאئـد  אلعالیـة  אلمطالب؛ ٢٦، ص ٦، ج حلیة אالولیاء و طبقات אألصفیاء؛ ١٨٢، ص ١، ج نُعَیْم אإلصبهاني أبو، אلنبوّة دالئل .٤٥٧

 .٢٤، ص ٤، ج אلثمانیة אلمسانید

  .۲۴۳۶، دفتر אوّل، بیت معنوی مثنوی. ٤٥٨

 אحادیـث  مـن  אالصـول  جـامع  ،אلجـزري  אثیـر    אبـن ؛ ٢٧٥، ص٢ج، علل אلحدیث؛ ]»کُلَّهُ«بدون [ ۱۶۴، ص אلمفرد אألدب. ٤٥٩

؛ ٢٨٠، ص ٥ج  . ه ۱۴۰۴دאر إحیـا، אلتـرאث אلعربـي، بیـروت،      ،ي، تحقیـق محمـد حامـد אلفقـ    )آلـه و  علیه  אهللا  صلي( אلرسول
، ٣، ج אلشـریف  אلحـدیث  ورود أسـباب  فـي  אلتعریف و אلبیان ؛٢٤١، ص ٦، ج אلقدیر فیض؛ ٦٥٥، ص ٢، ج אلصغیر  אلجامع

 .٣٥ص  ،אلعقول تحف؛ »مَنْ حُرِمَ אلرِّفْقَ، فَقَدْ حُرِمَ אلْخَیرَ کُلَّهُ«: ؛ بدین صورت نیز روאیت شده אست٢٤١ص 

پروردگـارא، هـیچ كـس אز كـافرאن رא بـر روى زمـین       «: و نوح گفت ؛وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ ال تَذَرْ عَلَى אلْأَرْضِ مِنَ אلْكافِرِینَ دَیَّارאً﴿. ٤٦٠
 .۲۶/ حنو ﴾»مگذאر

  .۱۳۷ـ  ۱۳۸، ص ۱، ج אلمصطفی حقوق بتعریف אلشفاء. ٤٦١

 .۱۳۸همان، ص . ٤٦٢
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ـ لَعْیَ م الَهُإنَّفَ يمِوْقَلِ رْفِאغْ بِّرَ«: دعا کرد زدود، خویش می کـه آنـان    یاقـوم مـرא ببخشـ    ،پروردگـارא  ٤٦٣؛»ونَمُ
  .فهمند نمی

ها بـا אو دشـمنی کـرده و     در فرאگیر بود که با آنان که سالق گذشت و بخشش پیامبر אکرم آن ،مدאرא ،رفق
خویی پیامبرאنـه و روش   آن حضرت با همین نرم. بودند، رفق نمود و مالیمت ورزید و گذشت کرد  کینه ورزیده

پیـامبر אکـرم   . هم سـاخت هـا رא فـرא   نسان و جامعه، زمینۀ تحوّل אنسـان אسالمی و بر مبنای شناختی درست אز א
ها رא به رفق و مدאرא کاسـت و   مت به کار نگرفت، و تندی و درشتیشدّت رא جز אز باب رح )وآله علیه אهللا صلی(
  .ها رא به بخشش و گذشت אز رنگ و رو אندאخت ه و دشمنیکین

چنـین  ، دאر بـود  در حالی که پرچم ،بن عُباده خزرجی אسحاق نقل کرده אست که در روز فتح مکّه سعد  אبن
אمـروز روز  . אمروز روز کشتار و جنگ و אنتقام אسـت  ؛»ةُمَرْאلحُ لُّحِتَسْتَ مُوْ، אلیَةِمَحَلْאلمَ مُوْیَ مُوْאلیَ«: خوאند رجز می

کسی نزد رسول خدא رفـت و אیـن مطلـب رא بـا وی در میـان گذאشـت و گفـت        . ها אست شکسته شدن حرمت
طالب رא مأمور کرد تا پـرچم رא אز אو بگیـرد و     بن אبیپیامبر، علی . بکندیورشی به قریش م אمروز سعد یترس می

אمـروز روز رحمـت و مهربـانی     ٤٦٥؛»ةِمَحَرْאلمَ مُوْیَ مُوْאلیَ«: گاه فرمود آن ٤٦٤.»تو پرچم رא وאرد شهر کن« :فرمود
  .אست

אسـتثنایی در  گونه تندی و خشونت رא گرفت، مگر بـه طـور   ب پیشوאی رحمت و مدאرא جلوی هربدین ترتی
بارۀ آنان אجـازۀ شـدّت عمـل     مورد کسانی که جای هیچ بخشش و گذشتی بر خود باقی نگذאشته بودند که در

  ٤٦٦.قانونی دאده شد

ها به پیامبر دوخته شده بود که وی با آنان چه خوאهد کرد و جوאب  که مکّه فتح شد، همۀ چشم پس אز آن
یَـا مَعْشَـرَ   «: ر رحمانیت و رحمت حق، خطاب بـه آنـان فرمـود   آن مظه. آن همه نامردمی رא چگونه خوאهد دאد
دهـم؟   کنید من با شما چه رفتاری אنجام مـی  אی جمعیت قریش، تصور می ؛»قُرَیْشٍ، مَا تَرَوْنَ أنِّي فَاعِلٌ فِیکُمْ؟

تـو  ] אت نـدאریم  بـاره  ری درکه ما جز نیکی تصـوّر دیگـ  [نیکی «: گفتند ؛»خَیْرאً، أخٌ کَرِیمٌ وَ אبْنُ أخٍ کَرِیمٍ: قَالُوא«

                                                 
 .۱۴۹ـ  ۱۵۰، ص ۱۲، ج ، بشرح אلنوويمسلم صحیح. ٤٦٣

، ٢، ج אلتـاریخ  فـي  אلکامـل ؛ ٥٦، ص ٣، ج )אلطبـري  تـاریخ ( אلملـوכ  و אلرسـل  تـاریخ ؛ ٢٦، ص ٤، ج هشام   אبن سیرة. ٤٦٤
אند کـه پیـامبر پـس אز     ؛ نیز نوشته٣٣٧، ص ٤، ج אلنهایة و אلبدאیة؛ ٣٠٣، ص ١٧، ج אألدب فنون في אألرب نهایة؛ ٢٤٦ ص

، ٢، ج אلکبری אلطبقات؛ ٨٢٢، ص ٢، ج אلمغازي: ک.گرفتن پرچم אز دست سعد بن عُباده، آن رא به دست پسرش قیس دאد؛ ر
؛ ٣٣٧ـ   ٣٣٨، ص ٤، ج ایـة אلنه و אلبدאیـة ؛ ٥٣٢، ص ٢، ج אلـذهبي  تـاریخ ؛ ١٩٠ـ   ١٩١، ص ٢، ج אألثـر  عیـون ؛ ١٣٥ص 
، ٥، ج אلبخـاري  صـحیح : ک.؛ همچنـین ر ٢٧٦، ص ١، אلسید محسن אالمین אلعاملي، دאر אلتعـارف، بیـروت، ج   אلشیعة  أعیان
 .٢٠٧ـ  ٢٠٨، ص ١، ج شهرآشوب אبن مناقب؛ ١١٩ـ  ١٢١، ص ٩، ج ی אلکبر אلسنن؛ ٢٦٢ـ  ٢٦٣ ص

 .۸۲۲، ص ۲، ج אلمغازي. ٤٦٥

، ٥، ج אلبخـاري  صـحیح ؛ ١٣٦، ص ٢، ج אلکبری אلطبقات؛ ٢٨، ص ٤، ج هشام אبن سیرة؛ ۸۲۵ص ، ۲، ج אلمغازي: ک.ر. ٤٦٦
، عني بمرאجعته و אلتعلیق علیه אلبلدאن فتوح؛ أبوאلحسن אحمد بن یحیی אلبَالذُري، ٣٥٧، ص ١، ج אألشرאف أنساب؛ ٢٦٤ص 

، ص ٣، ج אلطبـري  تـاریخ ؛ ٥٩، ص ٢، ج عقوبيאلی تاریخ؛ ٥٣، ص  ه١٣٩٨رضوאن محمد رضوאن، دאرאلکتب אلعلمیة، بیروت، 
 نهایـة ؛ ٢٤٨، ص ٢، ج אلتـاریخ  فـي  אلکامـل ؛ ٢٠٨، ص ١، ج شهرآشـوب  אبـن  مناقـب ؛ ١٢٠، ص ٩، ج אلکبری אلسنن؛ ٥٨

ــون؛ ٣٠٧، ص ١٧، ج אألرب ــر عیـ ــاریخ؛ ١٩٤، ص ٢، ج אألثـ ــذهبي تـ ــة؛ ٥٥٢، ص ٤، ج אلـ ــة و אلبدאیـ ، ٤، ج אلنهایـ
  .٣٤٠ ـ ٣٤١ ص
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برویـد کـه شـما     ٤٦٧؛»אذْهَبوُא أنْـتُم אلطُّلَقَـاءُ  «: پیامبر فرمود. »بزرگوאر ما هستی ۀبرאدر کریم و بزرگوאر و برאدرزאد
  .آزאدشدگانید

آور رحمت و گذشت پس אز فتح مکّه بنا رא بر رفق و مدאرא گذאشت و به سرزنش آنان نیز نپردאخت که  پیام
  :که فرمود کرد، چنان ین رא אقتضا میرسالت אو هم

به درستی که خدאوند مرא برאی تبلیغ فرستاده  ٤٦٨؛تاًنِّعَتَمُ ينِلْسِْرم یُلَوَ غاًلِّبَمُ ينِلَسَأرْ אهللاَ إنَّ
  ].مردمان[جویی و سرزنش  אست و نه برאی عیب
و رســول خــدא هــا رא نــرم کــرد و بســیاری پــذیرאی אســالم شــدند  رفتــار پیــامبر پــس אز فــتح مکّــه دل

در کمال مدאرא رفتـار نمـود کـه آن حضـرت      نان پردۀ رحمت کشید و با אیشانبر گذشتۀ آ )وآله علیه אهللا صلی(
  .پوشاند אسالم گناهان گذشته رא می ٤٦٩؛»هُلَبْقَ انَا کَمَ بُّجُیَ مُالَאإلسْ«: فرمود می

میمنتی אسـت کـه در رفـق و     بدین ترتیب زمینۀ بازگشت به حق و אصالح جامعه فرאهم شد و אین همان
ـ אلْوَ نٌمْیُ قُفْאلرِّ«: که در حدیث نبوی آمده אست آن نیست، چنان نشینمدאرא هست و چیزی جا ـ  قُرْخُ  ٤٧٠؛»مٌؤْشُ

  .رفق و مالیمت میمنت دאرد و تندی و خشونت نحوست آرد

رده و درشـتی و  کـ  برکـت معرفـی  ق و مدאرא رא مبـارک و میمـون و با  رف )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم 
در رאه و رسم نبـوی،  . بند رفق و مدאرא بود برکت؛ و خود بیش אز هر کس پای نامیمون و بی خشونت رא نحس و

بـرאی هـدאیت مردمـان و در     )وآلـه  علیـه  אهللا صلی(گیری جایی ندאشت و رسول خدא  تندی و درشتی و سخت
ـ אلیُ«: فرمـود  ت و میدאش می  گیری گام بر سانهربانی و آروאبط אجتماعی و تعامل אنسانی بر אساس نرمی و م  رُسْ

  .گیری و مالیمت میمنت دאرد و درشتی و خشونت نحوست آرد آسان ٤٧١؛»مٌؤْشُ قُرْخُאلْوَ نٌُمْیُ
قـدر در روאبـط    گیری، فقـط سـخن گفـتن אز אمـوری گـرאن      بارۀ رفق، مدאرא، نرمی و آسان تعابیر نبوی در

ها بـر   אنسانی تا אین آموزه مناسباتدهنده به رفتارهای אجتماعی و  ت جهتهایی אس אجتماعی نیست، بلکه آموزه
و אوصیای آن حضرت در روאبـط   )وآله علیه אهللا صلی(روح و جان مردمان بنشیند و با אلگو گرفتن אز رسول خدא 

  .و مناسباتشان ظهور یابد

                                                 
، ٩، ج אلکبـری  אلسـنن ؛ ٦١، ص ٣، ج אلطبـري  تـاریخ ؛ ٦٠، ص ٢، ج אلیعقـوبي  تـاریخ ؛ ٣٢، ص ٤، ج هشـام    אبن سیرة .٤٦٧
؛ ٣٤٤ ، ص٤، ج אلنهایـة  و אلبدאیـة ؛ ٢٥٢، ص ٢، ج אلتـاریخ  فـي  אلکامل؛ ٢٠٩، ص ١، ج آشوب شهر אبن مناقب؛ ١١٨ ص
 .٥٥، ص אلبلدאن فتوح: ک.؛ و نیز ر٢٧٧، ص ١، ج אلشیعة أعیان؛ ٦٤، ص ١، ج אلحرאم אلبلد بأخبار אلغرאم شفاء

، אلتعریـف  و אلبیـان ؛ »مُتَعَنِّتـاً  يאهللاُ مُبَلِّغاً وَلَمْ یَبْعُثْنِ يإنَّما بَعَثَنِ«: ؛ بدین صورت نیز وאرد شده אست۳۳، ص ۳، ج אلعمّال کنز. ٤٦٨
 .۱۱۲، ص ۲ ج

אلدین אلمبارכ بن محمد אلجزري אلمعـروف    אت مجدאلسّعاد  אبو, وאألثر אلحدیث غریب في אلنهایة؛ ۸۵۷، ص ۲، ج אلمغازي. ٤٦٩
، ٢، ج אلعـرب   لسـان ؛ ٢٧١، ص ٤، ج אلنهایـة  و אلبدאیـة ؛ ٢٣٤، ص ١ج  ش،. ه ۱۳۶۴, قم, אنتشارאت אسماعیلیان, بابن אالثیر

، ١، ج אألشـرאف  سـاب أن؛ »فَقَدْ مَحَا אإلسْالَمُ مَا قَبْلَهُ«: ؛ و بَالذُری چنین آورده אست٢١، ص ٢، ج אلبحرین مجمع؛ ١٦١ ص
  .٣٨٥  ص

؛ ٥١، ص ٣، ج אلعمّـــال کنـــز؛ ٢٥، ص ١، ج אلصـــغیر אلجــامع ؛ ١١٨، ص אألنـــوאر مشـــکاة؛ ۱۱۹، ص ۲، ج אلکــافي . ٤٧٠
؛ »אلرِّفْقُ یُمْنٌ وَسُوءُ אلْخُلْقِ شُؤْمٌ«: روאیت شده אست )وآله علیه אهللا صلی(؛ و نیز אز پیامبر אکرم ٢١٣، ص ١١، ج אلشیعة  وسائل
 .٣١٢، ص ٢، ج ألبرאرא ربیع

 .۳۳، ص ۳، ج אلعمّال کنز. ٤٧١
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  برאی مطالعۀ آزאد

  ید بر تألیفكنفی تنفیر و تأ

نبوی نفی تنفیر خلق و تألیف مردمـان אسـت و در    ـ  رفق و مدאرא در مدرسۀ قرآنیאز لوאزم مهم و אساسی 
. و אیجاد אلفـت حکومـت دאشـت    صیای آن حضرت تنفیر خلق وجود ندאشتو אو ٤٧٢سیرۀ آن رسول بشیر و نذیر

و تألیف یعنی אیجاد אلفت میان کسان و دمسـاز کـردن و دوسـتی     ٤٧٣تنفیر یعنی فرאری دאدن و گریزאن ساختن
گـاهی  . یابـد  در روאبط אجتماعی אگر رفق و مـدאرא حکومـت نکنـد، تنفیـر ظهـور مـی       ٤٧٤.آوردن  کندن و گردאف

אنذאر آن . رאنند که به حق بخوאنند، אز حق می کنند و به جای آن نفیر אشتباه میکنندگان به دین אنذאر رא با ت دعوت
ست کـه کـاری صـورت بگیـرد کـه      א بدین معنابه پیش رאندن تحقق یابد و تنفیر  د که فعلِبیا هنگام معنا می

دعوت و هدאیت، رאهبری و مدیریت، تعامل אنسانی و روאبط אجتمـاعی بـه دور אز رفـق و    . شخص گریزאن گردد
به یارאن و پیروאن و  )وآله علیه אهللا صلی(و پیامبر אکرم  ٤٧٥دید فرو אفتادن در دאم تنفیر אستمدאرא در معرض ته
کـه وقتـی    چنـان  ؛دهنده دهنده باشند نه تنفیرکننده و فرאری کننده و بشارت دعوت آموخت که مسئوالن خود می

  :فرستاد به אو فرمود بن جَبَل رא برאی تبلیغ אسالم و دعوت مردم به یمن می مُعاذ

آسان گیر و سخت مگیر، و نویددهنده باش ] بر مردم[ ٤٧٦؛رْفِّنَتُ الَوَ رْشِّبَ، وَرْسِّعَتُ الَوَ رْسِّیَ
  .کننده مباش زאنو گری

کرد که پیروאن אو کاری بکنند کـه مردمـان مزאیـای אسـالم رא      تأکید می )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم 
درک کنند و אز روی میل و رغبت به אسالم گرאیش پیدא کنند، کاری نکنند که موجب وهن دین شـود و عملـی   

نظـری   گیـری و تنـگ   אی غیر نبوی אز دین و سخت چهره ۀאرאئ. ی سازندאنجام ندهند که مردمان رא אز دین فرאر
 )وآله علیه אهللا صلی(رسول خدא . گریزی אست مقابل אین אمر، دین אلعمل   مقابل فطرت آدمی אست و عکسنقطۀ 

یَا أیُّهَا « :فرمود و می ٤٧٧ل روحی مردم فرאر אز אسالم باشدאلعم  کرد که کاری صورت نگیرد که عکس אصرאر می
  .مردم، همانا دین خدא آسان אست ٤٧٨؛»دیِنَ אهللاِ یُسْرٌ אلنَّاسُ إنَّ

گیری و نابردباری  وسیلۀ سختدאری و روאبط אنسانی و אجتماعی به  دین ،אگر مدאرאی دینی نفی گردد، دین
  :فرمود آور رحمت می پیام. بیند های جدی می آسیب

نزد خدא، شریعت و دین معتـدل  بهترین دین  ٤٧٩؛ةُحَمْאلسَّ ةُیَّیفِنِحَאلْ אهللاِ دَنْعِ ینِאلدِّ رَیْخَ إنَّ
  .ماحت و گذشت אستو باس گرא و حق

                                                 
/ فـتح  ﴾؛אى فرستادیم گر و هشدאر دهنده گوאه و بشارت] به سِمَت[ما تو رא ] אى پیامبر،[ ؛نَذِیرאًإِنَّا أَرْسَلْنَاכَ شاهِدאً وَمُبَشِّرאً وَ﴿. ٤٧٢
  .۴۵/ ؛ אحزאب۸

 .٢٣١، ص ١٤، ج אلعرب لسان: ک.ر. ٤٧٣

 .۱۰۱۶، ص ۱، ج معین فرهنگ. ٤٧٤

 .۱۱۷ـ  ۱۱۸، ص نبوی سیرۀ: ک.ر. ٤٧٥

 .٢٦٠، ص ٤، ج هشام   אبن سیرة. ٤٧٦

 .۱۱۷ـ  ۱۱۸، ص نبوی سیرۀ: ک.ر. ٤٧٧

 .۴۷، ص ۳، ج אلعمّال کنز. ٤٧٨

 .همان. ٤٧٩
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خطـاب بـه    )وآلـه  علیـه  אهللا صلی(پیامبر אکرم . خوאهد אسالم چنین آیینی אست و پیروאن خود رא چنین می
  :عثمان بن مظعون فرمود

ـ  ةِلَهْאلسَّ ةِیَّیفِنِحَالْبِ ينِثَعَبَ نْکِلَوَ ةِهْبَانِیَّبِالرَّی الَعَتَ אهللاُ ينِلْسِرْیُ مْلَ ،انُمَثْا عُیَ אی  ٤٨٠؛ةِحَمْאلسَّ
گـرא و   حق خدאوند مرא به رهبانیت نفرستاده، بلکه مرא به شریعت و دین معتدل و ،عثمان

  .אنگیخته אست باگذشت بر

و کنـد   رسالت جهانی و همیشگی پیامبر چنین אقتضا مـی . محور אستسالم نبوی معتدل و مالیم و مدאرאא
  :خوאند سنّت آن حضرت بدین فرא می

ـ فَ يتِنَّسُ فَالَخَ نْمَـ وَ  ةِلَهْאلسَّ ـ أوِ  ةِحَمْאلسَّ ةِیَّیفِنِحَالْبِ تُثْعِبُ ـ مِ سَیْلَ مـن بـا دیـن     ٤٨١ي؛نِّ
אم و هـر کـس بـا سـنّت مـن       אنگیخته شـده  گرאی باگذشت ـ یا آسان ـ بر   معتدل و حق

  .مخالفت ورزد אز من نیست

אی کلیــدی در مدرســۀ قرآنــی و ســنّت نبــوی אســت و پیــامبر אکــرم  محوری قاعــدهאورزی و مــدאر رفــق
در شرאیط مختلف آن رא جلوه بخشید تا روאبط אجتماعی و مناسبات אنسانی رא بـه سـامانی    )وآله علیه אهللا صلی(

چیزی به  رسول خدא. نقل شده אست که عربی بیابانی نزد پیامبر آمد و אز وی تقاضای چیزی کرد. ددرست رسانَ
אز حرکت آن مرد در خشم شدند و برخاسـتند   بאصحا. אمّا آن مرد رאضی نشد و ناسپاسی و جسارت کرد. אو دאد

سپس אعرאبـی رא بـا خـود بـه منـزل بـرد و       . تا با אو برخورد کنند، ولی پیامبر به آنان אشاره کرد که آرאم بگیرند
رب که وضع زندگی پیامبر و گذشـت و بزرگـوאری אو رא   مقدאری دیگر به אو دאد و پرسید آیا رאضی شدی؟ مرد ع

چه تو در مقابل אصـحاب مـن بـر زبـان     آن«: و گفتگاه پیامبر به א آن ».آری، خدא خیرت دهد«: دیده بود، گفت
تی و خشـم آنـان   در مقابل آنان بیان کنی تـا نـارאح   رאندی موجب خشم آنان شد و مایلم אین אظهار رضایتت رא

: رسول خدא رو به אصـحابش کـرد و فرمـود   . אعرאبی پذیرفت و روز بعد به مسجد آمد ».برود نسبت به تو אز بین
رسـول   ».چنین אسـت «: و אعرאبی گفت »کند که אز من رאضی شده אست، אین طور نیست؟ אین مرد אظهار می«

ه بـود و  مَثَل من و אین مرد، مَثَل همان مردی אسـت کـه شـترش رم کـرد    «: אکرم رو به אصحاب کرد و فرمود
شـد كـه אو    یباعـث مـ   کردند و אیـن کـار   دویدند و فریاد می مردم برאی کمک به אو در پی شتر می. گریخت می
تر אز شما هسـتم و   مالیمאو به  گ زد که مرא با אو بگذאرید که من نسبتصاحب شتر مردم رא بان. تر شود ریزאنگ

بـه سـوی    ،که فریادی کند ت و آرאم آرאم بدون آنسپس مشتی علف برگرف. کنمدאنم با אو چگونه رفتار  خود می
אگر دیروز، زمانی که آن אعرאبی جسارت . شتر رفت و به رאحتی مهار אو رא در دست گرفت و به کار خویش رفت

برد و אهـل   در حالی که در کفر به سر می ،کشتید چاره رא می قطعاً آن بی ، شما رא به حال خود گذאشته بودمکرد
  ٤٨٢.»آتش بود

 و به تیغِ حلم چنـدین حلـق رא  א  
  

ــق رא      ــدین خل ــغ و چن ــد אز تی  وאخری
  

 تیغ حلم אز تیـغِ آهـن تیـزتــر    
  

 ٤٨٣אنگیزتــربــل ز صــد لشـــکر ظفـــر  
  

                                                 
 .۴۹۴، ص ۵، ج אلکافي. ٤٨٠

 .۲۰۹، ص ۷، ج بغدאد تاریخ. ٤٨١

  .٧٠، ص אلبشر  سیّد سیرة في אلبصر کحل؛ ١٤٩، ص ٤، ج אلبیضاء אلمحجّة. ٤٨٢

 .۳۹۸۸ـ  ۳۹۸۹، دفتر אوّل، אبیات معنوی مثنوی. ٤٨٣
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. אی تعامل אجتماعی کرد و אصالحات אجتماعی رא پیش بـرد  با چنین سیره )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم 
هالـه در    بـن אبـی   که در خبـر هنـد   آن حضرت هرگز تنفیر نکرد، چنانمدرسۀ پیامبر مدرسۀ مهر و مدאرא بود و 

گرفت و  رسول خدא با مردم אنس می ٤٨٤؛»مْهُرُفِّنَیُ الَوَ مْهُفُلِّؤَیُ …אهللاِ لُسوُرَ انَکَ«: وصف رسول خدא آمده אست
  .ساخت آنان رא אز خود دور نمی

دאد و אنـذאر   کرد و مردمان رא بشارت می قرאر میپیامبر در روאبط אجتماعی خود به رאحتی با مردمان אلفت بر
  :آموخت و به یارאن و پیروאنش چنین می ساخت کرد ولی گریزאن نمی می

ـ       ٤٨٥یَسِّرُوא وَالَ تُعَسِّرُوא، وَبَشِّرُوא وَالَ تُنَفِّـرُوא؛  د و بـر مـردم آسـان بگیریـد و سـخت مگیری
  .کننده مباشید نویددهنده باشید و گریزאن

 )وآلـه  علیه אهللا صلی(روند که رسول خدא  אند و بدאن رאه می گونه ـ نبوی همیندرسۀ قرآنی  شدگان م تربیت
  .رאه نموده אست که אقتضای אیمان همین אست

  کانون رحمت، مالیمت و مدאرא

شـود و   تر אهل رحمت و مالیمت و مدאرא بـا خلـق مـی    چه آدمی در مرאتب بندگی حق باالتر رود، بیشهر
אند، در رحمت  وאالترین بندگان خاص خدאی رحمان ، کهصیای آن حضرتوو א )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم 

آورאن אلهی و در אمتـدאد وجـود آن    خاتم پیام. אند ورزیدن و مالیمت نمودن و مدאرא کردن بهترین אلگوی رفتاری
دאری بودنـد   دאرא و مردمهای کامل رحمت و نرمی، گذشت و بزرگوאری و م پیشوאیان دینی جلوه و رسول گرאمی

 אنـد  و آن پیشوאیان مظاهر تامّ و تمام رحمت אلهی بر آدمی یابد اشد مدאرא و مالیمت جلوه میکه هر جا رحمت ب
אش رא چنـین   خدאی رحمـان پیـامبر گرאمـی   . אند های کامل مدאرא و مالیمت جلوه و در رאه و رسم و روش زندگی

  .٤٨٦﴾و تو رא جز رحمتى برאى جهانیان نفرستادیم ؛إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ وَمَا أَرْسَلْنَاכَ﴿ :معرفی کرده אست

دא در توصـیف رسـول خـ    )אلسـالم  علیـه (علی . آن رحمت جامع در رفتار אجتماعی در نهایت مالیمت بود
  .خوترین مردمان بود نرم] پیامبر[ ٤٨٧؛»ةًکَیرِعَ مْهُنَیَألْ انَکَ« :فرمود )وآله علیه אهللا صلی(

                                                 
رُ  «[ ٣٨٩، ص ١، ج אألشرאف أنساب؛ ١٦٨، ص אلنبویّة אلمشائل؛ ۴۲۳، ص۱، ج אلکبری אلطبقات. ٤٨٤ فُ وَ الَ یُنَفـِّ آمـده  » یُؤَلـِّ

 ٢٠٤و ١٥٦، ص ١، ج אلمصـطفی  حقـوق  بتعریـف  אلشـفاء ؛ ٣١٨، ص ١، ج عیون אخبار אلرضا؛ ٨٢، ص معاني אألخبار؛ ]אست
؛ ١٥٨، ص ١، ج אلصـفوة  صـفة ؛ ٤٦٩، ص ٢، ج אلمصـطفی  بأحوאل אلوفاء؛ ١٤، ص مکارم אألخالق؛ ]آمده אست» یُفَرِّقُهُمْ«[

فُ أصْـحَابَهُ   «[ ١٦١، ص ١، طبع مصر، ج )אلفدאء    אبي אلتاریخ( אلبشر أخبار في אلمختصر؛ ٢٥، ص ١، ج אلغابة أسد وَکَانَ یُؤَلـِّ
؛ ٣٧، ص ٦، ج אلنهایـة  و אلبدאیـة ؛ ٤٤٧، ص ١، ج אلـذهبي  تـاریخ ؛ ٢١٧، ص ١، ج تهذیب אلکمال؛ ]آمده אست »الَ یُنَفِّرُهُمْوَ

  .٦٦، ص אلبصر کحل؛ ١٥١، ص ١٦، ج אألنوאر بحار؛ ٢٧٤، ص ٨، ج مجمع אلزوאئد؛ ٦٧، ص אلرسول شمائل

 ریـاض  لطـرق  אلفـالحین  دلیـل ؛ ۴۸ ،۳۷، ص ۳، ج אلعمّـال  کنز؛ ۲۱۵، ص ۱، ج אألصول جامع؛ ۱۶۷، ص אلمفرد אألدب. ٤٨٥

، ۳، ج אلتعریـف  و אلبیـان ؛ ۱۱۷، ص ۵، ج  ه ۱۴۰۵, بیـروت , دאر אلکتب אلعربي، محمد بن عالن אلصدیقي אلشافعي, אلصالحین
 .۳۵۰ص 

 .۱۰۷/ אنبیاء. ٤٨٦

 حقـوق  عریفبت אلشفاء؛ ٨٥، ص אلرسول شمائل؛ ٣٩٢، ص ١، ج אألشرאف أنساب؛ ٦٠٥، ص ٢، ج אلمنوّرة אلمدینة تاریخ. ٤٨٧
 دمشـق  تـاریخ  مختصـر ؛ ١٨، ص אألخـالق  مکـارم ؛ ٤٦٩، ص ٢، ج אلمصـطفی  بأحوאل אلوفاء؛ ١٥٥، ص ١، ج אلمصطفی

 .٢٣٨، ص ١، ج نفیس أنفس أحوאل في אلخمیس تاریخ؛ ٦٧، ص ٢، ج عساکر   إلبن
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. ها رא متمایل بـه حـق کـرد    ها رא متحوّل و جان مالیمت و אز سرِ رفق و مدאرא دل رسول رحمت با نرمی و
هـای   پیشـه و یکپارچـه کـردن אنسـان     ، به ویژه به אلفت کشاندن مردمانی خشـونت تألیف قلوب و پیوند نفوس

کاری אست سخت و دشوאر و پیامبر با  אی درگیر تنازع و تقابل، فرورفته در جاهلیت و پیرאسته אز مدنیّت و جامعه
حق آن אست که گفته شود אین אعجاز . אی رא دگرگون ساخت مدאرא چنین مردمان و جامعه و رأفت، رفق ،رحمت

هـا رא نـرم    بخشید و دست تصرف غیبی بود کـه دل אش  אلهی بود که آن کانون رحمت و مالیمت و مدאرא جلوه
  :دאنیدرא سهل گر و مالک نفوس אین אمر ٤٨٨ساخت

لكِـنَّ אللَّـهَ أَلَّـفَ    أَلَّفْتَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَوَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي אلْأَرْضِ جَمِیعاً مَّا ﴿
چه در روى زمین אست كه אگر آن هایشان אُلفت אندאخت و میان دل ؛بَیْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ

هایشان אُلفت برقرאر كنى، ولى خدא بود كه  توאنستى میان دل  ینم ،كردى  یهمه رא خرج م
  .٤٨٩﴾میان آنان אُلفت אندאخت چرא كه אو توאناى حكیم אست

ورزی و مــدאرאمحوری پیــامبر אکــرم    مجــرאی آن تحــوّل بــزرگ אجتمــاعی אخــالق نبــوی، رفــق      
نَ رَسُـولُ אهللاِ أحْسَـنَ אلنَّـاسِ    کَـا «: אَنَس بن مالک در توصیف آن حضرت گفته אست. بود )وآله علیه אهللا صلی(

  .ترین مردمان بود خُلق خوش )وآله علیه אهللا صلی(رسول خدא  ٤٩٠؛»خُلْقاً

אی אخالقی بود و אین אمر جز بـا رفـق و مـدאرא     به دنبال برپا کردن جامعه )وآله علیه אهللا صلی(رسول خدא 
  :ده אست که فرمودאز آن حضرت روאیت کر )אلسالم علیه(אمام صادق . یافت تحقق نمی

أحْسَـنُکُمْ خُلْقـاً وَألْیَـنُکُمْ    «:] قَـالَ » .بَلَی یَا رَسـوُلَ אهللاِ «: قَالوُא[أالَ أُخْبِرُکُمْ بِأشْبَهِکُمْ بِي؟ 
مُکُـمْ  کَنَفاً، وَأَبَرُّکُمْ بِقَرَאبَتِهِ، وَأشَدُّکُمْ حُبّاً لِإِخْوَאنِهِ فِي دِینِهِ، وَأصْـبَرُکُمْ عَلَـی אلْحَـقِّ، وَأکْظَ   

  ٤٩١.»لِلْغَیْظِ، وَأحْسَنُکُمْ عَفْوאً، وَأشَدُّکُمْ مِنْ نَفْسِهِ إنْصَافاً فِي אلرِّضَا وَאلْغَضَبِ
:] فرمـود » .چرא אی رسـول خـدא  «: گفتند[ترینتان به خودم خبر ندهم؟  آیا شما رא אز شبیه

 خوترینتـان، و نیکوکارترینتـان نسـبت بـه خویشـانش، و بـا       تـرین و نـرم   خوش خلـق «
ــت ــی  محبّ ــرאدرאن دین ــه ب ــان نســبت ب ــق، و خشــم   ترینت ــر ح ــان ب אش، و بردبارترینت
  .»ترینتان و אنصاف ورزترینتان در حال خشنودی و خشم ترینتان، و با گذشت فروبرنده

با آموختن אین معیارها به جامعه و אلگو قـرאر دאدن خـود بـرאی مردمـان      )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم 
. אی אخالقی رא هموאر کنـد  وאبط אنسانی و אجتماعی رא به مدאرא و مالیمت سوق دهد و رאه جامعهکرد ر تالش می

  :فرمود آن حضرت می

                                                 
 .٨٥، ص אلِأسالمیة אلوحدة: ک.ر. ٤٨٨

 .۶۳/ אنفال. ٤٨٩

، ۳، ج אلکبـری  אلسـنن ؛ )אلسـالم  علیـه (توصیف אمام صـادق   ۱۶، ص آدאبه و يאلنب אخالق؛ ۷۱، ص ۱۵، ج مسلم صحیح. ٤٩٠
، ۱، ج אلحـدאئق  کتـاب ؛ ۴۱۶، ص ۲، ج אلمصـطفی  بـأحول  אلوفاء؛ ۱۲۶، ص ۱، ج אلمصطفی حقوق بتعریف אلشفاء؛ ۶۶ ص
، ۳، ج אلتعریف و אلبیان؛ ۹۷، ص ۵، ج אلفالحین دلیل؛ ۹۹، ص ۲، ج אلصغیر אلجامع؛ ۲۶۴، ص ۱، ج אلذهبي تاریخ؛ ۲۷۵ ص
 .۱۰۲ص 

 .۳۴، ص אلعقول تحف؛ ۲۷۰، ص אلصدوق אمالي؛ ۲۴۰ـ  ۲۴۱، ص ۲، ج אلکافي. ٤٩١
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إنَّ أحَبَّکُمْ إلَـيَّ وَأقْـرَبَکُمْ مِنِّـي مَجْلِسـاً یَـوْمَ אلْقِیَامَـةِ أحْسَـنُکُمْ أخْالَقـاً אلَّـذِینَ یَـألَفُونَ           
ــونَ؛ ــوب ٤٩٢وَیُؤْلَفُ ــزد  محب ــان ن ــکترینت ــن و نزدی ــن در روز قیامــت   م ــه م ــان ب ترینت
  .گیرند گیرند و مردم با آنان אلفت می ترینتان אست؛ آنان که با مردم אلفت می خلق خوش

  

 رفق و مدאرאی پیشوאیان در خانوאده

تــرین كــانون אجتمــاعی مــورد توجــه پیشــوאیان قــرאر دאشــت و پیــامبر אكــرم  خــانوאده بــه عنــوאن مهــم
و אوصیای آن حضرت نهایت رفق و مدאرא رא در روאبط خانوאدگی و رفتار با خانوאده بـه كـار    )وآله علیه אهللا صلی(
نمودند و نه تنها مالیمت مبنای  كردند و אیرאدگیری نمی گرفتند و هرگز نسبت به خانوאده تندی و تیزی نمی می

ز بردبـاری و مـدאرא אز آنـان    تمام رفتارهای خانوאدگی آنان بود بلكه در برאبر تنـدی و بـدخلقی دیگـرאن نیـز جـ     
  :بارۀ رفتار پیامبر در خانوאده چنین نقل شده אست אز אنس بن مالک در. مشاهده نشد

هلَّا فَعَلْـتَ كَـذَא وَ   «: تِسْعَ سِنینَ فَمَا أَعْلَمُهُ قَالَ لِي قَطُّ) صلی אهللا علیه وآله(خَدِمْتُ אلنَّبِیَّ 
  ٤٩٣.وَ لَا عَابَ عَلَيَّ شَیئاً قَطُّ» كَذَא

گزאری پیامبر رא كردم و هرگز به یاد ندאرم وی אیرאد گرفته باشـد كـه    من نُه سال خدمت
  .گرفت چرא چنین و چنان كردی و هرگز در چیزی بر من خرده نمی

رفق و مدאرא كلید روאبـط سـالم در هـر عرصـۀ אجتمـاعی و بـه ویـژه در خـانوאده אسـت، و پیـامبر אكـرم            
  :باره فرمود در אین )وآله علیه אهللا صلی(

אی خیر  هرگاه خدאوند برאی خانوאده ٤٩٤أِذَא أَرَאدَ אهللاُ بِإَهلِ بَیْتٍ خَیْرאً أَدْخَلَ عَلَیْهِمْ بَابَ رِفْقٍ؛
  .گشاید بخوאهد درِ رفق و مدאرא بر آنان می

אز رسـول خـدא   . نمودنـد  پیشوאیان معصوم خود برترین نمونه در אین אمر بودند و بر آن سـخت تأكیـد مـی   
  :روאیت شده אست كه فرمود )وآله علیه אهللا لیص(

بهتـرین شـما آن كسـی אسـت كـه بـا        ٤٩٥خَیْرُكُمْ خَیْرُكُمْ لِنِسَائِهِِِِ وَأَنَـا خَیْـرُكُْم لِنِسَـائيِ؛   
رفتارتر باشد و من אز همۀ شما با همسـرאن خـود بهتـر و     همسرش אز همه بهتر و خوش

  .رفتارترم خوش

אش تنـد و تیـز باشـد و     رین مردمان کسی אسـت کـه نسـبت بـه خـانوאده     در دیدگاه پیشوאیان معصوم بدت
أالَ أُخْبِـرُکُم بِشِـرَאرِ   : "فرمـود  )وآلـه  علیـه  אهللا صلی(روزی رسول خدא «: אهللا گوید جابر بن عبد. بدאخالقی نماید

إنَّ مِن شِرَאرِ رِجَـالِکُم  " :فرمود". چرא אی رسول خدא: "؛ آیا شما رא אز بدترین مردאنتان آگاه نسازم؟ گفتیم"رِجَالِکُم؟

                                                 
 و אللغـة  فـي  אلکامـل ؛ ٣٠، ص אلزهـد ؛ ٢٣٠، ص אلرضـا  אالمام صحیفة: ؛ و قریب به همین۱۶، ص ۲، ج אلتبین و אلبیان. ٤٩٢

  .٣٨٧، ص ٧١، ج אألنوאر بحار؛ ٥٠٧، ص ٨، ج ةאلشیع وسائل؛ ٣٣٩، ص ٦، ج אلحدید أبي אبن شرح؛ ٣، ص١، ج אألدب

  .۱۶، ص אألخالق مکارم. ٤٩٣

  .۳۳۹، ص ۶، ج אلحدید أبي אبن אلبالغه نهج شرح. ٤٩٤

  .۴۴۳، ص ۳، ج אلفقیه یحضره ال من. ٤٩٥



 ۱۳۵    هفتمجلسه / سيره پيشوايان دينی

Sireh 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

بدترین مردאن شما کسی אست  ٤٩٦؛"وَאلْمُجِئَ عِیَالُهُ إلیَ غَیْرِهِ...  אلْبَهَّاتَ אلْجَرِئَ אلْفَحَّاشَ אلْآکِلَ وَحْدَهُ وَאلْمَانِعَ رِفْدَهُ
  .»یند  همسر אو و دیگرאن پناه...  کند خورد و بخشش نمی زن، بدאخالق و بدزبان אست؛ به تنهایی می که تهمت

کننـده نیسـت، هرچنـد     چیز مانند بدرفتاری در خانوאده و عدم مدאرא و مالیمت تباه در منطق پیشوאیان هیچ
آنچه در ماجرאی تدفین سعد بن مُعاذ پیش آمد . های دیگر به وאالترین مقامات رسیده باشد که אنسان در عرصه

  .گوאهی روشن بر אین אمر אست

كرد پیامبر در تشییع جنازۀ אو אهتمام بسیار كرد و چند بار جنازۀ سعد رא بـه دوش   چون سعد بن معاذ فوت
مـادر  . خود حمل نمود، خود در قبر رفت، جسد אو رא در قبر گذאشت، به دست خویش لحد چید و אو رא دفن كرد

 )وآلـه  علیـه  هللاא صـلی (رسـول خـدא   . »אی سعد، بهشت بر تو گوאرא بـاد «: سعد كه אین رفتار پیامبر رא دید گفت
אكنـون در فشـار و    آرאم باش و در كار خدא به طور جزم سخن مگو كه پسرت هـم «: خطاب به مادر سعد فرمود

 ٤٩٧؛»خُلْقِهِ مَعَ أَهْلِهِ سُـوءٌ  يإِنَّهُ كَانَ فِ«: אصحاب با تعجب علت رא جویا شدند و حضرت فرمودند. »زحمت אست
  .אو با خانوאدۀ خود در منزل بدאخالق بود

رفتـاری نسـبت بـه אهـل خانـه سـفارش        همۀ پیشوאیان پیوسته به مدאرא و مالیمـت در خـانوאده و خـوش   
: ، فرمـود )אلسـالم  علیه(مؤمنان، علی  אمیر. دאدند كردند و אز تندخویی و بدאخالقی و دوری אز رفق پرهیز می می

  .كنم سفارش می همسرאنتان] رفتاری با خوش[شما مردאن رא به  ٤٩٨؛»أوصِیكُمْ بِنِسَائِكُمْ«

ترین رفتار رא در خانه دאشتند و بهترین אلگو رא برאی زنـدگی سـالم و    ترین و مالیم آن پیشوאیان خود لطیف
  .آمیز به یادگار گذאشتند سعادت

 

                                                 
  .۴۰۰، ص ۷، ج אالحکام  تهذیب؛ ۲۹۲، ص ۲، ج אلکافي .٤٩٦

  .۲۹۲، ص ۱، ج אلشرאیع علل. ٤٩٧

  .۱۳۶، ص ۲، ج אلطوسي أمالي. ٤٩٨





  
  
  
  

  جلسۀ هشتم
  
  
  
  
  

 אصل تکریم
  



  אهدאف درس

  :با آشنایی

 تكریم به عنوאن دومین אصل אز سیرۀ אجتماعی و خانوאدگی؛אصل  
 ؛)אلسالم علیهم(אصل نزد معصومان  جایگاه אین 
 دیدگاه موسوی و فرعونی در برخورد با אنسان؛ 
 برخی אز وجوه تکریم در سیرۀ پیشوאیان دینی؛ 
 .ها كرאمت و حقارت در شخصیت אنسان نتایج 

  بر مباحث پیشین مروری

  :به אین نکات אشاره دאشتیم אصل رفق و مدאرאجلسۀ پیشین در تبیین 

نقشی مبنایی دאشته و مایۀ قوאم و دوאم  )وآله علیه אهللا صلی(و مدאرא در سیرۀ אجتماعی رسول خدא رفق  .۱
  .روאبط و مناسبات صحیح אجتماعی بوده אست

بهره אست هنوز پا به میدאن אنسـان بـودن و نیکـی نمـودن      که אز مهر و مدאرא و אز رحمت و رقّت بی آن .۲
  .نگذאشته אست

هـا رא بـه    شدت رא جز אز باب رحمت به کار نگرفت و تندی و درشـتی  )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم  .۳
  .ها رא به بخشش و گذشت אز رنگ و رو אندאخت رفق و مدאرא کاست و کینه و دشمنی

تنفیر یعنی فرאری دאدن و گریزאن ساختن؛ و تألیف یعنی אیجاد אلفـت میـان کسـان و دمسـاز کـردن و       .۴
د آوردن؛ و אز لوאزم مهم و אساسی رفق و مدאرא در مدرسۀ قرآنی ـ نبوی نفی تنفیر خلـق و   دوستی אفکندن و گر
  .تألیف مردمان אست

کننـده نیسـت، هـر     در منطق پیشوאیان هیچ چیز مانند بدرفتاری در خانوאده و عدم مدאرא و مالیمت تباه .۵
  .های دیگر به وאالترین مقامات رسیده باشد چند که אنسان در عرصه

  אصل تكریم .۲

  جایگاه تکریم در روאبط אجتماعی

کنند تابع دو دیـدگاه   ها با هم برقرאر می به طور کلی در برخوردها و رفتارهای אجتماعی، روאبطی که אنسان
بر אساس אین دو نوع نگرش به אنسان، . אست אهانت אست و یا بر مبنای دیدگاه کرאمتیا بر مبنای دیدگاه . אست

  .و حقیر شمردن אست אستخفافو گرאمی دאشتن و یا  تکریمها با هم دאرند یا مبتنی بر  روאبطی که אنسان

אگر אنسان رא موجودی صاحب کرאمـت  . کنیم هر گونه که אنسان رא تلقی کنیم، همان گونه با אو برخورد می
ـ   ن رא بـی کنیم אین کرאمت رא در אو تقویت کنیم، به عکس אگـر دیگـرא   بدאنیم، تالش می دאنیم، אز سـر  کرאمـت ب

خدאوند در مورد کرאمـت ذאتـی   . دهیم اف قرאر میفتفرعن، آنان رא کوچک شمرده، مورد אهانت و حقارت و אستخ
  :سورۀ אسرאء فرمود ۷۰ها، در آیۀ  אنسان
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  .﴾و به رאستى ما فرزندאن آدم رא گرאمى دאشتیم؛ وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ﴿

  :ۀ نگرش و برخورد تحقیرآمیز با אنسان معرفی کرده אستو همچنین فرعون رא، به عنوאن نمون

قوم خود رא سبک شـمرد،  ) فرعون(٤٩٩؛فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ إِنَّهُمْ كانُوא قَوْماً فاسِقِینَ﴿
  .﴾آنان قومی فاسق بودند. در نتیجه אز אو אطاعت کردند

אنسـانی کـه کرאمـت    . אو ٥٠٠فسـق سبب  شود و אین نیست مگر به אنسان خفیف אست که مطیع فرאعنه می
شود، אبتدא باید فاسق شده باشد، باید אز محتوאی אلهی خود  گذאرد؛ אنسانی که پذیرאی אهانت می خود رא زمین می

و  אصوالً رאه و رسـم و سـیرۀ همـۀ جبّـارאن    . عدول کرده باشد، تا پذیرאی אستخاف ستمگر و حکومت ستم شود
ین אست که برאی אدאمۀ تفرعن و خودکامگی خـود، مـردم رא خفیـف سـازند،     های خودکامه و فاسد بر א حکومت

ها و خـرد   با تحمیق آن. ها رא אز نظر تفکّر در سطحی نگاه دאرند که خطری برאیشان אیجاد نشود تهی کنند و آن
فـوق  که در آیـۀ   جالب آن. شان، آنان رא به صورت אبزאر و אدوאتی برאی مقاصد خود سازندحقیقیکردن شخصیت 

ها خـود کرאمـت خـویش رא     آن. کند علت پذیرش אستخفاف و قدرت گرفتن فرאعنه رא در فسق مردم معرفی می
  .ها فاسق بودند که تن به تبعیت فاسق دאدند گاه تسلیم אستخفاف فرعونی شدند، آن لگدمال کرده بودند، آن

  :د دאردها دو دیدگاه وجو بنا بر آنچه گذشت، به אعتباری در برخورد با אنسان

  .خوאهد دאند و نحوۀ برخورد با אنسان رא אز سر تکریم می که אنسان رא با کرאمت می» موسوی«دیدگاه  .۱

دאنـد   אو رא حقیر مـی . کند که به زیر سلطه بکشد، אستخفاف می که אنسان رא برאی אین» فرعونی«دیدگاه  .۲
  .دهد شد، تن به هر خوאری و پستی می زند، که אگر אنسان خرد شد، خفیف شد، سبک و دست به تحمیقش می

  )אلسالم  علیهم(پیشوאیان دینی منطق عملی 

صـاحب  ؛ کریمانـه برخوردهایشـان   و بودنـد  کریمها  آن. سیرۀ אنبیا در برخورد با אنسان، سیرۀ موسوی אست

 توאنـد تکـریم کنـد و رسـول خـدא      אنسـان تـا کرאمـت ندאشـته باشـد، نمـی      . مـردم  تکـریم بودند و אهل  کرאمت
 کـانَ «: אنـد  نویسان در وصف آن حضرت نوشته که سیره ها بود، چنان ترین אنسان با کرאمت )وآله علیه אهللا صلی(
تـرین   אو رא گرאمی )وآله علیه אهللا صلی(در توصیف אین شأن رسول אکرم  )אلسالم علیه(و علی  ٥٠١؛»اسِאلنَّ مَرَکْأ

خدא بود، که خدאونـد در کتـاب شـریفش بـه وجـود       ترین خلق אو گرאمی ٥٠٢.فرد عشیره و خاندאنش معرفی کرد
  :فرماید کند و می و سوگند یاد میگرאمی א

                                                 
  .۵۴/ زخرف. ٤٩٩

عـرب وאژۀ  . رو به معنای عصیان و ترک אمر אلهی و خـروج אز دیـن آمـده אسـت      فسق خروج אز طریق حق אست و אز همین. ٥٠٠
برد و با همین عنایت در معنای אنسانی، در قرآن کریم آمده אست که  فسق رא برאی خارج شدن لُبّ خرما אز پوستش به کار می

אین، فاسق کسـی אسـت    بر بنا. فاسق در کالم و شعر جاهلی سابقه ندאشته אست  تازه بوده و وאژۀאعرאبی کاربردی   به قول אبن
  .۲۶۲ـ  ۲۶۳، ص ۱۰، ج אلعرب لسان: ک.که אز حق خارج شده باشد، אز لبّ و حقیقت אلهی، אنسانی خود خارج شده باشد؛ ر

  .۹۱، ص אلرسول  شمائل: ک.؛ و نیز ر۶۱۴، ص ۲، ج كثیر    אبن سیرة. ٥٠١

  .۴۷۱، ص ۲، ج אلمصطفی باحوאل אلوفاء، ۱۸ص   ،אالخالق مكارم؛ ۱۵۵، ص ۱، ج אلمصطفی حقوق بتعریف אلشفاء. ٥٠٢
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به جان تو سـوگند كـه آنـان در مسـتى خـود       ٥٠٣؛لَعَمْرُכَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ یَعْمَهُونَ﴿
  .﴾سرگردאن بودند

دאد و  مـورد אحتـرאم قـرאر مـی     ها رא ها אستوאر بود و آن چنان آن سیرۀ אجتماعی آن حضرت بر تکریم אنسان
  .بخشید که تصورش نیز دشوאر بود یدאشت و شخصیت م گرאمی می

پرسـش کـردم،    )وآلـه  علیـه  אهللا صلی(گوید אز پدرم אز مجالس رسول خدא  )אلسالم علیه(حضرت حسین 
  :فرمود

بهره אز مجلـس رسـول    کس بی هیچ[کرد  در مجلسش بهرۀ هر کس رא عطا می] پیامبر[
] کـرد کـه   ماند و چنان بـا کرאمـت بـا אفـرאد برخـورد مـی       نمی )وآله علیه אهللا صلی( خدא
مجلس אو مجلس گذشت، حیا، ...  هم کسی باشدאز אو تر  برد گرאمی کس گمان نمی هیچ

هـا در مجلـس    אنسـان ...  ]دאد و قال نبود[شد  در آن صدאها بلند نمی .رאستی و אمانت بود
ترهـا مهربـان بودنـد؛     دאشتند و با کوچک گرאمی می رسول خدא متوאضع بودند و بزرگ رא

کـس رא   کردنـد و غریـب و بـی    حاجت אنسان حاجتمند رא بر خویش مقدم دאشته روא مـی 
  .نمودند نگهدאری و رسیدگی می

نشـینانش چگونـه    سیرۀ آن حضرت با هـم " :به پدرم گفتم« :گوید )אلسالم علیه(حسین 
سـر و   و نرم بود، خشن و درشتخو و سـبک همیشه خوشرو و خوشخوی «: فرمود »"بود؟

کرد و אز אو  نش نمیهرگز کسی رא سرز... کرد  رא مدح نمیفحّاش و عیبجو نبود و کسی 
بـر אسـائۀ אدب   ...  کـرد  جو نمـی  و های مردم رא جست گرفت، و لغزش و عیب عیب نمی

ـ [جا که אصحاب در صـدد برخـورد    شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود، تا آن ا ب
وقتی حاجتمندی رא دیدید یاری ": فرمود می] آن حضرت[شدند، و  می] آن شخص مزאحم
אز آن [کـه بـه عنـوאن تشـکر      پذیرفت مگر آن هرگز ثنای کسی رא نمی ".و کمکش کنید

آن  که אز حد گذشته باشـد کـه در   کرد مگر آن و کالم אحدی رא قطع نمی. باشد] حضرت
  ٥٠٤.»یدبر رא می صورت با نهی و یا برخاستن کالم אو

 ،کـه یکـدیگر رא تخفیـف کننـد     אد و مسلمانان رא אز אیـن  د آن حضرت به هیچ وجه אجازۀ تحقیر کردن نمی
  :دאد پرهیز می

                                                 
  .۷۲/ حجر. ٥٠٣

 معرفـة  فـي  אلغابـة   אسـد ؛ ۳۸۹ص , ۱، ج אالشـرאف  אنسـاب ؛ ۴۲۴ص , ۱، ج אلكبـری  אلطبقات؛ ۱۴، ص אالخالق مکارم. ٥٠٤

, آدאبـه  و )آلـه و  علیـه   אهللا  صلي( אلنبي אخالق ؛۶۸ص , אلرسول مائلش؛ ۱۷۷، ص אلنبویه  אلشمائل؛ ۲۶، ص ۱، ج אلصحابه
ــل؛ ۲۴ص  ــوّة دالئ ــي، ج אلنب ــفاء؛ ۲۹۱، ص ۱، אلبیهق ــف אلش ــوق بتعری ــطفی حق ؛ ۲۰۶ـ    ۲۰۷و  ۱۵۶ص , ۱ج , אلمص
؛ ۲۱۹ص , ۱ج , אلرّجـال  אسـماء  فـي  אلکمـال  تهـذیب ؛ ۳۷ص , ۶، ج אلنهایـه  و אلبدאیة؛ ۳۱۸ص , ۱ج , אلرضا  אخبار  عیون
 یعتبـر  ما معرفة في אلیقضان عبرة و אلجنان  مرآة؛ ۲۷۵ص , ۸ج , אلفوאئد منبع و אلزوאئد مجمع؛ ۱۵۹، ص ۱، ج אلصفوه صفة

 فـي  אلحـدאئق  كتـاب ؛ ۴۴۸، ص ۱ج , אالعـالم  و אلمشاهیر وفیات و אالسالم تاریخ؛ ۲۸ـ   ۲۹، ص ۱، ج אلزّمان حوאدث من

 فـي  אلبصـر  كحـل ؛ ۲۲۲، ص ۱، ج אلشـیعه  אعیان؛ ۱۵۲، ص ۱۶ج ، אالنوאر بحار؛ ۲۶۳ص , ۱، ج אلزهدیات و אلحدیث علم

  .۴۷۰، ص ۲ج , אلمصطفی باحوאل אلوفاء؛ ۶۷، ص אلبشر سید سیرة
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مبادא فردی אز مسـلمانان رא  ٥٠٥؛یرٌبِکَ אهللاِ دَنْعِ مْهُیرَغِصَ نَّإفَ مینَلِسْאلمُ نَدאً مِأحَ قِّرُنَّحَتُ الَ
  .کوچک آنان نزد خدא بزرگ אستکوچک شمرده و تحقیر کنید که 

که پیامبر خدא با مـردم چگونـه بـود و بـه چـه نحـو تکریمشـان         های روشنی אست אز אین אین موאرد نمونه
دאشت با אو بدون تکلّف و مجادله و  ، و دوست می٥٠٦در حالی که کرאهت دאشت جلوی پایش بلند شوند. کرد می

  .به رאحتی برخورد کنند

بیزאر بود و אز هـر حرکتـی کـه     ،شد که بوی تفرعن و خوی تکبر אز آن אستشمام میאو אز هر گونه אعمالی 
  :فرمود )אلسالم علیه(که حضرت صادق  کرد، چنان متنفر بود و پرهیز می ،تشبّه به אشرאفیت و سلطنت دאشت

אشـته  کـه تشّـبه بـه سـالطین د     אنست د میبد ] پیامبر[ ٥٠٧؛כِلوُالمُبِ هَبَّشَتَیَ نْأَ هُرَکْیَ انَکَ
  .باشد

که  که کسی با پای پیاده אو رא همرאهی کند در حالی که خود سوאره بود، مگر אین دאد پیامبر אکرم אجازه نمی
شما جلو برو و در فالن مکان منتظر «: فرمود پذیرفت، می رد و אگر نمیک رت آن فرد رא همرאه خود سوאر میحض

  ٥٠٨.»کنیم میجا یکدیگر رא مالقات  باش و אگر کاری دאری در آن

کـرد و همیشـه بـا لبخنـدی      حتی در نگاه کردن به אفرאد هم تکریمشان مـی  )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر 
אهللا نقـل کـرده    که جریر بن عبـد  گردید، چنان شد و پذیرאیشان می رو می  هب سرאسر رحمت و کرאمت با آنان رو

  : درستی گفته شده אسته و ب ٥٠٩.אست که نشد با آن حضرت برخورد کنم و אو به من تبسم ننماید

  .تر אز هر کس متبسم بود אو بیش ٥١٠؛ماًسُّبَتَ אلنّاسِ رَثَأکْ انَکَ

هـا אز   אنسـان . دאنست و אساس אصالح رא بر رشد کرאمت آنان قـرאر دאده بـود   ها رא وאجد کرאمت می אو אنسان
؛ همـان  ٥١٢»کرאمـت «و وאجـد   »فرزند آدم«و یا  ٥١١»عزّت« هستند و صاحب» مؤمن«زאویۀ نگاه مکتب אو یا 

آن هنگام که مالک אشتر نخعی رא جهـت فرمانـدאری مصـر     )אلسالم علیه(که نمونۀ تامّ تربیت نبوی، علی  طور
مردمـان دو   که قرאر دאد و فرمود دید رא در معرض نظرش کرد، در عهدنامۀ معروف خویش، אین زאویۀ אعزאم می
  :ستۀ دیگر در آفرینش با تو همانندאند، و د אی برאدر دینی تو دسته אند، دسته

                                                 
  .۳۱، ص ۱، ج אلخوאطر تنبیه. ٥٠٥

؛ »وא إلَیْهِ لِمَا یَعْرِفُونَ مِـنْ کَرَאهِیَتِـهِ  لَمْ یَکُنْ شَخْصٌ أحَبَّ إلَیْهِم مِن رَسُولِ אهللاِ، وَکانوُא إذَא رَأوْهُ لَمْ یَقُومُ«:أنس بن مالک گوید. ٥٠٦
خاستند؛  نمی دیدند پیش پایش بر تر אز رسول خدא نبود، با אین وجود هنگامی که אو رא می  هیچ شخصیتی نزد مسلمانان محبوب

، אلنبویـه  مائلאلشـ ؛ ۲۲۹، ص ۱۶، ج אالنـوאر  بحـار ؛ ۱۶، ص אالخـالق  مکـارم پسـندد؛   دאنستند که אین کـار رא نمـی   زیرא می
  .۱۶۶ ص

  .۲۶۲، ص ۱۶، ج אالنوאر بحار؛ ۲۷۲، ص ۶، ج אلکافي. ٥٠٧

تَقَـدَّمْ أمَـامِي، وَأدْرِکْنِـي فِـي     : وَرُوِيَ أنَّ رَسولَ אهللاِ الَ یَدَعُ أحَدאً یَمْشِي مَعَهُ إذَא کَانَ رَאکِباً حَتّی یَحْمِلَهُ مَعَهُ، فَإنْ أبَـي قَـالَ  «. ٥٠٨
  .۲۳۶، ص ۱۶، ج אالنوאر بحار؛ ۲۲، ص אالخالق مکارم؛ »אلمَکانِ אلّذِي تُرِیدُ

  .۱۵۷ص , ۱ج , אلمصطفی حقوق بتعریف אلشفاء؛ »وَالَ رَآني إالّ تَبَسَّمَ«. ٥٠٩

  .۴۱۶، ص ۱، ج אلبحار سفینة؛  ۱۵۸، ص۱، ج אلمصطفی حقوق بتعریف אلشفاء؛ ۲۳۲، ص ۱، ج אلکمال تهذیب. ٥١٠

  .۸/ منافقون؛ ﴾لِلْمُؤْمِنِینَهِ وَلِلَّهِ אلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِوَ﴿. ٥١١

  .۷۰/ ؛ אسرאء﴾آدَمَ يلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِوَ﴿. ٥١٢



۱۴۲  

Sireh 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir  

هـا کـه بـرאدر دینـی      آن٥١٣؛قِلْی אلخَفِ كَلَ یرٌظِا نَإمَّوَ ینِی אلدِّفِ كَلَ خٌا أَإمَّ :انِفَنْصِ مْهُنَّإفَ
ها که در خلقت مانند توאنـد   אت، حقوقی بر گردن تو دאرند و آن توאند و خویشاوند عقیدتی

  .یشאت، حقوقی به تناسب خو خویشاوند نوعی

در عصـر حکومـت אمـام علـی     [ش نقل کرده אست که زمانی א אز پدر گرאمی )אلسالم علیه(حضرت صادق 
در رאه با مردی אز אهـل کتـاب برخـورد کـرد، مـرد אز אو پرسـید کـه         )אلسالم علیه(مؤمنان   אمیر] )אلسالم علیه(

. رفـت  به مکـان دیگـری مـی   عازم کوفه אست و آن مرد نیز در همان مسیر که אمام گفت . ستא مقصدش کجا
شد، אمـا אمـام אز رאه خـود بـه      مقدאر مشترک رאه رא با هم مصاحب شدند تا به جایی رسیدند که مسیرها جدא می

مگـر نگفتـی کـه عـازم     «: مرد کتابی با شگفتی پرسـید . و همرאه آن مرد وאرد مسیر אو شد کوفه جدא شد سوی
 »چه دلیل وאرد אین مسیر شدی و אز رאه خـود دور گشـتی؟  پس به «: پرسید ».چرא«: אمام گفت »کوفه هستی؟
خوאهم قـدری تـو رא همرאهـی کـنم تـا حسـن رفاقـت رא بـه جـا آورده باشـم کـه پیـامبر مـا               می«: אمام گفت

حق بر یکدیگر پیدא  ،به ما دستور دאده אست که هر گاه دو نفر در رאهی مصاحب هم شوند )وآله علیه אهللا صلی(
: مرد کتابی با شـگفتی گفـت   ».سان رفیق رאهش رא در هنگام جدאیی چند گامی بدرقه کندکنند و الزم אست אن

که אو رא پیروی کرده به سـبب همـین   گمان هر بی«: مرد گفت» .آری«: حضرت پاسخ دאد »وאقعاً چنین אست؟«
گاه مرد  آن ».تمگیرم که پیرو دین تو و بر کیش شما هس کردאرهای بزرگوאرאنۀ אو بوده אست و من تو رא گوאه می

  ٥١٤.مسلمان شد ،]مسلمانان אست أکه خلیف[برگشت و چون אو رא شناخت  )אلسالم علیه(مؤمنان  میرאکتابی با 

אنسان وאجد گوهر کرאمت אست و با تکیه بر אین کرאمت و رشد آن . رفتار پیشوאیان אسالم چنین بوده אست
گیری  با همین سمت. دنگزین ها دوری می و نادرستی ها ها אز کجی گیرد و אنسان אست که تربیت نبوی شکل می

کرאمت در نگـاه، کرאمـت در رفتـار،    : های تربیتی سازمان یافته אست אی אز دستورאت و توصیه אست که مجموعه
  :کند خدאوند به پیامبرش אمر می. کرאمت در گفتار

 ،و آنچـه رא كـه بهتـر אسـت    و به بنـدگانم بگـ   ٥١٥؛وَقُل لِّعِبادِي یَقُولُوא אلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴿
  .﴾بگویند

و مردمـان رא بـا کرאمـت     ٥١٦ها و خُلق کریم آرאسته بود و آن جلوۀ جامع و אتمّ کلمات אهللا، به همۀ کرאمت
ـ الَ« :فرمـود  می. نگاه אو، رفتار אو، گفتار אو مشحون אز رحمت نسبت به مردم بود .هدאیت کرد ـ  אهللاُ مُحَرْیَ  الَ نْمَ

  .گیرد قرאر نمیخدא آن که به مردم رحمت ندאشته باشد، مورد رحمت  ٥١٧؛»اسَאلنَّ مُحَرْیَ
   

                                                 
  .۵۳، نامۀ אلبالغه  نهج. ٥١٣

  .۶۷۰، ص ۲، ج אلكافي. ٥١٤

  .۵۳/ אسرאء. ٥١٥

  .۳۱، ص ۱، ج אلشفاء بتعریف حقوق אلمصطفی» وَאهَبَ لَهُ كُلَّ خُلْقٍ كَرِیمٍ«: نویسد  قاضی عیاض می. ٥١٦

אلعزیز بن  ، אحمد بن علي بن حجر אلعسقالني، تحقیق عبدאلبخاري صحیح شرح אلباري فتح؛ ۱۴۳، ص אلصغری אالربعون. ٥١٧
אهللا بن محمد بن  ، عبدאآلثار و אالحادیث في אلمصّنف؛  ۴۴۳، ص ۱۳، ج ه ۱۴۱۰אهللا بن یاز، دאر אلكتب אلعلمیه، بیروت،  عبد
؛ ۴۱، ص ۹، ج بیهقـی  سـنن ؛ ۹۳، ص ۶، ج ه ۱۴۰۹حام، دאرאلفكر، بیروت، شیبة אلكوفي، تحقیق و تعلیق سعید محمد אللّ  أبي
  .۲۹۸، ص ۷، ج كثیر   אبن تفسیر؛ ۲۶۹، ص ۵، ج אالصول جامع
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فضـای אسـتخفاف و אز   در توאن  شود و نمی مناسبات אجتماعی در فضای تکریم و אز سر رحمت אصالح می
  ٥١٨.اعی رא به سامان کشیدمسر غلظت روאبط אجت

حمـت אلهـی شـامل حـال     شـود و ر  در مناسبات رحمت و کرאمت אست که אمکان سیر کمالی فـرאهم مـی  
  :نقل کرده אست )وآله علیه אهللا صلی(אز رسول خدא  )אلسالم علیه(אمام صادق . گردد های אیمان آورده می אنسان

ـ  لْزَم یَلَ هُتَبَرْكُ هُنعَ جَرَّفَا وَهَبِ هُفُطِلْیَ ةٍمَلِکَبِ َنمِؤאلمُ اهُخَأَ مَرَکْأَ نْمَ ـ  يفِ ـ אلمَ אهللاِ لِّظِ  ودِدُمْ
  ٥١٩.كَلِذَ يفِ انَا كَمَ ةِمَحْرَّن אلمِ یهِلَعَ

آمیـز خـویش אحتـرאم نمایـد و אنـدوه אو رא       کسی که برאدر مومن خود رא با کلمات مـودّت 
  .پیوسته در سایۀ رحمت خدא خوאهد بود ،بزدאید، تا زمانی که אین سجیّه در אو باقی אست

هـایی کـه در    حـق אسـت و אنسـان   אی که مناسباتش بر مبنای تکریم باشد پیوسته در سایۀ رحمت  جامعه
یابند، متعادل خوאهند بود و אز تن دאدن به ذلّت و رقیت و زبونی و معصـیت אبـا خوאهنـد     فضای تکریم رشد می

در وصیت خویش بـه אمـام    )אلسالم علیه(مؤمنان  אمیر. های אلهی אست زیرא گوهر کرאمت حافظ شرאفت ؛دאشت
  :فرمود )אلسالم علیه(مجتبی 

ـ عْتَ نْلَ كَنَّإفَ بِائِغَאلرَّ إلی كَتْاقَسَ إنْوَ ةٍیَّنِدَ لِّن کُعَ كَسَفْنَ مْرِکْأَوَ ـ بِ اضَتَ ـ ا تَمَ ـ  لُذُبْ ن مِ
  ٥٢٠.ضاًوَعِ كَسِفْنَ

كرאمت نفس خود رא محافظت كن و אز هر قسم زبـونی و پسـتی بپرهیـز، هـر چنـد آن      
دهی  ت نفس خود میزیرא مقابل آنچه אز سرمایۀ شرאف ؛پستی وسیلۀ نیل به تمنیّات باشد
  .به دستت نخوאهد رسید ،هرگز عوضی که با آن برאبر باشد

  تکریم همسر در سیرۀ پیشوאیان دینی

خانوאده کرאمـت یکـدیگر رא   אگر مرد و زن در . ۀ پیشوאیان تکریم همسر אستאز وجوه بسیار אساسی در سیر
אز . شـود  ن آرאمش و لطافت و سالمت مـی یابد و زندگی قری د، روאبطشان به بهترین وجه سازمان مینرپاس بدא

  :دروאیت شده אست که فرمو )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم 

نـان رא مگـر אشـخاص    نمایند ز تکریم نمی٥٢١؛یمٌئِا کَریمٌ وَ َא أهَانَهُنَّ إلّا لَمَا أَکْرَمَ אلنّسَاءَ إلّ
  .نمایند آنان رא مگر فرومایگان بزرگوאر و تحقیر نمی

                                                 
چـرא كـه هسـتند    . אند، تكـریم شـوند   אلبته אین سخن بدאن معنا نیست كه آن كسانی كه جای كرאمت بر خود باقی نگذאشته. ٥١٨

گونـه کـه אمیـر مؤمنـان      كنـد، همـان    كند و شدت و كیفـرِ بجـا אصالحشـان مـی      ان نمیهایی كه رفق و مدאرא אصالحش אنسان
رفتاری אصالح نشود با  ؛ کسی که با خوش».یصْلِحْهُ حُسْنُ אلمُکافاةِ ةِمَنْ لَمْ یصْلِحْهُ حُسْنُ אلمُدَאرَא«: فرموده אست) אلسالم علیه(

؛ كسی كـه  »مَنْ لَمْ تُصْلِحْهُ אلکَرَאمَةُ أصْلََحَتْهُ אإلهَانَةُ«: نیز فرمود؛ و ۱۷۸، ص ۲، ج אلحکم غررخوب کیفر دאدن אصالح شود؛ 
  .۲۳۵אو رא كرאمت אصالح نكند، אهانت و خوאری אصالح كند؛ همان، ص 

  .۱۷۸، ص אالعمال ثوאب؛ ۵۹۱، ص ۱۱، ج אلشیعه وسائل؛ ۲۰۶، ص ۲ ، جאلكافي .٥١٩

  .۳۱، نامۀ אلبالغه نهج. ٥٢٠

  .١٦٠، ص ٢، ج אلسنّة فقه؛ ۳۷۱، ص ۱۶ ، جאلعمال کنزل؛ ۶۳۲، ص ۱، ج אلصغیر אلجامع. ٥٢١
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حـوالء אز  . فتی אستین אحترאم و تکریم همسر چنان مطرح شده אست که موجب شگאیان ددر منطق پیشو
 )وآلـه  علیـه  אهللا صـلی (پیـامبر אکـرم   زنان بر مردאن چه حقی دאرند؟  ؛»مَا لِلنّسَاءِ عَلَی אلرِّجالِ؟فَ« :پیامبر پرسید

  :אز جمله ،مطالبی فرمودند

جِهَـا أَنْ یَقُـولَ لَهَـا    لِزَوْ لَـا یَحِـلَّ  حَتَّی ظَنَنْتُ أَنْ  يوصِینوَلَمْ یَزَلْ یُ ئیلُبْرَجَ يأَخ يأَخْبَرَنِ
  ٥٢٢.أُفٍّ

م مرد حـق نـدאرد بـه    دکه گمان کر کرد چنان ره سفارش زنان رא میאبرאدرم جبرئیل همو
  .همسر خویش حتّی אف بگوید

ـ  رفتار تمام پیشوאیان در خانوאده بر אین مبنا بود و هرگز رفتاری خالف کرאمت אز آ حتّـی   روز نکـرده، نـان ب
  :روאیت شده אست که فرمود )אلسالم علیه(אز אمام صادق . نمودند نسبت به همسرאنی که با آنان بدرفتاری می

، بایـد אو رא אکـرאم و   کنـد  هر مردی که همسر אختیار مـی  ٥٢٣؛»مَنِ אتّخَذَ אمْرَأَةً فَلْیُکْرِمْها«
  .אحترאم کند

אصـیل در    حظات خاص و مقطعی بوده אست، بلکه به عنوאن یک قاعدۀد پیشوאیان نه אز سرِ مالאین אمر نز
کـه אمـام سـجاد     אنـد، چنـان   ر رא אز جمله حقوق אو معرفی کردهشده אست و آنان تکریم همس زندگی رعایت می

  :صرאحت فرموده אسته باره ب در رسالۀ حقوق خویش در אین )אلسالم علیه(

ـ عْلََتََ، فََاًوَأُنْس اًسَکَن كَوَجَلَّ جَعَلَهَا لَ مَ أَنَّّ אهللاَ عَزَّلََعْنْ تََوْجَةِ فَأَمّا حَقُّ אلزَّوَأ نِعَْمَـةٌ   كَمَ أَنَّ ذٰلِ
  ٥٢٤.کْرِمَهاتَُفََ كَمِنَ אهللاِ عَلَیْ

ر دאده آن אست که بدאنی خدאوند אو رא مایۀ آرאمش و אنـس تـو قـرא   ] شوهر[حق زن بر تو 
אست و بر تو وאجب אست که אو رא تکـریم و  نعمتی אلهی  אست؛ پس بدאن که همسری אو

  .אحترאم کنی

ی؛ و هـر  در منطق پیشوאیان אلهی تکریم همسر معیاری אست برאی شناخت مرتبۀ אنسانی و جایگـاه אیمـان  
. شـود  تـر شـمرده مـی    باشد، در مدرسۀ אهل بیت باאرزش تر که در تکریم همسر و پاس دאشتن אحترאم وی رאسخ

رא چنـین آمـوزش    ده در אین مدرسه ـ در رهنمودی مـا  ش ـ برترین نمونۀ تربیت) لیهاع אهللا سالم(حضرت زهرא 
   :دאده אست

ـ  [بهترین شما کسی אست کـه  ٥٢٥؛وَأکْرَمُهُمْ لِنِسَائهِمْ خِیَارُکُمْ أَلْْیَنُکُمْ مَنَاکِبَهُ ا در برخـورد ب
  .هدتر مورد تکریم قرאر د ش رא بیشو همسر خوی تر باشد تر و مهربان نرم] مردم

  پیشوאیان دینیکریم کودکان در سیرۀ ت
و که در سیرۀ نبی אکرم  شود و אین ست که אمکان אصالح سیر صعودی فرאهم میא ها با حفظ و رشد کرאمت

آن همه تأکید بر تکـریم کودکـان وجـود دאرد یـک جهـتش جنبـۀ تربیتـی آن و אصـالح         אوصیای آن حضرت 

                                                 
  .٢٥٢، ص ١٤، ج אلوسائل مستدرכ. ٥٢٢

  .٣٤، ص אالسناد قرب. ٥٢٣

  .٥٦٧، ص ٢، ج אلخصال. ٥٢٤

  .٧، ص אالمامه دالئل. ٥٢٥
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و  صـالح ، سـالم هایی رشد یابند که گوهر کرאمتشان آنـان رא   سانمناسبات אجتماعی بر אساس تکریم אست، تا אن
  :فرمود ن حضرت אز همین رو میآ. بدאرد به حق قائم

هـا   فرزندאن خود رא کرאمت کنید و با آدאب نیکو با آن ٥٢٦؛مْکُאبَא آدَنوُسِأحْم وَکُدَالَوْأ موُرِکْأَ
  .معاشرت نمایید

آمیز با آنان، برאی אین אست که شرאفت ذאتـی   وردهای אحترאمتأکید حضرت بر אحترאم فرزندאن و رعایت برخ
هـا رא אفـرאدی    های پسندیده و گرאمی دאشتن کودکـان אسـت کـه آن    رفتار مبتنی بر روش. ها سرکوب نشود آن

אش  אگر کـودک کرאمـت دیـد و شخصـیت حقیقـی     . سازد مستقل، آزאده، محکم، با شرאفت و صاحب فضیلت می
ل در אو یشود و چنانچه مورد تحقیر و אهانت قرאر گیـرد، رشـد فضـا    فضیلت میقیم و باشد، رאست و مستאحترאم 
  :فرمود پیامبر کرאمت می. گرאید به אنحرאف و کجی می شود و میمتوقف 

ـ مَאلی فِ هُא لَعوُسِأوْوَ هُموُرِکْأَفَ دَلَم אلوَتُمَّیْא سَإذَ ـ حـوُ بِّقَتُ الَوَ سِالِجَ وقتـی نـام   ٥٢٧؛هـاً جْوَ هُא لَ
و [بریـد אو رא گرאمـی دאریـد و جـای نشسـتن رא بـرאی אو توسـعه دهیـد          ندتان رא میفرز

  .و نسبت به אو رو ترش نکنید] אحترאمش کنید

אهللا אبـن سـنان אز אمـام     عبـد . شد حساسیت אو نسبت به کودکان و نوع رفتارش مایۀ شگفتی مردمش می
ا مردم به جماعت گـزאرد و دو رکعـت آخـر رא بـه     نقل کرده אست که پیامبر نماز ظهر رא ب )אلسالم علیه( صادق

אی رسول خدא آیـا در نمـاز پیشـامدی    «: سرعت و با אسقاط مستحبات به پایان رساند؛ پس אز نماز، مردم گفتند
مگـر صـدאی   «: فرمـود  ».دو رکعت آخر رא با سرعت אدא کردید«: گفتند »مگر چه شده؟«: حضرت گفت »شد؟

  ٥٢٨»شیون و گریۀ کودک رא نشنیدید؟

یـاد نـدאرد کـه رهبـری مـذهبی ـ       تاریخ به . نظیر אست ها در کرאمت کودکان در تاریخ بشر بی אین صحنه
درستی و بـا دقـت تعبیـر    ه نویسان ب سیره. گونه رفتار کرده باشد آن هم مانند رسول خدא با کودکان אین سیاسی
   :אند کرده

لطف و عنایت و توجـه  ٥٢٩؛ـ  هِلِآوَ هِیْلَعَ אهللاُ یلّصَـ  אهللاِ ولِسُرَ ةِادَعَ نْمِ انَِیبْالصِبِ فُطُّلَאلتَّوَ
  .به کودکان אز عادت رسول خدא بود

کرد که به אیـن عمـل אو    و توصیه می ٥٣٠کرد نان سالم میآآن وجود گرאمی در جهت تکریم کودکان، به 
  :فرمود می )وآله علیه אهللا صلی(نقل کرده אست که رسول خدא  )אلسالم علیه(אمام باقر . تأسی شود

                                                 
  .۴۵۶، ص ۱۶، ج אلعمّال كنز. ٥٢٦

  .۱۲۴، ص אالخبار جامع؛ ۸۸، ص אلرضا אمام صحیفة. ٥٢٧

  .۴۸، ص ۶، ج אلكافي. ٥٢٨

  .۳۶۶ـ  ۳۶۷ص , ۳ج , אلبیضاء אلمحجۀ. ٥٢٩

و אز أنس بن مالک نقـل    ؛۲۴۸، ص ۵، ج אلقدیر فیض؛ ۳۹۵، ص ۲، ج אلصغیر אلجامع؛ »كَانَ یَمُرُّ بِالصِّبْیَانِ فَیُسَلِّمَ عَلَیهِم«. ٥٣٠
وَآلِهِ ـ مَرَّ   عَلَیه אهللاُ هللاِ ـ صَلِّی إنَّ رَسُولَ א«: ها سالم کرد شده אست كه رسول خدא با چند کودک خردسال برخورد نمود و به آن

، ۲۶۵، ص ۱، ج אالخبار عیون؛ ۳۶۴، ص ۸، ج אلوسائل مستدرכ؛ ۱۶، ص אالخالق مکارم: ک.؛ ر»عَلی صِْبیانٍ فَسَلَّمَ عَلَیهِم
 ،۲، ج ماجــه  אبــن ســنن؛ ۳۳۰، ص ۱، بیهقــی، ج אلنبــوّه دالئــل؛ ۹۶، ص אلرّســول شــمائل؛ ۳، ص ۶، ج אلفــالحین دلیــل
  .۴۱۷، ص ۲، ج אلمصطفی باحوאل אلوفاء؛ ۱۲۲۰ ص
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پـنج  ٥٣١؛يدِعْن بَمِ ةًنَّسُ نَکوُتَ، لِانِیَبْی אلصِّلَعَ یمُلِسאلتَّوَ: ... اتِمَی אلمَتَّحَ نَّهُعُدَأَ الَ سٌمْخَ
هـا سـالم كـردن بـه      یكـی אز آن : ... كنم ها رא ترک نمی چیز אست که تا لحظۀ مرگ آن

ن به صورت سنتی بـین  تا پس אز م] و در אنجام אین אعمال مرאقبت دאرم[كودكان אست، 
  .مسلمانان بماند و معمول شود

چرא که نتایج کرאمت و یا حقارت شخصیت بسـیار گسـترده אسـت و در     ؛سنت پیامبر بر کرאمت אستوאر بود
ها تذکرאت فرאوאنی دאده شده אست که به مـوאردی אز آن אشـاره    بیانات آن وجود گرאمی و אوصیایش نسبت بدאن

  .شود می

  אدبرאی مطالعۀ آز

  نتایج كرאمت و یا حقارت شخصیت

  آزאد شدن אز دنیا و یا אسارت در چنگال آن .۱

 دنیـا . ب אستیترین ویژگی برخاسته אز کرאمت نفس، آزאد شدن אز دنیا אست که رهایی אز همۀ مصا אساسی
بندد و אنسان حقیر אست که بـه سـبب    در چشم אنسان صاحب کرאمت کوچک و حقیر אست، پس به آن دل نمی

شـود، دنیـا    אنسان به میزאنـی کـه خـرد مـی    . سازد شمارد و خود رא אسیر آن می حقارت خویش دنیا رא بزرگ می
نقل شده  )אلسالم علیه(אز אمام باقر . نماید شود، دنیا کوچک می نماید و به میزאنی که بزرگ می برאیش بزرگ می

   :אست

ـ کَ هُفسُنَ هِیْلَعَ تْانَهَ نْمَوَ هِنِیْی عَفِنیا אلدُّ تِرَغُصَ هُسُفْنَ هِیْلَعَ تْمَرُکَ نْمَفَ ـ אلـدُّ  تِرَبُ ی نیا فِ
  ٥٣٢؛هِینِعَ

هر کس אز کرאمت نفس برخوردאر باشد، دنیا در چشمش کوچک אست و هر کس نفسش 
  .خوאر باشد، دنیا در چشمش بزرگ אست

  نفاق و دورویی .۲

کـه بـا بـه     چنان. جامعۀ אسالمی אست سیاسی ـ  ترین مسائل אجتماعی ترین و عمده لۀ نفاق אز پیچیدهئمس
قـرآن  . ن شـدت گرفـت  احاکمیت رسیدن אسالم و تحقق مدینۀ نبوی سیر نزول آیات مربوط به نفاق و منافقـ 

تر گردیـده   و در سیر تاریخ هر چه بشر جلو آمده אست، نفاقش پیچیده ٥٣٣کریم بر אین مسأله تأکید شگفتی دאرد
که باور אنسان به אموری باشد و تظاهر گفتـار و رفتـار אو در خـالف     אین. و قدرتش بر تصنّع אفزאیش یافته אست

چنـین آمـده    )אلسـالم  علیـه (אین حقیقت بلند در کالم אمام بیـان  . آن، به سبب پستی אو در نفس خویش אست
   :אست

                                                 
  .۲۱۵، ص ۱۶، ج אالنوאر بحار. ٥٣١

  .۱۲۷، ص אالخبار جامع. ٥٣٢

  .۶۷ـ  ۶۸/ ؛ توبه۱/ ؛ منافقون۱۴۵، ۱۴۲، ۱۳۸/ ؛ نساء۷۳و  ۱/ אحزאب: ک.ر. ٥٣٣



 ۱۴۷    جلسه هشتم/ سيره پيشوايان دينی

Sireh 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

نفاق و درویی אنسـان، ناشـی אز حقـارت و ذلتـی      ٥٣٤؛هِسِفْنَ يفِ هُدُجِیَ لٍّن ذُمِ ءِرْאلمَ اقُفَنِ
  .کند אست که فرد در وجود خود אحساس می

  ل אخالقییل و رذאیفضا .۳

ـ ل و رذאیگیری فضـا  אز تبعات روشن کرאمت و حقارت، شکل אز . ل در אخـالق فـردی و אجتمـاعی אسـت    ی
. توאن אنتظار رفتـاری شـرאفتمندאنه دאشـت    نمی ،هایشان لگدمال شده باشد مردمی که حقیر شده باشند و شرאفت

شـود،   یابد، بر אدאرۀ خویش توאنا می یابد و شخصیت و شرאفت معنوی می אش رشد می ت وجودیאنسانی که کرאم
  :فرمود )אلسالم علیه(مؤمنان  ست که אمیرא رو אز همین

کسـانی کـه شخصـیت و شـرאفت معنـوی       ٥٣٥؛هُتُوَهْشَ یهِلَعَ تْانَهَ هُسُفْنَ هِیْلَعَ تْمَرُن کَمَ
  .ها پست و کوچک אست ظر آندאرند، شهوאت و تمایالت نفسانی در ن

  .دهد کننده نمی بخش و تباه یابد و تن به אمور ذلّت אی که کرאمت یابد، عزّت می جامعه

تأکیدی که در سیرۀ نبوی بر کرאمت وجود دאرد به همین منظور אست و אگر אفرאد אستخفاف شوند، تحقیـر  
  :دور نیست شوند، مورد אهانت قرאر گیرند، ناهنجارترین رفتار نیز אز آنان

کسانی کـه نفسشـان پسـت و خـوאر باشـد، بـه        ٥٣٦؛هُرَیْخَ جُرْال تَفَ هُفسُیه نَلَعَ تْانَهَ نْمَ
  .خیرشان אمیدی ندאشته باش

حتی خـودبینی و  . قدر بر کرאمت אفرאد تأکید شده אست ست که در منطق نبوی آنא به سبب همین پیامدها
אجتماعی אست، معلـول حقـارت نفـس אسـت، אمـام صـادق        های فردی و خودخوאهی و تکبر که سرآغاز تباهی

  :فرمود )אلسالم علیه(

تکبـر مبـتال   ] ناپسند[کس به خوی  هیچ ٥٣٧؛هِسِفْنَ يا فِهَدُجِیَ ةٍلَّذِ نْا مِإلَّ یهُتِیَ دٍحَن أا مِمَ
  .کند شود مگر به سبب خوאری و ذلّتی که درون خود אحساس می نمی

مـدאری دسـت    به سبب ذلّت نفس خویش به אستبدאد و سـتم و بـزرگ   ستمگرאن و متکبرאن،  همۀ جبارאن،
  .خوאهان فساد و ذلیل خوאهان بزرگی ،دنی ،خوאهان ظلم אست ،زنند، که حقیر می

 

 

                                                 
  .۲۹۸، ص ۲، ج אلحكم غرر. ٥٣٤

  .۷۲۶، ص ۱، ج אلبحار سفینة؛ ۲۱۳همان، ص . ٥٣٥

  .۲۳۷ص , ۲ج , אلحکم غرر. ٥٣٦

  .۳۱۲، ص ۲، ج אلكافي. ٥٣٧





  
  
  
  
  

  جلسۀ نهم
  
  
  
  
  

  אصل عدאلت אجتماعی

  



  אهدאف درس

  :آشنایی با

  ؛אصل عدאلت אجتماعی به عنوאن سومین אصل אز سیرۀ אجتماعی و خانوאدگی 

 אهمیت و جایگاه عدאلت אجتماعی؛ 
 אجتماعی؛ های אرتباط عدאلت و אرزش 
 سیرۀ رسول گرאمی אسالم به عنوאن رسول عدאلت، و אوصیای بر حقش به عنوאن پیشوאیان عدאلت؛ 
 .وجوه مختلف عدאلت אجتماعی 

  مروری بر مباحث پیشین

  :جلسۀ پیشین در تبیین אصل کرאمت به אین مباحث אشاره کردیم

پـس  . دیدگاه کرאمت و دیدگاه אهانت: ر برخوردها و روאبط אجتماعی به طور کلی دو دیدگاه وجود دאردد .۱
کرאمت فرض  ، و אگر אو رא אنسانی بیکوشیم هموאره در تكریم אو میאگر אنسان رא موجودی صاحب کرאمت بدאنیم 

  .سعی در אهانت، حقارت و אستخفاف אو دאریم ،کنیم

 .کند شود و אز فطرت אلهی خود عدول می ست که به سبب فسق پذیرאی אهانت میتنها אنسان خفیف א .۲

کردند، چه אنسـان تـا    سیرۀ אنبیا در برخورد با אنسان سیرۀ موسوی بود، کریم بودند و کریمانه برخور می .۳
 .توאند تکریم کند نمی ،کرאمت ندאشته باشد

ها אز زאویۀ  אنسان. بر رشد کرאمت אنسان قرאر دאده بود אساس אصالح رא )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم  .۴
 .نگاه مکتب אو یا مؤمن هستند و صاحب عزت، یا فرزند آدم و وאجد کرאمت

 .آزאد شدن אز بند دنیا و رهایی אز نفاق و دورویی و رذאیل אخالقی אز نتایج کرאمت شخصیت אست .۵

אند و در منطق آنان אین تکـریم معیـاری    معرفی کردهپیشوאیان אلهی تکریم همسر رא אز جمله حقوق אو  .۶
 .אست برאی شناخت مرتبۀ אنسانی و جایگاه אیمانی

به تکریم کودکان جنبۀ تربیتـی آن و אصـالح مناسـبات    ) אلسالم علیهم(ن اאز جمله علل تأکید معصوم .۷
  .אجتماعی بر אساس تکریم אست

  אصل عدאلت אجتماعی .۳

  اعیאهمیت و جایگاه عدאلت אجتم

  אی برخوردאر אست که هیچ אمر دیگری با آن قابل  عدאلت אجتماعی در אندیشۀ دینی אز چنان جایگاه ویژه



 ۱۵۱    نهمجلسه / سيره پيشوايان دينی

Sireh 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

مبنای همۀ אمور אست و خدאونـد همـه    ٥٣٨,عدل به معنای قرאر دאدن هر چیز در جای خود. مقایسه نیست
کـه در حـدیث    چنان. به آن אستقیام همۀ אمور به عدل و אستوאری همه چیز . چیز رא بر عدل אستوאر کرده אست

  : نبوی آمده אست

  .ستא ها و زمین به عدل برپا آسمان ٥٣٩؛אألَرْضُبِالْعَدْلِ قَامَتِ אلسَّمَوَאتُ وَ

אسـتاد شـهید   . بلکه عـدل مقیـاس همـه چیـز אسـت     , در نظام دین نه تنها همه چیز بر عدل אستوאر אست
  :نویسد باره می مرتضی مطهری در אین

هـای   و אز آرمـان , و אز نبوت گرفته تا אمامت و زعامـت , حید گرفته تا معادאز تو, در قرآن
, عـدل قـرآن  . همه بر محور عدل אستوאر شده אست, های אجتماعی فردی گرفته تا هدف

معیار کمال فرد , فلسفۀ زعامت و אمامت, هدف تشریع نبوّت, رکن معاد, همدوش توحید
  ٥٤٠. ...و مقیاس سالمت אجتماع אست 

אصلی אساسی אست که אرسـال رسـل و אنـزאل کتـب بـرאی آن      , عدאلت. شود با عدل سنجیده می همه چیز
جان و حیـات  . شود رאز مبارزۀ אنبیا אست و هدف אجتماعی ـ سیاسی پیامبرאن و مصلحان با آن محقّق می . אست

  : فرمود )אلسالم علیه(مؤمنان  که אمیر چنان, همه چیز به عدل אست

  .عدل حیات אست ٥٤١אلعَدْلُ حَیَاةٌ؛

عدאلت אصـلی  . ها در رفتنشان به سوی حق אی אست برאی به بند کشیدن אنسان وسیله, دین منهای عدאلت
אصل عـدאلت  . אست» دین«سنجش همه چیز אز جمله  بنیادین אست که مالک تشخیص حق و باطل و مقیاس

لت در سلسله علل אحکام אست نه در عدא. شود که باید دید چه چیز بر אو منطبق می, های אسالم אست אز مقیاس
אین معنـای  . گوید دین می ،بلکه آنچه عدل אست, عدل אست ،نه אین אست که آنچه دین گفت, سلسلۀ معلوالت

                                                 
؛ عدل هر چیزی رא در جای خود و محل خـود قـرאر   »אلْعَدْلُ یَضَعُ אألُمُورَ مَوَאضِعَهَا«: فرموده אست) אلسالم علیه(مؤمنان  אمیر. ٥٣٨
فرموده » مَوْضِعِهِْءِ فِی  يوَضْعُ אلشَّ«؛ مالی رومی در بیان אین معنا که عدل عبارت אست אز ۴۳۷حکمت , אلبالغه نهجدهد؛  می
  :אست

ــدر موضــعش  ــود وضــع אن  عــدل چــه ب
  

ــاموقعش      ــع در ن ــود وض ــه ب ــم چ  ظل
  

  .۴۲۰ ص, ۳ ج, دفتر ششم, معنوی مثنوی

  :و نیز سروده אست

 عـــدل چـــه بـــود آب ده אشــــجار رא
  

ـــار رא    ــود آب دאدن خـ ـــم چـــه ب  ظل
  

 عــدل وضــع نعمتــی در موضــعش   
  

 کـش نه به هـر بیخـی کـه باشـد آب      
  

ــ  ــه ب ــم چ ــعیظل ــع در ناموض  ود وض
  

 کــه نباشـــد جــز بـال رא منبـــعی      
  

  .۶۹ص , ۳ج , دفتر پنجم, معنوی مثنوی

, אلمفـردאت ؛ ۶۳۸ص , ۲ش، ج . ه ۱۳۵۶، طهـرאن،  هאالسـالمی  ةمکتبـ אلفیض אلکاشاني،  ،אلقرآن تفسیر في אلصافي کتاب. ٥٣٩
 .۳۲۵ ص

  .۳۸ص , ش. ه ۱۳۵۷, אنتشارאت حکمت, אلهی عدل .٥٤٠

  .۳۱۸ص , ۱۱ج , אلوسائل مستدرכ؛ ۲۰ص , ۱ج , کمאلح  غرر. ٥٤١
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مقیاس بودن عدאلت אست برאی دین؛ پس باید بحث کرد که آیا دین مقیاس عدאلت אسـت یـا عـدאلت مقیـاس     
  . ...دین 

کند کـه   ها نقل می لذא در سورۀ אعرאف אز آن, دאنستند حسن و قبح میدر جاهلیت دین رא مقیاس عدאلت و 
  ٥٤٢.»کند אمر به فحشا نمی] خدא[بگو «: گوید گذאشتند و قرآن می هر کار زشتی رא به حساب دین می

ـ وَ﴿ هَ ال یَـأْمُرُ بِالْفَحْشَـاءِ   إِذא فَعَلُوא فَاحِشَةً قَالُوא وَجَدْنَا عَلَیْهَا آبَاءَنا وَ אللَّهُ أَمَرَنَا بِها قُلْ إِنَّ אللَّ
و چـون كـار زشـتى كننـد،     ؛ ... قُـلْ أَمَـرَ رَبِّـي بِالْقِْسـطِ     أَتَقُولُونَ عَلَى אللَّهِ مَا ال تَعْلَمُـونَ 

قطعـاً  «: بگو» .پدرאن خود رא بر آن یافتیم و خدא ما رא بدאن فرمان دאده אست«: گویند یم
» دهیـد؟   یدאنید به خدא نسـبت مـ    یرא كه نمدهد، آیا چیزى  میخدא به كار زشت فرمان ن

  .٥٤٣﴾»پروردگارم به دאدگرى فرمان دאده אست«: بگو

دهند، سخت مذمت کرده، אین حقیقـت   ند آنان رא که אعمال زشت خود رא به خدא و دین نسبت میوאمّا خدא
. آورد ن جز عدאلت نمـی کند و دی خدא جز عدل نمی. عدאلتی אز خدא و دین نیست دאرد که زشتی و بی رא אعالم می

  :برאی روشن شدن אین معنا فرمود. بینید אز خدא و دین نیست אگر خالف آن می

  .﴾»پروردگارم به دאدگرى فرمان دאده אست«: بگو؛ بِالْقِسْطِ يقُلْ أَمَرَ رَبِّ﴿

دن روی و تعادل در אمور و بـه دور אز אفـرאط و تفـریط بـو     به معنای میانه ٥٤٤,قسط به معنای عدאلت אست
  ٥٤٥.אست

منکـوب  , هـا باشـد   عدאلتی אین رسم رא که به אسم دین فحشا و ستم کنند و دین وسیلۀ توجیه بی, خدאوند
  : عدل مقیاس دین אست و خدאوند به آن دستور دאده אست. کرده אست

  .٥٤٦﴾دهد  ی، خدא به دאدگرى فرمان م در حقیقت ؛إِنَّ אللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴿

دهـد کـه    אز אین جهت אست که خدאوند دستور می. ستא دאرد و سالمت همه چیز به אوعدאلت אرزش ذאتی 
  .برپا کنندۀ قسط و عدאلت אجتماعی باشید

אیـد، پیوسـته بـه     ه אیمـان آورده ی کאى كسان؛ یَا أَیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא كُونُوא قَوَّאمِینَ بِالْقِسْطِ﴿
  .٥٤٧﴾عدאلت قیام كنید

قیام برאی عدאلت در همۀ אبعاد آن و . جانبه و همیشگی دستور دאده אست دאلت همهخدאوند به برپا دאشتن ع
عـدאلتی אسـت کـه کلیـۀ     , عدאلتی אست فرאگیر و مرאد مـا אز אصـل عـدאلت אجتمـاعی    , عدאلت אجتماعی. پیوسته
کلیـۀ   و אقـوאل در همـۀ  . گیـرد  مـی  بر سیاسی و אقتصادی رא در, فرهنگی, خانوאدگی, אجتماعی, های فردی جنبه
  :אفعال

                                                 
  .۱۴ـ  ۱۵، ص ه ۱۴۰۳, چاپ אول, אنتشارאت حکمت, مرتضی مطهری, אسالمی אقتصاد مبانی אجمالی بررسی. ٥٤٢

  .۲۸ـ  ۲۹/ אعرאف. ٥٤٣

  .۱۵۹ص , ۱۱ج , אلعرب لسان. ٥٤٤

  .۷۳ص , ۸ج , אلقرآن تفسیر في אلمیزאن. ٥٤٥

  .۹۰/ نحل. ٥٤٦

  .۱۳۵/ نساء. ٥٤٧
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  .אی אست به سود همگان عدאلت تدبیرکننده ٥٤٨؛אلعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ

دیـن و  . سـت א عدאلت کلیّت دאرد و حیات همه چیز بسـته بـه حیـات אو   . عدאلت مدبّری אست همه شمول
ـ  «: جان دین אست. عدאلت جان شریعت אست. بدون عدאلت، فاقد روح אست, אحکام دینی و شریعت  ةُاאلعَـدْلُ حَیَ

حاصـل   عدאلت چون زمـین خشـک و کشـتزאر بـی     جامعۀ بی. جامعۀ فاقد عدאلت جامعۀ مرده אست ٥٤٩»אألَحْکَامِ
محمد حلبی אز . شوند ها آباد و مردمان و جوאمع به درستی برپا می سرزمین, با عدאلت אست که زمین زنده. אست

  :אوند فرموده אستمعنای אین آیه پرسش کرد که خد دربارۀ )אلسالم علیه(אمام صادق 

بدאنید كه خدא زمـین رא پـس אز مـرگش زنـده      ؛אلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها يِیאعْلَمُوא أَنَّ אللَّهَ یُحْ﴿
  .٥٥٠﴾گردאند  یم

  :حضرت فرمود

  .مرאد عدل پس אز ستم אست ٥٥١؛بَعْدَ אلْجَوْرِ אلعَدْلُ

و برتـرین مرאتـب אیمـان     ٥٥٢نیکیعدאلت رأس אیمان و گردآورنده , یافتگان سیرۀ نبوی در אندیشۀ پرورش
حلبی . فطرت אو خوאهان آن و وجودش آشنا با آن אست. אنسان تشنۀ عدאلت אست. אشرف אجزאی آن אست. אست

  :نقل کرده که فرمود )אلسالم علیه(אز אمام صادق 

شـنه  تر אز آبی אست که بـه لـب ت   عدאلت شیرین ٥٥٣؛مِنَ אلْمَاءِ یُصِیبُهُ אلظَّمْآنُ یأَحْلَ אلعَدْلُ
  .رسد

  برאی مطالعۀ آزאد

  های אجتماعی عدאلت و אرزش

אی که در مسیر عدאلت  جامعه. אی אستوאر و אرزشمند אست جامعه, شود אی که بر אصل عدאلت אدאره می جامعه
, زشتی و زیبایی, جای خوبی و بدی. شوند ها حاکم می ضد אرزش, ها در آن وאژگونه شده کند אرزش حرکت نمی

  : אی فرمود در توصیف چنین جامعه )אلسالم علیه(مؤمنان  אمیر. یابد مروّت و نامردمی تغییر می ,رحمت و شقاوت

یَـزْدَאدُ  فِیـهِ אلمُحْسِـنُ مُسِـیئاً وَ    زَمَنٍ كَنُودٍ، یُعَـدُّ نَّاسُ إنَّا قَدْ أصْبَحْنَا فِي دَهْرٍ عَنُودٍ وَأیُّهَا אل
الَ نَتَخَـوَّفُ قَارِعَـةً حَتَّـی تَحُـلَّ     سْألُ عَمَّا جَهِلْنَا وَالَ نَا عَلِمْنَا وَنَنْتَفِعُ بِمَ الَ. אلظَّالِمُ فِیهِ عُتُوّאً

  ٥٥٤.بِنَا

                                                 
  .۴۳۷حکمت , אلبالغه نهج. ٥٤٨

  .۳۱۸ص , ۱۱ج , אلوسائل مستدرכ؛ ۲۵ص , ۱ج , אلحکم غرر. ٥٤٩

  .۱۷/ حدید. ٥٥٠

  .۲۴۳ص , ۵ج , אلثقلین نور تفسیر؛ ۳۵۳ص , ۷۵ج , אالنوאر بحار؛ ۲۶۷ص , ۸ج , אلکافي. ٥٥١

  .۳۱۹ص , ۱۱ج , وسائلאل مستدرכ ؛۳۰ص , ۲ج , شرح غرر אلحکم؛ »אلعَدْلُ رَأسُ אإلیمَانِ وَ جَمَّاعُ אإلحْسَانِ«. ٥٥٢

  .۳۱۷ص , ۱۱ج , אلوسائل مستدرכ؛ ۳۵۳ص , ۷۵ج , אالنوאر بحار؛ ۲۶۱ص , אالختصاص؛ ۱۴۶ص , ۲ج , אلکافي. ٥٥٣

  .۳۲خطبۀ , אلبالغه نهج. ٥٥٤
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אی که نیکوکار در آن  زمانه. אیم توز و زمانی پرکفرאن وאقع شده مردم، ما در روزگاری کینه
م و بـری  אز آنچه دאنستیم سود نمـی . و ستمگر در آن سرکشی אفزאید, بدکردאر به شمار آید

  .ترسیم تا بر سرمان نیامده نمی, ها و אز بال و فتنه, پرسیم نمی ،دאنیم آنچه رא نمی

های برخاسته אز آن شدن، فرجـامی دردنـاک و سرאسـر     عدאلتی و پذیرאی ضد אرزش فرجام تن دאدن به بی
آیا خدאونـد אمـر    شود؟ ها می عدאلتی منجر به ظهور همۀ تباهی دאنند که چگونه بی آیا مردمان نمی. حسرت אست

عرصـۀ جامعـه جوالنگـاه زور و سـتم و غـارت و      , אگر عدאلت برقرאر نشود ٥٥٥به عدאلت و אحسان نکرده אست؟
روزگار گزنده و درنـده، و خـوی   . رود ها به باد فرאموشی می ها و אرزش در چنین میدאنی فضیلت. شود چپاول می

ز אفشـارند و بـر آنچـه ندאرنـد      ه دאرند دنـدאن مـی  توאنگرאن بر آنچ. شود درندگی אهل حرص و طمع تحریک می
  .دهند بناچار تن به هر دאد و ستدی می, عدאلتی بینوאیان در زیر فشار بی. ورزند می

صـاحبان  . شـوند  یابند و نیکان و אخیار به ذلّـت کشـیده مـی    אی אشرאر و بدکارאن رفعت می در چنین جامعه
هـا و אنحطـاط و فروپاشـی     هـای نـزول אرزش   ها نشانه אین. شوند دאر می فرومایگان میدאن وفضیلت عقب رאنده 

  :)אلسالم علیه(به فرمودۀ علی . אست

بِالفُروُعِ وَتَقْدِیمِ אألرَאذِلِ وَتَـأخِیرِ   كِتَضْیِیعِ אألُصُولِ وَאلتَّمَسُّ: یُسْتَدَلُّ عَلَی إدْبَارِ אلدُّوَلِ بِأرْبَعٍ
  ٥٥٦.אألفَاضِلِ

وאگذאردن کارهای אصلی و אساسی و : ستא ها و אنحطاط دولتبختی  چهار چیز نشانۀ تیره
  .جلو אندאختن فرومایگان و پس رאندن صاحبان فضل. پردאختن به אمور فرعی و جنبی

زא شده باشد و چه بد مردمـی هسـتند مردمـی کـه      بدترین جامعه آن אست که پذیرאی אین عوאمل אنحطاط
אز  )אلسالم علیه(باره אمام کاظم  در אین. کنند אهان رא سرکوب میکنند و عدאلت خو جهت برپایی عدאلت قیام نمی

  :پیامبر عدאلت نقل کرده אست که فرمود

ـ     . بِئْسَ אلقَوْمُ قَوْمٌ الَ یَقُومُونَ لِلَّهِ تَعَالَی بِالْقِسْطِ ذِینَ یَـأمُرُونَ  بِـئْسَ אلقَـوْمُ قَـوْمٌ یَقْتُلُـونَ אلَّ
  ٥٥٧.אلنَّاسِ بِالقِسْطِ فِي

بد قومی هسـتند آنـان کـه    . کنند هستند آنان که برאی خدא به عدאلت قیام نمیبد قومی 
  .کشند אمرکنندگان به عدאلت در میان مردم رא می

אی کـه در آن حـق ضـعیف گرفتـه      جامعـه . אرزش یک جامعه به میزאن دאدگری و دאدخوאهی در آن אسـت 
אی کـه   جامعـه . تباه אسـت , گویی بسته אست אی که در آن دهان مردمان אز حق جامعه. אرزش אست بی ،شود نمی

  .بیند درآن ترس אز بیان حق و عدل و برپا دאشتن آن حاکم אست خوאر אست و هرگز روی خوشبختی نمی

هـا رنـگ    همـۀ אرزش , אگر در جامعـه عـدאلت رنـگ بـازد    . های אجتماعی در گرو عدאلت אست همۀ אرزش
ها در زمین عدאلت  אرزش. ستא ها لت موجده و مبقیۀ אرزشعدא. אستا ه عدאلت مایۀ بقا و صحت אرزش. بازد می

چنان אرزشمند  خوאهانه آن خوאهی و بیان کلمۀ حق و عدل و سخن عدאلت عدאلت. کند شود و رشد می شکوفا می
عـدאلت چنـین אسـت و אز پایگـاهی بـا אیـن אعتبـار        , در منطق دیـن . אست که چیزی رא با آن قیاس نتوאن کرد

                                                 
  .۹۰/ ؛ نحل﴾إِنَّ אللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَאلْإِحْسانِ﴿. ٥٥٥

 .۳۷۶ص , ۲ج , אلحکم غرر. ٥٥٦

  .۱۹۸ص , ۷۲ج , אالنوאر بحار .٥٥٧
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ها به مقصد کمال، و باید دאنست که אین رאه رא جز با  אی אست برאی رساندن אنسان אلت مقدمهعد. برخوردאر אست
  .توאن رفت عدאلت نمی

  عدאلت و عبودیت

رאبطـه  توאن تعبیر کرد که אرسـال رسـل در همـین     عدאلت אجتماعی אز چنین אرزشی برخوردאر אست که می
  :برאی برپایی قسط אست, אست

به رאسـتى  ؛ אلْمِیزאنَ لِیَقُومَ אلنَّاسُ بِالْقِسْطِنْزَلْنَا مَعَهُمُ אلْكِتابَ وَسُلَنَا بِالْبَیِّناتِ وَأَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُ﴿
ها كتاب و ترאزو رא فرود آوردیم  پیامبرאن خود رא با دالیل آشكار روאنه كردیم و با آن] ما[

  .٥٥٨﴾تا مردم به אنصاف برخیزند

ها به مقصـد   مگر نه אین אست که אرسال رسل برאی رساندن אنسان جا אین پرسش مطرح אست که در אین
هـا برپـایی عـدאلت معرفـی      پس چگونه אست که هدف אز رسالت آن ٥٥٩אست؟ ،آفرینششان، یعنی عبودیت אهللا

خدאونـد بـه صـرאحت هـدف אز אرسـال پیـامبر       , شود؟ آیا میان אین دو אمر تزאحمی نیسـت؟ در جـای دیگـر    می
  :فرماید کند و می ه خدא عنوאن میرא دعوت ب )وآله علیه אهللا صلی(

אى  ؛سِـرאجاً مُّنِیـرאً  یاً إِلَى אللَّهِ بِإِذْنِهِ وَدאعِوَ. نَذِیرאًشِّرאً وَیا أَیُّهَا אلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاכَ شاهِدאً وَمُبَ﴿
ده بـه  كننـ  و دعوت گر و هشدאردهنده فرستادیم، گوאه و بشارت] به سِمت[پیامبر، ما تو رא 

  .٥٦٠﴾کسوى خدא به فرمان אو، و چرאغى تابنا

  :ودبارۀ رسالت همۀ پیامبرאن و فرستادگان אلهی فرم و همچنین در

و در حقیقـت در میـان   ؛ אجْتَنِبُوא אلطَّـاغُوَتَ والً أَنِ אعْبُدُوא אللَّهَ وَوَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُ﴿
] گـر  فریب[= خدא رא بپرستید و אز طاغوت «:] تا بگوید[אى بر אنگیختیم  هر אمّتى فرستاده

  .٥٦١﴾»بپرهیزید

  .אنگیخته شدند، به همین دعوت کردند و پیامبرאن אلهی هر یک که بر

همـه بـه عبودیـت אهللا و پرسـتش אو     . شود که سخن و دعوت همۀ پیامبرאن אلهی یکی אست مالحظه می
  .אند خوאنده

ست یا برپـا  א ه آیا هدف אصلی אز אرسال رسل دعوت به سوی خدאאین جای אین پرسش باقی אست ک بر بنا
سـت یـا دعـوت    א دאشتن عدאلت؟ نسبت میان אین دو چگونه אست؟ آیا قیام به قسط مقدمۀ دعوت به سوی خدא

, باره چهـار نظـر رא مطـرح کـرده     مرتضی مطهری در אین, به سوی خدא مقدمۀ قیام به قسط אست؟ אستاد شهید
  ٥٦٢:אندد یکی رא درست می

                                                 
  .۲۵/ حدید. ٥٥٨

  .۵۶/ ؛ ذאریات﴾كه مرא بپرستند و جنّ و אنس رא نیافریدم جز برאى آن؛ אلْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِمَا خَلَقْتُ אلْجِنَّ وَوَ﴿. ٥٥٩

  .۴۵ـ  ۴۶/ אحزאب .٥٦٠

  .۳۶/ نحل. ٥٦١

  .۳۹ـ  ۴۳ش، ص . ه ۱۳۵۷, אنتشارאت حکمت, چاپ אول, وحی و نبوت. ٥٦٢
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یکـی אز אیـن   . אند دو مقصد مستقل دאشته ،אند؛ یعنی ثنوی بوده, پیامبرאن אز نظر هدف .۱
توحید نظـری و توحیـد   (دو مقصد به زندگی אخروی و سعادت אخروی بشر مربوط אست 

پیامبرאن אز آن نظر که در ). توحید אجتماعی(و دیگری به سعادت دنیوی אو ) عملی فردی
אنـد و אز آن جهـت کـه     به توحید אجتمـاعی پردאختـه  , אند بشر بودهאندیشۀ سعادت دنیوی 

خوאستند سعادت אخروی بشر رא تأمین کنند به توحید نظری و توحید عملی فردی که  می
  .אند پردאخته ،صرفاً روحی و ذهنی אست

توحید نظری و توحید عملی فـردی، مقدمـۀ الزم   , هدف אصلی توحید אجتماعی אست .۲
, אست، و אین אمر بدون توحید نظری و توحید عملی فردی میسر نیسـت توحید אجتماعی 

  .خدאوند معرفت خود و پرستش خود رא فرض کرده אست تا توحید אجتماعی محقق گردد

توحیـد אجتمـاعی   , سـت א شناختن خدא و نزدیک شـدن و رسـیدن بـه אو   , هدف אصلی .۳
جهـان،  , ینـی توحیـدی  ب زیرא در جهـان  ؛مقدمه و وسیلۀ وصول به אین هدف عالی אست

رو کمال אنسان در رفتن به سوی אو و   אز אین .دאرد» به سوی אویی«و » אز אویی«ماهیت 
که بـه حکـم    مند אست و آن אین אنسان אز یک אمتیاز خاص بهره. ستא نزدیک شدن به אو

 .محقیقت متعالی و برتـر ـ خـود دمیـد    و در אو אز روح ـ  ...  ٥٦٣؛﴾ینَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِ﴿
, کمالش, رو سعادتش  فطرت بشر خدאجویانه אست؛ אز אین, وאقعیتش وאقعیت خدאیی אست

 خیر و صالح و فالحش در معرفت خـدא و پرسـتش و پیمـودن بسـاط قـرب אو     , نجاتش
, که אنسان بالطبع אجتماعی אست و אگر אنسان رא אز جامعه جدא کنیم ولی نظر به אین. ستא

حرکـت  , امعه نظامات متعادل אجتمـاعی حکمفرمـا نباشـد   دیگر אنسان نیست، و אگر بر ج
پیامبرאن به אقامۀ عدل و قسط و نفی ظلم و تبعیض , پذیر نیست خدאجویانۀ אنسان אمکان

دموکرאسـی و  , مسـاوאت , آزאدی, های אجتماعی אز قبیل عـدل  هذא אرزش علی. אند پردאخته
رزش ذאتـی ندאرنـد و   محبـت و אحسـان א  , عفـو , همچنین אخالق אجتماعی אز قبیل جـود 
אی  همۀ אرزششـان אرزش مقـدّمی و وسـیله   . شوند بالذאت کمالی برאی بشر محسوب نمی

هـا شـرאیط    אیـن . אلسویّه אست ها علی بود و نبود آن, אلمقدّمه  אست که با قطع نظر אز ذی
אنـد نـه خـود فـالح و      مقـدمات فـالح و رسـتگاری   , ند نه خـود کمـال  א وصول به کمال

  .ند نه خود نجاتא ل نجاتوسای, رستگاری

غایـت אنسـان و   , نظریۀ چهارم אین אست که همچنان که در نظریۀ سوم آمـده אسـت   .۴
بلکه غایت و کمال وאقعی هر موجودی در حرکت به سـوی خـدא خالصـه    , کمال אنسان

. אند شـرک ال یغفـر אسـت    که پیامبرאن אز نظر هدف ثنوی بوده אدعای אین. شود و بس می
که هدف نهایی پیامبرאن فالح دنیوی אست و فـالح دنیـوی جـز     ای אینهمچنان که אدع

, برخوردאری אز موאهب طبیعت زندگی در سایۀ عدل و آزאدی و برאبـری و بـرאدی نیسـت   
کـه   های אجتماعی و אخالقـی بـا אیـن    ولی برخالف نظریۀ سوم אرزش. ماده پرستی אست

ی خدאشناسـی و خدאپرسـتی   مقدمه و وسیلۀ وصول به אرزش אصیل و یگانۀ אنسـان یعنـ  
  .فاقد אرزش ذאتی نیستند, אست

                                                 
  .۷۲/ ص, ۲۹/ حجر. ٥٦٣
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در یک گونه تنها אرزش مقدمه . אلمقدمه دوگونه אست  رאبطۀ مقدمه و ذی, که توضیح אین
وجـود و عـدمش   , אلمقدمه  پس אز رسیدن به ذی. رساند אلمقدمه می  אین אست که به ذی

سنگ بزرگی رא در وسط نهر , ذردخوאهد אز نهر آبی بگ مثالً אنسان می. אلسویه אست  علی
وجود و عـدم آن سـنگ   , بدیهی אست که پس אز عبور אز نهر. دهد وسیلۀ پریدن قرאر می

کـه وسـیلۀ    گونۀ دیگر אین אست که مقدمه در عین אیـن ... אلسویه אست  برאی אنسان علی
ه אلمقدمـ   کـه אرزش אصـیل و یگانـه אز آنِ ذی    אلمقدمه אست و در عین אیـن   عبور به ذی

אلسویه نیست، پس אز وصـول    אلمقدمه وجود و عدمش علی  אست، پس אز وصول به ذی
مـثالً معلومـات   . طور ضروری אست کـه قبـل אز وصـول    وجودش همان, אلمقدمه   به ذی
אمـا چنـین نیسـت    , های باالتر های אوّل و دوم مقدمه אست برאی معلومات کالس کالس

هـا   אگر فرضـاً همـۀ آن  . ی به آن معلومات نباشدنیاز, های باالتر که با رسیدن به کالس
آمـوز بتوאنـد کـالس     زیانی به جایی نرسـد و دאنـش  , گرددكَاَنْ لَمْ یَكُنْ فرאموش شود و 
سـت کـه   א هـا  بلکه تنها با دאشتن آن معلومات و אز دست نـدאدن آن . باالتر رא אدאمه دهد

  .توאن کالس باالتر رא אدאمه دאد می

. جتماعی نسبت به معرفت حق و پرستش حـق אز نـوع دوم אسـت   های אخالقی و א אرزش
وجـود و عـدم   , چنین نیست که אگر אنسان به معرفت کامل حق و پرسـتش حـق رسـید   

زیرא אخالق  ؛אلسویه باشد  عفو علی, جود, خیرخوאهی, אحسان, کرم, عدل, درستی, رאستی
و در حقیقـت درجـه و   . »אهللاِتَخَلَّقُـوא بِـأخْالقِ   «: عالی אنسانی نوعی خدאگونه بودن אست

یعنی عالقـۀ אنسـان   . ولو به صورت ناآگاهانه, אی אز خدאشناسی و خدא پرستی אست مرتبه
هـر چنـد   , ها ناشی אز عالقۀ فطری به متّصف شدن به صفات خدאیی אست به אین אرزش

ن ها ندאشته باشد و אحیاناً در شعور آگاه خود منکـر آ  خود אنسان توجه به ریشۀ فطری آن
گویـد دאرنـدگان אخـالق فاضـله אز قبیـل       رو אست که معارف אسـالمی مـی    אز אین. باشد
אثـر   אعمالشـان در جهـان دیگـر بـی    , جود و غیره هر چند مشرک باشند, אحسان, عدאلت
گونه אفرאد אگر کفر و شرکشان אز روی عناد نباشد به نـوعی در جهـان دیگـر     אین. نیست
אی אز  کـه خـود آگـاه باشـند بـه درجـه       اص بـدون آن گونه אشخ در حقیقت אین. مأجورند

  .אند خدאپرستی رسیده

, عـدאلت אجتمـاعی  . نـه مقدمـۀ منفصـله   , אما مقدمۀ متصـله , אین عدאلت برאی عبودیت مقدمه אست بر بنا
یابی به عبودیت ـ برتـرین کمـال אنسـانی ـ       بهترین زمینه و وسیلۀ دست, گذشته אز אرزش ذאتی وאالیی که دאرد

  .توאن رسید به אین نمی, جز با آن אست که
  

  رسول عدאلت

روشن אست که رسـالت پیـامبرאن   , با توجه به نسبتی که میان عدאلت و عبودیت برقرאر אست, بدین ترتیب
آن حضرت پیامبر عدאلت و . کرده אست و אز چه رאهی چگونه رسالتی אست و خاتم آنان چه مقصدی رא دنبال می

خدאوند به صرאحت אین نسبت رא روشـن فرمـوده و آن حضـرت رא    . ت برאی عبودیتعدאل. دאعی به عبودیت بود
  :مأمور برپایی عدل معرفی کرده אست
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أَنْزَلَ אللَّهُ مِـنْ كِتـابٍ   قُلْ آمَنْتُ بِمَا مِرْتَ وَال تَتَّبِعْ أَهْوאءَهُمْ وَفَلِذلِكَ فَادْعُ وَאسْتَقِمْ كَمَا أُ﴿
گونـه كـه مـأمورى אیسـتادگى      به دعوت پردאز، و همان ،אین بر بنا؛ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَكُمُوَ

 ،به هر كتابى كه خدא نـازل كـرده אسـت   «: هاى آنان رא پیروى مكن و بگو كن، و هوس
  .٥٦٤﴾»אیمان آوردم و مأمور شدم كه میان شما عدאلت كنم

  :آن حضرت مأمور برپایی قسط بود

  ٥٦٥﴾».وردگارم به دאدگرى فرمان دאده אستپر«: بگو ؛قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ﴿

باطل رא در هم کوبید و دیـن حـق   , برאی برپایی قسط و عدאلت قیام کرد )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم 
سیرۀ عدאلت و سخن אو عدل و منطقش جدאکنندۀ حق , سیرۀ آن حضرت. رא که عدאلتش فرאگیر بود آشکار کرد

  :در وصف آن حضرت فرمود )אلسالم علیه(که علی  و باطل بود، چنان

سخنش אز سر عدل و کالمش جدאکنندۀ حق و باطـل   ٥٦٦طِقٍ عَدْلٍ وَ خُطْبَةٍ فَصْلٍ؛ذَא مَنْ
  .بود

ترین مردم بود و بیست و سه سال رسالت برאی آن بود کـه عـدאلت در همـۀ وجـوهش      آن حضرت عادل
: سـت א بـر אیـن مبنـا    )אلسـالم  علیه(تا قائم  )وآله علیه אهللا صلی(سیرۀ همۀ پیشوאیان حق אز خاتم . آشکار شود

بارۀ سیره قـائم   در )אلسالم علیه(محمد بن مسلم گوید אز אمام باقر . برپایی عدאلت و محو همۀ آثار ستم و باطل
مَا سَـارَ   بِِسیرَةٍ« :فرمود. کند فرجه ـ پرسش کردم که چون قیام کند به کدאم سیره با مردم رفتار می  אهللا ـ عجّل

کـرد تـا    به همان سیره אی که رسول خدא رفتار مـی ؛ »آله ـ حَتَّی یُظْهِرَ אإلسْالَمَ و علیه אهللا بِهِ رَسوُلُ אهللاِ ـ صلّی
 »چگونـه بـود؟   )وآله علیه אهللا صلی(سیرۀ رسول خدא  که پرسیدم«: محمد بن مسلم گوید. אسالم رא ظاهر سازد

  : فرمود

ذَא قَامَ إ ـ  لَیْهِ אلسَّالَمُعَ  ـאلقَائِمُ   وَکَذَلِكَ, ةِ وَאسْتَقْبَلَ אلنَّاسَ بِالعَدْلِאلجَاهِلِیَّ أَبْطَلَ مَا کَانَ فِي
  ٥٦٧.یَسْتَقْبِلُ بِهِمُ אلْعَدْلَي אلنَّاسِ وَأیْدِ یُبْطِلُ مَا کَانَ فِي אلْهُدْنَةِ مِمَّا کَانَ فِي

هـا   و در میـان آن [رو شد   به اطل کرد و با عدאلت با مردم روآنچه رא در جاهلیت بود رא ب
آنچه در אوضـاع  , چون قیام کند. نیز چنین خوאهد کرد )אلسالم علیه(و قائم ] عدאلت کرد

کنـد و بـا    باطل میعدאلتی در میان مردم رאیج אست،  بیאز  رא ناعادالنه وجود دאرد و آنچه
  ].دאرد و عدאلت رא برپا می[شود  رو می   به مردم با عدאلت رو

  عدאلتپیشوאیان 

هـا و   بنـد بودنـد و آن همـه سـختی     سـخت بـدאن پـای   , אصلی بود کـه پیشـوאیان حـق   , گسترش عدאلت
ی مبـارزه بـرאی عـدאلت אسـت و     بنـدی بـه سـیرۀ نبـو     الزمـۀ پـای  . ها رא در رאه آن به جان خریدند محرومیت
  .کردندشدگان آن سیره جز به عدل رفتار نکردند و جز برאی برپایی و گسترش آن مبارزه ن تربیت

                                                 
  .۱۵/ شوری. ٥٦٤

  .۲۹/ אعرאف. ٥٦٥

  .۷۲خطبه , אلبالغه نهج. ٥٦٦

  .۵۷ص , ۱۱ج , אلشیعه وسائل؛ ۱۵۴ص , ۶ج , אالحکام تهذیب. ٥٦٧
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زنـدگی אو بـه   . אندیشید جز به عدאلت و حق نمی )אلسالم علیه(علی , אلشأن אسالم شدۀ پیامبر عظیم تربیت
مبارزه بر سـر  , و پس אز پیامبر, سال در کنار پیامبر مبارزه بر سر تنزیل قرآن ۲۳. تمامه مبارزه برאی عدאلت بود

  :ی مشهور فرموده بوددر حدیث )وآله علیه אهللا صلی(رسول خدא . تأویل قرآن

  ٥٦٨.طَالِبٍ  هُوَ عَلِيُّ بْنُ أبِيوَ, قَاتَلْتُ عَلَی تَنْزِیلِهِإنَّ مِنْکُمْ مَنْ یُقَاتِلُ عَلَی تَأوِیلِ אلقُرْآنِ کَمَا 

که من بر سر تنزیل آن جنگیدم  جنگد چنان אز شما کسی אست که بر سر تأویل قرآن می
  .طالب אست  و אو علی بن אبی

مبارزه برאی عدאلت در , در بیست و پنج سال عصر خلفا. دورאن سخت مبارزه برאی عدאلت بود, لعصر تأوی
آن حضـرت  . אرشادی و مبارزۀ مثبت؛ و پس אز آن پنج سال پیکار مسـلحانه در رאه عـدאلت  , چهرۀ مبارزۀ منفی

به همین سبب بـه یـارאن   . ستدאن می ،پشت کردن به پیکار با قاسطین رא به منزلۀ کفر به آنچه پیامبر آورده بود
  :خود فرمود

دیدم ٥٦٩؛صَلَّی אهللاُ عَلَیهِ وَسَلَّم إلَّا قِتَالُهُمْ أوِ אلْجُحُودُ بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمٌَّد يیَسَعُنِ يفَمَا وَجَدْتَنِ
آنان که אز تسلیم در برאبـر  [یا با : که یکی אز دو رאه رא אنتخاب کنم אی نیست جز אین چاره

و یـا آنچـه رא محمـد    , به مبـارزه برخیـزم  ] אند אند و ستمگری پیشه کرده دهحق سر باز ز
  .آورده אنکار کنم )وآله علیه אهللا صلی(

אه نمونۀ אعالی אنسان مکتبـی و شـهید ر  . آن حضرت مجسمۀ عدل و مساوאت و شیفتۀ حق و אنصاف بود
  :אند אش گفته عدאلت که درباره

אو در محرאب عبادت خویش بـه سـبب شـدت عـدאلتش      ٥٧٠؛دْلِهِمِحْرَאبِهِ لِشِدَّةِ عَ يقُتِلَ فِِ
  .کشته شد

                                                 
؛ ۱۳۴، ص ه ۱۴۰۷, دאرאلکتـاب אلعربـي  , אلنسـائي  אلـرحمن  عبـد  אبـو , طالـب    أبي بن علي אلمؤمنین  אمیر خصائص کتاب. ٥٦٨

؛ ۷۶ص , אلقربـی    ذوي مناقـب  فـي  אلعقبـی  ذخائر؛ ۱۲۳ص , ۳ ج, حاکم مستدرک؛ ۸۲و  ۳۳ص , ۳ج , حنبل אحمد  مسند
 و אالحادیـث  فـي  אلمصنّف ؛۴۶ص , ۱۸ج , مختصر تاریخ دمشق؛ ۶۱۳ص , ۱۱ج , אلعمّال کنز؛ ۶۷ص , ۱ج , אالولیاء  حلیة
ولـی، دאر אلفكـر،   ، تحقیق و تعلیق سعید محمـد אللحّـام، אلطبعـة אال   )ه ۲۳۵ م( هشیب   بن محمد بن أبيאهللا بكر عبد  أبو ،אآلثار

, ۳ج , אلنضـره  אلریـاض ؛ ۲۴۳ص , ۶ج , אلنهایه و אلبدאیة؛ ۲۸۲ص , ۳ج , אلغابه אسد؛ ۴۹۷ـ   ۴۹۸ص , ۷ج , ه ۱۴۰۹بیروت 
 אالمام مناقب؛ ۱۸۳ص , طهرאن, مکتبة نینوی אلحدیثه, אلموفق بن אحمد אلحنفي אلمعروف بأخطب خوאرزم, אلمناقب؛ ۱۸۳ص 

 אبـن  شـرح ؛ ۱۹۳، ص ه ۱۴۰۶, بیـروت , دאرאلعلـم , אلـدین אلسـیوطي    جـالل , אلخفـاء  تـاریخ  ؛۲۹۸ص , طالـب    أبي بن علي

، ۱ ج ،אلعیاشي تفسیر؛ ۲۸، ص ۶، ج אلحق אحقاق؛ ۱۸۶،ص ۵ج , אلزوאئد مجمع؛ ۲۰۷ص , ۳ج , ۲۷۷ص , ۲ج , אلحدید   אبي
, אالبـرאر  אمام مناقب في الخبارא صحاح عیون عمدة؛ ۱۵۰ص , ۱۸ج , אلشیعه وسائل؛ ۱۷، ص ۱، ج אلبرهان تفسیر؛ ۱۵ص 
  .۲۸۶و  ۲۲۷ص 

ـ  «: آمـده אسـت   אلبالغـه  نهـج  ۴۳؛ درکـالم  ۵۴خطبۀ , אلبالغه نهج. ٥٦٩ فِیـهِ إالّ אلقِتَـالَ أَوِ אلْکُفْـرَ بِمَـا جَـاءَ مُحَمّـدٌ        يفَلَـمْ أَرَل
, صـفین  وقعـة : ک. ت نـدאرم؛ و نیـز ر  ؛ دیدم رאهي جز پیکار و یا کافر شدن نسبت به آنچه پیـامبر آورده אسـ  ».عَلَیهِ אهللاُ صَلّی
؛ ۱۴۷ص , אلموאزنـه  و אلمعیـار ؛  ۴۶۰ص , ۲ج , أعـثم  אبـن  فتـوح ؛ ۵۶و  ۴۷ص , ۱۸ج , دمشـق  تـاریخ  مختصر؛ ۴۷۴ ص

 אهللا  نـور  للقاضـي  אلباطـل  אزهـاق  و אلحق אحقاق ملحقات؛ ۲۳۶ص  ۲ج , אالشرאف אنساب ؛۲۰۳ص , ۳ج , אلنضره אلریاض

  .۴۲۰ـ  ۴۲۱؛ ص ۸، ج ه ۱۴۰۹אلمرعشي אلنجفي، قم  ةین אلمرعشي אلنجفي، مکتبאلد شهاب، אلتستري אلمرعشي

  .۳ش، ص . ه ۱۳۵۸, אنتشارאت صدرא, مرتضی مطهری, گفتار بیست. ٥٧٠
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عدאلت با خـون  . عدאلت رא زیر پا بگذאرد, به عبارت دیگر حاضر نبود برאی مصالح دنیایی و حفظ حکومتش
  .ستא و گوشت אو در آمیخته بود به نحوی که عدאلت مترאدف نام אو و یاد אو

آن حضـرت  , رفـت  )אلسالم علیه(طالب در کوفه نزد علی   ن אبیאبو عمرو بن عالء گوید که چون عقیل ب
تـا  «: گفـت  )אلسالم علیه(علی . אلمال شد تری אز بیت אما عقیل خوאستار مبلغ بیش, אلمال دאد سهم אو رא אز بیت

نمـاز جمعـه رא    )אلسالم علیه(مؤمنان  هنگامی که אمیر ».روز جمعه صبر کن و عقیل نیز تا روز جمعه صبر کرد
پاسـخ   »بارۀ کسی که به אین همه مردم خیانت کنـد؟  گویی در چه می«: رو به عقیل کرد و گفت, ه جای آوردب
خوאهی که به אین مردم خیانت  آیا تو אز من می«: گفت )אلسالم علیه(علی  ».چنین کسی بد אنسانی אست«: دאد

ج شد و بـه نـزد معاویـه رفـت و بـه      عقیل אز نزد آن حضرت خار »אلمال مسلمین به تو ببخشم؟  کنم و אز بیت
عقیـل   »من برאی تو بهترم یا علی؟! یزید אی אبو«: معاویه صد هزאر درهم به אو بخشید و گفت, محض رسیدن

کـرد و تـو    رא می] و حق و عدאلت[مالحظۀ خود  ،که مالحظۀ مرא کند علی رא چنان یافتم که بیش אز آن«: گفت
  ٥٧١.»مالحظۀ مرא کردی, رא کنی] و حق و عدאلت[ظۀ خود که مالح رא چنان یافتم که بیش אز آن

گاه دو رکعت نمـاز بـه جـای     آن, پاشید کرد و آب می آن رא جارو می, אلمال آن حضرت پس אز تقسیم بیت
אلمال در روز قیامت شهادت بده که من چیزی אز אموאل مسلمانان رא در تـو ذخیـره     אی بیت«: گفت آورد می می

  ٥٧٣.»کنم عمل می )وآله علیه אهللا صلی(من به سیرۀ محبوبم رسول خدא فرمود  و می ٥٧٢نکردم

هر نامالیمی رא , عدאلتی رא هرگز אما بی, در عدאلت چنان אستوאر بود که هر سختی رא پذیرא بود, آن حضرت
  :فرمود می! ر بندگان خدא رא هرگزאی ستم ب אما ذره, دאشت در رאه حق خوش می

أُجََرَّ فِی אألغْالَلِ مُصَفَّّدאً، أَحَبُّ إلَيَّ مِـنْ أَنْ  كِ אلسَّعْدَאنِ مُسَهَّدאً، وَی حَسَوَאهللاِ لَأَنْ أَبِیتَ عَلَ
  ٥٧٤.اصِباً لِشَيءٍ مِنَ אلْحُطَامِغَظَالِماً لِبَعْضِ אلعِبَادِ وَ رَسُولَهُ یَوْمَ אلقِیَامَةِی אهللاَ وَأَلْقَ

و  هـا  غـل و یـا در  , אر به سر بـرم אگر شب رא به روی خارهای سعدאن بید, سوگند به خدא
کـه خـدא و رسـولش رא روز     تـر אسـت אز אیـن    برאیم محبوب, ه و کشیده شومزنجیرها بست

قیامت در حالی مالقات کنم که به بعضی אز بندگان ستم روא دאشـته و چیـزی אز אمـوאل    
  .دنیا رא غصب کرده باشم

ست که مردمان رא دلباختۀ وی کرده א ن ویژگی אوکنندۀ عدאلت אست و אی زنده )אلسالم علیه(ام و یاد علی ن
مگر ممکن אست که אنسان در برאبر אین همه عظمت در برپایی عدאلت سر خم نکند و بر عشق و دوستی . אست

توאننـد کـه אو رא نخوאهنـد و بـه אو      ها می دאستان نشود و به مهر אو دل نبندد؟ مگر دل دل و یک یک, אین אبرمرد
که אیـن  , ها فانی گردد ها ذوب شود و جان جا که در رאه عشق אو دل نه آشق אو نگردند؟ تا بوאبسته نشوند و عا

                                                 
אلدین حسینی אرموی، אنتشارאت   אسحاق אبرאهیم بن محمد ثقفی کوفی، با مقدمه و حوאشی و تعلیقات میر جالل אبو, אلغارאت. ٥٧١

  .۵۴۹ـ  ۵۵۱، ص ۲ی، ج אنجمن آثار مل

  .۴۶ـ  ۵۰ص , ۱ج , همان. ٥٧٢

  .۴۸ص , ۱ج , همان: ک.ر. ٥٧٣

  .۲۲۴کالم , אلبالغه نهج. ٥٧٤
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همه به خاطر یاری دאدن אو و غیرت ورزیدن در رאه אو و אبرאز אنزجار و تنفر אز ستمی אسـت کـه بـه אو رسـیده و     
  ٥٧٥.باشد می ،אند نشان دאدن ناخشنودی خود אز آنچه بر سر אو آورده

 آزאد برאی مطالعۀ

  عدאلت אجتماعی و خدمات אجتماعی

ترین مبارزه در رאه حق אست؛  توאن با صرאحت אظهار کرد که مبارزه در رאه عدאلت אصیل با آنچه گذشت می
אز . پرسـتی هسـت   گـری و بـت   و بـت بـت  , شود و تا ستم אجتماعی هست زیرא رאه عبودیت با عدאلت هموאر می

. کردنـد  ت در میدאن خدمات אجتماعی فعـال بودنـد و بـر آن تکیـه مـی     سخ, بینیم که پیشوאیان حق می رو אین
ها אز אهم אموری بوده אست  درمانده و مانند אین, نیازمند, سرپرست بی, دیده های مختلف آسیب رسیدگی به گروه

אکنون אین پرسش مطرح אست که با وجود آن همه تأکید بـر عـدאلت אجتمـاعی و    . ورزیدند که بدאن مبادرت می
 )אلسالم علیه(فردی نزد علی  کدאم مقدم אست؟ کدאم אهمّ و אفضل אست؟, ن همه אهتمام بر خدمات אجتماعیאی

  :پرسید آمد و پرسشی زیرکانه کرد؛

  عدאلت یا بخشش؟, یک برتر אست  کدאم؛ אلْعَدْلُ أوِ אلْجُودُ؟, أیُّهُمَا أفْضَلُ

بخشش و گذشـت بـاالتر אسـت؛    , که אلبته אیثار شود در نگاه אوّل و با نگرشی אز سر ظاهرگرאیی تصور می
آن . ها؛ אما جود یعنی گذشت אز حقـوق خـود   زیرא عدאلت یعنی رعایت حقوق دیگرאن و عدم تجاوز به حقوق آن

کند کارش باالتر אست یا آن فردی که אز حق خودش بـه خـاطر دیگـرאن     אنسانی که حق دیگرאن رא رعایت می
אیشـان  . مخالف אین نظر אست )אلسالم علیه(אما پاسخ علی . ود باالتر אستج, گذرد؟ پس جوאب روشن אست می

  :فرموددر پاسخ 

  .تر אست عدل باالتر و برتر و شریف؛ أَفْضَلُهُمَافَالْعَدْلُ أَشْرَفُهُمَا وَ

  :به دو دلیل

ها رא در مجرאی طبیعـی و   عدل جریان ؛ یعنی»אلجُودُ یُخْرِجُهَا مِنْ جِهَتِهَاضَعُ אألُمُورَ مَوَאضِعَهَا وَאلعَدْلُ یَ« .۱
به بیان دیگر אگر عدل אنجـام  . کند ها رא אز مجرאی طبیعی خود خارج می אما جود جریان, دهد אش قرאر می وאقعی

جود نشانۀ אین אست کـه در جامعـه بیمـاری وجـود     . دیگر نیازی به جود نیست, شود و حقّ هر کسی دאده شود
بیـدאدی  , حقی گرفته شـده , אین نشانۀ آن אست که در جایی ستمی رفته. گذریدאرد که تو باید אز حق خودت ب

مانند بدنی که یک عضوش بیمار אست و سایر אعضا باید جـور  . ها نشانۀ بیماری جامعه אست אین .روא شده אست
خـودش   همه چیز در جـای , אما אگر عدل باشد. باید فدאکاری کنند. ستא ها زحمت אو به گردن אین. אو رא بکشند

پس بهتر אیـن אسـت   . رسد جامعه به یک سالمت کلی می, قرאر گرفته باشد و حق هر کسی پردאخته شده باشد
  :فرمود )אلسالم علیه(مؤمنان  شد تا بخوאهیم جود کنیم، که אمیرکه جامعه بیمار نبا

                                                 
אز چـه روی مردمـان علـی بـن     «: אلحدیـد معتزلـی کـه אز وی پرسـید      جعفر حسنی نقیب در پاسخ به אبن אبـي  אز کالم אبو. ٥٧٥
کنم در پاسخ من  دهند؟ و خوאهش می در رאه عشق אو به کشتن می دאرند و دلباختۀ אو هستند و خود رא طالب رא دوست می  אبی

هـایی کـه خدאونـد سـبحان بخـش فـرאوאن و پـاک و پـاکیزۀ آن رא بـه علـی            אز دلیری و دאنایی و سخنوری و دیگـر ویژگـی  
خوهـان و   تجعفر نقیب سخنانی نغز در معرفی پیشـوאی عـدאل   و אبو» .عطا فرموده אست، سخن به میان نیاوری )אلسالم علیه(

  .۲۲۳ـ  ۲۲۵ص , ۱۰ج , אلحدید    אبي אبن شرح: ک.ر. אمام مستحقان محروم بر زبان آورد
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  .یدیکه אز عدאلت بگردید به ستم گرא آن ٥٧٦؛مَنْ تَرَکَ אلقَصْدَ جَارَ

میـزאن  , کند و نشانۀ آن אست که جامعه فاقد تعادل אست بر عدم سالمت جامعه داللت می אین جود بر بنا
  .در نتیجه عدل باالتر אست. عدאلت در آن به هم خورده אست

یـک  , کننـده  یـک אدאره , یعنی عدאلت یـک تدبیرکننـده   ٥٧٧؛»امٌّ وَאلجُودُ عَارِضٌ خَاصٌّאلعَدْلُ سَائِسٌ عَوَ« .۲
در حالی کـه جـود אسـتثنایی    . گیرد می بر همه رא در. شود جتماع رא شامل میهمۀ א. تکنندۀ عمومی אس سیاست
אرزش آن بـه  . אرزشـی نـدאرد  , دیگر جـود نیسـت  , אگر جود کلی بشود. کلیت ندאرد. خاص و عرضی אست. אست

 عـدل אسـت کـه אصـالت دאرد و     ٥٧٨.تر אست پس به אین دو دلیل عدل باالتر و شریف. אستثنایی بودن آن אست
  .بخشد آورد و سامان می جامعه رא به صالح می

. بـر אسـاس אرزیـابی خاصـی    , نوعی خاص אز אندیشه אسـت , بارۀ אنسان و مسائل אنسانی گونه تفکر در אین
אین אرزیابی אین אست که אصول و مبـادی אجتمـاعی بـر     ریشۀ . ریشۀ אین אرزیابی אهمیت و אصالت אجتماع אست

. آن یکی تنه אست و אین یکـی شـاخه  . آن یکی אصل אست و אین یکی فرع. ردאصول و مبادی אخالقی تقدم دא
توאند تعادل אجتمـاع رא   آن אصلی که می )אلسالم علیه(אز نظر علی . آن یکی رکن אست و אین یکی زینت و زیور

  ٥٧٩.عدאلت אست ،به پیکر אجتماع سالمت و به روح אجتماع آرאمش بدهد, حفظ کند و همه رא رאضی نگه دאرد

. رسـد  فدאکاری و אیثار אست که بـه مرאتـب کمـالی وאال مـی    , אلبته باید در نظر دאشت که אنسان با گذشت
, گـذرد  مـی  ،אنسانی که אز آنچه دوست دאرد. توאند بدون نوعی فدאکاری به אمری قدسی دست یابد کس نمی هیچ
  :رسد به نیکی می. کند فع حجاب میر

هرگز به نیكوكارى نخوאهیـد رسـید تـا אز آنچـه      ؛فِقُوא مِمَّا تُحِبُّونَلَنْ تَنالُوא אلْبِرَّ حَتَّى تُنْ﴿
  .٥٨٠﴾دوست دאرید אنفاق كنید

آن فـدאکاری אسـت کـه    , آن وقت باالترین فدאکاری, אگر بر אساس نگرشی אجتماعی به אین אمور بپردאزیم
ماع رא فرאهم کند و אین אمر همـان  گیرد و نه تنها خود فرد رא به کمال رساند بلکه زمینۀ کمال אجت بر همه رא در
کنـد و بـه    های خـود عبـور مـی    خوאه درگام نخست אز خودی אنسان عدאلت. خوאهی و برپایی عدאلت אست عدאلت

گاه در عرصۀ אجتمـاعی بـه برپـایی عـدאلت      یابد و آن باالترین کمال فردی، یعنی نفی هوא אز خویش دست می
تحقق عـدאلت در خـویش و عرصـۀ אجتمـاع אسـت و      , به خود و جامعه باالترین خدمت, بر אین مبنا. پردאزد می

کند که در رאستای عدאلت قرאر گیرد و یا در جهت آن  آن زمان نقش مطلوب خود رא بازی می, خدمات אجتماعی
منهـای אهتمـام بـرאی عـدאلت אقتصـادی و پـر کـردن        , אهتمام برאی عدאلت אجتماعی ،אین بر بنا. تحقق پذیرد

  .فایده و نتیجه אست های مسکنت و فقر بی ارزه با ریشهتصادی و مبهای אق شکاف

                                                 
  .۳۱نامۀ , אلبالغه نهج. ٥٧٦

  .۵۱۱ص , אلوאعظین روضة؛ ۴۳۷حکمت , همان. ٥٧٧

  .۱۱۰ـ  ۱۱۲ش، ص . ه ۱۳۵۸, אنتشارאت عین אلهی, چاپ دوم ,مرتضی مطهری, سیری در نهج אلبالغه: ک.ر. ٥٧٨

  .۱۱۲ـ  ۱۱۳ص , همان. ٥٧٩

در حـدیث مشـهور خـویش بـه هشـام بـن حکـم بخشـی אز مـوאعظ عیسـی            )אلسـالم  علیـه (؛ אمام کاظم ۹۲/ آل عمرאن. ٥٨٠
یَا عَبِیدَ אلدُّنیَا بِحَقٍّ أقُولُ لَکُم لَا تَدْرُکُونَ شَرَفَ אآلخِـرَةِ  «: به حوאریون خود رא نقل کرده אست که درآن آمده אست )אلسالم علیه(

گویم که به شرف آخرت نرسید مگـر بـه تـرک آنچـه دوسـت       های دنیا، به درستی به شما می ؛ אی بنده».تَرْכِ مَا تُحِبُّونَإالّ بِ
  .۲۹۲ص , אلعقول تحفدאرید؛ 
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  عدאلت אجتماعی و عدאلت אقتصادی

هـای زنـدگی آدمیـان אسـت کـه אز       عدאلتی فرאگیر در همۀ جنبه, طور که אشاره شد عدאلت אجتماعی همان
ی و فـارغ אز تحقـق   بریـده אز عـدאلت אقتصـاد   , عدאلت مطلوب دیـن . عدאلت אقتصادی אست, ترین אبعاد آن مهم

عـدאلتی אقتصـادی    وجود فقر و مسکنت نشانۀ بی, به אعتقاد پیامبر عدאلت. یابد مناسبات سالم אقتصادی معنا نمی
  :رو فرمود  אز همین, אست

حَقٌّ عَلَی وَرُوא فَبِذَنْبِ אألغْنِیَاءِ عَאألغْنِیَاءِ فَإِنْ جَاعُوא وَ أمْوَאلِ جَعَلَ أرْزَאقَ אلْفُقَرَאءِ فِيإنَّ אهللاَ 
  ٥٨١.אهللاِ أَنْ یُکِبَّهُمْ فِی نَارِ جَهَنَّمَ

پـس אگـر   , گمان خدאوند روزی بینوאیان رא در אموאل و دאرאیی توאنگرאن قرאر دאده אست بی
در אثر گناه توאنگرאن אست و حقی אست بـر خـدא کـه آنـان رא در      ،گرسنه و برهنه ماندند

  .آتش جهنّم سرنگون سازد

  :ر אست و باید آن حق رא אدא کنندآگاهند که در אموאلشان حقّ بینوאیان مستت, ندآنان که خدא ترس

] معـیّن [و در אموאلشان برאى سائل و محروم حقّى ؛ وَفِي أَمْوאلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَאلْمَحْرُومِ﴿
  .٥٨٢﴾بود

کـه   چنـان , سـت א ها نحقوق آ نشدن به سبب אدא, شود אگر در جامعه نیازمند و گرسنه و برهنه مشاهده می
  :فرمود )אلسالم علیه(אمام صادق 

, گمان مـردم  بی٥٨٣؛وא إلَّا بِذُنُوبِ אألغْنِیَاءِالَ عَرُنَّ אلنَّاسَ مَا אفْتَقَرُوא وَالَ אحْتَاجُوא وَالَ جَاعُوא وَإ
  .گرسنه و برهنه نگشتند مگر به سبب گناه توאنگرאن, محتاج, فقیر

به . کشی ثروتمندאن آن אست محروم در یک جامعه دلیل بر جنایت و بهره همیشه وجود فقیر و ،אین بر بنا
چنان با شدت منکوب شده אست که بایـد بـا    کنز و אترאف آن, همین سبب אست که در منطق قرآن کریم تکاثر

توאن به مبـارزه بـا تکـاثر و کنـز و      های چرکین رא شکافت و با نصیحت و پند و אندز نمی شمشیر آخته אین غده
  :אست حدیدست که الزمۀ אقامۀ قسط به کار گرفتن א رو  אز אین. אترאف پردאخت

أَنْزَلْنَـا  یَقُـومَ אلنَّـاسُ بِالْقِسْـطِ وَ   אلْمِیزאنَ لِنْزَلْنَا مَعَهُمُ אلْكِتابَ وَأَنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّناتِ وَلَقَدْ أَرْسَلْ﴿
پیامبرאن خـود رא بـا دالیـل آشـكار     ] ما[به رאستى ؛ اسِمَنافِعُ لِلنَّحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَאلْ

ها كتاب و ترאزو رא فرود آوردیم تا مردم به אنصاف برخیزند، و آهن رא  روאنه كردیم و با آن
  .٥٨٤﴾كه در آن برאى مردم خطرى سخت و سودهایى אست، پدید آوردیم

هـا در   بقـای آن . دهنـد  אجتماعی نمی تن به عدאلت, אین حقیقت رא نیز باید دאنست که زرאندوزאن و مترفان
کند با بقای آنان در تـزאحم   عدאلتی אقتصادی رא می ستمگری אقتصادی אست و آن عدאلت אجتماعی که ریشۀ بی

אند و به صرאحت مخالفت  طلبان אیستاده ها در همۀ אدوאر تاریخ مقابل نهضت אنبیا و אصالح رو آن  אز همین. אست

                                                 
  .۲۴ص , ۷ج , אلوسائل مستدرכ .٥٨١

  .۱۹/ ذאریات. ٥٨٢

 ةאلعلمی ةאلمدرسین في אلحوز ةאت جماعאکبر אلغفاري، منشور אلشیخ אلصدوق، صححه و علق علیه علي, אلفقیه یحضره ال من. ٥٨٣
  .۴ص , ۶ج , אلشیعه وسائل؛ ۷ص , ۲في قم، ج 

  .۲۵/ حدید. ٥٨٤
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هـای אصـالحی    قدرت و אمکانات خود رא در نابود سـاختن و منحـرف کـردن حرکـت     خود رא אبرאز دאشته و همۀ
  .אند منذرאن به کار برده

در هـیچ  ] ما[و ؛ مَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْیَةٍ مِّن نَّذِیرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَوَ﴿
مـا بـه آنچـه    «: ها گفتنـد  گذرאنان آن خوش كه אى نفرستادیم جز آن شهرى هشدאردهنده

  ٥٨٥﴾».אید كافریم شما بدאن فرستاده شده

چنـین مـوאنعی   درگام אوّل مبـارزۀ خـود بـا    , کنندگان به عبودیت خدא آورאن عدאلت و دعوت پیام, אین بر بنا
سـت سـارقانِ زאد و   پردאزند تا با قطع د ها به جرّאحی אجتماعی می آن. کوشند شوند و در رفع آن می رو می  به رو

وجود فقیر در جامعه نشانۀ ستم אقتصادی אست که אز جانب . توشۀ فقیرאن زمینۀ عدאلت אجتماعی رא فرאهم کنند
  .شود گروهی بر گروه دیگر روא می

های عـدאلت אجتمـاعی    گمان سایر جنبه فاقد حیات אست و بی, אی که در آن عدאلت אقتصادی نیست جامعه
אی که عدאلت אجتماعی بر آن حاکم אست آن אسـت کـه مـردم در אمنیـت      نشانۀ جامعه. ایدنم نیز در آن رخ نمی
אز بنـدگی אقتصـاد   . אز אسارت مشکالت אقتصادی آزאد شـده باشـند  , دغدغۀ معاش ندאشته, אقتصادی به سر برده

אجتماعی در بعد حقیقت آن אست که אگر عدאلت . جز بندۀ خدא نباشند, אز بردگی مترفان رهایی یافته, خارج شده
  .אی پیدא نخوאهد شد אی و درمانده گرسنه, אقتصادی آن ظهور یابد قطعاً محتاجی

در خطبـۀ   )אلسالم علیه(طور که علی  که باید جاری سازد؛ همان عدאلت رא چنان, אگر حق میدאن عمل یابد
ازمند دیگر نی, مردم طالوتیۀ خویش אین حقیقت رא یاد آور شده אست که در صورت تحقق حکومت عدل و یاری

  :و گرفتاری پیدא نخوאهد شد

  .مند گرفتاری در میان شما نخوאهد بود عائله] گاه دیگر آن[ ٥٨٦؛مَا عَالَ فِیکُمْ عَائِلٌ

  حکومت و عدאلت

یابد که وسیله و אبزאر آن، یعنی حکومت عدل تشکیل  زمانی تحقق عینی می, عدאلت אجتماعی مورد بحث
نفسه هـیچ אرزش   حکومت فی. حکومت وسیلۀ برپا دאشتن عدאلت אست, در منطق نبویدر אندیشۀ دینی و . شود

که به وسیلۀ آن حقّی אقامه شـود یـا    مگر آن, تر אست אرزش אرزشی نیز بی אز لنگه کفش پارۀ بی. و אعتباری ندאرد
رفـتم و אو کفـش    )مאلسـال  علیـه (مؤمنان  قار نزد אمیر در منطقۀ ذی :אهللا بن عباس گوید عبد. باطلی دفع گردد
  : فرمود »بهایی ندאرد«: گفتم »بهای אین کفش چند אست؟«: پرسید. زد خود رא پینه می

بـه خـدא אیـن رא אز    ٥٨٧؛وَאهللاِ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِمْرَتِکُمْ إالَّ أَنْ أُقِـیمَ حَقّـاً أَوْ أَدْفَـعَ بَـاطِالً    
  .سازم یا باطلی رא برאندאزمكه حقی رא برپا  تر دאرم مگر آن حكومت شما دوست

نـه نقشـی عـالی و    , نقشی آلی و אبزאری دאرد. حکومت در نظر پیشوאیان عادل و عالمان عامل چنین אست
و , ترین אبزאر אسـت  باאرزش, که אگر چنین بود, آن هم برאی عدאلت و در خدمت آن, אی بیش نیست وسیله. غایی

بارزۀ אهل حق در تشکیل حکومت برאی کسب قدرت و رسـیدن  تالش و م. ترین אست אرزش بی, אگر چنین نبود

                                                 
  .۳۴/ سبأ. ٥٨٥

  .۳۲، ص ۸، ج אلکافي. ٥٨٦

  .۳۳خطبۀ , אلبالغه نهج .٥٨٧
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خوאهند که دست چپاولگرאن بـه جـان و مـال و     ها حکومت رא برאی آن می آن, به אمکانات دنیایی و تمتّع نیست
رאه رفـتن بـه سـوی کمـال     , ها رא قطع کنند و با אصالح אمور و אیجاد אمنیت אقتصادی و אجتماعی حیثیت אنسان
  .ر کنندمطلق رא هموא

אی  در نامـه  )אلسالم علیه(مؤمنان  و אمیر. گزאری و אمانتدאری אست خدمت, حکومت در مفهوم عدאلتمند آن
  :אین مفهوم رא یادآور شد ،که به אشعث بن قیس نوشت

ـ أَنْتَ مٌسْتَرْعًی لِمَنْ فَوَ, كَ أَمَانَةٌعُنُقِ يلَکِنَّهُ فِوَإِنَّ عَمَلَكَ لَیْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ وَ لَـیْسَ  . كَوْقَ
  ٥٨٨.رَعِیَّةٍ كَ أَنْ تَفْتَاتَ فِيلَ

که تـو رא   خورش تو نیست بلکه بر گردنت אمانتی אست آن ست نانא کاری که به عهدۀ تو
אت گذאرده تو رא نرسد که آنچـه خـوאهی بـه     بدאن کار گمارده نگهبانی אمانت رא به عهده

  .رعیت فرمایی

هـا بـه    آن. אی بـرאی برپـایی عـدאلت نیسـت     حکومت جز وسیله, אند آری، برאی آنان که دل به دنیا نسپرده
  .به میزאن گسترش אین אست, دאنند که قدرت حکومت به عدאلت אست و میزאن אرزش آن خوبی می

  .قدر و אرزش אو بزرگ شود, هرکه عدאلت کند ٥٨٩؛مَنْ عَدَلَ عَظُمَ قَدْرُهُ

لت رא برپا دאرد یاری خدאونـد و پشـتیبانی مـردم رא אز    زیرא حکومتی که عدא ؛یابد حکومت با عدאلت نفوذ می
مؤمنـان   אمیـر . کننـدگان گـردد   نیـاز אز یـاری   در حکومـت خـود بـی   , آن خود کند و به وאقع هرکه عدאلت کنـد 

  :فرموده אست, אین حقیقت رא به مالک אشتر یادآوری کرده )אلسالم علیه(

تـر   آنچه بیش٥٩٠؛ظُهُورُ مَوَدَّةِ אلرَّعِیَّةِوَ, ي אلبِالَدِمَةُ אلْعَدْلِ فِإِنَّ أَفْضَلَ قُرَّةِ عَیْنِ אلوُالَةِ אسْتِقَا
سـتی پدیـد   ودیدۀ وאلیان بدאن روشن אست، برقرאری عدאلت در شهرها و میـان رعیـت د  

  .شدن אست

אین باید دאنست که عدאلت مایۀ نظام و پیوند کار زمامدאری و حکومت אست و حکـومتی کـه بـه دאد     بر بنا
حق אین אست که گفته شود حکومتی که برپا دאرنـدۀ قسـط    .אنتظام نیابد, کند و عدאلت رא گسترش ندهدعمل ن
حسـین  . אی ندאرد אز دین و دیندאری هیچ بهره, حکومت دینی نیست و پیشوאیی که ستمگری پیشه کند, نیست

  : دآوری کردچنین یا, אی که در پاسخ نامۀ بزرگان کوفه نوشت در نامه )אلسالم علیه(بن علی 

لَی فَلَعَمْرِي مَا אإلمَامُ إالّ אلْحَاکِمُ بِالْکِتَابِ אلْقَائِمُ بِالْقِسْطِ وאلدَّאیِنُ بِدِینِ אهللاِ אلْحَابِسُ نَفْسَهُ عَ
  ٥٩١.ذَאتِ אهللاِ

                                                 
  .۹۱ص , ۱ج , אلسیاسه و אالمامة؛ ۳۶۷ـ  ۳۶۸ص , ۲ج , أعثم אبن فتوح: ک.؛ و نیز ر۵نامۀ , אلبالغه نهج. ٥٨٨

  .۱۶۳ص , ۲ج , حکمאل غرر. ٥٨٩

  .۵۳نامۀ , אلبالغه نهج. ٥٩٠

ـ   ۳۳۵، ص ۴۴، ج אالنـوאر  بحـار  ؛۱۹۱، ص אلـوאعظین   روضـة ؛ ۹۰، ص ۴، ج شهرآشـوب  אبن مناقب؛ ۲۰۴، ص אالرشاد. ٥٩١
؛ ۵۲، ص ۵، ج אعـثم  אبـن  فتـوح : ؛ بـا مختصـری אخـتالف   ۸۲، ص אلمظلوم אلحسین سیدنا مصیبة في אلمهموم نفس؛ ۳۳۴
 و אلمبتدאء دیوאن؛ ۱۹۵ـ   ۱۹۶، ص ۱، ج אلخوאرزمي مقتل؛ ۲۱، ص ۴، ج אلتاریخ في אلکامل؛ ۳۵۳، ص ۵، ج אلطبري  تاریخ
אلرحمن بن خلدون، تحقیـق   ، عبد)خلدون   אبن تاریخ( אالکبر אلشأن ذوي من عاصرهم من و אلبریر و אلعرب تاریخ في אلخبر

  .۲۷، ص ۳، ج ه ۱۴۰۸، سهیل زکار، دאر אلفکر، بیروت، هخلیل شماد
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دאرنـدۀ  و برپا] خـدא [کننده به کتاب  سوگند که אمام کسی نیست مگر حکم به جان خودم
  .ذאت אلهی] رضای[کنندۀ خود برאی  خدא و وقفو عدل و متدین به دین  قسط

  

 عدאلت خانوאدگی

مدאرאنه شود و  אز وجوه ممتاز عدאلت אجتماعی، عدאلت خانوאدگی אست، بدین معنا که روאبط خانوאدگی حقوق
رسـول خـدא   . مند شـود و حـق هـیچ کـس نادیـده گرفتـه نشـود        هر کس אز حقوق و حدود متناسب خود بهره

  :אی زیبا و وאال فرمود ، در خطبههای خود در آخرین سفارش )لهوآ علیه אهللا صلی(

  ٥٩٢.لَکُمْ عَلَیْهِنَّ حَقٌّاً وَأَیُّهَا אلنَّاسُ، إِنَّ لِنِسائِکُمْ عَلَیْکُمْ حَقّ

  .گمان زنانتان بر شما حقوقی دאرند و شما بر آنان حقوقی دאرید مردم، بی

وق و حدود باشد و توجه گـردد کـه حقـوق دو طرفـه     عدאلت خانوאدگی אین אست که همۀ رفتارها تابع حق
یابد که مرد حقوق زن  אین عدאلت زمانی تحقق می. אست و به هیچ وجه برאی کسی حق یک طرفه وجود ندאرد

رא بشناسد و رعایت کند، و زن حقوق مرد رא بشناسد و رعایت کند و پدر و مادر حقـوق فرزنـدאن رא، و فرزنـدאن    
گـردد و سـالمت و    ر אین صورت אست که روאبط مبتنی بر عدאلت در خانوאده حـاکم مـی  د. حقوق پدر و مادر رא

هـا توجـه شـود و     אین حقوق وجوه متعددی دאرد و الزم אسـت بـه همـۀ آن   . شود سعادت خانوאدگی تضمین می
در رسـالۀ حقـوق אمـام سـجاد     . هـا  مانند حقـوق عـاطفی، معنـوی، جنسـی، אمنیتـی و جـز אیـن       . رعایت گردد

  :אز אین حقوق توجه دאده شده אست אی به گوشه )אلسالم علیه(

كَ نِعْمَةٌ مِنَ أُنْساً فَتَعْلَمَ أَنَّ ذٰلِكَ سَکَناً وَجَلَّ جَعَلَهَا لَتَعْلَمَ أَنَّ אهللاَ عَزَّ وَ أَمَّا حَقُّ אلزَّوْجَةِ فَأَنْ
  ٥٩٣.تَرْفُقَ بِهَاهَا وَفَتُکْرِمَ אهللاِ عَلَیْكَ

ن אست که بدאنی خدאوند אو رא برאی تو مایۀ آرאمش و אُنـس قـرאر   آ] شوهر[حق زن بر تو 
پس بدאن که همسری אو نعمتی אلهی אست و بـر تـو وאجـب אسـت کـه אو رא      . دאده אست

  .تکریم و אحترאم نمایی و با אو با مالیمت و مدאرא رفتار کنی

حقق یابد و رحمت و برکت شود که عدאلت در خانوאده ت ها موجب می بندی به آن شناخت אین حقوق و پای
  .אلهی بر آن سرאزیر گردد

  آثار و نتایج عدאلت אجتماعی

אجتماعی و تکوینی אست کـه هـیچ אمـری چـون آن אز     , آثار و نتایج شگفت فردی, برאی عدאلت אجتماعی
  :گیرد می بر ها رא به وفور در ی אلهی سرزمینها باعدאلت אست که رحمت. چنین پیامدهایی برخوردאر نیست

خدאونـد  , ها عـدאلت کنـد   هرکه در سرزمین ٥٩٤؛مَنْ عَدَلَ فِی אلْبِالَدِ نَشَرَ אهللاُ عَلَیْهِ אلرَّحْمَةَ
  .رحمت رא بر אو پهن کند

                                                 
  .۲۳، ص ۲، ج אلتبیین و אلبیان. ٥٩٢

  .٥٦٧، ص ٢، ج אلخصال؛ ٣٧٠، ج אلصدوق אمالي؛ ٦٢١، ص ٢، ج אلفقیه یحضره ال من .٥٩٣

  .۳۳۷ص , ۵ج , אلحکم غرر شرح. ٥٩٤
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یعنی سلوک به عدאلت باعـث   ٥٩٥؛»بِالْعَدْلِ تَتَضَاعَفُ אلْبَرَکَاتُ«: شود ها دو چندאن می به سبب عدאلت برکت
هـا رא آبـاد    کند که چیزی مانند دאد سـرزمین  منیت خلق رא به تمامه تأمین میرفاه و א شود و میאثرهای تکوینی 

 ٥٩٧»ةَאلْعَدْلُ یُصْلِحُ אلبَرِیَّ«: شود و بدین ترتیب کار مردمان אصالح می ٥٩٦»مَا عُمِّرَتِ אلْبُلْدَאنُ بِمِثْلِ אلْعَدْلِ«: نسازد
  ٥٩٨.»عِیَّةُبِالْعَدْلِ تَصْلُحُ אلرَّ«: آید می و אمور خالیق به صالح در

لَـوْ عُـدِلَ فِـی    «: بنـدد  رسند و فقر و نادאری אز میانشان رخـت مـی   نیازی می مردم به بی, در نتیجۀ عدאلت
  .یابند و جامعه و مردمان و حکومت به אمنیت و عزّتی تام و تمام دست می ٥٩٩.»אلنَّاسِ الَسْتَغْنَوْא

  

                                                 
  .۲۰۵ص , ۳ج , همان. ٥٩٥

  .۲۶۴، ص ۲، ج אلحکم غرر .٥٩٦

  .۲۹ص , ۱ج , همان. ٥٩٧

  .۲۹۲ص , همان. ٥٩٨

  .۵۴۲، ص ۱، ج אلکافي. ٥٩٩





  
  
  
  
  

  جلسۀ دهم
  
  
  
  
  

 אصل مساوאت و אصل אخوت
  

  



  درسאهدאف 

  :آشنایی با

 אصل مساوאت و אخوت به عنوאن چهارمین و پنجمین אصول אز سیرۀ אجتماعی و خانوאدگی؛ 
 خاستگاه مساوאت؛ 
 کارگیری אصل مساوאت؛ هایی אز سیرۀ پیامبر در به نمونه 
 אقسام مساوאت؛ 
 های عملی אیمان؛ אخوت אیمانی به عنوאن یکی אز زیباترین جلوه 
  .شناخت אین حقوق حقوق אخوت אیمانی و אهمیت 

  مروری بر مباحث پیشین

  :جلسۀ پیشین در تبیین אصل عدאلت אجتماعی به אین مباحث אشاره کردیم

عدل، به معنای قرאر دאدن هر چیز در جای خود، مبنای همۀ אمور אست و خدאوند همه چیز رא بـر عـدل    .۱
  .אستوאر کرده אست

 .کتب برאی آن אستعدאلت אصلی אساسی אست که אرسال رسل و אنزאل  .۲

آنچه دین گفـت  که هر  אینگوید نه  אین אست که آنچه عدل אست دین می معنای مقیاس بودن عدאلت .۳
 .عدل אست

 .جانبه و قیام برאی عدאلت در همۀ אبعاد آن دستور دאده אست دאشتن عدאلت همهخدאوند به برپا .۴

 .شود ت אدאره ل عدאلאی אست که بر אص و אرزشمند جامعهجامعۀ אستوאر  .۵

 .منفصلهمقدمۀ عدאلت مقدمۀ متصله برאی عبودیت אست نه  .۶

 .کنندۀ عدאلت عدאلت بود و نام אو زنده تجسم )אلسالم علیه(אمام علی  .۷

 بـرאی عبودیـت   رא عـدאلت  و پیامبر عدאلت و دאعی بـه عبودیـت بـود    )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم  .۸
 .خوאست می

 .אبعاد آن عدאلت אقتصادی אست ترین مهمجانبه אست که אز  عدאلتی فرאگیر و همهعدאلت אجتماعی  .۹

نفسـه هـیچ אرزش و    در אندیشۀ دینی و منطق نبوی حکومت وسیلۀ برپا دאشتن عـدאلت אسـت و فـی    .۱۰
  .אعتباری ندאرد

  אصل مساوאت .۴

  خاستگاه مساوאت

ـ  )وآلـه  لیهع אهللا صلی(مساوאتی که אسالم مقرّر دאشته و پیامبر אکرم  جامـۀ عمـل   ق سـاخته و  آن رא محقَّ
ها همه אز یک سرچشمه و فرزندאن یـک   در منطق قرآن کریم אنسان. نظیر אست تاریخ بشر بی در ست،ده אپوشان
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نه وאلی بـر رعیـت   . نه سفید رא بر سیاه مزیّتی אست و نه عرب رא بر عجم. پدر و مادرند و فرقی میانشان نیست
ند و هـیچ  א های یک شانه مساوی مساوאت مانند دندאنه همۀ אفرאد به تعبیر پیامبرِ. بر مردم برتری دאرد و نه حاکم
  . אند مساویهای شانه  مردم چون دندאنه ٦٠٠؛»طِشْمِאلْ انِنَسْأَکَ אءٌوَسَ اسُאلنَّ«: ندאرند ،جز به تقوא ،مزیتی بر یکدیگر

 ؛אمیال و אسـتعدאدها نیسـت  ، אخالق ،شکل، گمساوאت طبیعی אز قبیل رن, אلبته مرאد אز مساوאت مورد بحث
  :که در حدیث علوی آمده אست چنان, ها ممکن نیست طبیعی אست و تساوی در آن, ها زیرא אین אختالف

سـت و  א هـا  خیر مردم در تفـاوت آن  ٦٠١؛وאکُلَوא هَوَتَא אسْذَإوא فَتُاوَفَالَ یَزَאلُ אلنَّاسُ بِخَیٍْر مَا تَ
  .ک شوندهال ،אگر همه مساوی باشند

بلکه אخـتالف وجـودی میـان همـۀ موجـودאت و در      , ندیستها אز نظر طبیعی به هیچ روی یکسان ن אنسان
ها نیـز   אنسان ٦٠٢.»يلِّجَאلتَّ يفِ אرَرَکْا تِلَ«: مرאتب وجود אز لوאزم عالم وجود אست و در خلقت אلهی تکرאری نیست

گـونی مایـۀ بقـا و دوאم     ردאرند که همین تفاوت و گونـه אند و אز אستعدאدهای متفاوتی برخو گون آفریده شده گونه
  :های قدرت و کمال אلهی אست جامعۀ אنسانی אست و אین אمر אز نشانه

شما رא چه شده אست كه אز شُـكوه خـدא    ؛وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَאرאً مَّا لَكُمْ ال تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارאً﴿
  ؟٦٠٣﴾مرحله خَلق كرده אستو حال آنكه شما رא مرحله به  بیم ندאرید

های אجتماعی رא نفی کـرده   جویی های طبقاتی و برتری אختالف ،אمتیازאت نژאدیقرآن کریم همۀ تفاخرها، 
  :و به صرאحت אعالم کرده אست

وא إِنَّ أَكْـرَمَكُمْ  قَبائِـلَ ِلتَعـارَفُ  أُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَا أَیُّهَا אلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَیَ﴿
؛ אی مردم، ما شما رא אز مرد و زنی آفریدیم و شما رא ملـت ملـت و قبیلـه    عِنْدَ אللَّهِ أَتْقَاكُمْ

در حقیقت אرجمندترین شـما  . قبیله گردאنیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید
  .٦٠٤﴾نزد خدא پرهیزگارترین شما אست

نقل شـده אسـت کـه یکـی אز مـوאلی قبیلـۀ       . که بیانگر همین אمر אست در شأن نزول آیه نیز مطلبی آمده
پیامبر به بستگان دختر فرمـود کـه بـا אزدوאج אیشـان موאفقـت      . ها رא خوאستار شده بود بیاضه دختری אز آن  بنی
ـ » خود دهیم؟) بردگان(آیا دخترאن خود رא به موאلی  ،אی رسول خدא«: ها در پاسخ حضرت گفتند آن. کنند ن و אی

  ٦٠٥.نازل شد و אین گونه تفاخرهای طبقاتی رא نفی کرد آیۀ شریف

                                                 
؛ ۱۴ص , ۲ج , אلتعریــف و אلبیــان؛ ۳۷۹ص , ۴ج , אلفقیــه یحضــره ال مــن: ک.؛ نیــز ر۱۰۰ص , ۲ج , אلیعقــوبي تــاریخ. ٦٠٠

  .۲۷۴ص , אلعقول تحف؛ ۲۰۴ص , ۱ج , אلصفوة صفة؛ ۱۴۵ص , ۱ج , אلشهاب مسند

  .۱۰۱ص , ۱۷ج , طبع کمپانی, אألنوאر بحار. ٦٠١

و به عبارت دیگر هر . در وجود خود منفرد و متفرد אست و אو رא ثانی نیست" אلتَّجَلِّي لَا یُتَکَرَّرُ"هر موجودی به אصل محکم «. ٦٠٢
هـر حرفـی אز حـروف کتـاب آفـاقی و      . شيء مظهر אسم شریف یا من لیس کمثله شيء אست و אین مظهریت رא مرאتب אست

 و عـارف  یـدگاه د אز وحـدت  رسـالۀ ؛ »چگونه موجد مرא شریک باشـد , شریکم אنفسی ناطق אست که من موجودی وאحد و بی
  .۲۴ش، ص . ه ۱۳۶۲, אنتشارאت فجر, چاپ אول, زאدۀ آملی حسن حسن, حکیم

  .۱۳ـ  ۱۴/ نوح. ٦٠٣

  .۱۳/ حجرאت. ٦٠٤

  .۳۴۰ـ  ۳۴۱ص , ۱۶ج , אلقرآن ألحکام אلجامع. ٦٠٥
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بر بـاالی کعبـه    تاאند که پیامبر پس אز فتح مکّه به بالل دستور دאد  عباس نقل کرده  همچنین אز قول אبن
خدא رא سپاس که پدر من فوت کرده و نیست «: عیص گفت  عتّاب بن أسید بن أبی. אذאن بگوید و אو אذאن گفت

و سـهیل بـن    »محمد جز אین کالغ سیاه مؤذّن دیگـری نیافـت؟  «: حارث بن هشام گفت» .ین روز رא ببیندتا א
گـویم چـون    مـن چیـزی نمـی   «: سفیان گفـت  אبو ».تغییرش دهد ،چون خدא چیزی رא אرאده کند«: عمرو گفت

حضرت رא אز آنچه گذشته پس جبرئیل بر پیامبر نازل شد و آن  ».خبر سازد ترسم که پروردگار آسمان אو رא با می
ها نیز بدאن אعتـرאف   ها رא אحضار کرد و אز آنچه بر زبان رאنده بودند پرسش کرد و آن پیامبر آن .آگاه ساخت ،بود
تکاثر אموאل و کوچک شـمردن فقـرא منـع کـرد و אسـاس و       ،گاه אین آیه نازل شد و אز تفاخر به نسب آن. دندکر

  ٦٠٦.مالک برتری رא تقوא אعالم کرد

مبـدأ مسـاوאت   , ریشـه و אصـل   ند و همین وحدت و یگانگیِא ها אز یک ریشه و אصل אین همۀ אنسان بر ابن
  ٦٠٧.אسالمی و خاستگاه آن אست

بَـثَّ مِنْهُمَـا   خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَیَا أَیُّهَا אلنَّاسُ אتَّقُوא رَبَّكُمُ אلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وאحِدَةٍ وَ﴿
אى ؛ אلْأَرْحَامَ إِنَّ אللَّـهَ كـانَ عَلَـیْكُمْ رَقِیبـاً    سَائَلُونَ بِهِ وَאتَّقُوא אللَّهَ אلَّذِي تَرאً وَنِسَاءً وَرِجَاالً كَثِی

אز אو آفریـد، و  ] نیز[א آفرید و جُفتش ر "نفس وאحدى"كه شما رא אز  ،مردم، אز پروردگارتان
אو אز ] نـامِ [אز خـدאیى كـه بـه     مردאن و زنان بسیارى پرאكنده كرد، پروא دאرید و אز آن دو

كنید پروא نمایید و زنهار אز خویشاوندאن مَبُرید كه خدא همـوאره بـر    یهمدیگر درخوאست م
  .٦٠٨﴾شما نگهبان אست

و  )אلسـالم  علیـه (ها אز یک پدر و مـادر یعنـی حضـرت آدم     گوאه آن אست که همۀ אنسان ظاهر آیۀ شریف
بـا همـۀ    ،ها אست که بگوید حقیقت אفرאد אنسان یکی אست و تمام آندر مقام آن  یفآیۀ شر. باشند زوجۀ אو می

אز یک אصل هستند و אز ریشـۀ وאحـدی منشـعب شـده و رو بـه אزدیـاد       , شود کثرتی که در بینشان مشاهده می
به یکی אز صـفات אو  , ها نظارت دאرد برאی معرفی خدאیی که بر تمام אعمال אنسان, شریفدر אین آیۀ . אند گذאرده
 ؛﴾אلَّـذِي خَلَقَكُـم مِّـن نَّفْـسٍ وאحِـدَةٍ     ﴿: سـت א ها کند که ریشۀ وحدت אجتماعی بشر و مساوאت אنسان ره میאشا
, אنـد אز قبیـل אمتیـازאت نـژאدی     אی برאی خود درست کرده אین אمتیازאت و אفتخارאت موهومی که هر دسته بر بنا

هـا אز یـک אصـل سرچشـمه یافتـه و       رא همۀ אنسانزی ؛אی و مانند آن ملغی و باطل אست قبیله, אی منطقه, زبانی
  ٦٠٩.آدم אست  فرزندאن یک پدر و مادرند و אین خاستگاه مساوאت بنی

                                                 
 و حفـدة אل و אألمـوאل  و אألنباء من للرسول بما אألسماع إمتاع؛ ۳۳ص , ۴ج , هشام   אبن سیرة: ک .؛ نیز ر۳۴۱همان، ص . ٦٠٦

ة لجنـة אلتـألیف و אلترجمـة و אلنشـر،     محمود محمد شاکر، مطبع: אلدین אحمد بن علي אلمقریزي، صححه و شرحه  ، تقيאلمتاع
  .۳۴۷ص , ۴ج , אلنهایة و אلبدאیة؛ ۳۹۰ـ  ۳۹۱ص , ۱ج  م، ١٩٤١قاهره، 

یا أَیُّهَا אلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّـنْ  ﴿ :رموده אستبارۀ تفاخر به نسب و خویشاوندی ف  خدאوند در«: نویسد  فرאس می  یورّאم بن أب. ٦٠٧
؛ ﴾إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ אللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴿: أی ال تفاوت فی أنسابکم الجتماعکم ألی أصل وאحد ثم ذکر فائدة אلنسب فقال ﴾ذَكَرٍ وَأُنْثَى

هـای شـما نیسـت؛ زیـرא همـۀ شـما بـه یـک אصـل           ر نسـب یعنی، هیچ تفـاوتی د  ؛אى مردم، ما شما رא אز مرد و زنى آفریدیم
؛ »سـت א در حقیقت אرجمندترین شما نزد خـدא پرهیزگـارترین شـما    :فرماید ها رא بیان کرده می سپس فایدۀ نسب, گردید می بر

  .۲۱۳ص , ۱ج , אلخوאطر تنبیه

  .۱/ نساء. ٦٠٨

  .۲۴۵ص , ۳ج , نمونه تفسیر ۱۳۵ـ  ۱۳۶ص , ۴ج , אلقرآن تفسیر في אلمیزאن: ک.ر. ٦٠٩
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  های طبقاتی אعالم مساوאت همگانی و نفی אختالف

 )وآلـه  علیـه  אهللا صـلی (رسـول مسـاوאت   , تفـ گاه که مکه فتح شد و אسالم در حاکمیت کامل قرאر گر آن
  :אسالمی رא به همگان אعالم کردאی خوאند و مساوאت  خطبه

ـ ألَ دٌאحِم وَاکُأبَ إنَّوَ دٌאحِم وَُکبَّرَ ا إنَّألَ اسُا אلنَّهَیُّا أیَ ـ ا فَا لَ ـ رَعَلِ لَضْ ـ عَ يٍّبِ ـ جَی عَلَ ـ  وَ يٍّمِ ا لَ
ـ لَّل بَا هَألَ. یوَقْالتَّلّا بِإ دَوَی أسْلَعَ رَمَأحْا لِلَوَ رَمَی أحْلَعَ دَوَسْأَا لِلَوَ يٍّبِرَی عَلَعَ يٍّمِجَعَ ؟ ـ  تُغْ
  ٦١٠.»بَائِغَאلْ دُاهِאلشَّ غِلِّبَیُلِ« :الَقَـ  »,مْعَنَ«: وאالُقَ

אیـن بدאنیـد    بر بنا. یکی אست] نیز[آگاه باشید که پرودگارتان یکی אست و پدرتان  !مردم
که نه عربی رא بر عجم و نه عجمی رא بر عرب و نه سیاهی رא بر سفید و نـه سـفیدی رא   

: فرمود ».آری«: אبالغ کردم؟ گفتند] אین حقیقت رא[آیا . برتری אست مگر به تقوאبر سیاه 
  .»یبان אبالغ کننداحاضرאن به غ«

ها نیز یکی אست و אین به معنای אعـالم مسـاوאتی حقیقـی אسـت و      ریشۀ آن, ها یکی אست حقیقت אنسان
رسـول خـدא    :مالـک אشـعری گویـد   . تسـ א ها به سبب دریافت مرאتب کمالی אست و אز تقـوא  که همۀ برتری אین

  :فرمود )وآله علیه אهللا صلی(

ـ  لَم وَکُامِسَا إلی أجْلَم وَکُابِسَا إلی أنْلَم وَکُابِسَلی أحْإ رُظُنْا یَلَ אهللاَ إنَّ ـ لَم وَکُאلِوَا إلـی أمْ  نْکِ
 هِیْم إلَکُبُّأحَوَ مَو آدَنُم بَا أنتُمَنَّإوَ هِیْلَعَ אهللاُ نَنَّحَتَ حٌالِصَ بٌلْقَ هُلَ انَن کَمَم فَکُوبِلُإلی قُ رُظُنْیَ
  ٦١١.ماکُقَأتْ

بلکـه بـه    هـای شـما نظـر نـدאرد     ها و دאرאیـی  بدن, ها خانوאده, گمان خدאوند به نژאدها بی
نگرد و آن کسی رא که قلبی صالح دאرد مورد مهر و رحمت خـود قـرאر    های شما می قلب
  .אستترینتان نزد خدא با تقوאترینتان  ید و محبوبهست دهد و شما همگی فرزندאن آدم می

هـا   تـرین آن  ها پروאپیشـه  ترین אنسان ست و محبوبא ها به تقوא که بازگشت همۀ אرزش ،אعالم אین حقیقت
هـا در   نظامی אرزشی بـرאی همـۀ نسـل   . ها یکی אست אعالم نظام אرزشی حقیقی بود که با حقیقت אنسان, אست

سـت کـه تمـام    א بـر אیـن مبنـا   . های אنسانی نیز بـدאن אسـت   ر אرزشبازگشت سای. همۀ عصرها و تمام مصرها
  .نماید های وאقعی رخ می بازد و אرزش های وאهی رنگ می אختالف

کـه بـا    ،طبقـاتی رא  אی و قبیلـه  تالش پیامبر بر אین بود که مردم رא با אین حقیقت آشنا سازد و آن دیدگاه
אین رنگ حقیقی نبـود  . زאیل کند, لق ثانوی آنان شده بودאش در جان مردم رسوخ کرده بود و خ سابقۀ طوالنی

بایـد  , دهـد  های خاص طبقاتی قرאر مـی  ها رא אز אبتدא در قالب آن دیدگاهی که אنسان. شد بایست زدوده می و می
  .طرد شود

  :گفت אرسطو می

                                                 
در ) آلـه و علیـه  אهللا صـلي (؛ با عنوאن خطبۀ رسول خـدא  ۲۴ص , אلعقول تحف؛ در ۳۴۲ص , ۱۶ج , אلقرآن ألحکام אلجامع. ٦١٠

نْـدَ אهللاِ أتْقَـاکُم   إنَّ أکْـرَمَکُم عِ . کُلُّکُم لِآدَمَ وَآدَمُ مِن تُرَאبٍ. أیهَا אلنَّاسُ، إنَّ رَبَّکُم وَאحِدٌ وَإنَّ أبَاکُم وَאحِدٌ«: אلودאع آمده אست حجة
 و אلبیـان : ک.؛ نیـز ر »فَلْیُبَلِّغِ אلشَّاهِدُ אلغَائِبَ«: ـ قَالَ» .نَعَم«: ألَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ ـ قَالُوא . فَضْلٌ إالّ بِالتَّقْوَی يٍّعَلَی عَجَمِ يٍّوَلَیسَ لِعَرَبِ
  .۲۴ص , ۲ج , אلتبیین

  .۳۴۲ص , ۱۶ج , אلقرآن ألحکام אلجامع. ٦١١
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که مردم در אستعدאد و فهم و هوش یکسان نیستند و یونانیان אز אقـوאم دیگـر    نظر به אین
کـه آزאدگـان بایـد بـه فرאغـت بـه       چرא ؛ستא ها رא به بندگی بگیرند روא אگر آن, ندא شرفא

, وظایف אنسانیت و کسب معرفت و تفکّر بپردאزند و کارهای بدنی رא به بندگان وאگذאرنـد 
و אگـر אدوאت بـه خـودی خـود کـار      , نـد א که در حکم بهـایم و بـه منزلـۀ آالت و אدوאت   

باشـند   אموאل خدאوندאن می, خالصه بندگان .جود بندگان نبودאلبته حاجت به و, کردند می
هـا رא آزאر نبایـد کـرد کـه آن هـم خـالف        که אلبتـه آن  ها ندאرند جز אین و حقوقی بر آن
  ٦١٢.مصلحت אست

, مشـاغل  و گرفتند های معیّن ستمگرאنۀ طبقاتی قرאر می ها אز بدو تولّد در قالب بر مبنای אین دیدگاه אنسان
אی کـه   کسی حق ندאشت אز طبقه. شد بندی می אتب حکومتی و همه چیز بر همین אساس تقسیممر, تحصیالت

های بعـد نیـز    در دوره. هرچند که باالترین אستعدאدها رא دאشته باشد چشم به جهان گشوده بود فرאتر روددر آن 
  .های دیگر אدאمه یافت به אنسان به صورت گرאنههمین نگرش طبقاتی و ستم

  :دאلت و مساوאت درست بر خالف אین نگرش ستمگرאنه אعالم کردآور ع پیام

ـ  يِّالَ فَضْلَ لِلْعَرَبِ, شْطِنَا هَذَא مِثْلُ أَسْنَانِ אلْمِنْ َعهْدِ آدَمَ إلَی یَوْمِإنَّ אلنَّاسَ مِ  يِعَلَی אلْعَجَمِ
  ٦١٣.אألَسْوَدِ إِالَّ بِالتَّقْوَی الَ لِلْأَحْمَرِ عَلَیوَ

عربـی رא بـر   , אنـد  ]مسـاوی [های شانه  ان آدم تا زمان ما چون دندאنهگمان مردم אز زم بی
  .عجم و سفیدی رא بر سیاه برتری نیست مگر به تقوא

دאنستند و به نژאد و قـوم و قبیلـه و پـدرאن خـود تفـاخر       برتر می ۀآن حضرت کسانی رא که خود رא אز طبق
  :با تندترین کلمات نکوهش کرده אست, کردند می

ـ  نَّونُکُیَلَ م أوْهِائِآبَبِ ونَرُخِتَفْیَ مٌوْقَ نَّیَهِتَنْیَلَ אبٍرَتُ نْمِ قَلِخُ مُآدَوَ مَو آدَنُم بَکُلُّکُ عَلَـی   نَوَأهْ
  ٦١٤.انِلَعْجِאلْ نَمِאهللاِ 

گروهـی کـه بـه پـدرאن     . ک آفریده شده אستهستید و آدم אز خا فرزندאن آدم شما  همۀ
شـند کـه در غیـر אیـن صـورت نـزد خـدא אز        کنند باید بدאن پایان بخ خویش مباهات می
  .به شمار آیند تر אرزش بیغلتان نیز خوאرتر و  سوسک سرگین

אمّا پس אز رحلت אیشان مارهای . خط بطالن کشید ،جز منزلت ناشی אز تقوא, ها آن حضرت بر همۀ منزلت
چـون علـی بـن    . کشـید خفتۀ جاهلی دوباره سر بردאشتند و אشرאفیت زنده شده مساوאت نبوی رא در بنـد سـتم   

آنان که در . زمام אمور مسلمانان رא به دست گرفت دوباره سیرۀ مساوאت رא زنده ساخت )אلسالم علیه(طالب   أبی
هـای   دאری بر אساس بـه هـم خـوردن אصـل مسـاوאت אز ثـروت       אز زمام )אلسالم علیه(سال کنار بودن אمام  ۲۵

אیـن رא   )אلسـالم  علیه(الم مجدد مساوאت رא نیز ندאشتند و علی حتّی تحمّل אع, ه بودنددششده برخوردאر  אنباشته
  .شناخت ها رא نیک می دאنست و آن خوب می

                                                 
  .۴۹ص , ۱ج , ش ۱۳۴۴, فروشی زوّאر کتاب, علی فروغی محمد, אروپا در متحک سیر. ٦١٢

  .۱۲۵ص , ۵ج , אلحیاة ؛ به نقل אز۳۳۷ص , אإلختصاص. ٦١٣

, دאود   أبـي  سـنن : ک.؛ نیـز ر ۳۸۸ص , ۶ج , کثیر   אبن تفسیر؛ ۳۷ص , ۵ج , אلقدیر فیض؛ ۲۸۸ص , ۲ج , אلصغیر אلجامع. ٦١٤
  .۵۲۷ص , ۳ج , אلعمّال کنز ؛۶۲۴ص , ۲ ج
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אمّا آنان رא که با حقیقت نسبتی نیسـت  , نگرشی حقیقی بود, در مساوאت )אلسالم علیه(مؤمنان  نگرش אمیر
  :אعتقاد آن حضرت چنین بود که. با مساوאت جز بیگانگی نیست

شده אست و روزگار  روزی تقسیم٦١٥؛אءٌوَسَ عٌرَشَ مَإلی آدَ اسُאلنَّوَ لٌوَدُ امُیَّאألوَ ومٌسُقْمَ قُزْאلرِّ
  .אند مساویچرخد و مردم تا به آدم همه  می

خوبی دریافته بودند که حسب و ه ب )אلسالم علیه(و علی  )وآله علیه אهللا صلی(شدگان مکتب پیامبر  تربیت
محمد بن یعقوب  .و کسی رא بر کسی جز به تقوא فضیلتی نیست אند مساویگان ست و همא دین אو, نسب אنسان

  :با אسناد خود אز قول مردی אز אهل بلخ نقل کرده که گفته אست )علیه אهللا رحمة(کلینی 

روزی سـفرۀ  . به خرאسان همرאه آن حضرت بودم )אلسالم علیه(من در سفر حضرت رضا 
تا بـا אو غـذא   [غیر آنها رא بر سر سفره گرد آورد  پوست و غذא خوאست و همۀ غالمان سپاه

 »אی بیندאزید؟ ها سفرۀ جدאگانه فدאیت شوم آیا بهتر نیست برאی آن«: من گفتم.] بخورند
ــهْ«: فرمــود ــزَאءَ  ! مَ ــدٌ وَ אلْجَ ــدَةٌ وَ אألَبَ وَאحِ ــدٌ وَ אألُمَّ وَאحِ ــالَی وَאحِ ــارَکَ وَ تَعَ ــرَّبَّ تَبَ إِنَّ אل
و ] و همه بندۀ یـک خـدאییم  [که پرودگار تبارک و تعالی یکی אست  !دم مزن ؛»بِاألَعْمَالِ

یکـی אسـت و جـزא و پـادאش نیـز بـه אعمـال        ] هم[یکی אست و پدرمان ] همۀ ما[مادر 
  ٦١٦.אست

אز جـدّ گرאمیشـان    )אلسالم علیه(که حضرت صادق  چنان ؛علم حقیقی אست, در منطق نبوی میزאن אرزش
  :אند که آن حضرت فرمود نقل کرده )آلهو علیه אهللا صلی(رسول خدא 

تـرین مـردم    بـا אرزش ٦١٧؛اسِ قِیمَـةً أَقَلُّهُـمْ عِلْمـاً   أَقَلُّ אلنَّقِیمَةً أَکْثَرُهُمْ عِلْماً وَأَکْثَرُ אلنَّاسِ 
  .ها هستند ترین آن دאنش ین مردم کمتر אرزش بیها و  دאنشمندترین آن

هـای حقیقـی و    بلکـه بـه مـالک   , های ظاهری نیسـت  الکها به م قدر و قیمت و אرزش אنسان ،אین بر بنا
  :)علیه אهللا رحمة(ست و به بیان אمام אمت א علم و تقوא, میزאن. باطنی אست که ظهور و جلوه نیز دאرد

 ـ   ها قرآن کریم و رسـول אکـرم   אرزش در لسان אنبیا و در لسان אولیای خدא و در رأس آن
אین دو خاصه אست؛ , میزאن אرزش. ستא و تقوא אرزش به علم ـ  سلموآله و علیه אهللا صلی

تقوאی تنها אرزش نـدאرد   .אرزشش یا ضعیف אست . تنها אرزش ندאردعلم  .علم و تقوא توאماً
  ٦١٨.یا ضعیف אست אرزشش

کـه   چنـان , یابنـد  کنند و شـأن بهشـتی مـی    ها رو به سوی ملکوت می با درک אین حقیقت אست که אنسان
  :که فرمود نقل کرده אست )لسالمא علیه(مفضل אز אمام صادق 

                                                 
  .۹۴ص , ۲ج , אلیعقوبي تاریخ :ک.؛ نیز ر۱۵۲ص , אلعقول تحف. ٦١٥

  .۲۳۰ص , ۸ج , אلکافي. ٦١٦

  .۱۱۲ص , ۷۷ج , אألنوאر بحار. ٦١٧

مرکز مدאرک فرهنگی אنقالب אسالمی، אنتشارאت وزאرت אرشـاد אسـالمی،    ،خمینی אمام رهنمودهای مجموعۀ ,نورصحیفۀ . ٦١٨
  .۱۲۸ص , ۱۷ش، ج . ه ۱۳۶۱ـ  ۱۳۶۹
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 يعَشْرَةَ فَـرَאئِضَ إذَא عَرَفُوهَـا أَمْکَنْـتُهُمْ مَلَکُـوتِ    ي אفْتَرَضْتُ عَلَی عِبَادِ«: وَجَلَّ قَالَ אهللاُ عَزَّ
ـ یَنْאلـدُّ وَ ینِی אلـدِّ فِ وهُأخُوَ وَهُ ونَکُیَ أنْ ةُرَاشِאلعَوَ...  يتِفَرِعْا مَهَلُأوَّ ،يأَبَحْتُهُمْ جِنَانِوَ عاً رَا شَ
  ٦١٩.»אءًوَسَ

هـا   אم که چـون بـدאن   بر بندگانم ده فریضه رא وאجب کرده«: خدאی عزّوجلّ فرموده אست
هـا معرفـت مـن     نخستین آن ،معرفت یابند ملکوتم برאیشان فرאهم و بهشتم خالص شود

  .»که در دین و دنیا با برאدر خود یکسان و مساوی باشند و دهم אین... אست

  سیرۀ مساوאت

حتّـی   و سرאسر نشان אز رعایت مساوאت دאشـت , آور هدאیت و عدאلت و منطق عملی آن حضرت رفتار پیام
چنان بود که هیچ تفاوتی میـان אو و אصـحابش    مجلس وی آن. دאشت در نگاه کردن به אصحاب آن رא پاس می

אز אبـوذر  . اشـد وجـود ندאشـته ب   אی تـا هـیچ برتـری    ٦٢٠نشسـت  אی میـان אصـحاب مـی     در حلقـه  .شد دیده نمی
  :אست نقل شده )علیه אهللا رحمة(

ـ لَفَ یبُرِאلغَ ییءُجِیَ هِابِحَأصْ يאنِرَهْظَ نَیْبَ سُلِجْیَ אهللاِ ولُسُرَ انَکَ ـ أیُّ يرِدْا یَ ـ هُ ـ حَ وَم هُ ی تَّ
  ٦٢١.لََأسْیَ

] אی کـه  به گونه[نشست  אی میان אصحابش می در حلقه )وآله علیه אهللا صلی(رسول خدא 
  .پرسید پیامبر אست تا می یک  دאنست کدאم شد و نمی رد مجلس میفرد بیگانه وא

אمـا ماننـد   , دאر بود زمامو قدرتمندترین ترین پیشوא و وאالترین  محبوب, آور آن حضرت در مقام برترین پیام
ز אش رא א مایحتاج خانه, شد غذא می با بردگان هم, خورد نشست و بر زمین غذא می بر زمین می, زیست همگان می
کرد و به هر کـس   کرد و با توאنگر و نادאر یکسان مصافحه می کرد و به سوی אهل خانه حمل می بازאر تهیّه می

های زیبا و برجستۀ رسالت آن  אز جلوه ٦٢٢.چه کوچک و چه بزرگ, چه نادאر, چه توאنگر, کرد سالم می ،رسید می
  :نویسد هرآشوب میش  אبن. دאشت حضرت تحقق مساوאت بود که خود سخت آن رא پاس می

در خورאک و پوشاک بر خـدمتکارאن و   ٦٢٣؛سٍبَلْا مَلَوَ لٍأکَی مَفِ هِائِإمَوَ هِیدِبِی عَلَعَ عُفِتَرْا یَلَ
  .جست بندگانش برتری نمی

                                                 
  .۱۷۹ص , ۲ج , نة אلبحارسفی. ٦١٩

  .۲۳۶ص , ۱۶ج , אألنوאر  بحار؛ ۲۱۷ص , ۲ج , بیروت, دאر אلکتاب אلعربي, אلحي אلکتاني عبد, אالدאریة אلترאتیب: ک.ر. ٦٢٠

، אلبیضـاء  אلمحجّـة  ؛۴۳۸ص , ۲ج , אلمصـطفی  بـأحوאل  אلوفـاء ؛ ۱۶ص , אألخالق مکارم ؛۵۲۷ص , ۲ج , دאود   أبي سنن. ٦٢١
  .۲۶۲ص , ۱۶ج , نوאرאأل  بحار؛ ۱۵۲ص , ۴ ج

؛ ۳۶۰ـ   ۳۷۱ص , ۱ج , אلکبــری אلطبقــات؛ ۵۹۷ص , ۲ج , אلمصــطفی بــأحوאل אلوفــاء؛ ۱۱۵ص , אلقلــوب  إرشــاد :ک.ر. ٦٢٢
ــل؛ ۴۲۰ص , ۲ج , بیهقــی ســنن؛ ۱۰۶ص , ۶ج , حنبــل بــن אحمــد  مســند ؛ ۳۲۹ـ   ۳۳۰ص , ۱ج , بیهقــی אلنبــوة دالئ
, אلتبیـین  و אلبیـان ؛ ۱۱۰ـ   ۱۱۱ص , ۲ج , אلتعریـف  و אلبیان؛ ۲۱۲ص , آدאبه و אلنبي אخالق؛ ۲۶۷ص , ۱ج , אألخبار  عیون
؛ ۱۶۹ص , ۱ج , אلصـفوة  صـفة ؛ ۲۳۴ص , ۹ج , אلحدید   أبي אبن شرح؛ ۱۴۶ص , ۱ج , شهرآشوب  אبن مناقب؛ ۲۱ص , ۲ ج

  .۱۳۱ص , ۸ج , ۲۷۱ص , ۶ج , אلکافي ؛۳۱۸ص , ۱ج , ماجه   אبن سنن

  .۱۴۶ـ  ۱۴۷ص , ۱ج , شهرآشوب  אبن مناقب. ٦٢٣
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در دورאن بیست و سه سالۀ رسالت بـر آن بـود کـه مردمـان رא بـا       )وآله علیه אهللا صلی(تالش پیامبر خدא 
, کـه بـا فطـرت אنسـانی بیگانـه אسـت       ،אساس رא بیهمۀ آدאب و رسوم و قرאردאدهای و  سیرۀ مساوאت آشنا کند

پیشـوאی  , )وآلـه  علیه אهللا صلی(شدۀ پیامبر אکرم  بر همین سیره بود که تربیت. کرد بسوزאند و محو کند و چنین
 مصـر قـرאر دאد   وאلـی  بکـر رא   هنگامی که محمد بن أبـی  )אلسالم علیه(گان علی پیش مساوאتخوאهان و  عدאلت
  :و نیز بدو نوشتهای مؤکّدی به אو کرد  اوאت سفارشبارۀ سیرۀ مس در

سَ אلْضُّـعَفَاءُ  فِی حَیْفِكَ لَهُمْ وَالَ یَأْیَ حَتَّی الَ یَطْمَعَ אلْعُظَمَاءُ אللَّحْظِ وَאلنَّظْرِآسِ بَیْنَهُمْ فِی وَ
  ٦٢٤.عَلَیْهِمْ كَمِنْ عَدْلِ

تا زورمندאن ) ها مساوאت رא رعایت کن در نگاه میان آن(و همه رא به یک چشم نگاه کن 
  .در تبعیض طمع نورزند و ناتوאنان אز عدאلت تو نومید نشوند

  :همچنین بدو یادآوری کرد

ـ ا تُمَ مْهُلَ هْرِأکْوَ كَتِیْبَ لِأهْوَ كَسِفْنَلِ بُّحِا تُمَ كَتِیَّعِرَ ةِامَّعَلِ بْأحْبِوَ ـ فْنَلِ هُرِکْ هْـلِ  أوَ كَسِ
  ٦٢٥یْتِكَ؛بَ

ها آنچـه   و برאی آن, خوאهی بخوאه و برאی همۀ رعیت خود آنچه برאی خود و خاندאنت می
  .خوאهی مخوאه برאی خود و خاندאنت نمی

کـه خـوאرزمی אز جـابر روאیـت      چنان ؛تر אز هر کس پاسدאر سیرۀ نبوی بود بیش )אلسالم علیه( אمیر مؤمنان
  :کند که وی گوید می

وאرد  )אلسـالم  علیـه (طالب  علی بن أبی که بودیم )وآله علیه אهللا صلی(در حضور پیامبر 
ـ عِאلرَّ يم فِکُلُدَعْأ....  هُنَّإ....  « :فرمود )وآله علیه אهللا صلی(رسول خدא . شد ـ أقْوَ ةِیَّ  مْکُمُسَ
ترین شما در אجرאی  کننده ترین شما در بین مردم و رعایت گمان אو عادل بی ٦٢٦؛»ةِیَّوِالسَّبِ

  .אستمساوאت 

خوאند و אز به خود אختصـاص دאدن آنچـه مـردم در آن     آن حضرت کارگزאرאن خود رא به سیرۀ مساوאت می
אنگیخت و سبب آن همه مقابلـه بـا حکومـت     بر رא ها همین سیره بود که مخالفت. دאشت بر حذر می אند مساوی
آن حضرت و خوددאری אز یاری  ین سبب پرאکنده شدن مردم אز گردتر بزرگبه بیان شیخ علی بحرאنی . وی شد
 )אلسـالم  علیه(אمام . مساوאت אمام بود و نه چیز دیگر, بلکه شمشیر کشیدن بر آن حضرت و جنگیدن با אو, وی

و تـرک   ها אعتنایی نکرد و هرگز مصالح دنیایی خود و حکومتش رא در مخالفت با سـنت نبـوی   به אین مخالفت
 ،فرماندאر خـود در مدینـه   ،امه خویش به سهل بن حنیف אنصاریآن حضرت در ن ٦٢٧.مساوאت میان مردم نیافت

  :نوشت ،گروهی که به معاویه پیوسته بودند ۀبار در

ی مَا یَفُوتُكَ مِـنْ  فَالَ تَأْسَفْ عََل, یَتَسَلَّلُونَ إِلیَ مُعَاوِیَةَ كَأَنَّ رِجَاالً مِمَّنْ قِبَلَ بَلَغَنِي, أَمَّا بَعْدُ
אرُهُمْ مِنَ אلهُـدَی  فِرَ, مِنْهُمْ شَافِیاً كَلَفَکَفَی لَهُمْ غَیّاً وَ, هِمْمِنْ مَدَدِ كَنْیَذْهَبُ عَعَدَدِهِمْ وَ

                                                 
  .۲۷نامۀ , אلبالغه نهج: ک.؛ نیز ر۱۱۹ص , אلعقول تحف. ٦٢٤

  .۱۲۲ص , אلعقول تحف؛ ۳۰ص , ۱ج , אلطوسي אمالي. ٦٢٥

  .۶۲ص , خوאرزمی مناقب. ٦٢٦

  .۲۹۸، ص عشر אألِثنی אألئمة إمامة علی אلنص في אلهدی منار: ک.ر. ٦٢٧
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دُنْیَا مُقْبِلُونَ عَلَیْهَا وَمُهْطِعُـونَ إِلَیْهَـا    هُمْ أَهْلُ إِنَّمَامْ إِلَی אلْعَمَی وَאلْجَهْلِ وَإِیضَاعُهُوَאلحَقِّ وَ
عَلِمُوא أَنَّ אلنَّاسَ عِنْدَنَا فِی אلحَقِّ أُسْوَةٌ فَهَرَبُوא إِلَی وْهُ وََسمِعُوهُ وَوَعَوْهُ وَא אلعَدْلَ وَرَأَقَدْ عَرَفُووَ

  ٦٢٨!.قاًسُحْفَبُعْدאً لَهُمْ وَ, אألَثَرَةِ

بـر אیـن   . אنـد  به من خبر رسیده که אفرאدی אز قلمرو تو مخفیانه به معاویه پیوسته, אمّا بعد
هـا   بـرאی آن . אفسوس مخـور  ،אی بهره مانده ز کمک آنان بیאی و א تعدאد که אز دست دאده

אند و אین برאی تو  همین گمرאهی بس که אز هدאیت حق به سوی کوردلی و جهل شتافته
אنـد در   ها دنیاپرستانی هستند که با سرعت به آن روی آورده آن. אستمایۀ آرאمش خاطر 

אند  אند و به خاطر سپرده א شنیدهدیده و گزאرش آن رخته، حالی که عدאلت رא به خوبی شنا
هـا אز אیـن برאبـری بـه      آن .که همۀ مردم نزد ما و در آیین حکومت ما حقوق برאبر دאرند

  !دور باشند אز رحمت خدא. אند طلبی گریخته تبعیض و منفعت، سوی خودخوאهی

اوאت در همـۀ אبعـاد و   بند مس سخت پای )وآله  علیه  אهللا  صلی(یافتگان سیرۀ رسول خدא  و چنین بود که پرورش
عـدאلت بـه تمـامی جلـوه     , های گوناگونش تحقّـق نیابـد   دאنستند که تا مساوאت در جلوه های آن بودند و می عرصه
  .کند نمی

  אقسام مساوאت

هـا بـه تـرویج و تحکـیم مبـانی       یابیم کـه آن  می در وאضع و عملکردهای پیشوאیان هدאیتبا مروری در م
مساوאت در برאبـر  , مساوאت אجتماعی: ها شش قسم אست آن ترین مهمאند که  دאختهمساوאت در אبعاد گوناگونی پر

 مساوאت در تحصیل علـم و مسـاوאت در  , های אسالمی مساوאت در مالیات, אلمال  مساوאت در تقسیم بیت, قانون
  :پردאزیم ها می ها، که به بررسی برخی אز آن مسئولیتها و אنجام  تصدی شغل

  مساوאت אجتماعی

، ها אز نظـر نـژאد   אفرאد אز نظر حقوق אجتماعی برאبر باشند و میان אنسان ۀاوאت אجتماعی آن אست که هممس
هـا رא אز نظـر אجتمـاعی     قرآن کریم همۀ אنسان. تمایزی نباشد אختالف و قوم، قبیله و طبقه در حقوق אجتماعی

با رفتار خود אین برאبـری رא عینیّـت    انشیא و אوصیای گرאمی )وآله علیه אهللا صلی(برאبر אعالم کرد و رسول خدא 
زید . های بارز مساوאت אجتماعی אست با زید بن حارثه אز نمونه )وآله علیه אهللا صلی(رفتار رسول אکرم . بخشیدند

در دورאن کودکی در بازאر عکاظ به عنوאن غالم فروخته شده بود و حکیم بن حزאم אو رא برאی عمۀ خود خدیجه 
زیـد شـیفتۀ   . به آن حضرت بخشیده بود )وآله علیه אهللا صلی(نیز אو رא پس אز אزدوאج با محمد خریده بود و وی 

پیامبر بود و حتّی زمانی که پدرش אو رא یافت و برאی بردنش به مکّه آمد و پیامبر אو رא در رفتن یا ماندن مخّیـر  
رسـول خـدא   . چیـز تـرجیح دאد  کنـار پیـامبر رא بـر همـه      زید حاضـر نشـد همـرאه پـدر بـرود و بـودن در      , کرد

کرد و مـردم بـه אو زیـد بـن      دאشت و چون فرزند خود با وی رفتار می نیز אو رא دوست می )وآله علیه אهللا صلی(
گوאه باشید که زید فرزند من אسـت و  «: روزی پیامبر دست אو رא گرفت و خطاب به مردم گفت. گفتند محمد می
  ٦٢٩.»بریم دیگر אرث میما אز یک

                                                 
  .۱۵۷ص , ۲ج , אألشرאف أنساب: ک.؛ نیز ر۷۰نامۀ , אلبالغه نهج. ٦٢٨

ـ   ۱۲۸ص , ۹ج , دمشـق  تاریخ مختصر؛ ۴۰ـ   ۴۷ص , ۳ج , אلکبری אلطبقات؛ ۳۷۸ـ   ۳۸۱ص , ۱ج , אلصفوة صفة: ک.ر .٦٢٩
قـیم    אبـن  ۵۲۵ــ   ۵۲۹ص , ۱ج , אإلسـتیعاب ؛ ۵۴۵ـ   ۵۴۶ص , ۱ج , אإلصـابة  ؛۲۷ـ   ۲۹ص , ۱۵ج , אلوאفي بالوفیـات ؛ ۱۲۵
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هـای جـاهلی و    دهـد خدאونـد بـه وسـیلۀ אسـالم نخـوت       هایی אست که نشان می  ونه אز نمونهאین یک نم
پیـامبر אکـرم   . אفتخارهای موهوم رא منسوخ کرد و مسـاوאت אجتمـاعی رא بـه دسـت پیـامبرش تحقـق بخشـید       

روزی  .رشد یابد و مسـاوאت אجتمـاعی بـرهم خـورد     دאد که تفاخرهای جاهالنه ازه نمیאج )وآله علیه אهللا صلی(
 אلـرحمن  عبـد . نزאعشـان شـد   ،رفـت  که אز بزرگان عرب بـه شـمار مـی    ،אلرحمن بن عوف غالم سیاهی با عبد

برآشـفت و بـا خشـم بـه      چون אین سخن به گوش پیـامبر رسـید،   »!زאده אی سیاه«: خشمگین شده به אو گفت
زאده جـز   אی بر سیاه هیچ سفیدزאده ٦٣٠؛»نٌ إالَّ بِالْحَقِّسُلْطَا אءَدَوْسَ نِبْی لَعَ اءَضَیْبَ نِابْلِ سَیْلَ«: אلرحمن فرمود عبد

  .برتری ندאرد] و به تقوא[به حق 

ها و تفاخرهـا رא زیـر پـا نهـاد و مسـاوאت אجتمـاعی رא        جویی تمام برتری )وآله علیه אهللا صلی(رسول خدא 
  :دفرمو می )אلسالم علیه(علی , که باید تحقق بخشید تا جایی که وصی آن حضرت چنان آن

ـ  אکِبِ مَفْسَـدَةٌ لِلرَّאکِـبِ وَ  مَعَ אلرَّ يאلْمَاشِ يُمَشْ حرکـت سـوאره بـا پیـاده     ٦٣١؛يمَذَلَّـةٌ لِلْمَاشِ
  .فسادآوری برאی سوאره و ذلت و خوאری برאی پیاده אست

مسـاوאت אجتمـاعی بـرهم    , سیاست آن رسـول مسـاوאت  سیره و אما پس אز پیامبر و به دنبال دگرگونی در 
  .طبقاتی دوباره رאیج شدאی و  אشرאفیت قبیلهستمگرאنۀ خورد و مناسبات 

  مساوאت در برאبر قانون

دאر و رعیت، توאنگر و  زمام ،به تعلیم قرآن کریم همۀ مردمانبنا  )وآله علیه אهللا صلی(در سیرۀ پیامبر אکرم 
ـ  אز نظر قانون مسـاوی هسـتند و هـیچ    ،نادאر، قدرتمند و ناتوאن، عرب و عجم، سفید و سیاه ک رא بـر دیگـری   ی

گونـه تخطـی    دאشت و אجازۀ هیچ אین مساوאت رא سخت پاس می )وآله علیه אهللا صلی(رسول خدא . مزیتی نیست
دאد و حفظ آن رא אز عوאمل حفظ سالمت جامعه و حکومت و عدول אز آن رא مایـۀ تبـاهی    אز آن رא به کسی نمی
  :فرمود کرد و می جرאی قانون منع میآن حضرت به شدت אز تبعیض در א. دאنست جامعه و هالکت می

ــ ــا هَلَـ ــیعِ دُونَ   كَإِنَّمَـ ــانُوא یُقِیمُـــونَ אلْحُـــدُودَ عَلَـــی אلْوَضِـ ــأنَّهُمْ کَـ ــرَאئِیلَ لِـ بَنُوإِسْـ
بـارۀ فرودسـتان    אسرאئیل تنها به אین سبب هالک شدند که حـدود رא در  بنی٦٣٢؛אلشَّرِیفِ
  .دאشتند کردند و بزرگان رא معاف می אجرא می

دאنست و هرگز خالف אین برאبـری عمـل نکـرد و     خود رא در برאبر قانون چون دیگرאن می آور مساوאت مپیا
ند؛ دאشـت  رא سخت پاس می אین سیره, אند قرآن و سیرۀ آموزگار آن بوده بند پایآنان که  .قانون رא زیر پا نگذאشت

کرد و مساوאت در برאبـر قـانون رא چـون    در אجرאی قانون جز مالحظۀ حق ن )אلسالم علیه( مؤمنان אمیرکه  چنان
אی که مورد אعترאض بود کـه چـرא همـه رא در برאبـر قـانون       به گونه. حفظ کرد )وآله علیه אهللا صلی(رسول خدא 
  ٦٣٣.کند بیند و یکسان مکافات می می یکسان

                                                                                                                                            
, אلسـید אلجمیلـي  : نسـیق و ترتیـب و شـرح و تقـدیم    , אلعبـاد  خیـر  هـدی  فـي  אلمعـاد  زאد مـن  אلنبویّة אلسیرة فقه, אلجوزیة
  .۶۶ـ  ۶۷، ص ه ۱۴۰۷, بیروت, دאر אلفکر אللبناني, אألولی אلطبعة

  .۲۰۸ص , אإلسالم في אلسیاسي אلنظام. ٦٣٠

  .۱۴۵ص , אلعقول تحف. ٦٣١

  .۷، ص ۱۸، ج אلوسائل مستدرכ؛ ۴۴۲، ص ۲، ج אإلسالم دعائم. ٦٣٢

  .۵۳۶ـ  ۵۳۹ص , ۲ج , אلغارאت: ک.ر. ٦٣٣
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حفظ قانون و عـدم تبعـیض و رعایـت مسـاوאت در آن     , چیزی که یک حکومت باید پاس بدאرد ترین مهم
  :آوری کردبه عمر بن خطاب همین رא یاد )אلسالم علیه( مؤمنان אمیر. אست

ـ   وَ. بِهِنَّ کََفتْـكَ مَـا سِـوَאهُنَّ   عَمِلْتَ ثَالَثٌ إِنْ حَفِظْتَهُنَّ وَ ـ إِنْ تَـرَکْتَهُنَّ لَـمْ یَنْفَعْ ءٌ يْكَ شَ
אلْحُکْـمُ  وَאلبَعِیـدِ وَ  ریبِقَدُودِ عَلَی אلإِقَامَةُ אلْحُ«: قَالَ »مَا هُنَّ یَا أبَاאلْحَسَنِ؟وَ«: سِوَאهُنَّ؛ قَالَ

  ٦٣٤.»אألَسْوَدِالْعَدْلِ بَیْنَ אألَحْمَرِ وَאلْقَسْمُ بِאهللاِ فِي אلرِّضَا وَאلسَّخَطِ َوبِکِتَابِ 

نیاز باشی و אگـر   ها عمل کنی אز سایر אمور بی ها رא حفظ و بدאن سه چیز אست که אگر آن
: گفـت  »هـا چیسـت؟   آن«: پرسـید . سـودت نبخشـد   ها آنجز ها رא ترک کنی چیزی  آن
و ] خـویش و بیگانـه  (نسبت بـه نزدیـک و دور   ] به طور یکسان) [قانون(אجرאی حدود «

میان ) مساوאت(به عدאلت ] אلمال  بیت[خدא در خشنودی و خشم و تقسیم کتاب حکم به 
  .»سفید و سیاه

علیه در مجلـس قضـاوت אز هـر     دعی و مدعیم نون به قدری אهمیت دאرد که باید بینمساوאت در برאبر قا
رو فقهای אسالم در باب قضـا در آدאب مجلـس قضـا مـوאرد متعـددی رא        אز همین. جهت مساوאت رعایت شود

علیه رא در  قاضی مدعی و مدعی: ز جملهونگی مساوאت در برאبر قانون אست אدهندۀ چگ אند که نشان  عنوאن کرده
در نشـاندن و جـای دאدن    ،رفین دعوא رא در سالم و جوאب آن مساوی بدאنـد قاضی ط ،אجازۀ ورود مساوی بدאند

در אدאی  ،سخن گفتن به مساوאت رفتار کند و با هـر دو یکسـان سـخن گویـد     در ،رعایت کندرא ها مساوאت  آن
 به سخن هر دو یکسان گوش دهـد  ،با هر دو یکسان برخورد کند ،ها به مساوאت عمل کند אحترאم نسبت به آن

اهر دو منصفانه رفتار کند؛ حتّی مستحب אست در قلب خود هر دو رא مساوی بدאند و هنگام سخن گفتن هر ب و
  ٦٣٥.دو رא مورد توجّه قرאر دهد تا אمتیاز و تبعیضی پیش نیاید

  אلمال   مساوאت در تقسیم بیت

شـد؛   قائل نمـی  אی گرفت هیچ برتری در دאدن حقی که به مردم تعلق می )وآله علیه אهللا صلی(رسول خدא 
سـفید رא بـر سـیاه و    , گذאشـت  تفـاوتی نمـی  ) ها غیر عرب(و فرزندאن אسحاق ) ها عرب(فرزندאن אسماعیل  میان

  ٦٣٦.در تقسیم غنائم جنگ بدر عمل کردکه  چنان ؛دאد ناتوאن برتری نمی توאنگر رא بر

                                                 
  .۱۵۶ص , ۱۸ج , אلشیعة وسائل؛ ۲۲۷ص , ۶ج , אألحکام تهذیب. ٦٣٤

، قـم،  ية אلثانیة، مؤسسة אلنشـر אالسـالم  אهللا محمد بن אلنعمان אلبغدאدي אلملقب بالشیخ אلمفید، אلطبع عبد אبو, אلمقنعة: ک.ر. ٦٣٥
, باقر אلبهبـودي  علّق علیه محمد صحّحه و, محمد بن אلحسن طوسي, אإلمامیة فقه في אلمسبوط؛ ۷۲۳ـ   ۷۲۵ص ، ه ١٤١٠

, אلقوאعـد  شـرح  فـي  אلفوאئـد  إیضـاح ؛ ۱۵۷ص , ۲ج , אلسـرאئر ؛ ۵۸۰ص , ۲ج , אلمهذّب ,۱۴۹ص , ۸ج , אلمکتبة אلمرتضویة
 جوאهر؛ ۳۱۱ص , ۴، ج ه ۱۳۸۹قم، , אلمطبعة אلعلمیة, אلطبعة אألولی, طالب محمد بن אلحسن بن یوسف بن אلمطهر אلحلّي אبو

, ۴۰ج  ،ه ١٣٩٢ـ   ٨ة، تهـرאن،  تحقیق عباس قوچانی، دאر אلکتب אإلسـالمی ، حسن אلنجفي محمد, אإلسالم رאیعش في אلکالم
، אفسـت אسـماعیلیان،   ه ١٣٩٠ة אآلدאب، אلنجف אألشـرف،  אهللا אلموسوي אلخمیني، مطبع  روح, אلوسیلة تحریر؛ ۱۳۹ـ   ۱۴۰ص 
  .۴۰۹ص , ۲ج  قم،

محمد بـن  , אلمغازي؛ ۴۵۸ص , ۲ج , אلطبري تاریخ؛ ۹۳ص , ۱ج , אألسماع إمتاع؛ ۲۸۴ص , ۲ج , هشام   אبن سیرة: ک.ر. ٦٣٦
, ۳ج , אلنهایـة  و אلبدאیـة ؛ ۹۹ص , ۱، ج ه ۱۴۰۹ي للمطبوعات، بیروت، ة אألعلممارسدن جونس، مؤسس عمر بن وאقد، تحقیق

, אألنـف  אلـروض ؛ ۱۳۰ص , ۲ج , אلتاریخ في אلکامل؛ ۷۰ص , ۲ج , دאود   أبي سنن, ۱۱۵ص , ۲ج , אلذهبي تاریخ؛ ۳۶۸ ص
  .۱۸۲ ص, ۵ ج
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آوردن درآمـدهای کـالن    وبه دنبـال ر . אعتنایی و تجدید نظر قرאر گرفت אین سیره پس אز پیامبر مورد بی
عمر بن خطاب برאی تصمیم در چگونگی تقسیم غنائم مشورت کرد و به سـبک نظـام مـالی    , ناشی אز فتوحات

خلیفـه در  . بندی کرد و بدین ترتیب مساوאت مـالی بـرهم خـورد    אیرאن و روم دفاتری تنظیم و مردمان رא طبقه
عرب رא بر موאلی و زنان پیامبر رא , אنصار رא بر عرب, אنصار با معیارهای طبقاتی مهاجرאن رא برאلمال  بیتتقسیم 

هـا تفـاوت    ها که عرب بودند و غیـر آن  بر زنان مهاجر و אنصار برتری دאد و حتی در سهمیۀ زنان پیامبر بین آن
 به مساوאت عمل خوאهمאلمال  بیتאگر زنده بمانم در تقسیم «: אلبته نقل شده אست که خلیفه گفت ٦٣٧.אشتگذ 

  .אما چنین فرصتی حاصل نشد٦٣٨,»دکر

در  کـالن هـای   های אساسی אقتصادی منجر شد و ثـروت  له به אنحرאفئدر دورאن عثمان بن عفان אین مس
رא بـه جـای صـرف در جهـت     אلمـال   بیتها  آن .אنباشته شددست אقوאم אو و آنان که در جهت منافع وی بودند 

ی کـه محرومیـت مستضـعفان    دست گردאندند و در حـال مصالح و رشد אمت به خود אختصاص دאدند و دست به 
  .دאدند تری رא به خود אختصاص می سردمدאرאن حکومت אموאل بیش, شد تر می روز بیش جامعه روزبه

אعالم کرد کـه در همـۀ   , زمام אمور رא به دست گرفت )אلسالم علیه(هنگامی که پیشوאی پرهیزگارאن علی 
کـرد؛ אز جملـه مسـاوאت در تقسـیم      چنـین نیـز  کنـد و   عمل می )وآله یهعل אهللا صلی(אمور به سیرۀ رسول خدא 

مسـاوאت در  , شא دאری آن حضرت بـدون هـیچ تـأخیر و سازشـی در روز دوم زمـام      .אلمال رא برقرאر ساخت بیت
 )אلسالم علیه(علی «: عاصم بن ضَمْره گوید .رא אعالم کرد و در روز سوم آن رא تحقق بخشیدאلمال   بیتتقسیم 
  :نویسد یعقوبی می ٦٣٩.»رא میان مردم تقسیم کرد و همه رא یکسان دאدאلمال  بیت

دאد و به  نهاد و کسی رא بر کسی برتری نمی میمردم رא در عطا برאبر  )אلسالم علیه(علی 
در حالی که چـوبی  , ها و وقتی علت رא جویا شدند دאد که به عرب موאلی همان אندאزه می

ـ فَ ینِتَفَّאلـدَّ  ینَا بَمَ أتُرَقَ«: فرمود ،خود نهاد گشتن دو אنאز زمین بردאشت و آن رא میا م لَ
אم و در آن برאی  تمام قرآن رא خوאنده ٦٤٠؛»إسمَاعِیلَ عَلَی وُلْدِ إسحَاقَ فَضْلَ هَذא دِلْوُلِ دْأجِ

به אندאزۀ אین چوب برتـری  ) ها غیر عرب(بر فرزندאن אسحاق ) ها عرب(فرزندאن אسماعیل 
  .אم نیافته

                                                 
؛ ۱۵۳ص , ۲ج , אلیعقـوبي  تـاریخ ؛ ۶۱۲ـ   ۶۱۸ص , ۳ج , אلطبـري  تـاریخ ؛ ۳۰۴و  ۲۹۵ص , ۳ج , אلکبـري  طبقـات : ک.ر. ٦٣٧

אلحسـن   אبـو , אألحکام אلسلطانیه؛ ۱۳۶ـ   ۱۳۸ص , مؤسسة אألعلمي للمطبوعات, אإلیضاح؛ ۴۲ـ   ۴۶و  ۲۴ص , אلخرאج کتاب
, یعلـي   قاضـی אبـی  , אلسـلطانیه  אألحکـام ؛ ۱۹۹ـ   ۲۰۲، ص ه۱۴۰۶, دفتـر تبلیغـات אسـالمی   , אلماورديبن محمد بن حبیب 

, ۲۵۲ص , אلموאزنـة  و אلمعیـار ؛ ۵۰۲ـ   ۵۰۴ص , ۲ج , אلتـاریخ  في אلکامل؛ ۴۳۵ـ   ۴۴۴ص , אلبلدאن فتوح؛ ۲۳۷ـ   ۲۴۰ ص
حسـین   تحقیـق محمـد  , بن علي אلقلقشـندي  אحمد, אإلنشاء صناعة في אألعشی صبح؛ ۹۴ص , ۱۲ج , אلحدید  אبي אبن شرح
 אلجـنس  تـاریخ ؛ ۲۲۷ص , ۱ج , אلترאتیب אالدאریـة ؛ ۱۱۳ـ   ۱۱۷ص , ۱۳، ج ه۱۴۰۷, بیروت, دאر אلکتب אلعلمیة, אلدین  شمس
 אإلسـالم  مشـاهیر  أشـهر ؛ ۱۷۷ـ   ۱۷۸ص , ۷، ج ه ۱۳۸۱, صیدאء, אلمکتبة אلعصریة, אلطبعة אألولی, محمد عزة دروزه ،אلعربي
  .۳۶۳ـ  ۳۶۴ص , ۲، ج ه ۱۴۰۳, بیروت, دאر אلرאئد אلعربي, אلطبعة אلسادسة, אلعظم كرفیق ب, אلسیّاسة و حربאل في

, ۲ج , אلتـاریخ  في אلکامل؛ ۲۵۲ص , אلموאزنة و אلمعیار؛ ۱۵۴ص , ۲ج , אلیعقوبي تاریخ؛ ۳۰۴ص , ۳ج , אلکبری אلطبقات. ٦٣٨
  .۵۰۴ص 

  .۸۱ص , ۱۱ج , אلشیعة وسائل؛ ۱۱۸ص , ۱ج , אلغارאت. ٦٣٩

  .۱۸۳ص , ۲ج , אلیعقوبي تاریخ. ٦٤٠
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که خوאستار  ،شد و در برخورد با عقیل ن حضرت برאی خویشاوندאن خود هیچ مزیتی بر دیگرאن قائل نمیآ
مـن و تـو نسـبت بـه     «: همـین حقیقـت رא گوشـزد کـرد و فرمـود      ،بودאلمال  بیتאز  خود مبلغی بیش אز سهم

  ٦٤١.»אلمال چون سایر مسلمانان هستیم بیت

عدم تبعیض در تقسیم و تقسیم אموאل عمومی به مساوאت  ,אز حقوق وאجب مردم بر گردن אمام و حکومت
  :مخنف אزدی گوید אبو. آن אست

مؤمنـان، آیـا    אی אمیـر «: آمدند و گفتنـد  )אلسالم علیه(مؤمنان  گروهی אز شیعه نزد אمیر
هـا رא بـر مـا تـرجیح و      بهتر نیست אین אموאل رא میان رؤسا و אشرאف تقسـیم کنـی و آن  

مدتی کارها محکم شد به بهترین روشی که خدאوند فرمـوده  برتری دهی و چون پس אز 
» گردی و אموאل رא به طور مساوی و אز سر عدאلت در میان مردم تقسیم کنـی؟  אست باز

 أَتَأمُرُونِّي وَیْحَکُمْ أَنْ أَطْلُبَ אلنَّصْرَ بِالظُّلْمِ وَאلْجَوْرِ فِیمَنْ وُلیِّتُ عَلَیْـِه مِـنْ  «: حضرت فرمود
وَאهللاِ لَوْ , فِی אلسَّمَاءِ نَجْماً تْیَرُوِمَا كَ مَا سَمَرَ אلسَّمِیرُ وَالَمِ؟ الَ وَאهللاِ الَ یَکُونُ ذَلِأَهْلِ אإلسْ

آیـا بـه مـن دسـتور      ٦٤٢؛»ا هی أمـوאلهم إنَّمَفَکَیْفَ وَ, اوَیْتُ بَیْنَهُمْلَسَ يکِلْمِکَانَتْ أمْوَאلُهُمْ 
کنم אز  ها حکومت می کسانی که بر آن دهید که برאی پیروزی و موفقیت خود در حق می

و تـا در  אسـت  به خدא سوگند تـا شـب و روز برقـرאر     !بیدאد אستمدאد جویم؟ هرگز ستم و
به خدא سوگند אگر אموאل אز . زنم به چنین کاری دست نمی, شود אی دیده می آسمان ستاره

, که אین אموאل نتا چه رسد به אی کردم ها تقسیم می ساوی در میان آنخودم بود به طور م
  .אموאل خودشان אست

ورزیدنـد و بـه    کردنـد و نفـاق مـی    رویی مـی دو )אلسالم علیه(אف کوفه با علی به همین سبب بود که אشر
و غنـائم بـه   אلمـال   بیـت אز  )אلسالم علیه(علی . پرورאندند معاویه تمایل دאشتند و در نهان هوאی אو رא در سر می

ز אشـرאف دو هـزאر درهـم    یک א ظۀ آنان رא دאشت و به هری که معاویه مالحدאد در حال کسی بیش אز حقش نمی
אی به אمـام   אهللا بن عباس در نامه عبد. ه مساوאت و عدאلت نرفتجز به رא )אلسالم علیه(אمام علی  ٦٤٣.بخشید می

قسـیم  نوشت که مردم بدین دلیل پدرت رא رها کردند و به سوی معاویه شـتافتند کـه در ت   )אلسالم علیه(حسن 
  ٦٤٤.ل אین رא ندאشتندها تحم کرد و آن אموאل به مساوאت عمل می

بود و به بیـان   )אلسالم علیه( مؤمنان אمیرهای  אز ویژگیאلمال  بیتאیستادگی بر رعایت مساوאت در تقسیم 
 )אلسـالم  علیـه (نصـوص فرאوאنـی حـاکی אز آن אسـت کـه علـی        ،حسن نجفـی  فقیه بزرگ شیعه شیخ محمد

ویژۀ آن حضرت بـه   کرد و رعایت عدאلت در אین مورد אز صفات ه مساوאت میان مردم تقسیم میرא بאلمال  بیت
אساسی و حیاتی بوده که یکی אز אهدאف אنقالبیون شـیعه در طـول    ،قدر مهم له آنئאین مس ٦٤٥.شمار آمده אست

. אش عینیت یابـد  مساوאت مالی در معنای حقیقی, خورشید مغرب طلوع کند و تاریخ بوده אست و چون אمام حق
  :فرمود )وآله علیه אهللا صلی(سعید خدری روאیت کرده אست که رسول خدא  אبو

                                                 
  .۱۰۹ص , ۲ج , شهرآشوب   אبن مناقب. ٦٤١

  .۱۲۶ص , אلعقول تحف: ک.؛ نیز ر۸۰ص, ۱۱ج , אلشیعة وسایل؛ ۳۱، ص ۴ج ، אلکافي. ٦٤٢

  .۴۵ص , ۱ج , אلغارאت .٦٤٣

  .۲۳ص , ۱۶ج , אلحدید   אبي אبن شرح؛ ۱۴۹ص , ۴ج , أعثم   אبن فتوح. ٦٤٤

  .۲۱۶ص , ۲۱ ج, אلکالم جوאهر. ٦٤٥
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 نُاکِسَ نهُعَ یضَرْیَ, جَوْرאًسْطاً کَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَقِفَیَمْلَأَ אألرْضَ عَدْالً وَ. ..ي هدِمَالْم بِکُرُشِّبَأُ
ـ  مُسِّقَیُ ضِאألرْ نُاکِسَوَ اءِمَאلسَّ ـ  لَاאلمَ ـ فَ. احاًحَصِ ـ  الَقَ ـ رَ هُلَ ـ وَ«: لٌجُ ـ مَ : قَـالَ » احاً؟حَا صِ
  ٦٤٦.»אلتَّسْوِیَةُ بَیْنَ אلنَّاسِ«

که אز ستم و بیدאد لبریز  هگون پس زمین رא همان...  دهم به آمدن مهدی شما رא مژده می
سـاکنان آسـمان و زمـین אز אو رאضـی هسـتند و       ،شده باشد אز دאد و دאدگری لبریز سازد

بـه طـور صـحیح    «: مردی אز پیامبر پرسید. کند به طور صحیح تقسیم می مهدی مال رא
  .»کند یعنی به مساوאت میان مردم تقسیم می«: فرمود »یعنی چه؟

  ها ها و אنجام مسئولیت مساوאت در تصدی شغل

אز אموری که در سیرۀ پیامبر چشمگیر بود و بسیاری تاب تحملش رא ندאشتند و تـا روزهـای آخـر زنـدگی     
پیـامبر  . بر אساس אهلیت بود مسئولیتمساوאت در تصدی شغل و אنجام , خدא نیز نتوאنستند آن رא بپذیرندرسول 

تـری بـود میـدאن     گذאشـت و هـر کـس وאجـد אهلیـت بـیش       یک אز אفرאد אمت فرقی نمی  در אین אمر میان هیچ
هـای   شـد نـه بـا مـالک     یتوאن و تقوאی مسلمانان تعیین م ،تصدی אمور با مالک دאنش. یافت تری می گسترده
و عرب قائل به شیخوخیت بـود  ) شیخ(های رهبر قبیله سن אو بود  دورאن جاهلیت אز ویژگی که در چنان ؛جاهلی

عرب جـاهلی بـدو   , دهی دאرא بود ولی شیخ نبود برאی رهبری و فرمان رא های الزم و چنانچه فردی همۀ אهلیت
ح قـرآن کـریم و رفتـار و عملکـرد پیـامبر אز אندیشـه و دل       אین جمود جاهلی به رغم موאضع صری. دאد تن نمی

آیات متعدد کتاب אلهی بیانگر אین حقیقت אست کـه خدאونـد جـز بـر אسـاس شایسـتگی       . بسیاری بیرون نرفت
هـای   هـایش و پـس אز آزمـون    به سبب شایستگی )אلسالم علیه(یل گاه که אبرאهیم خل آن. بخشد مسئولیتی نمی

پروردگارא، آیا فرزندאن من به سبب نسبت با من אز موهبت رهبری «: عرض کرد, رسید گوناگون به مقام אمامت
شـاوندی  ینسـبت و خو  مسـئولیت پس به صرאحت پاسخ گفت که مالک تصـدی   »אلهی برخوردאر خوאهند بود؟

  :رسند نیست و هرگز ستمکارאن به مقام אمامت نمی

مِـنْ ذُرِّیَّتِـي   لُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قَالَ وَفَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِ إِبْرאهِیمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ يَوَإِذِ אبْتَلَ﴿
و وى آن  رא پروردگارش با كلماتى بیـازمود  و چون אبرאهیم؛ قَالَ ال یَنالُ عَهْدِي אلظَّالِمِینَ

 ».مـن تـو رא پیشـوאى مـردم قـرאر دאدم     «: فرمـود ] خـدא بـه אو  [جام رسانید، همه رא به אن
ــرא[ ــید] هیمאب ــانم «: پرس ــور[אز دودم ــود »؟]چط ــدאدگرאن   «: فرم ــه بی ــن ب ــان م پیم
  .٦٤٧﴾»رسد  مین

کنندۀ حقیقت  بیان ها شایستگی پیشوאیی یافت پس אز برآمدن אز عهدۀ آزمون )אلسالم علیه(که אبرאهیم  אین
ثـروت و   مسـئولیت مـالک تصـدی   . شود ها دאده نمی بر شایستگی جز بنا مسئولیتمورد بحث אست که مقام و 

  .مکنت نیست

  :دאری و رهبری فرمود زمام, مسئولیتبارۀ مالک تصدی  در )אلسالم علیه(مؤمنان  אمیر

                                                 
 فـي  אألثـر  منتخب؛ ۹۲و  ۸۱ص , ۵۱ج , אألنوאر بحار؛ ۴۷۱ص , ۲ج , אلغمّة کشف؛ ۳۷ص , ۳ج , حنبل بن אحمد مسند. ٦٤٦

  .۱۴۷ص , ة אلصدوق، طهرאنمکتب אهللا אلصافي אلگلپایگاني،  لطف، )אلسالم  علیه( عشر אلثاني אإلمام

  .۱۲۴/ بقره. ٦٤٧
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مـردم،  ٦٤٨؛عْلَمُهُـمْ بِـأَمْرِ אهللاِ فِیـهِ   أَذَא אألمْرِ أقْـوَאهُمْ عَلَیْـهِ وَ  إِنَّ أحَقَّ אلنَّاسِ بِهَ ،أَیُّهِا אلنَّاسُ
  .باشد و در آن به فرمان خدא دאناتر سزאوאر به خالفت کسی אست که بدאن توאناتر

تصدی אمور به طور کلی علـم و قـوت אسـت و نـه نسـبت و       های وאقعی توאن نتیجه گرفت که مالک می
  .های غیر وאقعی ثروت و سایر مالک

ه کمال رא برאی همۀ شایستگان بـاز  در طول رسالت خویش تالش کرد رא )وآله علیه אهللا صلی(رسول خدא 
حتـی  . ها باز شد مسئولیتها و  جاهلی رא محو سازد و با אین روאل باب جدیدی در تصدی شغل کند و معیارهای

. های گوناگون אجتماعی و سیاسی شدند زنان وאرد صحنه. گشوده شد ،آن میدאن رشدی که برאی زنان بسته بود
אیـن مسـاوאت   . دهجـرت و جهـاد بـه کمـاالت و مرאتـب وאال دسـت یافتنـ       , مبارزه, های אیمان ها در عرصه آن
  .برאی همگان به אرمغان آمد )وآله علیه אهللا صلی(جانبه و فرאگیری אست که با سیرۀ پیامبر אکرم  همه

  אصل אخوت .۵

  אخوت אیمانی

قرآن کـریم بـا بیـان آیـۀ شـریف      . ستא ها ها و אتصال جان پیوند روح, های عملی אیمان אز زیباترین جلوه
  :کار ساز در روאبط אجتماعی گشوده אست אخوت אیمانی سرفصل و بابی شگفت و

در حقیقـت  ؛ אتَّقُـوא אللَّـهَ لَعَلَّكُـمْ تُرْحَمُـونَ    صْلِحُوא بَـیْنَ أََخـوَیْكُمْ وَ  إِنَّمَا אلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَ﴿
مؤمنان با هم برאدرند، پس میان برאدرאنتان رא سازش دهید و אز خدא پروא بدאرید، אمید كـه  

  .٦٤٩﴾گیریدمورد رحمت قرאر 

عـدم  . بیان شـده אسـت  אصالح אین رאبطه لزوم ده و هم آمساز  هم بیان אین אصل جامعه در אین آیۀ شریف
پیامدهای منفی پشت پا زدن به אصل אخـوت  . ساز بسیاری אز مشکالت אجتماعی אست رعایت אصل אخوت زمینه
نـه  . אز دست بدهد و با خود بیگانه شود אش رא  شود فرد خود حقیقی شود که باعث می نه تنها دאمنگیر جامعه می
تگی روحـی و אحسـاس   کـه فـرد نیـز دچـار خسـ     بل ،گردد نابسامان و غیر אنسانی می ،تنها روאبط אجتماعی سرد

قانونی رא در بـین مسـلمانان    ﴾إِنَّمَا אلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴿شود و باید دאنست که بیان  کردگی می گمدرماندگی و خود
و نسبتی رא برقرאر ساخته אست که قبالً برقرאر نبوده אسـت و آن نسـبت بـرאدری אسـت کـه       مؤمن تشریع کرده

مؤمنان رא به یکدیگر پیوند دאده و אین پیوند معنوی  خدאوند با אین بیان٦٥٠.دאرאی آثار شرعی و حقوقی نیز هست
  .سازد و روحی چنان محکم אست که آنان رא چون پیکری وאحد می

  :نقل کرده אست )אلسالم علیه(صادق  مفضّل بن عمر אز אمام

                                                 
  .۱۷۳خطبۀ , אلبالغه نهج. ٦٤٨

  .۱۰/ حجرאت. ٦٤٩

  .۳۱۵ص , ۱۸ج , אلقرآن تفسیر في אلمیزאن: ک.ر. ٦٥٠
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در ٦٥١؛بَ عَلَی رَجُلٍ مِنْهُمْ عِرْقٌ سَهِرَ لَهُ אآلخَـرُونَ إِذَא ضُرِإِنَّمَا אلْمُؤمِنُونَ إِخْوَةٌ بَنُو أَبٍ وَأُمٍّ وَ
ها رگی زده  فرزندאن یک پدر و مادرند و چون אز یکی אز آن, وאقع مؤمنان برאدر یکدیگرند

  .خوאبی کشند و بیدیگرאن برאی א, شود

ودش در نمودهای عملی אست و نشانۀ کمـالش در  وجبلکه نشانۀ , אیمان تنها אمری درونی و فردی نیست
ـ «: منقول אسـت کـه   )אلسالم علیه(های אجتماعی و אز אئمه  جلوه ـ کْا یُلَ ـ عَ لُمِ حَقِیقَـةَ אإلیمَـانِ حَتَّـی یُحِـبَّ      دٌبْ
بسـتر   אیـن محبـت אیمـانی   . تا وقتی که برאدرش رא دوست بـدאرد  شود حقیقت אیمان بنده کامل نمی ٦٥٢؛»أخَاهُ

عامـل تحقـق صـحیح آن     ترین مهمزیرא אنسان نیازمند אمنیت אجتماعی אست و  ؛حرکت صحیح אجتماعی אست
. زنند در رאه אمنیت و آسایش یکدیگر گام می, هایی אست که با جان و دل به یکدیگر محبت ورزیده پیوند אنسان
  :فرمود )אلسالم لیهع(אمام صادق 

برאی هـر چیـزی   ٦٥٣؛نِؤمِאلمُ یهِلی أخِإ یحُرِتَسْیَ نَؤمِאلمُ إنَّوَ هِیْلَإ یحُرِتَسْیَ ءٌيشَ ءٍيشَ لِّکُلِ
אش رאحتـی و   یابد و مؤمن به بـرאدر אیمـانی   אی אست که بدאن رאحتی و آسایش می وسیله

  .یابد آسایش می

  پیمان אخوت

برאی تحقق عینی אصل אخوت دو بار میان مسلمانان پیمان אخوت بست و  )وآله علیه אهللا صلی(رسول خدא 
אیـن پیمـان رא    میـان مهـاجرאن   و بار نخست پیش אز هجرت. אین جلوۀ زیبای אیمانی رא جلوۀ אجتماعی بخشید

هـا در   آن. ساز و سرفصلی جدید در تاریخ بشر آماده سـازد  تا آنان رא برאی حرکتی بزرگ و سرنوشت برقرאر کرد
همکـاری و همیـاری یکـدیگر در     ،و بـالطبع نیازمنـد همرאهـی   بودنـد  رو   به  گونه سختی رو ین حرکت با همهא

مـان אخـوت میـان مسـلمانان بسـته      بـار دوم چنـدی پـس אز ورود بـه مدینـه پی      ٦٥٤.برترین مرتبـۀ آن بودنـد  
روشن אست . بخشید رא تحقق می ٦٥٦ریخت و אمت وאحدی پیامبر با ورود به مدینه نظامی אلهی رא پی می٦٥٥.شد

هـای مـؤمن    که אیجاد یک حکومت صالح و شکل دאدن אمتی یکپارچه و همسو جز در سایۀ پیوند محکم אنسان
  .شود میسر نمی

                                                 
  .۲۶۴ص , ۷۴ج , אألنوאر بحار؛ ۱۶۵ص , ۲ج , אلکافي. ٦٥١

  .۲۳۶ص , ۷۴ج , אألنوאر بحار؛ ۱۸۶ص , אلدאعي عدّة. ٦٥٢

  .۲۳۴و  ۲۷۴ص , ۷۴ج , אألنوאر بحار؛ ۱۸۷ص , אلدאعي عدّه؛ ۳۰ص , אإلختصاص. ٦٥٣

אلدین علي بن אحمد אلسـمهودي، حققـه    نور، אلمصطفی دאر بأخبار אلوفاء وفاء؛ ۲۹۶ـ   ۲۹۷ص , ۴ج , אألنف אلروض: ک.ر. ٦٥٤
 سـیرة  من אلصحیح؛ ۲۶۷ص , ۱ج . ق ۱۴۰۴ي، بیروت، ة אلرאبعة، دאر אحیاء אلترאث אلعربאلحمید، אلطبع אلدین عبد  محمد محیي

אلطبعـة אلثالثـة   , אحمد شـلبي , אإلسالمي یخאلتار موسوعة؛ ۲۲۸ص , ۲ج . ق ۱۴۰۰جعفر مرتضی אلعاملي، قم، , אالعظم אلنبي
  .۲۸۳ص , ۱م، ج  ۱۹۸۸, قاهره, مکتبة אلنهضة אلمصریة, عشرة

אند که بالفاصله پس אز ورود به مدینه و پیش אز بنای مسجد مدینه یا در زمان بنـای   برخی گفته. در زمان آن אختالف אست. ٦٥٥
 אمتـاع : ک.אنـد؛ ر  هجرت یا هشت و نه ماه و مانند آن ذکـر کـرده   برخی نیز آن رא پنج ماه پس אز. مسجد صورت گرفته אست

  .۳۳۷ص , ۱ج , دحالن زیني سیرة؛ ۳۴۵ص , ۷ج , אلباري فتح؛ ۵۰ص , ۱ج , אألسماع

אلدین אحمـد بـن     شهاب، אالدب فنون في אالرب نهایة؛ ۲۷۳ص , ۳ج , אلنهایة و אلبدאیة؛ ۱۱۹ص , ۲ج , هشام   אبن سیرة. ٦٥٦
  .۳۴۸ص , ۱۶، ج ه ۱۳۷۴قاهره، ة، ی، دאر אلکتب אلمصریة אالولאلطبع، ريאلوهاب אلنوی عبد
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خویشـاوندی روحـی و   , ها ساخت که باالترین خویشاوندی دو بیگانه رא خویشاوند حقیقی می پیمان אخوت
و  "حـق "بـین یـارאن خـود بـر دو محـور       )وآلـه  علیـه  אهللا لیص(رسول خدא . ستא ها برترین پیوندها پیوند قلب

אی که در  جامعه. "موאسات"و  "حق"خوאست بر محور  אی می آن حضرت جامعه٦٥٧.پیمان برאدری گرفت" موאسات"
אی که در آن نه אصالت فرد و نه אصالت جمـع   باشد، جامعه» موאسات«و אساس روאبط بر » حق«آن تنها مالک 
بـه   تر بزرگفرما باشد و چون تقابلی پیش آمد جانب حق گرفته شود یا حق  אصالت حق حکمبلکه , حاکم باشد

ل هـم بدאننـد و بـه یـاری یکـدیگر      ئوאی بود که در آن همه خود رא مس مقصد جامعه. عنوאن אهم مالحظه شود
زمینـۀ אخـوت    אجتمـاعی رא در و  پیامبر وحـدت سیاسـی  . برخیزند و برאدرאن خود رא در אموאل خود شریک بدאنند

  .אیمانی برقرאر ساخت

  حقوق אخوت אیمانی

هـای   هـای عملـی در عرصـه    بلکـه جلـوه  , تنها אمری عاطفی و درونـی نیسـت  , אعالم برאدری אهل אیمان
אما אز , אخوتی אعتباری אست, هرچند که אین אخوت. آور אست مسئولیتگوناگون فردی و אجتما عی دאرد و سخت 

پیشوאیان אیمان . پیامدها و نتایج گوناگونی به دنبال دאرد, ه بالفاصله پس אز אعتبارآن سنخ אمور אعتباری אست ک
در אین زمینه توصیه و تأکیدهای فرאوאنی در אهمیت شناخت حقوق مؤمنان بـر یکـدیگر و אدאی אیـن    , و هدאیت

  .تאند که سالمت و صالبت جامعۀ دینی بسته به آن אس حقوق و وظایف مؤمنان نسبت به هم کرده

  אهمیت شناخت حقوق مؤمنان بر یکدیگر و אدאی אین حقوق

ـ    م אز رאزِپیوند אیمانی و אدאی حقوق ناشی אز آن به قدری مهم و حیاتی تلقی شده אست کـه در صـحیحۀ مُ
بـه   خدאونـد  ٦٥٨؛»ءٍ أفْضَلَ مِنْ أدَאءِ حَـقِّ אلْمُـؤمِنِ  يمَا عُبِدَ אهللاُ بِشَ«: روאیت شده אست )אلسالم علیه(אمام صادق 

  .چیزی برتر אز אدאی حقوق مؤمن عبادت نشود

شناخت אین حقوق و אدאی آن بهترین وسیلۀ تقرب به درگاه אلهی אست و غفلت אز آن و پشت کردن بدאن 
  :אست روאیت شده )אلسالم علیه(אز حسن بن علی . موجب سقوط אز مقام אیمانی و دوری אز درگاه אلهی אست

ـ تُعَظِّمُ אلزُّلْفَـی لَـدَ  حَبِّبُ إلَی אلرَّحْمَنِ وَإلِخْوَאنِ تُإِنَّ مَعْرِفَةَ حُقُوقِ אوَ نِ وَإِنَّ אلـدَّیَّا  كِی אلْمَلِ
  ٦٥٩.یُصَغِّرُ אلرَّتْبَةَ عِنْدَ אلْکَرِیمِ אلمِنَّانِوَ قَضَائِهَا یُمَقِّتُ إلی אلرَّحْمَنَِ כَتَرْ

زیـد قـرب بـه    شناخت و آگاهی به حقوق برאدرאن دینی موجـب محبوبیـت و م   گمان بی
درگاه אلهی אست و به یقین ترک אدאی אین حقوق موجب خشم خـدאی رحمـان و پـایین    

  .آمدن مرتبۀ آدمی در پیشگاه خدאوند אست

  :گفت و نیز אز אمام هفتم روאیت شده אست که آن حضرت در مقابل کعبه אیستاده بود و چنین می

                                                 
 سـیرة  فـي  אلعیـون  אنسـان ؛ ۲۶۷ص , ۱ج , وفاء אلوفـاء ؛ ۳۴۷ص , ۱۶ج , אألرب نهایة؛ ۲۳۸ص , ۱ج , אلکبری אلطبقات. ٦٥٧

, אلـذهبي  تـاریخ ؛ ۹۰ص , ۲ت، ج دאر אحیاء אلترאث אلعربي، بیرو، אلدین حلبی شافعی  برهان, )אلحلبیة אلسیرة( אلمأمون אألمین
  .۱۳۹ص , ۶ج , אلعربي אلجنس تاریخ؛ ۳۳۷ص , ۱ج , دحالن زینی سیرة؛ ۱۳۰ص , ۱۹ج , אألنوאر بحار؛ ۴۱ص , ۲ ج

ــوאر بحــار؛ ۵۴۲ص , ۸ج , אلشــیعة وســائل؛ ۱۷۰ص , ۲ج , אلکــافي. ٦٥٨ אلشــیخ مرتضــی , אلمکاســب؛ ۲۴۳ص , ۷۴ج , אألن
  .۴۷ص  ،ه ١٣٧٥אإلطالعات، تبریز، ة אلثانیة، مطبعة אألنصاري، אلطبع

  .۲۳۰ص , ۷۴ج , אألنوאر بحار ؛۱۱۱ص , אألخبار جامع. ٦٥٩
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چه عظیم אست حـقّ  ٦٦٠؛مُؤمِنِ لَأَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِאلْ قَّا کَعْبَةُ وَ وَאهللاِ إِنَّ حَیَ كِمَا أعْظَمَ حَقَّ
  .אست تر بزرگو به خدא سوگند که حقّ مؤمن אز حقّ تو نیز  !تو אی کعبه

ـ    ه ب ر درستی که خدאوند هیچ نعمتی رא چون نعمت אخوت אیمانی و مصاحبت و معاشـرت بـرאدرאن دینـی ب
نعمـت و شـکر آن نشـانۀ کمـال אیمـان אسـت، و אز        و پـاس دאشـتن אیـن    ٦٦١.بندگان خود אرزאنی ندאشته אست

دאرد  که אین אمر رא پاس نمی دن حقوق برאدرאن אیمانی אست و آنهای دیندאری و تعهد دینی بزرگ شمر شاخصه
  .کند در حقیقت پیوندی با دین ندאرد و به אدאی آن قیام نمی

  :فرمود )אلسالم علیه(אمام صادق 

بـه یقـین هرکـه    ٦٦٢؛مَنْ אسْتَخَفَّ بِدِینِهِ אسْتَخَفَّ بِإِخْوَאنِهِهُ وَظَّمَ إِخْوَאنَإِنَّهُ مَنْ عَظَّمَ دِینَهُ عَ
אش رא بـزرگ شـمارد و هرکـه دیـنش رא کوچـک و       دینش رא بزرگ شمارد برאدرאن دینی

  .אش رא نیز کوچک و حقیر خوאهد شمرد حقیر شمارد برאدرאن دینی

  وظایف مؤمنان نسبت به یکدیگر

روאبط אنسـانی   ،بنیادی روאبط אجتماعی نقش אساسی دאرد و چنانچه مورد غفلت قرאر گیرد אخوت در אصالح
ورزی  کشـی و کینـه   بهره, אستفاده  شکل سوء, فدאکاری و مهرورزی دאشته باشد ،که صورت همیاری به جای آن
روאبـط אنسـانی    بـرאی تحقـق  . دهـد  قرآن کریم אهل אیمان رא به אصالح روאبط خود فرمان می. گیرد به خود می

  .شود موאنعی رא باید رفع و مقتضایی رא فرאهم کرد که به برخی אز آن אشاره می, مبتنی بر אخوت אیمانی

  مسئولیت و پیوستگی, محبت, عوאمل دوستی

 مسـئولیت هـا   د و بـه وسـیلۀ آن  شـو  حبت אهل אیمـان مـی  عوאملی که سبب تقویت دوستی و م ترین مهم
  :ند אزא یابد عبارت وند آنان با هم معنا میمؤمنان نسبت به یکدیگر و پی

  عطوفت و گرאمی دאشتن یکدیگر؛, رزیمهروـ 

  در مورد آن؛برآوردن نیازهای یکدیگر و تالش ـ 

  ؛موאساتـ 

  ـ فریادرسی و گشودن گرفتاری یکدیگر؛

  ـ شاد کردن مؤمن؛

  ـ دیدאر برאدرאن؛

  گوی برאدرאن؛ و آمدن و مذאکره و گفت گردـ 

  با یکدیگر؛ـ دست دאدن 

  ـ دست به گردن یکدیگر אندאختن؛

                                                 
  .۲۲۷ص , ۷۴ج , אألنوאر بحار. ٦٦٠

  . ۱۵۰ـ ۱۵۱ص , אلشریعة مصباح؛ »مَا أنْعَمَ אهللاُ تَعَالَی عَلَی אلعَبْدِ بِمِثْلِ مَا أنْعَمَ بِهِ مِنَ אلتَّوْفِیقِ بِصُحْبَتِهِمْ«. ٦٦١

  .۳۰۲ص , ۷۴ج , אألنوאر بحار؛ ۹۶ص , ۱ج , אلطوسي أمالي. ٦٦٢
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  .ـ بوسیدن یکدیگر

  برאی مطالعۀ آزאد

  عطوفت و گرאمی دאشتن یکدیگر, مهرورزی

و پیروאن آن حضرت رא با وصف مهربانی و رحمت و عطوفت  )وآله علیه אهللا صلی(قرآن کریم پیامبر אکرم 
و بـه آن   نمـود  خـود رא بـه אیـن کمـال متصـف     کند و وظیفۀ مسلمانان אست که  نسبت به یکدیگر معرفی می

محمّـد   ٦٦٣؛﴾.رُحَمـاءُ بَیْـنَهُمْ  ... مَعَـهُ  אلَّـذِینَ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ אللَّهِ وَ﴿: ند تأسّی کنندאو هستحضرت و کسانی که با 
  אمـام صـادق    .نـد א بـا همـدیگر مهربـان   ... ندهسـت  كـه بـا אو   ست؛ و كسـانى א پیامبر خدא] لی אللـه علیه و آلهص[
  :نقل کرده אست )وآله علیه אهللا صلی(אز رسول خدא  )אلسالم علیه(

رْبَتَهُ لَمْ یَـزَلْ فِـی ظِـلِّ אهللاِ אلْمَمْـدُودِ     فُهُ بِهَا وَفَرَّجَ عَنْهُ کُبِکَلِمَةٍ یُلْطِ مَنْ أکْرَمَ أخَاهُ אلْمُسْلِمَ
  ٦٦٤.كَذَلِ يلَیْهِ אلرَّحْمَةُ مَا کَانَ فِعَ

تـا  , آمیزی گویـد و گرفتـاریش رא گشـایش دهـد     سخن محبتهرکه به برאدر مسلمانش 
  .زمانی که در אین کار باشد زیر سایۀ رحمت وאسعۀ אلهی باشد

  برآوردن نیازهای یکدیگر و تالش در رאه آن

های مؤمنان در جهت رفع نیازهای یکدیگر و تالش در אین جهـت   ها و قدم ظهور محبت אیمانی در دست
אز . گـردد  هـا אفـزون مـی    شود و با برآوردن حاجت محبت وردن حاجت رאه برده میبه برآ, به سبب محبت. אست

  :روאیت شده אست )אلسالم علیه(אمام صادق 

مِنْ عِشْرِینَ حَجَّةً کُلُّ حَجَّةٍ یُنْفِقُ فِیهَـا صَـاحِبُهَا   ] אهللاِ[لَقَضَاءُ حَاجَةِ אمْرِءٍ مُؤمِنٍ أحَبُّ إلَی 
  ٦٦٥.مِأَةَ ألْفٍ

ها صد هـزאر   ک فرد مؤمن نزد خدא אز بیست حجّی که در هر یک אز آنبرآوردن حاجت ی
  .خرج شود بهتر אست] دینار یا درهم[

  شاد کردن مؤمن

یک אنـدوه همـه و شـادی     جان אهل אیمان چنان با هم پیوند خورده אست که مانند یک وجودند و אندوه هر
  :فرمود )אلسالم علیه(אمام باقر . شادی همگان אست یکهر

فَقَدْ  يوَمَنْ سَرَّنِ يمَنْ سَرَّ مُؤمِناً فَقَدْ سَرَّنِ« :فرموده אست )وآله علیه אهللا صلی(خدא  رسول
  ٦٦٦.»سَرَّ אهللاَ

                                                 
  .۲۹/ فتح. ٦٦٣

  .۲۹۹ص , ۷۴ج , אألنوאر بحار؛ ۵۹۱ص , ۱۱ج , אلشیعة وسائل؛ ۲۰۶ص , ۲ج , אلکافي. ٦٦٤

  .۳۲۴ص , ۷۴ج , אألنوאر  بحار ؛۵۸۰ـ  ۵۸۱ص , ۱۱ج , אلشیعة وسائل؛ ۱۹۳ص , ۲ج , אلکافي. ٦٦٥

  .۲۸۷ص , ۷۴ج , אألنوאر بحار؛ ۱۸۸ص , ۲ج , אلکافي. ٦٦٦
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ـ       ه هرکس مؤمنی رא شاد سازد به یقین که مرא شاد سـاخته و هـرکس مـرא شـاد سـازد ب
  .رאستی که خدא رא شاد کرده אست

  

  پرאکندگی و گسستگی, دشمنی, عوאمل کینه

, ل گشتهها رنگ برאدری زאی شود و به وسیلۀ آن عوאملی که سبب جدאیی و دوری אهل אیمان می ترین مهم
  :ند אزא عبارت نشیند، جای آن بیگانگی می

  ؛گیری אز یکدیگر دوری و کنارهـ 

  ؛عدم همکاری و یاری یکدیگرـ 

  ؛ستم به یکدیگرـ 

  ؛אرهاب و ترساندن یکدیگرـ 

  ؛آزאر و خوאر شمردن دیگرאنـ 

  ؛بدگمانی و بددلیـ 

  ؛کاری وفایی و فریب بیـ 

  ؛دروغـ 

  ؛جویی تجسس و عیبـ 

  ؛سرزنش دیگرאنـ 

  ؛چینی سخنـ 

  ؛אستهزא و مسخره کردنـ 

  ؛حسادتـ 

  ؛تهمتـ 

  ؛مجادله و ستیزهـ 

  ؛خشمـ 

  ؛دشنامـ 

  ؛خلف وعدهـ 

 .جویی فروشی و برتری فخرـ 

  برאی مطالعۀ آزאد

  گیری אز یکدیگر دوری و کناره

های زאیل شدن אخـوت אیمـانی    ترین زمینه تردید قطع پیوند دوستی و دوری جستن אز یکدیگر אز عمده بی
 )אلسـالم  علیه(بصیر אز אمام صادق  אبو. جدאیی برאدرאن אیمانی موجب خشم خدאوند و شادی شیاطین אست. אست

  :نقل کرده אست
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قَیَا אصْطَکَّتْ رُکْبَتَاهُ وَتَخَلَّعَتْ ذَא אلْتَفَإ, رَ אلمُسْلِمَانِمَا אهْتَجَفَرِحاً ) یطانُאلشَّ(الَ یَزَאلُ إبْلِیسُ «
  ٦٦٧.»لَهُ مَا لَقِيَ مِنَ אلثُّبُورِیَا وَیْ ينَادَأوْصَالُهُ وَ

که با هم آشـتی کننـد    شیطان شادمان אست و همین, مادאم که دو مسلمان با هم قهرند
  .»אز هالکتی که رسید !אی وאی«: زאنوهایش بلرزد و بندهایش بگسلد و فریاد زند

  بدگمانی و بددلی

אسـت  بدگمانی و بددلی אز موجبات جدאیی و گسستگی پیمان אخوت و سبب تباهی אیمان و روאبط אیمـانی  
  :بارۀ آن فرموده אست که خدאوند در

كـه אیمـان    אى كسـانى  ؛إِثْـمٌ یَا أَیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא אجْتَنِبُوא كَثِیرאً مِّنَ אلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ אلظَّنِّ ﴿
  .٦٦٨﴾ها گناه אست אى אز گمان ها بپرهیزید كه پاره אید، אز بسیارى אز گمان آورده

אعتنایی و אسـتخفاف و سسـتی در אدאی حقـوق بـرאدرאن      تردید گمان بد نسبت به دیگرאن فرد رא به بی بی
بـدین ترتیـب   ٦٦٩.ها بنگـرد  حقارت در آنبه دیدۀ  ها برتر یافته אز آنشود که خود رא  کشاند موجب می دینی می
آثار و نتایج بدگمانی و بددلی در روאبط אجتماعی . شود می های پیوند אجتماعی بریده و رنگ برאدری زدوده  رشته

پرאکندگی , سردی روאبط و فقدאن محبت, אعتنایی به حال و سرنوشت هم بی, یکدیگرنکردن یاری : چنین אست
   אمیـر مؤمنـان  هـا نیسـت و אز    אی جز غلبه بر بـدگمانی  چاره, هیز אز אین آثار سوءبرאی پر. و گسستن אز یکدیگر

  :روאیت شده אست که فرمود )אلسالم علیه(

الَ تَظُـنَّنَّ بِکَلِمَـةٍ خَرَجَـتْ مِـنْ     كَ مِنْـهُ وَ مَا یَغْلِبُ كَعَلَی أحْسَنِهِ حَتَّی یَأتِیَ كَضَعْ أمْرَ أخِی
  ٦٧٠الًلَهَا فِی אلْخَیْرِ مَحْمِأنْتَ تَجِدُ كَ سُوءאً وَأخِی

جا که ظنّ غالب برאی تـو   אت رא به بهترین وجه و محمل توجیه کن تا آن کار برאدر دینی
تـوאنی   کـه مـی   جـا  آنبرאدرت بیرون آید تـا  ] دهان[پیدא شود و نسبت به سخنی که אز 

  .گمان بد نبر ،محمل خوبی برאی آن بیابی

  جویی تجسّس و عیب

موری دستور دאده و אز آنچـه אیـن   مانان אخوت برقرאر کرده و برאی אستقرאر و دوאم آن به אخدאوند میان مسل
سازد تجسـس   هایی که אین پیوند رא سست و گسسته می אز جمله ویژگی. کرده אستنهی  ،کند אبطه رא تباه میر

کریم به صـرאحت   قرآن. ها אست آن های آنان و آشکار کردن ها و لغزش جوی عیب و در אمور دیگرאن و جست
. جـوی عیـوب مـردم نکنیـد     و یعنی کنجکـاوی و جسـت  ٦٧١؛﴾ال تَجَسَّسُوאوَ﴿: م אز אین کار منع کرده אستتما

                                                 
  .۵۸۵ص , ۸ج , אلشیعة وسائل؛ ۳۴۶ص , ۲ج , אلکافي. ٦٦٧

  .۱۲/ حجرאت. ٦٦٨

  .۲۸۰ص , ۱ج , אلسّعادאت جامع: ک.ر. ٦٦٩

  .همان. ٦٧٠

  .۱۲/ حجرאت. ٦٧١
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אز درون مـردم   ٦٧٢؛»ا تُفَتِّشِ אلنَّاسَ فَتَبْقَی بِلَـا صَـدِیقٍ  لَ«: نقل کرده אست )אلسالم علیه(بصیر אز אمام صادق  אبو
  .دوست بمانی بیرفیق و  جو مکن که بی و کاوش و جست

  :یادآور شد ،در آدאبی که به אصحابش آموخت )אلسالم علیه( مؤمنان אمیر

شِدُوهُ وَأنْصِـحُوא لَـهُ   رْأوَ, باًإلْ یهِلَوא عَونُکُا تَلَفَ ةًوَفْم هَیکُن أخِم مِتُأیْא رَإذَفَ یهِأخِ آةُرْمِ مُلِسْمُאلْ
  ٦٧٣.وَتَرَفَّقُوא بِهِ

هرگاه אز برאدر خود لغزشی دیدید همـه بـر سـر אو     پس. مسلمان آینۀ برאدر خویش אست
  .אو رא אرشاد کنید و אندرز دهید و با رفق و مدאرא با وی رفتار کنید, نریزید

  .بیند ماند و جامعه روی صالح می برجا میگونه אست که אخوت پا אین

  غیبت

دאنیـد    آیـا مـی  «: ت که فرمودروאیت شده אس )وآله علیه אهللا صلی(حامد غزאلی آورده אست که אز پیامبر  אبو
بارۀ برאدر مسلمانت چیزی بگـویی   אین אست که در«: فرمود ».خدא و رسولش دאناترند«: گفتند »غیبت چیست؟
گـویی در   אگر آنچه می«: فرمود »אگر آنچه بگوییم در אو باشد چطور؟«: شخصی عرض کرد ».که خوشش نیاید

  ٦٧٤.»אی دهאی و אگر نباشد، تهمت ز کردهغیبت  ،אو باشد

بردאری و אتحـاد   و زیرא قهرאً אیجاد دشمنی کرده ؛های جدאیی و تفرقه אست ترین سبب אین خصلت אز عمده
کننده رא به خورنـدۀ گوشـت    غیبت و خدאی سبحان در کتاب خود آن رא به شدّت مذمّت کرده. برد رא אز بین می

  :مردאر معرفی کرده אست

و بعضـى אز  ؛ أَیُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ یَأْكُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَكَرِهْتُمُوهُوَال یَغْتَب بَّعْضُكُمْ بَعْضاً ﴿
אش رא  آیا كسـى אز شـما دوسـت دאرد كـه گوشـت بـرאدر مـرده        .شما غیبت بعضى نكند

  .٦٧٥﴾بخورد؟ אز آن كرאهت دאرید

نقل کرده  )وآله لیهع אهللا صلی(אز رسول خدא  )אلسالم علیه(نقش مخرب غیبت چنان אست که אمام صادق 
  :אست

  ٦٧٦.فِی دِینِ אلرَّجُلِ אلْمُسْلِمِ مِنَ אألکِلَةِ فِی جَوْفِهِ אلْغِیبَةُ أسْرَعٌ

  .برد که خوره درون אو رא غیبت دین مسلمان رא زودتر אز میان می

  تهمت

  :خدאی سبحان در مذمت و نهی אین خصلت فرموده אست

                                                 
  .۶۵۲ص , ۲ج , אلکافي. ٦٧٢

  .۷۱ص , אلعقول تحف. ٦٧٣

  .۱۳۸، ص ۳ج , אلعلوم إحیاء. ٦٧٤

  .۱۲/ حجرאت. ٦٧٥

  .۳۵۷ص , ۲ج , אلکافي. ٦٧٦
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و هـر كـس   ؛ إِثْماً مُّبِینـاً فَقَدِ אحْتَمَلَ بُهْتَاناً وَ ثُمَّ یَرْمِ بِهِ بَرِیئاًوَمَنْ یَكْسِبْ خَطِیئَةً أَوْ إِثْماً ﴿
گناهى نسبت دهد، قطعـاً بُهتـان و گنـاه      یخطا یا گناهى مرتكب شود؛ سپس آن رא به ب

  .٦٧٧﴾آشكارى بر دوش كشیده אست

آب شـدن نمـک در   هماننـد  کنندۀ אیمان אست که در کالم پیشوאی صادق خاندאن پیامبر  تهمت چنان تباه
  :آب معرفی شده אست

کـه   همـین ٦٧٨؛إذَא אتَّهَمَ אلْمُؤمِنُ أخَاهُ אنْمَاثَ אإلیِمَانُ مِنْ قَلْبِهِ کَمَا یَنْمَاثُ אلْمِلْحُ فِـی אلْمَـاءِ  
  .אیمان אز دلش همچون نمک در آب زدوده شود, مؤمن به برאدر دینی خود تهمت زند

  جویی فخرفروشی و برتری

شود אز عوאمل مخرب روאبط אیمـانی   جویی که אز جهل محض و سفاهت ناشی می باهات و برتریم ،تفاخر
, عمل و عبـادت , علم و دאنش شوند אز جمله جویی می های گوناگون دچار تفاخر و برتری آدمیان به سبب. אست

 ،دאنشــاگر، یــارאن ،دאشــتن پیــروאن, قــدرت و نیرومنــدی, مکنــت مــال و, زیبــایی جمــال و, نســب و حســب
جویی جز به سـفاهت نسـبت بـه خـود و خـالق هسـتی        که هرگونه برتری٦٧٩.یشانفامیل و خو، گزאرאن خدمت

אلْکِبْـرُ أنْ تَغْمِـصَ אلنَّـاسَ وَ تَسْـفَهَ     «: نقل شده אست که فرمـود  )אلسالم علیه(אز אمام صادق . کند بازگشت نمی
  .اریتکبر אین אست که مردم رא خوאر و حق رא سبک شم ٦٨٠؛»אلْحَقَّ

  .نه אثری אز אخوت هست و نه אز אمت, تا تکبر و خودبینی هست, جویی برتری ،تردید تا تفاخر بی
  

  خانوאدۀ אسالمی

و رفع موאنـع  ) و پیوستگی مسئولیت, محبت, عوאمل دوستی(شده  بر آنچه گذشت با אیجاد مقتضیات یاد بنا
. یابـد  خوאهد تحقق می که دین می אسالمی چنانخانوאدۀ ) پرאکندگی و گسستگی, دشمنی, عوאمل کینه(شده  یاد

אگـر مسـلمانان بـا یکـدیگر     . باید دאنست که معیار و ضابطۀ אصلی در روאبط אجتماعی همین אصل برאدری אست
אند و مؤمن ـ در معنای وאقعی آن   بهره برאدر نباشند و روאبط אجتماعی بر ضابطۀ برאدری אستوאر نباشد אز אیمان بی

تعاون و موאسـات אسـتوאر   , باید بر אصول مساوאت ،ری אگر بخوאهد אز لفظ بگذرد و به عینیت رسدبرאد. ـ نیستند
אی برאدرند و در یک طرف אین جامعه ثروت و رفاه و تجمّل و دאرאیی אز حد فزون و  توאن گفت جامعه نمی. گردد

 .نهمحرومیت و نیاز אز حد فزون و مهلکا ،فاقه ،مسرفانه אست و در طرف دیگر فقر
 

                                                 
  .۱۱۲/ نساء. ٦٧٧

  .۳۶۱ص , ۲ج , אلکافي. ٦٧٨

 ۱۹۲ص , ۱۰ج  ش،. ه ١٣٦٣، ةباقر אلمجلسي، دאر אلکتب אالسـالمی  محمد، אلرسول آل أخبار شرح في אلعقول مرآة: ک.ر. ٦٧٩
  .در شرح אبن موאرد ۱۸۸ـ 

  .۳۱۰ص , ۲ج , אلکافي. ٦٨٠
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 تکافل و موאسات, אصل تعاون
  
  
  
  



  אهدאف درس

  :آشنایی با

 ؛אصل تعاون، تکافل و موאسات به عنوאن ششمین אصل אز سیرۀ אجتماعی و خانوאدگی 
 جایگاه و אهمیت تعاون، تکافل و موאسات در אدאرۀ אمور؛ 
 تکافل و موאسات؛ آور به عنوאن پیام )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم  
، موאسات אنصار با مهـاجرین، موאسـات   )אلسالم علیه(هایی אز موאسات صدر אسالم، موאسات אمام علی  نمونه 

 ؛)אلسالم علیه(אصحاب אمام حسین 
 .אقسام و אبعاد موאسات و تکافل 

  مروری بر مباحث پیشین

  :ردیمجلسۀ پیشین در تبیین אصل مساوאت و אصل אخوت به אین مباحث אشاره ک

  .ها همه אز یک سرچشمه و فرزندאن یک پدر و مادرند و فرقی میانشان نیست در منطق قرآن کریم אنسان .۱

نیست؛ زیـرא  ...  الق ومرאد אز مساوאت مورد بحث در אسالم، مساوאت طبیعی אز قبیل رنگ و شکل و אخ .۲
 .אستאنسانی و دوאم جامعۀ گونی مایۀ بقا  طبیعی אست و אلبته אین تفاوت و گونه ها אین אختالف

گونه برتری  های طبقاتی رא نفی کرده אست و هیچ אنسانی بر אنسان دیگر هیچ قرآن کریم همۀ אختالف .۳
 .ندאرد مگر به تقوא

 .آور هدאیت و عدאلت سرאسر نشان אز رعایت مساوאت دאشت، حتی در نگاه کردن به אصحاب رفتار پیام .۴

אلمـال،    مساوאت אجتماعی، مساوאت در برאبر قانون، مساوאت در تقسیم بیـت : زند אא אقسام مساوאت عبارت .۵
 .ها لیتئوאنجام مس ها و تحصیل علم، مساوאت در تصدی شغلهای אسالمی، مساوאت در  مساوאت در مالیات

 .حفظ قانون و عدم تبعیض אست ،چیزی که یک حکومت باید پاس بدאرد ترین مهم .۶

ها و אعالم برאدری אهـل אیمـان אسـت کـه      אتصال جان ،ها ی عملی אیمان پیوند روحها אز زیباترین جلوه .۷
 .آور אست ولیتئسخت مس

دאری و تعهد دینی بزرگ شمردن حقوق برאدرאن אیمانی אست و برאدری אگر بخوאهد  های دین אز شاخصه .۸
  .به عینیت برسد باید به אصول مساوאت، تعاون و موאسات אستوאر گردد

  عاون، تکافل و موאساتאصل ت .۶

  تکافل و موאسات, جایگاه و אهمیت تعاون

 و در ٦٨١مشارکت و همکاری در هر کاری אست, به معنی یاری و پشتیبانی یکدیگر و همرאهی تعاون

                                                 
  .۴۸۴ص , ۹ج , אلعرب لسان؛ ۳۴۵ص , אلمفردאت: ک.ر. ٦٨١
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. ها و אیجـاد و نگهـدאری جامعـۀ אیمـانی אسـت      منطق نبوی مشارکت و همکاری همگانی در تحقق نیکی
به معنی بر عهـده دאشـتن אمـور یکـدیگر و      تکافل. تعاون و تکافل آن אست ،حیات جامعۀ אنسانی به همبستگی

کفیل سایر אعضـا بدאنـد و   که هر عضو جامعه خود رא  אین, ٦٨٢مشترک در אمر אدאرۀ אمور و تضامن אست مسئولیت
 ٦٨٣.هر کس در جهت تأمین و برطرف کردن نیازهای دیگرאن و حفظ سـالمت و مصـالح جامعـه تـالش کنـد     

صل به معنی ضمیمه کردن چیزی به چیز دیگر אست و אز همین رو به אفرאدی که سرپرستی کودکی در א کفالت
  ٦٨٤.کند زیرא در حقیقت אو رא به خود منضم می ؛گفته شده אست گیرند کافل یا کفیل میرא به عهده 

عنـی  در لغـت بـه م   موאسـات . نشانۀ جامعۀ אیمانی تکافل אجتماعی و موאسات אهل אیمان با یکدیگر אسـت 
 ،معاونت یـارאن  وگری و مددکاری به مال  یاری, غمخوאری, برאبر دאشتن, تعاون, همیاری, دستگیری, مساعدت
عنـی دیگـری رא در   به مموאسات کردن . אستمستحقان در معیشت و تشریک אیشان در قوت و مال  دوستان و

و کسی رא در چیزی همچـون  شمردن، یاری و غمخوאری کردن با کسی در مال و جان، شریک تن و مال خود 
به نظر ملّـا  . وظایف مؤمنان نسبت به یکدیگر عنوאن شده אست ترین مهمموאسات אز  ٦٨٥.אست خویشتن دאشتن

سایر אمـور در   مال و ،محسن فیض کاشانی موאسات میان برאدرאن אیمانی عبارت אز یاری کردن یکدیگر به جان
؛ یعنی، אو رא »ي مُوَאسَاةًآسَیْتُهُ بِمَال«: گوید که عرب می چنان .تمام آن چیزهایی אست که نیازمند یاری یکدیگرند

  ٦٨٦.در مال خود با خویش برאبر ساختم

بـه بیـان   . سازد تکافل و موאسات אیمانی می ،آدمی با دخول در ساحت دین خود رא متصف به کمال تعاون
طبیعـت تکافـل و   , یعت مـؤمن سید قطب در طبیعت فرد مؤمن یگانگی و یکپارچگی و وحدت وجود دאرد و طب

آدمـی بـا زدن    ٦٨٧.تضامن אست و تضامن אهل אیمان در تحقق کارهای نیک و جلوگیری אز אمور ناپسـند אسـت  
حـق   ۀدאرندشوند تا برپا کار یکدیگر می پشت و کمک خورد و همه هم با אهل אیمان پیوند می, رنگ אلهی بر خود

  .אز باطل شوند ندهو جلوگیر

 مسـئولیت و بـدون  ) تعـاون (مشـارکت و همکـاری    ،و جامعۀ אنسانی بدون همرאهی אنسان אجتماعی אست
. خـالی אز אنسـانیت אسـت   ) موאسـات (جانبه و برאبر دאشتن  و بدون یاری همه) تکافل(تضامن  مشترک و تأمین و

یـاری  همگانی و هم مسئولیتمیزאن . אرزش و אعتبار جامعۀ אنسانی به میزאن تعاون و تکافل و موאسات آن אست
ها بیانگر میزאن زنده بـودن جامعـه    ها و جلوگیری אز بدی جمعی و فدאکاری عمومی و همکاری در تحقق نیکی

شـوند و همـه    جامعۀ אیمانی چون پیکری אست که با آسیب دیدن یک عضو دیگر אعضا متأثر و متألم می. אست
  :فرمود )وآله علیه אهللا صلی( אرسول خد. آیند می در دفع آن آسیب بر

                                                 
  .۱۲۹ص , ۱۲ج , אلعرب لسان؛ ۴۳۶ص , אلمفردאت؛ ۱۹۲ص , ۴ج , אألثر و دیثאلح غریب في אلنهایة: ک.ر. ٦٨٢

  .۴ص , قاهره, دאر אلفکر אلعربي, زهرة محمد אبو, אإلسالم في אإلجتماعي אلتکافل: ک.ر. ٦٨٣

ـ   ۹۹ص , ۸ج , אلعـروس  تـاج ؛ ۴۶۲ـ   ۴۶۳ص , ۵ج , אلبحرین مجمع؛ ۱۸۷ـ   ۱۸۸ص , ۵ج , אللغة مقاییس معجم: ک.ر. ٦٨٤
  .۱۰۹۴ص , ۲ج , אلموאرد قربأ؛ ۹۸

  .دهخدא نامۀ لغت. ٦٨٥

: ةًآسَاهُ بِمَالَهُ مُوَאسَـا «: نویسد  آبادی می  אلدین محمد بن یعقوب فیروز  ؛ نیز مجد۸۸، کتاب אالیمان و אلکفر، ص ۱، ج אلوאفي. ٦٨٦
  .٣٠١، ص ٤، ج אلمحیط אلقاموس؛ »انَ فَضْلَةً فَلَیْسَ بِمُوَאسَاةٍأنَا لَه مِنهُ وَجَعَلَه فِیهِ أُسْوَةً أو ال یَكُونُ ذَلكَ אالّ مِن كِفَافٍ فَإنْ كَ

  .۱۶۷۵ص , ۳، ج ه ۱۴۰۸سید قطب، دאر אلشروق، بیروت، , אلقرآن ظالل في. ٦٨٧
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ـ  ءٌيشَ هُنْمِ یکَتَא אشْإذَ دِسَאلجَ لُثَم مَهِمِאحُرَتَم وَهِفِاطُعَتَوَ تَوَאدِّهِم يفِ ینَنِؤمِאلمُ لُثَمَ  یאعَدَتَ
  ٦٨٨.يمَّحُאلْوَ رِهَسَّالبِ دِسَאلجَ رُائِسَ هُلَ

و אهمیـت دאدن بـه سرنوشـت    [محبت و رحمت بـه هـم    ،دوستی ،مثل مؤمنان در پیوند
אز آن به درد آید سایر אجـزאی پیکـر بـا     جزئیزنده אست که אگر  مثل یک پیکر] یکدیگر

  .کنند آن همدردی میبیدאری و رنج با 

پیونـد   بـا  حقیقت آن אست که. یابد بر אساس אین گرאیش و پیوند אست که جامعه معنای אلهی ـ אنسانی می 
هور روح همبستگی و همیاری با ظ. شود کند و سالمت جامعه تضمین می ها ظهور می ها به هم אرزش آن אنسان

  .کند ی کمال سیر مییابد و جامعه به سو صالح تحقق میאست که عمل 

مدعیان دین رא محکی  ،دאری دین. میزאن پیوند با رحمت حق אست, شاوندאن عقیدتییאهتمام در کفالت خو
و کفالت سایرאن بـه  رسیدگی  توجهی به بیجا بر پیوند مسلمانان با هم تأکید شده אست که  تا آن. سخت אست

دشمنی با سیرۀ رسول خدא و خیانت به خدא و فرسـتادۀ   ٦٨٩.אستא منزلۀ خروج אز والیت אلهی و قطع پیوند با خد
  :آمده אست )אلسالم علیه(که در حدیث אمام صادق  ست چنانא אو

ـ وَ یهِلَعَ هللاُא یلِّصَ( يُبِאلنَّ انَکَوَ هُولَسُرَوَ אهللاَ انَا خَیهَفِ هُحْصَنْم یَلَ نْإفَ ... ـ خَ) هِآلِ ـ  هُمَصْ  مَوْیَ
  ٦٩٠.ةِامَیَאلقِ

אگر برאدری برאی אدאی حاجت برאدر خود אهتمام و جدیت نکند به خدא و رسولش خیانـت  
  .ورزیده و پیامبر خدא در قیامت دشمن אو خوאهد بود

  :به طور کلی برقرאری دین در سایۀ همین אمور אست

ـ وَمُوَ كَِسـ فْنَ نْمِ كَافُصَإنْ: انِتَلَصْخَ ینِאلدِّ امُظَنِ ـ وَإخْ اةُאسَ برقـرאری دیـن بـه دو    ٦٩١؛كَאنِ
  .אز جانب خودت אنصاف دאدن و موאسات با برאدرאنت: אست] بسته[ویژگی 

جامعۀ אیمانی به אخوت بسته אست و هیچ چیز چون موאسات سبب پیوند و بقای برאدری دینی نیسـت، کـه   
موجب حفـظ  , هیچ چیز چون موאسات ٦٩٢؛»فِظَتِ אألُخُوَُّة بِمِثْلِ אلْمُوَאسَاةِمَا حُ«: فرمود )אلسالم علیه( مؤمنان אمیر

  .شود برאدری نمی

ست و نشانۀ אین پیوند رسیدگی و אهتمام بـه אمـور آنـان    א دאری و بندگی خدא پیوند با بندگان אو نشانۀ دین
: فرمـود  »د خـدא کیسـت؟  تـرین مـردم نـز    محبـوب «: پرسـیده شـد   )وآلـه  علیـه  אهللا صلی(אز رسول خدא . אست

                                                 
 אإلحسـان ؛ ۵۵۱ص , ۱۰ج , אلبـاري  فـتح ؛ ۱۵۰ص , אلصـغری  אألربعون: ک.؛ نیز ر۲۷۰ص , ۴ج , حنبل بن אحمد مسند. ٦٨٨

و  ۲۲۸ص , ۱، ج ه ۱۴۰۷بیـروت،  ة، بلبان אلفارسي، دאر אلکتب אلعلمیـ   אلدین علي אبن  אألمیر عالء ,حبان   إبن صحیح بترتیب
  .۱۴۲ص , אلغافلین تنبیه؛ ۲۵۸

  .۱۸۱ص , ۷۵ج , אألنوאر بحار؛ ۳۶۷ص , ۲ج , אلکافي .٦٨٩

  .۳۱۵ص , ۷۴ج , אألنوאر بحار .٦٩٠

  .۲۹۷ص , ۲ج , אلحکم غرر. ٦٩١

  .۲۶۶ص , همان. ٦٩٢
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زیرא مردم به منزلۀ عیال خدא هستند و بهترین آنان نزد خدא سـودمندترین   ٦٩٣ ؛»سودمندترین آنان برאی مردم«
 )אلسـالم  علیـه (אز אمـام صـادق    ٦٩٤.אی شادی بیافریند ست که در میان خانوאدهא ها بر مخلوقات خدא و کسی آن
  :شده אست یتروא

  ٦٩٥.»حَوَאئِجِهِمْ يفَأَحَبُّهُمْ إِلَیَّ أَلْطَفُهُمْ بِهِمْ وَ أَسْعَاهُمْ فِ, يאلْخَلْقُ عِیَالِ«: قَالَ אهللاُ عَزَّوَجَلَّ

ترینشان نزد من کسـی   پس محبوب, אند خلق خانوאده و عیال من«: خدאی عزّوجلّ فرمود
  .»حوאئجشان کوشاتر باشد] برطرف کردن[تر و در  ها مهربان אست که نسبت به آن

ست که خدאی متعال به چیزی برتر و بهتر אز رسیدگی به مؤمنان و אدאی حـق آنـان عبـادت    حقیقت آن א
  :روאیت شده אست )אلسالم علیه(אز אمام صادق  ٦٩٦.شود نمی

تـان بـه    به وسیلۀ موאسـات بـا بـرאدرאن دینـی     ٦٩٧؛مکُאنِوَإخْ اةِאسَوَمُبِ یالَعَتَ وא إلی אهللاِبُرَّقَتَ
  .تقرب جوییدخدאوند 

  :فرمود دאنست و می אیمان حقیقی رא در گرو آن می ساوאتآور م پیام

کسی که با فقیر موאسات ٦٩٨؛אلْمُؤمِنُ حَقّاً كَאلْفَقِیرَ وَأَنْصَفَ אلنَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ فَذَلِ یمَنْ وَאسَ
  .אو مؤمن حقیقی אست, کند و با مردم אز جانب خود אنصاف نماید

. در همـه حـال آمـده אسـت     ،رتـرین کمـاالت אنسـان אسـت    موאسات چنان אست که در کنار یاد خدא که ب
بـه  . کند אین موאسات برترین کمال אجتماعی אست و خطری باالتر אز ترک آن، جامعۀ אیمانی رא تهدید نمی بر بنا

بیان عالمه مجلسی دلیل تحقق خیانت به خدא آن אست که אین شخص فرمان خدא رא مخالفت کرده و אدعـای  
عمل نکرده אست و دلیـل  ] که باید برאدر مؤمنش رא یاری و با وی موאسات کند[مقتضای آن אما به , אیمان کرده

بـاره جامـۀ    های آنان در אین آن אست که به سخنان و فرمان) אلسالم علیهم(تحقق خیانت به رسول خدא و אئمه 
پیکـر وאحـدی   عمل نپوشانده אست و دلیل تحقق خیانت به سایر مؤمنان آن אست که همۀ אهـل אیمـان چـون    

شود  هستند و نیز آن אیمانی که سبب به کار بستن همۀ کوشش در אدאی نیاز مؤمنان و אهتمام به אمور آنان نمی

                                                 
؛ ۱۶۴ص , ۲ج , אلکـافي » .أنْفَـعُ אلنَّـاسِ لِلنَّـاسِ   «: مَن أحَبُّ אلنَّـاسِ إلـی אهللاِ؟ قَـالَ   ) وَآلِهِ عَلَیهِ אهللاُ صَلِّی(وُل אهللاِ سُئِلَ رَسُ«. ٦٩٣

  .۱۰۵ص , ۲ج , אلیعقوبي تاریخ؛ ۴۰۷ص , ۳ج , אلبیضاء אلمحّجة

؛ )آلـه و علیه אهللا صلي(رسول אکرم » .אهللاِ وَأدْخَلَ عَلَی أهْلِ بَیتٍ سُرُورאً אلخَلْقُ عِیالُ אهللاِ فَأحَبُّ אلخَلْقِ إلی אهللاِ مَن نَفَعَ عِیالَ«. ٦٩٤
؛ ۳۶۹ص , אلرضـا  فقـه ؛ ۵۷ص , אألسـناد  قـرب : ؛ قریـب بـه هـیمن   ۱۹۳ـ   ۱۹۴ص , אألشـعثیات ؛ ۱۶۴ص , ۲ج , אلکـافي 
 و אلربـاني  אلفـتح ؛ ۲۳۷ص , ۴ج , ۱۰۲ص , ۲ج , אألولیـاء  حلیـة ؛ ۳۳۴ص , ۶ج , تـاریخ بغـدאد  ؛ ۲۳۷ص , אلنبویة אلمجازאت
, אلشــاکرین ذخیــرة و אلصــابرینعــدة ؛ ۱۳۵ص  ،ه ۱۴۰۰، دאر אلکتــاب אلعربــيאلقــادر אلجیالنــي،  عبــد אلرحمــاني، אلفــیض
، ص ه ۱۴۰۸محمد عثمان אلخشت، دאر אلکتـاب אلعربـي، بیـروت،    : تحقیقة، قیم אلجوزی  بکر، אبن  אلدین محمد بن אبي  شمس
, אلفـالحین  دلیـل ؛ ۲۰۱ص , ۲ج , אلخطاب بمأثور אلفردوس؛ ۵۰۵ص , ۳ج , אلقدیر فیض؛ ۱۷۴ص ,۱ج , אلمستطرف؛ ۳۰۴
  .۲۱ص , ۳ ج

, محمد بن אلحسن بن علـي بـن אلحسـین אلحـرّ ّאلعـاملي     , אلقدسیة אألحادیث في אلسّنیة אلجوאهر؛ ۱۹۹ص , ۲ج , אلکافي .٦٩٥
  .۳۳۶ص , ۷۴ج , אألنوאر بحار ؛۲۶۴ص , ه ۱۴۰۲, بیروت, مؤسسة אألعلمي للمطبوعات, אلطبعة אألولی

  .۴، ح ۱۷۰ص , ۲، ج אلکافي. ٦٩٦

  .۳۹۱ص , ۷۴ج , אألنوאر بحار؛ ۸ص , ۱ج , אلخصال. ٦٩٧

  .۲۵ص , ۷۵ج , אألنوאر بحار؛ ۴۷ص , ۱ج , אلخصال .٦٩٨
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سبک کردن אیمان و حقیر شمردن آن و אنجام  ،خیانت به אیمان ؛بلکه خیانتی صورت گرفته אست, אیمان نیست
که بدאن پشـت   ن تعاون و تکافل و مساوאت אست و آنانאز مسلّمات لوאزم אیما ٦٩٩.ندאدن آنچه الزمۀ אیمان אست

صـفوאن بـن مهـرאن אز אمـام      ٧٠٠.کنند به آتش و خشم אلهی رو می, کنند به رحمت و عنایت خدא پشت کرده می
  :روאیت کرده אست که فرمود )אلسالم علیه(صادق 

ائِهَا فَمَنَعَهُ إِیَّاهَا عَیَّرَهُ אهللاُ یَوْمَ אلقِیَامَـةِ  حَاجَةٍ وَیَقْدِرُ عَلَی قَضَ يأَیُّمَا رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِ
فَمَنَعْتَهُ إِیَّاهَـا   كَیَدَیْ يحَاجَةٍ قَدْ جَعَلْتُ قَضَاءَهَا فِ يفِ כَأَخُو כَأَتَا«: وَقَالَ لَهُ یدאًتَعْیِیرאً شَدِ
حَاجَةٍ مُعَـذَّباً کُنْـتَ أَوْ مَغْفُـورאً     يفِ كَلَیْالَ أَنْظُرُ إِ يوَ جَاللِ يثَوَאبِهَا؟ وَ عِزَّتِ يفِ كَزُهْدאً مِنْ

  ٧٠١.»كَلَ

هر مسلمانی که مسلمان دیگری برאی نیازی نزد אو آید و אو قادر بر رفع آن باشد و אیـن  
دهـد و بـه אو    خدאوند در قیامت אو رא شدیدאً مورد عتاب و سرزنش قـرאر مـی  , کار رא نکند

حاجت אو رא به  ر نیازی به تو روی آورد و من אدאیچرא وقتی برאدرت به خاط«: فرماید می
نیازش رא برطرف نکردی و אز ثوאب و پادאشی که אین  دست تو قرאر دאدم، אو رא منع کرده

ت و جاللم سوگند که به خاطر אین عمل تو در هـیچ  ؟ به عزّعمل دאشت روی گردאندی
وده و خوאه آمرزیـده  خوאه در آتش ب, حاجتی نظر رحمت و عنایت به سویت نخوאهم کرد

  .»باشی

, و شدید دیگرאن در حدود توאنایی אز وظایف مسلمانان אست و نباید نسبت به محرومیت אولیهرفع نیازهای 
چنـان قـوی و کارسـاز     حقوق متقابل אنسانی و אیمانی آن .ودب مسئولیت אعتنا و بی جامعه بی אفرאد فقر و مسکنت

حـق پیـدא    کننـده  گـردن برطـرف   که نیازش برطرف شـده بـر   آن, کندאست که אگر کسی نیاز کسی رא برآورده 
کننده نه تنها منّتـی   رو یاری  زیرא که سبب אثبات فضیلتی و אدאی حقی برאی آن فرد شده אست و אز אین ؛کند می
کس که کـار نیـک و    آن ٧٠٢؛»هُقَّحَ یكَلَعَ بَجَوْأَ دْقَفَ كَوفَرُعْمَ لَبِن قَمَ«. وی ندאرد بلکه باید ممنون אو باشد بر

  .شود پذیرد همانا حقش بر تو وאجب و الزم می بخشش تو رא می

هرکه به تو محتاج گردیـد   ٧٠٣؛»یكَلَعَ هُافُعَسْإ تْبَجَوَ یكَإلَ اجَتَن אحْمَ« :فرمود )אلسالم علیه(مؤمنان  אمیر
  .شود برآوردن حاجت אو بر تو الزم و ضروری می

یـابیم کـه אیـن אمـور אز      مـی  تکافل و موאسـات در , ده در باب تعاونش بدین ترتیب אز مجموع אحادیث وאرد
  :توאن متمسّک شد باره به دالیل زیر می شود که در אین حقوق وאجب شمرده می

  در אحادیث مربوط؛به کار رفتن لفظ وجوب ـ 

ذشـت אز  شود مگر به אدא یـا گ  یبرאئت ذمّه אز אین حقوق حاصل نم که אست گر אین نکتهאحادیثی که بیانـ 
 آن؛

                                                 
  .۱۸۲ـ  ۱۸۳ص , ۷۵ج , אألنوאر بحار. ٦٩٩

  .۱۹۲ـ  ۲۰۷, ۱۶۳ـ  ۱۶۴ص , ۲ج , אلکافي: ک.های روאیی بسیاری گویای אین حقیقت אست؛ ر باب. ٧٠٠

  .۶۰۰ص , ۱۱ج , אلشیعة وسائل. ٧٠١

  .۳۸۹ص , ۵ج , אلحکم غرر شرح. ٧٠٢

  .۴۶۸همان، ص . ٧٠٣
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 شود؛ می کند در قیامت طلب حق אحادیثی که عنوאن میـ 

 ؛אحادیثی که تعبیر به خروج אز دאیرۀ مسلمانی کرده אستـ 

  برده אست؛ رابه ک رא אحادیثی که تعبیر خیانت به خدא و رسول و مؤمنانـ 

 کند؛ حکایت میخشم אلهی אز אحادیثی که ـ 

 کند؛ حکایت میکنندگان אین אمور  ترکدشمنی رسول خدא با אز אحادیثی که ـ 

 حکایت کرده אست؛کنندگان אین אمور  قطع رحمت אلهی نسبت به ترکאز אحادیثی که ـ 

 گوید؛ سخن میقطع والیت אلهی  که אزאحادیثی ـ 

 .ی که تهدید به آتش جهنم کرده אستאحادیثـ 

عذאب و عقـاب   ،تکافل و موאسات ,ترک تعاون] مال و عرض, جان[عسرت و אضطرאر  موאقعאین در  بر بنا
  .אیمانی و אنسانی دאرد, אلهی دאرد و در معنای وجوب فقهی אست و در موאردی وجوب אخالقی

  آور تکافل و موאسات پیام

  :ها رא به کمال אخالقی برساند برאنگیخته شد تا همۀ אنسان )وآله علیه אهللا صلی(رسول אکرم 

تنها برאی گسترش و بـه نهایـت کمـال رسـانیدن     ٧٠٤؛»اقِلَخْאأل مَرِاکَمَ مَمِّتَأُلِ تُثْعِا بُمَإنَّ«
  .אم אنگیخته شده های אخالق بر کوییمکارم و نی

. و کمال אخالق אنسانی در ساحت אجتماع به میزאن پیوند با بندگان خدא و تضامن و موאسات با آنـان אسـت  
  :هاله آمده אست  אز همین رو در خبر هند بن אبی

ـ م عِهُلُضَأْف ـ مُّأعَ هُدَنْ ـ م نَهُ ـ مُلْلِ ةًیحَصِ ـ مُظَأعْوَ ینَمِلِسْ ـ م عِهُ ـ زِنْمَ هُدَنْ ـ أحْ ةًلَ ـ وَم مُهُنُسَ  اةًאسَ
  ٧٠٥.ةًرَאزَوَمُوَ

ترین خیرخوאهی  کسانی بودند که بیش )وآله علیه אهللا صلی(برترین مردم نزد رسول خدא 
بـارۀ بـرאدرאن    در[بارۀ مردم دאشتند و وאالترینشان نزد آن حضرت کسانی بودند که  رא در
  .نیکوترین موאسات و مساعدت رא دאشتند] دینی

بنیاد تکافل و مساوאت رא بر محبت אلهی میان אهل אیمان قرאر دאد و در منشور مشهور مدینه אعالم , پیامبر
مؤمنـان نبایـد    ،مؤمنان دوسـتان و سرپرسـتان یکدیگرنـد   «: در بندهایی אز آن آمده بود. تکافل و موאسات کرد

                                                 
  .۱۶ص  ,۳ج  ,אلعمّال کنز؛ ۸ص , אألخالق مکارم. ٧٠٤

 معرفـة  فـي  אلغابـة  أسـد ؛ ۳۸۹ص , ۱، ج אألشـرאف  أنسـاب ؛ ۴۲۴ص , ۱؛ ج אلكبـری  אلطبقات؛ ۱۴، صאألخالق مکارم. ٧٠٥

, و آدאبـه ) آلـه و علیـه  אهللا صـلی (أخالق אلنبـي  ؛ ۶۸ص , אلرسول شمائل؛ ۱۷۷، ص אلنبویة אلشمائل ؛۲۶، ص ۱، ج אلصحابه
 أخبـار  عیون؛ ۲۰۶ـ   ۲۰۷و  ۱۵۶ص , ۱ج , אلمصطفی حقوق بتعریف אلشفاء؛ ۲۹۱، ص ۱، ج )بیهقی( אلنبوّة دالئل؛ ۲۴ ص

ـ : ، تحقیقאلنهایه و אلبدאیة؛ ۳۱۸ص , ۱ج , אنتشارאت جهان, אلرضا  אسـماء  فـي  אلکمـال  تهـذیب ؛ ۳۷ص , ۶ی شـیری، ج  عل

 אلجنان  مرآة؛ ۲۷۵ص , ۸ج , אلفوאئد منبع و אلزوאئد مجمع؛ ۱۵۹، ص ۱، دאر אلمعرفة، ج אلصفوة  صفة؛ ۲۱۹ص , ۱ج , אلرّجال

 دאئقאلحـ  كتـاب ؛ ۴۴۸، ص ۱ج , אلذهبي  تاریخ؛ ۲۸ـ   ۲۹، ص ۱، ج אلزّمان حوאدث من یعتبر ما معرفة في אلیقضان عبرة و

، אلشـیعة  أعیـان ؛ ۱۵۲، ص ۱۶، ج אألطهـار  אألئمة لعلوم אلجامعة אألنوאر بحار؛ ۲۶۳ص , ۱، ج אلزهدیات و אلحدیث علم في
  .۴۷۰، ص ۲ج , אلمصطفی بأحوאل אلوفاء؛ ۶۷، ص سید אلبشر سیرة في אلبصر كحل؛ ۲۲۲، ص ۱ ج
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مسـلمانان بایـد אفـرאد אز     ،سازند بلکه باید אو رא کمـک کننـد  دאر رא به حال خویش رها  ند و قرضعیالمشخص 
  ٧٠٦».نباید بدو ضرری برسد, همسایه مانند خود אنسان אست. درآمده رא یاری کنند پای

ق אی کـه در آن אنصـار آنچـه دאشـتند بـا مهـاجرאن در طبـ        مدینه. مدینه نمونۀ وאالی جامعۀ موאسات بود
آنان آموختنـد کـه شـرط אسـالم     . تحقق بخشیدند ،خوאست سان که پیامبر می آن ،אخالص نهادند و موאسات رא

مَـنْ أَصْـبَحَ الَ یَهْـتَمُّ    « :مـود فر می )وآله علیه אهللا صلی(אهتمام به אمور مسلمانان אست که پیامبر אکرم , حقیقی
אیـن   .که صبح کند و به אمور مسـلمانان אهتمـام نکنـد مسـلمان نیسـت     هر ٧٠٧؛».بِأُمُورِ אلْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ

  :فرمود ا که آن حضرت میج گیرد تا آن می بر های تکافل و موאسات رא در אهتمام همۀ جنبه

به من אیمان نیـاورده אسـت کسـی کـه     ٧٠٨؛مَْن بَاتَ شَبْعَانَ وَأَخُوهُ אلْمُسْلِمُ طَاوٍ يمَا آمَنَ بِ
  .سر برد و برאدر مسلمانش گرسنه باشدشب رא با شکم سیر به 

بارۀ مستمندאن قرאر دאده אست که مستمندی باقی نمانـد   قدر حق در خدאوند در אموאل توאنگرאن مسلمان آن
אز رســول אکــرم  )אلســالم علیــه( مؤمنــان אمیــر. کــه بــه ســبب ســتم آنــان مســتمندی یافــت شــود مگــر آن

  :دروאیت کرده אست که فرمو )وآله علیه אهللا صلی(

ـ یَ يאلَّذِ رِدْقَم بِهِאلِوَأمْ يفِ ینَمِلِسْمُאلْ اءِیَنِی أغْلَعَ ضَرَفَ אهللاَ إنَّ ـ فُ عُسَ ـ م وَهُאءَرَقَ ـ جْن یَلَ  دَهَ
ـ ا بِوא إلّرُعَوא وَاعُא جَذَإ אءِرَقَفُلْلِ ـ ا یَمَ ـ نِأغْ عُنَصْ ـ , مهُاؤُیَ ـ حَیُ אهللاَ إنَّا وَألَ ـ م حِهُبُاسِ ـ سَ یدאً دِاباً شَ
  ٧٠٩.یماًאباً ألِذَعَم هُبُذِّعَیُوَ

قدر حق برאی مستمندאن قـرאر دאده   گمان خدאوند بر توאنگرאن مسلمان در אموאلشان آن بی
مانند دچار  شان گشایش دאشته باشد و مستمندאن که گرسنه و برهنه می אست که زندگی

 بدאنید که خدאوند אیشان رא .دهند شوند مگر به سبب آنچه توאنگرאنشان אنجام می رنج نمی
  .هد کردאسخت به پای بازخوאست خوאهد کشید و با عذאبی دردناک عذאب خو

در هر فرصتی مسلمانان رא بـه تکافـل و موאسـات و אهتمـام بـر یـاری        )وآله علیه אهللا صلی(رسول אکرم 
ل هریـره نقـ   אهللا بن عباس و אبو אز عبد. دאد خوאند و אز غفلت نسبت به אین אمور حیاتی پرهیز می میفرאیکدیگر 

אی خوאند و آن آخرین خطبۀ مفصـل پیـامبر در مدینـه     شده אست که آن حضرت چند روز پیش אز رحلت خطبه
هـا   ها تپید و بدن ها رא אشک گرفت و دل אی کرد که چشم چنان موعظه آن )وآله علیه אهللا صلی(رسول خدא . بود

وאنـد و همـه گـرد آمدنـد و در چنـین      مردم رא فرא ختا آن حضرت به بالل فرمود . ها تحریک شد لرزید و درون
  :جمعی موعظه کرد و אز جمله فرمود

هر کس نیازمندی ؛ »مَنْ مَنَعَ طَالِباً حَاجَتَهُ وَهَُو قَادِرٌ عَلَی قَضَائِهَا فَعَلَیْهِ مِثْلُ خَطِیئَةِ عَشَّارٍ
 .شّـار باشـد  رא رد کند و با وجود توאنایی نیاز אو رא بر نیاورد پس بر אو گناهی مانند گنـاه ع 

                                                 
  .۲۷۳ـ  ۲۷۶ص , ۳ج , אلنهایه و אلبدאیة؛ ۳۴۸ـ  ۳۵۱ص , ۱۶ج , אألرب نهایة؛ ۱۱۹ـ  ۱۲۳ص , ۲ج , هشام   אبن سیرة. ٧٠٦

  .۳۳۷ص , ۷۴ج , אألنوאر بحار؛ ۵۵۹ص , ۱۱ج , אلشیعة وسائل؛ ۱۶۳ص , ۲ج , אلکافي. ٧٠٧

  .۲۹۸ص ، אألعمال عقاب .٧٠٨

 ،۱، ج ه ۱۳۸۸אلمنـذري، دאر אحیـاء אلتـرאث אلعربـي، بیـروت،       يאلقـو   אلعظیم بـن عبـد   אلدین عبد رکن, אلترهیب و אلترغیب. ٧٠٩
  .۵۳۸  ص
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 ارِشَّی אلعَلَعَ«: الَقَفَ» عَشَّارٍ یَا رَسُولَ אهللاِ؟ مَا یَبْلُغُ خَطِیئَةُ«: فَقَالَ كٍمَالِبنُ  فَقَامَ إلَیْهِ عَوْف
  ٧١٠؛     »یرאًصِنَ هُلَ دَجِتَ نْلَفَ אهللاُ هُنْعَلْیَ نْمَوَ ینَعِمَأجْ اسِאلنَّوَ ةِکَائِلَאلمَوَ אهللاِ ةُنَعْلَ ةٍلَیْلَوَ مٍوْیَ لَّکُ

: فرمـود  »گناه عشّار چقدر אسـت؟ , אی رسول خدא«: عوف بن مالک به پا خاست و گفت
روز لعنت خدא و فرشتگان و همۀ مردم باشد و هر کس رא خدאونـد   بر عشّار در هر شبانه«

  .»یاوری برאی אو نخوאهی یافت ،لعنت کند

  برאی مطالعۀ آزאد

  موאسات אهل אیمان

 »رحمـاء بیـنهم  «که قرآن کریم مؤمنان رא  سات پیوندی حقیقی و ناگسستنی אست و אینپیوند אیمان و موא
. تعاطف و موאسات אست ،تعاون ،معرفی کرده אست باید نشانه و مالک دאشته باشد که ظهور و نشانۀ آن توאصل

ـ  موאسات אهل אیمان در همۀ אموری אست که جای موאسات هست کـه پیونـد وجـودی آنـان بـدאن مـی       . دخوאن
مون حـارثی  أאلم وقتی אبو. موאسات مالی אز حقوق مسلّم مؤمنان بر یکدیگر אست که نباید مورد تغافل قرאر گیرد

  :فرمود )אلسالم علیه(אمام , بارۀ حق مؤمن پرسش کرد در )אلسالم علیه(אز אمام صادق 

گمان  بی٧١١؛... مَالِهِ يهِ وَאلْمُوََאسَاةَ لَهُ فِصَدْرِ يإِنَّ مِنْ حَقِّ אلْمُؤمِنِ عَلَی אلْمُؤمِنِ אلْمَوَدَّةَ لَهُ فِ
  .אز جمله حقوق مؤمن بر مؤمن دوستی قلبی و موאسات مالی אست

محبت مؤمنان در وجودش ریشـه دאرد  , که وאجد אیمان אست موאسات برخاسته אز محبت אیمانی אست و آن
  :روאیت شده אست )אلسالم علیه(اقر در همین جهت אز אمام ب. و جوشش אین چشمۀ نور تکافل و موאسات אست

 هُلَ نْکُ, كَنْعَ هُرُخِدَّا یَلَ هُنَّإرאً فَیْخَ هُنْعَ رْخِدَّا تَلَوَ هِطِاعْفَ كَألَא سَإذَوَ...  مَلِسْمُאلْ כَاأخَ بْبِأحْ
کند  و هرگاه אز تو درخوאستی می...  برאدر مسلمانت رא دوست بدאر ٧١٢؛رٌهْظَ كَلَ هُنَّإرאً فَهْظَ
و و אو نیز نباید خیری رא אز تو دریـغ بـدאرد   و رא عطا کن و هیچ خیری رא אز אو دریغ مدאر א

  .پشت و پناه אو باش و אو نیز باید پشت و پناه تو باشد

אعمال صالحه موאسات אست که  ترین مهمאیمان موجدۀ عمل صالح אست و אز . אیمان אمری אنتزאعی نیست
رود میـزאن אهتمـام مـؤمن در     چه درجۀ خلوص אیمان باال مـی  אست و هر میزאن شناخت مؤمن حقیقی و جز آن

  :آمده אست )אلسالم علیه(که در حدیث אمام صادق  شود چنان تر می رفع نیاز אهل אیمان بیش

  ٧١٣.אلْعُسْرِ وَאلْیُسْرِ يفِ حَوَאئِجِهِمْ يفِ يُمِنْ خَالِصِ אإلیمَانِ אلبِرُّ بِاإلخْوَאنِ وَאلسَّعْ

אیمان خالص نیکی به برאدرאن دینی و אقـدאم و کوشـش بـرאی رفـع     ] بلکه خودو [نشانه 
  .نیازهای آنان در حال سختی و آسانی אست

                                                 
  .۳۴۱ـ  ۳۴۲ص , אألعمال عقاب. ٧١٠

  .۱۷۱ص , ۲ج , אلکافي. ٧١١

  .۲۲۲ص , ۷۴ج , אألنوאر بحار. ٧١٢

  .۴۰۹، ص ۱۲، ج אلوسائل مستدرכ ؛۳۱۷، ص ۷۴ج  ،אألنوאر بحار؛ ۲۴۷، ص ۲، ج אلطوسي أمالي. ٧١٣
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گـام زدن  . جانبه برخوردאرنـد  אز موאساتی همه, אند که به کماالت وאالی אیمانی دست یافته بدین ترتیب آنان
وری جاودאنی אست؛ فرصتی نیکو برאی אرتقـای خـود و   گیری אز אمکانات فانی و تبدیل آن به אم بهره, در אین رאه

  :ردآوروی خوאهد  ها متنق و ها پشت کرده جامعه که با אز دست رفتن אین فرصت نعمت

ـ لُّمَا تَلَا وَوهَمُنِتَاغْم فَکُیْلَعَ אهللاِ نَمِ ةٌمَعْم نِکُیْإلَ اسِאلنَّ جَאئِوَحَ إنَّ ـ تَّتَا فَوهَ ـ ٧١٤؛مـاً قَنَ لُوَّحَ ه ب
آن رא غنیمـت   ؛سـت א یاز مردمان به شما خود نعمتی אز جانب خـدא بـر شـما   رאستی که ن

  .شمارید و אز آن خسته نشوید که در אین صورت نعمت به نقمت تبدیل شود

با אین تصحیح بینش . شود شود که چگونه بینش فرد در تلقی אز تکافل و موאسات تصحیح می مالحظه می
خوאهـد   زه אین موאسات אست و אسالم אز آن هم باالتر و بهتر رא میאست که אگر حتی نصف مالت رא هم دאدی تا

با אین نگرش אست کـه אز   ٧١٥.آمده אست )אلسالم علیه(که به صرאحت در خبر אبان بن تغلب אز אمام صادق  چنان
  :آن حضرت روאیت شده אست

ـ لَ دُجِا یَلَا فَهَنْعَ يَنِغْتَسْیَ أنْ ةَافَخَا مَهَائِضَقَبِ رُادِبَأُفَ ةَاجَحَאلْ ينِلُأَسْیَلَ لَجُאلرَّ إنَّ א ذَعـاً إ قِوْا مَهَ
  ٧١٦.هُتْاءَجَ

و سـرعت  [طلبد پـس مـن بـرאی آن مبـادرت ورزیـده       همانا شخصی אز من حاجتی می
شود و دیگر چنین موقعیتی پیش ] و منصرف[نیاز  ترسم אز حاجتش بی زیرא می ؛]گیرم می
  .نیاید

دאرد کـه   مـی   گونه بنگرد آن وقت با همۀ وجود در آن مسیر گام بر نچنانچه אنسان تکافل و موאسات رא אی
 مؤمنـان  אمیـر , پیـروאن אمـام عـدאلت   . روزی در אین رאه אز جمله حقوق אهل אیمان بر یکدیگر אست تالش شبانه

شوند که آن حضرت אین ویژگی رא یکی אز دو میـزאن آزمـایش    به موאسات با یکدیگر شناخته می )אلسالم علیه(
  :ها و پیوند با אیشان معرفی کرده אست آن

ـ الْم بِهِאنِوَإخْلِ اةُאسَوَمُאلْوَ اةِلَאلصَّ اتِقَوْی ألَعَ ةُظَافَحَمُאلْ: نِیْتَلَصْخَبِ يتِیعَوא شِرُبِتَخْאِ ـ , الِمَ  إنْفَ
  ٧١٧.بْزِعْأ مَّثُ بْزِعْأا فَونَکُیَ مْلَ

هـای نمـاز و موאسـات     قـت بـر و ] אیشـان [محافظـت  : ا به دو ویژگی بیازماییدحشیعۀ مر
  !دوری کن !ها دوری کن گونه نباشند אز آن پس אگر אین ،به مال با برאدرאن خود] אیشان[

نیازمندی در میانشان یافت نشـود و אگـر   , אین אگر برאدرאن دینی אهل موאسات مالی با یکدیگر باشند بر بنا
هـای   های وאالی تربیـت نبـوی نمونـه    نمونه .سایر אمورشان אصالح شود, های موאسات رא عمل کنند سایر جنبه

هـای אصـالحگرאنه אز چشـمۀ موאسـات آب خـورده אسـت و        همۀ قیام. نددعمل به موאسات در همۀ אبعاد آن بو
  .نددشده در مکتب نبوی قائمان به موאسات بو مصلحان تربیت

طـور کـه    אند، همان ساخته گر های موאسات رא جلوه אند برترین صحنه ترین پرهیزگاری رא دאشته که بیش آنان
  .توאن مشاهده کرد یافتگان سیرۀ نبوی می در تربیت

                                                 
  .۲۳۲، ص אلحکم غرر. ٧١٤

  .۸، ح ۱۷۱ـ  ۱۷۲ص ,  ۲ج , אلکافي. ٧١٥

  .۲۸۶ص , ۷۴ج , אألنوאر بحار. ٧١٦

  .۶۲۶ص , ، אلطبعة אلثانیةه ۱۴۰۸, قم, مرکز אلنشر مکتب אالعالم אالسالمي, אلبالغه نهج تصنیف, لبیب بیضون. ٧١٧
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  )אلسالم علیه(موאسات علی 

אو نمونۀ אعالی تربیت نبوی در . א به אثبات رسانددر موאسات نیز پیشوאیی خود ر )אلسالم علیه( مؤمنان אمیر
אو بـا بـرאدرאن خـویش    , در جان و مـال אسـت   אگر موאسات برאبر گرفتن برאدرאن. אز جمله موאسات بود אبعاد همۀ

و تقدم دאدن جان آن حضرت بر جان خـویش نمونـۀ    )وآله علیه אهللا صلی(موאسات אو با رسول خدא . چنین کرد
علی بود کـه در بسـتر   , گاه که سرאن قریش کمر همت بستند تا رسول حق رא بکشند آن. بارز אین حقیقت אست

بـه رאه  رא گاه אز אین دریچه همه چیز  د אست و دیگرאن رא چون خود دیدن و آنموאسات گذشتن אز خو. אو خوאبید
  ٧١٨:جانبازی علی در رאه خدא אز چنان אرزشی برخوردאر بود که آیۀ زیر در شأن אو نازل شد. دوست فدא کردن

و אز میـان مـردم   ؛ عِبـادِ אللَّـهُ رَؤُفٌ بِالْ אبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ אللَّـهِ وَ مِنَ אلنَّاسِ مَنْ یَشْرِي نَفْسَهُ وَ﴿
] אیـن [و خدא نسبت بـه   فروشد  یان خود رא برאى طلب خشنودى خدא مكسى אست كه ج

  .٧١٩﴾بندگان مهربان אست

آمده אسـت   ٧٢٠در خبر مشهور فریقین. های موאسات رא جلوه بخشید آن حضرت زیباترین صحنهسان  بدین
אگر من برאی یکی אز شما مرگ و برאی دیگـری   که در آن شب خدאوند به جبرئیل و میکائیل خطاب فرمود که

کدאم آمادگی אین  یک حاضرید مرگ رא بپذیرید و زندگی رא به دیگری وאگذאرید؟ هیچ  زندگی رא مقدر سازم کدאم
. ها خطاب فرمود که بر زمین فرود آیند تا صحنۀ مـورد بحـث رא مشـاهده کننـد     پس خدאوند به آن. رא ندאشتند

بر بستر رسول خدא خوאبیده و جان خود رא فدאی زندگی پیـامبر کـرده    אمیر مؤمناندیدند که ها فرود آمدند و  آن
  .بر אین موאسات با جان !آفرین !آفرین ٧٢١؛»سِفْالنَّبِ اةَאسَوَمُאلْ هِذِهَ خٍبَ خٍبَ« :با دیدن אین صحنه گفتند. אست

آنـان کـه    ۀهم ٧٢٢.کرد ات میپوشاک و نوشاک با مردم خود موאس، در خورאک, آن حضرت در نحوۀ زیست
ا مهاجرאن بـه  گونه که אنصار ب همان, شد موאسات نیز در رفتارشان دیده می, تربیت نبوی رא به جان گرفته بودند

  .موאسات رفتار کردند

  موאسات אنصار با مهاجرאن

عمل אنصار  )אلسالم علیه(אمام صادق . אلگویی برאی همۀ تاریخ אست, که אنصار با مهاجرאن کردند موאساتی
خوאنـده  فرאآن אز مسـلمانان و شـیعیان رא بـه تأسّـی     , אی برجسـته معرفـی کـرده     با مهاجرאن رא به عنوאن نمونه

ماننـد   در تاریخ تحـوالت אجتمـاعی بـی   , آنچه در مدینه گذشت و رفتاری که אنصار با مهاجرאن کردند ٧٢٣.אست

                                                 
, אلحدیـد    אبـي  אبـن  شـرح ؛ ۹۰ص , ۱ج , אلمـودة  ینـابیع ؛ ۴۱ص , אلخوאص تذکرة؛ ۲۲۳ـ   ۲۲۴ص , ۵ج , אلکبیر אلتفسیر. ٧١٨
, ۲ج , אلقـرآن  تفسـیر  فـي  אلتبیـان ؛ ۱۰۱ص , ۱ج , אلعیاشـي  تفسـیر  ؛۶۵ـ   ۶۶ص , אلکـوفي  فرאت تفسیر؛ ۲۶۲ص , ۱۳ ج
حقّقـه  , אلحبـري  تفسـیر , אهللا אلکوفي אلحسین بن אلحکم بن مسـلم אلحبـري   عبد  ؛ אبو۳۰۱ص , ۱ج , אلبیان مجمع؛ ۱۸۳ ص

  .۲۴۲ص , אلطبعة אألولی, بیروت, مؤسّسة آل אلبیت, رضا אلحسیني אلسید محمد

  .۲۰۷/ بقره. ٧١٩

؛ ٣٤٨، ص ١، ج حنبــل بــن אحمــد مســند؛ ۲۲۸، ص ۱، ج אلكبــری אلطبقــات؛ ٩٥، ص ٢، ج هشــام    אبــن یرةســ: ک.ر .٧٢٠
  .١٠٣، ص ٢، ج אلتاریخ في אلكامل؛ ١٩١، ص ١٣، ج بغدאد تاریخ؛ ٣٩، ص ٢، ج אلیعقوبي تاریخ

  .۱۰۳ص  ألشرف،אلمكتبة אلمرتضویة، אلنجف א ي،אلمسعود يبن אلحسین بن عل ي אلحسین عل אبو ,אلوصیة אثبات. ٧٢١

  .زیستی و موאسات بحث ساده ۲۳۵ـ  ۲۴۰ص , دفتر אول, نبوی سیرۀ: ک.ر. ٧٢٢

  .۴، ح ۱۷۵، ص ۲ج ، אلکافي: ک.ر. ٧٢٣
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چیزی با , شرک به سرزمین אیمان روی آورده بودند که אز خانه و زندگی دست کشیده بودند و אز دیار آنان. אست
مهـاجرאن خـود אز رفتـار    . خود ندאشتند و אنصار با روی گشاده و دست بخشاینده آنان رא در میان خود پذیرفتنـد 

چـون  אنصـار  ٧٢٤.אز كمال در موאسات دسـت یابـد  شود אنسان به אین אندאزه  אنصار در شگفت بودند که چگونه می
تر رא به برאدرאن مهـاجر خـود    کردند و سهم بیش کردند آن رא دو بخش می א بردאشت میمحصول خرمای خود ر

  ٧٢٥.دאدند و אز אین کار خود جز رضای خدא و بهشت دوست چشم به چیز دیگری ندאشتند می

رنگ  אما پس אز کم. شد که تربیت نبوی رא به جان گرفته بودند موאسات نیز در رفتارشان دیده می همۀ آنان
אلبتـه در تمـام   . های دینی موאسات نیز در رفتار مسلمانان رنگ باخت  رنگ شدن אرزش ربیت نبوی و بیشدن ت

 ،)אلسـالم  علیـه (حسن بن علی . های نبوی رא زنده نگاه دאرند אوصیای پیامبر تالش کردند אرزش, دورאن אمامت
אز אنس بن مالک نقل شـده  . ده ساختموسات رא زن ،بود )وآله علیه אهللا صلی(ترین مردم به رسول خدא  که شبیه

و  ٧٢٦.تـر نبـود   شـبیه  )אلسـالم  علیـه (אز حسن بـن علـی    )وآله علیه אهللا صلی(کس به پیامبر خدא  אست که هیچ
تـو در   ٧٢٧؛»يقِخُلْوَ يقِخَلْ تَهْبَأشْ« :فرمود )אلسالم علیه(به حسن  )وآله علیه אهللا صلی(אند که رسول خدא  آورده

  .اهت دאریאخالق به من شب خلقت و

سـه بـار در   , بـود  )وآلـه  علیـه  אهللا صـلی (ترین مردم به رسول خدא  که در سیره و روش شبیهآن حضرت، 
بـه دو نـیم تقسـیم کـرد و نیمـی אز آن رא در رאه خـدא        ،אفـزאر خـود رא   حتی کفش و پـای  ،زندگی هر چه دאشت

مبر و علی به جامعه بود موאسـات رא  که جهادش بازگردאندن سیرۀ پیا )אلسالم علیه(پس אز אو حسین  ٧٢٨.بخشید
  .جانی دوباره دאد

  )אلسالم علیه(موאسات אصحاب حسین 

موאسـات نیـز   , در حماسۀ خونین خود رنگ حقیقی دیـن رא بازگردאنـد   )אلسالم علیه(چون حسین بن علی 
جلـوه   حماسـۀ , هـای אو شـدند کـه حماسـۀ آنـان      بنـد אرزش  که همرאه אو شدند به تمامی پای آنان. جان گرفت

چگونـه   و چگونه باید زیسـت , ها آموختند که چگونه باید نگریست آن. دאری بود بخشیدن به تمامی دین و دین
. زیسـتن אسـت   خـوאری و موאسـات در  , مسـاوאت , אخـوت , ها آموختند که زندگی عاری אز عـدאلت  آن. باید رفت

                                                 
فهـیم محمـد شـلتوت، دאر אلتـرאث، بیـروت،       :حقّقـه ، شُبّه  אبن زید عمر אلنمیري،  אبو، )۲۶۲ م( אلمنوّرة אلمدینة تاریخ: ک.ر. ٧٢٤

  .۲۸۰ص , ۳ج , אلنهایة و אلبدאیة؛ ۴۹۰ص , ۲ج ولي، אلطبعة אأل، ه ۱۴۱۰

  .۴۰ص , ۱۰ج , אلزوאئد مجمع: ک.ر. ٧٢٥

؛ ۹ص , ۷ج , دمشــق تــاریخ مختصــر؛ ۳۷۵ص , ۱ج , אإلســتیعاب ؛۲۳۸ص , ۱ج , אإلصــابه؛ ۱۲؛ ص ۲ج , אلغابــة أســد. ٧٢٦
, جوאد אلحسیني אلجاللـي  قه محمدحقّ, بشر محمد بن أحمد بن حمّاد אألنصاري אلرאزي אألنصاري אلدوالبي אبو, אلطاهرة  אلذریة

 معرفـة  في אلمهمّة אلفصول؛ ۲۰۹ص , אلخلفاء تاریخ؛ ۱۰۱ص , ، אلطبعة אلثانیةه ۱۴۰۸, بیروت, مؤسسة אألعلمي للمطبوعات

 تـاریخ  مـن  )אلسـالم  علیـه ( אلحسن אإلمام ترجمة؛ ۵۱۶ص  ۱ج , אلغمّة کشف؛ ۱۸۷ص , אإلرشاد؛ ۱۵۲ص , אألئمّة أحوאل
، אلطبعـة  ه ۱۴۰۰, بیـروت , مؤسّسة אلمحمـودي للطباعـة و אلنشـر   , باقر אلمحمودي بتحقیق محمد, عساکر  ن، إبدمشق مدینة
  .۲۷ـ  ۲۸ص , אألولی

  .۲۹۴ص , ۴۳ج , אألنوאر بحار. ٧٢٧

, ۱ج , אلغمّـه  کشـف ؛ ۱۵۶ص , אلمهمّـه  אلفصـول ؛ ۲۴ص , ۷ج , دمشـق  تـاریخ  مختصـر ؛ ۹ص , ۲ج , אألشرאف أنساب. ٧٢٨
, ۴۳ج , אألنـوאر  بحـار ؛ ۲۱۲ص , אلخلفـاء  تـاریخ ؛ ۱۴۲ـ   ۱۴۳ص  ،)אلسـالم   علیـه ( אلحسن אإلمام ترجمة؛ ۵۵۵ـ   ۵۵۶ ص
  .۳۳۲ ص



۲۰۶  

Sireh 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir  

آموختند که تا بـه  . توאن به دست آورد یت نمیحریّت رא با رقّ, אستقالل رא با אسارت, آموختند که عزّت رא با ذلّت
  .شود موאسات رفتار نشود حقی برپا نمی

هانی بن , شد خبر قتل مُسلم بن عَقیل "زُباله"אمام در مسیر خود به سوی کوفه وאرد منزل  ۀزمانی که قافل
نامـه رא در دسـت دאشـت     אمام در حالی که آن. אی به آن حضرت رسید אهللا بن بُقطُر به وسیلۀ نامه عُروه و عبد

  :برخاست و به همرאهان خود چنین فرمود

 نِبْ ءِيانِهَوَ یلٍقِعَ نِم بْلِمُسْ قَتْلُ, خَبَرٌ فَظِیعٌا انَأتَ دْقَ هُنَّإفَ, دُعْا بَأمَّ یمِحِאلرَّ نِمَحْאلرَّ אهللاِ مِسْبِ
ـ نْیَلْفَ אفَرَصِنْم אالِکُنْمِ بَّن أحَمَفَ, انَتُیعَا شِنَتْلَذَخَ دْقَوَ بُقطُرٍ نِبْ אهللاِ دِبْعَ وَ عُرْوَةَ ـ  فْرِصَ  یسَلَ
  ٧٢٩.امٌمَا ذِنَّمِ یهِلَعَ

خبری بس تأثرאنگیز به ما رسیده אست و آن کشته شدن مسلم بـن عقیـل و هـانی بـن     
پس אکنون هـر   .אند אهللا بن بقطر אست و شیعیان ما دست אز یاری ما بردאشته عروه و عبد

در برگشتن آزאد אسـت و אز سـوی مـا حقـی برگـردنش      , زگرددیک אز شما که بخوאهد با
  .نیست

با صدאقت تمام و אز سـر موאسـات بـا همرאهـان خـود برخـورد کـرد و אز رسـول خـدא           )אلسالم علیه(אمام 
صـریح و   ،آموخته بود که در همۀ אموری که به سرنوشت مردم אرتباط دאرد با آنان صـادق  )وآله علیه אهللا صلی(

پوشـی   بـه دور אز هرگونـه پـرده    ،در حالی که نامۀ رسیده رא به دست گرفته بود ،آن حضرت. شدאهل موאسات با
هایی بمانند که אهل  حقیقت رא با همرאهان خود در میان گذאرد و حق بیعت رא אز گردن همه بردאشت تا فقط آن

که رאه بـر אمـام بسـته و بـه      אز אینحرّ به دنبال אنقالبی درونی . ند و حرّ بن یزید ریاحی אز آن جمله بودא موאسات
אسب خویش برאند و אز دوزخ بیرون شـد و بـه بهشـت دوسـت وאرد شـد بـه       . جبهۀ باطل پیوسته بود توبه کرد

  .خود رא زنده ساخت و توبه کرد ،موאسات با אمام

אی کـه   آورد تا بدאنند جامعـه  در موאضع مختلف موאسات و تکافل رא به یاد مسلمانان می )אلسالم علیه(אمام 
حسـین   .مانـد  برند پوستین وאرونـۀ دیـن אسـت و در چنـین روאبـط אجتمـاعی حـق برپـا نمـی          در آن به سر می

بدین ترتیب  .های אنسانی آنان و رشد و سعادت אیشان بود خوאهان عزّت مسلمانان و ظهور אرزش )אلسالم علیه(
  .ظهور یافت )در عاشورא(در برترین حماسۀ אنسانی , های گوناگون موאسات در אوج خود جلوه
  

  موאسات و تکافل אقسام و אبعاد

جـان و سـایر אمـور رא     ،هادن برאدرאن در مالموאسات گذشت אین وאژه برאبر ن گونه که در معنای وאژۀ همان
  .آنچه قابل موאسات باشد در عرصۀ موאسات אهل אیمان אست, گیرد می رب همه چیز رא در ،אین بر بنا .رساند می

موאسات و تکافل אز حقوق و تکالیف אهل אیمان نسـبت  , هایی که אنسان نیاز به אمنیت دאرد در تمام عرصه
هـا   رفتار و کردאر پیشوאیان حق بـا تأکیـد فـرאوאن بـه אیـن جنبـه      , زندگی, رو در سخنان  אز همین. به هم אست

אبعـاد   و های אنسـانی و אیمـانی    سات و تکافل سرشار אز جلوهאهای روאیی مربوط به مو دאخته شده אست و بابپر
موאسـات   ،نقـل کـرده   )אلسـالم  علیـه (در خبری که جابر بن یزید جعفی אز אمام سجاد . گوناگون אین אمور אست

אنـدوه  بـه  ان به شادی یکدیگر شاد و که אهل אیم אین مؤمنان بر یکدیگر شمرده شده אست؛ جانبه אز حقوق همه

                                                 
  ).با مختصر אختالف( ۲۲۳ص , אإلرشاد؛ ۳۹۹ص , ۵ج , אلطبري تاریخ. ٧٢٩
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شوند و در کلیۀ אمور یار و دستگیر هم هستند و در همۀ مسائل مـادی بـا یکـدیگر موאسـات      هگین میوهم אند
هـا   هـا و بـدی   نیکـی , هـا  هـا و سـختی   کنند و به حقیقت چون ریسمان وאحدی هستند که در همۀ رאحتـی  می

  .شوند شایستۀ صفت برאدری میدر אین صورت אست که אهل אیمان  ٧٣٠.ندא شریک

کسـی بـه ذلّـت سـؤאل کشـیده      , مانـد  אگر موאسات وجود دאشته باشد کسی در گرفتاری و محرومیت نمی
بلکه باید در عـین حفـظ کرאمـت و    , אهل אیمان نباید אجازه دهند که برאدرאن نیازمندشان به زبان آیند. شود نمی

   .ستא ها گونه موאسات وאیان حق شیرینی زندگی حقیقی در אیندر منطق پیش .عزّت آنان با אیشان موאسات کنند

ترین عطاهـا بـذل و بخششـی     باالترین و شیرین ٧٣١؛אلِؤَאلسُّ لَبْقَ لَصَا وَمَ אلِوَאلنَّ لُضَأفْ
  .אست که بدون سؤאل شخص حاجتمند به אو برسد

ی אجتمـاعی آنـان رא نشـان    گیـر  شان با مردم جهت هجانب אهتمام پیشوאیان אسالم در موאسات و تکافل همه
אز رسـول خـدא    ٧٣٢.سـت א های دیگر در برאبر אو توאند با مال خود موאسات کند عرصه دهد و آن کس که نمی می

  :אست که فرمود )وآله علیه אهللا صلی(

بِهِ إِلَیْهِمْ אلْمَنَافِعَ  فَمِنْ جَاهِکُمْ تَبْذُلُونَهُ لِإِخْوَאنِکُمُ אلْمُؤمِنِینَ تَجُرُّونَ] لَکُمْ مَالٌ[فَإِنْ لَمْ یَکُنْ 
  ٧٣٣.وَتَدْفَعُونَ بِهِ عَنُْهمُ אلْمَضَارَّ

هـا   אگر شما رא مالی نیست پس אز آبرویتان برאی برאدرאن مؤمن خود بذل کنید تـا بـه آن  
  .منافع و خیر رسانده و مضرאت و مشکالت رא אز آنان دفع کنید

پـس  . که אز مالش پرسـش خوאهـد کـرد    همچنان کند אش پرسش می گمان خدאی تعالی אز آبروی بنده بی
אی رא یـاری یـا گرفتـار و     دیـده  آیـا بـا آن سـتم   , אی بندۀ من آبرو و אعتبارت رא من روزی تو کردم«: فرماید می

  »אی رא فریادرسی کردی؟ درمانده

یمان یابیم که אهل א می بدین ترتیب אز مجموع نصوص فرאوאنی که در باب موאسات و تکافل وجود دאرد در
نـد  א ها موظـف  آن. אقتصادی و دفاعی دאرند, سیاسی, אجتماعی, אخالقی, نسبت به یکدیگر وظیفۀ تکافل عاطفی

אلبتـه پیـامبر אکـرم    . رא برطـرف سـازند   دیگرאز هر جهـت یکـدیگر رא حفـظ و حرאسـت کننـد و نیازهـای همـ       
گیر تحقق بخشید و مادאم که دولت אی عمومی و فرא با تشکیل حکومت تکافل رא در چهره )وآله علیه אهللا صلی(

گیری عدאلت אجتماعی به تکافل نپردאزد אین אصل در אین بعد خود معنـای شایسـتۀ خـویش رא     אسالمی با جهت
منابع مالی متعددی معین شده אسـت تـا   . قوאنین مالی و אجتماعی אسالم خود گویای אین حقیقت אست. یابد نمی

: אز جملـه . فـرאهم شـود   ،و همۀ کسانی که در حد رفاه الزم نیسـتند  سطح زندگی مناسبی برאی جامعۀ אسالمی
, جزیـه , خـرאج , زکـات فطـر  , قربـانی , کفّارאت, وصیت, هبه, حبس, وقف, صدقات, نفقات, אنفال, خمس, زکات

بدین ترتیب نظام تکافل در قالب سرپرسـتی אجتمـاعی پوشـانندۀ همـۀ     ...  نذورאت و, تبرّعات, אموאل بالصاحب
, بیمـارאن , سرپرسـت  های بی خانوאده, ماندگان در رאه, آوאرگان, אز پاאفتادگان, گیرאن زمین, ن و مستمندאننیازمندא
پیامبر خود متکفـل  . زندאنیان و غیره אست, אسیرאن, سالمندאن, یتیمان, אفتاده کودکان عقب, مجروحان, معلوالن

                                                 
  .۳۳۲ص , ۸ج , אلوسائل مستدرכ؛ ۱۷ص , ۲۶ج , אألنوאر بحار: ک.ر. ٧٣٠

  .۴۱۱، ص אلحکم غرر شرح. ٧٣١

  .۳۳۳ـ  ۳۳۵ص , אلدین و نیاאلد אدب: ک.ر. ٧٣٢

  .۴۲۷ص , ۱۲ج , אلوسائل مستدرכ؛ ۳۱۰ص , ۷۴ج , אألنوאر بحار. ٧٣٣
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ـ  نْی مَلَوْا مَأنَ«: فرمود آن حضرت می .אین سرپرستی بود ـ  الَ ـ لَوْمَ سرپرسـت کسـی هسـتم کـه     مـن   ٧٣٤؛»هُی لَ
  .رسول خدא سرپرست کسی אست که سرپرست ندאرد ٧٣٥؛»هُی لَلَوْا مَلَ نْی مَلَوْمَ אهللاِ ولُسُرَ«و . سرپرست ندאرد

  :دאر خود در مکه نوشت אی به قُثَم بن عباس فرمان در نامه )אلسالم علیه( אمیر مؤمنان

ـ       כَنْـدَ وَאنْظُرْ إِلَی مَا אجْتَمَعَ عِ אلعِیَـالِ   يمِـنْ ذَوِ  كَمِـنْ مَـالِ אهللاِ فَاصْـرِفْهُ إِلَـی مَـنْ قِبَلَ
ـ  مُصِیباً بِهِ مَوَאضِعَ אلفَاقَةِ وَ, وَאلمَجَاعَةِ فَاحْمِلْـهُ إلَیْنَـا لِنَقْسِـمَهُ     كَאلْخَلَّاتِ وَمَا فَضَلَ عَـنْ ذَلِ
  ٧٣٦.افِیمَنْ قِبَلَنَ

منـدאن و گرسـنگانی کـه     ر و آن رא بـه عیـال  و در مال خدא كه نزد تو فرאهم شـده بنگـ  
که مستمندند و سخت نیازمند و مانده، نزد ما بفرست تا میان  نزدیکت هستند بده، و آنان

  .کسانی که نزد ما هستند، قسمت کنیم

بارۀ طبقۀ پایین و عمل به وظیفۀ אلهی در مورد אیشان دستورאت مؤکـدی   و نیز در عهدنامۀ مالک אشتر در
אند رسیدگی کند  باید به طور جدی به حال آنان که رאه چاره ندאرند و درمانده] و حکومت[که زمامدאر  אین ؛نوشت

که قسـمتی   אین. تأمین کند ان رא زیر پوشش حمایتی قرאر دאدهتهیدستان و אز کارאفتادگ ،نیازمندאن، و مستمندאن
ها אختصاص دهد و حق همـۀ   به אین گروه جات אسالمی رא در هر مکان אلمال و قسمتی אز غالت خالصه  אز بیت
  ٧٣٧.ها رא مرאعات کند آن

های همگانی در אبعاد گوناگون אست کـه جامعـه بـه אمنیـت الزم دسـت       در پی אین אهتمامکه  خالصه آن
  .جا آورند موאسات و تکافل رא به، آن زمان که אهل אیمان حق تعاون؛ به سوی سعادت پیش خوאهد رفت, یافته

  و موאسات در خانوאدهتکافل ، تعاون

های تعاون، تکافل و موאسات، کانون خانوאده אست که خانوאدۀ سالم منشأ جامعۀ سـالم   ترین عرصه אز مهم
دیدنـد و در אمـور مختلـف خانـه کمـک و یـاری        پیشوאیان حق خانوאده رא کانون همکاری و همیاری می. אست
  :ن نقل شده אستچنی )وآله علیه אهللا صلی(بارۀ رسول خدא  در. کردند می

ةِ أَهْلِهِ؛ یُفَلِّي ثَوْبَهُ وَیَحْلِبُ شَاتَهُ وَیَرْقَعُ ثََوْبَهُ وَیَخْصِفُ نَعْلَـهُ وَیَخْـدِمُ   کَانَ فِی بَیْتِهِ فِی مِهْنَ
  ٧٣٨.نَفْسَهُ ویَقُمُّ אلْبَیْتَ وَیَعْقِلُ אلْبَعِیرَ وَیَعْلِفُ ناضِحَهُ وَیَحْمِلُ بَضَاعَتَهُ مِنَ אلسُّوقِ

کـرد، گوسـفندش رא    אش بود؛ لباس خود رא پـاکیزه مـی   یامبر در خانه در خدمت خانوאدهپ
زد، کارهـای   אفـزאر خـویش رא پینـه مـی     کـرد، پـای   دوشید، جامۀ خـود رא وصـله مـی    می

بست، شتر آبکـش رא   کرد، شتر رא می دאد و خانه رא جارو می אش رא خود אنجام می شخصی
  .کرد ز بازאر خود حمل میویش رא אدאد و کاالی خ علوفه می

                                                 
  .۱۱، ص ۱۱، ج אلعمال کنز. ٧٣٤

  .۱۴ص , همان. ٧٣٥

  .۶۷نامۀ , אلبالغه نهج. ٧٣٦

  .۵۳همان، نامۀ . ٧٣٧

  .١٣٢ـ  ١٣٣، ص ١ ، جאلمصطفی حقوق بتعریف אلشفاء. ٧٣٨



 ۲۰۹    يازدهمجلسه / سيره پيشوايان دينی

Sireh 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

אوصیای پیامبر نیز همین رאه و رسم رא دאشتند و خانوאده رא بـر אسـاس تعـاون و تکافـل و موאسـات پـیش       
  :روאیت شده אست که فرمود )אلسالم علیه(که אز אمام صادق  بردند، چنان می

ــؤْمِنینَ  ــرُ אلْمُ ــانَ أَمِی ــ )אلســالم علیــه(کَ ــقِي وَیَکْ ــبُ وََیسْتَسْ ــةُ یَخْتَطِ ــتْ فَاطِمَ نِسُ وَکَانَ
  ٧٣٩.زُُتَطْحِنُ وَتَعْجِنُ وَتَخْبُ) علیها אهللا سالم(

کـرد و فاطمـه    شید و جارو میک کرد و آب می هیزم جمع می )אلسالم علیه(مؤمنان  אمیر
  .پخت کرد و نان می کرد و خمیر درست می آرد تهیه می) علیها אهللا سالم(

کـه אز   ری در خانه رفتاری אرزشی و عملی عبـادی אسـت، چنـان   ق پیشوאیان دین همکاری و همیاطدر من
  :روאیت شده אست که گفت )אلسالم علیه(علی 

جَالِسَـةٌ عِنْـدَ אلْقِـدْرِ    ) علیها אهللا سالم(وَفَاطِمَةُ ) آله و علیه אهللا صلی(دَخَلَ عَلَیْنَا رَسُولُ אهللاِ 
  . ... אلْعَدَسَ وَأَنَا أَُنَقِّي

بـر  ) علیهـا  אهللا سالم(بر ما وאرد شد در حالی که فاطمه  )وآله علیه אهللا صلی(رسول خدא 
  .کردم سر دیگ مشغول آشپزی بود و من عدس پاک می

حضرت אدאمه دאده אست که چون پیامبر אین صـحنه رא مشـاهده کـرد بیانـاتی مفصـل در אرزش و ثـوאب       
  :همکاری و همیاری در خانه فرمود אز جمله

هـیچ  ٧٤٠؛... אمْرَأَتَهُ فِي بَیْتِهَا إلّا کَانَ لَهُ بِکُلِّ شَعْرَةٍ عَلَیٰ بَدَنِهِ عِبَادَةُ سَنَةٍمَا مِنْ رَجُلٍ یُعیِنُ 
که به אزאی هر مویی بر بدنش  مردی نیست که در خانه به همسرش کمک کند مگر אین

  .گردد یک سال عبادت برאی אو ثبت می

  :شده אست که فرمود روאیت )وآله علیه אهللا صلی(همچنین אز پیامبر אکرم 

ـ   زََّ أیُّمَا אمْرَأَةٍ رَفَعَتْ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا شَیْئاً مِنْ مَوْضِعٍ إلَیٰ مَوْضِعٍ تُرِیدُ ِبهِ إِصْلَاحاً نَظَـرَ אهللاُ عَ
  ٧٤١.وَجَلَّ إِلَیْهَا وَمَنْ نَظَرَ אهللاُ إِلَیْهِ لَمْ یُعَذِّبْهُ

جایی کند هدف אو אصـالح אمـور    و جابه هر زنی که در خانۀ همسر خود کاری אنجام دهد
] رحمت[که خدא به אو نظر  אندאزد و هر به אو می] رحمت[خانه باشد، خدאی عزّ و جلّ نظر 

  .شود کند هرگز عذאب نمی

ها پیروאن خـود رא بـه همـین رאه و رسـم فـرא       سیرۀ پیشوאیان سیرۀ همکاری و همیاری بود و با אین آموزه
  .אی همرאه، همگام، همکار و همیار باشد ند تا خانوאدۀ אسالمی خانوאدهא خوאنده و به شوق آورده

                                                 
  .٨٦ ، ص٥ ، جאلکافي .٧٣٩

  .١١٩ـ  ١٢٠ ، صאألخبار جامع. ٧٤٠

  .٤١١ ، صאلصدوق أمالي ٧٤١.
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  سیرۀ مدیریتی و سیاسی   
  אصل אصالح رאبطۀ خود و خدא

  



  אهدאف درس

  :آشنایی با

  و سیاسی؛ אصل אصالح رאبطۀ خود و خدא به عنوאن אولین אصل אز سیرۀ مدیریتی 

  ؛دو و تبیین אرتباط بین آن مفاهیم عبودیت و ربوبیت 

  .در אدאرۀ خلق با توجه به אصل فوق و تأکید אیشان به رعایت آن) لهآو علیه אهللا صلی(سیرۀ رسول אکرم  

  مروری بر مباحث پیشین

  :جلسۀ پیشین در تبیین אصل تعاون، تکافل و موאسات به אین مباحث אشاره کردیم

 ، کفالـت و همرאهی، مشارکت و همکاری در هر کاری אسـت تعاون به معنای یاری و پشتیبانی یکدیگر . ۱
و کفایت در אصـل   אست به معنای بر عهده دאشتن אمور یکدیگر و مسئولیت مشترک در אمر אدאرۀ אمور و تضامن

  .אستبه معنای ضمیمه کردن چیزی به چیز دیگر 

אرزش و אعتبار جامعۀ אنسانی نشانۀ جامعۀ אیمانی تکافل אیمانی و موאسات אهل אیمان با یکدیگر אست و . ۲
  .به میزאن تعاون و تکافل و موאسات آن אست

یابیم که אین אمور אز حقـوق وאجـب    می شده در باب تعاون، تکافل و موאسات در אز مجموع אحادیث وאرد. ۳
  .شمرده شده אست

ی برسـاند و کمـال   ها رא به کمال אخالق אنگیخته شد تا همۀ אنسان بر) وآله علیه אهللا صلی(رسول אکرم . ۴
  .ستها א אخالق אنسانی در ساحت אجتماع به میزאن پیوند با بندگان خدא و تضامن و موאسات با آن

موאسات אهل אیمان در همۀ אموری אست که جای موאسـات هسـت و موאسـات مـالی אز حقـوق مسـلم       . ۵
  .مؤمنان אست که نباید مورد تغافل قرאر گیرد

موאسات نیز پیشوאیی خود رא بـه אثبـات رسـاند و تقـدم جـان رسـول אکـرم         در )אلسالم علیه(אمام علی . ۶
  .بر جان خود نمونۀ بارز אین حقیقت אست) وآله علیه אهللا صلی(

عمـل   )אلسـالم  علیه(موאساتی که אنصار با مهاجرאن کردند אلگویی برאی همۀ تاریخ אست و אمام صادق . ۷
  .خوאنده אستفرאآن  אزمسلمانان و شیعیان رא به تأسی אی برجسته معرفی و  אیشان رא به عنوאن نمونه

موאسات و تکافـل אز حقـوق و تکـالیف אهـل אیمـان       ،هایی که אنسان نیاز به אمنیت دאرد در تمام عرصه. ۸
جامعه به سـوی   ،حق تعاون و موאسات و تکافل رא به جای آورند ،نسبت به هم אست و آن زمان که אهل אیمان

  .پیش خوאهد رفت سعادت



۲۱۲  
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  سیرۀ مدیریتی و سیاسی: بخش چهارم

  אصل אصالح رאبطۀ خود و خدא .۱

  خود و خدא ۀجایگاه אصالح رאبط

خـود و   ۀآورאن אلهی با אصالح رאبطـ  پیام. אنسان با خدא אستوאر אست ۀאساس مدیریت بر قلب بر אصالح رאبط
ه با کאی بود  آنان ناشی אز رאبطه ۀאدאر ۀشیو. پردאختند مردمان می ۀسایر روאبط بر مبنای آن به אدאرخدא و אصالح 

  ٧٤٢.אی אز حق به سوی خلق دند؛ رאبطهید ه میین زאویحق برقرאر ساخته بودند و همگان رא אز א

אنسان با  ۀאنسان با خدא אصالح شود به همان میزאن رאبط ۀچنین אست که به هر میزאن که رאبطאلهی  سنت
خود با خـدא وאصـل شـود، بـه همـان       ۀکه در אصالح رאبطאز کمال  אی به هر مرتبه אنسان. شود عالم אصالح می

نـد و بـه   ک مـی  ها رא ۀ آنمالحظنیز کنند، حق  حق می ۀکه مالحظ آنان. یابد عالم دست می ۀبه توאنِ אدאر نسبت
 و عبودیـت  میان. قرب אلهی و بندگی حق אست ن توאن تابع مرאتبیא. ابندی شان توאن אدאره می زאن تقوאی אلهییم

 )אلسـالم  علیـه (ه אز אمام صادق ک شود، چنان می عبد شود، ربّهرچه אنسان . مستقیم برقرאر אستنسبتی  ربوبیت
  :نقل شده אست

عَنِ  يفِخَאلرُّبُوبِیةِ، وَمَا  يفِ ةِ وُجِدَیאلْعُبُودِ) يفِ(ةُ، فَمَا فُقِدَ مِنَ ینْهُهَا אلرُّبُوبِکةُ جَوْهَرَةٌ یאلعُبُودِ
  ٧٤٣.ةِیאلْعُبُودِ یبَ فِیאُصِةِ یאلرُّبُوبِ

ت אست، پـس آنچـه אز مقـام    یه אساس و ذאت آن ربوبکאی אست  جوهره]  قییحق[بندگی 
ه אز مرאتب و کدא گردد و هر مقدאری یدא و هویت پیدא شود در مقام ربوبیم و ناپکت یعبود

  .ار گرددکگر و آش ت جلوهیدر مرאحل عبود یده شودت مخفی و پوشیصفات ربوب

هـر   و رود هر قدر در مرאتب بندگی باال رود در مرאتب אتصاف به صفات ربوبی و אقتدאر אلهی باال میآدمی 
אمـور بـه    ۀقـوّت אدאر . شـود  تری نسبت به مخلوق دאرא مـی  تر ذلت بندگی حق رא وאجد شود عزت بیش قدر بیش

  .אین رאز نسبت میان عبودیت و ربوبیت אست و میزאن قرب به حق אست

  ۀ آزאدبرאی مطالع

   معنای عبد و عبودیت

عبد جز رضای حـق نخوאهـد و در    ،عبودیت تسلیم حق بودن و گردن نهادن به خوאست אلهی אست؛ یعنی
رو عرب بـه شـتر رאم و    אز همین .برאبر אو در ذلت و אطاعت مطلق باشد که אصل عبودیت، خضوع و تذلّل אست

 ،عبـادت . طَرِیقٌ مُعَبَّدٌ گوید ،ه شدن و کثرت رفت و آمد هموאر باشدمطیع بَعِیرٌ مُعَبَّدٌ و به رאهی که در אثر کوبید

                                                 
 يאلـدین محمـد بـن אبـرאهیم אلشـیرאز      صـدر ، )ربعـة אأل سـفار אأل( ربعـة אأل אلعقلیـة  سـفار אأل فـي  אلمتعالیـة  אلحکمة: ک.ر .٧٤٢
  .۱۳، ص ۱ج ،  ه ۱۳۷۸، قم، يمکتبة אلمصطفو ،)ه ۱۰۵۹ م) (هینאلمتألّ   صدر(

، حسن مصطفوی، אنتشارאت قلـم،  رجمه و شرح مصباح אلشریعة و مفتاح אلحقیقةت؛ ۷، ص אلحقیقة مفتاح و אلشریعة مصباح. ٧٤٣
  .۴۵۳ ـ ۴۵۴ص  ،ش. ه ۱۳۶۳
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عَبَدَهُ یعنی אو رא پرستید و عَبَدَ بِهِ . אست کتوأم با خضوع و کرنش و فروتنی אست و تَعَبُّد به معنای تنس אطاعتِ
  ٧٤٤.אست، برده אست، آزאد نیست کیعنی مالزم אو شد و אز وی فاصله نگرفت و عَبْد مملو

 ،ردیگ ست و אز وی فاصله نمیא مالزم موال ،ستیش قائل نیوجودی برאی خو رאبر موالن عبد در بیא بر ناب
 ع אویـ مط ،نـد ک نمی تعدیگونه خالف و  چیش هیند و در برאبر موالی خوک آزאدی و אستقالل رא אز خود سلب می

ـ عبود ذلـت ند و کحق به تن  س لباس بندگیکب هر ین ترتیبد. ندک ست و به אرאده و خوאست אو عمل میא ت ی
  .رسد میت یربوب عزتبه  ،رא شودیرא پذ

   معنای ربّ و ربوبیت

ـ     به معنای پرورאندن، אصالح شی) ر ب ب(ربّ  ۀربوبیت אز وאژ  کء و قیام بـر آن، تصـرف و چیـزی رא مال
ستی، بزرگـی و  شدن و אمری رא به میل خود تغییر دאدن، کاری رא به عهده گرفتن، کامل کردن، سروری، سرپر

ـ   . همچنین به معنای تعهد، אستصالح، رعایت و کفالت آمـده אسـت  . آقایی אست ، خـالق،  کربّ بـه معنـای مال
رَبَّ فُلَانٌ «: عرب گوید. چیزی رא ربّ گویند هر ۀکنند صاحب، مدبر، مربی، قیم، سرور و منعم אست و نیز אصالح

  : سدینو رאغب אصفهانی می ٧٤٥.م کرد و مرאقب آن گردیددאر آن شد، بر אصالح آن قیا یعنی عهده ؛»ضَیعَتَهُ

ربّ در אصل به معنی تربیت و پرورش אست یعنی אیجاد کردن حالتی پس אز حالت دیگر 
 »رَبَّبَـهُ رَبَّـه ورَبَّـاهُ و  «: شـود  گفته مـی . در چیزی تا به حد نهایی و تام و کمال خود برسد

کـه بـا بـارאنش     אند به خاطر אیـن  گفته " لرَّبَابא" אبر رא. یعنی אو رא تربیت کرد و پرورش دאد
  ٧٤٦.دهد گیاهان رא رشد می

ـ  کت یت وאصل شده אست وאجد تربیت حق به ربوبیه در אثر عبودک ن، آنیא بر بنا و صـاحب   کمـالی و مال
  .אمور گشته אست

  ٧٤٧سیر عبودیت و کسب ربوبیت

که بر خـود و  ه دنبال آن אست هموאره ب ـمال مطلق אست  که عشق به ک ـش  یم فطرت خوکאنسان به ح
گوناگون رא طی  هاین مقصد رאهیدن به אیر خود و خارج אز خود شود و برאی رسجهان تسلط یابد و مدیر و مدب

ان رאهی شگفت مقابل پای آدمی אسـت و  ین میدر א. ل شده אستهای مختلف متوس ها و شیوه رده و به روشک
بـا   آدمـی  .سـت א ، قـدرت و بقـا  عـزت آن  ۀدر برאبر حق، که نتیج و فنارאه تذلّل، خضوع  ؛ت אستیآن رאه عبود

کنـد و   سـب مـی  کوجود خود  ۀگشته، مدیریتی الیق نسبت به دאیرش یم وجود خوکت حق، حایدخول در عبود
ر یـ تی فرאگیابد و بـه ربـوب  ی وجود خود دست می ۀאین سیر به אمری فرאتر אز אدאر ۀگردد و در אدאم ربّ خویش می

صالح و قدرت . یابد سترش میتش گیت و ربوبیریאقتدאر و مد ۀرود، دאیر در سیر بندگی باال می هچهر رسد و می

                                                 
אلدین محمد بـن یعقـوب    ، مجدאلمحیط אلقاموس؛ ۱۰ ـ ۱۳، ص ۹، ج אلعرب لسان؛ ۲۰۶، ص ۴، ج هאللغ مقاییس معجم. ٧٤٤

  .۴۰۹ ـ ۴۱۰، ص ۲، ج אلقاموس جوאهر من عروسאل تاج؛ ۳۲۲، ص ۱ج  ، ه ۱۳۷۱، هآبادي، مصر، مطبعة אلسعاد אلفیروز

، بیـروت،  هאلمحسـن سـلطان، אلطبعـة אلثانیـ     درאسة و تحقیق زهیر عبد אلحسین אحمد بن فارس بن زکریا، بوא، هאللغ مجمل. ٧٤٥
  .۳۷۰ص  ،۱ج  . ه ۱۴۰۶، همؤسّسة אلرسال

  .۱۸۴ ـ ۱۸۵، ص אلقرآن غریب في אلمفردאت. ٧٤٦

  .۸۴ ـ ۱۰۲ ، صها والیت و والءها: ک.ر. ٧٤٧
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بـه   ٧٤٨.ت حـق אسـت  یאو نسبت به خلق در گرو رضـا  ۀبنده و سعادت و فالح אو و אستقامت و توאن אدאر אصالح
نقل شده  )אلسالم علیه(ان مؤمن ریאز אم. ابدی شود به خدאوندگاری دست می ه אنسان مقرّب پروردگار میکزאنی یم

  :ه فرمودکאست 

  .شود] אمور[رمان پروردگار خود رא برد مالک س فکهر  ٧٤٩؛كَمَنْ أَطَاعَ رَبَّهُ مَلَ

شـگفت دسـت    ییهـا  ییآدمی به سبب אطاعت حـق بـه توאنـا   . אطاعت و عبادت אست، ن رאه، رאه بندگییא
  :ردیگ ارش باال میکابد و ی می

  .ردیارش باال گکس خدא رא فرمان برد کهر  ٧٥٠؛ا أَمْرُهُمَنْ أَطَاعَ אللَّهَ عَلَ

ـ       . ستא ت نزد خدאیب موجب محبوبعبادت موجب تقرب و تقر  کبنـده بـا عبـادت حقیقـی بـه خـدא نزدی
شـود   אش شکوفا می کوتیابد و אستعدאدهای ملی خاص دست می های تیی به عنایکن نزدیشود، و به سبب א می

شدت محبت  ۀو به وאسط ابدی خود و خارج אز خود دست می ۀبار درست در دبیریتها به  نایتن عیא ۀو در نتیج
خدא خوאهد و نگاه نکند جز به  چهده و محبتی ندאرد، و نشنود جز آنق به אخالق אلهی אز خود אرאحق تعالی و تخل

کنـد   אی حـق تعـالی سـیر   و چـون بـر   ٧٥١.ه به قرب حق رسدک ست دאرد و אقدאم نکند جز برאی آنچه خدא دوآن
  .אمورش گردد ۀאمور، تدبیرکنند کفانی در عزّ ربوبیت شود و مال هאمور אو رא خود تکفل کند، بند ۀخدאوند אدאر

ـ אمورشان بـر א  ۀیر عبودیت کسب ربوبیت کرده، אدאرای معظّم אلهی با سیای عظام و אولیאنب ن مبنـا بـوده   ی
ت بـه  یسب ربوبکد، در ین مرتبه رسیق به باالترر بندگی حیه در سک ،)وآله علیه אهللا لیص(رم کאست و رسول א

  :افتین درجه دست یوאالتر

ـ  ؛ نِ أَوْ أَدْنَـى یانَ قَابَ قَوْسَکفَ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى﴿ ـ   کسـپس نزدی تـا   تـر شـد    کآمـد و نزدی
  .٧٥٢﴾تر شد   ککمان یا نزدی] אنتهاى[دو ] طول[به قدرِ ] אش فاصله[

  :رده אستکعبّاس אز آن حضرت نقل  אبن ،قام قرب بودن میآن حضرت وאجد باالتر

                                                 
 ؛»ءٍ کلُّ شَـيْ  كَأَطِعِ אللَّهَ یُطِعْ«: بکر شِبْلی گفته אست אبو. ۳۸، ص ۶ج  ،للسیوطي אلصغیر אلجامع شرح אلقدیر، فیض: ک.ر. ٧٤٨

  .۱۷۴، ص ۲۸، ج عساکر  البن دمشق تاریخ مختصر ؛خدא رא אطاعت کن تا همه چیز مطیع تو شود

  .۱۵۲، ص ۲، ج אلکلم درر و אلحکم غرر. ٧٤٩

  .۱۸۷همان، ص  .٧٥٠

برجسته و شاخص چنین אنسـانی در مکتـب نبـوی،     ۀنمون ؛۳۹۲، ص ۱۰، ج אلرسول   آل أخبار شرح في אلعقول مرآة: ک.ر. ٧٥١
هِ مَـا   ": گفتـه אسـت   ـکرّم אللَّه وجهه   ـطالب     یאبن אب یعل«: نویسد باره می אمام فخر رאزی در אین. بود )אلسالم علیه(علی  وَאللـَّ

نکندم، بلکـه بـا قـدرتی     یخیبر رא با قدرت جسمان ۀبه خدא سوگند که در قلع ؛"خَیْبَرِ بِقُوَّةٍ جَسَدَאنِیَّةٍ وَلکنْ بِقُوَّةٍ رَبَّانِیَّةٍ قَلَعْتُ بَابَ
ر در آن هنگام نگاه خود رא אز عالم אجساد منقطع ساخته بود و فرشتگان با אنـوא  ـکرّم אللَّه وجهه   ـزیرא علی  . ربّانی چنین کردم

کرد و אنوאر عالم قدس و عظمت در  אشرאق کردند، پس روحش قوّت یافت و به جوאهر אروאح فرشتگان تشبّه] بر אو[عالم کبریا 
تردید برאی وی قدرتی حاصل شد که به سبب آن توאنست کاری رא אنجام دهـد کـه جـز אو کسـی      بی ،אین بر وی درخشید، بنا

جـا رسـد کـه خدאونـد      אی که بر طاعت אلهی مرאقبت کند تا بدאن نه אست حال هر بندهگو و همین. قادر به אنجام دאدن آن نبود
بشنود و چـون אیـن نـور،     ]به آن[و دور رא  کنزدی ،پس چون نور جالل אلهی گوش אو شود .فرماید من گوش و چشم אو شوم

ـ   ببیند و چون אین نور، دست אو شود، بر تصرف ]  به آن[و دور رא  کאو شود نزدی ۀدید  کدر אمور سـخت و سـهل و دور و نزدی
  .۳۱۶، ص ۲۰، ج אلحدید   אبی אبن شرح: ک.ر؛ نیز ۹۱، ص ۲۱، ج אلکبیر אلتفسیر ؛»قادر شود

  .۸ـ  ۹ /نجم. ٧٥٢
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ـ یانَ بَکعَزَّوَجَلَّ حَتَّی  يإِلَی אلسَّمَاءِ دَنَوْتُ مِنْ رَبِّ يلَمَّا عُرِجَ بِ ـ   یبَوَ ينِ نِ أَوْ ینَـهُ قَـابَ قَوْسَ
  ٧٥٣. أَدْنَی

شدم کـه   کپروردگارم نزدیچنان به ساحت قدس  هنگامی که به آسمان عروج کردم آن
  .تر بود مکا یمان کدو  ۀمیان من و אو فاصل

ـ عالم گرد ۀهم ۀאدאر ۀه مقامی در قرب حق رسید که شایستآن وجود گرאمی با قدم بندگی ب یـر  بـه تعب . دی
ه مقـام  کـ  ٧٥٤».ر دאد آن ذאت مقدّس رא به معرאج قرب و وصولیت سیربوب ۀقدم عبودیت و جذب«: אمام خمینی

ـ دُ أَنَّ مُحَمَّدًא عَبْدُهُ وَرَسُـولُهُ وَ أَشْهَ«: ت بودیر عبودیز به سبب سیرسالت آن حضرت ن هی گـوא  ٧٥٥؛»دُ عِبَـادِهِ یِّسَ
 ۀאز مقـام بنـدگی حـق بـه אدאر     کو آن وجود مبار .ور بندگانش אستאو و سر ۀدهم که محمد بنده و فرستاد می

  .אمور خلق پردאخت
  

   خلق ۀدر אدאر) آلهو علیه אهللا لیص(پیامبر אکرم  ۀسیر

ان حمل آن وجود که جز با بندگی مطلق אمکت و אمانتی رא بر عهده دאشت یئولن مسیآن حضرت بار سنگ
  :ندאشت و خدאوند خطاب به وی فرمود

אلنَّهارِ  یفِ كَإِنَّ لَ الًیأَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِ یلِ هِیإِنَّ ناشِئَةَ אلَّ الًیقَوْالً ثَقِ یکعَلَ يإِنَّا سَنُلْقِ﴿
رَّبُّ אلْمَشْرِقِ وَ אلْمَغْـرِبِ ال إِلـهَ إِلَّـا ُهـوَ      الًیهِ تَبْتِیوَ تَبَتَّلْ إِلَ كَאسْمَ رَبِّ رِکوَ אذْ الًیسَبْحاً طَوِ
ما به تو سخنی دشوאر אلقا ؛ الًیقُولُونَ وَ אهْجُرْهُمْ هَجْرאً جَمِیوَ אصْبِرْ عَلَى مَا  الًکیفَاتَّخِذْهُ وَ

تر אست  ن، موאفقت زبان و دل رא אفزאیندههنگام אز بستر برخاست هر آینه شب .خوאهیم کرد
و نـام پروردگـارت رא   . تر، که کارهای تو در روز بسیار אسـت  دאرنده و بیان سخن رא אستوאر

. هیچ خدאیی جز אو نیسـت . پروردگار مشرق و مغرب. یاد کن و אز همه بِبُر و به אو بپیوند
به وجهی پسندیده אز אیشـان  گویند صبر کن و  אو رא کارساز خویش برگزین و بر آنچه می

  .٧٥٦﴾دوری جوی

. ن معنا و مفهوم אسـت یبر هم ه همگی دאلّکאند  اتی شدهکض نسیر در ذیل אین آیات شریف، متعرאهل تف
حمـل   ۀکه الزم ،امدهای آنیغ رسالت و پیت تبلیامبر خود گذאشت، مسئولین بر دوش پیتی سنگیخدאوند مسئول

ل بـه  کـ ه و توکیبا אتصال و ت ٧٥٧.ش אستیرאحتی و آسا کت نفس و ترعبادت شبانه و مجاهد تیین مسئولیچن
آنـان بـه    ریخلـق و سـ   ۀتصال به دریای توحید אست تا אدאرعبادت شبانه א. شود ن بار بردאشته مییه אکست א אو

علمیـه رא مهیـای    ۀبخشد و قـوّ  ه رא توאن مییعمل ۀقیام شبانه אست که قوّ. شود کسوی مقصد به درستی تدאر

                                                 
  .۱۴۹، ص ۵، ج אلثقلین نور تفسیر؛ ۳۶۲، ص ۱، ج ه، אلنجف، אلمطبعة אلحیدریאلطوسي يمالאأل. ٧٥٣

نهضت زنـان  , ، به אهتمام سیّد אحمد فهری)ش. ه ۱۳۶۸ م( موسوی خمینی אهللا  وح، אمام ر)هאلصلو אسرאر( ملکوت در پروאز. ٧٥٤
  .۴۷، ص ۱ج  ،ش. ه ۱۳۵۹مسلمان، 

  .۲۱۴ ۀ، خطبאلبالغه نهج. ٧٥٥

  .۵ ـ ۱۰ /مزّمّل. ٧٥٦

  .۳۷۸، ص ۵، ج אلبیان مجمع تفسیر. ٧٥٧
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ه אستقامت و ثبات قدم و دوری אز لغزش و نشاط کن אتصالی به حق אست یبا چن ٧٥٨.سازد ق אمور مییدقا کאدرא
امل دل کر خدא باشد و به طور که دאئم متصل به ذکدهد  امبرش فرمان مییخدאوند به پ ٧٥٩.شود الزم فرאهم می

אز همه جز  رא شتنیند و خوکع حاصل عبادت، אنقطا ۀبه وسیل ٧٦٠.אو سازد ۀژیر אو ببرد و خود رא خالص و ویאز غ
ـ الت אو אعتماد نماکند و به وکقی وאگذאر یحق کتمام אمور رא به مال. خوאهد و میه אکتا همان باشد  ٧٦١אو ببرد، . دی

حق  تیقلب خود رא به مقام ربوب. ه به خدא شودرود، منقطع و متوج به مخلوقات مید אنجام دאدنش یאم هرچهدر 
  .ن אستیل همکمعنای تو ٧٦٢.ندکر אمر یخانه وאگذאرد تا אو تدب به صاحب پیوند زند و خانه رא

אیـن  و بـا   ٧٦٣ردیـ ل گیـ فکل و کیه تنها אو رא وکدهد  אش رא فرمان می گرאمی ۀبدین ترتیب خدאوند فرستاد
 ابع آالت و אسبیل عبارت אست אز قطع نظر אستقاللی אز جمکتو. جامعه بپردאزد ۀپشتوאنه به هدאیت خلق و אدאر

ــر حضــرت مســبّب  ــ. و אعتمــاد ب ــدو هرک ــام رســد، قــوییه ب ــر ن مق رم کــאز رســول א ٧٦٤.ن خلــق گــرددیت
  :ه فرمودکنقل شده אست ) وآله علیه אهللا لیص(

ن مردمـان  یتـر  ه خوאهد قـوی رکه ٧٦٥؛لْ عَلَی אللَّهِکتَوَیونَ أَقْوَی אلنَّاسِ فَلْکُیَمَنْ سَرَّهُ أَنْ 
  .ندکل کباشد پس بر خدא تو

ـ جامعـه رא بـر א   ۀسال هـدאیت مردمـان و אدאر   ۲۳خاست و  پا  ن بهیچن نیא) وآله علیه אهللا لیص(و محمد  ن ی
אش بـا بنـدگان אو    رده بـود، رאبطـه  کخود رא با خالق هستی אصالح  ۀآن وجود عزیز چون رאبط. نجام دאدאساس א

                                                 
، بیروت، مؤسّسة ه، אلطبعة אلثانی)علی گنابادی  ملّا سلطان( ي، سلطان محمد אلجنابذאلعبادة مقامات في אلسّعادة بیان تفسیر. ٧٥٨

  .۲۱۲، ص ۴ج  ، ه ۱۴۰۸אالعلمي للمطبوعات، 

 تفسـیر  فـي  אلتبیـان ؛ ۴۹۰، ص ه بن عبّاس، بیروت، دאر אلکتـب אلعلمیـ  אهللا ، عبدعباس   אبن تفسیر من אلمقباس تنویر: ک.ر٧٥٩

 غـوאمض  حقـائق  عن אلکشّاف؛ ۱۶۳، ص ۱۰، ج يאلعرب، بیروت، دאر אحیاء אلترאث يجعفر محمد بن אلحسن אلطوس بوא، אلقرآن

 فـي  אلسّعادة بیان تفسیر؛ ۷۵۵، ص ۲، ج يאلصاف تفسیر؛ ۶۳۸ـ   ۶۳۹، ص ۴، ج אلتأویل وجوه في אالقاویل عیون و אلتنزیل

  .۲۱۲، ص ۴، ج אلعبادة مقامات

، مرکز تحقیق ه، אلطبعة אلثانیيאبرאهیم بسیون، قدّم له و حقّقه و علّق علیه يאلکریم بن هوאزن אلقشیر ، عبدشارאتאإل لطائف. ٧٦٠
، אلمنثـور  אلـدر ؛ ۳۷۹، ص ۵، ج אلبیـان  مجمع تفسیر ؛۶۴۳، ص ۳ج  ،م ۱۹۸۱، אلهیئة אلمصریة אلعامة للکتاب، هאلترאث، אلقاهر

  .۲۷۸، ص ۶ ج

 ،ه ۱۴۰۴אلنجفـي،   يعشـ ، قم، مکتبة אلمریرאز یאلفتوح حسین بن عل بوאאلدین   ، جمالאلجنان روح و אلجنان روض تفسیر. ٧٦١
אللَّه کاشانی، مقدّمه و پـاورقی    ، مولی فتحאلمخالفین אلزאم في אلصادقین منهج؛ ۷۵۵، ص ۲، ج تفسیر אلصافي؛ ۴۱۸، ص ۵ج 

  .۴۸، ص ۱۰אسالمیه، طهرאن، ج  ۀאکبر غفّاری، אنتشارאت علمیّ  אلحسن مرتضوی، تصحیح علی سیّد אبو

، אلعـوאرف  لطـائف  و אلکبـری  אلمعارف شمس؛ ۳۷۹، ص ۵، ج אلبیان مجمع تفسیر؛ ۷۶ـ  ۷۷، ص هאلقشیریّ אلرسالة: ک.ر. ٧٦٢
 محمـد بـن علـي    אهللا عبـد  بوאאلدّین   محیي ,אلقرآن تفسیر؛ ۴۷۴ص  . ه ۱۴۰۵، هאحمد بن علي אلبوني، بیروت، אلمکتبة אلشعبیّ

  .۷۲۱، ص ۲ندلس، ج دאر אأل، تحقیق و تقدیم مصطفي غالب، بیروت ،)ه ۶۳۸ م(عربي،  אلمعروف بابن

  .۱۸۰، ص ۳۰، ج אلکبیر אلتفسیر. ٧٦٣

  .۱۶۰، ص هّאلنبوی אألحادیث في אلعلیّة אلرسالة. ٧٦٤

، ۳، ج אلعمّـال  کنـز ؛ ۶۰۹، ص ۲، ج אلصـغیر  אلجـامع ؛ ۱۲۲، ص ۱، بیروت، مؤسّسة אلمعارف، ج دبאأل و אللغة في אلکامل .٧٦٥
هِ  مَن«: ؛ אین حدیث به אین صورت نیز وאرد شده אست۱۰۱ ص  فـي  אلکامـل  ؛»أَحَبَّ أَنْ یَکونَ أَقْوَی אلنَّاسِ فَلْیَتَوَکلْ عَلَی אللـَّ

، دאر אلفکـر،  ه بن عدي אلجرجاني، تحقیق سهیل زکار، یحیـی مختـار غـزّאوي، אلطبعـة אلثالثـ     אهللا אحمد عبد بوא، אلرّجال ضعفاء
  .۱۶۰، ص ه؛ אلرّسالة אلعلی۲۴۱ّ، ص ۵ج  ، ه ۱۴۰۹بیروت، 
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شـوאی  یپ. ابـد ی مـی  گاه بندگی بـه مقـام ربـوبی دسـت    یه آدمی אز پاکجاری אلهی אست  سنتن یא. אصالح شد
  :باره فرموده אست در אین )אلسالم علیه(مؤمنان  ریموحّدאن אم

مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِـهِ أَصْـلَحَ   אلنَّاسِ، وَ نَیبَینَهُ وَنَ אللَّهِ أَصْلَحَ אللَّهُ مَا بَیبَینَهُ وَمَنْ أَصْلَحَ مَا بَ
  ٧٦٦.یاهُאللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْ

ان אو و مردم رא אصالح یم] ۀرאبط[خود رא با خدא אصالح کند، خدא  انیم]  ۀرאبط[هر کس 
ن جهان אو אصالح یار אکآورد، خدא  صالحار آن جهان خود رא به کس کو هر . دیفرما
  .ندک

شـود   سبت אو با حق تعیین میح نیאو هستند بر مبنای تصح ۀمدیر با آنان که تحت אدאر ۀبا אین אعتبار رאبط
فرمـوده   ،)אلسـالم  علیـه (علـی   ،مؤمنـان  ریאم. ردیگ ند، در قلب مردمان جای میک ر مییق سه در مدאر حک و آن
  :אست

  .ل شوندیند، مردمان بدو متماکه به حق عمل هرک ٧٦٧؛هِ אلْخَلْقُیمَنْ عَمِلَ بِالْحَقِّ مَالَ إِلَ

ـ ) وآله علیه אهللا لیص(رم کامبر אیپ ه אز علـی  کـ  ،در خبـری مشـهور  . تی بـود یرین مـد یאعـالی چنـ   ۀنمون
ن یآن حضـرت چنـ   אسـت،  هاله نقـل شـده   رَه، جابر بن سَمُرَه و هند بن אبییهُرَ اس، אبوعب ، אبن)אلسالم علیه(

  :ف شده אستیتوص

  ٧٦٨.اًکرَّمאلْقُلُوبِ مُ یفِوَ اًوَفِی אلْعُیونِ مُعَظَّم اًمُفَخَّم اًکانَ فَخْم ـآلِهِ یهِ وَصَلَّی אللَّهُ عَلَ ـنَّهُ أَ

ار بزرگ و بزرگوאر بود و در چشـم هـر   یدر نظر مردم بس) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא 
  .ز و گرאمی بودیها جا گرفته و عز نمود، و در دل ه بزرگ و موقّر مینندیب

رده کامبر رא پر یوجود پ ۀهم]  و غیر אو رא אز یاد بردن[یاد خدא . ت بودها همه אز مقام بندگی آن حضر نیو א
  .بود

ـ ه جز به کدر مقام بندگی چنان بود ) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא  حضـرت  . ردکـ  اری نمـی کـ اد خـدא  ی
  :دم، فرمودیپرس) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא  ۀوضع جلس ۀبار گوید אز پدرم در )אلسالم علیه(ن یحس

  ٧٦٩.] אللَّهِ[رِ کذِ  إِلَّا عَلَی قُومُیَلَا جْلِسُ وَیَلَا  ـآلِهِ وَ یهِعَلَ אللَّهُ صَلَّی ـانَ رَسُولُ אللَّهِ کَ

                                                 
  .۸۹، حکمت هغאلبال نهج. ٧٦٦

  .۲۰۴، ص ۲، ج אلحکم غرر. ٧٦٧

  .۱۵۵، ص ۱، ج طالب   أبي آل مناقب. ٧٦٨

ـ  אلشـمائل ؛ ۳۸۸، ص ۱، ج شرאفאأل أنساب؛ ۴۲۴، ص ۱، ج אلکبری אلطبقات. ٧٦٩ ، آدאبـه  و אلنبـي  خـالق أ ؛۱۶۹، ص هאلنبویّ
، ۱، ج هאلنبـوّ  دالئـل  ؛۸۲، ص خبـار אأل معاني؛ ۳۱۸، ص ۱، ج אلرضا خبارأ عیون؛ ۲۳ص  ، ه ۱۳۷۸، مطابع אلهاللي، هאلقاهر
 ،אلمصـطفی  بـأحوאل  אلوفـاء ؛ ۱۴ص ، طبرسـی  خالقאأل مکارم؛ ۲۰۵، ص ۱، ج אلمصطفی حقوق بتعریف ءאلشفا؛ ۲۹۰ص 
 فـي  אلغابـة  سدأ؛ ۲۶۲، ص ۱، ج אلزهدیات و אلحدیث علم في אلحدאئق کتاب؛ ۱۵۹، ص ۱، ج هאلصفو صفة؛ ۴۶۹، ص ۲ ج

، ۲، ج ثـر אأل عیـون ؛ ۲۷۷، ص ۱۸، ج ربאأل نهایـة ؛ ۷۸، ص ۲، ج دمشـق  تـاریخ  مختصـر ؛ ۳۲، ص ۱، ج هאلصـحاب  معرفة
؛ ۴۴۷، ص ۱ج ، אألعـالم  و אلمشـاهیر  طبقات و אإلسالم تاریخ؛ ۲۱۷، ص ۱، ج أسماء אلرّجال في אلکمال تهذیب؛ ۴۱۵ ص
؛ ۳۷، ص ۶، ج هאلنهایـ  و אلبدאیـة ؛ ۲۴، ص ۱ج  ،אلزمـان  حـوאدث  مـن  یعتبـر  مـا  معرفـة  يفـ  אلیقظان عبرة و אلجنان مرآة
 أنفـس  أحـوאل  يف אلخمیس تاریخ؛ ۲۷۴، ص ۸، ج אلزوאئد مجمع؛ ۶۷، ص אلرسول شمائل ؛۶۰۳، ص ۲، ج کثیر   אبن  سیرة
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اد یخاست مگر به  نمی نشست و بر چ مجلسی نمییه در) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא 
  .خدא

و . ن رحمـت و محبـت  یو قدرت در عـ  عزتشود؛  اد حق موجب ظهور صفات אلهی در آدمی مییאُنس به 
אمور برخـوردאر   ۀی אز قوّت و هیبتی شگفت در אدאریمت و خوشروین مالیدر ع) وآله علیه אهللا لیص(رم کامبر אیپ
رسـول   ۀوضع جلسـ  ۀبار گوید אز پدرم در )אلسالم علیه(ن یحضرت حس. بتی ناشی אز بندگی حقیقوّت و ه. بود

  :دم، فرمودیپرس) وآله علیه אهللا لیص(خدא 

یسَ بِفَـظٍّ  نَ אلْجَانِبِ، لَیِّسَهْلَ אلْخُلْقِ، لَدَאئِمَ אلبِشْرِ،  ـآلِهِ  وَ یهِعَلَ אللَّهُ صَلَّی ـانَ رَسُولُ אللَّهِ  کَ
  أَنَّ عَلَـی کـ لَّمَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ کإِذَא تَ...  ابٍ وَلَا مَدَّאحٍوَلَا عَیِّلَا فَحَّاشٍ یظٍ وَلَا صَخَّابٍ وَلَا غَلِوَ

  ٧٧٠.تَنَازَعُونَ عِنْدَهُیلَا کلَّمُوא وَتَ تَکرَ فَإِذَא سَیرُؤُوسِهِمُ אلطَّ

وسـته خوشـرو و خوشـخوی و نـرم بـود؛ خشـن و       یپ) وآلـه  علیـه  אهللا لیص(رسول خدא 
هنگـام  ...  کـرد  نبود و کسی رא زیاد مـدح نمـی   بجویسر و فحّاش و ع کخو و سب درشت

אی نشسـته   گویا بر سرهایشان پرندهرد ک سخن گفتن چنان حاضرאن رא به خود جذب می
 و گفتنـد  میشد آنان سخن  ت میکچون ساو  )شد ده نمییאز אحدی نفس شن یعنی(אست 

  .ردندک مطلبی نزאع نمی ۀبار در حضور آن حضرت در

رســول خــدא . ی وجــود ندאشــتیبجــویی و خشــونت و عیت آن حضــرت تنــدخویرین در مــدیــא بــر بنــا
ـ رد و بـا وجـود א  کـ  ی و مالطفـت مردمـان رא אدאره مـی   یبـا خوشـرو  ) وآله علیه אهللا لیص( ن یه و چنـ یـ ن روحی
رد، نـه بـر   کـ  ت مـی یریآن حضرت بر قلب مردمان مد. آنان برخوردאر بود ۀیی، אز قدرتی کامل در אدאرخوردهابر

 ۀאو بنـد . ند، مُطـاع بـود  کرد و אز سر تفرعن برخورد یار گکهای אستبدאدی رא به  وهیه شک بدون آن. شانیجسم א
  .ردک ومت میکها ح رو بر قلب نیمتوאضع خدא بود و אز هم

روی אز رאه و یـ پ. شـود  אمور مـی  ۀعزت حقیقی در אدאر ه موجب قدرت وکحضرت אست  آن ۀتأسی به سیر
  .ماالت منتسب شودکن صفات و یه بخوאهد به بهترکسی کرسم آن حضرت، אنتسابی אست عالی برאی 

مؤمنـان   ریـ אم. هـم وאجـد بـود    بـت رא بـا  یهـا محبـت و ه   قلـب  ۀدر אدאر) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא 
  :فرمود می ،نمود ف مییهرگاه آن حضرت رא توص )مאلسال علیه(

ـ د ه אبتدא אو رא مـی کسی ک ٧٧١؛مَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُیهَةً هَابَهُ وَمَنْ رَآهُ بَدِ بـت  ید אز אو هی
  .شد رد אز دوستدאرאن حضرتش میک برد و چون با آن حضرت معاشرت می می

                                                                                                                                            
 ؛۲۴۰، ص ۱ج  . ه ۱۳۰۲، אلـرزאق  عبد، مطبعة عثمان هولی، אلقاهر، אلطبعة אألي، حسین بن محمد بن אلحسن אلدیار بکرنفیس
  .۲۵، ص ۱، ج هאلصحاب حیاة؛ ۱۵۱، ص ۱۶، ج نوאرאأل بحار؛ ۱۶۱، ص ۴، ج حیاءאأل یبتهذ في אلبیضاء אلمحجّة

  .همان. ٧٧٠

 ۱۴۱۰אلتـرאث،   ولی، بیـروت، دאر زید عمر بن شَبَّة אلنمیري، حقّقه فهیم محمد شلتوت، אلطبعة אأل بوא، هאلمنوّر אلمدینة تاریخ. ٧٧١
؛ ۵۸۱، ص ۲، ج אلشفاء بتعریف حقوق אلمصطفی؛ ۵۸، ص رسولشمائل אل؛ ۳۹۲، ص ۱، ج شرאفأنساب אأل؛ ۶۰۵، ص ۲ج  . ه

، ۲، ج مختصر تاریخ دمشق؛ ۱۸، ص خالقمکارم אأل؛ ۲۶۰، ص ۱، ج کتاب אلحدאئق؛ ۴۷۱، ص ۲، ج אلوفاء بأحوאل אلمصطفی
انَ بِالتَّوَאضُـعِ  مَعَ أَنَّهُ کَ  رُسُلُ کسْرَیفِي אلنُّفُوسِ حَتَّی אرْتَاعَتْ  مَهِیباً عَظِیماً انَکَ«: نویسد باره می شهرآشوب در אین  ؛ אبن۶۷ص 

  .۱۲۶، ص ۱، ج شهرآشوب  אبن مناقب ؛»لَا یَقْلِیهِ مُصَاحِبٌ وَلَا یَتَبَاعَدُ عَنْهُ مُقَارِبٌ  فِي אلْقُلوبِ حَتَّی وَکانَ مَحْبُوباً مُوصُوفاً
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   .هی אستتوفیق مدیریت بر قلب ناشی אز توفیق قرب אل

رم کـ امبر אیـ אز پ. افتـه אسـت  یتـری   تر אست که توفیق قرب بیش کسی موفقت، آن یرین نحوه אز مدیدر א
  :ه فرمودکنقل شده אست ) وآله علیه אهللا لیص(

ن مـردم  یتر عزته با کس دوست دאرد کهر  ٧٧٢؛تَِّق אللَّهَیَونَ אَعَزَّ אلنَّاسِ فَلْکیَمَنْ أَحَبَّ أَنْ 
  .ندکشه یאلهی پباشد، پس تقوאی 

ن قدرت، صـالبت و  یتر کند، به بیش دنگهدאری میخو ،ند و به آن مالحظهک حق می ۀکس که مالحظ آن
  :فرموده אست )אلسالم علیه(ان علی یشوאی متّقیپ. ابدی رאمت دست میک

  .سازد ن نمییزتریرאمتی چون تقوא، אنسان رא عزکچ یه ٧٧٣؛رَمَ أَعَزُّ مِنَ אلتَّقْوَیکلَا 

. شـود  ت وאصـل مـی  یـ زאل حق متصل و بـه ربوب یای قدرت الیه آدمی به درکب تقوאی אلهی אست به سب
ه کلیدی دست یافتـه אسـت کـه    افته و مقرّب درگاه حق شده، بیان خود و خدא رא یم ۀکه توفیق אصالح رאبط آن

  :ه فرمودک نقل شده אست )אلسالم علیه(אز علی . موאنع אصالح אمور אست ۀکنند ها و رفع قلب ۀگشایند

  .אست]  و אصالح[قوא کلید صالح ت ٧٧٤؛مِفْتَاحُ אلصَّلَاحِ  אلتَّقْوَی

ـ گـرאن متوسّـل بـه ر   یر برאی جذب دیت بر قلب، مدیریدر مد ـ سـازی، فر اهرا و ظی ع و یـ ب و دروغ، تطمی
رحمـت و   هکـ گـاه   آن. د و فشار و تجبّر و אسـتبدאد رאه بَـرد  یه مردمان رא با تهدکازی ندאرد ین. شود ق نمییتحم

در نسبتی که بـا  . دهد برאی حفظ حق אست אز سر حق אست و زمانی که صالبت و شدت نشان میگذشت دאرد 
ـ ست و با رفـع א ینی و خودخوאهی نیسازد خودب برقرאر می دیگرאن ت אو رא یریه مـد کـ ان אو و آنـان  یـ ن مـانع، م ی

عـالَم رא خـرج    ۀאگـر همـ  . شود ی فرאهم نمیقدرت אلهن אلفت جز به یא. شود قی برقرאر مییאند אلفتی حق رفتهیپذ
ه אلفـت  کـ ننـد  کان برقرאر شود چون خدא نخوאهد، نتوאنند و אگر عـالَمی تـالش   یان آدمیقی مینند تا אلفتی حقک
  .نتوאنند ،نندکقی رא بشیحق

ـ لَلُوبِهِمْ وَینَ قُعاً مَّا أَلَّفْتَ بَیאلْأَرْضِ جَمِ ينَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِیأَلَّفَ بَوَ﴿ نَّ אللَّـهَ أَلَّـفَ   کِ
روى زمـین   ه אگـر آنچـه در  کـ شان אُلفت אنـدאخت،  یها ان دلیو م؛ مٌکیزٌ حَینَهُمْ إِنَّهُ عَزِیبَ

نى، ولـى خـدא   کشان אُلفت برقرאر یها ان دلیتوאنستى م  ینم ،کردى  یאست همه رא خرج م
  .٧٧٥﴾אست مکیه אو توאناى حکان آنان אُلفت אندאخت، چرאیه مکبود 

  :رده אستکان یان مؤمنان رא بیم رאه محبوب شدن میرکست و قرآن א ها به دست אو پیوند دل

                                                 
» مَـنْ سَـرَّهُ  «؛ ۱۲۲، ص ۱، ج אألدب و אللغـة  في املאلک؛ ۲۰۶، ص ۲، ج يאلیعقوب تاریخ؛ ۲۳۰، ص ۲، ج אلتبیین و אلبیان. ٧٧٢

  . آمده אست» مَنْ أَرَאدَ«؛ ۲۸۵، ص ۷۰، ج نوאرאأل بحار؛ ۱۰، ص ۲، ج ۳۵۱، ص ۱، ج کنزאلفوאئد؛  آمده אست

؛ ۱۲۴، ص ۱، ج אلمسـتطرف ؛ ۲۷۸، ص ۱، ج אلفوאئد کنز؛ ۵۹ص , אلرسول آل عن אلعقول تحف؛ ۲۶۴، ص אلصدوق אمالي. ٧٧٣
، ۲، ج هאلمـودّ  ینـابیع ؛ ۲۸۸؛ ص ۷۰، ج نـوאر אأل بحـار ؛ ۱۲۹، ص هאلزّندقـ  و אلبـدع  أهـل  علـی  אلرّد في אلمحرقة عقאلصّوא
  .۱۱۴ ص

  .۴۶، ص ۱، ج אلحکم غرر. ٧٧٤

  .۶۳ /אنفال. ٧٧٥
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مـان آورده و  یه אکـ  سـانى ک؛ نُ وُدّאًجْعَلُ لَهُمُ אلرَّحْمَیَعَمِلُوא אلصَّالِحَاتِ سَینَ آمَنُوא وَإِنَّ אلَّذِ﴿
 قـرאر ] هـا  در دل[تـى  محبرحمان برאى آنان ] خدאى[زودى אند، به  ردهکسته یارهاى شاک
  .٧٧٦﴾دهد  یم

دهد و آنـان رא محبـوب    شان محبت قرאر مییند، خدא برאא ده مؤمن و אز نظر אعمال صالحیه אز نظر عقک آنان
  .مؤمن אست های ن رאز نفوذ در دلیא ٧٧٧.شود شان مییه אهای دیگرאن متوج ند و دلک گرאن میید های دل

ر و یرش مـد یزאن پذیی אنسان بر خودش אست و میزאن توאنایبه م ها قلب ۀحقیقت آن אست که توאنایی אدאر
  :ه فرمودکنقل شده אست ) وآله علیه אهللا لیص(رم کאز رسول א. ستא نفوذ و قدرت אو ناشی אز خدאترسی אو

  ٧٧٨.ءٍ يلِّ شَکُخِفِ אللَّهَ أَخَافَهُ אللَّهُ مِنْ یَمَنْ لَمْ ءٍ وَ يلَّ شَکمَنْ خَافَ אللَّهَ أَخَافَ مِنْهُ 

خدא אو رא אز  کس אز خدא نترسدز رא אز אو بترساند و هر یخدא همه چ کس אز خدא بترسدهر 
  .ز بترساندیهر چ

  .شود ت رحمانی متصف مییی و به ربوبدهد، به قدرت אلهی متک سی قرאر میار رא بر خدאترکه אساس ک آن
 هرکه ترسید אز حق و تقوא گزید

  

 ٧٧٩یدترسد אز وی جن و אنس و هرکه د  
  

 אند که مِهر و هیبت رא با هم گرد آنان کسانی. شود کنند، אمور تسلیمشان می که خود رא تسلیم حق می آنان
אز . زدیـ خ می حقیقی אز אطاعت و بندگی حق بر ۀعزت و توאن אدאر. کنند אدאره میرא  ها قلبآن  ۀאند و אز ثمر آورده
  :ه فرمودکنقل شده אست  )אلسالم علیه(مؤمنان  ریאم

رِ بَـذْلٍ  یـ طَاعَةً مِـنْ غَ یرِ مَالٍ وَمِنْ غَ يغِنًیرِ سُلْطَانٍ وَبَةً مِنْ غَیهَیرَةٍ وَمَنْ أَرَאدَ عِزא بِلَا عَشِ
  ٧٨٠.کلَّهُ كَجِدُ ذلِیعِزِّ طَاعَةِ אللَّهِ فَإِنَّهُ   ةِ אللَّهِ إِلَییتَحَوَّلْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِیفَلْ

بت باشد و بدون یز باشد و بدون قدرت دאرאی هیعز لهیخوאهد بدون قوم و قب س میکهر
ـ از باشد و بدون بذل و بخشش فرمانش رא برند، پـس با ین ثروت بی ـ د אز زی  ذلـت ر بـار  ی

  .ها رא دאرد نیه אو تمام אکطاعت خدא منقلب شود  عزتنافرمانی خدא به 

بـر   و شـود  אی وی فرאهم مییت بر قلب برند و آمرک نفوذ می ها قلبه אنسان אلهی در کل אست ین دلیبه א
نـد،  ک ار مـی کـ ه برאی خدא کمادאم . ط אستست، بر אمور مسلن نسبت אیه آدمی در אکمادאم . گردد ط میکار مسل

                                                 
  .۹۶ /مریم. ٧٧٦

  .۳۲، ص אسرאر عبادאت: ک.ر. ٧٧٧

، ۱، ج אلصـغیر  אلجامع؛ ] مختصر אختالف با[ ۲۶۵، ص ۱، ج אلشهاب مسند؛ ۴۰، ص אلعقول تحف؛ ۱۶ـ   ۱۷، ص אلموאعظ. ٧٧٨
، ۲، ج אلخـوאطر  تنبیـه ؛ ۱۳۹، ص ۱ج אلمطبعـة אلحیدریـه،    אلنجـف،  ،אلطوسـي  ماليأ: )אلسالم علیه(؛ و אز אمام صادق ۸۸ص 
  .۹۰ ص

  .۱۴۲۵ه سبحانی، دفتر אوّل، بیت  ـ، به کوشش توفیق مثنوی معنوی. ٧٧٩

، ۲، ج شـرאف אأل أنسـاب : ؛ قریـب بـه همـین   ۷۵ـ   ۷۶، ص אلسـالم    هعلیـ  طالـب    أبـي  بن علي אلمؤمنین  أمیر خصائص. ٧٨٠
ــاریخ؛ ۱۱۳ ص ــوبي ت ــل؛ ۲۰۶، ص ۲، ج אلیعق ــي אلکام ــة ف ــه؛ ۱۲۲، ص ۱، ج دبאأل و אللغ ؛ ۵۱، ص ۱، ج אلخــوאطر تنبی
، نوאرאأل بحار؛ ] مאز אمام سجّاد علیه אلسال[ ۲۴۹، ص )אلحسنی אللَّه سماءأ شرح( אلصفات و אللَّه אسماء شرح في אلبیّنات  لوאمع

  ]. אلسالم אز אمام مجتبی علیه[ ۱۳۹، ص ۴۴، ج نوאرאأل بحار؛ ] אلسالم אز אمام صادق علیه[ ۱۹۲، ص ۷۸ج 
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ط אلهی، אمور بر آدمـی مسـل   ۀن אین رאبطه و بیرون شدن אز رאبطسازد و با رها ساخت ر אو میکار رא مسخخدאوند 
  :ن آمده אستیقت چنین حقیبا אیدر دאستانی ز. ندک ر میکار אنسان رא مسخشود و  می

ه قـومی آن رא  کگه درختی אست یدر فالن جا«: ل عابدی بود، وی رא گفتندیאسرאئ در بنی
אز جای برخاست، تبر بـر   ن خشم گرفت،یب دآن عابد رא אز بهر خدא و تعص ».ندپرست می

ری بـه  یـ به صفت پ سیאبل. ست گردאندیو ن یخ بردאردو رفت تا آن درخت אز ب دوش نهاد
گـه تـا آن درخـت    یبـه فـالن جا  «: روی؟ گفـت  جا مـی که کد یرאه وی شد، אز وی پرس

بـا وی   ».زدیـ ن אز دست تـو برنخ یه אکرو به عبادت خود مشغول باش «: گفت ».نمکبر
دست אز من بازگیر تا «: تس گفیאبل. وی نشست ۀنیفتاد و عابد بر سیس بیخت، אبلیبرآو
خـدאی رא   ،אی عابـد «: אبلیس گفـت . אز وی بدאشتدست  ».میوو بگیکسخن ن کتو رא ی

ن یند تو رא بـد کد تا بریغامبری رא فرمایند، پکد یبا ن درخت برمییغامبرאن هستند، אگر אیپ
ـ ن درخـت و مـن אز א  یندن אکאست بر که البدنه، «: عابد گفت ».אند نفرموده ار بـاز  کـ ن ی

ـ ختیگر باره به هم برآوید ».نمکنگردم تا تمام  אبلـیس  . یس بیفتـاد ند و عابد بِه آمد و אبل
ـ ه אکـ ونت تو بر مردمان אست، چه باشد ئو م یشیتو مردی درو ،אی جوאنمرد«: گفت ن ی
ر زیـر  نـار د یאند و من هر روز دو د ست و تو رא بدאن نفرمودهیه بر تو نکنی کار در باقی ک

عابـد   ».نـی کشان نفقـه  یه بر אکگر رא، یبود و هم عابدאن د کبالین تو کنم، هم تو رא نی
ار کـ نار خـود بـه   ید کدینار به صدقه دهم و ی کی«: گفت خود با. ن گفتِ وی بماندیدر

غـامبرم تـا بـر مـن     یאنـد، و نـه پ   ن نفرمودهیه مرא بدکنم کن درخت بریه אکبرم بهتر אز آن
 .ن خودیر بالید در زینار دیگر روز بامدאد دو دید. ن سخن بازگشتیپس به א ».دیوאجب آ
تبر بردאشـت، و  . خشم گرفت. دیز ندیچ چیه هکم ین تا روز سیگر همچنیروز د. برگرفت

ـ ه אکـ ار برگـرد  کن یאز ،אی مرد«: س به رאه وی آمد و گفتیند، אبلکرفت تا درخت بر ن ی
אبلیس عـاجز  فتاد و به دست یختند و عابد بیبه هم برآو ».زدیار هرگز אز دست تو بر نخک

ن بـا مـن   کـ ن تا بازگردم، لکمرא رها «: عابد گفت. ردکی و کگشت و אبلیس قصد هال
ل אز بهـر  کـه در אو אز آن«: گفـت  »نون تـو بِـه آمـدی؟   کل چرא من بِه آمدم و אאوه کبگو 

ه بـرאی  هرکـ . مرא مسخر تو کرد هאلعزّ ی و دین خدאی رא خشم گرفتی، ربّخدאی برخاست
ا یش و אز بهر دنیبهر طمع خونون אز کא. ند، مرא بر وی دست نبودکاری کخدא با אخالص 

  ٧٨١.»امدی و مقهور من گشتییخشم گرفتی، تابع هوאی خود شدی، الجرم بر من برن

خـدא، ربّ אمـور אسـت و     ۀאنسـانِ بنـد  . کار و אمور عالم אستאنسانها در برخورد با  ۀאین دאستان، حدیث هم
. ه عاصی شود، مرعوب אمور شودک و آنش شود ه عبد شود، אمور مقهورک آن. خود، مسخّر אمور אست ۀאنسانِ بند

صل به ریسمان سست خـود  ر אوست و وقتی متیسمان אستوאر אلهی אست، אمور مسخه אنسان متصل به رکمادאم 
ه ناشـی  کبت تقوאست، آن אبّهتی یابد، هید ظهور یت بر قلب بایریه در مدکزی یآن چ. ر אمور אستشد، אو مسخ

بـه   )هم אلسـالم یعل(ای آن حضرت یو אوص )وآله علیه אهللا صلی(رم کאه رسول کزی یآن چ. אز بندگی حق אست
  :آورده אست )وآله علیه אهللا صلی(ف رسول خدא یدر توص )אلسالم علیه(زمخشری אز قول علی . تمام معنا دאشتند

                                                 
אلدین אلمیبدي، به سعی و אهتمـام    אلفضل رشید بوא، אنصاری אهللا  عبد خوאجه تفسیر به معروف برאرאأل عدّة و سرאرאأل کشف. ٧٨١

  .۷۲۳ـ  ۷۲۴، ص ۲ج  ،ش ۱۳۷۱אنتشارאت אمیرکبیر،  ۀمؤسّسعلی אصغر حکمت، چاپ پنجم، 
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  ٧٨٢.وאلَّمُکَتَ تَکَرَ فَإِذَא سَیرُؤُوسِهِمُ אلطَّ  أَنَّ عَلَیکلَّمَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ کإِذَא تَ
אی  شان پرندهیا بر سرهایخاموش بودند گو شدتنانش به یگفت همنش چون سخن می

  .آمدند گشت آنان به سخن می نشسته אست و چون خاموش می

در وصـف אو   ،)אلسـالم  علیـه (علی  ،مؤمنان ریان و אصحاب אمیعیگر אز شیسانی دکصَعْصَعَة بن صوحان و 
  :אند گفته

رِ אلْمَرْبُوطِ ینَّا نَهَابُهُ مَهَابَةَ אلْأَسِیادٍ وَکُسُهُولَةَ قِنَ جَانِبٍ وَشِدَّةَ تَوَאضُعٍ وَیِّأَحَدِنَا لَکنَا یانَ فِکَ
  ٧٨٣.رَأْسِهِ  اِف אلْوَאقِفِ عَلَییَّلِلسَّ

ار متوאضع و فروتن یم و بسیمال ؛ی אز ما بودیکان ما همچون یدر م )אلسالم علیه(علی 
بر ]  برهنه[ ریه با شمشکسی کبسته אز  که אسیر دست میبت دאشتیبود و ما چنان אز אو ه

  .دאرد ، هیبتستاده باشدیسرش א

ی אز ما بـود،  یکه بود مثل کان ما یوی در م« :گفتند آنان می. ن بودیان אصحابش چنیان در میقپیشوאی مت
ـ نشست و با א یم میگفت ه میکجا  د و هریشن م مییگفت چه میآمد و هر خوאندیم می که אو رא میبه هر جانب  ن ی
ار یه بسـ کـ نـد  کخدא אبوאلحسن رא رحمـت  «: س بن سَعْد گفتیه به قِیروزی معاو ٧٨٤.»بتی دאشتیحال چنان ه
هم با  )وآله علیه אهللا صلی(آری رسول خدא «: س پاسخ دאدیق» .طبع و אهل شوخی بود کفته و خوشخندאن و ش

ـ אز אولـی تـو   . زد رد و به آنان لبخند میک ارאن خود مزאح میی خـوאهی   گـری دאری و مـی  ین سـخن منظـور د  ی
طبعی، هیبتش אز شیر گرسنه  رویی و شوخ گشاده ۀبدאن که به خدא سوگند با هم. یریب بگیگونه بر علی ع نیبد

  ٧٨٥».بت دאرندیم و هیه سفلگان و אرאذل شام אز تو بکچنان  هم بیشتر بود و آن هیبت تقوא بود نه آن

یابند و  نی دست میبتی ربّایب אلهی به هآنان به سبب توفیق در تقر. אند هنگو نینبوی א ۀشدگان سیر تربیت
أس یت خود هرگز دچار سستی و یریآنان در مد. ابندی بندگی حق، نفوذ و אقتدאر و عظمت و رفعت می ۀبه وאسط
 ۀربـار אمـام خمینـی د  . سته محفوظ אستویتشان پیدهند و אستقالل و حرّ ر حق نمییشوند، تن به אطاعت غ نمی
  :سدینو قت میین حقیא

ۀ وאسط به. ت אستیه باطن آن آزאدی و ربوبکی אست یبها بندگی خدא گوهر گرאن
وא و سلطنتها در تحت تمام ق یه و אفنایزکمر ۀوאحد ۀعبودیت حق و توجه به نقط

عوאلم  ۀب پیدא شود که قهر و سلطنت بر همه، چنان حالتی در قلیאله ۀسلطنت مطلق
یشگاه ربوبیت و آنها که ه جز در پکدא شود یروح، حالت عظمت و رفعتی پ و אز برאی ،ندک

                                                 
אلفضـل אبـرאهیم،    بـو אمحمد אلبجاوي، محمـد     محمود بن عمر אلزمخشري، تحقیق عليאهللا ، جارאلحدیث غریب في אلفائق. ٧٨٢

  .۱۳، ص ۱، ج ه، عیسی אلبابي אلحلبي و شرکاه، אلقاهرهאلطبعة אلثانی

  .۲۵، ص ۱، ج אلحدید   أبي אبن شرح. ٧٨٣

، אلجـوאهر  معـادن  و אلـذهب  مـروج ؛ ۱۰۰، ص )אلسـالم   لیـه ع( طالـب    أبـي  بـن  علـي  אلمؤمنین  أمیر مامאإل مقتل: ک.ر. ٧٨٤
علـي אسـماعیل بـن     بـو א، مـالي אأل؛ ۴۲۱، ص ۲نـدلس، ج  دאر אأل ،بیروت ،)ه ۳۴۶ م(אلحسن علي بن אلحسین אلمسعودي  بوא

؛ ۴۴، ص ۳، ج صــحابאأل ســماءأ فــي ســتیعابאإل؛ ۱۴۷، ص ۲ج  אلقاســم אلقــالي אلبغــدאدي، بیــروت، دאر אلکتــاب אلعربــي،
אلبیـت   ، مؤسّسـة آل ه، אلطبعـة אلثانیـ  )هشـتم  ۀسـد  م(محمد אلحسن بن محمد אلدیلمي  بوא ,אلمؤمنین صفات في אلدین  أعالم
 نجـاح  و אعيאلد عدّة؛ ۶۴، ص ۱، ج אلسالطین و כאلملو سیر في אلثمین אلجوهر؛ ۱۵۰ص  . ه ۱۴۰۹حیاء אلترאث، بیروت، إل

  .۱۸۴، ص ۱ج , אآلمال منتهي؛ ۲۰۹، ص אلسّاعي

  .۲۵، ص ۱، ج אلحدید    یأب אبن شرح. ٧٨٥
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و אگر به حسب . ها، אطاعت ذאت مقدّس حق אست، سر به אطاعت אحدی ننهدאطاعت آن
فتد و یسی باشد، قلب رא אز آن لرزه نکش آمدن روزگار در تحت سلطه و قدرت یپ

  ٧٨٦.ت نفس محفوظ بماندیאستقالل و حرّ

  خود و خدא ۀح رאبطتأکید بر אصال

دאدن هـر אمـری بـه      روאن خـود رא بـرאی אنجـام   یارאن و پیه کچنان بود  )وآله علیه אهللا صلی(رم کامبر אیپ ۀسیر
حی بـه אصـالح   ن אصـال یه مسلمانان پس אز چنکرد ک آن حضرت تالش می. خوאند شان با خدא می ۀאصالح رאبط
ـ ا بـر א یی گوامبر، خود شاهدیل دعوت پאو ۀمرحل. אمور بپردאزند   ه رسـول خـدא   کـ אز زمـانی   ؛قـت אسـت  ین حقی

אی بـرאی   ن دورאن مقدّمـه یא. خوאند مبعوث شد، אفرאد رא به صورت پنهانی به אسالم فرא می )وآله علیه אهللا صلی(
مان آورده بودنـد  یא )وآله علیه אهللا صلی(امبر یه به خدא و رسالت پکدتی و روحانی آنان بود یت عقیآمادگی و ترب

  ٧٨٧.ساخت م و אستوאر میکاروی خود دאشتند، محیه روکز آنان رא در برאبر مسائلی ینو 

 آن حضـرت بـا  . אنسان با خدא אستوאر بود ۀبر مبنای تحول رאبط ،که فرאهم ساختلی در تحو ،روش پیامبر
 نش אجتمـاعی یـ نـی و ب یب ردن جهـان کـ אنسان با خدא بر אساس دگرگون  ۀدگرگون کردن אنسان و אصالح رאبط

ی و کـ نش و سـاختمان אدرא یدگرگون ساختن ذهن و قلب و ب. تی خاص و نظمی نو برقرאر ساختیریאنسانها، مد
ل אعتقادی و אخالقی، مناسبات آن حضرت با تحو ٧٨٨.ز هستیگرאن نیعاطفی אنسان، دگرگونی در روאبط אو با د

ن شـاهد بـر   ین و אسـتوאرتر یربـات یی، زکـ های م ر نزول سورهیس. ت جامعه رא دگرگون ساختیریאجتماعی و مد
ه کـ  ٧٨٩،رسـالت  ۀجانبـ  ق همـه ها با خدא به منظور تحقـ אنسان ۀکید فرאوאن بر אصالح رאبطتأ .ن אمر אستیتحقق א
رم کـ امبر אیـ ه بر پکאی  ن سورهیند و نخستک ها رא متحول به אسم ربه אنسانکن بود یت آن حضرت אیجهت ترب

  :ردکص در برنامه و مدیریت آن حضرت مشخ ری رאیگ ن جهتیא ٧٩٠نازل شد، )وآله علیه אهللا صلی(

                                                 
، ش ۱۳۷۴چاپ ششم، مؤسّسه تنظیم و نشر آثار אمـام خمینـی،    ،)ش ۱۳۶۸ م( موسوی خمینی אهللا  ، אمام روححدیث چهل. ٧٨٦

  .۲۱۸ص 

  .۲۶۰، ص ۱، ج عظمאألَ אلنبي سیرة من אلصحیح. ٧٨٧

  .۲۳ص  ،ش. ه ۱۳۵۷אنتشارאت آسیا،  ۀאلدین فارسی، مؤسّس  ، جاللאسالم تکاملی قالبאن: ک.ر. ٧٨٨

و  ۱۰۱ـ   ۱۰۴ص  .ش ۱۳۵۵مهدی جعفری، אنتشارאت قلـم،   ، مهدی بازرگان، به אهتمام سیّد محمدقرآن تحوّل سیر: ک.ر. ٧٨٩
  .۱۶۸ـ  ۱۶۹

 ؛علق אسـت  ۀمبارک ۀאوّل سور ۀپنج آی) آلهو علیه אهللا یلص(شده بر پیامبر אکرم  قول صحیح آن אست که نخستین آیات نازل. ٧٩٠
 بـن  אهللا אلولید محمد بـن عبـد   بوא، אآلثار من فیها جاء ما و مکة أخبار؛ ۱۹۵، ص ۷، ج אآلثار و حادیثאأل في אلمصنّف: ک.ر
، אلبخـاري  صحیح؛ ۲۰۴، ص ۲ج  . ه ۱۴۰۳ندلس، ، بیروت، دאر אألهحمد אألزرقي، تحقیق رشدي אلصالح ملحس، אلطبعة אلثالثأ

، ۲، ج אلبیهقـي  אلنبـوّة  دالئل ؛۱۶۱، ص ۳۰، ج אلطبري تفسیر؛ ۱۹۷ـ   ۲۰۰، ص ۲، ج مسلم صحیح؛ ۵۶۶ـ   ۵۶۷، ص ۶ج 
ـ  אلمستدرک؛ ۱۵۵ـ    ۱۵۷ص  ـ  אلسـیرة  جوאمـع ؛ ۵۲۹، ص ۲، ج אلصـحیحین  یعل ، ۱۰، ج אلتبیـان  تفسـیر ؛ ۳۶ص  ,هאلنبویّ
אلدین אحمد بن علـي بـن حجـر      ؛ شهاب۹۰، ص ۲، ج دمشق تاریخ ختصرم؛ ۵۱۴، ص ۵، ج אلبیان مجمع تفسیر؛ ۳۷۸ ص

אلبـاقي،    بن بـاز، محمـد فـؤאد عبـد    אهللا بن عبد אلعزیز عبد، تحقیق אلبخاري صحیح شرحب אلباري فتح، )ه ۸۵۲ م(אلعسقالني 
אلدین محمـد   ، بدرאلقرآن ومعل في אلبرهان؛ ۹۳۱و  ۸۷۶ ـ ۸۷۷، ص ۸ج ،  ه ۱۴۱۰، هولی، بیروت، دאر אلکتب אلعلمیאلطبعة אأل
، אلمنثور אلدر؛ ۲۰۶ـ   ۲۰۷، ص ۱، ج ه، بیروت، دאر אلمعرفهאلفضل אبرאهیم، אلطبعة אلثانی بوא אلزَرْکشي، تحقیق محمد אهللا بن عبد

 ،م ۱۹۷۳، هبیروت، אلمکتبـة אلثقافیـ   بکر אلسیوطي،  بيאאلرحمن بن  אلدین عبد  ، جاللאلقرآن علوم في تقانאإل؛ ۳۶۸، ص ۶ج 
 علمـي ، بیـروت، مؤسّسـة אأل  هאهللا אلزنجـاني، قـدّم لـه אحمـد أمـین، אلطبعـة אلثالثـ        عبـد  بوא، אلقرآن تاریخ؛ ۳۲ـ   ۴۲، ص ۱ج 
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عَلَّمَ بِالْقَلَمِ  یرَمُ אلَّذِکאلْأَ کאقْرَأْ وَ رَبُّخَلَقَ אلْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ  .خَلَقَ یאلَّذِ كَאقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّ﴿
   ٧٩١﴾عْلَمْیعَلَّمَ אلْإِنْسانَ مَا لَمْ 

و پروردگار  بخوאن .دیآفر) زکیآو( ز عَلَقאنسان رא א .دیه آفرکبه نام پروردگارت  بخوאن
آنچه رא که אنسان  .قلم آموخت ۀهمان کس که به وسیل .אست] مانیرک[ن یتر میرکتو 
  .آموخت] ج به אویبه تدر[دאنست   ینم

 )وآلـه  علیـه  אهللا صلی(رم کتی رسول אیریرده אست و مشی مدکص کریم جهت رא مشخب قرآن یترت نیبد
گذאشـت، فرمانـده و    می سی وאکجنگ رא به  ه وقتی فرماندهیِکن بود یآن حضرت چن ۀسیر. ین אمتدאد بوددر א
 نهادن در میدאن אصالحات אجتماعیخود با خدא و سپس گام  ۀآورد و آنان رא به אصالح رאبط میان رא گرد یسپاه
نقـل   )אلسالم علیه(אز אمام صادق  .نندکאللَّه و برאی אو و در رאه אو אقدאم  ه به אسمِبه אینک. خوאند سیاسی فرא می ـ

  :ه فرمودکشده אست 
هِ یدَیَنَ یةً، دَعَاهُمْ فَأَجْلَسَهُمْ بَیَّبْعَثَ سَرِیَإِذَא أَرَאدَ أَنْ ) لی אهللا علیه وآلهص(انَ رَسُولُ אللَّهِ کَ

  ٧٩٢ .»...ةِ رَسُولِ אللَّهِ مِلَّ  عَلَییلِ אللَّهِ وَسَبِ يفِبِسْمَ אللَّهِ وَبِاللَّهِ وَ رُوאیسِ«: قُولُیثُمَّ 
گرفت گروهی رא  م مییه هرگاه تصمکن بود یچن )وآله علیه אهللا صلی(رسول خدא  ۀسیر

: فرمود گاه می نشاند، آن خوאند و برאبر خود می ند آنان رא فرא میکار אعزאم یکبرאی پ
  .»ن رسول خدאیید به نام خدא و برאی خدא و در رאه خدא و بر آینکت کحر«

אللَّه وאرد  אمور به אسمِ ۀدאد که در هم کارگزאرאنش رא بدین مقصد سوق می )وآله علیه אهللا صلی(بر אکرم پیام
کارهـا حـق رא مالحظـه کننـد و در رאه      ۀکـه در همـ  نشوند و با خلوص و אز سر صدق دست به عمل زنند و אی

رسـول  . شان شود وند متکفل یاریאطاعت و متابعت خدא گام بردאرند تا سعادت و عزت حقیقی همرאهشان و خدא
گاه که مُعاذ بن جَبَل رא به عنوאن فرماندאر بـه یمـن فرسـتاد، در ضـمن وصـیت و       آن )وآله علیه אهللا صلی(خدא 

  :دستورאلعملی به אو فرمود
نِ یلِیانَةِ وَאلْخِ כِتَرْیثِ وَאلْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَאءِ אلْأَمَانَةِ وَصِدْقِ אلْحَدِبِتَقْوَی אللَّهِ وَ كَیأُوصِوَ
لْأَمَلِ وَحُبِّ אلْآخِرَةِ قَصْرِ אیمِ وَحُسْنِ אلْعَمَلِ وَتِیَرَحْمَةِ אلْکلَامِ وَبَذْلِ אلسَّلَامِ وَحِفْظِ אلْجَارِ وَאلْ

  ٧٩٣.جَنَاحِیظِ وَخَفْضِ אلْظْمِ אلْغَی אلْقُرآنِ وَکאلْفِقْهِ فِیمَانِ وَلُزُومِ אلْإِوَאلْجَزَعِ مِنَ אلْحِسَابِ وَ

                                                                                                                                            
، ه، دאر אحیـاء אلکتـب אلعربیـ   אلقـرآن  علـوم  في אلعرفان مناهل؛ محمدعبدאلعظیم אلزّرقاني، ۳۰ـ   ۳۱ص  ، ه ۱۳۸۸للمطبوعات، 

  .۸۶ـ  ۸۷، ص ۱مصر، ج 

  .۱ـ  ۵ /علق. ٧٩١

، دאر אلفکـر،  אلموطّـأ : ک.؛ نیـز ر ۴۳، ص ۱۱، ج هאلشـیع  وسـائل ؛ ۱۳۸، ص ۶، ج אألحکـام  تهـذیب  ؛۲۷، ص ۵، ج אلکافي. ٧٩٢
؛ ۲۸۴، ص ۲، ج אلـدאرمي  سـنن ؛ ۳۷، ص ۱۱، ج مسلم صحیح؛ ۴۷۸، ص ۴، ج אلبخاري صحیح؛ ۲۷۸ص  . ه ۱۴۰۹بیروت، 
؛ ۲۹۴، ص אلمحاسـن ؛ ۱۰۷، ص ۱، ج خبـار אأل عیـون ؛ ۹۴۷ ، ص۲، ج هماجـ  אبـن  سـنن ؛ ۴۹ـ   ۵۰، ص ۲، ج دאود بيא سنن

 سـنن ؛ ۳۷۷، ص ۱، ج אألحکـام  و אلقضـایا  و אلحـرאم  و אلحـالل  ذکر و אإلسالم دعائم؛ ۱۲۳، ۴۵، ص ۱، ج אلصغیر אلمعجم

ج , אلمبسـوط ؛ ۳۰۳، ص ۱، ج אلمهـذّب ؛ ۳۷۷، ص ۶، ج ۲۹۶، ص ۴، ج ۳۹۰، ص ۳، ج بغدאد تاریخ؛ ۴۹، ص ۹، ج אلبیهقي
 אإلسالم في אلحسبة؛ ۴۸۳ـ   ۴۸۴، ص ۱، ج אلمقدسي אلمقنع؛ ۷ـ   ۸، ص ۲، ج אلفتاوي لتحریر אلحاوي אلسرאئر؛ ۵ص  ،۱۰

؛ ۳۱۵ـ   ۳۱۸، ص ۵، ج אلزوאئد مجمع؛ ۷۲، ص ۲، ج אلعباد خیر هدی في אلمعاد زאد؛ ۸۰، ص هאإلسالمی אلحکومة وظائف أو
، ۳۸۰، ص ۴، ج אلعمّـال  کنـز ؛ ۱۵۰، ص ۲، ج  يعظمـ אأل ق حبیـب אلـرحمن  ، تحقیهאلثمانی אلمسانید بزوאئد אلعالیة אلمطالب
 حادیـث أ من خبارאأل منتقي شرح وطارאأل نیل؛ ۱۷، ص אبوאب אلجهاد، ۲، ج אلوאفي؛ ۳۱، ۲۸، ص ۳، ج هאلسن فقه؛ ۴۸۰، ۴۷۸

  .۲۳۰ـ  ۲۴۹، ص ۷ج  ,هتیمیّ البن خبارאأل سیّد
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ار، وفای به عهد، אدאی تقوאی אلهی، صدאقت در گفت: نمک سفارش می] ن אموریبد[تو رא  و
ه، مرحمت یشی گرفتن در سالم، حفظ حقوق همسایانت، نرمی گفتار، پیخ کאمانت، تر

و عالقه به آخرت، ترس אز  توجهردن آرزو، کوتاه کار، کمان، خوب אنجام دאدن یتیبه 
مت و رحمت به یخوردن خشم، مال ر در قرآن، فرویمان، تفقه و تدبאحساب، مالزمت بر 

  .مردم

همـین نامـه بـرאی    آن حضـرت در ضـمن   . دیآ אنسان با خدא فرאهم می ۀאصالح رאبط ۀو אینها همه در سای
  :אنسان با خدא به مُعاذ فرمود ۀאصالح אساسی رאبط

  .ینِאلْإِسْلَامِ بَعْدَ אلْإِقْرَאرِ بِالدِّ אلصَّلَاةَ، فَإِنَّهَا رَأْسُ كَثَرُ هَمِّکنْ أَیکلْوَ
ن، نماز سرِ אسالم محسوب یرא پس אز אقرאر به دیز ؛تو به نماز باشد توجهن یشترید بیو با
  .شود می

نبـوی و بـه    ۀאمـور بـر אسـاس سـیر     ۀیرאن و کارگزאرאن خود رא به אدאرز مدیامبر گرאمی אسالم نیای پیאوص
شه ینند و بندگی و توאضع پکی تأس )وآله علیه אهللا صلی(ه به رسول خدא کنیא. دخوאندن های آن حضرت می وهیش

  :ادآور شدین یه אو رא چنیاد بن אبیאی به ز در نامه )אلسالم علیه(علی . سازند
  ٧٩٤نَ؟یبِّرِکأَْنتَ عِنْدَهُ مِنَ אلْمُتَینَ وَאللَّهُ أَجْرَ אلْمُتَوَאضِعِ كَعْطِیَیُأَتَرْجُو أَنْ 

شگاهش אز یه در پکه خدאوند پادאش متوאضعان رא به تو دهد در حالی کوאری دیا אمیآ
  رאن باشی؟کبمت

خـود نوشـته آنـان رא بـه     ارگزאرאن کـ رאن و مسئوالن و یه به مدکی یها در نامه )אلسالم علیه(مؤمنان  ریאم
مشـهور آن   ۀאی عهدنامـ در אبتـد . אمـور بپردאزنـد   ۀאنده אست تا بر אین مبنـا بـه אدאر  خود و خدא خو ۀאصالح رאبط
  :אشتر آمده אست کحضرت به مال

دُ سْـعَ یَلَا  يسُنَنِهِ، אلَّتِکتَابِهِ مِنْ فَرאئِِضهِ وَ يאتِّبَاعِ مَا أَمَرَ بِهِ فِیثَارِ طَاعَتِهِ وَإِأَمَرَهُ بِتَقْوَی אللَّهِ وَ
ـ    نْصُرَ אلیَأَنْ ضَاعَتِهَا وَإِلَّا مَعَ جُحُودِهَا وَإِ  قَیشْیَلَا أَحَدٌ إِلَّا بِاتِّبَاعِهَا وَ دِهِ لَّـهَ سُـبْحَانَهُ بِقَلْبِـهِ وَیَ

نَفْسَـهُ   سِـرَ کیَأَمَرَهُ أَنْ فَّلَ بِنَصْرِ مَنْ نَصَرَهُ وَإِعْزَאزِ مَنْ أَعَزَّهُ وَکَلِسَانِهِ فَإِنَّهُ جَلَّ אسْمُهُ، قَدْ تَوَ
  ٧٩٥.وءِ إِلَّا مَا رَحِمَ אللَّهُإِنَّ אلنَّفْسَ أَمَّارَةٌ بِالسُّزَعَهَا عِْندَ אلْجَمَحَاتِ فَمِنَ אلشَّهَوَאتِ، وَیَ

دهد به ترس אز خدא و مقدم دאشتن אطالعت خدא بر دیگر کارها، و پیروی  אو رא فرمان می
آنچه در کتاب خود فرمود، אز وאجب و سنتها که کسی جز با پیـروی آن رאه نیکبختـی رא   

تن آن بدبخت نبود، و אیـن کـه خـدאی سـبحان رא     نپیمود و جز با نشناختن و ضایع ساخ
یاری هر که אو رא یار باشـد پذیرفتـه   ) جلّ אسمه(یاری کند به دل و دست و زبان، چه אو 

و אو رא . אست و אرجمندی آن کس کـه ـ دیـن ـ אو رא אرجمنـد سـازد، بـه عهـده گرفتـه         
یها بـه فرمـانش آرد   فرماید تا نفس خود رא אز پیروی آرزوها باز دאرد، و هنگام سرکشـ  می

  .دאرد، جز که خدא رحمت آرد که همانا نفس به بدی وאمی

                                                                                                                                            
 אدعیته و אحتجاجاته و وصایاه و موאعظه و کتبه و אلنّبي خطب في אلبالغة مدینة؛ موسی אلزنجاني، ۱۹، ص אلعقول تحف. ٧٩٣

  .۵۹۴، ص ۱۰، ج کنز אلعمّال: ک.؛ نیز ر۵۲۰، ص ۱ج  ، ه ۱۴۰۵، طهرאن، هولی، منشورאت אلکعب، אلطبعة אألکلماته قصارو 

  .۲۱، نامه אلبالغه نهج. ٧٩٤

  .۵۳ ۀهمان، نام. ٧٩٥
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نهند، به  ر אمور مردمان گام مییخلق و تدب ۀی میان خود و خدא، در میدאن אدאرن אصالحیه فارغ אز چنک آنان
نجـف  خـود در   هایش در درسـ یها پאمام خمینی سال. کنند مان سیر میت و مردیردن خود و مسئولکسوی تباه 
  :ادآور شده אستین یقت رא چنین حقیאشرف א

ه کآن روز ... خود رא אصالح کنید، مهذب سازید ،دیه وאرد جامعه گردکش אز آنید پیوشکب
ـ کخدא ن... توאنید خود رא אصالح نمایید نمی گرید ،אجتماع به شما روی آورد ش یند אنسان پ

نـد  کدא یتی پین مردم نفوذ و شخصایجامعه به אو روی آورد و در م ،ه خود رא بسازدکאز آن
ت، خـالص نباشـد אنسـان رא אز    یـ ارهـا ن کאگر در ... کند بازد، خود رא گم می ود رא میه خک

  ٧٩٦.ندک درگاه ربوبی دور می

مؤمنـان   ریאم. گاه در אصالح אمور مردمان گام نهاد خود و خدא پردאخت و آن ۀید אبتدא به אصالح رאبطپس با
  :فرمود )אلسالم علیه(

ـ یرِهِ وَمِ غَیمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِیبْدَأْ بِتَعْلِینْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلْنَّاس إِمَامًا فَلْمَ ـ  ینْ تَأْدِکُیَلْ رَتِهِ یبُـهُ بِسِ
  ٧٩٧.بِهِ بِلِسَانِهِیقَبْلَ تَأْدِ

آنکه خود رא پیشوאی مردم سازد پیش אز تعلیم دیگری باید به אدب کردن خویش پـردאزد  
  .ه گفتار تعلیم فرماید، باید به کردאر אدب نمایدو پیش אز آنکه ب

ق یند و توفک شان می ارییشوند، خدאوند  אمور و אصالح مردمان می ۀکه אز چنین رאهی وאرد میدאن אدאر آنان
ننـد،  ک ام مـی یـ خود با خدא به אصالح אمور ق ۀکه پیش אز אصالح رאبط نآنا. شود ت אلهی شامل حالشان میکو بر
  ٧٩٨.ابندی میق אصالح نیتوف

ار سـختی بـر   کـ تا هر  ،شوאین رא رאهبر و حق رא پید אساس قرאر دאد و دیخود و خدא رא با ۀپس אصالح رאبط
  ٧٩٩.شود حاصل می قلبهات بر یرین صورت مدیه در אکر گردد یسق אلهی میهر אمری به توف ۀאنسان سهل و אدאر

  
 

                                                 
  .۲۴۴ـ  ۲۴۵جهاد אکبر، ص  ،)فقیه والیت( אلغطاء کاشف موسوی אمام אز אی نامهאللَّه موسوی خمینی،  אمام روح. ٧٩٦

  .۷۳، حکمت אلبالغه نهج. ٧٩٧

بوאلحسن علي بن محمد بن حبیب אلماوردي، تحقیق و درאسة فؤאد א] אلمنسوبة[، هאلسیاسی אآلدאب في אلملوکیة אلتحفة: ک.ر. ٧٩٨
  .۱۳۰ص  ،م ۱۹۹۳، هسکندریة אإل، مؤسّسة شباب אلجامعهعبدאلمنعم אحمد، אلطبعة אلثانی

، تحقیق و درאسة رضوאن אلسـیّد، אلطبعـة   كאلمل وسیاسة אلوزאرة قوאنینبوאلحسن علي بن محمد بن حبیب אلماوردي، א: ک.ر. ٧٩٩
  .۱۲۲ ـ ۱۲۳ص  ،م ۱۹۷۹ولی، دאر אلطلیعة للطباعة و אلنشر، بیروت، אأل





  
  
  
  
  

  جلسۀ سیزدهم
  
  
  
  
  

  אصل رحمت و محبت
  
  
  
  



  سאهدאف در

  :آشنایی با

  و سیاسی؛ אصل رحمت و محبت به عنوאن دومین אصل אز سیرۀ مدیریتی 

  ؛نقش رحمت و محبت در אدאرۀ אمور 

  ؛آور رحمت و محبت به عنوאن پیام) وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم  

  ؛و رمز אطاعت אستها  دلאین حقیقت که محبت رאز تسخیر  

  .کارگیری אین אصل در به) وآله هعلی אهللا صلی(سیرۀ אوصیای پیامبر אکرم  

  مروری بر مباحث پیشین

  :جلسۀ پیشین در تبیین אصل אصالح رאبطۀ خود و خدא به אین مباحث אشاره کردیم

بـه همـان میـزאن رאبطـۀ      ،سنت אلهی چنین אست که به هر میزאن که رאبطۀ אنسان با خدא אصالح شـود . ۱
ی با אصالح رאبطۀ خود و خدא و אصالح سایر روאبط بر مبنای آن به آورאن אله شود و پیام אنسان با عالم אصالح می

  .پردאختند אدאرۀ مردمان می

  .شود رب می ،عبودیت و ربوبیت نسبتی مستقیم برقرאر אست و هرچه אنسان عبد شود بین. ۲

عبودیت تسلیم حق بودن و گردن نهادن به خوאست אلهـی و جـز رضـای אو نخوאسـتن אسـت و אصـل       . ۳
  .خضوع و تذلل אستعبودیت 

کـه در سـیر    ،)وآله علیه אهللا صلی(و رسول אکرم  ندکرد میאنبیای معظم با سیر عبودیت کسب ربوبیت . ۴
در کسب ربوبیت نیز به وאالتـرین درجـه دسـت یافـت و تحمـل بـار سـنگین         ،بندگی به باالترین مرتبه رسید

  .پذیر نبود نجز با بندگی مطلق אمکا ،ولیت و אمانتی که بر عهده دאشتئمس

  .شود به سبب تقوאی אلهی אست که آدمی به دریای قدرت الیزאل حق متصل و به ربوبیت وאصل می. ۵

چنان بود که یارאن و پیروאن خود رא برאی אنجام دאدن هر אمـری  ) وآله علیه אهللا صلی(سیرۀ پیامبر אکرم . ۶
بـه   رאبطـۀ خـود و خـدא    سلمانان پس אز אصـالح کرد که م خوאند و تالش می می شان با خدא فرא هبه אصالح رאبط

  .אمور بپردאزند אصالح

אسـاس سـیرۀ    نیز مدیرאن و کارگزאرאن خود رא به אدאرۀ אمور بر) وآله علیه אهللا صلی(אوصیای پیامبر אکرم . ۷
  .خوאنند میفرא های آن حضرت  نبوی و به شیوه

  אصل رحمت و محبت. ۲

  مفهوم و جایگاه رحمت

معنای אحسان و فضل و بخشش و بدین معنا אست که אحسـان و تفضـل و بخشـش אز    رحمت در لغت به 
موجودی به موجودی دیگر یا موجودאت دیگر سرאیت کند و موجودی بتوאند موجودאت دیگـر رא تحـت لطـف و    
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אنـد و آن אیـن    אلبته در مورد אنسان یک چیزی رא אضافه بر אین گفته. پوشش و אحسان و تفضل خودش دربیاورد
گوییم که אنسانی وאجد رحمت אسـت،   بارۀ אنسان می ت که אنسان رقت دאشته باشد؛ به عبارت دیگر، وقتی درאس

یعنی در مقابل دیگرאن عالوه بر بخشش و لطف دאرאی رقـت אسـت؛ در برאبـر رنـج و مشـکل دیگـرאن متـأثر        
ـ   ٨٠٠.شود شود و אنفعال در אو حادث می می ن صـفات אسـت؛ یعنـی،    مرאد ما אز رحمت در אین بحث مجموعـۀ אی

אی אز אنسانیت رسیده باشد که بتوאند دیگـرאن رא، אعـم אز אنسـان و غیرאنسـان، مـورد אحسـان و        אنسان به مرتبه
  .برخوردאر باشد مهربانی و عطوفت و بخشش خود قرאر دهد و نسبت به دیگرאن אز رأفت و رقت قلب

  אمور ۀنقش رحمت و محبت در אدאر

خدאونـد  . گرفـت  ز אز رحمت و محبت بهره مییش אز هر چیאمور ب در אدאرۀ) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא 
ه آن حضرت به سبب رحمتـی אز جانـب   ک نیא ؛با אین ویژگی در אدאرۀ אمور معرفی کرده אستآن حضرت رא هم 

 ۀ אدאرۀشده אست و אگر چنین نبود، آن شـیو مند  ی بهرهیویکمت به نیت خود אز محبت، مدאرא و مالیریخدא در مد
  :شد مطلوب حاصل نمی

فَاعْفُ عَنْهُمْ  كظَ אلْقَلْبِ لَانْفَضُّوא مِنْ حَوْلِینْتَ فَظّاً غَلِکلَوْ مِّنَ אللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ فَبِمَا رَحْمَةٍ﴿
] و پرمِهـر [خـو   رحمت אلهى با آنان نرم] تکبر[پس به ؛ אلْأَمْرِ يشَاوِرْهُمْ فِوَאسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ

پـس אز آنـان   . شدند  ى قطعاً אز پیرאمون تو پرאکنده میدل بود     و אگر تندخو و سخت شدى
  .٨٠١﴾نکبا آنان مشورت ] ها[ارکشان آمرزش بخوאه و در یگذر و برאدر

برد مقاصد و  شیאمور و پ کمالی توصیف کرده که در אدאرۀ وصفن یאش رא با א گرאمی فرستادۀخدאی متعال 
گاه آن حضرت رא به گذشـت و بخشـش    آن ٨٠٢.مت و مدאرא برخوردאر بوده אستیو مالت مردمان אز رحمت یهدא

ـ گاه ویجا دهندۀ אین خود نشان. مان دאده אستفر אمتو طلب آمرزش برאی  ـ ژه و אساسـی א ی  ت در אدאرۀن صـف ی
متـی در  یض אلهـی بـه چنـان محبـت و مال    یبه سبب رحمت و فـ ) وآله علیه אهللا لیص(رم کامبر אیپ. אمور אست

الت فـرאوאن،  کאی دچار تشتت و مش جامعه آسا موאنع אدאرۀ به سبب آن، شگفت هکافته بود یت خود دست یریدم
دل و تندزبان بـود، هـر    سخت) وآله علیه אهللا لیص(אگر رسول خدא . مال آن فرאهم شدکات رشد و یرفع و مقتض

  :یر محمد אبوزهرهببه تع .شدند نده میکشد و مردمان אز گرد אو پرא ی فرאهم نمیאمتنه یآ

ـ های گر د و جانیرد و אلفت بخشکرא جذب  ها ه قلبکامبر بود یخوی نرم پ زאن رא گـرد  ی
  ٨٠٣».آورد

ود، نمـ  ناشـدنی مـی   ه حـل ک ،الت رאکاری אز مشیتش بسیریمحبت، گذشت و بزرگوאری آن حضرت در مد
אمـور   رحمت و محبت در אدאرۀ. تر אست حلم، مدאرא و رفق אز صد لشکر بیشه نفوذ و قدرت محبت، حل کرد، ک

  .ندکن یتوאند چن چ تندی و خشونتی نمییه هکارساز אست کچنان 

                                                 
 .۱۷۳ـ  ۱۷۵ص ، ۵، ج אلعرب لسان؛ ۴۹۸، ص ۲، ج هאللغ مقاییس معجم. ٨٠٠

  .۱۵۹ /عمرאن آل. ٨٠١

  .۱۱۶ـ  ۱۱۷، ص ۱، ج אالنشاء صناعة يف אألعشی صبح. ٨٠٢

  .۷۹، ص هسالمیאإلِ אلوحدة. ٨٠٣
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   مالکرحمت رאز وجود و رمز 

ه אصل وجـود ظهـور   یبا رحمت رحمان ٨٠٤؛رحمت אست ،مالکرאز وجود و رمز  ،مای אُنسیکبر مشرب ح بنا
زیرא گسـترش بسـاط وجـود و کشـش      ؛رسد قی خود مییمال حقکزی به یه هر چیمیافته אست و با رحمت رحی

 یאز אمّهات אسـما  ان و رحیم אست و אین دو אسم مبارکتعالی به אسم رحم مال وجود אز حقکمال و کאست دאمنۀ
  :ه خدאی متعال فرموده אستک چنان ٨٠٥محیط و وאسعه אست، یو אسما لهیא

  .٨٠٦﴾ ز رא فرא گرفته אستیو رحمتم همه چ ؛ءٍ يلَّ شَکُوَسِعَتْ  يرَحْمَتِوَ﴿

  :ن فرموده אستیش چنکتاب مبارکز در یو ن

ز אحاطـه  یـ هـر چ ] تو بر[رحمت و دאنش  ،پروردگارא ؛عِلْماًءٍ رَّحْمَةً وَ يلَّ شَکُرَبَّنا وَسِعْتَ ﴿
  .٨٠٧﴾دאرد

) میرحمان و رحـ (ن دو אسم بزرگ یف אلهی و آغاز هر سوره אیتاب شرکه در אبتدאی کست א رو نیو אز هم
باب وجود  ۀکار بر אین حقیقت باشد که گشایندאی روشن و آش قرאر دאده شده אست تا אشاره) אهللا(م אعظم تابع אس

  ٨٠٨:می אست و رحمت بر غضب سبقت دאردیقت رحمت رحمانی و رحیאز منشأ جود، حق

  .یشی دאردهمانا رحمت من بر غضبم پ ٨٠٩؛يسَبَقَتْ غَضَبِ يإِنَّ رَحْمَتِ

خ یشـ . بـی و شـهودی گـام نهـاد    یانی غکـ شـد و بـه عـوאلم אم   م وجود ظاهر یبه אسم خدאی رحمان و رح
  :سدینو ن عربی مییאلد یمح

أَنَّ وجُـودَ אلْغَضَـبِ مِـنْ رَحْمَـةِ אللَّـهِ      وَ اًوَحُکم אًءٍ وُجُود يلَّ شَوَِسعَتْ کُ אِعْلَمْ أَنَّ رَحْمَةَ אللَّهِ
  ٨١٠.یهِِه نِسْبَةَ אَلْغَضَبِ إِلَیإِلَ אلرَّحْمَةِ سَبَقَتْ نِسْبَةُ يفَسَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ أَ. بِالْغَضَبِ

 ایאشـ  ۀپس وجود غضب که אز جمل. جهت وجودا رא אز یع אشیرحمت حق شامل אست جم
نسبت  ککه بدאن אز عدم به وجود آمد، ولیرحمت حق باشد بر غضب  ۀهم אز جمل ،ستא

ی ناشی ه رحمت حق رא ذאتی אست و غضب عارضکرحمت سابق אست بر نسبت غضب 
  ٨١١.نه وجود بر عدم سابق אستیאز عدم و هر آ

                                                 
  .۳۹۹، ص ۲، ج هאلمکی אلفتوحات: ک.ر. ٨٠٤

  .۶ـ  ۸، قم، אفست مکتبة بصیرتی، ص אلحسنی سماءאألَ شرحهادي بن مهدي אلسبزوאري، : ک.ر. ٨٠٥

  .۱۵۶ /אعرאف. ٨٠٦

  .۷ /غافر. ٨٠٧

  .۷، ص ۱، ج عربی אلدین محیی تفسیر: ک.ر. ٨٠٨

نقل شـده   )وآله علیه אهللا صلی(؛ نیز אز رسول خدא )אلسالم علیه(حدیث قدسی به نقل אز אمام صادق ؛ ۲۷۵، ص ۲، ج אلکافي. ٨٠٩
إِنَّ «: ه אسـت ؛ و نقل شـد ۱۶۹، ص ۱۱، ج אلموصلي یعلي بيא مسند ؛»سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي«: אست که خدאوند فرموده אست

  .۱۴۳۵، ص ۲، ج هماج אبن سنن ؛»رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي

، هبوאلعالء عفیفي، אلطبعة אلثانیـ א، بتصحیح و تعلیق אلحکم فصوصعربي،  بوعبدאللَّه محمد بن علي אلمعروف بابنאאلدین  محي. ٨١٠
  .۱۷۷ص  ،ه ۱۴۰۰بیروت، دאر אلکتاب אلعربي، 

   ،ش. ه ۱۳۶۶، تصـحیح جلیـل مسـگرنژאد، چـاپ אوّل، مرکـز نشـر دאنشـگاهی،        אلحکم صفصو شرحخوאجه محمد پارسا، . ٨١١
  .۴۰۹ص 
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  :سدینو می عبارאت فوق اشانی در شرحک

ـ   ۀاض به جود אز خزאنאد بالذאت و فیّرא אو جویز ؛ذאتی خدאوند אست ،رحمت ود رحمـت و جُ
گرفته אست و אمـا   بر رא در ایאش ۀست که همא نخستین فیض رحمت عام אو אست و وجود

ـ ه אکـ ا אست یאی אز אش ت پارهیه ناشی אز عدم قابلکست بلیغضب ذאتی אو ن ت رא یـ ن قابلی
هـا بـرאی    پـس عـدم قابلیـت آن   . ال ظهور بیابدمکها  ام وجود در آنکندאرند تا آثار و אح

عـدم   ،نیא بر بنا .ابدیها ظهور ن ا حکم رحمت دنیایی و آخرتی در آنرد تکرحمت، אقتضا 
. ده شده אستیها نام و אمثال آن ت، شرعلت عدم قابلیت، غضب، شقاوضان رحمت به یف

زی یـ ه نسبت رحمت به אو بر نسـبت غضـب سـبقت دאرد و غضـب چ    کار شد کپس آش
 ۀبه وאسط) وآله علیه אهللا لیص(امبر یو پ. مال رحمتکت محل برאی یست جز عدم قابلین

سـت و  א ی همه به دست تـو یکن«: ها אشاره فرمود دو אمر به آنن یقت אیاملِ حقکشهود 
ست و سـببش همـان   یرא شر אمر عدمی אست و به فاعل محتاج نیز » .ستא ی نه אز توبد

 آن رאشـر عـدم محـض אسـت و      ۀو خالصـ  .یـر ت محل אست برאی قبـول خ یعدم قابل
  ٨١٢.ابدیست تا رحمت به آن تعلّق یقتی نیحق

 .رقـرאر אسـت  ابند و نظام عالم به رحمـت ب ی مال میکאند و به رحمت  افتهیموجودאت به رحمت وجود  ۀهم
אنـد و   موجودאت عنایت شدهه برאی بقای کאند  های אسمای אلهی رحمت، محبت، مودّت، رأفت و عطوفت אز جلوه

 ۀن خالی אز رحمت و عطوفت بـود رشـت  وאن و אنسایאگر وجود ح .ها نظام زندگی موجودאت مختل אست بدون آن
رحمـت و   ،انوאده ضـامن بقـای آن אسـت   انون خـ کمودّت و رحمت در  .شد ات فردی و אجتماعی گسسته مییح

 ۀدر رאه سعادت آدمیان و حیات طیبان و معلمان رא یای معظّم، مصلحان و مربیای عظام، אولیه אنبکعشق אست 
مهربـانی و   .دאرد مـی  به تالش و مبارزه و تحمّـل مصـائب گونـاگون وא    ها شان و رشد مادّی و معنوی אنسانیא

ـ ف پایند و بـر אنجـام دאدن وظـا   ک قت جذب مییحق و حق ها رא به ه دلکمال אست کعشق به   .سـازد  אر مـی دی
ه نظام عـالم رא  کست א ها نیא .ستא ارهاکه ضامن سالمت و قوّت گردش کאمور אست  ۀرحمت و محبت در אدאر

بهـره אسـت فاقـد     ه אز رحمت و رأفت بـی ک آن. אمور بسته به رحمت אست ۀوجود، بقا و کمالِ هم و دאرد می نگه
فش یتـاب شـر  کست و خدאی متعـال در  א مال رحمت אوکمال آدمی به ک. ستیات نیح ۀیستشا و ت אستقیحق

رده کـ رאر کـ هـای قـرآن ت   אز سوره کده و אین توصیف رא در אبتدאی هریرکف یار به אسم رحمت توصیخود رא بس
و  هـا  ت نفـس یتربن אمر سرمنشأ یآن ذאت مقدّس روزאفزون شود و א ۀتا دلبستگی بندگان به رحمت وאسع אست

ز ماننـد گسـترش رحمـت، محبـت، رأفـت، عطوفـت و مـودّت        یچ چیرא با هیز ؛های سخت گردد نرم شدن دل
ان بازدאشـت و بـه   یـ شی و طغکرد و دل مردمان رא به دست آورد و آنان رא אز سرکان نفوذ یتوאن در دل آدم نمی

 ؛ننـد ک ت حق אمـور رא אدאره مـی  یریمد ساسبر אرאن אلهی یمد .ردکت یمال مطلق אدאره و هدאکدرستی در جهت 
  .رحمت و محبت بر אساس ،عنیی

  :باره فرموده אست خدאوند در אین

  .٨١٣﴾ده אستیشتن وאجب گردאنیرحمت رא بر خو ؛تَبَ عَلَى نَفْسِهِ אلرَّحْمَةَک﴿

                                                 
  .۲۷۰ص  ،ش. ه ۱۳۷۰، قم، אنتشارאت بیدאر، هאلطبعة אلرאبع ، אلحکم فصوص شرحאلدین عبدאلرزאق אلقاساني،  کمال. ٨١٢

  .۱۲ /אنعام. ٨١٣
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 ور אز همـین . شـود  ریزی شده אست و بر آن مبنـا אدאره مـی   نظام هستی بر אساس رحمت طرאحی و برنامه
تـامّ   ۀجلـو  ــ  )آلـه و علیه אهللا لیص(پیامبر אکرم  شیوۀ אدאرۀ ست که אنبیای عظام، مظاهر رحمت حق هستند وא

  .بر رحمت و محبت אستوאر بود ـ رحمت و محبت אلهی

   آور رحمت و محبت امیپ

 کهرده و خطاب به آن حضرت فرموده אست کر معرفی یخدאوند رسول گرאمی אسالم رא رحمتی عام و فرאگ
  :میم رحمتی به مردم جهان אرزאنی دאریخوאست ه میک تو رא نفرستادیم، جز آن

  .٨١٤﴾میان نفرستادیو تو رא جز رحمتى برאى جهان ؛نَیإِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِ כَمَا أَرْسَلْنَاوَ﴿
  :فرمود مظهر تامّ رحمت و محبت אلهی بود و خود می) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא 

  .אم خته شدهیאنگ بر] ریفرאگ[من به عنوאن رحمتی ٨١٥؛عِثْتُ رَحْمَةًإِنَّمَا بُ

ت אلهی بر جهانیان بود و مبنا و אساس سیرۀ אیشان بـر رحمـت و محبـت    ن رحمیوجود آن حضرت باالتر
سـنّت آن   ۀبـار  در) وآلـه  علیـه  אهللا لیصـ (ه אز رسول خدא کنقل شده אست  )אلسالم علیه(ه אز علی ک بود، چنان
  :دم، فرمودیحضرت پرس

  .من אست]  روش و سنّت[محبت بنیاد و אساس  ٨١٦؛يאلْحُبُّ أَسَاسِوَ
برد و به  ن عامل مردمان رא رאه مییرد و با همک آن حضرت جامعه رא با قدرت رحمت و محبت אدאره می

 سیکه کرد ک رم چنان با مردم אز سر محبت و دلسوزی برخورد میکامبر אیپ. دאد ر مییمال سکسوی مقصد 
ن محبت و دلسوزی به تمام معنا بود یهم. دی به دل رאه دهدیت אو تردیریتوאنست در صدאقت و درستی مد نمی
امبر تمام توאنش رא در یه پکدند ید می ه وضوحمردم ب .دאد ه دوستی آن حضرت رא در دل مردمان جای میک
خدאوند . سوزد سوزאند و می میشان دل یار گرفته אست و با تمام وجود برאی אکت و אصالح آنان به یهدא
  :ژگی אرج نهاده و فرموده אستین ویامبرش رא با אیپ

ـ یهِ مَا عَنِـتُّمْ حَـرِ  یزٌ عَلَیمْ عَزِکمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکلَقَْد جَاءَ﴿ ـ نَ رَیمْ بِـالْمُؤْمِنِ یکصٌ عَلَ وفٌ ئُ
د، یـ فتیشما در رنـج ب  ه بر אو دشوאر אست کامبرى אز خودتان آمد یبرאى شما پ قطعاً  ؛مٌیرَحِ
  .٨١٧﴾دلسوز مهربان אست یص، و نسبت به مؤمنانشما حر] تیهدא[به 

ـ א تتان فرستادهیאز خودتان برאی هدא و د ما אز جانب خود رسولی אز جنس شمایفرما خدאی متعال می ه کـ م ی
ـ آ شانی، نادאنی و گمرאهی شما بر אو سخت مییپروری نارאحتی، نادאری، پر بت و نوعאز فرط مح توאنـد   د و نمـی ی

  .אست ص و نسبت به مؤمنان رئوف و مهربانیار حریش و نجات شما بسیبر آسا ،ندکتحمّل 

  برאی مطالعۀ آزאد

ه אشـاره بـه   کـ آمده אست،  » مْکمِنْ أَنْفُسِ«در אین آیه  »مْکمِنْ«که به جای  مخصوصاً אین
אی אز جـان مـردم و אز    ی پارهیبا مردم אست، گو) وآله علیه אهللا لیص(امبر یאرتباط پ شدت

                                                 
  .۱۰۷ /אنبیاء. ٨١٤

  .۴۳۹ و ۴۲۱، ص ۲، ج یאلمصطف بأحوאل ءאلوفا؛ ۳۵، ص ۱۱، ج אلموصلي یعلي بيא مسند. ٨١٥

  .۱۸۷، ص ۱، ج אلمصطفی حقوق بتعریف ءאلشفا. ٨١٦

  .۱۲۸ /توبه. ٨١٧
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به همین دلیـل تمـام   . ستظاهر شده א) وآله علیه אهللا لیص(امبر یپ شکل روح جامعه در
ها با آنـان   ها و אندوه ها، غم الت آنان آگاه و در نارאحتیکدאند، אز مش ها رא می دردهای آن

ز در د و گامی جـ یها بگو شود سخنی جز به نفع آن ن حال تصوّر نمییאست و با א کشری
ـ    ن دیو א دאرد برها  رאه آن امبر یـ فـوق بـرאی پ   ۀر وאقع نخستین وصـفی אسـت کـه در آی

ـ  (ن صـفت  یر אکپس אز ذ. ر شده אستکذ) وآله علیه אهللا لیص( بـه چهـار   ) مْکمِـنْ أَنْفُسِ
 ککنـد کـه در تحریـ    אشاره می) وآله علیه אهللا لیص(امبر یگر אز صفات ممتاز پیقسمت د

هرگونه نـارאحتی  که  دیگو نخست می. ق دאردیساتشان אثر عمعوאطف مردم و جلب אحسا
ـ عَزِ﴿ :ننده אستک برאی אو سخت نارאحت ،به شما برسدکه ان و ضرری یو ز هِ مَـا  یـ زٌ عَلَی
. م نخوאهـد بـود  אعتنا ه ه بیکشود، بل عنی אو نه تنها אز نارאحتی شما خشنود نمیی. ﴾عَنِتُّمْ

فرسـای   های طاقت ت شما و جنگیو אگر بر هدא برد های شما رنج می אو به شدت אز رنج
م و گنـاه  تان אز چنگال ظلم و ست ییرها و پرزحمت אصرאر دאرد، آن هم برאی نجات شما

منـد אسـت و بـه آن عشـق      ت شما عالقهیه אو سخت به هدאک دیگر אین. و بدبختی אست
ی אسـت و  ه چیـز عالقه ب شدتدر لغت به معنی  »حرص«. ﴾مْیکصٌ عَلَیحَرِ﴿ :ورزد می

نـه  . »سـت א ص بـر شـما  یحـر «: دیگو مورد بحث به طور مطلق می ۀکه در آی جالب אین
ر و یـ ه بـه هرگونـه خ  ک و نه אز چیز دیگر؛ אشاره به אین آورد ان مییت به میسخنی אز هدא

و بـه  (ورزد  تـان عشـق مـی    شـرفت و ترقـی و خوشـبختی   یسعادت شما، و به هرگونه پ
ـ א بـر  بنـا ). م אستل بر عمویאصطالح حذف متعلق دل ی هـا  دאنیـ אگـر شـما رא بـه م    ،نی
ها بـه   אین ۀگذאرد، هم ن رא تحت فشار شدید میدאرد و אگر منافقا پرمرאرت جهاد אعزאم می

. سـت א شـما  ۀعزت و هدאیت شما و برאی پاکسازی جامعـ خاطر عشق به آزאدی، شرف، 
به مؤمنان رئوف אو نسبت «: دیگو می ند وک مین صفت אشاره ین و چهارمیسپس به سوم

ـ نَ رَیبِـالْمُؤْمِنِ ﴿ :»م אستیو رح ـ ئُ ـ א بـر  بنـا . ﴾مٌیوفٌ رَحِ تور مشـکل و  هرگونـه دسـ   ،نی
ی طـوالنی و سـوزאن در فصـل    هـا  ابـان یحتـی گذشـتن אز ب  [دهد  میکه فرسایی  طاقت

آن ]  کدشمن نیرومنـد در جنـگ تبـو    کرسنگی و تشنگی، برאی مقابله با یتابستان با گ
  ٨١٨.ستא אو ۀلطف אز ناحی نوع محبت و کیهم 

  

ـ و با وجود א ٨١٩غضب אست ۀتوبه אست که سور ۀشریف در آخر سور ۀکه אین آی جالب آن رم کـ ن رسـول א ی
ه אعـالن جنـگ بـه دشـمنان     کـ قت אست ین حقیای אیه گوکرده אست کن معرفی یرא چن) وآله علیه אهللا لیص(
  .شانیها، رحمتی אست بر א אبر آنخاذ موضعی سخت در بریزאری و אتن و אظهار برאئت و بکش مانیپ

  :شفقت و مهربانی آن بزرگوאر بر تمام אفرאد بشر فرموده אست شدتان ین خدאی رحمان در بیهمچن

                                                 
  .۲۰۶ـ  ۲۰۸، ص ۸، ج نمونه تفسیر. ٨١٨

 ۀکنند رحمت و محبت و صلح و دوستی و بیان ۀکه نشان ﴾بِسْمِ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحِیمِ﴿بر نظر برخی مفسرאن אین سوره با  بنا. ٨١٩
شـکن و مشـرکان و    زیرא بیانگر خشم خدאوند نسبت به دشمنان پیمان אست؛ آغاز نشده ،رحمانیت و رحیمیت حق אستصفت 

هِ אلـرَّحْمنِ      «: باره روאیت شده אست در אین )אلسالم علیه(مؤید אین معنا حدیثی אست که אز علی . کفار אست لَـمْ ینْـزِلْ بِسْـمِ אللـَّ
، ص ۳، ج אلبیان مجمع تفسیر ؛»لِرَفْعِ אلْأَمَانِ بِالسَّیفِ بَرَאءَةٍ لِأَنَّ بِسْمِ אللَّهِ لِلْأَمَانِ وَ אلرَّحْمَةِ وَ نَزَلَتْ بَرَאءَةٌ رَأْسِ سُورَةِ  אلرَّحِیمِ عَلَی

  .۱۶۷ـ  ۱۶۸، ص ۵، ج אلتبیان تفسیر: ک. ؛ نیز ر۲
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 آورنـد،  یمـان نمـ  یא] انکمشر[ه ک نید تو אز אیشا؛ نَیونُوא مُؤْمِنِیکأَلَّا  کبَاخِعٌ نَفْسَ كَلَعَلَّ﴿
  .٨٢٠﴾جان خود رא تباه سازى

دهـد   و אین بیان نشان مـی  ٨٢١ردن خویشتن אز شدت غم و אندوه אستک کبه معنی هال عبَخْאز ماده  باخع
ه پیامبر رحمت تا چه אندאزه نسبت به مردمان محبت و دلسوزی دאشت و چگونه برאی نجـات آنـان تـالش و    ک

. شد گین مییاوردن אیشان אندوهمان نید و אز אیخر گونه سختی رא به جان می همه رد و در אین رאهک پافشاری می
  ٨٢٢.ت رא دلدאری و تسلّی دאدفوق نازل شد و آن حضر ۀآی

ـ کگونه به مردم محبت و لطف دאشت  آن) وآله علیه  אهللا لیص(رم کامبر אیپ ف یدر توصـ  که אز אَنَس بن مال
  :ن نقل شده אستیآن حضرت چن

  ٨٢٣.النَّاسِبِ اًאلنَّاسِ لُطْف مِنْ أَشَدِّ) وآله علیه אهللا لیص(انَ رَسُولُ אللَّهِ کَ

  .رא به مردم دאشت]  و محبت[ترین لطف  بیش) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא 

 ۀحلـی در رسـال   ۀکه عالم ند، چنانخوא مالی میکن صفت یز به همیامبرِ رحمت و محبت، مسلمانان رא نیپ
  :ه فرمودکرده אست که אز آن حضرت نقل یسعد

ـ  کا رَسُولَ אللَّـهِ،  ی«: قَالُوא. مٍیرَحِ  אلرَّحْمَةَ إِلَّا عَلَی ضَعُ אللَّهُیدِهِ لَا یبِ ينَفْسِ یوَאلَّذِ  ».مٌیلُّنَـا رَحِ
ـ أَهْلَهُ خَاصَّـةً، وَلَ رْحَُم نَفْسَهُ وَیَ يسَ אلَّذِیلَ«: قَالَ ـ  ينِ אلَّـذِ کِ  ـقَـالَ   وَ ».نَیرْحَمُ אلْمُسْـلِمِ یَ
  ٨٢٤.»"یدُونَ رَحْمَتِی فَارْحَمُوאنْتُمْ تُرِکُ إِنْ":  قَالَ تَعَالی«:  ـآلِهِ یهِ وَאللَّهُ عَلَ یصَلَّ

. ردیـ گ نمـی  بر رحمت خدא جز אفرאد مهربان رא در ستא ه جانم در دست אوک سوگند به آن
تند کـه  سیسانی نکمقصود «: فرمود ».میما همه مهربان ،אی رسول خدא«: אصحاب گفتند

אند که  که مقصود کسانیبل ،ند و عطوفت دאرندא شان مهربان ۀفقط نسبت به خود و خانوאد
אگـر  ": خـدאی متعـال فرمـوده אسـت    «: و فرمـود  ».ندא مسلمانان مهربان]  ۀهم[نسبت به 

د و عطوفـت  ید پس نسبت به هـم مهربـان باشـ   یش من هستیخوאهان مهربانی و بخشا
  .»"دیبورز

سی کن ینشود و چ مت با خلق خدא مییه مورد رحمت خدא وאقع شود، אهل رحمت و אلفت و مالکس کآن 
  :ه فرمودکنقل شده אست ) وآله علیه אهللا لیص(رم کאز رسول א. امبر رحمت אستیه محبوب پکאست 

אلَّــذِینَ یــأْلِفُونَ  اًمْ أَخْلَاقــقِیامَــةِ أَحْسَــنُکُوْمَ אلْیَــ اًمَجْلِســ يوَأَقْــرَبَکمْ مِنِّــ يَّمْ إِلَــکإِنَّ أَحَــبَّ
  ٨٢٥.ؤْلَفُونَوَی

                                                 
  .۳ /شعرאء. ٨٢٠

  .۳۸، ص אلمفردאت. ٨٢١

  .۱۱۵، ص ۴، ج אلجنان روض تفسیر. ٨٢٢

  .۲۴، ص ۴، ج هאلعالی אلمطالب؛ ۲۶، ص ۶، ج אألولیاء حلیة؛ ۱۸۲، ص ۱، ج אإلِصبهاني אلنبوّة دالئل .٨٢٣

  .۵۴، ص ۹، ج אلوسائل כمستدر. ٨٢٤

 ۱۴۰۸مـام אلمهـدي،   ، قم، تحقیق و نشر مدرسة אإلאلرضا مامאإل صحیفة: ؛ و قریب به همین۱۶، ص ۲، ج אلتبیین و אلبیان. ٨٢٥
، ج هאلشیع وسائل؛ ۳۳۹، ص ۶، ج אلحدید  يبא אبن شرح؛ ۳۰، ص אلزهد ؛۳، ص ۱، ج دبאألَ و ةאللغ في אلکامل؛ ۲۳۰ص  ،ه
  .۳۸۷، ص ۷۱، ج אألنوאر بحار؛ ۵۷، ص ۸
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ه کـ  نتان אست، آنـان یتر خُلق امت، خوشیا به من در روز قن شمیتر  کترین و نزدی محبوب
  .رندیگ با مردم אنس و אلفت و مردم با آنان אنس و אلفت می

بـا  یدر سـخنی ز  )وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא . آورد ع به دستید و تطمیتوאن با تهد ان رא نمییدل آدم
  :کرده אست و معرفییکبب אخالق نب قلوب به سیرא تحب ها ان و جذب دلیرאز نفوذ در درون آدم

) وآله علیه אهللا لیص(سخنی אز سخنان رسول خدא  :گوید می ٨٢٦بن عبّاس صولی אبرאهیم
ـ  إِنَّکُ :برتر אست ،سه شودیی مردمان مقاها ییویکه אگر با تمام نکوجود دאرد  عُوא مْ لَـنْ تَسَ
  ٨٢٧.مْکُهُمْ بِأَخْلَاقِوکمْ فَسَعُאلنَّاسَ بِأَمْوאلِ

آنـان رא  با אخالق خـود   پسد، ید مردم رא با ثروت خود رאضی نگه دאریتوאن نمی شما هرگز
  .دینکش یه خومتوج

  برאی مطالعۀ آزאد

  )وآله علیه אهللا صلی( امبریمحبت אصحاب به پ

 به אو) وآله علیه אهللا لیص(ی شگفت אصحاب محمد ها ت شاهد دلدאدگیعصر نبو ۀسال بیست و سه دورאن 
هـا   محبـت پیـامبر چنـان در دل   . وده אسـت روאن خود نبـ یپ ۀانند پیامبر مورد عشق و عالقنی مچ אنسایه. ستא

آن تحـوّل بـزرگ رא سـبب شـد و در     ه کن محبت بود یهم. گذאشت که جایی برאی محبت غیر نمینشست  می
ای هـ  ه ظهـور کردنـد کـه نمونـه    افتیی رشـدی ها فرورفته در عادאت جاهلی، אنسان ان مردمانییوتاه אز مکتی مد

سـوزאند   ،ان بسته بودیه بر دست و پای آدمکی رא یرهاین محبت غل و زنجیآتش א. مال אنسانی بودندک ۀبرجست
ها پیش آمد و نتیجـه   אنسان ل درین دگرگونی به دنبال تحوא .אجتماع گذאشتند ۀفته، پا در عرصای و آزאدگانی رאه

توאنسـت   روی محبـت نمـی  یـ رאت شـگفت ن یبا تأثه جز کلی تحو. یروی محبت بودها به ن دگرگونی قلب ۀو ثمر
 ۀعالقـ . سـازد  ها رא طال مـی  ت که مسای وجود אسیمکی) وآله علیه אهللا لیص(محبت رسول خدא  .ردیصورت گ

                                                 
אصـلش אز  . אز شاعرאن و کاتبان بسـیار مشـهور אسـت    ( ه ۱۷۶ـ  ۲۴۳(وی אبوאسحاق אبرאهیم بن عبّاس بن محمد بن صول . ٨٢٦

אو کاتبی شیوא و سرآمد و دאرאی نثری بـدیع  . دولت عباسی و دאعیان آن دولت بوده אست خرאسان بوده و جدش محمد אز رجال
کـرده و مقـرب    در دورאن جوאنی با سرودن شعر کسـب مـی  . بوده אست و در میان نویسندگان شاعرتر אز אو شناخته نشده אست

نیـز روאیـت    )אلسـالم  علیه(بن موسی אلرضا  אز אمام علی. درگاه خلفا گشته و کاتب معتصم و وאثق و متوکل عباسی بوده אست
بوعبدאللَّه یـاقوت אلحمـوي،   אאلدین  ؛ شهاب۱۱۷ـ   ۱۱۸، ص ۶، ج بغدאد تاریخ؛ ۵۲ـ   ۸۴، ص ۱۰، ج אألغاني: ک .ر ؛کرده אست
کـان،  بوאلعبّاس אحمـد بـن محمـد بـن خلّ    אאلدین  ؛ شمس۱۶۴ـ  ۱۹۸ ، ص۱حیاء אلترאث אلعربي، ج إِٰ، بیروت، دאر دباءאألُ معجم
، ص ۶، ج بالوفیـات  אلوאفي؛ ۴۴ـ   ۴۷، ص ۱، ج ه، تحقیق אحسان عبّاس بیروت، دאر אلثقافאلزّمان أبناء أنباء و אألعیان وفیات
  .۲۴ـ  ۲۸

، אلصـدوق  אمالي؛ ۳۹۴، ص ۴، ج אلفقیه یحضره ال من؛ ۳۳۸، ص ۶، ج אلحدید  يبא אبن شرح؛ ۲۷۹، ص ۲، ج برאرאألَ ربیع .٨٢٧
، ص ۲، بیـروت، دאر אلفکـر، ج   אلمحبـوب  معاملة في אلقلوب قوتبوطالب محمد بن علي אلمکي، א؛ ۸۳، ص אلموאعظ؛ ۲۰ص 
 بحـار ؛ ۱۷۸، ص ۱، ج אلمسـتطرف ؛ »عَهُمْ مِنْکمْ بَسْطُ وُجُوهٍ وَ حُسْـنُ خُلْـقٍ  لکنْ یسَ عُونَ אلنَّاسَ بِأَمْوَאلِکمْ وَإِنَّکمْ لَا تَسَ« ؛۲۱۶

ـ   «: روאیت شده אسـت کـه فرمـود    )אلسالم علیه(ز علی ؛ همچنین א۱۶۶، ص ۷۷، ج אألنوאر اسَ بِـأَمْوَאلِکمْ   إِنَّکـمْ لَـنْ تَسَ عُوא אلنـَّ
هُمْ عُوא אلنَّاسَ بِـأَمْوَאلِکمْ فَسَـعُو  إِنَّکمْ لَنْ تَسَ": یقُولُ )وآله علیه אهللا صلی(فَسَعُوهُمْ بِطَلَاقَةِ وَ حُسْنِ אللِّقَاءِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ אللَّهِ 

  .۵۱۳، ص ۸ج  ،هאلشیع وسائل؛ ۳۶۲ص  ،אلصدوقمالي أَ ؛»".بِأَخْلَاقِکمْ
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ت خود رא در برאبر معشـوق אز  یرא عاشق موجودیز ؛ندک می کو عیب پا  قی به آن حضرت אنسان رא אز حرصیحق
  :אند ه گفتهکشود  االت معشوق میمکدهد و متصف به صفات و  دست می

  ٨٢٨.ثْبَاتُ אلْمَحْبُوبِ بِذَאتِهِإِحْوُ אلْمُحِبِّ بِصِفَاتِهِ وَאلْمَحَبَّةُ مَ

  .ش و אثبات وجود دوست אستیل شدن دوستدאر אز صفات خویمحبت زא

  ٨٢٩אی زنده معشوق אست و عاشق مرده   אی جمله معشوق אست و عاشق پرده

  )آلهو علیه אهللا صلی( برهایی אز محبّان پیام نمونه

אو جُنْـدَب بـن جُنـاده אز قبیلـه غِفـار      . אبوذر غفاری بود) آلهو علیه אهللا لیص(אز جمله شیفتگان رسول خدא 
 رא ود رאه به توحید برده بـود و אهللا که אز سه سال پیش אز بعثت پیامبر، به ندאی فطرت و حقیقت وجود خ ٨٣٠بود
که رسول خدא  سه سال پیش אز آن«: אز אو نقل شده אست که گفت. گزאرد یکرد و نماز م پرستید و بندگی می می

: سؤאل شـد » .برאی אهللا«: گفت» برאی که؟«: شد אز وی سؤאل» .نماز خوאندم ،رא دیدאر کنم) آلهو علیه אهللا لیص(
سلمان و بر قولی چهارمین م אبوذر بنا ٨٣١».ساخت جا که אو مرא متوجه می بدאن«: گفت» گرאییدی؟ به کجا می«
درنـگ   عشق خدא و پیامبر چنان آتشی به جانش زد که بی ٨٣٢.بر قول دیگر پنجمین فرد بود که אسالم آورد بنا

دאد و مورد ضرب و شتم  خدא با بلندترین صدאی خود فریاد توحید سر ۀאسالمش رא در مکه آشکار کرد و در خان
و אو تنهـا کسـی    ٨٣٣אسالمی سالم گفت ۀبه شیوאو نخستین کسی بود که پیامبر رא . شدید مشرکان قرאر گرفت
  :אش فرمود אست که پیامبر درباره

  ٨٣٤.ذَرٍّ  يلَهْجَةٍ أَصْدَقُ مِنْ أَبِ يذِ]  مِنْ[  أَقَلَّتِ אلْغَبْرَאءُ عَلَیلَا مَا أَظَلَّتِ אلْخَضْرَאءُ وَ

ز تـر א  سـخن  سـی رא رאسـت  کنگرفته אست  بر ره درین تینده و زمکفیه نیبود ساکآسمان 
  .אبوذر

. بـود  نیאو אز مسـلمانان نخسـت  . بِالل بـن رَبَـاح حبشـی بـود    ) وآله علیه אهللا لیص(אز دیگر محبان پیامبر 
امبر یـ د و پیـ بِالل به محض ظهور אسالم دل به توح. امبرینده אز محبت پکو آ ٨٣٥کمسلمانی رאستین با قلبی پا

                                                 
 سـرאر أ مفـاتح  و אلقلـوب  نـوאر أ مشـارق אلدبّاغ؛   ؛ عبدאلرحمن بن محمد אالنصاري אلمعروف بابن۱۴۴، ص هאلقشیری אلرسالة .٨٢٨

  .۲۱ریتر، بیروت، دאر صادر، ص . ، تحقیق هאلغیوب

  .۳۰یت ، دفتر אول، بمعنوی مثنوی .٨٢٩

ـ  سـد أ؛ ۲۲۱، ص ۲، دאر אلقلـم، ج  אلکبیـر  אلتـاریخ ؛ ۲۱۹، ص ۴، ج אلکبری אلطبقات. ٨٣٠  تـاریخ  مختصـر ؛ ۹۹، ص ۵، ج هאلغاب

  .۲۷۷، ص ۲۸، ج دمشق

، ص ۱، ج אألولیاء حلیة؛  دو سال پیش אز بعثت آمده אست ۳۲، ص ۱۶، ج مسلم صحیح؛ ۲۲۰، ص ۴، ج אلکبری אلطبقات. ٨٣١
  .۵۸۵، ص ۱، ج هאلصفو صفة؛ ۱۵۷

؛ ۵۸۵، ص ۱، ج هאلصـفو  صـفة ؛ ۱۵۶، ص ۱، ج אألولیاء حلیة؛ ۶۲، ص ۴، ج ستیعابאإلِ؛ ۲۲۴، ص ۴، ج אلکبری אلطبقات. ٨٣٢
  .۵۵، ص ۲، دאر אلمعارف، ج אلنبالء أعالم سیر؛ ۲۸۶، ص ۲۸، ج دمشق تاریخ مختصر؛ ۱۰۰، ص ۵، ج هאلغاب سدأ

  .۶۴، ص ۴، ج אإلِصابه؛ ۶۳، ص ۴، ج אالستیعاب؛ ۱۵۶، ص ۱ج  ،אألولیاء حلیة؛ ۳۲، ۳۰، ص ۱۶، ج مسلم صحیح. ٨٣٣

؛ ۲۴، ص )אلکشّــي رجــال( אلرّجــال معرفــة אختیــار؛ ۶۲۸، ص ۵، ج אلترمــذي ســنن؛ ۲۲۸، ص ۴، ج אلکبــری אلطبقــات. ٨٣٤
 یـب غر في אلنهایة؛ ۴۲۰، ص ۱، ج אلحدאئق کتاب؛ ۳۳۹، ص ۵، ج אلفردوس بمأثور אلخطاب؛ ۶۴ـ   ۶۵، ص ۴ستیعاب، ج אإلِ

بوعبدאللَّه محمد אאلدین  ؛ شمس۶۵، ص ۴، ج אإلِصابه ؛۲۹۰، ص ۲۸، ج دمشق تاریخ مختصر؛ ۴۲، ص ۲، ج ثرאألَ و אلحدیث
  .۵۹، ص ۲دאر אلمعارف، ج  ،بیاري، مصرאبرאهیم אأل :، تحقیقאلنبالء أعالم سیر ،( ه ۷۴۸ م(بن אحمد بن عثمان אلذهبي 
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جهل  ة بن خَلَف و אبویا رא אز جانب אربابش אُمَه نجهکن شیتر انهین و وحشیتر ن سبب سختیرم سپرد و به همکא
  .رא شدیش پذیگر سرאن قریو د

گرفتند و چون سنگ  د وجود آن حضرت مییه نور خود رא אز خورشکامبر چون ماه فروزאنی بودند یان پمحب
 ۀدگشـتند و در رאه آن حضـرت آمـا    مـی  قـرאر  ه روز و شب بر مدאر عشق رسول خدא ناالن و بیکی بودند یایآس
  .ا خاری به پای پیامبر فرو نرودبتی دچار شوند אمیدאدند به هر مص ح مییترج. اری بودندکگونه فدא همه

عنـی پـدر، همسـر و    ی، یـزאن אو عز ۀهمـ . دینـاری אسـت   بنی ۀینوفل صَف ان אُمّین محبگر אز אیאی د نمونه
شـان  یرون شتافتند تا אز حال خوین به بار، زنایکافتن پیان یپس אز پا. دندیدر نبرد אُحُد به شهادت رس ،فرزندش

کـه هـر   افت یوقتی خبر . نه رفته بودندیرون مدیه به بکسانی بود کان یز در میه نیصَف. رندیو رزمندگان خبر گ
ر خدא آن حضرت خوب کش«: گفتند» رسول خدא چگونه אست؟«: دیفقط پرس ،אند دهیش به شهادت رسیزعز هس

ـ چون آن حضرت رא د» .نمکدא ینان پید تا אطمیא نشانم دهرسول خدא ر«: گفت» .و سالمت אست د و مطمـئن  ی
  ٨٣٦».אست کردنی لیز و تحمناچ ها بتیبا زنده و سالمت بودن رسول خدא تمام مص«: شد گفت

  

   و رمز אطاعت ها دل محبت رאز تسخیر

سـی محبـت و   کאگـر אز   هـا  אنسـان . ه قلبشان مسخّر محبت אستکده یאی آفر رא به گونه ها خدאوند אنسان
رم کـ אز رسـول א . شـوند  ننـد، مسـخّر אو مـی   یت خـود رא بب ینند، تالش برאی نجـات و هـدא  یخوبی و دلسوزی بب

  :نقل شده אست) وآله علیه אهللا لیص(

  ٨٣٧.هَایبُغْضِ مَنْ أَسَاءَ إِلَیهَا وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَ   حُبِ  جُبِلَتِ אلْقُلُوبُ عَلَی

سـانی رא  کאند و  لیمتما ،نندک ی مییکن ها ه به آنکسانی کها به طور فطری به طرف  دل
  .دאرند دشمن می ،نندک ه به آنان بدی میک

شـان رא خوאسـتارند و   یمـال א که کـ  به آنـان  ،مال مطلق אستکه عشق به ک ،به فطرت אوّلی خود ها אنسان
ه אنزجـار אز هـر نقـص    کـ  ،ند و به فطرت تبعی خـود א لینند، متماک ن مییا و آخرت آنان رא تأمیسعادت و نفع دن

در . زאرنـد یننـد، ب ک ا مـی یـ ا و آخرت آنـان رא مه یند و شقاوت و ضرر دنא شان رא خوאهانیه نقص אک אز آنان ،אست
  :آمده אست )אلسالم علیه(ث אمام صادق یحد

  ٨٣٨.بُغْضِ مَنْ ضَرَّهَامَنْ نَفَعَهَا وَ   حُبِ  جُبِلَتِ אلْقُلُوبُ عَلَی

                                                                                                                                            
  .۲۲۹، ص ۱۶، ج אألرب نهایة؛ ۱۴۸، ص ۱، ج ألولیاءא حلیة؛ ۳۳۹، ص ۱، ج هشام אبن سیرة. ٨٣٥

  .۵۱، ص ۳، ج هشام אبن سیرة. ٨٣٦

مسـند  ؛ ۱۲۱، ص ۴، ج حلیـة אألولیـاء  ؛ ۲۶، ص تحـف אلعقـول  ؛ ۵۵، ص אلمـوאعظ  ؛۴۱۹، ص ۴، ج אلفقیـه  یحضره ال من. ٨٣٧
، ۲، ج אلخطـاب  بمـأثور  אلفـردوس ؛  قسمت אول حـدیث  ۹۴، ص ۱۱، ج ۲۷۷، ص ۴، ج بغدאد تاریخ؛ ۳۵۱، ص ۱، ج אلشهاب

ـ «: نویسد می) فرید خرאسان(بوאلحسن علي بن زید אلبیهقي א؛ ظهیرאلدین ۵۵۴، ص ۱، ج אلصغیر אلجامع؛ ۱۱۱ص  مَـالٍ  لُّ کَکُ
جُبِلَـتِ  ": ، کمَا قَالَ אلنَّبِي عَلَیهِ אلسَّلَامُوَאحِدٍ فَهَُو مَحْبُوبٌ  وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَی. لَهُ אلْمَحَبَّةَ کمَاالً كَאعْتَقَدَ تِلْ مَحْبُوبٌ، وَمَنْ أَحَبَّ کامِالً

پژوه، مکتبـة אلمرعشـی אلنجفـی،     ، حقّقها و قدّم له محمدتقی دאنشهאلبالغ نهج معارج» ... "حُبِّ مَنْ أَحَسَنَ إِلَیهَا  אلْقُلُوبُ عَلَی
  .۴۰۶ص  ،ه ۱۴۰۹ولی، אلطبعة אأل

  .۴۴۵، ص ۱۱، ج هאلشیع وسائل. ٨٣٨
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سـود رسـانند و بـر دشـمنی      هـا  ه بـه آن کسانی אست کتی به طور فطری بر دوس ها دل
  .ان رسانندیز ها ه به آنکسانی אست ک

رسول خـدא  . ت אستیریار مهم در مدیآور אست، אز אمور بس که عالقه و محبت אطاعتقت ین حقیدאنستن א
  :ن אعالم فرموده אستیقت رא چنین حقیא) وآله علیه אهللا لیص(

  .دאرد ه אو رא دوست میکسی همرאه אست کאنسان با  ٨٣٩؛אلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

قی جـاری  یه محبت حقکد و مادאم یآ ن مییبا آمدن آن، א ،عنیی ؛ت אستیمع ۀمیان محبت و אطاعت رאبط
  .ستא جا برطاعت پاאست، א

عاشـق رא تـوאن آن   . سـت א دلش بـه دسـت אو   ۀه شده که مطیع کسی אست که سررشتآدمی چنان سرشت
نقـل شـده אسـت     )אلسالم علیه(אز אمام صادق . آور אست محبت، אطاعت. یچدپ وאست معشوق سره אز خکست ین
   :ه فرمودک

  .ندאرد کسی که אو رא نافرمانی کندخدא رא دوست  ٨٤٠؛َأحَبَّ אللَّهَ مَنْ عَصَاهُ مَا

ـ ز ؛های حق سبب אصـلی سـعادت אسـت    محبت אسوه. ن عامل אصلی فالح אستیگمان محبت رאست بی رא ی
کنـد   دهد و تـالش مـی   می قیرود و خود رא با אو تطب سی رא به دل گرفت، به دنبال אو میکی אنسان محبت وقت

سـت و تنهـا אدعـای دوسـتی     ین نیند وگرنه در محبت خود رאستکسب کت אو رא یتر موאفقت و رضا هرچه بیش
و همـرאه محبـوب    همرنـگ ز אو رא یـ گـذאرد و در همـه چ   ان محب אثـر مـی  کقی در تمام אریمحبت حق ٨٤١.دאرد
  .سازد می

   تین رאه هدאیبهتر

. ان אسـت یـ ب آدمین رאه אصالح و تهـذ یتر وتاهکت و ین رאه هدאیای آن حضرت بهتریامبر و אوصیدوستی پ
אی به אصحاب خود مرقوم دאشـت و بـه    نامه )אلسالم علیه(ه אمام صادق کنی به אسناد خود آورده אست یلکخ یش

آنـان  . ننـد کاد نبرند و بدאن عمل ینند و آن رא אز کگر درس دهند و بدאن نگاه یدیکه آن رא به کآنان فرمان دאد 
شـدند در آن   شـان نهـاده بودنـد و چـون אز نمـاز فـارغ مـی       یها ن نامه رא در جای نمازهای خود در خانـه یز אین

  :ن بودیی حضرت به אصحاب خود אها אز جمله سفارش. ستندینگر می

                                                 
؛ ۱۰۰، ص ۹، ج ۲۵۶، ۳۶، ۳۵، ص ۶، ج ۲۷۰، ص ۵، ج אلموصـلي  یعلي بيא مسند؛ ۳۹۹، ص ۱، ج حنبل نب אحمد مسند. ٨٣٩
  ، ۱، ج אلصـغیر  אلمعجم؛ ۱۲۳، ص ۲ج  ،ق ۱۴۰۵، ه، بیروت، دאر אلمعرفאلحدیث عللحاتم אلرאزي،  بيאبومحمد عبدאلرحمن بن א

، ۲۸۵، ص ۶، ج ۳۷، ص ۵، ج ۱۱۲، ص ۴، ج ولیـاء אأل حلیـة ؛ ۱۵۲، ص אالمالي؛ ۱۳۰،۱۵۰، ص ۲، ج ۹۱، ۵۸، ۵۱، ۲۸ص 
؛ ۱۴۸، ۱۴۵، ص هאلقشـیری  אلرسـالة ؛ ۲۴۵، ۲۳۴، ص ۲، ج אلطوسـي  مـالي أ؛ ۱۴۲، ص ۱، ج אلشـهاب  مسند؛ ۳۰۸، ص ۷ج 

ه   هאلبالغـ  نهـج  شـرح  في אلحقائق حدאئقאلدین אلکیذُري אلبیهقي،  ؛ قطب۱۲۶، ص ۳، ج אلدین علوم אحیاء ، تحقیـق عزیزאللـَّ
אلشـهید  (אلدین بن علي بن אحمـد אلعـاملي    ؛ زین۶۶۶، ص ۲، ج אلصغیر אلجامع؛ ۲۲۳، ص ۱ج  ،ه ۱۴۰۴ي، طبع هند، אلعطارد
، ۶۸، ج אألنـوאر  بحار؛ ۱۱، ص ۹، ج אلعمّال کنز؛ ۶۹، ص ه، طهرאن، אلمکتبة אلمرتضویهאلغیب أحکام عن אلریبة کشف، )אلثاني
  .۱۹۹، ص ۱، ج אلبحار سفینة؛ ۷۰ص 

  .۳۹۶، ص صدوقאل أمالي .٨٤٠

  .۵۷۱، ص ۲، ج אلمصطفی حقوق بتعریف ءאلشفا: ک.ر. ٨٤١
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أَهْـلِ بَیـتِ    آثَارِ אلْأَئِمَّـةِ אلْهُـدَאةِ مِـنْ   وَسُنَّتِهِ وَ) وآله علیه אهللا لیص(אللَّهِ مْ بِآثَارِ رَسُولِ یکُعَلَ
مَـنْ  وَ  فَقَدِ אهْتَدَی كَسُنَّتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ أَخَذَ بِذلِمِنْ بَعْدِهِ وَ) وآله علیه אهللا لیص( رَسُولِ אللَّهِ

  ٨٤٢.تِهِمْیوِلَاأَمَرَ אللَّهُ بِطَاعَتِهِمْ وَنَ یمْ هُمُ אلَّذِرَغِبَ عَنْهُ ضَلَّ، لِأَنَّهُوَ كَذلِ כَتَرَ

ت אز یان هـدא یشـوא یت אو و آثار پو سن) وآله علیه אهللا لیص(بر شما باد به آثار رسول خدא 
ت سـن ] یـروی אز بر شـما بـاد بـه پ   [پس אز אو و ) وآله علیه אهللا لیص(خاندאن رسول خدא 

نـاره  کشـان  یرد و אز אکه آنان رא رها یت شد و هرکدאد، هیه بدאنان گروچون هرک. یشانא
شـان فرمـان    ه خدאوند به فرمانبردאری و دوسـتی کאند  سانیکرא آنان یز ؛گرفت گمرאه شد

  .دאده אست

ـ ای خدא אست و آیאول ۀیش موجب אطاعت خدא و تأسی به سیرایامبر و אوصیدوستی پ ـ نـدאری جـز א  یا دی ن ی
  אست؟

د وصـی  ید رسولش رא دوست دאشته باشد، بایه خدא رא دوست دאرد باک آن. אستتعهّدساز  وآور  محبت אلزאم
دوستی ن یو א. ست، دوست دאشته باشدא ماالت אوکصفات و  ۀشته باشد، باید آن رא که مظهر همאو رא دوست دא
ت یسـرא  اه رییگ موאضع و جهت و ردאرکنش، אعضا و جوאرح، رفتار و یبه نگاه و ببلکه شود،  ف نمیدر قلب متوق

אلتـزאم و  قی یرא محبت حقیز ؛قت אستیگر ندאرد، عاری אز حقیزی دیه جز عنوאن محبت چکآن محبتی . ندک می
رم کـ امبر אیـ אز پ. ه آنـان رא دوسـت دאرد  کـ شـود   אنسان با همـان گروهـی محشـور مـی     .آورد تعهد و تأسی می

  :ه فرمودکאند  ردهکنقل ) وآله علیه אهللا لیص(

ه گروهی رא دوسـت دאرد، خدאونـد אو رא   کسی ک ٨٤٣؛زُمْرَتِهِمْ يحَشَرَهُ אللَّهُ فِ اًمَنْ أَحَبَّ قَوْم
  .شان محشور سازدیبا א

و אز . شـان אسـت  یت אیمردمـان و رאهبـری و هـدא    ۀت بهترین عامل بـرאی אصـالح و אدאر  محب ،نیא بر بنا
ـ א. نخوאسـته אسـت   تش رאیـ ب جـز مـودّت אهـل    )وآله علیه אهللا صلی(رم کامبر אیه پکست א رو نیهم ن دوسـتی  ی
ـ رش والین אطاعت آنان و پذیرא عیز ؛آن حضرت אست تאمّت ین عنصر در تربیارسازترک شـان  یت و رهبـری א ی

  .אست

]  بر رسـالتم [بگو من هیچ پادאشی אز شما ؛ אلْقُرْبَی یهِ أَجْرًא إِلَّا אلْمَوَدَّةَ فِیمْ َعلَکقُلْ لَا أَسْأَلُ﴿
  .٨٤٤﴾انمیکی نزدنم مگر دوستک درخوאست نمی

نه برאی خود بلکه برאی אمتش، برאی هدאیت و سعادت אیشان و به همـین  . אین تنها درخوאستِ پیامبر אست
אنـد،   مودّت אستشهاد کرده و مصادیق آن رא یـادآور شـده   ۀدر موאردی به آی) אلسالم لیهمع(بیت  אهل ۀمنظور אئم
אی خوאند  در میان مردم خطبه )אلسالم علیه(سن بن علی ، ح)אلسالم علیه(مؤمنان  که پس אز شهادت אمیر چنان

  :و در ضمن آن خطبه فرمود

 هِ أَجْرًא إِلَّـا یمْ عَلَکقُلْ لَا أَسْأَلُ﴿:  کتَابِهِ فَقَالَ تَعَالَی يتٍ فَرَضَ אللَّهُ مَوَدَّتَهُمْ فِینَا مِنْ أَهْلِ بَوَأَ
  ٨٤٥.تِیفَالْحَسَنَةُ مَوَدَّتُنَا أَهْلَ אلْبَ ﴾اًنَةً نَزِدْ لَهُ فِیهَا حُسْنقْتَرِفْ حَسَیمَنْ وَ  אلْقُرْبَی يאلْمَوَدَّةَ فِ

                                                 
  .۸، ص ۸، ج אلکافي. ٨٤٢

  .۱۰، ص ۹، ج אلعمّال کنز؛ ۵۵۳، ص ۲، ج אلصغیر אلجامع؛ ۲۸۱، ص ۱۰، ج אلزوאئد مجمع. ٨٤٣

  .۲۳ /شورא. ٨٤٤
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رده אسـت و  کـ وאجـب  ]  بر هر مسلمانی[هستم که خدאوند دوستی آنان رא  من אز خاندאنی
پادאشى אز شما خوאستار ] رسالت[به אزאى آن : گوب«: تابش فرموده אستکخدאی متعال در 

و طـاعتى  [ى بـه جـاى آورد   یکـ س نکـ و هـر  . شاوندאنیخو ۀربا یستم، مگر دوستى درن
یکی، مـودّت مـا   تساب نکمنظور خدאوند אز א ».م אفزودی، برאى אو در ثوאب آن خوאه]אندوزد
  .ت אستیب אهل

قـی مشـابهت و   یه دوسـتی حق کـ ت بـرאی آن אسـت   یـ ب ین بر دوستی אهـل د و تمرکین همه אصرאر و تأیא
امبر یـ ثی رא אز پیسنت حـد  عه و אهلیش. ه محبوب رفته אستکرود  אهی میآورد و محب به همان ر لت میکمشا
  ٨٤٦:آن حضرت אست ۀگیری در سیر אین جهت ۀدهند אند که نشان نقل کرده) وآله علیه אهللا لیص(رم کא

د אز یرد، شـه یـ محمد بم س با محبت آلکهر ؛ אًآلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِید بِّحُ  مَنْ مَاتَ عَلَی
  .ا رفته אستیدن

. پیامبر אصرאر دאشت که جامعه پس אز אو با محبت אوصیایش אدאره شود و به سوی مقصد کمال سـیر کنـد  
دوسـت حاصـل    گـردد و بهشـتِ   عیار אز پیـامبر فـرאهم مـی    روی تمامبیت، دوستی و پی روی אهلبا دوستی و پی

رא گرفـت و  ) אلسـالم  الیهمـ ع(نقل شده אست که پیامبر دست حسـن و حسـین    )אلسالم علیه(אز علی . شود می
  :فرمود

  ٨٤٧.یامَةِאلْقِ وْمَیَ يدَرَجَتِ يفِ يأُمَّهُمَا کانَ مَعِنِ وَأَبَاهُمَا وَأَحَبَّ هذَیوَ يَمنْ أَحَبَّنِ

دوست بدאرد، در قیامت بـا  و پدر و مادرشان رא ) نیحسن و حس(ن دو رא یس مرא و אکهر 
  .مرتبه در بهشت خوאهد بود کمن در ی

  )وآله علیه אهللا صلی( امبریپای یאوص ۀسیر

رسـول خـدא   . رده بودکامبر عمل یه پکردند ک אی رفتار می وهیאمور به همان ش ۀجانشینان پیامبر نیز در אدאر
  :ای خود فرموده بودیخاندאن و אوص ۀبار در) وآله علیه אهللا لیص(

  ٨٤٨.مَةِأَصْلُ אلرَّحْنُ אلْعِلْمِ وَمَعْدِ) وآله علیه אهللا لیص(مُحَمَّدٍ  آلُ

                                                                                                                                            
ـ بوא: ؛ و با مختصر אختالف در لفظ۱۸۸، ص אلعباد یعل אللَّه حجج معرفة في אإلِرشاد .٨٤٥ بـن אلحسـین بـن محمـد      يאلفرج عل
 ،ه ۱۴۰۸علمي للمطبوعـات،  ، بیروت، مؤسّسة אأله، شرح و تحقیق אلسید אحمد صقر، אلطبعة אلثانیאلطالبیین مقاتلصفهاني، אإلِ

، ص אلـوری  إعـالم ؛ ۲۷۶، ص ۱ج ة אلحیدریـه،  אلمطبعـ  אلنجف، ،אلطوسي ماليأ؛ ۱۷۲، ص ۳، ج אلحاکم مستدرک؛ ۶۲ص 
هُ  [ ۵۳۸، ص ۱، ج هئمّאأل معرفة في אلغمّة کشف؛ ۱۳۸، ص بیאلعق ذخائر؛ ۲۰۸ ؛ אبـرאهیم بـن محمـد אلجـویني     ] אِفْتَـرَضَ אللـَّ

 ینـابیع ؛ ۱۲۰، ص ۲ج  ،ه ۱۴۰۰، بیـروت، مؤسّسـة אلمحمـودي،    فرאئد אلسـمطین  ،)ه ۷۳۰ م(אلمؤید  אلخرאساني אلمعروف بابن

  .۹۴، ص ۲، ج هאلمودّ

ـ   ۱۶۶، ص ۲۷، ج אلکبیـر  אلتفسـیر ؛ ۲۲۰ـ  ۲۲۱، ص ۴، ج אلکشّـاف  تفسیر؛ ۱۹۷ص  ،אلمرتضی لشیعة אلمصطفی بشارة. ٨٤٦
  .۲۵۵ـ  ۲۵۶، ص ۲، ج אلسمطین فرאئد؛ ۱۶۵

 مناقـب ؛ ۳۲، ص אلمصطفی بشارة؛ ۵۶۶، ص ۲، ج אلمصطفی حقوق بتعریف ءאلشفا؛ ۷۷، ص ۱، ج حنبل بن אحمد مسند. ٨٤٧
 אلصّـوאعق ؛ ۲۲۱، ص أمیرאلمـؤمنین  فضـائل  في אلیقین کشف؛ ۵۲۹، ص ۱، ج هکشف אلغمّ؛ ۳۸۲، ص ۳، ج شهرآشوب אبن

  .۱۵۳، ۱۳۸، ص هאلمحرق

  .۳۸۵، ص ۲، ج شرאفאأل أنساب. ٨٤٨
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  .ندא دאنش و אصل و אساس رحمت ۀگنجین) وآله علیه אهللا لیص(محمد  آل

کردنـد و   مت عمل مـی یومت بر אساس رحمت و محبت و مالکاست و حیت و سیریامبر در مدیای پیאوص
بـه عمـار بـن     )אلسـالم  علیـه (ه אمام صـادق  ک دאدند، چنان ن אساس فرمان مییאمور بر א ۀپیروאن خود رא به אدאر

  :אحوص فرمود بیא

نَّ إِمَارَتَنَـا  إِفِ وَאلْعَسْـفِ وَאلْجَـوْرِ وَ  انَتْ بِالسَّیأُمَیةَ کَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ إِمَارَةَ بَنِی. رَقُوא بِهِمْفَلَا تَخْ
مْ غِّبُوא אَلنَّاسَ فِـی دِیـنِک  אلْاِجْتِهَادِ، فَرَةِ وَحُسْنِ אلْخَلْطَةِ وَאلْوَرَعِ وَאلتَّقِیرِ وَאلْوَقَابِالرِّفْقِ وَאلتَّأَلُّفِ وَ

  ٨٤٩.فِیمَا أَنْتُمْ فِیهِوَ

אمیـه بـه زور    אمور بنـی  ۀدאنی که حکومتدאری و روش אدאر آیا نمی. بر مردم فشار نیاورید
אمور ما به نرمـی و مهربـانی و    ۀشمشیر و فشار و ستم بود ولی حکومتدאری و روش אدאر

وشش אست؟ پس کاری کنید که مردم به متانت و تقیه و حسن معاشرت و پاکدאمنی و ک
  .رغبت پیدא کنند ،دین شما و مسلکی که دאرید

و رفـع مشـکالت و    برد אمـور  شیمت و عطوفت موجب پیزی چون محبت، رحمت، مالیارها چک ۀدر אدאر
אز  یکـی אمـور بـه    ۀאدאردر אلعمـل   دسـتور  کبه عنوאن ی ،)אلسالم علیه(علی  ،مؤمنان ریאم .کسب توفیق نیست

  :رماندאرאنش نوشتف

کـانَ אلرِّفْـقُ أَرْفَـقَ    אرْفُقْ مَا ینِ وَאخْلِطِ אلشِّدَّةَ بِضِغْثٍ مِنَ אللِّک وَمَا أَهَمَّ  فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَی
ـ  אبْسُطْ لَهُمْوَ كَضْ لِلرَّعِیةِ جَنَاحَאخْفِإِلَّا אلشِّدَّةُ وَ كَعَنْ ينَ لَا تُغْنِیאعْتَزِمْ بِالشِّدَّةِ حِوَ  كَوَجْهَ
  ٨٥٠.كَأَلِنْ لَهُمْ جَانِبَوَ

رא با لختی نرمی بیـامیز و   یگیر نماید אز خدא یاری جوی، و سخت میچه تو رא مهم در آن
جـا کـه رفـق و مـدאرא جـا دאرد، رאه رفـق و مـدאرא رא بپـوی و هنگـامی کـه جـز             تا آن
ـ      . گیری به کار نیاید، بـدאن روی آر  سخت ان رא بـا  بـا مردمـان فروتنـی پـیش گیـر و آن
  .و با نرمخویی با אیشان رفتار نمارویی بپذیر  گشاده

ید آنان رא با محبت و رفق ند و به مقصد برد باکه مردمان رא به درستی אدאره کسی خوאهان آن אست کאگر 
 ؛شـود  برقرאر می אست که پیوندی درست و سالم میان وאلی و رعیتژگی ین ویرא با אیز ؛ندکخلقی אدאره  و خوش

  :فرموده אست ،)אلسالم علیه(علی  ،مؤمنان ریאم که چنان .وند دوستیی، پها ان قلبیدی مونیپ

  ٨٥١.آنَسَتِ אلنُّفُوسُ بِهِثُرَ مُحِبُّوهُ وَکَمَنْ حَسُنَ خُلْقُهُ 
  .ردیان با وی אُنس گیار شوند و جان آدمیو باشد، دوستدאرאنش بسیکس אخالقش نکهر 

אمـام علـی    بـاره  و در אیـن  شـود  ها همـوאر مـی   ها אفزون و رאه دلبستگی אمور، ۀبه سبب אخالق نیکو در אدאر
  :فرموده אست )אلسالم علیه(

ش همـوאر  یبـرא  هـا  و باشد، رאهیکس אخالقش نکهر  ٨٥٢؛خُلْقُهُ سَهُلَتْ لَهُ طُرُقُهُمَنْ َحسُنَ 
  .گردد

                                                 
  .۴۳۰، ص ۱۱، ج هאلشیع وسائل؛ ۳۵۴ ـ ۳۵۵، ص ۲، ج אلخصال. ٨٤٩

  .۴۶ ۀ، نامאلبالغه نهج. ٨٥٠

  .۲۳۹، ص ۲، ج אلحکم غرر. ٨٥١
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مقصد روند و به آنچه  ترتیب پیش روی مدیرאن نظام אسالمی رאهی گشوده شده אست تا אز آن رאه به بدین
  :فُضَیل بن عثمان گوید. خوאهند دست یابند אز مردمان می

 أَمْرِهِ نَالَ مَـا یرِیـدُ   يفِ انَ رَفِیقاًمَنْ کَ«: فرمود شنیدم که می )אلسالم علیه(אز אمام صادق 
رد، بـه آنچـه אز   یـ ش گیدر پ رא رفق]  استیس[کسی که در אمور خویش  ٨٥٣؛»مِنَ אلنَّاسِ
  .ل شودیخوאهد نا مردم می

ابـد و  ی نت مـی یار و زندگی زکم باشد کمت و مدאرא حایאگر در زندگی آدمی و روאبط אنسانی، دوستی و مال
ز زشت و ین نباشد همه چیا אگر چنאم. یابد ار و تالش ظهور میکبا وجود دوستی و مدאرא شوق . شود مطلوب می
  .ندکאف ه مییار سکرאهت و تنفلی، یم ز بییبر همه چ. شود منفور می

یـن  ه אگر محبت حق در دل آدمی نشسته باشد، به خلق אو محبـت خوאهـد دאشـت و א   کقت آن אست یحق
جـامع محبـت خـدא بودنـد،      ۀکه جلو ،کند و אوصیای پیامبر می مت با مردم ظهوریخلقی و مال محبت در خوش

خته بود یان معصوم آمیشوאیمحبت حق با جان و دل پ. مت بودندیس אهل رحمت و محبت و مالکش אز هر یب
آنان چون پدری . با مردمان جلوه دאشت]  در رאه حق[ورت دوست دאشتن همگان و مالیمت ن محبت به صیو א

  .شان بودیتالششان برאی سعادت و نجات א ۀکه هممهربان نسبت به بندگان خدא بودند 

 ه مـن کـ شاد باش و فـارغ و آمـن   
  ج

 ه بـارאن بـا چمـن   کـ نم با تـو  کآن   
  

 خورم تو غـم مخـور   غمِ تو می من
  

 ٨٥٤ترم אز صـد پـدر   بر تو من مشفق  
  

  برאی مطالعۀ آزאد

  )وآله علیه אهللا صلی( امبریای پیتی אوصیریمد ۀدر سیرتعامل دوجانبه 

تعامــل دوجانبــۀ ســیرۀ مــدیریتی אوصــیای پیــامبر ر אمامــت شــاهد عصــ ۀســال  پنجــاه  و  تــاریخ دویســت
ردمـان و אز  ان حق نسبت بـه م یشوאیر پیمت فرאگیسو رحمت و محبت و مال کאز ی. אست) وآله علیه אهللا صلی(

ـ ان و אستقامت و پایشوאیه آنان رא به جانفشانی در رאه پکدلبستگان به אئمه  ۀسوی دیگر عشق و عالق دאری در ی
  .یدشانک مبارزه می

ـ אسـت و א  امبر حتی نسبت به دشمنان و بـدخوאهان آنـان  یای پیمت אوصیخ گوאه رحمت و مالیتار ه کـ  نی
ار رفته کمدאوא و نجات مردمان به  ۀدیگر نبوده، به عنوאن آخرین وسیلאی  ه چارهکجا  جز در آن ،شدتغضب و 
ه کـ گـاه   آن. افته بـود یرم ظهور نکامبر אیه جز نسبت به پکی نسبت به אئمه אست های خ گوאه دلدאدگییتار. אست

ی אز دو یهـا  نون بـه نمونـه  کא. ساخت ی وجود رא طال میها ی، مسیایمکینشست همچون  مهر آنان در دلی می
  .میپردאز شده می ادیان یجر

. ردکـ  אی فرאهم می ستهیبرאی هر موجود شا رא ان رشدکه אمکچون بارאنی بود ) אلسالم لیهمع(رحمت אئمه 
علـی   ،انمؤمن ریه אمکمشهور אست . ن دشمنانشان باشندیتر خوאستند، هرچند دشمن آنان سعادت همگان رא می

                                                                                                                                            
  .۱۹۵، ص ۲، ج אلحکم غرر. ٨٥٢

  .۶۴، ص ۷۵، ج אألنوאر بحار؛ ۲۱۵، ص ۱۱، ج هאلشیع وسائل؛ ۱۲۰، ص ۲، ج אلکافي .٨٥٣

  .۱۷۲ـ  ۱۷۳، دفتر אول، אبیات معنوی مثنوی. ٨٥٤
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ـ ه چون אو رא دکت شده אست یو روא ٨٥٥دאد ملجم مرאدی خبر می אز شهادت خود به دست אبن ،)אلسالم علیه( د ی
  :ردک ل میتمث ،کشوح مرאدی سروده بودس بن مَیه در مورد قَکرِب کتی אز شعر عمرو بن مَعْدی یبه ب

  ٨٥٦مِنْ مُرאدِ كَلِیمِنْ خَلِ כَعَذِیرُ      يدُ قَتْلِیرِیُدُ حِبَاءَهُ وَیأُرِ

ـ  ،خوאهد مرא بکشد یی بخشم و אو میخوאهم אو رא عطا من می تـو نـزد دوسـت     ۀبگو بهان
  .ستیאت چ مرאدی

 ،ملجـم  یعنی אبـن  ،انین آدمیتر و حتی بر شقی ٨٥٨شی دאشتیرحمتش بر غضبش پ ٨٥٧تامّ حق، ۀآن جلو
ه به ناچار دسـت  کجا  آنخوאست و حتی  ت و رستگاری مردمان رא نمییجز هدאآن حضرت  .نظر رحمت دאشت

انون رحمـت  کـ آن حضرت . محبت אو بود ۀغضب אو جلو. یت و نجات אمت نبودبرد جز برאی هدא میر یبه شمش
توאنست مـدאرא   ه میکجا  مآبان نهروאن تا آن سیشگان صفین و مقدپ شکنان جمل، ستم برخورد با پیمان در. بود
  .سعادت آنان אست ت ویزאن خوאهان هدאیه تا چه مکرد و نشان دאد ک

گری و آشوب پرهیزشان  در برخورد با ناکثین بارها و بارها آنان رא نصیحت کرد و אز سر خیرخوאهی אز فتنه
هجـوم مـردم    ٨٥٩.אنـد  بیعت کرده )אلسالم علیه(مؤمنان  دאنستند که همگان با میل و رغبت با אمیر آنان می. دאد

 ۀکننـد  אلوصف، مشـخص  دن عثمان، با آن شور و אشتیاق زאیدپس אز کشته ش )אلسالم علیه(برאی بیعت با علی 
کـه بـه    ،مردم همچون شترאن تشنه. نبوی بود ۀو بازگشت به سیر )אلسالم علیه(مردم به حکومت علی  ۀعالق

حکومت אمام با بیعـت   ٨٦٠.شناختند آبشخور هجوم آورند، برאی بیعت با آن حضرت هجوم آوردند و سر אز پا نمی

                                                 
  .۲۰۷، ص ۱، ج אآلمال یمنته. ٨٥٥

، مکتبـة  ه، تحقیـق و شـرح عبدאلسـالم محمـد هـارون، אلقـاهر      אلکتاببوبِشر عمرو بن عثمان بن قنبر אلمعروف بسیبویه، א .٨٥٦
 مقتـل ؛ ۵۰۲، ص ۲، ج أنسـاب אالشـرאف  ؛ ۳۴، ص ۳، ج אلکبـری  אلطبقات؛ ۲۷۶، ص ۱ج  ،ه ۱۴۰۸، هثאلخانجي، אلطبعة אلثال

، ۲مؤسّسـة אلمعـارف، ج    ،، بیروتدبאأل و אللغة في אلکامل؛ ۸۹، ص )אلسالم  علیه( طالب أبي بن علي אلمؤمنین אمیر مامאإل
؛ عبدאلقادر  آمده אست» یرِي مِنْ خَلِیلِي مِنْ مُرَאدِعَذِ« ۴۳۵، ص ۱، ج هאلغمّ کشف؛ ۲۱۹ـ    ۲۲۰، ص ۱۵، ج אألغاني؛ ۱۴۷ص 

، مکتبـة אلخـانجي، אلطبعـة    هعبدאلسالم محمـد هـارون، אلقـاهر    :، تحقیق و شرحدبאأل خزאنة، )ه ۱۰۹۳ م(بن عمر אلبغدאدي 
، ستیعابאإل: شده אست نیز نقل» أُرِیدُ حَیاتَهُ«؛ در مصرع אول ۱۹۳، ص ۴۲، ج אألنوאر بحار؛ ۲۱۰، ص ۱۰ج ، ه ۱۴۰۶ولی، אأل
  .۲۱۱، ص ۱۹، ج אألرب نهایة؛ ۶۱، ص ۳ج 

بیسـت و هفـتم   [نهج אلبالغـه   ۀهزאر ۀدر پیام به مناسبت برگزאری کنگر )אلسالم علیه(אمیرمؤمنان  ۀتعبیر אمام خمینی دربار. ٨٥٧
  .۲۲۴، ص ۱۴، ج نور ۀصحیف، ] ۱۳۶۰ماه   אردیبهشت

  .۴۲۳ـ  ۴۲۷، ص ۳۵، ج אألنوאر بحار: ک. ر. در روאیات متعدد وאرد شده אست که آن حضرت مظهر رحمت אلهی بود چنان. ٨٥٨

، قـم، مکتبـة   אلبصـره  حـرب  في אلعترة لسید אلنصرة و אلجملبوعبدאللَّه محمد بن אلنعمان אلبغدאدي אلملقّب بالمفید، א: ک. ر. ٨٥٩
  .۴۱אلدאوري، ص 

وَبَسَطْتُمْ یدِي فَکفَفْتُهَا وَمَـدَدْتُمُوهَا فَقَبَضْـتُهَا، ثُـمَّ تَـدَאککتُمْ     «: ستدر توصیف آن وאقعه فرموده א )אلسالم علیه(مؤمنان  אمیر .٨٦٠
عَـتِهِمْ  بَییاضِهَا یوْمَ وِرْدِهَا حَتَّی אنْقَطَعَتِ אلنَّعْلُ وَسَقَطَ אلرِّدَאءُ وَوُطِئَ אلضَّعِیفُ وَبَلَغَ مِنْ سُرُورِ אلنَّاسِ بِحِ  אلْإِبِلِ אلْهِیمِ عَلَی כعَلَي تَدَא

دستم رא گشـودید و  ]  برאی بیعت[شما  ؛»أَنِ אبْتَهَجَ אلصَّغِیرُ وَهَدَجَ إِلَیهَا אلْکبِیرُ وَتَحَامَلَ نَحَْوهَا אلْعَلِیلُ وَحَسَرَتْ إِلَیهَا אلْکعَابُ يإِیا
ورود بـه  بـرאی  روز  پس אز آن همچون شترאن تشنه کـه بـه  . شما آن رא به سوی خود کشیدید و من آن رא برگرفتم. من بستم

که کفش אز پای به در شد و ردא אز دوش بیفتاد و شـخص   چنان آن. آبشخور هجوم آورند و به یکدیگر پهلو زنند، هجوم آوردید
سرور و خوشحالی مردم آن روز برאی بیعت با من، چنان شدت دאشت کـه کودکـان بـه وجـد     . ناتوאن در زیر دست و پای ماند

بیمارאن برאی مشاهده بر دوش . אین بیعت به رאه אفتاده بودند ۀخود برאی دیدאر صحن نشین با پای لرزאن پیرאن خانه. آمده بودند
  .۲۲۹، کالم אلبالغه نهج ؛אفرאد سوאر شده بودند، و אز فرط شادی دخترאن نورسیده سربرهنه آمده بودند
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هم شکسـتن حکومـت عـدل علـوی      برאی در کهایی ناپا قق عدאلت شکل گرفت، אما אنگیزههمگانی برאی تح
  :نویسد شیخ مفید می. دست به دست هم دאد

کردند، یا بـدگوی אمـام    با حکومت אمام مخالفت می ککسانی که אز سر کینه و رش ۀهم
 ۀشـد  دאشـتند، یـا بـیم آن دאشـتند کـه حقـوق تضـییع        بودند و کارهای אو رא خوش نمی

ـ    جو بودنـد،   ه فتنهک ا آنانینند، کرא אز آنان مطالبه  مسلمانان ت אسـالم  یـا خائنـان بـه مل
 ٨٦١.وستندین پیثکهمگی به نا

دאشـت،   ه در אنتظارشان بود بر حـذر مـی  کدאد و אز عاقبت شومی  وسته آنان رא پند مییپ )אلسالم علیه(אمام 
  .ردندک نمی کمام رא دری معنای مدאرא و رحمت אردند و حتک شی میکאما آنان سر

چنان خوאستار هدאیت مردمان بود که حتی در پیکـار بـا قاسـطین نبـرد رא بـه       )אلسالم علیه(مؤمنان  אمیر
ی אز نور אمام بر دلشان بتابد و بـه  یאی پرتو عده ٨٦٢دالن و فرومایگان אندאخت تا شاید אز میان آن سنگ تأخیر می

אنتقاد کردند، خطاب بـه آنـان    )تأخیر در نبرد(نسبت به אین کار אمام آن هنگام که برخی سپاهیان . رאه حق آیند
  :فرمود

ـ  يَطَائِفَةٌ فَتَهْتَدِ يأَنَا أَطْمَعُ أَنْ تَلْحَقَ بِوْمًا إِلَّا وَیَفَوَ אللَّهِ مَا دَفَعْتُ אلْحَرْبَ  تَعْشُـوَ إِلَـی   وَ يبِ
  ٨٦٣.انَتْ تَبُوءُ بِآثَامِهَاکإِنْ ضَلَالِهَا وَ  لَیقْتُلَهَا عَمِنْ أَنْ أَ يَّأَحَبُّ إِلَ كَذلِی وَضَوْئِ

ـ אندאزم، אز א ر مییه جنگ رא به تأخکبه خدא سوگند هر روزی  کـه آرزو دאرم  سـت  א رو نی
ی אز نور مرא ی، پرتوها ییکالی تار   هب ت شوند و در الیوندند و هدאیאی אز آنان به ما بپ هعد
ـ ند و אینند و به سوی من آیبب حـال گمرאهـی بهتـر و     شـتار آنـان در  کن אز ن بـرאی مـ  ی

  .شوند ز به جرم گناهانشان گرفتار میین صورت نیه در אکتر אست، هرچند  محبوب

ان مـدאرא و  کـ ز تـا سـرحدّ אم  یـ ن) نیمـارق (شان אز حق به در رفته یאند جکشوאی رحمت و عدאلت در برאبر یپ
کومـت  هه رفتند و در مخالفـت بـا آن حضـرت و ح   ژرאکردند و به کوقتی رאهشان رא אز אمام جدא . ردکدلسوزی 
شـان  یی אهـا  ی لفظی آنان و مخالفتها אلعمل سکאش نسبت به ع אو شعار دאدند، אمام در روش عادالنه ۀعادالن
  :ییری ندאد و خطاب به آنان فرمودن تغیتر کوچک

لَـا  یهَـا אسْـمَهُ وَ  رُوא فِکُمَسَاجِدَ אللَّـهِ أَنْ تَـذْ  مْ کُلَا نَمْنَعُ: مْ عِنْدَنَا ثَلَاثًا مَا صَحِبْتُمُونَاکُأَمَا إِنَّ لَ
  ٨٦٤.تَبْدَؤُونَا  مْ حَتَّیکُلَا نُقَاتِلُینَا وَدِیمْ مَعَ أَیکُدِیءَ مَا دَאمَتْ أَ يمُ אلْفَکُنَمْنَعُ

                                                 
  .۱۲۱، ص אلجمل .٨٦١

نْ    اةٌ طَغَامٌ وَعَبِیدٌ أَقْزَאمٌ، جُمِعُوא مِنْ کُجُفَ«: در مذمت אهل شام فرمود )אلسالم علیه(علی . ٨٦٢ لِّ أَوْبٍ وَتُلُقِّطُوא مِنْ کـلِّ شَـوْبٍ، مِمـَّ
ذِینَ تَبَـوَّؤُوא אلـدَّאرَ      لَیسُوא مِنَ אلْمُهَاجِرِینَ وَאلْأَنْصَارِ وَلَا. یُدَیهِ  یؤْخَذَ عَلَعَلَیهِ وَیُ  وَلَّیوَیُوَیؤَدَّبَ وَیُعَلَّمَ وَیُدَرَّبَ فَقَّهَ أَنْ یُ ينْبَغِیَ مِـنَ אلـَّ

مردمی که بایسـتی  . אی گردآوریده و אز אین سو و آن سو چیده پایه، بندگانی فرومایه אز هر گوشه خویانی دون درشت ؛»وَאلْإِیمَانَ
ـ     אحکام دینشان אندوزند و אدبشان بیاموزند و تعلیمشان دهند و کارآزموده د و دستشـان  شان کنند و بـر آنـان سرپرسـت بگمارن

، אلبالغـه  نهـج  که در خانه ماندند ـ در אیمان אسـتوאر؛    אند و نه אز אنصار و نه אز آنان گیرند و ـ آزאدشان نگذאرند ـ نه אز مهاجرאن  
  .۲۳۸کالم 

  .۵۵، کالم אلبالغه نهج. ٨٦٣

  .۱۶۵ـ  ۱۶۶، ص ۲۰، ج אألرب نهایة؛ ۳۳۵، ص ۳، ج אلتاریخ يف אلکامل؛ ۷۳، ص ۵، ج يאلطبر تاریخ. ٨٦٤
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رא אز شـما   هـا  د آنیه همرאه ما هستکه تا هنگامی کد یه شما نزد ما سه حق دאرکد یبدאن
ـ آور بـر زبـان مـی    هـا  ه نـام אو رא در آن کـ  ،ا رא אز مساجد خدאشم: میریگ باز نمی منـع   ،دی
ه دستتان در جنگ همرאه دست کتا زمانی  ،و شما رא אز درآمد عمومی و غنائم ؛مینک نمی
  .میجنگ با شما نمی ،دیא ردهکو تا جنگ رא با ما آغاز ن ؛مینک محروم نمی ،ستא ما

ت کمـر همـ  ومـت אو  کردن حکه برאی نابود کאبر مردمانی بود ن رفتار سرאسر رحمت و محبت אمام در بریא
رخوאهی و یان دאشت אز سر خکه אمکجا  ز تا آنیآن حضرت با آنان ن ٨٦٥.ن אفرאد بودندیتر کبسته بودند و خطرنا

ت و نجات آنان بـه هـر אقـدאم    یرد و برאی هدאکرد و چون پدری مهربان و رهبری دلسوز عمل کمدאرא برخورد 
אسـالمی   אمتت یه برאی حفظ جان و مال و אمنکرد کگاه אعمال  رא تنها آن شدتد و صالبت و مناسب دست ز

  .گر جز آن نبودیאی د چاره

אی دیگر אز رحمت و محبت آنان بود، هماننـد طبیبـی دلسـوز کـه אگـر       قهر و غضب אوصیای پیامبر جلوه
کنـد،   فعل خشن جرאحـی ظهـور مـی   زند جز אز سر دوستی و خیرخوאهی نیست و آنچه در  دست به جرאحی می
دאنسـتند کـه قهـر و غضـب      که محبت אئمه در جانشان نشسته بود، به خـوبی مـی   آنان. برאی نجات بیمار אست

אی سیاه بود، دچار لغزش شد  که برده ،)אلسالم علیه(אند که یکی אز محبان علی  نقل کرده. ستא אیشان אز چه رو
که אقرאر کـرد و مسـلّم شـد کـه بایـد حـد بخـورد، אمـام          پس אز آن. ندאو رא نزد آن حضرت آورد. و سرقتی کرد

چکید  پس آن رא به دست چپ گرفت و در حالی که قطرאت خون می. رאست אو رא قطع کرد ۀپنج )אلسالم علیه(
با دیدن אین صحنه فرصت رא مغتنم شمرد و پیش رفـت و אز آن مـرد    ،که אز خوאرج بود ،אلکوّא אبن. بیرون رفت

אم رא سـید אوصـیای پیـامبرאن بُریـد، پیشـوאی       پنجـه «: گفـت » אت رא قطع کرده אست؟ چه کسی پنجه«: دپرسی
، אمام هدאیت و همسـر  )אلسالم علیه(طالب  ترین مردم نسبت به مؤمنان، علی بن אبی حق روسفیدאن قیامت، ذی

های نعمـت، مبـارز    هشتאلحسین مرتضی، پیشتاز ب אلحسن مجتبی و אبو زهرא دخت محمد مصطفی، אبو ۀفاطم
 ۀزکات، پسر عموی رسول خدא، رهبر رאه رشد و کمال، گویند ۀپیشگان، بخشند گیرنده אز جهالت شجاعان، אنتقام

وאی بـر تـو אی   «: אلکوّא با شنیدن אین سخنان برآشـفت و گفـت   אبن» .گفتار رאستین، شجاع مکی، بزرگوאر باوفا
چـرא ثنـایش نگـویم در حـالی کـه      «: پاسـخ دאد » گـویی؟  ثنایش میگونه  کند و تو אین دستت رא قطع می! سیاه

محبتش با گوشت و خونم آمیخته אست؟ به خدא سوگند که دستم رא جز به حق نبرید تا مرא אز مجـازאت آخـرت   
  ٨٦٦.»نجات دهد

  ٨٦٧بوאلعجب من عاشقِ אین هر دو ضد    عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد

אو در جمـل و صـفین و نهـروאن مـالزم     . عَدی بن حاتم طایی بود )אلسالم علیه(אز دوستدאرאن دیگر علی 
هـای طُرَیـف و    سه پسر به نام. چشمش در جنگ جمل به سبب جرאحت نابینا شد کمؤمنان بود و ی رکاب אمیر

 مؤمنـان چـون   پس אز شهادت אمیر. کشته شدند )אلسالم علیه(طُرْفه و مُطَرَّف دאشت که هر سه در رکاب علی 
ه آنـان رא بـا   کـ ردی کبا پسرאنت چه  ،فیאی אبوطُرَ«: ه به אو گفتیناکه אز سر طعنه و یوאرد شد، معاوه یبر معاو
ه کـ رد کتو אنصاف ن طالب در حق پسر אبو«: گفت» .شدند شتهکمؤمنان  ریاب אمکدر ر«: گفت» اوردی؟یخود ن

                                                 
پس شما بـدترین   ؛»بِهِ אلشَّیطَانُ مَرَאمِیهُ وَضَرَبَ بِهِ تِیهَهُ  نْ رَمَیثُمَّ أَنْتُمْ شِرَאرُ אلنَّاسِ وَمَ«: بدیشان فرمود )אلسالم علیه(علی . ٨٦٥

 .۱۲۷، کالم אلبالغه نهج אید و آلت دست شیطان و موجب گمرאهی אین و آن؛  مردم
  .۸۸، ص ۲۱، ج אلکبیر אلتفسیر: ک.؛ نیز ر۲۸۱ ـ ۲۸۲، ص ۴۰، ج אألنوאر بحار. ٨٦٦

  .۱۵۷۰، دفتر אول، بیت معنوی مثنوی. ٨٦٧
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ه אو کـ ردم کـ با علـی אنصـاف ن   من«: عَدی گفت» .شتن دאد و فرزندאن خود رא باقی گذאشتکفرزندאن تو رא به 
  ٨٦٨.»کشته شد و من زنده ماندم

  ٨٦٩אم ه چرא زنده ماندهکشرمنده אز توאم   אم بهره مانده وی تو بیکم یدور אز حر

 جانبه برאی محـو  ن، تالشی همهانارنوشت אسالم و مسلمه بر سیط معاوو تسل مؤمنان אمیرپس אز شهادت 
ه همـه  کـ ه فرمان دאد یگرفت و معاو لکی شیزدא عهیاست شیس ٨٧٠.ن آن آغاز شدین و אلگوهای رאستیقت دیحق

  : سدینو د معتزلی مییאلحد אبن אبی. ن سازندک אو رא ریشه ۀرא سبّ کنند و شیع )אلسالم علیه(جا علی 

معاویـه پـس   «: گوید אألحدאثتاب کوسف مدאئنی در ی אلحسن علی بن محمد بن אبی אبو
ن یه در آن چنـ کـ رد کارگزאرאن خود صادر ک ۀאی برאی هم مهبخشنا ٨٧١"جماعت"אز سال 
بردאشـته   ،نـد ک ت אو نقـل یب ترאب و אهل ل אبویزی אز فضایه چمن אز هرک ۀذمّ": آمده بود
ردند و אز אو ک رא لعنت می )אلسالم علیه(بان در هر منطقه بر منبرها علی یپس خط" .אست
ن یتـر  زده بتیهنگـام مصـ  در آن . دאدند تش دشنام مییب جستند و به אو و אهل زאری مییب

                                                 
 شوشتری، تهـرאن، אنتشـارאت کتابفروشـی    אهللا ، قاضی نورمجالس אلمؤمنین؛ ۳۰۳ـ   ۳۰۴، ص ۱۶، ج دمشق تاریخ مختصر. ٨٦٨

  .۲۴۶، ص ۱ج  ،ش. ه ۱۳۵۴אسالمیه، 

  .۲۵۵، ص ۱، ج الאآلم منتهی؛ ۲۴۶، ص ۱، ج אلمؤمنین مجالس. ٨٦٩

وجـه مـتهم بـه دشـمنی بـا معاویـه نیسـت و         زبیر بن بَکار که به هیچ«: نویسد אلحدید معتزلی در אحوאل معاویه می   يאبن אب. ٨٧٠
گونـه   و אنحرאف אو אز آن حضـرت معلـوم אسـت، هـیچ     )אلسالم علیه(که אز אحوאل אو و پرهیز و دوری وی در دفاع אز علی  چنان

من با پدرم نـزد   :مطرف بن مغیرة بن شعبه گوید": خود چنین آورده אست אلموفّقیاتشیعه ندאرد، در کتاب  نسبتی هم با عقاید
گشت אز معاویـه و عقـل אو    می که نزد من باز کرد و پس אز آن گو می و رفت و با אو گفت پدرم هموאره نزد אو می. معاویه رفتیم
אو رא . که شـبی آمـد و אز خـوردن غـذא خـوددאری کـرد       کرد تا آن شگفتی میدید אظهار  آنچه אز אو می ۀبار گفت و در سخن می

: خره گفـتم باأل. ساعتی منتظر ماندم و گمانم بر آن بود که سبب אندوه אو کاری אست که میان ما رخ دאده بود. אندوهگین یافتم
: پرسـیدم . گـردم  مـی  پلیدترین مـردم بـر  فرزندم، بدאن که אز نزد کافرترین و : بینم؟ گفت چرא تو رא אمشب چنین אندوهگین می

אکنون عمری אز تو سپری شده و  ،مؤمنان אی אمیر: در حالی که با معاویه خلوت کرده بودم، به אو گفتم: موضوع چیست؟ گفت
ست کـه بـه بـرאدرאن خـودت אز     א אی، پس خوب אست که دאدگری کنی و به کارهای خیر بپردאزی و نیکو پا به کهولت گذאشته

زیرא به خدא سوگند אمروز دیگر  ؛شم توجه کنی و نظر رحمت به آنان نمایی و پیوند خویشاوندی رא با אیشان رعایت کنیها  بنی
هیهـات،  : אما אو گفت. ماند باشی به عالوه نیکنامی و ثوאب אین کار برאیت می قدرتی در دست אیشان نیست تا אز آن بیم دאشته

کـه بایسـته    دאدگـری و چنـان   به پادشاهی رسید و بـا ) אبوبکر(آن مرد تَیمی ! که بماند؟ کدאم نیکنامی رא אمیدوאر باشم! هیهات
سـپس آن  . بکری هم بود אبو: گوید فقط گاهی کسی می. אو نیز نابود گردید ککه نابود شد، نام نی حکومت کرد و همین ،אست

אو نیز  ککه نابود شد، نام نی کمر زد و همینپادشاه شد و سخت تالش کرد و ده سال دאمن همت به ) عمر(مرد خاندאن عَدی 
مرאد پیامبر אکرم אسـت کـه   [کبشه  که در مورد پسر אبی و حال آن. عمری هم بود: گوید که گاهی کسی می جز אین. نابود گردید

تش بتـان  وی جد مادری پیامبر بود و אز پرسـ  که אند زیرא گفته ؛خوאندند مشرکان قریش برאی تحقیر آن حضرت אو رא چنین می
کردنـد کـه آن    روی کرده بود و مشرکان قریش با دאدن אین لقب به پیامبر אظهار مـی   شعری ۀباز زده بود و به ستار عرب سر

؛ ۱۴۴، ص ۴، ج ثـر אأل و אلحـدیث  غریـب  فی אلنهایة: ک.ر ؛אش رفته אست رفته که جد مادری حضرت نیز به همان رאهی می
 »رَسُولُ אللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدאً«: شود هر روز پنج بار بانگ زده می] ۴۶۱، ص ۲، ج ارאلبح سفینة؛ ۱۸، ص ۱۲، ج אلعرب لسان
به خدא سوگند که هیچ  !ماند؟ هرگز نامی جاودאنه می ماند و کدאم نیک پس אز אین دیگر چه کاری باقی می !پدر אین אی بی بر بنا

אندیشـید و در جهـت محـو אیـن      معاویه چنـین مـی  . ۱۲۹ـ   ۱۳۰ص ، ۵، ج אلحدید   بیא אبن شرح ؛»نیست مگر مدفون شدن
  .کرد حقیقت تالش می

  .و معاویه رא سال جماعت گویند )אلسالم علیه(سال صلح אمام حسن . ٨٧١
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اد یه، زیمعاو. ن بودندکتر سا ر آن شهر شیعیان אز همه جا بیشرא دیز ؛ان بودندیوفکمردم 
ه کـ  ،رد و אوکومت وی کح ۀت کوفه گماشت و بصره رא نیز ضمیمومکه رא به حیبن سم

آنـان شـمرده    ۀخود אز زمـر  )אلسالم علیه(ومت علی کان بود و در روزگار حیعیآشنا به ش
شـت  ک ،افتیه کلوخ کر هر سنگ و یرد و آنان رא زکب یشان رא به سختی تعقیشد، א یم

د و آنان یشک ل مییدگان مید و بر دیبر و پاها رא می ها دست. ان رא سخت هرאساندیعیو ش
رد و کـ رون یـ شان رא אز عرאق بیא جا که تا آند یشک دאر می های درختان خرما بر رא بر تنه

 ۀو نیـز معاویـه بـه همـ    . بـاقی نگذאشـت  آوری  نام ۀیچ شیعرאق هنده ساخت و در عکپرא
ت אو رא یـ ب یان علـی و אهـل  عیאز ش کی  گوאهی هیچ": آفاق نوشت ۀکارگزאرאن خود در هم

: شـهرها نوشـت   ۀکارگزאرאن خود در همـ  ۀאی به هم معاویه سپس بخشنامه... " .دیرینپذ
و خاندאنش אقامه شد، نـامش رא  لی بر محبت علی یسی دلک گاه بر ضد ید، هرنکق یتحق"

אی  ن بخشنامه، نامـه یدر پی א" .دیانه و عطای אو رא ببُرید و مقرّری سالینکوאن حذف یאز د
ه متهم به دوستی خاندאن علی شـد،  هرک": ن فرمان دאده بودیه در آن چنکگر فرستاد ید

سـن بـن علـی    گونه بود و چون ح نیאوضاع بد... ".دینکرאن یאش رא و د و خانهیآزאرش ده
نبـود  ان یعیس אز شـ کـ   چیبت و گرفتاری אفزون شد و هیافت مصیرحلت  )אلسالم علیه(

  ٨٧٢.»ا آوאره گشته بودیبود  ککه بر جان خود بیمنا مگر آن

آورد و آنان رא بـه لعـن    وفه گرد میکجماعتی אز مردم رא بر در قصر خود در  ،مسعودی آورده אست که زیاد
  ٨٧٣.ر و مرگ بودیارش با شمشکرفت، سر و یپذ ه نمیکرد و هرک میب یترغ )אلسالم علیه(علی 

 حسین بـن علـی  . حد و حصری ندאشت )אلسالم علیه(دن אز دوستی علی یان برאی بریعیری بر شیگ سخت
  :تندی به معاویه نوشت ۀدر نام )אلسالم علیه(

د و یرא بر ردی، پس אو دست و پای مسلمانانکط رא بر مردم عرאق مسل]  یهبن אب[تو زیاد 
تـو بـه אو   ...  دאر کشـید  های درختان خرمـا بـر   تنه د و آنان رא بریشکل یچشمانشان رא م

ز به فرمان تو آنان یאو ن »!شکست אو رא بא ن علی و بر مذهب אویس بر دکهر « :نوشتی
  ٨٧٤.ردکشت و مُثله کرא 

 ،رفتند و אز محبت آن حضرت به אستقبال شهادت )אلسالم علیه(ن אوضاع و אحوאلی دوستدאرאن علی یدر چن
  .ش، دست نشستندیامدهایپ ۀهم با

ه در رאه دوستی آن حضرت هرگونـه  کبود  )אلسالم علیه(مؤمنان  رید هَجَری אز אصحاب مخصوص אمیرُشَ
د و یبد گو )אلسالم علیه(مؤمنان  ریرد و אز وی خوאست به אمکاد אو رא אحضار یز אبن. یدאی رא به جان خر نجهکش

                                                 
  .۴۴ـ  ۴۶، ص ۱۱، ج אلحدید   بیא אبن شرح. ٨٧٢

  .۲۶، ص ۳، ج مروج אلذهب. ٨٧٣

باقر אلمحمودی، بیروت، دאر אلتعـارف   ، حقّقه و علّق علیه محمد۳ אلحسن אحمد بن یحیی אلبَالذُری، ج بوא، אالشرאف أنساب. ٨٧٤
ـ  رجـال ؛ ۱۳۱، ص ۲، ج سالمאإل دعائم؛ ۱۵۴ـ   ۱۵۵ص  ،ه ۱۳۹۷ولی، للمطبوعات، אلطبعة אأل منصـور   بـو א؛ ۵۰، ص يאلکشّ

 ،ه ۱۴۰۳אلمرتضـی،  ، مشـهد، نشـر   אللجاج أهل علی حتجاجאإل، )אز عالمان قرن ششم(طالب אلطَبْرِسی   بیאאحمد بن علی بن 
 و مامـة אإل: ک .نیز ر. ۹۱ـ   ۹۲، ص ۱۷، ج אالقوאل و אالخبار و אآلیات من حوאلאأل و אلمعارف و אلعلوم عوאلم؛ ۲۹۷، ص ۲ ج

  .۱۸۱، ص ۱، ج هאلسیاس
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ـ ز אبـن . یسـتاد א )אلسـالم  علیه(م بر دوستی علی کد אستوאر و محیرُشَ אماد یزאری جویאز وی ب اد فرمـان دאد تـا   ی
. گفت میسخن  )אلسالم علیه(رد و با زبان אز علی ک دند و אو همچنان אز حق دفاع مییو پاهای אو رא بر ها دست
  ٨٧٥.دندیشکی به دאر یא بر درخت خرماتی אو ریدند و بنا به روאیز بریاد فرمان دאد تا زبانش رא نیز אبن

ز بود، در دوستی دوستان خدא و دشمنی با دشـمنان خـدא هرگـز    یه جام وجودشان אز محبت حق لبرک آنان
ه آن کارאی آن نبود یس رא ک چیز و هیچ چیه هکمحبت آنان چنان آتشی به وجودشان زده بود . دندیسستی نورز

  .رא خاموش سازد

کردند و ر ین عشقی دستگیز به جرم چنیאو رא ن. هم אز آن جمله بود ،)אلسالم علیه( مؤمنان ریغالم אم ،قنبر
ر یـ مخ )אلسالم علیه(ردن به دوستی علی ک ان مرگی سخت و پشتیاج אو رא محج. یوسف بردنداج بن نزد حج

ه و مـرگ  نجکرאی شـ ین وضعی قرאر گرفته و پـذ یه در چنک ،)אلسالم علیه(رد و אو مانند صدها دوستدאر علی ک
صالح خـدא رא   ۀبنداج دستور دאد تا گردن آن حج. یستادحق א تام ۀ، אز حق دفاع کرد و بر دوستی جلوشده بودند

  ٨٧٦.وستیپ )אلسالم علیه(دאن دوستی علی یل شهیزدند و אو به خ

ه کـ ه محور آن رحمت و محبـت حـق بـود    کتی بودند یریافتگان مدی یتشان، تربیاری چون אینان و بسیא
  .ستیو رساننده به مقصد ن هحمت و محبت، رאهبر و پایدאرکنندز چون ریچ چیه

  

  
  

                                                 
، ۱ ، جאلبحـار  سـفینة ؛ ۳۰۹ـ   ۳۱۰، ص ۱، ج אلمـؤمنین  مجالس؛ ۷۵ـ   ۷۸، ص אلکشّی رجال؛ ۱۷۱ـ   ۱۷۲، ص אإلِرشاد .٨٧٥

  .۲۴۲ـ  ۲۴۳، ص ۱، ج אآلمال منتهی؛ ۵۲۲ص 

، ۱، ج אآلمــال منتهــی؛ ۳۱۴ـ   ۳۱۵، ص ۱، ج אلمــؤمنین مجــالس؛ ۷۲ـ   ۷۵، ص אلکشّــی رجــال؛ ۱۷۳، ص אإلِرشــاد. ٨٧٦
  .۲۵۷ ص



  
  
  
  
  

  جلسۀ چهاردهم
  
  
  
  
  

 אصل شرح صدر
  
  



  אهدאف درس

  :آشنایی با

  و سیاسی؛ صدر به عنوאن سومین אصل אز سیرۀ مدیریتیشرح אصل  

  ؛معنا و مفهوم شرح صدر 

  ؛آن ترین אبزאر مدیریت و بیان منشأ شرح صدر به عنوאن مهم  

  .های شرح صدر و ثمرאت آن نمونه 

  مروری بر مباحث پیشین

  :ین אصل رحمت و محبت به نکات ذیل אشاره دאشتیمیدر تب ینجلسۀ پیش

بـیش אز هـر   و تنظیم مناسبات خود با دیگـرאن  در אدאرۀ אمور ) آلهو علیه אهللا صلی( رسول گرאمی אسالم .۱
فرאگیـر معرفـی کـرده و فرمـوده      אیشان رא رحمتی عـام و  گرفت و خدאوند هم چیز אز رحمت و محبت بهره می

  ٨٧٧.﴾نَیإِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِ כَمَا أَرْسَلْنَاوَ﴿ :אست

یابند و رحمـت رمـز وجـود و رאز کمـال      אند و به رحمت کمال می همۀ موجودאت به رحمت وجود یافته .۲
  .אست

د نبوده אست و همین محبت بود که سبب شـد  هیچ אنسانی مانند پیامبر مورد عشق و عالقۀ پیروאن خو .۳
هـای   نـد کـه نمونـه   نیافته ظهـور ک  رشد یهای در مدتی کوتاه אز میان مردمانی فرورفته در عادאت جاهلی אنسان

  .برجستۀ کمال بودند

و میـان محبـت و אطاعـت رאبطـۀ     . אند که قلبشان مسخر محبت אسـت  אی آفریده شده ها به گونه אنسان .۴
אز אمـور بسـیار مهـم در مـدیریت      ،آور אسـت  אین حقیقت که عالقه و محبت אطاعتد و دאنستن معیت وجود دאر

  .אست

سـت  א بهترین عامل برאی אصالح و אدאرۀ مردمان و رאهبری و هدאیت אیشان محبت אست و אز همین رو .۵
  .مودت אهل بیتش رא نخوאسته אستجز ) وآله علیه אهللا صلی(یامبر که پ

نیز مانند خود אیشان در مـدیریت و سیاسـت و حکومـت بـر     ) هلآو علیه אهللا صلی(אکرم אوصیای پیامبر  .۶
کردند چرאکه אگر محبت حق در دل آدمی نشسته باشد به خلـق אو   אساس رحمت و محبت و مالیمت عمل می

  .محبت خوאهد کرد

و محبت فرאگیـر  سو رحمت אست، אز یک تعاملی دوجانبهتاریخ دویست و پنجاه سالۀ عصر אمامت شاهد  .۷
تا جایی که אوصیای پیـامبر نسـبت   . پیشوאیان حق نسبت به مردم و אز سوی دیگر عشق و عالقۀ مردم به אئمه

 هـای بـارز آن برخـورد אمـام علـی      کردنـد کـه אز نمونـه    به دشمنان خود نیز با رحمـت و محبـت برخـورد مـی    
  .אز جنگ، با قاسطین و مارقین و ناکثین אست قبل )אلسالم علیه(

                                                 
  .۱۰۷ /אنبیاء. ٨٧٧
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  אصل شرح صدر .٣

  معنا و مفهوم شرح صدر

 ٨٧٨ار سـاختن אسـت،  کدن و روشن و آشیردن، گشادن، گستردن، فرאخی بخشکدر لغت به معنای باز  شرح
  :ه خدאی متعال فرموده אستک چنان

ـ   جْیَضِـلَّهُ  یُرِدْ أَنْ یُمَنْ رَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَشْیَهُ یهْدِیَرِدِ אللَّهُ أَنْ یُفَمَنْ ﴿ قًا یعَـلْ صَـدْرَهُ ضَ
ـ ت نمایه خدא بخوאهد هـدא کرא  یسکپس ؛ אلسَّمَاءِ يصَّعَّدُ فِرَجًا کأَنَّمَا یَحَ د، دلـش رא بـه   ی
گردאند؛   אهد گمرאه کند، دلش رא سخت تنگ میه رא بخوگُشاید؛ و هرک  یرش אسالم میپذ

  .٨٧٩﴾رود  که گویی به زحمت در آسمان باال می چنان

که  אمر نیز آمده אست، چنان لبی پیچیده و مشکل و بیان کردن یکحل و گشودن مطبه معنای  شرح وאژۀ
. شـود  دشوאر با شرح باز و گشوده مـی  ا مطلبیتاب کا ی؛ گورود به كار میمطلب  بارۀ شرح یک کتاب یا یک در

  :سدینو رאغب אصفهانی می. گردد می ن وאژه بازین معانی به אصل و عمق אیא אلبته همۀ

: شـود  وقتی گفته مـی . ثال آن אستردن گوشت و אمکدر אصل به معنای ولو شرح  کلمۀ
؛ و אز ردمکـ ه گوشـت رא ولـو و گسـترده    کـ ن אست یش אیمعنا »شَرَحْتُهُشَرَحْتُ אللَّحْمَ وَ«

ینه بـه نـور אلهـی و    ش گستردگی سـ یه معناکאست  »شرح صدر«אین وאژه  كاربردموאرد 
  ٨٨٠.تسא خدא و روحی אز אو سکینتی אز ناحیۀ

سـعۀ  مـرאد אز دאشـتن    .ستیز چون روح אنسان قابل شرح نیچ چیقت روحی אست و هیحق یک شرح صـدر 

ـ  شـرح صـدر  . ظرفیت وسیع و تحمل و حوصلۀ فرאوאن دאشتن אست صدر نه و یافتن بـه مفهـوم بـاز شـدن سـ     ی
 رضـیق صـد  . مـل گردیـدن אسـت   ت و پرتحیـ حوصله شدن و باظرف ف شدن دلتنگی و دلگیری אست؛ فرאخبرطر

حوصـلگی   سبب אنفعال و ناتوאنی و کـم . شود ار میکری و درماندگی در یگ میر در تصمیتی و تحیظرف موجب کم
علـی   ،مؤمنان ریی אز قول אمکرאجکאلفتح  خ אبویش. אش تنگ אست توאن אدאی حق رא ندאرد نهیه سک آن. شود می

  :آورده אست ،)אلسالم علیه(

אش تنگ باشد بر אدאی حـق   نهیه سکسی ک ٨٨١؛أَدَאءِ אلْحَقِ  لَیصْبِرْ عَیَمَنْ ضَاقَ صَدْرُهُ لَمْ 
  .اوردیتاب ن

. گـردد  حوصـله و توאنـا مـی   وאجد آن شود، بردبار، مقاوم، پر سیکه چون کאز אلطاف אلهی אست  شرح صدر
ه حضـرت موسـی   کـ رو بـود   نیאز همـ . نـد و رאه بـه مقصـد بـرد    کالت رא تحمـل  کها و مشـ  توאند سختی می

ل رא نجـات  یאسـرאئ  ت بخوאند و بنـی یه مأمور شد به سوی فرعون رود و אو رא به هدאک پس אز آن )مאلسال علیه(

                                                 
 ۱۳۸۹، هثانیـ ، אلطبعة אليאلسالم محمد هارون، مصر، شركة مكتبة و مطبعة אلحلب ، بتحقیق و ضبط عبدهאللغ مقاییس معجم. ٨٧٨
  .۲۳۹، ص ۱، ج אلمحیط אلقاموس؛ ۷۳، ص ۷، ج אلعرب لسان؛ ۲۶۹، ص ۳ج  ،ه

  .۱۲۵ /אنعام. ٨٧٩

  .۲۵۶، ص אلمفردאت .٨٨٠

  .۲۷۸، ص ۱، ج אلفوאئد كنز. ٨٨١
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 شرح صدرد، نخستین چیزی که אز خدא خوאست نکجو رא אدאره و رهبری  رباور و بهانهیدهد و آن قوم سرسخت د
  :بود

אحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ وَ يأَمْرِ يسِّر لِوَی يصَدْرِ يאشْرَحْ لِ   قَالَ رَبِ  فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَی  אِذْهَبْ إِلَی﴿
: گفـت  .ی برخاسـته אسـت  شـ که אو بـه سر کـ فرعون بـرو   یبه سوي؛ فْقَهُوא قَوْلِی يلِسَانِ

و אز زبـانم گِـره    ز،مـن آسـان سـا    یارم رא بـرא کو  אم رא گشاده گردאن، نهیپروردگارא، س«
  .٨٨٢﴾»سخنم رא بفهمند] تا[ ،یبگشا

ه در برאبـر آن رسـالت بـزرگ و אنبـوه     کـ ن سبب بود یبد شرح صدربرאی  )אلسالم علیه(درخوאست موسی 
ش یهـا بـرא   آن ۀدאد که هم به وی نیرو و تحملی میه کبود  شرح صدرفرسا، تنها  های توאن ها و سختی یدشوאر

ـ الزم א بـه عنـوאن אبـزאر    אمارفت ین خود رא پذیبا آغوش باز رسالت سنگ )אلسالم علیه(موسی  ٨٨٣.آسان شود ن ی
  .ردک مردمان درخوאست شرح صدر ۀאرت خلق و אدیعنی هدאیرسالت 

ن یبه برتر ٨٨٤ه خدאی رحمان در مقام אمتنانکت دאرد یت چنان אهمیت و هدאیریبرאی مد وجود شرح صدر
  :ها فرمود ن رسالتیאش برאی وאالتر فرستاده

فَإِنَّ  כَرَکذِ كَرَفَعْنَا لَوَ כَأَنْقَضَ ظَهْرَ یאلَّذِ כَوِزْرَ كَوَضَعْنَا عَنْوَ כَصَدْرَ كَأَلَمْ نَشْرَحْ لَ﴿
ـ   إِلَیא فَإِذَא فَرغْتَ فَانْصَبْ وَسْرًیسْرًא إِنَّ مَعَ אلْعُسْرِ یمَعَ אلْعُسْرِ  ـ آ؛ فَارْغَـبْ  كَرَبِّ تـو   یا بـرא ی

ت پُشـ ] ییگو[ه ک] یبار[ م؟یتو برندאشت] دوش[و بار گرאنت رא אز  م؟یא אت رא نگشاده نهیس
 ی، آسـان یبـا دشـوאر  ] هکـ بـدאن  [پس . میدیتو بلند گردאن یو نامت رא برא .ستکتو رא ش
و بـا   وش؛کـ ، به طاعـت در یافتی پس چون فرאغت  .אست ی، آسانی، با دشوאریآر .אست
  .٨٨٥﴾آور یپروردگارت رو یاق، به سویאشت

ـ م؟ آیدیشـ به تو نبخ ٨٨٧مت،کز אز بردباری و دאنش و حیقلبی لبر ٨٨٦ا قلبی گشاده،یعنی آی تـو رא   ۀینا سـ ی
  ٨٨٨م؟یردکار دعوت رא بر تو آسان نکن سبب یم و بدین دعوت گشاده نساختیبرאی אنجام א

  )وآله علیه אهللا لیص(در دعوت رسول خدא  نقش شرح صدر

ن بـود؟ در  کـ ا تحمل آن همه سختی، و بردباری در برאبر آن همه نامردمی جز با شرح صدر فـرאوאن مم یآ
رد و آزאرهـا،  کی تحمل یرو امبر آن همه سختی و نامردمی رא با گشادهیه پکشرح صدر بود ن یوאقع به سبب هم

                                                 
  .۲۴ـ  ۲۸ /طه. ٨٨٢

  .۲۳۲ص  ،، دفتر نشر فرهنگ אسالمی)ش ۱۳۶۶ م(تقی شریعتی  ، محمدنوین تفسیر: ک. ر .٨٨٣

  .۴۶۱، ص ۵، ج هبن علي بن محمد אلشوكاني، بیروت، دאر אلمعرف، محمد אلقدیر فتح. ٨٨٤

  .۱ـ  ۸ /אنشرאح. ٨٨٥

  .۲۲، ص ۱، ج אلمصطفی حقوق بتعریف ءאلشفا. ٨٨٦

؛ ۲۲، ص ۱، ج אلمصـطفی  حقـوق  بتعریف ءאلشفا؛ ۷۷۰، ص ۴، ج אلكشّاف تفسیر؛ ۴۲۰، ص ۷، ج هشیب   أبي אبن مصنّف. ٨٨٧
 بجـوאهر  אلموسـوم  אلثعـالبي  تفسـیر אلرحمن بن محمد بـن مخلـوف אلثعـالبي،     د؛ عب۱۰۴، ص ۲۰، ج אلقرآن الحكام אلجامع

  .۳۶۳، ص ۶، ج אلمنثور אلدر؛ ۴۲۴، ص ۴مؤسّسة אالعلمي للمطبوعات، ج  ،، بیروتאلقرآن تفسیر في אلحسان

یـروت، دאر אحیـاء   אلسعود محمد بن محمد אلعمادي، ب ، أبوאلسعود  أبي تفسیر: ک.؛ و نیز ر۳۹۲۹، ص ۶، ج אلقرآن ظالل في. ٨٨٨
  .۱۷۲، ص ۹אلترאث אلعربي، ج 
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ت رسـول  یـ روزی و موفقیـ رאز پ. ت خلق به در نبردیدאن مبارزه در رאه حق و هدאیها אو رא אز م بتیفشارها و مص
אمـام صـادق   . ه بـه سـبب شـرح صـدر אز خـود بـروز دאد      کـ صـبر و אسـتقامتی بـود    ) وآله علیه אهللا لیص(خدא 

  :یاث فرمودبه حَفْص بن غِ )אلسالم علیه(

ــام  ــ کدر تم ــبر و ش ــا ص ــاش زیباکیاره ــته ب ــزّ ی دאش ــدאی ع ــرא خ ــل و ی ــد ج ، محم
אصْـبِرْ  وَ﴿: رد و אو رא به صبر و مدאرא فرمان دאد و فرمـود کرא مبعوث ) وآله علیه אهللا لیص(

و بـر آنچـه    ٨٨٩؛﴾.אلنَّعْمَـةِ  ينَ אُولِیذِّبِکאلْمُوَ يرْنِذَوَ جَمِیالً אًیقُولُونَ وَאهْجُرْهُمْ هَجْرمَا   َعلَی
و مــرא بــا  .ریــخــوش فاصــله بگ یدنیــگز یبا بــاش و אز آنــان بــا دورکینــد شــیگو  یمــ

ـ  يאِدْفَـعْ بِـالَّتِ  ﴿: و تعـالی فرمـود   کو باز خدאی تبـار  .کنندگان توאنگر وאگذאر تکذیب ی هِ
ینَ صَـبَرُوא  لَقَّاهَا إِلَّا אلَّـذِ یُمَا یمٌ وَحَمِ يٌّأَنَّهُ وَلِکنَهُ عَدَאوَةٌ یبَوَ كَنَیبَ يفَإِذَא אلَّذِ] ئَةَیאلسَّ[أَحْسَنُ 

به آنچـه خـود   ] رא یبد. [ستیسان نیک یبا بد یکیو ن ٨٩٠؛﴾مٍیلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِیُمَا وَ
אو دشـمنی אسـت، گـویی دوسـتی     ان یان تو و میه مک یسکگاه  ن؛ آنکبهتر אست دفع 

ابنـد، و آن رא جـز   ی  یאند نمـ  با بودهکیه شکی رא جز کسان] خصلت[ن یو א .گردد  یکدل می
رد تـا  کـ هم صبر ) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא . یافتبزرگ، نخوאهد  یא صاحب بهره

. ردنـد کمـتهم  ]  ذبکـ به سحر و جنون و [زرگی به אو نسبت دאدند و وی رא ه אمور بک آن
ـ أَلَقَـدْ نَعْلَـمُ   وَ﴿: جل אین آیه رא نازل فرمود و عزّאی خد. پس آن حضرت دلتنگ شد  كَنَّ

دאنـیم    یو قطعاً م ٨٩١؛﴾.نَینْ مِنَ אلسَّاجِدِکُوَ كَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّیَبِمَا  כَقُ صَدْرُیضِیَ
یح گوی و אز ش پروردگارت تسبیپس با ستا .شود  یگویند تنگ م یتو אز آنچه م ۀکه سین
 ن شـد، یرو אندوهگ کذیبش کردند و متهمش کردند، אز آنسپس ت. ندگان باشکن سجده

ـ یُقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَـا  ی يאلَّذِ كَحْزُنُیقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَ﴿: جل نازل فرمود و و خدאی عزّ  كَذِّبونَکَ
ـ مَـا    فَصَبَرُوא عَلَـی  كَنْ قَبْلِذِّبَتْ رُسُلٌ مِکُلَقَدْ حْجَدُونَ وَیَاتِ אللَّهِ ینَ بِآینَّ אلظَّالِمِکِوَلَ ذِّبُوא کُ
گویند تو رא سخت غمگـین    یدאنیم که آنچه م  یبه یقین، م ٨٩٢؛﴾أَتَاهُمْ نَصْرُنَا  أُوذُوא حَتَّیوَ
 .ننـد ک  یی ستمکارאن آیات خدא رא אِنکار منند، ولک  یدر وאقع آنان تو رא تکذیب نم. ندک  یم
ـ   بیذکـ ت یامبرאنیز پیش אز تو نیو پ دنـد  یب شـدند و آزאر د یذکـ بـر آنچـه ت   یشـدند، ول
خـود رא بـه   ) وآلـه  علیـه  אهللا لیص(امبر یپس پ. دیما به آنان رس یاریردند تا ک ییباکیش

 و تعالی رא بر زبـان آوردنـد و אو رא   کتا آنان تجاوز کردند و خدאی تبارصبر ملزم ساخت، 
برویم صبر کردم، ولی نسبت به آخودم و خاندאن و  ۀبار در«: پیامبر گفت. تکذیب کردند

قَـدْ خَلَقْنَـا אلسَّـمَاوَאتِ    وَلَ﴿: جل نازل فرمود و خدאی عزّ ».مگفتن به معبودم صبر ندאر بد
و در  ٨٩٣؛﴾قُولُـونَ یَمَـا    مَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَـی امٍ وَیَّسِتَّةِ أَ ينَهُمَا فِیمَا بَوَאلْأَرْضَ وَ

ـ ان آن دو אسـت در شـش هنگـام آفر   یه مکن و آنچه رא یها و زم قت، آسمانیحق م و یدی

                                                 
  .۱۰ ـ ۱۱ /مزّمّل. ٨٨٩

  .در حدیث آمده אست كافیهای  تر نسخه در قرآن نیست ولی در بیش] אلسَّیِّئَةَ[لفظ  ؛۳۴ ـ ۳۵ /فصّلت. ٨٩٠

  .۹۷ـ  ۹۸ /حجر. ٨٩١

  .۳۳ـ  ۳۴/ אنعام. ٨٩٢

  .۳۸ ـ  ۳۹ /ق. ٨٩٣
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) وآله علیه אهللا لیص(امبر یپس پ. نکند صبر یگو  یو بر آنچه م .میردکن یאحساس ماندگ
  ٨٩٤.ردکאحوאل صبر  ۀدر هم

ن شرح صـدر در دعـوت بـود    یرد و همکدאری یخلق پا ۀپیامبر با شرح صدری شگفت در אدאرب ین ترتیبد
ی کو فشارهای دورאن م ها سختی ۀهم آن حضرت .ردکאز ظلمات به سوی نور رא هموאر  ها نسانه رאه خروج אک

رאی ینـه پـذ  یش وجود آن حضـرت رא ندאشـت و مد  یه گنجاکگر میه دکرא شد، تا آن زمان یرא با قلبی گشاده پذ
 کتـدאر . بـود אز دعـوت خـاص آن دورאن    ی ناشـی هـا  ز به تمامی فشار و سختییدورאن مدنی ن אما. אسالم شد
و  کومت به شرح صـدری تـام  ح ۀپردאزی و אدאر تأسیس دولت و نظامالت مربوط به کاپی و حل مشینبردهای پ
  .از دאشتیتمام ن

هـا رא   قلب ۀکارها، دریچ ۀאرق אلهی با אِعمال شرح صدر در برخوردها و אدیرم به توفکامبر אیب، پین ترتیبد
  :مایدکه خدאوند فر ، چنانبرאی پذیرش دین گشود

ـ چـون  ؛ نِ אللَّهِ أَفْوَאجًایدِ يدْخُلُونَ فِیَتَ אلنَّاسَ یرَأَهِ وَאلْفَتْحُ وَإِذَא جَاءَ نَصْرُ אللَّ﴿ خـدא و   یاری
  .٨٩٥﴾ندین خدא درآیدسته در د ه مردم دسته ک ینیو بب فرא رَسد، یروزیپ

   تیرین אبزאر مدیتر مهم

אبـرش  ار در برکـ אش گشاده אست، تنگناهای  نهیه سک آن. אمور دאشتن شرح صدر אست ۀאدאر ۀلین وسیبهتر
علـی   ،مؤمنـان  ریـ ه אز אمکـ  صـدر אسـت، چنـان    ۀترین آلت و אبزאر مدیریت سـع  אین مهم بر بنا. شود گشوده می

  :وאرد شده אست ،)אلسالم علیه(

  .نه אستیت، گشادگی سیریاست و مدیله و אبزאر ریوس ٨٩٦؛ةِ سَعَةُ אلصَّدْرِاسَیلَةُ אلرآ

ه کند ک قدر تنگ می دریج کار رא بر خود و دیگرאن، آنت אست، به تیریژگی ضروری مدین ویفاقد אه کآن 
  .ار אز دست رودکزمام 

ز یـ ر بـه همـه چ  یق وجودی مدیزد و ضیخ می نظری و نابردباری بر ، تنگی دאردوجودیق ه ضکאز אنسانی 
رد الزم אست אز تحمـل  یگ موری رא به عهده میא ۀאنسانی که אدאر. ریزد هم می رא درار کند و אساس ک ت مییسرא

رت باشـد،  ینه برخوردאر باشد، توאن و قدرت אدאره دאشـته باشـد، אهـل صـبر و بصـ     یو حلم فرאوאن و گشادگی س
د، بـه ویـژه אگـر    ار دאشـته باشـ  کخوאهد با مردم سرو ه میکسی ک. ت گسترده دאشته باشدیپرحوصله باشد، ظرف

علـی   ،مؤمنـان  ریـ אم. ار پرحوصـله باشـد  یه بسـ کن אست یش אא هرط حتمی و الزمند، شکرא אدאره  مردمبخوאهد 
  :אلمال فرموده אست تیارگزאرאن بکאی به  در نامه ،)אلسالم علیه(

  .های آنان شکیبایی ورزید آوردن حاجتبردر و  ٨٩٧؛وَאصْبِرُوُא لِحَوَאئِجِهِمْ

س باشند یر باشند، رئیتوאنند مد نمی ،ندאرند بردباریه کو אفرאدی  رنج حوصله، عصبانی، زود کمی ها אنسان
ت אنسـان  یریدאن مـد یـ ه مکـ אلبته به هـر نسـبتی   . خوאهد باشد ه میکتی ینند؛ هر نوع جمعکتی رא אدאره یو جمع

                                                 
  .۸۸، ص ۲، ج يאلكاف. ٨٩٤

  .۱ـ  ۲ /نصر. ٨٩٥

  .۱۷۶، حكمت אلبالغه نهج .٨٩٦

  .۵۱ ۀ، نامنهج אلبالغه. ٨٩٧
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 ۀه شدن بر خـود رא دאرد، تـوאن אدאر  ریه توאن چکאنسانی  ٨٩٨.تر دאرد شد، אحتیاج به شرح صدری بیشتر با گسترده
ه کـ سـت  א رو نیאز همـ . نـد کومـت  کگرאن حیتوאند بر د ست، چگونه مییم نکه بر خود حاک نآ. یگرאن رא دאردد

  :توאند مقتدא و مقلَّد مردم باشد، فرمود ه میکسی کدر مورد صفات  )אلسالم علیه(حضرت صادق 

لِـأَمْرِ مَوْلَـاهُ،    اًאهُ، مُطِیعـ لِهَـوَ  اًلِدِینِـهِ، مُخَالِفـ   اًلِنَفْسِهِ، حَافِظ اًانَ مِنَ אلْفُقَهَاءِ صَائِنکَ مَنْ اامّفَ
  ٨٩٩.قَلِّدُوهُیُفَلِلَْعوאمِ أَنْ 

ن و مخالف با هوאی خود و فرمانبردאر אمـر  یه پاسدאر نفس و نگهبان دکس אز فقها کآن 
  .نندکد یه אز אو تقلکخدא باشد، بر عوאم وאجب אست 

ه ک آن. کند خودش ظهور می ۀسان در אدאرّوت אبتدא در توאن אنن قیه אکאمور جامعه، قوّتی אست  ۀאدאر ۀالزم
خود و  کאمور کسی אست که مال ۀאنسان قوی در אدאر. قوق مردم شودتوאند پاسدאر ح شود، می پاسدאر نفسش می

  :فرموده אست )אلسالم علیه(علی . ش باشدیقوאی خو

ه بـه  کـ سـی אسـت   ک ن مردمانیرومندترین ٩٠٠؛غَضَبِهِ بِحِلْمِهِ  عَلَی يَأَقْوَی אلنَّاسِ مَنْ قَوِ
  .ره شودیروی حلمش بر خشمش چین

  منشأ شرح صدر

אز אتصاف آدمی به אسـماء و صـفات אلهـی حاصـل      هم  آنکه  وجودی אنسان אست ۀمنشأ شرح صدر، سع
 و هـا  ز خوشـی یـ و ن ها مات و سختییره אست، و نامالیوجودی دאرد، بر وאردאت قلبی خود چ ۀسعکه  آن. شود می

 ،مؤمنـان  ریאم. شود ز نمییز אز ظرف وجودش لبریچ چیه سعه وجودی دאرد، هک آن. شود نمی ها بر אو چیره شادی
  :اد فرمودیل بن زیمَکبه  ،)אلسالم علیه(علی 

  ٩٠١.رُهَا أَوْعَاهَای، فَخَیةٌإِنَّ هذِهِ אلْقُلُوبَ أَوْعِ

تـر   ها ظرفی אست که گنجایشـش بـیش   ن آنیه بهترکست א ها همانند ظرف ها ن قلبیא
  .تאس

ی آدم. تر خوאهد بود شیوجودی אو ب ۀتر باشد، سع یت אسما و صفات خدא در אنسان بیشزאن مظهریهرچه م
ـ . אسما و صفات אلهی شود ۀאستعدאد آن رא دאرد که مظهر هم  ٩٠٢رد،کـ م یخدאی متعال تمامی אسما رא به آدم تعل

 ٩٠٣.مـاالت باشـد  کع یـ אلهـی بـه جم  ه وאجد تمامی אسما باشـد، مظهـر ذאت مقـدّس    کد یسان آفر یعنی אو رא آن
چه אین نحـوه  هر. تر خوאهد بود وجودیش بیش ۀتر باشد، سع در آدمی بیش علم به אسـما هرچه میزאن  ،אین بر بنا

ین علم و معرفتـی دאرد،  ه چنکس کآن . تر خوאهد بود آدمی بیش ۀشادگی سینتر باشد، گ אز علم و معرفت بیش

                                                 
  .۱۹ـ  ۲۰ص  ،ش. ه ۱۳۶۰مهر،  ۀقم، چاپخان، )ش ۱۳۵۸ م(، مرتضی مطهری قرآن אز هایی درس: ک.ر .٨٩٨

، אالنـوאر  بحار؛ ۹۵، ص ۱۸، ج هאلشیع وسائل؛ ۱۰۶، ص ۱، ج אلصافي تفسیر؛ ۴۵۸، ص ۲، ج אللجاج أهل علی אالحتجاج .٨٩٩
  .۸۸، ص ۲ج 

  .۱۹۸، ص ۱، ج אلحكم غرر. ٩٠٠

  .۱۴۷، حكمت אلبالغه نهج. ٩٠١

  .۳۱ /بقره ؛﴾.وَعَلَّمَ آدَمَ אلْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴿. ٩٠٢

، با تصحیحات و مقدّمه و )ه ۷۸۲بعد אز  م(، אلسیّد حیدر אآلملي )אلمقدّمات( אلحكم فصوص شرح في אلنصوص صّن: ک.ر. ٩٠٣
  .۴۸ـ  ۴۹ص ، ش. ه ۱۳۵۳شناسی אنستیتو אیرאن و فرאنسه، تهرאن، هانری كُربن و عثمان یحیی، قسمت אیرאن: ها فهرست
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مـات، و  یو نامال هـا  سـختی . نـد ک دא نمـی یق وجودی پیند و ضیب ود نمیمال و جمال وאجد شود، אز خکچه אز هر
اد حـق دل آدمـی رא گشـاده    ی. آورد صدر می ۀسع ,معرفت به حق. ندیب مات رא با نظر تنگ نمییو مال ها خوشی
به فردی خـاص   شرح صدرن یא. ندک אندאزد و جانش رא باز می ز رא אز نظر אو مییسازد، و אنس به حق، همه چ می

سـلیم حـق باشـد،    س تکـ ت شده باشد، هـر  یه بر אسالم هدאکس کهر . مربوط به نوع אنسان אست. تعلّق ندאرد
ـ ی אیه אو با رאهنمـا کنور معنوی به فرد دאده אست  کشرح صدر چنان אست که خدאوند ی. یابد شرح صدر می ن ی
مان بسط وجود و شـرح  یא. نه و وسعت روح شأن مؤمن אستیگشادگی س ٩٠٤.ندک ت و אقدאم میکنور معنوی حر

  :در صفات مومن فرموده אست )אلسالم علیه(مؤمنان  ریאم. آورد صدر می

  .تر אست ز گشادهیאش אز هر چ نهیمؤمن س ٩٠٥؛אًءٍ صَدْر يأَوْسَعُ شَ... مِنُ אلْمُؤْ

  )وآله علیه אهللا لیص(رم کشرح صدر رسول א

ای حسـنا و صـفات علیـای    אسـم  ۀم به همجامع אلهی و معلَّ ۀمرتبت، مظهر تام حق و جلو ختمی حضرت
آزאده بـود و  . دאشـت  حبّ دنیاقلبی گشاده و خالی אز . هر قبضی مال بود و عاری אزکوجودش بسط . بودربوبی، 

  :فرمود خود می. ه جز خدא در آن نبودکقلبی دאشت . نهکیعاری אز هر 

  .م هستمیمن دאرאی قلب سل ٩٠٦؛مُ אلصَّدْرِینَا سَلِوَأَ

  :فرمود قلب سلیم ۀبار روאیت شده אست که در )אلسالم علیه(دق אز אمام صا

  .ا رسته باشدیه אز دوستی دنکآن قلبی אست  ٩٠٧؛ایאلدُّنْ   سَلِمَ مِنْ حُبِ يهُوَ אلْقَلْبُ אلَّذِ

زیرא تعلّق به محدود، محـدودیت و تنگـی    ؛دهد می بسطدوستی حق وجود رא  آورد و می قبضدوستی دنیا 
بـاره   אلدین عبـادی در אیـن   قطب. کرאنگی جان تا فنا تعلّق به نامحدود بساطت و گشادگی و بی آورد و پدید می

  :یسدنو می

ه دل کی مانند روز یکد، یدرآ ه بر دل بندگان میکه بسط و قبض دو حالت אست کبدאن 
کـه بـار   ت و بشر و بشاشت دهد، تا چون دل در قبض אفتد چنان منطوی گـردد  کرא حر
ه هـر دو  کابد ید و چون در بسط אفتد چندאن אنتشار و אنفساح یشکنتوאند اه و برگ ک کی

  ٩٠٨.دیاید نیجهان در وی پد

ن یאلـد  ر قطـب یـ ه بـه تعب کـ شود  ر مییت و حقیظرف کمطاقت و  قدر بی کند، آن دא مییه قبض دل پکآن 
ابد، אز چنـان  ی دل می ه بسطکبرگ رא نتوאند و آن  ککاه یا ی کی ۀحمل حمل بار و مسئولیتی به אندאزعبادی ت

ر وی אگر هر دو جهان رא در دلش جای دهنـد، بـرאی   یه به تعبکشود  ی برخوردאر مییرویت و نیگسترش و ظرف

                                                 
  .۱۸ـ  ۱۹، ص قرآن אز هایی درس: ک.ر. ٩٠٤

  .۳۳۳، حكمت אلبالغه نهج. ٩٠٥

  .۷۹، ص אلرسول شمائل؛ ۴۲۸، ص ۲، ج אلمصطفی بأحوאل אلوفاء؛ ۱۲۴، ص ۱، ج אلمصطفی حقوق بتعریف ءאلشفا .٩٠٦

  .۲۱۸، ص ۲، ج אلصافي سیرتف؛ ۱۹۴، ص ۴، ج אلبیان مجمع تفسیر. ٩٠٧

، ۶، چـاپ دوم، تهـرאن، אنتشـارאت אسـالمی، ج     )ش. ه ۱۳۷۷ م(تقـی جعفـری    محمد ،مثنوی تحلیل و نقد و تفسیر: ک.ر. ٩٠٨
  .۲۵ـ  ۲۵۳ ص
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در  )אلسـالم  علیـه (علـی  . ن بودیچن) وآله علیه אهللا لیص(رم کو رسول א. ه نخوאهد بودیت و توجدل אو قابل אهم
  :ف آن حضرت فرموده אستیتوص

  .ن مردمان بودیصدرترۀباسع) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא  ٩٠٩؛אًאلنَّاسِ صَدْرانَ أَوْسَعَ کَ

אز  )אلسـالم  علیه(ن یه در خبر حسک هم دאشت، چنان ی رא بایباکیאمور بردباری و ش ۀبه همین سبب در אدאر
  :آمده אست )אلسالم علیه(مؤمنان  ریאم

  ٩١٠.سْتَفِزُّهُیَلَا ءٌ وَ يغْضِبُهُ شَیُاَنَ لَا کאلصَّبْرُ فَوَجُمِعَ لَهُ אلِْحلْمُ وَ

ز אو رא بـه  یـ چ چیل هـ یـ ن دلیهم جمع شده بود؛ به هم ی برאی אو بایباکیو بردباری و ش
  .ختیאنگ نمی آورد و بر خشم نمی

آن حضرت هرگز به خـاطر خـود خشـم    . رفتار آن حضرت قابل مشاهده بود ۀصدر در هم ۀتجلّی אین سع
رد، هرگز وقار و آرאمش خود رא אز دست ندאد، هرگز در برאبر حـق بـه سـبب    کسی رא سرزنش نکنگرفت، هرگز 

  :آمده אست )אلسالم علیه(אز علی  )אلسالم علیه(ن یدر خبر حس. ردکتابی ن بی ها بتیو مص ها سختی

  ٩١١.عَوْرَتَهُ] تَهُ وَعَثْرَ[طْلُبُ رُهُ، وَلَا یَعَیِّیُ لَاوَ אًذُمُّ أَحَدانَ لَا یَکَ: لَاثٍאلنَّاسَ مِنْ ثَ כَتَرَوَ

אز אو عیـب   ،کـرد  مـی سی رא سرزنش نکهرگز : ردک ز مییز پرهینسبت به مردم אز سه چ
  .ردک جو نمی و ی مردم رא جستها بیع] و ها لغزش[گرفت و  نمی

ه تصور شود، بـه هـر حـال دچـار خطـا و لغـزش و       که هر אنسان بردباری کشود  ادآور مییاض یقاضی ع
ی אز خـود نشـان نـدאد و در برאبـر     یباکیت جز شـ یآن حضرت با وجود آن همه آزאر و אذ אمانابردباری شده אست 

وی אز عمـر بـن    ٩١٢.ردکـ ی جاهالن و بدאخالقان جز אز سـر بردبـاری برخـورد ن   ها گذرאنیها و אز حد روی ادهیز
  :فتگ ـستند و مجروحش ساختند کی حضرت رא شها אحد دندאن ۀکه چون در غزو ـرده אست کخطّاب نقل 

ـ ش رא دیچون رفتار قوم خو[وح ت אی رسول خدא، نیپدر و مادرم فدא ن یآنـان رא نفـر  ] دی
پروردگـارא،  ": و نوح گفـت  ٩١٣؛﴾אًاررْضِ مِنَ אلْکافِرِینَ دَیَّلَا تَذَرْ عَلَی אلْأَ رَبِّ﴿: رد و گفتک
ونـد  رא نفرین کنید خدאن مردم یو אگر شما א ."ن مگذאریزم یافرאن رא بر روکس אز کچ یه

آلـوده   אت رא مجـروح و خـون   ندنـد و چهـره  کن مردم در گودאلت אفیא .کند کهمه رא هال
אللَّهُـمَّ  ": ن جز خیر نخوאستید و فرمودیدآنا ۀبار هایت رא شکستند و شما در ندאنردند و دک

  ٩١٤.فهمند که آنان نمیقوم مرא ببخش  ,ایخدא ؛"عْلَمُونَی، فَإِنَّهُمْ لَا يאغْفِرْ لِقَوْمِ

ه کـ انگر آن אسـت  یـ ه بکـ د ینکت ین مطلب دقه در אکشود  ادآور میین خبر یان אیاض پس אز بیضی عقا
رאمت کو و یکمرאتب אحسان و אخالق ن ۀها و هم فضایل و بزرگوאری ۀجامع هم) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא 

                                                 
  .۱۵۵، ص ۱، ج אلمصطفی حقوق بتعریف ءאلشفا. ٩٠٩

؛ ۷۹، ص ۲، ج دمشـق  تـاریخ  رمختص؛ ۱۶۱، ص ۱، ج אلمصطفی حقوق بتعریف ءאلشفا؛ ۳۸۹، ص ۱، ج אالشرאف أنساب. ٩١٠
  .۶۸، ص אلرسول شمائل

  .۶۸، ص אلرسول شمائل؛ ۳۸۹، ص ۱، ج אالشرאف أنساب. ٩١١

  .۱۳۶، ص ۱، ج אلمصطفی حقوق بتعریف ءאلشفا. ٩١٢

  .۲۶ /نوح. ٩١٣

  .۱۳۷ـ  ۱۳۸، ص ۱، ج אلمصطفی حقوق بتعریف ءאلشفا. ٩١٤



 ۲۵۹    جلسه چهاردهم/ سيره پيشوايان دينی

Sireh 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

رد، کـ وت و بردبـاری بسـنده ن  که در برאبر رفتار آنان به سـ کאی  ی و بردباری بود؛ به گونهیباکیت شینفس و نها
عشـان شـد و   یرد و شفکـ شان دعـا  یش قرאر دאد و برאیشان رא مورد رحمت و شفقت خوید و אیه آنان رא بخشکبل

ه چـه  کـ دאننـد   ه آنان قـوم مـن هسـتند و نمـی    کرد کو אظهار . »ت فرمایا هدאیآنان رא ببخش  ,ایخدא«: فرمود
  ٩١٥.نندک می

 ۀسینانگر گشادگی شگفت یه بکن رفتاری دאشت یخود چن אمته تنها با ن) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא 
ت אسالم و هـم  یومکش אز سر شرح صدر بود؛ هم در دورאن محیز برخوردهایان نکه با مشرکبل ,آن حضرت بود
و نظـایر אو بـا    ،ینـه منافقـان مد  ۀسرکرد ، بن אُبَیאهللا آن حضرت حتی نسبت به عبد. ت אسالمیمکدر دورאن حا

ه بعضی אز אصـحاب  کو زمانی  دאد رفتار آنان بردباری نشان می رد و نسبت به سخنان وک صدر برخورد می ۀسع
ـ ه محمـد  کـ د گفته شود ینبا«: אی ندאد و فرمود ن אجازهیشند، چنکشان رא بیه برخی אز אکدر صدد برآمدند  ارאن ی

  ٩١٦.»شدک خود رא می

אز ) وآله علیه אهللا لیص(ه رسول خدא کرده אست کر نقل یعُمَد بن ی بن عُبَאهللا سعد به אسناد خود אز عبد אبن
ـ و א ٩١٧.ردکـ  ن نشده بود، عفو و گذشت مـی یها در شرع حدّ مع که برאی آن אموری ۀکلی گونـه بـودن و אدאره    نی
  .رح صدری تام و تمام میسر نیستردن אمور جز با شک

  برאی مطالعۀ آزאد

  های شرح صدر نشانه

ی و یباکیه وجـودش گسـترده شـده باشـد، در رفتـارش تنگـی و ناشـ       کـ  ، آنکه قلبش شرح شده باشد آن
ـ اس روאعب אز אبن کضحا. شود ت دلبسته بودن آزאد میر بودن و به אمور پسیאز حق. شود ده نمیینابردباری د ت ی

 و گشـاده  ,آری«: فرمـود » شود؟ نه شرح مییا سیآ«: دندیپرس) وآله علیه אهللا لیص(ه אز رسول خدא کرده אست ک
عَـنْ دَאرِ אلْغُـرُورِ،    يאلتَّجَـافِ « :»آری«: فرمـود » אی אسـت؟  ا برאی آن نشـانه یאی رسول خدא، آ«: گفتند» .شود می
جدא شـدن אز سـرאی غـرور و    ] شرح صدر ۀنشان[ ٩١٨؛».אلْإِعْتِدَאدُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ אلْمَوْتدَאرِ אلْخُلُودِ، وَ  ةُ إِلَیאلْإِنَابَوَ

  .ش אز نزول مرگ אستید و آماده شدن برאی אستقبال אز مرگ پیجاوبه سرאی  توجه

شود، وجودش  אش شرح می ینهه سک آن. ستیعنی حب دنیا א ها تباهی ۀشرح صدر آزאدی אز منشأ هم ۀنشان
ی و بردبـاری  یباکیتی אو به صورت شیرین آزאدگی در رفتار مدیא. شود ا آزאد مییر دنیگردد و אز غل و زنج می باز
در . چسـبد  ا نمییچ شأنی אز شئون دنیابد، و به هی چه دאرد تعلّق نمیبه آن. کند ی و پرظرفیتی جلوه میشادگو گ

  .زیرא تجافی אز سرאی غرور دאرد و ثقل به زمین ندאرد ؛کند رאه خدא قیام و حرکت می

                                                 
  .همان. ٩١٥

  .۱۳۹ص  همان،. ٩١٦

  .۳۶۸، ص ۱، ج אلكبری אلطبقات. ٩١٧

אسـحاق אبـرאهیم אطفـیش،     بـو א، تصحیح )ه ۶۷۱ م( يאالنصار ي محمد بن אحمد אلقُرْطُبאهللا عبد بوא، אلقرآن الحكام אلجامع .٩١٨
، אلطوسـي  אمـالي ؛ ۹، ص אلغافلین تنبیه: ک. ؛ و نیز ر۱۰۴، ص ۲۰ج ، אفست دאر אلكتاب אلعربي ،ه ۱۳۷۶، هאلكتب אلمصری دאر

، ۲ ، جאلخـوאطر  تنبیـه ؛ ۵۰۸، ص ۵، ج אلبیان مجمع؛ ۲۰۷، ص ۴، ج אلعلوم אحیاء؛ ۱۴۵، ص ۲ج ة אلحیدریه، אلمطبعאلنجف، 
  .۱۸۱، ص ۱۰، ج אلصادقین منهج تفسیر؛ ۳، ص ۳۲، ج אلكبیر אلتفسیر؛ ۵۸ ص
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ـ  لِیسَبِ يمُ אنْفِرُوא فِکلَ لَیمْ إِذَא قِکنَ آمَنُوא مَا لَیهَا אلَّذِیُّا أَی﴿ تُمْ یאللَّهِ אثَّاقَلْتُمْ إِلَی אلْأَرْضِ أَرَضِ
مـان  یه אکـ  یسـان ک یא؛ لٌیאلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِ يا فِیاةِ אلدُّنْیَا مِنَ אلْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ אلْحَیاةِ אلدُّنْیبِالْحَ
» دیشو ج یدر رאه خدא بس«: شود  یچه شده אست که چون به شما گفته مد، شما رא یא آورده
ـ א ردهکـ ا دل خـوش  یـ دن یآخرت به زندگ یا به جاید؟ آیده  یندی به خرج مک د؟ متـاع  ی

  .٩١٩﴾ستین کیا در برאبر آخرت، جز אندیدن یزندگ

. نـد ک ن دلدאدگی، دل آدمـی رא تنـگ مـی   یو א تسא ها و حقارت ها ا، دل دאدن به پستییرאضی شدن به دن
ا دور یـ ه אنسـان אز دن کـ زאنـی  یو بـه م  تر אست ش کمتر باشد، گشادگی دل رچه میزאن ثقل آدمی به زمین بیشه
ار کـ ت بـر قلـب، אسـاس    یریه در مـد کزی אست ینه چین گشادگی سیو א. گردد تر می אش گشاده نهیشود، س می
 ایدن به دنین אست، چسبیند، ثقل به زمک ارگزאرאن نظام عدل رא تباه میکرאن و یه مدکی یزهایאز جمله چ. אست
אز . بنـدد  مـی  ها رخت بـر  ن بستگییא ۀو چون شرح صدر حاصل شود، هم. אستو جاه  ست، دلبستگی به مقامא

افـت، آمـادگی   یאش شرح  نهیس هک آن אما. אستل به ماندن و ترس אز رفتن یت بر قلب میریمد ۀنندک تباه عوאمل
سی و کچه  برאی. ندک سی فرאهم شود، دست تعدّی و تطاول درאز نمیکن آمادگی برאی یو چون א. ابدی موت می
شـوאی آزאدگـان،   یان پیرود؟ به ب ه אز دست میکپوسد؟ برאی مقامی  ه میکند؟ برאی جسمی کن یزی چنیچه چ
  :)אلسالم علیه(علی 

  ٩٢٠!حُلُولُهَا؟  אلثَّرَی يطُولُ فِقُفُولُهَا، وَی یسْرِعُ إِلَی אلْبِلَیفَ أَظْلِمُ أَحَدًא لِنَفْسٍ وَکی

نفسی که به کهنگـی و فرسـودگی شـتابان אسـت و     بر کسی ستم کنم به خاطر چگونه 
  .زمان ماندنش در خاک درאز و فرאوאن

  ثمرאت شرح صدر

شـود، صـفات    کسی که متصف به کمال گشادگی وجود می. برאی شرح صدر نتایج و ثمرאتی فرאوאن אست
ست که به برخـی  مدیریت بر قلب א ۀאین کماالت الزم. یابد کمالی بسیاری در رفتار و برخوردهای אو ظهور می

  .شود אشاره می ها אز آن

   گشادگی چهره

ز یـ رא قلب، אمام وجود אست و همه چیز ؛شود ز گشاده مییو جوאرحش ن ابد، אعضای ه گشادگی قلب میک آن
که ) وآله علیه אهللا لیص(ه رسول خدא ک چنان. گشادگی دل در گشادگی چهره جلوه دאرد ،نیא بر بنا. ستא تابع אو

  :که گفتنقل شده אست  ٩٢١ بن حارثאهللا אز قول عبد: ف شده אستین توصیصدر بود، چن شرح مظهر تام

  ٩٢٢.سَلَّمَیهِ وَمِنْ رَسُولِ אللَّهِ صَلَّی אللَّهُ عَلَ اًیتُ أَحَدًא أَکثَرَ تَبَسُّممَا رَأَ

                                                 
  .۳۸ /توبه. ٩١٩

  .۲۲۴، كالم אلبالغه نهج .٩٢٠

] تـر  بـر نقـل صـحیح    بنا[هجری  ۸۶ال אی אست كه در فتح مصر حضور دאشت و در س  بن حارث بن جَزْء אز صحابهאهللا عبد. ٩٢١
 ۲۷۲، ص ۲، ج אالستیعاب؛ ۶، ص ۲، ج אالولیاء حلیة: ک. ر ؛אند ماجه אز אو روאیت كرده  دאود ترمذی و אبن אبو. درگذشته אست

، ۵، ج אلتهـذیب  تهذیب؛ ۲۸۲ـ   ۲۸۳، ص ۲، ج هאالصاب؛ ۱۱۶، ص ۱۷، ج بالوفیات يאلوאف؛ ۹۴، ص ۳، ج هאلغاب אسد؛ ۲۷۱ـ 
ـ  يאلح אلفالح عبد بوא، ذهب من أخبار في אلذهب شذرאت؛ ۱۵۶ ص ، بیـروت، دאر אحیـاء אلتـرאث    يאلمعروف بابن אلعماد אلحنبل

  .۹۷، ص ۱אلعربي، ج 
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  .تر אز رسول خدא باشد که متبسمدم یس رא ندک چیه

 )אلسـالم  علیـه (مؤمنان  ریאم. ردندک ره دعوت میین سیند و به אگونه بود نیאنیز امبر یپ ۀشدگان سیر تربیت
  :رد به وی نوشتکاس رא به فرماندאری بصره منصوب אهللا بن عب ه عبدکهنگامی 

  ٩٢٣.كَمِکحُوَ كَمَجْلِسِوَ كَسَعِ אلنَّاسَ بِوَجْهِ

  .روی باش س خویش و حکم خویش با مردم گشادهش و مجلیدאر خویدر د

ع کلف و تصـن زی جز تیآن نباشد، چ ۀאز شرح صدر برنخاسته باشد و میو برخورد با مردم گونه نیאلبته אگر א
  .زدیدلی برخ ه אز گشادهکقی دאرد یی آن زمان صورت حقیرو گشاده. نخوאهد بود

   عطوفت و لطف

نسبت به همگان عطوفـت  . ندک دא مییرندگی روحی و قلبی پیابد، صفت فرאگی میی وجودبسط کسی که 
ـ  همـان . ردیـ گ ش مییرفتاری خو ر پر و بال نرمی و مهربانی و خوشیهمه رא در ز .ابدی می ه کـه در معنـای   گون

بـر   عنی روپوش و عبا رאی» تَعَطَّفْتُ بِالْعِطَاف«. ستא به معنی روپوش و عبا عِطَافو  عَطْف. عطوفت نهفته אست
ـ رد و متماکل یزی میا چیسی کعنی به ی» هِیإِلَ اًوَعُطُوف اًعَطَف، عَطْف«. خود پوشانیدم » هِیـ عَطَـفَ عَلَ «. ل شـد ی

אفرאد و אشـیا رא  ل و مهرش همانند روپوشی یه אهل عطوفت אست، مک آن ٩٢٤.دیزی مهر ورزیا چیسی کعنی به ی
  :امبر گفته אستیپ ۀبار در کאَنَس بن مال. ، لطفش فرאگیر אستر אستیه وجودش فرאگک آن. گیرد می فرא

  ٩٢٥.مِنْ أَشَدِّ אلنَّاسِ لُطْفًا بِالنَّاسِ ـسَلَّمَ یهِ وَصَلَّی אللَّهُ عَلَ ـانَ رَسُولُ אللَّهِ کَ

رفتاری رא نسبت بـه   ن نرمی و مهربانی و خوشیتر بیش) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא 
  .مردم دאشت

ت یو خاصـ . تـر شـود   شود، بایـد عطوفـت و لطفـش بـیش     ر میت مدیریت کسی بیش ۀبه میزאنی که حیط
  .ژگی رא به همرאه دאردین ویه אکدل آن אست  گشادگی

توאند پر و بـال عطوفـت    شود، می ف مییش برطرف و وجودش لطهای ابد، غلظتی ه وجودش بسط میک آن
مؤمنـان   ریـ אم. شـود  ز אز رحمت و محبت و لطف به مردمان مییسی لبرکن یقلب چن. خود رא بر همه بگسترאند

  :خوאند و بدو نوشت نیאشتر رא به هم کمال )אلسالم علیه(

  ٩٢٦.אللُّطْفَ بِهِمْیةِ، وَאلْمَحَبَّةَ لَهُمْ، وَאلرَّحْمَةَ لِلرَّعِ كَأَشْعِرْ قَلْبَوَ

  .لبریز ساز אز رحمت به مردمان و محبت به آنان و لطف به אیشان قلب خود رא

                                                                                                                                            
  .۱۵۹، ص ۱، ج אلمصطفی حقوق بتعریف ءאلشفا؛ ۵۶۱، ص ۵، ج يאلترمذ سنن .٩٢٢

  .۷۶ ۀ، نامאلبالغه نهج. ٩٢٣

، ه، بیروت، دאر אلعلـم للمالیـین، אلطبعـة אلرאبعـ    ه، تاج אللغة و صحاح אلعربیّ)ه ۳۹۳ م(، אسماعیل بن حمّاد אلجوهري אلصّحاح. ٩٢٤
، ۶، ج אلعــروس تــاج؛ ۱۸۱، ص ۳، ج אلمحــیط אلقــاموس؛ ۲۶۸ـ   ۲۶۹، ص ۹، ج אلعــرب لســان؛ ۱۴۰۵، ص ۴ج ، م ۱۹۹۰
  .۲۰۰ـ  ۲۰۱ ص

  .۲۴، ص ۴، ج هאلعالی אلمطالب؛ ۲۶، ص ۶، ج אالولیاء حلیة؛ ۱۸۲، ص ۱، ج يאالصبهان نُعَیْم   أبي אلنبوّة دالئل. ٩٢٥

  .۵۳ ۀ، نامنهج אلبالغه. ٩٢٦
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   پوشی بیع

ه جـا دאرد  کـ جا  د، تا آنینما سی رא رسوא نمیکند، ک دری نمی افته אست، هرگز پردهیصدر   ه شرحکאنسانی 
ه رسـول خـدא   کـ گونـه   همـان . نـد ک رد و رفتـار آنـان رא حمـل بـر صـحت مـی      یپـذ  عـذرهای مردمـان رא مـی   

ه ک درید و با آن کفر منافقان رא نمی ۀضرت به سبب شرح صدر خویش حتی پردآن ح. بود) وآله علیه אهللا لیص(
ت و یـ ترب ۀآنـان کـه شایسـت   آورد تـا   بـه روی خـود نمـی    رא هـا  اری אز آنید، بسیفهم ز رא به خوبی مییهمه چ
 کمنافقـان کـه אیـن حقیقـت رא در     ٩٢٧.فتـد یت شوند و אسـرאر مـردم אز پـرده بـرون ن    یت و تربیند، هدאא تیهدא
ر، به نفع אیشـان  امبین شرح صدر پیردند אک نمی کآنان که در. אنگاشتند باور می وشردند، آن حضرت رא خک نمی

  :دאدند زאر آن حضرت قرאر میآ ۀאست، آن رא وسیل

ـ   مْ کـ رٍ لَیـ قُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُـلْ أُذُنُ خَ وَیَ يَؤْذُونَ אلنَّبِیُنَ یمِنْهُمُ אلَّذِوَ﴿ ؤْمِنُ یـؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَی
شان یو אز א؛ مٌیؤْذُونَ رَسُولَ אللَّهِ لَهُمْ عَذَאبٌ أَلِینَ یאلَّذِکمْ وَنَ آمَنُوא مِنْیرَحْمَةٌ لِلَّذِینَ وَلِلْمُؤْمِنِ

گـوش  «: بگـو » .باور אسـت אو زود«: ندیگو  یدهند و م  یکسانی هستند که پیامبر رא آزאر م
 ینـد، و بـرא  ک  یمؤمنـان رא بـاور مـ   ] سـخن [مان دאرد و یست، به خدא אא شما یبرא یخوب
یـامبر خـدא رא آزאر   ه پکـ  یسـان کو » .אسـت  یرحمتـ  ،אنـد  مـان آورده یه אکאز شما  یسانک
  .٩٢٨﴾خوאهند دאشت] شیدر پ[درد ی پُرد، عذאبرسانن  یم

 ۀبـار  ه אست که گـرد آمـده بودنـد و در   گروهی אز منافقان نازل شد ۀبار אند در شأن نزول אین آیه گفتهدر 
ـ  مـی  ،خوאستند ه میکی های حرف) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא  آن  ۀبـار  د و سـخنان نـاروא و ناهنجـار در   زدن
אو  ۀبـار  یم به گوش محمد برسد که ما درترس رא مییز ؛دینکار رא نکن یא«: ان گفتی אز آنیک. گفتند حضرت می
چه یست، ما هرمهم ن«: گفت ،ه نامش جالس بودکی אز آنان یک» .ن ببردیند و אز بکم و ما رא رسوא ییگو چه می
ـ ز ؛ردیپـذ  ا رא میم و אو سخن مینک ار میکم و אنیرو د، نزد وی مییم، و אگر به گوش אو رسییگو می ،میبخوאه رא ی

  ٩٢٩.»ردیپذ می ،دیچه بگوکس هرאست و هر  " گوش"باور و  خوش محمد آدم

سـپارد و   نده به سخن אو سرאپا گوش مـی یبه منظور אحترאم گوتنها امبر رحمت یه آن پکدند یفهم نمی آنان
ن کـ ل نبرده باشـد و  ز گمان بد به مردمیرده باشد و نکحرمت אو رא ن ککند تا هت م אو رא حمل بر صحت میالک

سـی باشـد، آن شـخص رא    کی یאگـر در بـدگو   ،عنـی ی ؛ندک אثر خبر صادق و مطابق با وאقع رא هم بر آن بار نمی
مـان آن  یرده אسـت و هـم א  کـ نده گوش سپرده و אو رא אحتـرאم  یی گوها جه هم به حرفیدر نت. ندک مؤאخذه نمی

سی رא فاش کخوאست אسرאر  آن حضرت نمی ٩٣٠.אست رده، محترم شمردهکی یאو بدگو ۀبار که وی درمؤمنی رא 
. کردنـد  نمـی  کسبب شرح صدر אو بود که بسیاری درپوشی حضرت به  بیو صفت ع ٩٣١.ندکسازد و אو رא رسوא 

                                                 
  .۱۶، ص ۸، ج تفسیر نمونه: ک.ر. ٩٢٧

  .۶۱ /توبه. ٩٢٨

، ۳ ، جאلـدر אلمنثـور  ؛ ۱۱۶؛ ص ۱۶، ج אلتفسـیر אلكبیـر  ؛ ۴۴، ص ۳، ج تفسیر مجمـع אلبیـان  ؛ ۱۶۸، ص أسباب אلنزول: ک.ر .٩٢٩
אلفضل محمود אآللوسـي אلبغـدאدي، بیـروت،     بوאאلدین   ، شهابيظیم و אلسبع אلمثانتفسیر אلقرآن אلع يف يروح אلمعان؛ ۲۵۳ ص

  .۱۲۵، ص ۱۰ج  ،ه ۱۴۰۵، يدאر אحیاء אلترאث אلعرب

  .۳۱۴، ص ۹، ج אلقرآن تفسیر يف אلمیزאن. ٩٣٠

  .۲۸۴، ص ۲، ج אلكشّاف تفسیر: ک.ر. ٩٣١
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ـ روא) وآلـه  علیـه  אهللا لیص(رم کאز رسول א. پوشی אست بیماالت אلهی אست، אهل عکه مظهر صفات و ک آن ت ی
  :ه فرمودکشده אست 

  ٩٣٢.امَةِیوْمَ אلْقِیفْضَحْهُ سَتَرَهُ אللَّهُ یَا فَلَمْ یאلدُّنْ يأَخَاهُ אلْمُسْلِمَ فِمَنْ سَتَرَ 

امـت  یا پرده پوشد و אو رא رسوא نسازد، خدאونـد در ق یب برאدر مسلمانش در دنیه بر عکهر
  .ب אو رא بپوشاندیع

ی رא های نظری و تنگ ها نییو بدب ها نهکیبتوאند . دאشته باشد پوشی عیبد توאن یر بایت بر قلب، مدیریدر مد
هـا رא بـا گشـادگی     بتوאند گره. ندکبا شرح صدر خود برطرف  ،سازد ار رא تنگ میکط رא ناسالم و فضای یه محک

  :ه فرمودکنقل شده אست  )אلسالم علیه(مؤمنان  ریאز אم .های آدمیان رא پیش رویشان نیاورد کچر. سینه باز کند

  ٩٣٣.مِنَ אلْأُمُورِ     يمْ بِالتَّغَافُلِ عَنِ אلدَّنِکعَظِّمُوא أَقْدَאرَبِوَزْنٍ وَ اًوَزْنلَا تُدَאقُّوא אلنَّاسَ 

ارهـای پسـت بـر قـدر و     کپوشـی אز   د و با چشمینکز אمور حسابگری نیر ۀبار با مردم در
  .دییفزאیאرزش خود ب

 ۀאین ویژگی هستند، تـوאن אدאر  فاقده کت بر قلب אست و آنان یریج شرح صدر و אز لوאزم مدین אمر אز نتایא
علـی   ،مؤمنـان  ریـ ه אز אمک رא بر آنان حرאم ساخته אست، چنان ها ه خدאوند دوستی دلکقلوب رא نخوאهند دאشت 

  :وאرد شده אست ،)אلسالم علیه(

  ٩٣٤.وبِ حَرَمَهُ אللَّهُ سُبْحَانَهُ مَوَدَّאتِ אلْقُلُوبِیاتِ אلْعُیمَنْ تَتَبَّعَ خَفِ

ی مـردم رא بـر وی   هـا  خدאوند دوستی دل ،باشد]  مردم[های پنهانی  عیب هرکه به دنبال
  .حرאم سازد

   خوردن خشم ی و فرویباکیبردباری، ش

אمـور و   ۀدر אدאر) وآلـه  علیـه  אهللا لیصـ (رسول خدא . شود با میکیابد، بردبار و شی ه شرح صدر میکאنسانی 
  :فرمود حضرت خود می آن. ی رא دאشتیباکین بردباری و شیتر هدאیت مردمان بیش

  ٩٣٥.اًوَلِلصَّبْرِ مَسْکن اًوَلِلْعِلْمِ مَعْدِن אًبُعِثْتُ لِلْحِلْمِ مَرْکز

  .ی باشمیباکین شکز بردباری و معدن دאنش و مسکه مرکאم  خته شدهیبرאنگ

و אنسـان  . ی و رحمت אستیباکیانون بردباری و شکمت אست، کنده אز نور علم و حکאش آ نهیه سکאنسانی 
ن אنسانی رحمتش بـر غضـبش   یچن ٩٣٦.د شودییی אلهی تأها د و معرفتیه به אنوאر توحک شود مگر آن بار نمیبرد
ست و به عنوאن אبـزאری تبعـی بـرאی    א نترل אوکخشم אو در . ندک شی دאرد و رحمت אو غضبش رא رאهبری مییپ

                                                 
مُـؤْمِنٍ عَـوْرَةً     مَـنْ سَـتَرَ عَلَـی   «: אیت شده אست كه فرمودرو) אلسالم لیهع(؛ و אز אمام صادق ۶۰۹، ص ۲، ج אلصغیر אلجامع. ٩٣٢

بپوشاند، خدאوند هفتاد  ،ترسد هركه عیب مؤمنی رא كه אز آن می ؛».یَخَافُهَا َستَرَ אللَّهُ عَلَیْهِ سَبْعِینَ عَوْرَةً مِنْ عَوْرَאتِ אلدُّنْیَا وَאلْآخِرَةِ
  .۵۸۶، ص ۱۱، ج هאلشیع وسائل؛ ۲۰۰، ص ۲ج ، אلكافي ؛ عیب دنیوی و אخروی אو رא بپوشاند

  .۱۵۷، ص אلعقول تحف. ٩٣٣

  .۲۱۴ـ  ۲۱۵، ص ۲، ج אلحكم غرر. ٩٣٤

  .۴۲۳، ص ۷۱، ج אالنوאر بحار، ۱۵۵، ص هאلشریع مصباح. ٩٣٥

  .۴۲۲، ص ۷۱، ج אالنوאر بحار؛ ۱۵۴، ص هאلشریع مصباح. ٩٣٦
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زنـد،   ن אست دست بـه تنـدی نمـی   که ممکجا  ن אنسانی تا آنیچن. رود و نقش אوّلی ندאرد ار میکرفع موאنع به 
  :یست؟ فرمودچ بردباریسؤאل شد  )אلسالم علیه(אز אمام مجتبی . ار خود رא دאردیخورد، אخت خشم خود رא فرو می

  .دאشتن ار خودیخوردن خشم و אخت فرو ٩٣٧؛אلنَّفْسِ كُمُلْیظِ وَظْمُ אلْغَکَ

ی אز خود نشان نـدאد و  یباکیجز بردباری و ش تیدر برאبر آن همه آزאر و אذ) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא 
  :ند، فرمودکن یان رא نفرکش و مشریאی אز אصحاب אز وی خوאستند تا قر پس אز نبرد אحد چون عده

  ٩٣٨.عْلَمُونَیفَإِنَّهُمْ لَا  يאللَّهُمَّ אهْدِ قَوْمِ. رَحْمَةًوَ اًبُعِثْتُ دَאعِی يکنِّوَلَ اًلَمْ أُبْعَثْ لَعَّان يإِنِّ

و رحمـت  ]  بـه حـق  [אم بلکـه بـرאی دعـوت     یختـه نشـده  אنگ ن بـر یبرאی لعن و نفرمن 
  .دאنند ه آنان نمیکن کت یا قوم مرא هدאیخدא. אم خته شدهیאنگ بر

 ۀن دאرویی مناسب نه بـه عنـوאن وسـیل   شود، به عنوא موقع אعمال می  جا و به  ت بر قلب، خشم بهیریدر مد
ـ  ؛کنـد  ل میجا אعما ح صدر ندאرد، خشم خود رא نابهه شرکאنسانی . ردن و ترساندنکر یتحق نـد  ک ا تـالش مـی  ی

در אنسان فاقد شرح صدر، صـالبت و  . ندکاده یپ ها نیر و مانند אیفکبت، تیخشم خود رא در قالب تهمت، אفترא، غ
ه אهـل معرفـت هسـتند،    کـ آنان . ستیرو حساب و نظم در آن ن نیند و אز אک خشم به رحمت و عقل אقتدא نمی

ـ  . ت مردمـان بردאشـته شـود   یو مانع هـدא  ,این خدא אحیه دکمشان فقط برאی آن אست خش رאی مسـائل  هرگـز ب
ـ د ۀبـار  دאنند ولـی در  رא قابل گذشت می ها شوند و آن نمی کشخصی و مانند آن خشمنا ن خـدא هرگـز אهـل    ی

  ٩٣٩.ستندیسازش ن

ش بـه אمـام   یت خویدر وص )אلسالم علیه(مؤمنان  ریאم. ی אستیباکیאمور، دאشتن بردباری و ش ۀאدאر ۀالزم
  :فرمود )אلسالم علیه(مجتبی 

  .ندکادت ید، سیه بردباری نماهرک ٩٤٠؛مَنْ حَلِمَ سَادَ

ه بـر مسـند   کـ ی بود و آن زمـان  یباکیس אهل بردباری و شکش אز هر یخود ب )אلسالم علیه(مؤمنان  ریאم
چـه  کـرد و هر شرح صدری شگفت برخورد  جامعه אسالمی قرאر گرفت حتی با مخالفان خود با ۀکومت و אدאرح

  .آنان بر سفاهت و شرאرت خود אفزودند، آن حضرت بر بزرگوאری و بردباری خود אفزود

  :ه فرمودکت شده אست یروא )אلسالم علیه(مؤمنان  ریאز אم

  .ستیتر אز بردباری ن چ عزّتی بلندمرتبهیه ٩٤١؛لَا عِزَّ أَرْفَعُ مِنَ אلْحِلْمِ

ـ سـازد و موجـب قـوّت     رא همـوאر نمـی   ها אمور رאه ۀاری و شکیبایی در אدאرمانند بردبز یچ چیه ار کـ افتن ی
: پرسـش شـد   )אلسـالم  علیـه (مؤمنـان   ریـ אز אم. ن آنان אستیارها بردبارترک ۀترین אفرאد در אدאر شود و قوی مین

» אسـت؟  دאمکـ ن مـردم  یبردبـارتر «: دندیپرسـ . »אنسان بردبـار «: حضرت پاسخ دאد» ست؟کین خلق یتر قوی«

                                                 
  .۷۴، ص ۳ج  ،אلكلم درر و אلحكم غرر شرح: ک.؛ و نیز ر۱۵۸، ص אلعقول تحف. ٩٣٧

  .۱۳۷، ص ۱، ج אلمصطفی حقوق بتعریف ءאلشفا. ٩٣٨

  .۱۵۳ـ  ۱۵۴ص  ،ش. ه ۱۳۷۲ جوאدی آملی، چاپ אوّل، مركز نشر فرهنگی رجاء، אهللا ، عبدحماسه و عرفان: ک.ر. ٩٣٩

  .۲۰۸، ص ۷۷، ج אالنوאر بحار .٩٤٠

  .۴۱۴، ص ۷۱ج  ،אالنوאر بحار. ٩٤١
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אش گشاده شده  نهیه سک ابد مگر آنی ن مرتبه دست نمییو אنسان بد ٩٤٢».شود ن نمییه خشمگکسی ک«: فرمود
  .شود אمور אفزوده می ۀیی و אقتدאر و عزّتش در אدאروسته بر توאناین אنسانی پیچن. باشد

   אنصاف

. رح صدر به درسـتی یافـت  ش ۀتوאن آن رא جز در سای אست که نمیت یریدאشتن אنصاف אز لوאزم אساسی مد
گـرאن رא پـاس دאرد و آن رא چـون    یتوאنـد حقـوق د   ؛ نمـی رزدو تلאتوאند عد نظر אست نمی دل و تنگ که تنگ آن

توאنـد رאسـتی و صـدאقت     ز بخوאهد؛ نمییگرאن نیخوאهد، برאی د توאند آنچه برאی خود می حقوق خود بدאند؛ نمی
 ۀو پیامبر אکرم جلـو  ٩٤٣ن אست؛یه معنای אنصاف همکאستقامت ورزد د و بر حق یتوאند אحقاق حق نما د؛ نمیینما
  :אند ف آن حضرت نوشتهیسان در توصینو رهیه سک امل אنصاف و دאد بود، چنانک

أَصْـدَقَهُمْ لَهْجَـةً   لَ אلنَّاسِ، وَأَعَفَّ אلنَّـاسِ، وَ عْدَأَوَسَلَّمَ آمَنَ אلنَّاسِ، وَ هِیانَ صَلَّی אللَّهُ عَلَکَفَ
  ٩٤٤.عِدَאهُمُحادُّوهُ وَ كَانَ אعْتَرَفَ لَهُ بِذلِک مُنْذُ

ن آنـان  ین مردمان، و دאدگرتریتر نیعمر خود אم ۀدر هم) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא 
ز یه مخالفان و دشمنانش نکجا  شان بود، تا آنین אین مردمان، و رאستگوتریتر دאمنکو پا
  .ن אمر معترف بودندیبد

کنـد و   خورد و روאبطی کامالً אنسانی ظهور می ها به هم پیوند می אمور אست که دل ۀدر پرتو אنصاف در אدאر
بخشد و  ت رא سامان نمییریز چون אنصاف نظام مدیچ چیه هکست א رو نیو אز א یابد می قت بر قلب تحقمدیری

  :باره وאرد شده אست در אین ،)אلسالم علیه(علی  ،مؤمنان ریلمات אمکدر . ندک آرאسته نمی

ند و باعـث  ک ل مییאنصاف مخالفت مردم رא زא ٩٤٥؛وجِبُ אلِائْتِلَافَرْفَعُ אلْخِلَافَ وَییَאلْإِنْصَافُ 
  .شود شان به صاحب آن مییאلفت א

  :و نیز فرمود

  .ومت אستکت و حیریش مدینت و آرאیو ز هدهند אنصاف جلوه ٩٤٦؛نُ אلْإِمْرَةِیْאلْإِنْصَافُ زَ

و  هـا  شوندگان؛ و אساس دوسـتی دل  یرאن و אدאرهوند متقابل مدیو در پیکن אی אست لهین אنصاف وسیא بر بنا
אمور بـه אنصـاف و    ۀه قوאم درست אدאرک אست، چنان ها ی حقوق אنسانیز برپاین دستاویتر مکو مح هااستن تنشک

  :ن فرمان دאده אستیباره چن نیحق אست و خدאی متعال در א

  .٩٤٧﴾دهد دאوند به عدل و אحسان فرمان میخ ؛لْإِحْسَانِאیأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَإِنَّ אللَّهَ ﴿

                                                 
  .۳۱۸، ص ۷۷، ج ۴۲۰، ص ۷۱همان، ج . ٩٤٢

  ].»אنصاف« ۀذیل كلم[، دهخدא ۀنام لغت. ٩٤٣

مُنّي، بیـروت،         ء، و ذیله مزیل אلخفاאلمصطفی حقوق بتعریف ءאلشفا .٩٤٤ عن ألفاظ אلشفاء الحمـد بـن محمـد بـن محمـد אلشـُّ
، )אلملّـا علـي אلقـاري   (بـن محمـد    یאلدین عل ، نورعیّاض للقاضي ءאلشفا شرح: ک.؛ و نیز ر۱۳۳، ص ۱، ج هאلكتب אلعلمی دאر

  .۲۹۵، ص ۱، ج هدאر אلكتب אلعلمی بیروت،

  .۳۰، ص ۲، ج אلحكم غرر شرح. ٩٤٥

  .۲۳۰، ص ۱همان، ج . ٩٤٦

  .۹۰ /نحل. ٩٤٧
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 ،אمـور אسـت   ۀترین دسـتور بـرאی אدאر   یانگر جامعه بک یفشر ۀین آیدر معنای א )אلسالم علیه(مؤمنان  ریאم
  :فرموده אست

عدل، אنصـاف אسـت و אحسـان، دسـت بخشـش       ٩٤٨؛אلتَّفَضُّلُ: אلْإِحْسَانُאلْإِنْصَافُ، وَ: אلْعَدْلُ
  .گشودن אست

 )אلسـالم  علیـه (مؤمنـان   ریאم. אنجامد ت אنصاف به زوאل قدرت אدאره مییاری بدون رعاکهر  ۀگمان אدאر بی
  :فرموده אست

  ٩٤٩.نْصِفِ אلْمَظْلُومَ مِنَ אلظَّالِمِ سَلَبَهُ אللَّهُ قُدْرَتَهُیَمَنْ لَمْ 

  .ندکی אو رא سلب یده رא אز ستمگر نستاند خدא قدرت و توאنایستمد ه دאدِهرک

  .رنگ خوאهد باخت ها و محبت ها نخوאهد بود و دوستی ها ان قلبیوندی میو אگر אنصاف نباشد، پ

  .ماند دאر نمییبا نبود אنصاف، دوستی پا ٩٥٠؛دَمِ אلْإِنْصَافِ אلْمَوَدَّةُعَ  لَا تَدُومُ عَلَی

 .אرنداز دیز به אنصاف نیش אز هر چیارگزאرאن بکرאن و یه مدکאست  ها ژگیین ویبه سبب هم

ه کـ طـوری   بـه  بخشد، تی رא سامان نمییریست و مناسبات אنسانی و مدیز چون אنصاف رאهگشا نیچ چیه
ر کـ ب ه محمد بن אبیکگاه  آن )אلسالم علیه(مؤمنان  ریאم. درخشد تی مییریماالت אنسانی و مدکאنصاف در صدر 

  :ن فرمان دאدیرא وאلی مصر قرאر دאد، به אو چن

دُ یـ אلْبَعِیبُ وَونَ אلْقَرِکُهِهِ وَیَوَجْمَجْلِسِهِ وَ ينَهُمْ فِیبَ یسَاوِیُأَنْ ینَ لَهُمْ جَنَاحَهُ وَلِیَأَمَرَهُ أَنْ وَ
  ٩٥١.مَ بِالْقِسْطِیقِیُأَنْ ینَ אلنَّاسِ بِالْعَدْلِ وَمَ بَکُحْیَأَمَرَهُ أَنْ سَوَאءً وَ   אلْحَقِ يعِنْدَهُ فِ

ند کچشم نگاه  کمالیمت رفتار کند و همه رא به ی به אو فرمان دאد تا با مردم به نرمی و
ان مردم بـه عـدאلت رفتـار    یه مکگانه رא در حق برאبر شمارد و به אو فرمود یش و بیو خو
  .ان آنان برپا دאردیند و دאد رא مک

  :ارگزאرאنش نوشتکی אز یکز به یو ن

ـ یحَ يطْمَعَ אلْعُظَمَاءُ فِیَةِ، حَتَّی لَا یتَّحِאلאللَّحْظَةِ وَאلنَّظْرَةِ وَאلْإِشَارَةِ وَ ينَهُمْ فِیآسِ بَوَ لَـا  ، وَكَفِ
  ٩٥٢.كَأَسَ אلضُّعَفَاءُ مِنْ عَدْلِیْیَ

شـان نگـاه    و با همگان یکسان رفتار کن، گاهی که گوشۀ چشم به آنان אفکنی یا خیـره 
کنی یا یکی رא به אشارت خوאنی یا به یکی تحیّتی رسانی، تا بزرگان در تو طمـع سـتم ـ    

  .ناتوאن ـ نبندند و ناتوאن אز عدאلتت مأیوس نگردند بر

 .ی دل و نظر آزאد بودها ه אز تنگیک گونه אنصاف دאشت مگر آن نیتوאن א و אلبته نمی

                                                 
  .۲۳۱، حكمت אلبالغه نهج. ٩٤٨

  .۴۱۰، ص ۵، ج אلحكم غرر شرح. ٩٤٩

  .۴۱۲، ص ۶همان، ج . ٩٥٠

  .۱۱۹تحف אلعقول، ص . ٩٥١

  .۴۶ ۀ، نامنهج אلبالغه. ٩٥٢
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  آرאمش و وقار

  .ابدی شود، آرאمش و وقار می م گشاده مییمان و تسلیه قلبش به نور حق، به אکאنسانی 

ه کـ  یسـان کهمـان  ؛ رِ אللَّهِ تَطْمَئِنُّ אلْقُلُوبُکرِ אللَّهِ أَلَا بِذِکوبُهُمْ بِذِتَطْمَئِنُّ قُلُینَ آمَنُوא وَאلَّذِ﴿
ـ ه بـا  کـ آگاه باش . ردیگ  یهایشان به یاد خدא آرאم م ند و دلא مان آوردهیא هـا   اد خـدא دل ی

  .٩٥٣﴾ابدی یآرאمش م

شـرح صـدر   . شـود  زאد مـی ثباتی آ ابد، אز אضطرאب و بیی افته אست، آرאمش مییمان شرح صدر یه به אک آن
ن نشـود و بـه آنچـه    یشود به خاطر آنچه אز دست دאده אست، אندوهگ ن אمر سبب مییآورد و א ا مییتجافی אز دن

אمـور   ۀچنین کسـی در אدאر . شود ات قدم مین موجب آرאمش روحی و وقار و ثبیو א سندکدא نیدאرد دلبستگی پ
  .گردد دچار تزلزل نمی

ی کدر مجلس آن حضرت سـب . م بودکبود و روح آرאمش و وقار אو بر مجلسش حاگونه  نیامبر אیت پیریمد
آن حضـرت مـردم خـود رא    . ردندک گر رفتار مییدیکه با ین روحیشد و אصحاب متأثر אز א ده نمییگفتار و رفتار د

  :فرمود خوאست و می ن مییچن

  .شما باد به دאشتن آرאمش و وقار بر ,مردمאی  ٩٥٤؛کینَةِ وَאلْوَقَارِمْ بِالسَّکُیْهَا אلنَّاسُ عَلَیُّا أَیَ

ند ک ل مییאمور زא ۀر و رفتار، توאن مدیر رא در אدאری گفتاکز سبیאمور و ن ۀآرאمش و אضطرאب در אدאرندאشتن 
  :ه فرمودکت شده אست یروא )אلسالم علیه(مؤمنان  ریאز אم. سازد ت بدل میرא به ذل فردیبت و ه

  .شود اد مییبت فرد زیبه سبب وقار ه ٩٥٥؛ةُیبَثُرُ אلْهَکبِالْوَقَارِ تَ

قـی  ینه گشاده شود، ظهـور حق یه چون سکאمور אست  ۀهای الزم برאی אدאر صفات و ویژگیبرخی אز  ها نیא
  .ابدی

  

  
  

                                                 
  .۲۸ /رعد. ٩٥٣

  .۲۵۲، ص ۳، ج كنز אلعمّال. ٩٥٤

  .۱۹۹، ص ۳، ج אلحكم غرر شرح .٩٥٥



  
  
  
  
  

  جلسۀ پانزدهم
  
  
  
  
  

  אصل رعایت אهلیت
  
  
  
  

  



  אهدאف درس

  :آشنایی با

  ریتی و سیاسی؛אصل رعایت אهلیت به عنوאن چهارمین אصل אز سیرۀ مدی  

  معنا و مفهوم رعایت אهلیت؛  

  ضرورت رعایت אهلیت در مدیریت؛  

  پیامدهای سپردن אمور به ناאهالن؛  

  ).وآله علیه אهللا صلی(هایی אز رعایت אهلیت در مدیریت رسول אکرم  نمونه  

  مروری بر مباحث پیشین

  :جلسۀ پیشین در تبیین אصل شرح صدر به אین نکات אشاره دאشتیم

حوصـله شـدن و     فـرאخ  ورح صدر یافتن به مفهوم باز شدن سینه و برطرف شدن دلتنگی و دلگیری ش. ۱
  .אست باظرفیت و پرتحمل گردیدن

توאنسـت آن همـه سـختی و    ) وآلـه  علیـه  אهللا صـلی (در سایۀ شرح صدر بود که پیامبر گرאمی אسـالم  . ۲
رא אز میدאن مبـارزه در رאه حـق و هـدאیت خلـق     ها אو  رویی تحمل کند و فشارها و مصیبت نامردمی رא با گشاده

  .خارج نسازد

نظر و نابردبـار    ترین آلت و אبزאر مدیریت سعۀ صدر אست؛ زیرא אنسانی که وجودش ضیق אست تنگ مهم. ۳
  .ریزد می هم كند و אساس کار رא در אست و אین ضیق وجودی אو به همۀ אمور سرאیت می

אز אتصاف آدمی به אسما و صـفات אلهـی حاصـل     هم  آنکه  אستوجودی אنسان  ۀسع ،منشأ شرح صدر. ۴
  .شود می

جلوۀ تام شرح صدر بود، وجودش بسط کامل و عاری אز هـر  ) وآله علیه אهللا صلی(پیامبر گرאمی אسالم . ۵
  .شد  گونه قبضی بود و تجلی אین سعۀ صدر در همۀ رفتارهای آن حضرت مشاهده می

رאضی شدن بـه دنیـا و دل   . ها یعنی دلبستگی به دنیا אست تمام تباهی نشانۀ شرح صدر آزאدی אز منشأ. ۶
אش گشـاده   شـود، سـینه   کند و به میزאنـی کـه אنسـان אز دنیـا دور مـی      ها دل آدمی رא تنگ می بستن به پستی

  .گردد می

אنصاف و آرאمـش و   پوشی، بردباری، شکیبایی و فرو بردن خشم،  گشادگی چهره، عطوفت و لطف، عیب. ۷
  .ار אز ثمرאت شرح صدر אستوق

  אصل رعایت אهلیت .۴

   تی אلهیت، سنرعایت אهلی
 هکسی ک ،عنییت אست؛ یریمسائل در مد ترین ب אفرאد و وאگذאری کارها، אز مهمت در אنتخایت אهلیرعا
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الزم رא بـرאی آن   هـای  سـتگی ید شایرد بایدر مسندی قرאر گ یا دאر شود اری رא عهدهکت یقرאر אست مسئول
س کـ  چیه خدאوند به هکن אست یت אلهی چنسن. یت آن کار رא دאشته باشدت دאرא باشد و به אصطالح אهلیولمسئ

  :فرماید که می ، چناندهد های الزم مسئولیتی نمی אهلیتو  ها ستگییجز بر אساس شا

ـ یَّمِـنْ ذُرِّ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَ كَجَاعِلُ يلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّکمَ رَبُّهُ بِیإِبْرאهِ  إِذِ אبْتَلَیوَ﴿  يتِ
و وى آن  یـازمود لماتى بکم رא پروردگارش با یو چون אبرאه؛ نَیאلظَّالِمِ ينَالُ عَهْدِیَقَالَ لَا 

 ».یشـوאى مـردم قـرאر دאدم   مـن تـو رא پ  «: فرمـود ] خـدא بـه אو  [ید، همه رא به אنجام رسان
ــرאه[ ــ] میאب ــانم «: دیپرس ــور[אز دودم ــ »؟]چط ــدאدگرאن   «: ودفرم ــه بی ــن ب ــان م پیم
  .٩٥٦﴾»رسد  ینم

ی مردمـان  یشوאیفرאوאن به مقام پ های شیرא پس אز آزما )אلسالم علیه(ل یم خلیخدאی متعال حضرت אبرאه
إِذِ وَ﴿: ه فرمـود کـ  چنان. دین مقام مسلّم شد، عهد خدאوند به אو رسیت אو برאی אیه אهلکآن زمان . ردکمنصوب 
  .﴾لِمَاتٍکرَبُّهُ بِ مَیإِبْرَאهِ  אبْتَلَی

اری رא بـه  که کب ین ترتیردن אست، به אکش یאبتال و بال هر دو به معنی אمتحان و آزما
سخاوت، عفت، علـم،  نند تا صفات باطنی אو مانند אطاعت، شجاعت، ک شنهاد مییسی پک

 ۀلید بـه وسـ  یه אمتحان אشخاص هموאره باکهی אست یو بد یابند ها رא در وفا و میزאن آن
ار سـازد  کتوאند صفات وאقعـی אنسـان رא آشـ    ه میکزی یرא تنها چیز ؛ل باشد نه سخنعم

ـ ه در אکـ و خدאونـد  ...  توאنـد رאسـت یـا دروغ باشـد     سخن مـی  رאیز ؛عمل אست ـ ن آی ه ی
لمـات אعمـال و   کرد، منظـور אز  کـ ش یلمات آزمـا کم رא پروردگارش به یאبرאه :دیفرما می

  ٩٥٧.ی אز آن بوده אست نه خود אلفاظکلمات حاکه کی אست های مانیعهدها و پ

 ۀدر سـع  ،سپارد ردمان رא به آنان میی میشوאیه سرپرستی و پک ،ای خود رאیخدאوند אول. ستא خدא سنتن یא
جز بـر  و  کند رא ثابت کردند منصوبشان می ت خودیه אهلکگاه  د و آنیآزما ی و وقار مییباکیصدر و بردباری و ش

ـ دאسـتان برگز . دهـد  ت نمـی یی مسـئول سـ کقـی بـه   یحق های ستگییאساس شا دن طـالوت بـرאی فرمانـدهی    ی
  :ت אستین وאقعیای אیل گویאسرאئ بنی

نُقَاتِـلْ   اًکلَهُمُ אبْعَثْ لَنَا مَلِ يٍّإِذْ قَالُوא لِنَبِ  لَ مِنْ بَعْدِ مُوسَییإِسْرَאئِ يأَلَمْ تَرَ إِلَی אلْمَلَإِ مِنْ بَنِ﴿
 يمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِأَلَّا تُقَاتِلُوא قَالُوא وَ مُ אلْقِتَالُیکتِبَ عَلَکتُمْ إِنْ یسَهَلْ عَ: لِ אللَّهِ قَالَیسَبِ يفِ
אللَّهُ مِنْهُمْ وَ تَالُ تَوَلَّوْא إِلَّا قَلِیالًهِمُ אلْقِیتِبَ عَلَکأَبْنَائِنَا فَلَمَّا یارِنَا وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِیلِ אللَّهِ وَسَبِ
ـ یَ  نَّـی قَـالُوא أَ  اًدْ بَعَثَ لَکمْ طَالُوتَ مَلِکهُمْ إِنَّ אللَّهَ قَیُّقَالَ لَهُمْ نَبِینَ وَالظَّالِمِمٌ بِیعَلِ ونُ لَـهُ  کُ
یکمْ ؤْتَ سَعَةً مِنْ אلْمَالِ قَالَ إِنَّ אللَّهَ אصْطَفَاهُ عَلَیُلَمْ مِنْهُ وَ كِنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْینَا وَعَلَ كُאلْمُلْ
ـ آ؛ مٌیאللَّهُ وَאسِعٌ عَلِشَاءُ وَیَهُ مَنْ کَمُلْ يؤْتِیُאللَّهُ ی אلْعِلْمِ وَאلْجِسْمِ وَهُ بَسْطَةً فِزَאدَوَ ] حـال [ا אز ی

: امبرى אز خـود گفتنـد  یـ ه بـه پ کـ گـاه   افتى آنیـ ل پس אز موسى خبر نیאسرאئ سَرאنِ بنى
دن بر یאگر جَنگ«: گفت ]امبریآن پ[ »م،ینکار یکپادشاهى برאى ما بگمار تا در رאه خدא پ«

ه مـا אز  کـ  م بـا آن یچرא در رאه خدא نجنگـ «: گفتند ».یدنکار نیکشما مقرّر گردد، چه بسا پ
بـر آنـان    ه جنـگ کـ پس هنگامى  ».میא رون رאنده شدهیفرزندאنمان ب] نزد[ارمان و אز ید

                                                 
  .۲۵۴ـ  ۲۵۵، ص ۲، ج يאلشاف تلخیص: ک .؛ ر۱۲۴ /بقره. ٩٥٦

  .۲۶۸، ص ۱، ج אلقرآن تفسیر في אلمیزאن. ٩٥٧
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رאن اکسـتم ] حالِ[ردند و خدאوند به کپُشت ] همگى[אز آنان،  کمقرّر شد، جز شمارى אند
خدאوند طالوت رא بر شما به پادشـاهى    قتیدر حق«: امبرشان به آنان گفتیو پ .ستא دאنا

ه ما به پادشـاهى אز وى  ک چگونه אو رא بر ما پادشاهى باشد با آن«: گفتند ».گماشته אست
در «: امبرشـان گفـت  یپ »شـى دאده نشـده אسـت؟   یث مـال گشا یم و به אو אز حیسزאوאرتر

بـدنى بـر شـما برتـرى     ] روىین[ر شما برترى دאده و אو رא در دאنش و خدא אو رא ب قت، یحق
دهـد و خـدא    یه بخوאهـد مـ  کـ س کـ ده אست و خدאوند پادشاهى خـود رא بـه هـر    یبخش
  .٩٥٨﴾»ستא شگر دאنایگشا

 هـا  تیه مسئولکجاری אلهی אست  سنتن ید و אیت אو برאی فرماندهی برگزیخدאوند طالوت رא به سبب אهل
و ثروت یا  بزرگ رא سن های تیستگی برאی تصدّی مسئولیزאن شایاری میبس. شود دאده می ها تیبه אهل توجهبا 

رد رא ه فـ کـ ی هـای  ژگییبه عنوאن و قدرتو  علمهای وאقعی یعنی  جا אهلیت در אینند و دאنست نسب و حسب می
  .ت دאردیصالح هکسپارد  ش رא به آن مییار رسالت خوکخدאوند . ند، معرفی شده אستک ت مییریمد ۀشایست

ـ   ةٌ قَالُوא لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّی نُؤْتَییَإِذَא جَاءَتْهُمْ آوَ﴿ ـ رُسُـلُ אللَّـهِ، אللَّـهُ أَعْلَـمُ حَ     يَمِثْلَ مَا أُوتِ ثُ یْ
ـ م تـا א یآور  یهرگز אیمان نم«: ندیگو  یو چون آیتى برאیشان بیاید م؛ جْعَلُ رِسَالَتَهُیَ ه کـ  نی
دאنـد    یخدא بهتـر مـ   ».دאده شود] زین[دאده شده אست به ما ر آنچه به فرستادگان خدא ینظ

  .٩٥٩﴾جا قرאر دهدکرسالتش رא 

شمندאن عـرب  یار دאشت و אز قضات و אندیه ثروت بسک ،אند که وَلید بن مُغِیرَه وشتهه نین آیدر شأن نزول א
 ؛زאوאرترمقـام אز تـو سـ   ن میرאست و حق אست من برאی אحرאز א نبوتאگر «: گفت امبر مییبه پ ، رفت به شمار می

رد کف رא رد ین سخن سخیب خدאی متعال אین ترتیبد ٩٦٠».تر אست و هم مال و אموאلم زیرא هم سنّم אز تو بیش
ل אنسـانی אسـت و فرمـود خـدאی     یه به فضـا کست بلیو فرאوאنی مال ن نبوت به نسب و بزرگی سنه کو فرمود 

 نبـوت  ۀصـالحیت دאرد محـلّ رسـالت و شایسـت     هکرא ه کجا قرאر دهد و هرکش رא یه رسالت خوکدאناتر אست 
برאئـت   ۀماجرאی אبالغ سـور . سپارد کسی نمیاری رא به کت، یخدאوند جز بر אساس صالح ٩٦١.ندیگز می باشد، بر
  .ستא ایאی گو نمونه

نازل شد  ـیا آیات نخستین آن   ـهنگامی که אین سوره   ٩٦٢تقریباً تمام مفسرאن و مورخان אتفاق نظر دאرند
هایی که مشرکان با پیامبر אسالم دאشـتند   پرستان بیزאرند و پیمان رسماً אعالم گردید که خدא و پیامبر אو אز بتو 

                                                 
  .۲۴۶ـ  ۲۴۷ /بقره. ٩٥٨

  .۱۲۴ /אنعام. ٩٥٩

  .۳۶۱، ص ۲، ج אلبیان مجمع تفسیر. ٩٦٠

  .۴۴۶ـ  ۴۴۷، ص ۳، ج אلصادقین منهج تفسیر: ک .ر. ٩٦١

אنـد کـه چـون     مفسرאن و ناقالن אخبار אجماع کـرده «: نویسد می ۳، ص ۳، ج אلبیان مجمعدر تفسیر  یم طَبْرِسאالسال  אمین .٩٦٢
طالب  بکر دאد و سپس آن رא אز وی پس گرفت و به علی بن אبی آن رא به אبو) وآله علیه אهللا لیص(برאئت نازل شد، رسول خدא 

 سـیرت ؛ ۱۰۷۷، ص ۳، ج يאلمغـاز : ک. بـاره ر   در אیـن » .אنـد  ردهسپس در تفصیل مطلـب אخـتالف کـ   . سپرد )אلسالم علیه(

אبرقـوه،   یقاض یאلدین אسحاق بن محمد همدאن  ترجمه و אنشای رفیع ،)ه ۲۱۳ م(بن هشام  كאلمل محمد عبد بوא، אللَّه   رسول
؛ ۱۶۸ـ   ۱۶۹، ص ۲ ، جیאلکبـر  אلطبقـات ؛ ۲۰۳، ص ۴ج  .אصغر مهدوی، אنتشارאت بنیاد فرهنگ אیـرאن  :با مقدّمه و تصحیح

، يאلشـاف  تلخـیص ؛ ۷۴، ص ۲، ج يאلعیاشـ  تفسـیر ؛ ۴۶ـ   ۴۷، ص ۱۰، ج يאلطبـر  تفسیر؛ ۴۰۴، ص ۶، ج يאلبخار صحیح
 تفســیر؛ ۱۰۰ـ    ۱۰۱، ص אلمناقــب؛ ۲۴۳، ص ۲، ج אلکشّــاف تفســیر؛ ۱۶۹، ص ۵، ج אلتبیــان تفســیر؛ ۱۵، ص ۳ ج



۲۷۲  

Sireh 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir  

لغو شده אست، پیامبر برאی אبالغ אین قطعنامه آن رא به אبوبکر دאد تا در هنگام حج در مکه برאی همگان بخوאند، 
ـ  لَا یَ«: رא אز אو گرفت و فرمود رא به دنبال אو فرستاد و آن )אلسالم علیه(سپس علی  أَنَـا  وَ يذْهَبُ ِبهَا إِلَّا رَجُـلٌ مِنِّ

  .کسی باید باشد که אو אز من אست و من אز אویم ۀאبالغ אین سوره تنها به وسیل ٩٦٣؛».مِنْهُ

زאنی در ین عمل میند و אکن یه چنکאز جانب خدא مأمور شد ) وآله علیه אهللا لیص(رم کامبر אیب پین ترتیبد
ش رא همچون یامبر وی رא همچون خودش و خویه پکت אو بود یبر همگان و אهل )אلسالم علیه(تر بودن علی بر

د به אهلش سپرده شود تا آن رא به مقصد یه باکאلهی אست  های ، אمانتها تیمناصب و مسئول ؛ زیرאدאنست אو می
  .برسانند

   به عنوאن אمانت به אهلش ها تیسپردن مسئول

هـا   تیه مناصـب و مسـئول  کشود، آن אست  ارها میکدرست אمور و سالمت و صالبت  چه سبب گردشآن
  :به אهلش سپرده شود ها ه אمانتکخدאوند فرمان دאده אست . ستگان سپرده شودیی گردد و به شاאمانت تلق

؛ مُوא بِالْعَدْلِکُنَ אلنَّاسِ أَنْ تَحْیبَ مْتُمْکَإِذَא حَأَهْلِهَا وَ  أَمَانَاتِ إِلَیمْ أَنْ تُؤَدُّوא אلْکُأْمُرُیَإِنَّ אللَّهَ ﴿
کنید و چون میان مـردم   ها رد ها رא به صاحبان آن ه سپردهکدهد   یخدא به شما فرمان م

  .٩٦٤﴾دینکد، به عدאلت دאورى ینک  یدאورى م

ه د مکیروزی کامل وאربا پ) وآله علیه אهللا لیص(ه وقتی رسول خدא کאند  ه نوشتهین آیبرخی در شأن نزول א
ها  رفت تا درون خانه رא אز بتد رא אز وی گیلکرد و کאحضار  ،عبه بودک ۀکه کلیددאر خان ،عثمان بن طلحه رאشد، 
ه منصـب  کـ رد کـ امبر نـزد آن حضـرت آمـد و تقاضـا     یـ عموی پ کار عباسین پس אز אنجام دאدن א. سازد کپا
د رא به عثمـان بـن   یلکرد، ک ه رא تالوت میین آیه אکامبر در حالی یعبه به אو سپرده شود ولی پک ۀددאری خانیلک

  ٩٦٥.طلحه سپرد

                                                                                                                                            
، ۱۵، ج אلکبیـر  אلتفسیر؛ ۱۶۰ـ   ۱۶۶، ص برאرאأل مامإ مناقب يف خبارאأل صحاح عیون عمدة؛ ۵۵۵، ص ۲، ج אلجنان  روض
 يبـن محمـد אلمشـهور بـابن אالثیـر אلجـزر       כאلسعادאت אلمبار بوאאلدین  ، مجدאلرسول حادیثأ من صولאأل جامع؛ ۳۱۸ص 

 يفـ  אلکامـل ؛ ۴۷۱ص ، ۹ج ،  ه ۱۴۰۴، يدאر אحیاء אلترאث אلعرب ،، بیروته، אلطبعة אلرאبعيمحمد حامد אلفق :تحقیق، )ه ۶۰۶ م(
، بیـروت، مؤسّسـة   )يאلجـوز   ، אبنאلخوאص تذکرةسبط ( يאلمظفر یوسف بن قزأوغل אلدین אبو  ؛ شمس۲۹۱، ص ۲، ج אلتاریخ

، ۲، ج ثـر אأل عیـون ؛ ۶۹، ص אلعقبـی  ذخائر؛ ۶۷ـ   ۶۸، ص ۸، ج אلقرآن حکامأل אلجامع؛ ۴۲ـ   ۴۳ص  ، ه ۱۴۰۱אهل אلبیت، 
، بیـروت، دאر  אلعظیم אلقرآن تفسیر ،( ه ۷۷۴ م( يאلفدאء אسماعیل بن کثیر אلدمشق بوא؛ ۶۶۴ ، ص۲، ج يאلذهب تاریخ؛ ۲۷۵ص 

، يאلصـاف  تفسیر؛ ۲۰۹ـ   ۲۱۰، ص ۳، ج אلمنثور אلدر؛ ۲۶۹، ص ۲، ج کثیر   אبن سیرة؛ ۳۵۹ـ   ۳۶۰، ص ۳ج  ، ه ۱۴۰۰אلفکر، 
؛ ۸۶، ص ۱، ج هאلمـودّ  ینـابیع ؛ ۴۴ـ   ۴۵ص  ،۱۰، ج يאلمعـان  روح تفسـیر ؛ ۱۰۱، ص ۱، ج אلبرهـان  تفسیر؛ ۶۸۲، ص ۱ج 
  .۱۵۷، ص ۱۰ج  ه،، بیروت، دאر אلمعرفه، אلطبعة אلثانیאلمنار تفسیر؛ محمد رشیدرضا، ۳۳۴، ص ۲، ج אلقدیر  فتح

  .۲۳۱، ص ۱، ج حنبل بن אحمد مسند. ٩٦٣

  .۵۸ /نساء. ٩٦٤

، ۱، ج אلکشّـاف  تفسـیر ؛ ۱۰۴ـ   ۱۰۵ص ، אلنـزول  أسـباب ؛ ۲۳۴، ص ۳، ج אلتبیـان  تفسیر؛ ۹۲، ص ۵، ج يאلطبر تفسیر. ٩٦٥
، هندلسـي، אلطبعـة אلثانیـ   حیان محمد بـن یوسـف אأل   بوא، אلمحیط אلبحر تفسیر؛ ۶۳، ص ۲، ج אلبیان مجمع تفسیر؛ ۵۲۳ ص

؛ ۳۲۱، ص ۲، ج کثیــر   אبــن تفســیر؛ ۱۳۸، ص ۱۰، ج אلکبیــر אلتفســیر؛ ۲۷۶ـ   ۲۷۷، ص ۳ج  ، ه ۱۴۰۳بیــروت، دאر אلفکــر، 
  .۱۷۴، ص ۲ ، جאلمنثور  אلدر
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 ۀیه مفهومی عام אست کـه مشـتمل بـر همـ    در آ »אالمانات«ه مفهوم کد یآ می مورد بحث بر ۀאز ظاهر آی
قـرآن و  نظیـر  خدאوند بـر بنـدگانش،    های ان مردم و אمانتیمالی میرمالی و غ های ست؛ אعم אز אمانتא ها אمانت
ـ ز ،زمامـدאرאن אسـت   ۀهای خدאوند کـه بـر عهـد    هی و אمانتنوאهی אل ر אوאمر ویسا ی نـزد  یشـوא یرא رهبـری و پ ی

جاری سازند و بـا   رא شان عدאلتیان אینند و مکزمامدאرאن אمانتی אست אلهی و آنان مأمورند حقوق مردمان رא אدא 
م رאه ببرند و حقـوق آنـان رא אز   عت אسالین و شریشان رא بر אساس دینند و אکآنان אز سر لطف و مهربانی رفتار 
مورد بحث  ۀکه آی خالصه آن .پیشوאیی رא به אمام بعدی بسپارندرهبری و  های صدقات و غنائم بپردאزند و אمانت

. ق باشـد یگـر مصـاد  یتـر אز د  تیـ אهمیق آن אرزشـمندتر و با بر مفهومی عام داللت دאرد אگرچه برخی אز مصـاد 
ق یر אمانت وאرد شده، در مقام حمل אمانـت بـر مصـاد   یعه و سنّی در تفسیق شیه אز طرکی های تیروא ،نیא بر بنا

. کند حصر نمی ۀאست و אفاد »אنطباق«و  »جری«باب ان مفهوم אصلی אمانت و در وאقع אز یمهم آن אست و نه ب
شود، אمـا   رא شامل می ها אمانت ۀهوم، عام אست و در نتیجه هممورد بحث אز نظر لفظ و مف ۀچند که آی אلبته هر

ـ گـردد،   سی محوّل میکه אز جانب خدאوند به کتی یومت و والکح ننـد אز  ک ا مـردم بـه شخصـی وאگـذאر مـی     ی
  ٩٦٦.آن بسیار خطیر و سنگین אستف نسبت به یلکست و تא ها אمانت ترین بزرگ

بـه   »אمانـت «: ، אزאست وאرد شده )אلسالم همیعل(اظم و رضا که אز אمام باقر، صادق، ک ،متعددیات یدر روא
ـ  وאیان معصوم گفتهشیر شده אست و پیتعب »אمامت«و  »تیوال« ـ مـورد بحـث א   ۀאند که معنی آی ه کـ ن אسـت  ی

  ٩٦٧.جاری אست ها ر אمانتیرא به אمام بعدی برساند و سپس در سا ها ه אمانتکخدאوند به אمام אمر فرموده אست 

ـ ه אکـ شـود   ادآور مـی ی ٩٦٨پس אز آن، ۀمورد بحث و آی ۀیآ ۀبار رشید رضا در ـ ن دو آی ومـت  که אسـاس ح ی
ن یهمـ  ،شـد  אی نازل نمی هیאمور آ ۀحکومت و אدאر ۀبار در قرآن غیر אز אین دو آیه درسازند و אگر  אسالمی رא می

  ٩٦٩.ردک ت مییفاکمسلمانان رא 

هـای   گیستیه بدون دאشتن شاک آنان. د به אهلش سپرده شوندیه باکند א یار مهمی بسهای אمانت ها تیمسئول
ـ دهنـد،   אمور قرאر می ۀد رא در مقام אدאرالزم خو אمـور   ۀهـای الزم رא بـر אدאر   اقـد شایسـتگی  אفـرאد ف  کـه  آنـان ا ی
ا و یـ شوند و در دن گرאن مییت خود و دکگمان سبب هال شوند و بی ب میکرא مرت ها انتین خیگمارند، باالتر می

 ،ش بر אهوאز نوشتیی منصوب אز طرف خوه به قاضک ،אی در نامه )אلسالم علیه(مؤمنان  ریאم. ندא آخرت مبغوض
  :دفرمای می

ةِ وَمَنِ امَیوْمِ אلْقِیَ  هِ لَعْنَةُ אللَّهِ إِلَییانَةً فَعَلَیا رُفَاعَةُ أَنَّ هذِهِ אلْإِمَارَةَ أَمَانَةٌ فَمَنْ جَعَلَهَا خِیאعْلَمْ وَ
  ٩٧٠.אلْآخِرَةِאلدُّنْیا وَ يءٌ مِنْهُ فِ يرِبَ ـآلِهِ وَ یهِعَلَ אللَّهُ یصَلَّ ـ אًمُحَمَّد فَإِنَّ اًאسْتَعْمَلَ خَائِن

                                                 
، אلطبعـة  هسـالمی علي منتظري، قم، אلمرکز אلعالمي للدرאسـات אإل   ، حسینهאالسالمی אلدولة فقه و אلفقیه والیة في درאسات. ٩٦٦
  .۳۸۵، ۳۷۸، ص ۴، ج אلقرآن تفسیر في אلمیزאن: ک .؛ نیز ر۴۳۱ ـ ۴۳۳، ص ۱ج  ، ه ۱۴۰۸ولی، אأل

، אلفقیـه  الیحضـره  مـن ؛ ۱۰۷ص  ،אلکـوفي  فرאت تفسیر؛ ۲۷۶ـ   ۲۷۷ ، ص۱، ج אلکافي؛ ۲۴۹، ص ۱، ج אلعیاشي تفسیر. ٩٦٧
، ۱، ج אلثقلـین  نـور  تفسـیر ؛ ۳۶۳ـ   ۳۶۴، ص ۱، ج אلصـافي  تفسـیر ؛ ۲۲۳ـ   ۲۲۴، ص ۶، ج حکـام אأل تهـذیب ؛ ۳، ص ۳ ج
  .۳۷۹ـ  ۳۸۰، ص ۱، ج אلبرهان تفسیر؛ ۴۹۵ـ  ۴۹۶ ص

نْـتُمْ  אلرَّسُـولِ إِنْ کُ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی אللَّهِ وَ يأَوْلِی אلْأَمْرِ مِنْکمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شطِیعُوא אلْرَّسُولَ وَأَیا أَیهَا אلَّذِینَ آمَنُوא أَطِیعُوא אللَّهَ وَ﴿. ٩٦٨
  .۵۹ /نساء ؛﴾.أَحْسَنُ تَأْوِیالًخَیرٌ وَ كَאلْیوْمِ אلْآخِرِ، ذَلِتُؤْمِنونَ بِاللَّهِ وَ

  .۱۶۸، ص ۵، ج אلمنار تفسیر. ٩٦٩

  .۳۳، ص ۵، ج هאلسّعاد نهج؛ ۳۵۵، ص ۱۷، ج אلوسائل כمستدر؛ ۵۳۱، ص ۲، ج سالمאإل ائمدع. ٩٧٠
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ند، لعنـت خـدא   کانت یس به آن خکه هر کومت אمانتی אست کن حیه אک ،بدאن אی رُفاعه
محمـد   ،ار نهـد کـ نـد و بـر سـر    کس خائنی رא אستخدאم کامت بر אو باشد و هر یتا روز ق

  .زאر אستیا و آخرت بیאز אو در دن) وآله علیه אهللا لیص(

ـ       ارگزאرאنشان به خوبی درکه کردند ک ان حق تالش مییشوאیپ  کیابنـد کـه مسـئولیت אمانـت אسـت و مِل
رم کـ امبر אیپ. אمانت אدא شود ید در دست אهلش باشد تا حقست و بایبری ن אی برאی بهره سی و طعمهکشخصی 

  :ت خود به אو فرمودیتاد، در وصفرس من مییوقتی مُعاذ بن جبل رא به عنوאن فرماندאر به ) وآله علیه אهللا لیص(

ـ وَ كَتِیسَتْ بِوِلَایلَا مَالِهِ أَحَدًא، فَإِنَّهَا لَی أَمْرِهِ وَفِ حَاشِفِیهِمْ أَمْرَ אللَّهِ وَلَا تُأَنْفِذْ وَ أَدِّ وَ كَلَا مَالِ
  ٩٧١.رٍیثِیلٍ وَکقَلِ   لِک یهِمُ אلْأَمَانَةَ فِیإِلَ

ـ سی رא بر دخالت در אمر و مال مردم جرکن و کشان אجرא یان אیאمر خدא رא در م  ؛مـده  تئ
אمانـت رא   ،ادیا زیم ک ،زیو در هر چ. ستیتو ن]  شخصی[ کزیرא אین حکومت و אموאل، مل

  .نکشان אدא ینسبت به א

ـ ه باکـ ی אز جانب خدא و مردم אست های אمانت ها تیمسئول ،نیא بر بنا د در دسـت אهلـش باشـد تـا در آن     ی
 ،)אلسـالم  علیـه (علـی   ،مؤمنـان  ریه אمک ست، چنانא ها انتیخ ترین بزرگن یه אکرد ینگانتی صورت یخ ها אمانت

  :فرموده אست

أَحَلَّ بِنَفْسِـهِ אلـذُّلَّ    نَهُ عَنْهَا، فَقَدْیدِنَزِّهْ نَفْسَهُ وَیُلَمْ یانَةِ وَאلْخِ یرَتَعَ فِمَنِ אسْتَهَانَ بِالْأَمَانَةِ وَوَ
אلْأُمَّـةِ وَأَفْظَـعَ   انَـةُ  یانَـةِ خِ یإِنَّ أَعْظَـمَ אلْخِ وَ.  ی אلْآخِرَةِ أَذَلُّ وَأَخْزَیوَ فِهُیا وَאلدُّنْ یفِ يאلْخِزْوَ
  ٩٧٢.غِشُّ אلْأَئِمَّةِ شِّאلغِ

که کار אمانت رא سبک شمارد و در آن خیانت روא دאرد و جان و دین خود رא אز خیانـت   آن
روی خـویش گشـاید و بـه آخـرت     پاک ننماید، در אین جهان درِ خوאری و رسوאیی رא به 

تـرین   ترین خیانت، خیانت به مسـلمانان אسـت و زشـت    و بزرگ. آید خوאرتر و رسوאتر در
  .دغلکاری نارאستی کردن با אمام אیشان

  تیریت در مدیت אهلیضرورت رعا

ن یاری، אز بـاالتر کـ هـر   ۀیت אدאرمسـئول . ستیت ضروری نیت אهلیزی چون رعایارها چکدرست  ۀدر אدאر
باشد و چنانچه  ها تیت אهلید بر אساس رعاین אمور بایتر نییا پا، ته منصب אمامت و رهبری مردمان אستک،رאمو
ه کهر فسادی . رسد اری به مقصد نمیکچ یپاشد و ه אمور אز هم می ۀل אصیل زیر پا گذאرده شود، شیرאزن אصیא

ت الزم یستگی و صـالح یه شاکرفته אست ی قرאر گیسی در جاکه کدא شده אست یجا پ در عالم روی دאده، אز آن
ه یّشقشـق  ۀله، در אبتـدאی خطبـ  ئضـرورت אیـن مسـ    در )אلسالم علیه(مؤمنان  ریאم. جا ندאشته אست رא برאی آن
  :فرموده אست

   

                                                 
  .۵۲۰، ص ۱، ج هאلبالغ مدینة؛ ۱۹، ص אلعقول تحف. ٩٧١

  .۲۶ ۀنام ،אلبالغه نهج. ٩٧٢
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نْحَـدِرُ  یَ.  لرَّحَیمِنْهَا، مَحَلُّ אلْقُطْبِ مِنَ א يعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّیإِنَّهُ لَوَ ٩٧٣אللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا فُلَانٌأَمَا وَ
  ٩٧٤.رُیאلطَّ يَّإِلَ  رْقَییَلَا یلُ وَאلسَّ يعَنِّ

אندאمش برאی آن متناسب باشد،  هک نیخالفت رא، بدون א ۀآری به خدא سوگند فالن، جام
ت یـ ت مـن نسـبت بـه خالفـت، موقع    یه موقعکدאنست  ه به خوبی میک رد، با آنک بر در

 وهکـ  ۀآسا، אز دאمن معارف، سرشار و سیلل و یی فضاها چشمه. ایقطب אست نسبت به آس
  ٩٧٥.شامخ من نرسد ۀبه قلّ] های بلند همّت[ ۀریزد، و پرند وجود من فرو می

 ۀهـا در אدאر  به آن، سبب אصلی نابسامانی نبودن بند به אصلی אشاره دאرد که پای )אلسالم علیه(مؤمنان  אمیر
هـای الزم   ها و אهلیت پذیرفتن کاری بدون دאشتن صالحیتیعنی . אی رא با تکلّف به تن کردن جامه: אمور אست

 نكـردن  نظـام، رعایـت   کترین آفت ی بزرگ. در منصبی قرאر گرفتن بدون دאشتن شایستگی الزم برאی آن ،آن
هـای الزم بـرאی آن    ها و توאنایی אفرאدی بر کارها گمارده شوند که شایستگی ،یعنی ؛ها در مدیریت אست אهلیت

  .باشند אمور رא ندאشته

ومت و کقت حیهات پرمغزش حق ین خطبه با جمالت نغز و تشبین در آغاز אیאلمؤمن ریאم
ومـت  که حکدهد  ر میدאرد و تذک یان میگرאن رא بیت خود و دیخالفت אسالمی و شخص

که متخصـص در   سی אستک ۀیستغمبر אسالم אست، شایابت و خالفت אز پیه نک ،אسالم
لی ز ثقکد مرینی، بایت دیذאتی و ترب ۀرگ אلهی و غریزشخصیت بز ۀآن باشد و به وאسط

 ۀو همـ . معنوی خود بـه گـرد אو گرونـد   ی و یج مادحوא ۀباشد که אجتماع و אفرאد در هم
های علوم و معارف  ازمندאن אز سرچشمهین ۀدאمن تربیت אو رشید شوند و جمل فان دریضع
ند و برאی علوم و معـارفش،  وه خرم و سرسبز شوک ۀها و گیاهان دאمن رشار אو چون گلس
تر باشـد   ت אو بلندتر و شامخهم. شدن نباشد کهای کوهستان، پایان و خش ون چشمهچ

رنـد و چـون بـه    یان گیدند آشـ یه در پروאز خود چون به آرزو و شهوאتی رسـ کאز مردمی 
و هر کسی با هـر سـابقه و   . یرندردند، منزل گکاست ناخن بند یشاخسار سلطنت و אوج ر

سـت و چـون   ین مقـامی ن یق چنیتی אو چنان نباشد، الیر ساختمان روحی و تربی، אگسن
ــدْ تَقَمَّ": بــر אنــدאمش نــاموزون و زشــت אســتنــد، ک بــر یــن جامــه رא درא ــنُ لَقَ ــهَا אبْ صَ
  ٩٧٦."قُحَافَةَ   يأَبِ

                                                 
 אعـة אلبر منهـاج ؛ ۱۵۰، ص ۱، ج אلحدیـد     يأب بنإ شرح؛ ۱۵۲، ص رشادאإل؛ ۱۵، ص אلشرאیع عللدر برخی منابع אز جمله . ٩٧٣

 بن عثمان بن عامر بن کعب بـن سـعد   אهللا عبد ،یعنی ؛بکر אست آمده که אشاره به אبو "هقحاف   يאبن أب"؛ ۳۶، ص ۳، ج يאلخوئ
نیـز   "عتیق"بدو . تغییر دאد "אهللا عبد"بود و پیامبر آن رא به  "אلکعبه عبد"نامش . بن تیم بن مرّة بن کعب بن لؤي אلقرشي אلتیمي

 بن مسلم بن قُتَیبَة אلـدینوري، بیـروت، دאر אلکتـب    אهللا محمد عبد بوא، אلمعارف؛ ۱۶۹، ص ۳، ج אلکبری اتאلطبق: ک .ر ؛گویند
ـ  אسـد ؛ ۲۳۵، ص ۱، ج هאلصفو صفة؛ ۲۸، ص ۱، ج ولیاءאأل حلیة؛ ۹۸ص  ، ه ۱۴۰۷، هאلعلمی ، هصـاب אإل ؛۲۰۵؛ ص ۳، ج هאلغاب
  .۳۳۳، ص ۲ ج

  .۳ ۀ، خطبאلبالغه نهج. ٩٧٤

  .۱۳۵، ص ۱، ج אلبالغه نهج אز پرتوی. ٩٧٥

  .۹۶ص  ،۲، ج אلشافي تلخیص: ک .؛ نیز ر۱۳۰ـ  ۱۳۱همان، ص . ٩٧٦
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 شود الزم برאی آن رא ندאرد، هم موجب تباهی خود می های ستگییه شاکرد یگ ه در مسندی قرאر میک آن
مؤمنان  ریאم. ی و دאنش الزم، شرط אساسی אستیاری دאشتن توאناکدر هر . شاندک ار رא به تباهی میکو هم آن 

  :ومت فرمودکخالفت و ح ۀبار در )אلسالم علیه(

  ٩٧٧.هِیأَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ אللَّهِ فِیهِ وَهَا אلنَّاسُ، إِنَّ أَحَقَّ אلنَّاسِ بِهَذאَ אلْأَمْرِ أَقْوאَهُمْ عَلَیُّأَ

  .کسی אست که بدאن توאناتر باشد و در آن به فرمان خدא دאناتر سزאوאر به خالفت !مردم

ن، یمـدبّرتر  ،ت باشـد یرین אفـرאد אز نظـر مـد   یتـر  د قوییند، باینش مردمان می ۀکه در منصب אدאر یعنی آن
 ۀאش الزمـ  بـاالترین مرتبـه   و شـرط در ن دیא. ن باشدین אفرאد در مسائل دیتر ز عالمین و نین و توאناتریتر شجاع

ار به فردی کآن  ۀدر هر کاری باید אدאر. אست ها مدیریتر یسا الزمۀאش  رهبری مردمان אست و در مرאتب نازله
هـای مختلفـی رא    نهیقوّت زم. شود ت فرאهم مییه אهلکبا قوّت و علم אست . ار سپرده شودکقوی و عالم در آن 

ز علم مربوط به یو ن. ها ر قوّتیت الزم و سایافی، قاطعکאن אدאره، شجاعت تو ،قوّت جسم و روح: ردیگ می بر در
  .אست ن در حدّ الزمیار خود و علم دک

ه کـ ار آمدنـد  کـ אفـرאدی بـر سـر    . ت بودیאهلنكردن ت یش آمد، به سبب رعایامبر پیه پس אز پکلی کمش
ل یـ ستگان خود رא بر مناصـب تحم یاشانار زده شدند و نکستگان یشا. ت الزم رא ندאشتندیفاکستگی، توאن و یشا
  .ردندک

شان یאموאل مردمان رא به خود و خو ؛برند ت رא میکر و بریرند، خیستگان بر مصدر אمور قرאر گیچنانچه ناشا
آنان  حق یازهای بهگسلند و ن وندهای مردمان رא مییپ ؛شوند جی و گمرאهی میکسبب  ؛دهند خود אختصاص می

 ۀدر אقامـ  ؛دאرند نند و گروهی رא بر گروهی به ناحق مقدّم میک ل مییف و میلمال رא حא تینند؛ بک ن نمییرא تأم
ن بـر  یـی در تب )אلسالم علیه(مؤمنان  ریאم. شانندک لی مییامبر رא به تعطیپ سنتره و یورزند و س وتاهی میکحق 
  :ستگان فرموده אستیناشا توسطامدهای تصدّی אمور یار آمدن אفرאد ناאهل و پکسر 

إِمَامَـةِ  کـامِ وَ אلْأَحْعَلَی אلْفُرُوجِ وَאلـدِّمَاءِ وَאلْمَغَـانِمِ وَ   يونَ אلْوَאلِکُیَأَنْ  ينْبَغِیَنَّهُ لَا قَدْ عَلِمْتُمْ أَوَ
 يلَـا אلْجَـافِ  یضِـلَّهُمْ بِجَهْلِـهِ وَ  لَـا אلْجَاهِـلُ فَ  أَمْوَאلِهِمْ نَهْمَتُهُ وَ يونَ فِکلُ فَتَینَ אلْبَخِیאلْمُسْلِمِ

ذْهَبَ یَمِ فَکאلْحُ يفِ يلَا אلْمُرْتَشِدُونَ قَوْمٍ وَ اًفُ لِلدُّوَلِ فَیتَّخِذَ قَوْملَا אلْحَائِقْطَعَهُمْ بِجَفَائِهِ وَیفَ
  ٩٧٨.אلْأُمَّةَ كَهْلِیُلَا אلْمُعَطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَِقفَ بِهَا دُونَ אلْمَقَاطِعِ وَبِالْحُقُوقِ وَیَ

ها و אحکـام مسـلمانان    بخیل بر ناموس و جان و غنیمت همانا دאنستید که سزאوאر نیست
و نه نـادאن  . ها حریص گردد های آن دאر شود تا در مال والیت یابد و אمامت آنان رא عهده

تا به نادאنی خویش مسلمانان رא به گمرאهی برد و نه ستمکار تا به سـتم عطـای آنـان رא    
ببخشد و مردمی رא محـروم سـازد و نـه     عدאلت در تقسیم مال تا به مردمی بِبُرَد و نه بی

کـه بایـد    که به خاطر حکم کردن رشوه ستاند تا حقوق رא پایمال کنـد و آن رא چنـان   آن
  .אندאزد که سنت رא ضایع سازد و אمت رא به هالکت در نرساند و نه آن

ـ نبا. شـه باشـند  یאند شـه و سسـت  یپ چشـم و آزمنـد و سـتم    ید تنـگ مسئوالن نظام אسالمی نبا فـدאر  د طری
برאن که نسبت به مسـت کرند یسانی در نظام אسالمی در مصدر אمور قرאر گکد ینبا. قدرتمندאن و ثروتمندאن باشند

                                                 
  .۱۷۳ ۀ، خطبאلبالغه نهج. ٩٧٧

  .۱۳۱، کالم אلبالغه نهج. ٩٧٨
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ـ و رو سنته خالف کسانی باشند کد ینبا. شه باشندیپ رنش و نسبت به مستضعفان جفاکאهل  ت کـ نبـوی حر  ۀیّ
. سـت א تی خـود אو و אمـور مربـوط بـه אو    ست، سبب بـدبخ یت آن رא دאرא نیه אهلکنشستن فرد بر مسندی . نندک

ح قاضـی  یبه شُر )אلسالم علیه(مؤمنان  ریه אمکرده אست کت یروא )אلسالم علیه(אسحاق بن عمّار אز אمام صادق 
  :فرمود

  ٩٧٩.يٌّأَوْ شَقِ يٍّنَبِ يُّأَوْ وَصِ يٌّجْلِسُهُ إِلَّا نَبِیَلَا  اًقَدْ جَلَسْتَ مَجْلِس !شُرَیحُ ای

ا وصی یامبری یند مگر پینش ه در آن منصب نمیکאی  گاهی نشستهیر جاتو د، حیאی شر
  .ا بدبختییامبری یپ

 برد ن سبب خود رא به سوی آتش مییه بدکن مقامی رא ندאرد، بدبختی אست یت نشستن در چنیه אهلک آن
قـرאر گیـرد و   در منصـبی  ه قـرאر אسـت   کفردی אین،  بر بنا .دهد خود رא در آتش قرאر می ،ن عملیه با همکبل و

الزم برאی آن  های ستگییا شایه آکند کد خودش مالحظه یرد، بایاری شود و حمل אمانتی رא بپذک ۀمسئول אدאر
مـؤمن  . ت آن رא ندאشـته باشـند  یـ ه אهلکدهند  تی قرאر نمییمان خود رא در معرض مسئولیאهل א. ا ندאردیرא دאرد 

  :دیقی گودאود ر. حق ندאرد خود رא در معرض خوאری قرאر دهد

  :فرمود می )אلسالم علیه(دم אمام صادق یشن

ـ فَ یـ وَکَ: یلَ لَـهُ قِ. [ذِلَّ نَفْسَهُؤْمِنِ أَنْ یُلِلْمُ ينْبَغِیَلَا  تَعَـرَّضُ لِمَـا لَـا    یَ:] ذِلُّ نَفْسَـهُ؟ قَـالَ  یُ
  ٩٨٠.قُیطِیُ

 »سـازد؟  مـی  لیچگونه خود رא ذل«: سؤאل شد. ل سازدیه مؤمن خود رא ذلکست یسزאوאر ن
  .»ردیپذ می ،ستیی אو نیطاقت و توאنا ۀکاری که در عهد«: مودفر

ـ سُـماعه گو  .ر نیز باید عـزت خـود رא حفـظ کنـد    אمو ۀؤمن عزیز אست و در אدאرم ه حضـرت صـادق   کـ د ی
  :فرمود )אلسالم علیه(

أَمَا تَسْـمَعُ   ،ذِلَّ نَفْسَهُیُهِ أَنْ یفَوِّضْ إِلَیُلَمْ لَّهَا وَکُوَجَلَّ فَوَّضَ إِلَی אلْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ  إِنَّ אللَّهَ عَزَّ
 אًونَ عَزِیـز کُأَنْ یَ ينْبَغِیَ فَالْمُؤْمِنُ ٩٨١﴾نَیلِلْمُؤْمِنِوَلِلَّهِ אلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَ﴿: جَلَّوَ لِقَوْلِ אللَّهِ عَزَّ

  ٩٨٢.אلْإِسْلَامِیمَانِ وَعِزُّهُ אللَّهُ بِالْإِیُ؛ ونَ ذَلِیالًکُوَلَا یَ

ه خـود رא  کـ אمور مؤمن رא به خودش وאگذאشته אست ولی אجازه ندאده אسـت   ۀهمخدאوند 
پیامبر אو و אز  عزّت אز آنِ خدא و אز آنِ] لى[و«: دیفرما ه خدא میکنی یب ا نمییآ. ل سازدیذل

ه خدאونـد אو  کـ ل نباشد یز باشد و ذلیه مؤمن عزکسته אست یپس شا ؟»آنِ مؤمنان אست
  .ده אستیت بخشعزیمان و אسالم رא به سبب א

نـد؟ چـرא   کل یـ چرא مؤمن خودش رא ذل. אی به אو ندאده אست ن אجازهیپسندد و چن ت مؤمن رא نمیخدאوند ذل
بنـد بودنـد و    یآنان پا ۀאن حقیقی پیشوאیان معصوم، به سیررویאش رא ندאرد؟ پ ه توאن אدאرهکاری شود کدאر  عهده

                                                 
  .۷، ص ۱۸، ج هאلشیع وسائل؛ ۲۱۷، ص ۶، ج حکامאأل تهذیب؛ ۵، ص ۳، ج אلفقیه الیحضره من؛ ۴۰۶، ص ۷، ج אلکافي .٩٧٩

 ؛نقـل شـده אسـت    )وآلـه  علیـه  אهللا صـلی (؛ همین خبر با مختصر אختالف אز پیـامبر אکـرم   ۴۲۵ص  ،۱۱، ج هאلشیع وسائل. ٩٨٠
  .۱۳۸، ص ۲، ج אلحدیث علل

  .۸ /منافقون. ٩٨١

  .۴۲۴، ص ۱۱، ج هאلشیع وسائل .٩٨٢
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شنهاد شود و یتی پیه אگر به فردی مسئولکست א جا تا آن ها تدقین א. ردندک ت مییت رعاگونه אمور رא با دق ینא
ـ    کد به אو محـوّل  یار هست، باکتر אز אو برאی آن  ستهیه فردی شاکند یאو بب . نـدאزد یش نینـد و هرگـز خـود رא پ
گرאن به سمت خود، با وجود אقوی و אعلم و אفضل، سبب تبـاهی  یخوאندن د. گرאن رא به سمت خودش نخوאندید

  :فرمود )אلسالم علیه(مام صادق א. אست

  ٩٨٣.هِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَالٌّیِفنَفْسِهِ وَ  عَا אلنَّاسَ إِلَیمَنْ دَ

تـر אز אو باشـد،    ن عـالم شایان אیه مک ه مردم رא به سوی خودش بخوאند، حال آنکسی ک
  .گذאر و گمرאه אست فردی بدعت

بایـد  ن ،شدکنار بکد خودش رא یالزم رא دאرد، نبا های تیو אهل ها ستگییند شایب سی میکه کی یجا אلبته آن
علمای عامـل بـه   . مسلمانان شودאسالمی و אمور  ۀبماند و خطری متوجه אسالم و جامعل دهد کاری معط ه אجاز
تر אز خـود   و عالم تر ا فردی رא قوییدند، ید ت الزم رא در خودشان نمییه אهلکجا  آن ؛אند ن بودهینبوی چن ۀسیر
. گرفتنـد  ناره نمیکدند، هرگز ید ت الزم رא در خود مییه אهلکو آنجا  אندאختند یش نمیافتند، هرگز خود رא پی می
ـ ا بـر א یه شاهدی گوکخ زندگی علمای عامل ثبت شده אست یی فرאوאن در تاریها نمونه مرحـوم  . ن אمـر אسـت  ی

رאزی بزرگ یرزאی شیوی אز خوאص אصحاب م. آنان אست ۀلطباطبایی فشارکی אصفهانی אز جم محمد بن قاسم
رزא در אمور عامه و مصالح אسالم و مسلمانان با وی یمرحوم م. رزא بودیارאن אو و محل مشورت مین یو אز مبرزتر
אی אز אهل فضـل نـزد مرحـوم     عده. ردکهجری قمری رحلت  ۱۳۱۲رزא در شعبان یه مک نیتا א. ردک مشورت می

ـ رزא אعلـم אسـت و با  یه وی پس אز مرحوم مکآنان معتقد بودند  .ی رفتندکفشار اسـی  ینـی و س ید אو رهبـری د ی
. ردیـ אمـور مسـلمانان رא بـه عهـده گ     ۀאز وی تقاضا کردند که تصدّی אدאر ،نیא بر بنا. دאر شود مسلمانان رא عهده

. نظر وی در مدیریت بودتقوאی دینی و سیاسی אو و دقت  ۀدهند مرحوم فشارکی پاسخی به אیشان دאد که نشان
  :فرمود

یـرَ אلْعِلْـمِ بِالْفِقْـهِ    أُمُـورٍ غَ   ةَ تَحْتَاجُ إِلَـی یاسَةَ אلشَّرْعِی، لِأَنَّ אلرِّكَلِذَلِ لَسْتُ أَهْالً يا أَعْلَمُ أَنِّنَأَ
  .مَوَאقِعِ אلْأُمُورِمَعْرِفَةِ یاسَاتِ وَامِ مِنَ אلسِّکאلْأَحْوَ

ر یـ از به مسائلی غینی مسلمانان نیاست دیرא ریز ؛ر رא ندאرماکن یت אیه אهلکترم  من آگاه
شناخت زمانه و مسـائل روز دאرد   و ها استیی با سیاز به آشنایام دאرد، نکאز علم فقه و אح

  ]. بینم که من در خود نمی[

  ٩٨٤.ردکرאزی אرجاع یتقی ش رزא محمدیو آنان رא به جناب م

ز رא در موضـع و جـای   یـ س و هر چکه هر کن אست یان عاقل אرא شأن אنسیز ؛آن بزرگوאر عاقلی تمام بود
حضـرت  » .دیـ نکف یعاقل رא برאی ما توص«: گفته شد )אلسالم علیه(مؤمنان  ریه به אمک چنان. خودش قرאر دهد

جاهـل  «: گفته شد. خردمند آن بُوَد که هر چیزی رא به جای خود نهد ؛».ءَ مَوَאضِعَهُ یضَعُ אلشَّیَ يهُوَ אلَّذِ«: فرمود
 ،دهـد  ز رא در موضع و جای خودش قرאر نمییه هر چک آن ،عنیی ٩٨٥؛»ردمکف یتوص«: فرمود» .دینکف یرא توص

د بـه  ن نشویه אگر چنکدهد  ت مناسب خودش قرאر مییس رא در منصب و مسئولکאنسان عاقل هر . جاهل אست

                                                 
  .۲۲۰، ص ۲، ج אلبحار سفینة؛ ۲۸۰، ص אلعقول تحف. ٩٨٣

  .۵۹۴، ص ۲ج  ،ش. ه ۱۳۲۷אنتشارאت مرکزی،  ،یرضا قم ، عباس بن محمدهאلرضوی فوאئد. ٩٨٤

  .۲۳۵، حکمت نهج אلبالغه. ٩٨٥
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. سـازد  یـز رא آشـفته مـی   لت همه چجها و گردد אمور مختل می ،شود اری زده میک همه چیز رنگ نادאنی و ندאنم
س در مقـام مناسـب   کـ ه هـر  کآن אست ) אلسالم لیهمع(معصومان  ۀصحیح و مبتنی بر سیر تیریمد ۀشاخص
ـ  )אلسالم علیه(مؤمنان  ریאم. درست آن رא دאشته باشد ۀقرאر گیرد به طوری که توאن אدאر خودش אشـتر   کبه مال
  :م فرموده אستین تعلیچن

  ٩٨٦.رُهَایثِکَهِ یشَتَّتُ عَلَتَََیَلَا یرُهَا وَبِکَقْهَرُهُ یَمِنْهُمْ لَا  اًرَأْس כَأَمْرٍ مِنْ أُمُورِ لِّکُ אجْعَلْ لِرَأْسِوَ

و بر سر هر یک אز کارهایت مهتری אز آنان بگمار که نه بزرگی کار אو رא نـاتوאن سـازد و   
  .نه بسیاری آن وی رא پریشان

ارهـای بـزرگ و مهـم فـرد رא درمانـده و      ک. ت אستیریزم در مدت الیزאن روشنی برאی אهلین دو אمر میא
وقتـی فـرد در جـای مناسـب     . خاطر و خسته نگردאنـد  کارها و کثرت مسائل אو رא آشفته مقهور نسازد و فرאوאنی

ار بـر אو مسـلّط   کـ ار مسلّط شود، که אو بر ک به جای آن و شود ارها میکرد، مقهور و مغلوب یگ خودش قرאر نمی
یـت אهلیـت در مـدیریت אز    ضـرورت رعا . نـد ک ند، אمـور אو رא אدאره مـی  که אو אمور رא אدאره ک به جای آن .شود می

  .ستא رو همین

ت مردمـان  یارها و هدאکدرست  ۀگونه تباهی، و אدאر جلوگیری אز هربرאی حفظ سالمت و صالبت אمور و 
بـا وجـود    ،بـه אشـخاص   هـا  تیردن مسـئول ت و سپردن אمور به ناאهالن و وאگـذא ید אز تصدّی אمور بدون אهلیبا
  .ز شودیل پرهکشان، و تقدّم و تأخّرهای نادرست و نابجا در هر شیتر אز א ستهیشا

  برאی مطالعۀ آزאد

  ت الزمیز אز تصدّی אمور بدون אهلیپره

دهند و بدون علم و قوت دست به  های الزم، خود رא بر مصدر אمور قرאر می که بدون دאشتن شایستگی آنان
 )אلسـالم  علیه(אز אمام صادق . کنند تر אز آن چیزی אست که אصالح می کنند بیش زنند، آنچه رא تباه می اری میک

  :روאیت شده אست که فرمود

  :فرموده אست) آلهو علیه אهللا لیص(رسول خدא 

  ٩٨٧.صْلِحُیُثَرَ مِمَّا کفْسِدُ أَیُانَ مَا کرِ عِلْمٍ یغَ  مَنْ عَمِلَ عَلَی

ه کـ زی אسـت  یـ تر אز آن چ شیند بک چه تباه میم کاری رא אنجام دهد، آنبدون عل هک آن
  .ندک אصالح می

. زدیـ ت الزم بپرهیـ د אز تصدّی אمـور بـدون אهل  یارها אز تباهی باکن سبب אنسان برאی حفظ خود و یبه هم
  :رده אستکت یروא )אلسالم علیه(خ صدوق به אسناد خود אز אمام صادق یش

  ٩٨٨.رِئَاسَةٍ يهِ فِیلُ אلتَّجْرِبَةِ אلْمُعْجِبُ بِرَأْیطْمَعَنَّ אلْقَلِیَلَا 

  .است طمع بنددید در ریخودرأی نبا ۀتجرب مکفرد 

                                                 
  .۵۳ ۀنام همان، .٩٨٦

  .۴۴، ص ۱، ج אلکافي. ٩٨٧

  .۹۸، ۶۷، ص ۷۵، ج نوאرאأل بحار؛ ۴۳۴، ص ۲، ج אلخصال. ٩٨٨
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  :فرموده אست) وآله علیه אهللا لیص(و رسول خدא 

أَعْلَـمُ مِنْـهُ لَـمْ    هِمْ مَـنْ هُـوَ   یفِنَفْسِهِ وَ  عَا אلنَّاسَ إِلَیئَاسَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِأَهْلِهَا، فَمَنْ دَإِنَّ אلرِّ
  ٩٨٩.امَةِیوْمَ אلْقِیَهِ ینْظُرِ אللَّهُ إِلَیَ

ان یس مردم رא به خود بخوאند و در مکپس هر  ،ست مگر برאی אهلشیسته نیاست شایر
  .ندکامت به وی نظر نخوאهد אفیمردم دאناتر אز אو وجود دאشته باشد، خدאوند در روز ق

ه تصـدّی  کـ ار مردم و אمـوری  که کشوند  אند، سبب می شاندهک ه خود رא به پستی و سقوطکچنین אفرאدی 
  :ه فرمودکرم نقل شده אست کאز پیامبر א. شانده شودکאند به پستی و سقوط  ردهک

  ٩٩٠.امَةِیوْمِ אلْقِیَ  سِفَالٍ إِلَی یفِ زَلْ أَمْرُهُمْفِیهِمْ أَعْلَمُ مِنْهُ أَوْ أَفْقَهُ مِنْهُ لَمْ یَوَ مَنْ أَمَّ قَوْماً

تـر אز وی باشـد،    هیـ شان دאناتر و فقیان אیرد و در میگ  ه رهبری جماعتی رא به عهدههرک
  .امت در پستی و سقوط אستیارشان تا روز قکوسته یپ

   ز אز سپردن אمور به ناאهالنیپره

رא ت الزم یـ ه אهلکـ سـانی אسـت   کسپردن אمور به  ها تیریبختی و ضعف و سستی مد تیره ۀאز عوאمل عمد
אفرאد خـودرأی   ،تدبّر بصیرت و بی بی אفرאد ناپخته و ،אفرאد فاقد علم، قدرت، عدאلت و تجربه ؛مور ندאرندبرאی آن א

پـروא و   אفـرאد بـی   ،چشم و آزمند אفرאد ترسو و تنگ ،بین و خودخوאه وتهکنظر و  אفرאد تنگ ،طلب و مستبد و قدرت
ن אفـرאدی در مصـدر אمـور    یه چنکد دאشتند کیحق تأ انیشوאیپ. אهلیت الزم رא برאی אمور ندאرند ار و بدسابقهکبد

  .ها به آنان پرهیز دאشتند سئولیترند و خود אز سپردن میقرאر نگ

سـتگی  یه طالبان زمامدאری و آزمندאن در آن، شاکد یفرما به صرאحت می) وآله علیه אهللا لیص(رم کامبر אیپ
  :سپردن אمور رא ندאرند

  ٩٩١.هِیحْرُصُ عَلَیَمَنْ  عَمَلِنَا  لُ عَلَیلَا نَسْتَعْمِ

  .میگمار ار نمیکومت حرص دאرد، در אمورمان به کسب حکه بر کسی رא کما 

نزد آن حضرت آمدند و  )אلسالم علیه(عت همگانی با علی یر پس אز بیه طلحه و زبکبَه آورده אست یْقُتَ אبن
هـا بـا    گوی آن و پس אز گفت. باشیم کیکه در زمامدאری با تو شر بر آن میא ردهکعت یه ما با تو بکردند کאظهار 

به نظر مـن آن  كه اس گفت عب אبن .گو نشست و אز وی نظر خوאست و تاس به گفعب אمام، آن حضرت با אبن
د و یحضرت خند. وفه بگمارکومت کومت بصره و طلحه رא به حکر رא به حیپس زب. ومت هستندکدو خوאهان ح

  :فرمود

هـای   گـردن  ار אسـت و אگـر آن دو رא بـر   یو مردאن بس وفه و بصره אموאلکدر  !وאی بر تو
ـ چارگان رא بـا אذ یخردאن رא با طمع و ب ها حکومت دهم، کم مردم سوאر کنم و به آن ت و ی

و . ابنـد ی ومـت مـی  کنند و بر قدرتمندאن با زور سلطنت، حک فشار به سوی خود جذب می
ـ گمان معاو دم، بیدא ومت میکسی حکאگر من برאی دفع ضرر و جلب منفعت אفرאد به  ه ی

                                                 
  .۲۵۱ص ، ختصاصאإل .٩٨٩

  ]. آمده אست» سِفَالٍ  إِلَی«[ ۲۴۶ص  ،عمالאأل عقاب و عمالאأل ثوאب؛ ۹۳، ص ۱، ج אلمحاسن .٩٩٠

  .۶۷، ص ۱عالم אلکتب، ج  ،بیروت ،)ه ۳۰۶ م(، محمد بن خلف بن حیان אلمعروف بوکیع אلقضاة رאخبا .٩٩١
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ار نشـده  کومت بر مـن آشـ  کدو به زمامدאری و ح  نیگماردم و אگر حرص א رא بر شام می
  ٩٩٢.نظری دאشته باشم ها ن بود به آنکبود، مم

و مسـامحه روא دאرد و אز אصـول    ها تیوجه حاضر نشد در سپردن مسئول چیبه ه )אلسالم علیه(مؤمنان  ریאم
ه مبادא ناאهالن رא در مصـدر אمـور قـرאر    کادآور شد یאشتر، به אو  کخود به مال ۀامدر عهدن. معیارها عدول نماید

  :درست אمور بپردאزد ۀتوאند به אدאر که با یاری آنان میند کدهد و گمان 

ـ کَمَنْ شَـرِ وَ אًوَزِیر كَلِلْأَشْرَאرِ قَبْلَ انَکمَنْ  كإِنَّ شَرَّ وُزَرَאئِ ـ یَאلْآثَـامِ فَلَـا    يهُمْ فِ ـ  ونَنَّکُ  كَلَ
ثْـلُ  رَ אلْخَلَـفِ مِمَّـنْ لَـهُ مِ   یأَنْتَ وَאجِدٌ مِنْهُمْ خَمَةِ، وَإِخْوَאنُ אلظَّلَمَةِ وَبِطَانَةً، فَإِنَّهُمْ أَعْوَאنُ אلْأَثَ

  عَلَـی  اًمـ عَاوِنْ ظَالِیُآثَامِهِمْ، مِمَّنْ لَمْ یهِ مِثْلُ آصَارِهِمْ وَأَوْزَאرِهِمْ وَسَ عَلَیلَآرَאئِهِمْ وَنَفَاذِهِمْ وَ
 اًعَطْف كَعَلَی  ةً وَأَحْنَیمَعُونَ كَأَحْسَنُ لَونَةً وَئُمَ كَعَلَی أَخَفُّ كَأُولئِ إِثْمِهِ  عَلَی اًظُلْمِهِ وَلَا آثِم
  ٩٩٣.كَحَفَلَاتِوَ كَخَاصَّةً لِخَلَوَאتِ كَئِ، فَاتَّخِذْ أُولاًإِلْف כَوَأَقَلُّ لِغَیرِ

که در گناهان آنـان   אز تو وزیر بدکارאن بوده و آن بدترین وزیرאن تو کسی אست که پیش
אنـد و   شرکت نموده، پس مبادא چنین کسان محرم تو باشند که آنـان یـاورאن گنهکـارאن   

و تو جانشینی بهتر אز אیشان خوאهی یافت که در رأی و گـذאردن  . کار ستمکارאن رא کمک
کـه سـتمکاری رא در    آن. نـدאرد کار چون آنان بُوَد و گناهان و کردאر بد آنان رא بر عهـده  

تـر אسـت و یـاری     بار אینان بر تو سبک. ستم یار نبوده، و گنهکاری رא در گناهش مددکار
تـر، پـس אینـان رא خـاص      شان با جز تو کم تر و دوستی شان بیش אیشان بهتر و مهربانی

  .هایت بپذیر خلوت خود گیر و در مجلس
  

   شانیتر אز א ستهیشابا وجود  ،ز אز سپردن אمور به אفرאدیپره

شـان در  ین אفـرאد و قـرאر دאدن א  یتـر  سـته یدر سپردن אمور به شا یتوאننات، یریمد های ن ضعفیتر אز عمده
ـ אز جمله علل پد. ردیا ناآگاهانه صورت گین אست آگاهانه کن عمل ممیא. گاه אستین جایتر مناسب دن آمـدن  ی
ن אفـرאد و  یتر ستهیناتوאنی در شناخت شا. انت אستین אمری جهالت، رقابت، حسادت، حقارت، خصومت، و خیچن
אلبتـه  . ننـد کאمـور رא אدא   ۀوאننـد حـق אدאر  ت ه نمـی کگردد  ار آمدن אفرאدی میکشان سبب بر سر یگرفتن א ارکبه 

אمـور   ۀتـرین אفـرאد بـرאی אدאر    شـدن شایسـته  نـار زده  که سبب کز אز جمله عوאملی אست ینادرست ن های رقابت
ن אفرאد رא ندאرند و אز سـر  یتر ستهیدن شایه توאن دکزمامدאرאن و مسئوالن אست  های ز حسادتیگاهی ن. شود می

ه کست א رو ز אز آنیب گاهی نمذموم و مخر ۀאین پدید. زنند ها رא کنار می نیش بهتریخو ینفسانهای  خوאهش
 های ار آمدن אنسانکآنان אز بر سرِ شود و  شان سپرده مییرند و زمام אمور به אیگ ار قرאر میکאفرאد ناتوאنی بر سر 
ن یچنـ . گـردد  ن אفـرאد مـی  یتر ستهیشان مانع سپرده شدن אمور به شایحقارت نفسانی א. م دאرندیتوאناتر אز خود ب

ن یهمچنـ . ابـد یشـان ظهـور ن  یع باشند تا حقارت نفسـانی א یف و مطیه ضعکپسندند  سانی رא میکرאنی تنها یمد
ـ  ستهیه شاکود ش سبب می ها و دشمنی ها خصومت دسـت   ۀאمـور بازیچـ   ۀرین مـدیرאن کنـار زده شـوند و אدאر   ت
ه کـ گـردد   تی خود سبب مییریاسی و روאبط نادرست مدیאلبته مناسبات ناسالم אجتماعی و س. طلبی گردد قدرت

                                                 
  .۵۱ـ  ۵۲، ص ۱، ج هאلسیاس و مامةאإل. ٩٩٢

  .۵۳ ۀ، نامאلبالغه نهج .٩٩٣
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ر نـا کز خـود אز علـل   یشان نیافتن אیدאن یطلبان و م نفوذ فرصت. ده شوندیشکری یگ نارهکن אفرאد به یتر ستهیشا
کـار  شـان رא بـه   یتـر، جـز א   سـته یه با علم به وجود אفـرאد شا کرאنی یزمامدאرאن و مد. ت אستیرفتن صاحبان אهل

) وآلـه  علیـه  אهللا لیص(אز رسول خدא . ندیگشا ش مییبرאندאز رא بر خود و مردم خو گمارند، باب خیانتی خانمان می
  :ه فرمودکت شده אست یروא

 کتَـابِ אللَّـهِ  أَعْلَمَ بِمِنْهُ وَ كَبِذلِ  هِمْ أَوْلَییعْلَمُ أَنَّ فِیَهُوَ ینَ وَאلْمُسْلِمِ مِنَ لَ عَامِالًمَنِ אسْتَعْمَ
  ٩٩٤.نَیعَ אلْمُسْلِمِیجَمِهِ فَقَدْ خَانَ אللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیِّسُنَّةِ نَبِوَ

ز אو و تر א ستهیشان شایان אیه در مکار گمارد و بدאند کارگزאری אز مسلمانان رא به که هرک
مسلمانان  ۀش هست، به خدא و پیامبرش و به همامبریپ سنتتاب خدא و کدאناتر אز אو به 

  .رده אستکانت یخ

تـرین وאحـدها     ککوچ ۀدر محدودترین کارها و אدאر نكردن آن عایته رکت אست یאهمقدر با له آنئאین مس
  :ه فرمودکאند  ردهکنقل ) وآله علیه אهللا لیص(אز رسول خدא . ز אستیآم فاجعه

عْمَلَ فَقَـدْ  אلْعَشَرَةِ أَفْضَلُ مِمَّنِ אسْـتَ  یعَشَرَةِ أَنْفُسٍ عَلِمَ أَنَّ فِ  عََلی مَا رَجُلٍ אسْتَعْمَلَ رَجُالًیُّأَ
  ٩٩٥.نَیغَشَّ رَسُولَهُ وَغَشَّ جَمَاعَةَ אلْمُسْلِمِغَشَّ אللَّهَ وَ

ـ    ]  به عنوאن مسئول[هرکه فردی رא  شـان فـردی   یان אیـ د در مبـر ده تـن بگمـارد و بدאن
  .رده אستکانت یمسلمانان خ ۀگمان به خدא و پیامبرش و هم ، بیتر אز אو هست ستهیشا

ت، אفـول قـدرت و   یریאمور سـبب خـوאری مـد    ۀهایی در אدאر ن אست که چنین شیوهد برאی آکین همه تأیא
ش یسـتگی خـو  یشا ۀبار دررت ه آن حضکت شده אست یروא )אلسالم علیه(مؤمنان  ریאز אم. ومت אستکزوאل ح

  :فرمود ه میکده بودند یرّر شنکم) وآله علیه אهللا لیص(ه آنان אز رسول خدא کبرאی خالفت گفت 

رْجِعُوא یَ  حَتَّی ذْهَبُ سِفَاالًزَلْ أَمْرُهُمْ یَیَهِمْ أَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا لَمْ یفِقَطُّ أَمْرَهَا وَ مَا وَلَّتْ أُمَّةٌ رَجُالً
  ٩٩٦.وאکتَرَمَا   إِلَی

یـان آن  م تـر אز وی در  ه آگـاه کـ  ،شخصی ۀخویش رא به عهد]  زمامدאری[هیچ אمتی אمر 
ده یشـ کار آنان بـه مـذلّت و پسـتی    کروز   به که روز نیسپارد مگر א نمی ،ت وجود دאردאم

  .گردند باز ،אند ه به آنچه وאگذאشتهک شود تا آن

هـیچ خردمنـدی در   . عبرت گرفـت  خیود و אز تارد سخت مرאقب بیپس با. م بر جوאمع אستکحا سنتن یא
  . سپارد نمی ،ستא אوتر אز  אش کم به کسی که دאنش و توאنایی ار رאکابد، یאمور چون دאناتر و توאناتری ب ۀאدאر

   

                                                 
مِنَ  دאًأَحَ یمَنْ وَلَّ«: אین حقیقت بدین صورت نیز وאرد شده אست ؛۷۹، ص ۶، ج کنز אلعمّال؛ ۱۱۸، ص ۱۰، ج אلبیهقي سنن. ٩٩٤

هرکه فردی אز مسلمانان  ؛»هِ فَقَدْ خَانَ אللَّهَ وَرَسُولَهُوَأَعْلَمُ بِکتَابِ אللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِیِّ كَعْلَمُ أَنَّ فِیهِمْ مَنْ هُوَ أَوْلَی بِذلِאلْمُسْلمِینَ وَهُوَ یَ
بـه خـدא و    ،به کتاب خدא و سـنّت پیـامبرش هسـت   تر אز אو  تر אز אو و عالم رא سرپرستی دهد و بدאند که در میان אیشان شایسته

  .۶۸، ص ۱، ج אخبار אلقضاة ؛پیامبرش خیانت کرده אست

  .۱۹، ص ۶، ج אلعمّال کنز. ٩٩٥

سُلَیم بن قیس אلهاللي אلعامري אلکوفي، بیروت، دאر אلفنون للطباعة و אلنشر  ،)هאلسقیف کتاب( אلکوفي قیس بن سُلَیم کتاب. ٩٩٦
  .۱۴۸ص  ، ه ۱۴۰۰و אلتوزیع، 
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  :ه آن حضرت فرمودکآمده אست  )אلسالم علیه(אز אمام صادق  ٩٩٧ص بن قاسمیع ۀکه در صحیف چنان

ونُ لَـهُ אلْغَـنَمُ   کُیَفَوَאللَّهِ إِنَّ אلرَّجُلَ لَ کمْאنْظُرُوא لِأَنْفُسِلَهُ وَ كَیوَحْدَهُ لَا شَرِ مْ بِتَقْوَی אللَّهِیکُعَلَ
ـ خْرِجُـهُ وَیَ یُهَـا  یهُـوَ فِ  يهُوَ أَعْلَمُ بِغَنَمِهِ مِنَ אلَّذِ فَإِذَא وَجَدَ رَجُالً يאلرَّאعِ هَایفِ كَ ءُ بِـذلِ  یجِ

  ٩٩٨.هَایانَ فِک يمُ بِغَنَمِهِ مِنَ אلَّذِهُوَ أَعْلَ يאلرَّجُلِ אلَّذِ

به خـدא سـوگند אگـر    . دیو مرאقب خود باش کشری اد به تقوאی خدאوند یکتای بیبر شما ب
ه אز چوپان فعلی אو دאناتر به گوسـفنددאری  کابد یگری رא بیشخص گوسفنددאری چوپان د

ش به یوسفندאن خوند و چوپان دوم رא برאی نگهدאری گکن رא אخرאج یباشد، چوپان نخست
  .ار گماردک

  ز אز تقدّم و تأخّرهای نادرستیپره

ز نابجا قـرאر  یو ن אمور ۀند و دور کردن شایستگان אز אدאرא مالز های ستگییه فاقد شاکسانی کش אندאختن یپ
אز . بـوده אسـت   هـا  و فروپاشـی آن  هـا  خ سبب אصـلی تبـاهی نظـام   یدر طول تار ها تیدאدن אشخاص در مسئول

  :ن وאرد شده אستیچن ،)אلسالم علیه(علی  ،نانمؤم ریאم

رِ یتَـأَخِ یمِ אلْـأَرאذِلِ وَ تَقْدِک بِالْفُرُوعِ وَאلتَّمَسُّییعِ אلْأُصُولِ وَتَضْ: إِدْبَارِ אلدُّوَلِ بِأَرْبَعٍ  سْتَدَلُّ عَلَییُ
  ٩٩٩.אلْأَفَاضِلِ

لی و אساسـی و  ارهـای אصـ  کوאگذאردن : ستא ها بختی و אدبار دولت تیره ۀچهار چیز نشان
  .گان و پس رאندن صاحبان فضلیپردאختن به אمور فرعی، جلو אندאختن فروما

אمورنـد و کنـار گـذאردن شایسـتگان، خطـری       ۀپیش אفتادن کسانی که فاقد علم و قدرت الزم بـرאی אدאر 
مضـمحل  چرא دولت ساسانی به אنقرאض گرאیید و « :אز حکیمی پرسیدند. بزرگ برאی هر جامعه و سازمانی אست

رא در رأس کارهای بزرگ قرאر دאدنـد،   کאز آن روی که אفرאد ضعیف و ناشایست و کوچ«: در پاسخ گفت »شد؟
در نتیجه  ردندگماشتند، پس بدאن אعتنا نک کو אفرאد توאنا و الیق و بزرگ رא بر کارهای کوچ امدندنی אز عهده بر

  ١٠٠٠.»وحدت آنان به تفرقه و نظام אیشان به گسیختگی گرאیید

ـ ت باکه بـه شـد  زی אست ین همان چیא  همـان چیـزی کـه پـس אز پیـامبر אکـرم       .ردکـ ز یـ د אز آن پرهی
 ان ویجی گذאشته شد تا אموکان یآن حضرت عمل شد و بن ۀپیش آمد و خالف سیر) وآله علیه אهللا لیص(

                                                 
אلقاسم عیص بن قاسم بن ثابت کوفی אز رאویان مورد אعتماد  ، אبوאلنجاشي برجال אلمعروف هאلشیع مصنفي أسماء فهرست .٩٩٧

אلعبّاس אحمد بن علی بن אلعبّـاس אلنجاشـي،    بوא: ک.ر ؛روאیت کرده אست) אلسالم لیهماع(و ثقه که אز אمام صادق و אمام کاظم 
، تصحیح אلسید کاظم אلموسـوي  ي אلبرقאهللا عبد  بيאجعفر אحمد بن  بوא، אلرّجال کتاب؛ ۲۱۴ص  ، ه ۱۳۹۷قم، مکتبة אلدאوري، 

جعفر محمـد بـن אلحسـن     بوא، אلفهرست؛ ۳۶۲، ص אلکشّي رجال؛ ۴۱ص  ،ش. ه ۱۳۴۲אلمیاموي، אنتشارאت دאنشگاه تهرאن، 
  .۲۱۵، ص ۱۳، ج אلحدیث رجال معجم؛ ۲۵۰ص  ،ش. ه ۱۳۵۱אلطوسي، به کوشش محمود رאمیار، دאنشگاه مشهد، 

  .۳۵، ص ۱۱، ج هאلشیع وسائل؛ ۲۶۴، ص ۸، ج אلکافي. ٩٩٨

  .۳۷۶، ص ۲، ج אلحکم غرر. ٩٩٩

  .۱۴۴، ص ۱۱، ج אلخوئي אلبرאعة منهاج. ١٠٠٠



۲۸۴  
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  ١٠٠١.نندکه کیامبر و خالفت אسالمی تیت بر منبر پیان بدون אهلیعباس

  امبریت پیریدر مد ها تیت אهلیرعا

سـتگی אفـرאد رא   یت و شایت به آنان אهلیدر אنتخاب אفرאد و سپردن مسئول) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא 
رعایت  ا قدرت مالی رאیا بزرگی سن یشاوندی یخو، مرسوم و معمول بود در آن زمان هک رد و چنانک ت مییرعا
ن یشـ یپ های سنت بهه هنوز کشد  سانی میکب ی به آن حضرت אز جانهای ن אمر موجب אعترאضیو هم کرد نمی
 ،ه بزرگـان مهـاجر و אنصـار در آن بودنـد    کدِ جوאن بر سپاهی یه به فرماندهی אسامة بن زک چنان. بند بودند یپا

مُؤْتـه   ۀیسر ۀیکی אز سه فرماندد بن حارثه به عنوאن یه به فرماندهی پدرش زکگونه  همان ١٠٠٢ردند،کאعترאض 
ه چـرא رسـول خـدא    کـ ردنـد و بهانـه آوردنـد    کنی کارشـ کسامه ت سپاه אُکآنان در حر ١٠٠٣.رده بودندکאعترאض 

                                                 
  :باره سروده אست هجری در אین ۳۷۴علی تمیم بن معزّ فاطمی درگذشته به سال  אبو. ١٠٠١

 فلم تدفعون אلحق و אلحق وאضـح؟ 
  

 ما کان لیس بـدאن دنا منکم   
  

ـ ـم في אغتصـאُمیة کانت قبلک  هاـاب
  

 أحقّ، فبادت وאرتدت بهـوאن   
  

 دتمـــ ا وصعـب إرثنـ ـم بغصـأخذت
  

 نابر ما کانت لکم بأمـاني ــم  
  

 هاـــ ماء یـروق אستماعُ ـوجئتم بأس
  

 وאلفاظ حُسنٍ ما لهـنّ معـان    
  

 رشیدٌ ولم یرْشـد وهـادٍ ومـا هَـدَی    
  

 مـان ر أـــ قّ ومأمون بغیـبح  
  

 ههـــ م بإلـــ م یعتصـم لــومعتص
  

 انـدر ببیـ ـــ درٌ لم یقتـومقت  
  

 ادهـک خـاب אعتضـ  ـومعتضد باالف
  

 انـومنتصرٌ بـالبغي غیـر معـ     
  

حقّقـه و علّـق حوאشـیه حسـین مـؤنس،       אألبّـار،   بکر אلقضاعي אلمعروف بابن  بيא بن אهللا محمد بن عبد אهللا عبد بوא، אلسیرאء אلحلة
 یتیمـة : ک .معـزّ فـاطمی و אشـعار אو ر     אحوאل אبن ۀبار در ؛۲۹۴ـ   ۲۹۵، ص ۱ج  ،م ۱۹۸۵، هلمعارف، אلطبعة אلثانی، دאر אهאلقاهر

شرح و تحقیـق  ، )ه ۴۲۹ م(بن محمد بن אسماعیل אلثعالبي אلنیسابوري  كאلمل منصور عبد بوא، אلمصر أهل محاسن في אلدّهر
 و مـم אأل تـاریخ  فـي  אلمنـتظم ؛ ۵۲۴ـ   ۵۳۴، ص ۱ج  ، ه ۱۴۰۳، هلطبعة אلثانی، אه، بیروت، دאر אلکتب אلعلمیهمفید محمد قمیح

אلقادر عطا، رאجعـه و   אلقادر عطا، مصطفی عبد אلرحمن بن علي אبن אلجوزي، درאسة و تحقیق محمد عبد אلفرج عبد بوא، כאلملو
، ۱، ج عیـان אأل وفیـات ؛ ۲۶۲ـ   ۲۶۴، ص ۱۴ج  ، ه ۱۴۱۲صحّحه نعیم زرزور، بیـروت، دאر אلکتـب אلعلمیـة، אلطبعـة אالولـی،      

  .۳۰۱ـ  ۳۰۳ ص

  .۴۲۵ـ  ۴۲۷אجتماعی، ص  ۀدفتر دوم، سیر ،، مصطفی دلشاد تهرאنی)عملی منطق( نبوی ۀسیر: ک.ر .١٠٠٢

 ،با توجه به אمنیـت نسـبی   )وآله علیه אهللا صلی(در אین زمان رسول خدא . مُؤْته در אوאیل سال هشتم هجری روی دאد ۀسری. ١٠٠٣
پـس אز دعـوت رسـمی    . متوجه شمال شـد  ،تر نقاط حجاز به وجود آمده بود در بیش ،] در سال هفتم[حُدَیبِیه  که پس אز صلح

پیامبر قصد آن دאشت که אسـالم رא بـه طـور جـدّی در      کאین ـعرب وی در شمال   ۀنشاند دست ـאمپرאطور روم و אمیر غَسّانی  
فرسـتاد، אمـا وی     به سفارت نزد شُرَحْبیل بن عَمْرو غَسّانی پادشاه بُصریرو حارث بن ُعمَیر אَزْدی رא  אز אین. شمال אشاعه دهد
درنگ دست به کار شد و تصمیم گرفت نیـروی אسـالم رא    شده، وی رא کشت و پیامبر بی های مرسوم و پذیرفته برخالف سنّت
ر نظر عموم مورّخان زید بن حارثه رא ب هزאر نفر رא به جنگ شمال بسیج کرد و بنا אالولی سه  در جمادی. کند بدאن سوی روאنه

 بـن روאحـه   אهللا طالب فرمانده باشد و אگر جعفـر کشـته شـد، عبـد      بیאفرمانده جنگ کرد و گفت אگر زید کشته شد، جعفر بن 
سـپاه אسـالم بـا    . فرماندهی رא به عهـده گیـرد   ، نیز کشته شد، هرکه رא سپاه برگزیدאهللا فرماندهی رא به دست گیرد و אگر عبد

هزאر سپاه رومـی در   جا خبر یافتند که אمپرאطور روم شرقی با صد در آن. چنین فرماندهانی به شام رسید و در مَعان منزل کرد
ی  )قَین یا بَلْقَـین (مآب אز سرزمین بَلْقاء فرود آمده אست و نیز قبایل لَخْم، جُذאم، وאئل، بَکر، یقین  کـه אز مسـتعربه    ،، بَهْـرאء، بَلـِّ

روز در معان ماند تا تصمیم  سپاه אسالم دو شبانه. אند بن زאفله به یاری رومیان فرستاده کאر نیرو به سرکردگی مالهز صد ،بودند
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نفوذ و تهاجم دشـمن رא فـرאهم کننـد یـا אز      ۀאز برאبر دشمن بگریزند و تن به ذلّت و خوאری دهند و زمین. بگیرند که چه کنند

אندیشند و چگونه بـه   سان می رسولش رא خشنود کنند و به دشمن نشان دهند که چه مرگ نهرאسند و بر دشمن بتازند و خدא و
تَکرَهُـونَ   يیا قَوْم، وَאللَّهِ إنَّ אلَّتِ«: سپاه رא دلیر ساخت و گفت ـمرد شعر و شمشیر   ـ بن روאحه  אهللا عبد. روند אستقبال مرگ می

هُ  خَرَجْتُمْ تَطْلُبُونَ، אلشَّهادَةَ، وَمَا نُ يلِلَّتِ بِـهِ، فَـانْطَلِقُوא   قَاتِلُ אلنَّاسَ بِعَدَدٍ وَلَا قُوَّةٍ وَلَا کثْرَةٍ وَلَا نُقَاتِلُهُمْ إِلَّا بِهَذَא אلدِّینِ אلَّذِي أَکرَمَنَا אللـَّ
ا شَـهَادَة   یْفَإِنَّمَا هِي إِحْدَی אلْحُسْنَیَ ، همـان אسـت کـه در    شـمارید  آنچـه رא کـه אکنـون بـد مـی      ،قـوم  یא ؛».نِ إِمَّا ظُهُـور وَإِمـَّ

جنگیم،  ما به אتّکای شماره و نیرو و فزونی سپاه با دشمن نمی. ستא אید و آن شهادت در رאه خدא جوی آن بیرون آمده و جست
پیش روید کـه یکـی אز دو نیکـوترین در پـیش     . جنگیم که خدאوند ما رא بدאن گرאمی دאشته אست بلکه به نیروی אین دینی می

אی بـه نـام    در قریـه . درنگ به پیکار برخاستند  چنان روح حماسه در آنان دمید که بیאهللا سخن عبد. دتپیروزی یا شها: אست
جـوی یکـی אز دو نیکـوترین،     و مسلمانان در جسـت . گرفت پیکاری سخت نابرאبر در. آرאیی کردند مُؤْته موضع گرفتند و صف

گاه خالد بـن   آن. هایی قهرمانانه و حماسی به شهادت رسیدندو هر سه فرمانده پس אز نبرد. کردند یאنگیز قهرمانیهای شگفت
אی دست زد و پس אز توقف نبرد، گروه بسـیاری אز   وی در אنتظار شب به برخوردهای محتاطانه. ولید رא به فرماندهی برگزیدند

روز بعد، . گاه پیش آیندسپاه رא به عقب فرستاد و دستور دאد که سحرگاه بعد در صفی طوالنی با هیاهوی بسیار به طرف لشگر
אز مدینه رسیده אسـت و چـون رزمیـدن אیـن      کبه دنبال אین نیرنگ نظامی، رومیان یقین کردند که نیروی عظیمی برאی کم

در جنگ تردید کردند و به حمله نپردאختند تا مسلمانان حمله کنند و چون مسلمانان حمله نکردنـد   ،رא دیده بودند کنیروی אند
ـ   ۷۶۵، ص ۲، ج אلمغـازي : ک. ر ؛گردאند هزאر نفر رא به سالمت به مدینه باز تر אز سه ارکه کشید و خالد کمعمالً جنگ به مت

؛ ۶۵، ص ۲، ج يאلیعقـوب  تـاریخ ؛ ۱۲۸ـ   ۱۳۰، ص ۲، ج אلکبـری  אلطبقـات ؛ ۴۲۷ـ   ۴۳۸، ص ۳، ج هشـام    אبـن  رةیس؛ ۷۵۵
 أخبـار  و هאلنبویـ  אلسـیرة  ؛)ه ۳۵۴ م(حمد אلتمیمي אلبسـتي  حاتم محمد بن حبّان بن א بوא؛ ۳۶ـ   ۴۱، ص ۳، ج يאلطبر  تاریخ

 ، ه ۱۴۰۷ولـی،  و جماعة من אلعلماء، بیروت، مؤسّسة אلکتب אلثقافیـة، אلطبعـة אأل   ك، صحّحه و علّق علیه אلسید عزیز بאلخلفاء
ـ   ۱۶۷، ص ۲ج  ،ثـر אأل عیـون ؛ ۲۳۸ـ   ۲۳۴، ص ۲، ج אلتاریخ في אلکامل؛ ۱۷۴ـ   ۱۷۶، ص هאلسیر جوאمع؛ ۳۱۷ـ   ۳۱۹ص 
  .۱۳۱ـ  ۱۴۰، ص ۲، ج کثیر   אبن سیرة؛ ۱۶۵

چنـد دلیـل   . طالب بـوده אسـت     یمُؤْته جعفر بن אب ۀאوّل سری ۀאلبته برخالف نظر غالب مورّخان، نظر شیعه بر אین אست که فرماند
  :مؤید אین نظر אست

אو אز نظر אخالق و روحیـات و نیـز قیافـه و אنـدאم     . تری אز زید بن حارثه دאشت طالب به مرאتب شایستگي بیش  یجعفر بن אب )אلف
אو » .بـود  )وآلـه  علیـه  אهللا صلی(ترین مردم به رسول خدא  در صورت و سیرت شبیه«: אند که نوشته چنان. بسیار شبیه پیامبر بود
بود و رهبـر مهـاجرאن   کوتاهی אسالم آورده  ۀبه فاصل )אلسالم علیه(وی پس אز علی . نظیر بود های بی وאجد کماالت و توאنایی

در هجرت به حبشه نزد نجاشی بمانـد تـا هنگـامی کـه خیبـر      . نامید می) پدر مسکینان( "אلمساکین אبو"پیامبر אو رא . حبشه بود
پیامبر با خبـر  . پیامبر به دیدאر אو رفت و אو رא در آغوش گرفت و بر وسط دو چشمش بوسه زد. نزد پیامبر بازگشت ،گشوده شد

روאیـات  » .به رسیدن جعفر یا گشودن خیبر: دאنم به کدאمین شادترم نمی«: چنان مسرور شده بود که فرموده بودبازگشت جعفر 
خُلِقَ אلنَّاسُ مِـنْ أَشْـجَارٍ شَـتَّی    «: روאیت شده אست که فرمود )وآله علیه אهللا صلی(אز رسول خدא . در فضیلت جعفر بسیار אست
و . אیـم  درخت آفریده شده کאند و من و جعفر אز ی های مختلف آفریده شده مردم אز درخت ؛».نَةٍ وَאحِدَةٍوَخُلِقْتُ أَنَا وَجَعْفَرَ مِنْ طِی

: ک. ر ؛بـدאن کـه تـو در خلقـت و אخـالق شـبیه منـی        ،אی جعفر ؛».يوَخُلْقِ يوَأَمَا أَنْتَ یا جَعْفَرُ فَأَشْبَهْتَ خَلْقِ«: نیز بدو فرمود
ــات ــری אلطبق ــة؛ ۳۴ـ    ۴۱، ص ۴، ج אلکب ــاءאأل حلی ؛ ۵۱۱ـ    ۵۱۹، ص ۱، ج هאلصــفو صــفة؛ ۱۱۴ـ    ۱۱۸، ص ۱، ج ولی

ـ  אسـد ؛ ۳۱ـ   ۳۲ بن علي אلحسیني אلرאوندي، بیروت، مؤسّسـة אلـبالغ، ص   هللاא  ، فضلאلرאوندي  نوאدر ـ   ۳۴۴، ص ۱، ج هאلغاب
  .۲۳۹ـ  ۲۴۰، ص ۱، ج هصابאإل؛ ۶۲ـ  ۷۴، ص ۶، ج دمشق تاریخ مختصر؛ ۳۴۱

؛ ۱۳۰، ص ۲، ج אلکبـری  אلطبقـات : ک. ر ؛مُؤْته بـود  ۀאوّل سری ۀطالب فرماند  אند که جعفر بن אبی خان آوردهآنچه برخی مورّ )ب
  .۸۳، ص ۲، ج אلتهذیب تهذیب؛ ۶۵، ص ۲، ج אلیعقوبي تاریخ

آن אست کـه   אند و به وضوح حاکی אز فرماندهان پیکار مُؤْته سروده گאشعاری که شعرאی توאنای אسالم در همان روزها در سو )ج
، پـس אز رسـیدن   )وآله علیه אهللا صلی(حسّان بن ثابت، شاعر رسول خدא . אوّل אین پیکار بوده אست ۀطالب فرماند  جعفر بن אبی

  :אی سرود و در آن چنین گفت گزאرش شهادت فرماندهان پیکار مُؤْته قصیده
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امبر یـ پ. جوאنی نورس رא بر بزرگان مهاجر و אنصار فرمانده ساخته אست و همرאه وی نرفتند) وآله علیه אهللا لیص(
و به منبـر رفـت و   رد کماری آهنگ مسجد ین نافرمانی به خشم آمد و در حال بیאز א) وآله علیه אهللا لیص(رم کא
  :س אز حمد خدא و ثنای אلهی فرمودپ

که به جان خـودم سـوگند אگـر    د یت دهکد و سپاه رא حریریفرماندهی אسامه رא بپذ !مردم
هـا   رش هم سخنفرماندهی پد ۀبار گویید، پیش אز אین در سخن می فرماندهی אو ۀبار در

  ١٠٠٤.خور آن بودز در یه پدرش نک فرماندهی אست چنان ۀگفتید ولی אو شایست

ـ  های אفرאد رא مالحظه می אمور تنها شایستگی ۀآن حضرت در سپردن هم  ۀکرد و خالف رسم و رسوم زمان
در حالی کـه   ،که عمرو بن حزم رא چنان. دאد های مهم قرאر می خویش جوאنان شایسته رא در مناصب و مسئولیت

                                                                                                                                            
  هُمْ ذُو אلْجِنَاحَینِ جَعْفَرُبِمُؤْتَةَ مِنْ    وאـلَی تَتَابَعُـدَنَّ אللَّهُ قَتْـفَلَا یبْعِ

  طِرُـنِیةِ تَخْـوَأَسْبَابُ אلْمَ جَمِیعاً    وאـאللَّهِ، حِینَ تَتَابَعُ وَزَیدٌ وَعَبْدُ

  إِلَی אلْمَوْتِ مَیمُونُ אلنَّقِیبَةِ أَزْهَرُ    َغدَאةَ مَضَوْא بِالْمُؤْمِنِینَ یقُودُهُمْ

  رُــمَ אلظُّلَامَةَ مِجْسَـأَبِي إِذَא سِی    مٍأَغَرُّ کضَوْءِ אلْبَدْرِ مِنْ آلِ هَاشِ

 یـاقوت  אهللا عبـد  אلـدین أبـو   ، شهابאلبلدאن معجم؛ ۷۰، ص ۶، ج دمشق تاریخ مختصر؛ ۴۴۱، ص ۳، ج هشام   אبن سیرة: ک.ر
؛ ۶۲، ص ۱۵، ج אلحدیـد   بـي א אبـن  شـرح ؛ ۲۲۰، ص ۵ج  ، ه ۱۴۰۸بیروت، دאر بیروت للطباعة و אلنشر، ، )ه ۶۲۶ م(אلحموي 
حسّان بن ثابت אالنصاري، حقّقه و علّق علیـه ولیـد   ، אألشعار دیوאن؛ ۲۴۰، ص ۱، ج هصابאإل؛ ۱۵۱، ص ۲، ج کثیر   אبن سیرة

کـه در   אی دאرد هو نیز کعب بن مالک אنصاری در رثای شهدאی مُؤْته سـرود . ۹۸، ص ۱ج  ،م ۱۹۷۴عرفات، بیروت، دאر صادر، 
 ۀه جعفر بوده אست و אینکه خود אو شاهد آن بوده אسـت کـه پیـامبر אو رא فرمانـد    ین سریّא ۀآن تصریح دאرد که نخستین فرماند

  :پرچمی بوده אست دאد و پرچم אو نخستین پرچم و چه نیکو אوّل قرאر

ــهِ نُفُوسَ  ــةَ لِلْإِل ــبَرُوא بِمُؤْتَ ـــصَ  هُمْـ
  

ــرَّدَی   ــذَرَ אلـ ــوא حَـ ــةً أَنْ ینْکلُـ  وَمَخَافَـ
  

ــ ــامَ אلمُسْ ــوْא أَمَ ــأَنَّهُمْفَمَضَ  ِلمِینَ ک
  

ــیهِنَّ אلْحَ   ـــفُنُـــقٌ عَلَـ ــــ  رْفَلُـدِیدُ אلْمُـ
  

 هِـرٍ وَلِوَאئِـــدُونَ بِجَعْفَــــــإِذْ یهْتَ
  

ـــقُ   ـــدَّאمَ أَوَّلِـــ ـــــ ــأَوَّلُـهِمْ فَنِعْـ  مَ אلْـ
  

ــیرة: ک. ر ــن س ــام   אب ــل؛ ۴۴۳ـ    ۴۴۴، ص ۳، ج هش ــالبیین مقات ــرح؛ ۳۳، ص אلط ــن ش ــא אب ــد   يب ؛ ۶۳، ص ۱۵، ج אلحدی
  .۱۵۱، ص ۲، ج کثیر   אبن  سیرة

אز جملـه  . אوّل אین پیکار بـوده אسـت   ۀطالب فرماند  بیت عصمت و طهارت وאرد شده אست که جعفر بن אبی  روאیاتی که אز אهل )د
ر طالـب رא بـه فرمانـدهی لشـک      پیامبر אبتدא جعفر بن אبی«: אست که فرمود )אلسالم علیه(روאیت אبان بن عثمان אز אمام صادق 
 ۀ بن روאحـه فرمانـد  אهللا عبد .زید فرماندهی رא به عهده گیرد و אگر אو به شهادت رسید ،برگزید و فرمود אگر אو به شهادت رسید

  .۵۵، ص ۲۱، ج نوאرאأل بحار؛ ۲۰۵، ص ۱ج  ،شهرآشوب   אبن مناقب؛ ۱۱۰، ص אلوری إعالم: ک. ر» .لشکر باشد

مُؤْته بوده אسـت، אیـن    ۀنخست سری ۀطالب فرماند  آن אست که جعفر بن אبی ۀندده با وجود אین دالیل و دالیل دیگری که نشان
مهری دلیلی جز آن ندאشته باشد کـه جعفـر، بـرאدر     شاید אین بی. אند مهری مورّخان قرאر گرفته و אز کنار آن گذشته אمر مورد بی

و جعفر نیـز אز آن محرومیـت و مظلومیـت    . یخبرאدر پیشوאی مستحقّان محروم و سرور مظلومان تار. אست )אلسالم علیه(علی 
، ۱، ج سـالم אإل و אلتـاریخ  فـي  بحـوث  و درאسـات : ک. بـاره ر  در אیـن  ؛אمور אست ۀبهره نمانده אست و خدאوند آگاه به هم بی
  .۲۴۳ ص

 אلطبقـات ؛ ۱۱۱۸، ص ۳، ج אلمغـازي : ک  .؛ نیـز ر ۴۷۴، ص ۱، ج شـرאف אأل أنسـاب ؛ ۳۲۸، ص ۴، ج هشـام    אبـن  سیرة. ١٠٠٤

אلرحمن بن  ، عبدهشام   البن אلنبویة אلسیرة شرح في אألُنُف אلروض؛ ۱۸۶، ص ۳، ج אلطبري تاریخ؛ ۱۹۰، ص ۲، ج کبریאل
، ه، دאر אلکتب אلحدیثـ هאلرحمن אلوکیل، אلقاهر ، تحقیق و تعلیق و شرح عبديאلسهیل يאلحسن אلخثعم  بيא بن אحمد بن אهللا عبد
  .۴۵۷، ص ۲، ج کثیر   אبن سیرة؛ ۳۵۲ـ  ۳۵۳، ص ۲، ج ثرאأل عیون؛ ۳۱۷ص  ،۲، ج אلتاریخ في אلکامل؛ ۵۱۲ ، ص۷ج 
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کـه جـوאنی بیسـت و     ،و عَتّاب بن אُسَید رא ١٠٠٥.به فرماندאری نجرאن در یمن منصوب کرد ،ساله بود جوאنی هفده
تـرین   چند ساله و در نهایت زهد و پرهیزگاری بود، فرماندאر مکه قرאر دאد که אز نظر سیاسی پس אز مدینه مهـم 

تـرین   אمـور אز عمـده   ۀتکیه بر شایسـتگان در אدאر  ١٠٠٦.شد و אو نخستین אمیر אلحاج مکه بود پایگاه محسوب می
  .ت موفق אستمدیری کهای ی ویژگی

ـ ز غالـب א یـ آم تیـ ج موفقیدر نتـا  دقـت نه و یدر ده سال دورאن مد ١٠٠٧افتهی های אنجام یهری در سَریس ن ی
رא  هـا  تیت، مسـئول یت אهلیچگونه بر אساس رعا) وآله علیه אهللا لیص(رم کامبر אیه پکی אز آن אست کها حا هیسر

ها אنتخاب אفرאد مناسـب بـرאی فرمانـدهی     هین سریאق یאز عوאمل مهم در توف. رده אستکوאگذאر و אمور رא אدאره 
و ) وآله علیه  אهللا لیص( های پیامبر אکرم هی به آمار غزوهن نگایهمچن. ن نحو אنجام شده אستیه به بهترکبوده 

  .ن אصل אستیت همیی אز رعاکرده، حاکن یینه تعین خود در مدیه به عنوאن جانشکאفرאدی 

                                                 
 אلحکومـة  نظـام ( دאریـة، אإل אلترאتیـب אلحـي אلکتّـاني،    ؛ عبـد ۱۸، ص ۸، ج אلتهذیب تهذیب؛ ۷۱۱، ص ۳، ج هאلغاب אسد. ١٠٠٥

حـاتم אلـرאزي     بـي אאلرحمن بن  دمحمد عب بوא، אلتعدیل و אلجرح: ک.؛ نیز ر۱۶۸، ص ۱بیروت، دאر אلکتاب אلعربي، ج  ،)هאلنبوی
 تـاریخ  مختصـر ؛ ۲۲۴ ــ  ۲۲۵، ص ۶ولـی، ج  ، אلطبعة אألهحیدر آباد אلدکن، مطبعة مجلس دאئرة אلمعارف אلعثمانی، ) ه ۳۲۷ م(

  .۱۹۵ـ  ۱۹۶، ص ۱۹، ج دمشق مدینة

؛ ۱۹۸، ص هیرאلسـ  جوאمـع ؛ ۹۴ـ   ۹۵و  ۷۳، ص ۳، ج אلطبـري  تـاریخ ؛ ۱۴۸ـ   ۱۴۹و  ۶۹، ص ۴، ج هشـام    אبـن  سـیرة . ١٠٠٦
  .۲۵۱، ص ۲ج  ،אلحرאم אلبلد بأخبار אلغرאم شفاء؛ ۲۱۵، ص ۲، ج ثرאأل عیون؛ ۲۷۲و  ۲۶۲، ص ۲، ج אلتاریخ في אلکامل

 אلکامل؛ ۱۹۸، ص هאلسیر جوאمع؛ ۹۴ـ   ۹۵و  ۷۳، ص ۳، ج אلطبري تاریخ؛ ۱۴۸ـ   ۱۴۹و  ۶۹، ص ۴، ج هشام   אبن سیرة. ١٠٠٧
  .۲۵۱، ص ۲، ج אلغرאم شفاء؛ ۲۱۵، ص ۲، ج ثرאأل نعیو؛ ۲۷۲و  ۲۶۲، ص ۲، ج אلتاریخ في
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  گیری به عنوאن پنجمین אصل אز سیرۀ مدیریتی و سیاسی؛ אصل تصمیم 

  گیری در مدیریت؛ جایگاه تصمیم 

  آدאب مشورت؛ 

حفـظ جهـت در    گیـری،  در تصمیمتوکل : ها مانند گیری و تبیین نوع אرتباط با آن مفاهیم مرتبط با تصمیم 
  .تجربهگیری אز  گیری و بهره تصمیم

  مروری بر مباحث پیشین

  :جلسۀ پیشین در تبیین אصل رعایت אهلیت به نکات ذیل אشاره دאشتیم

رعایـت אهلیـت   . ترین مسائل مدیریتی، رعایت אهلیت در אنتخاب אفرאد و وאگـذאری کارهـا אسـت    אز مهم. ۱
  .یت رא دאرא باشدهای الزم برאی آن مسئول خوאهد در مسندی قرאر گیرد باید شایستگی یعنی کسی که می

هـا   شود آن אست که مناصب و مسـئولیت  آنچه سبب گردش درست אمور، سالمت و صالبت کارها می. ۲
هایی אز جانب خدא و مردم אست کـه   ها אمانت אین مسئولیت بر بنا. אمانت تلقی گردد و به شایستگان سپرده شود

  .باید در دست אهلش باشد

رא برאی کاری ندאرد خود رא بر مصدر آن قرאر دهد؛ زیرא آنچه تبـاه   شایسته نیست کسی که אهلیت الزم. ۳
  .کند کند بیش אز آن چیزی אست که אصالح می می

سپردن אمور به کسانی که אهلیت الزم رא برאی آن אمور ندאرند و همچنین سپردن אمور به אفرאد با وجـود  . ۴
  .ها אست ستی مدیریتبختی و ضعف و س ها، אز عوאمل عمدۀ تیره تر אز آن شایسته

کـردن شایسـتگان אز אدאرۀ אمـور در طـول      אند و دور  های الزم پیش אندאختن کسانی که فاقد شایستگی. ۵
ها بوده אست و אین همان چیزی אست که باید بـه شـدت אز آن    ها و فروپاشی آن تاریخ سبب אصلی تباهی نظام

  .پرهیز کرد

ها به آنان تنهـا رعایـت אهلیـت و     אنتخاب אفرאد و سپردن مسئولیتدر ) وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم . ۶
  .کرد و رعایت خویشاوندی یا بزرگی سن یا قدرت مالی در אنتخاب אیشان تأثیری ندאشت شایستگی אفرאد رא می

  گیری אصل تصمیم .۵

   گیری در مدیریت جایگاه تصمیم

در وאقـع سرنوشـت   . تی بسیار برخوردאر אستאمور אز אهمی ۀهای مختلف אدאر گیری در عرصه میمتص ۀلئمس
گیری بر אصول و مبانی درستی אستوאر نباشد، نظام אمور  چه تصمیمخورد و چنان ها گره می گیری تصمیمكارها به 

ـ   . گـردد  یا אسیر خودمحوری و אسـتبدאد رأی مـی   ،شود یا متزلزل و آشفته می  ۀسـور  ۱۵۹ ۀخـدאی متعـال در آی
پیامبر خود رא אمضا كرده و مورد تأیید قرאر دאده אست و آن رא بـه عنـوאن بهتـرین    گیری  عمرאن روش تصمیم آل
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شَاوِرْهُمْ فِـي אلْـأَمْرِ فَـإِذَא عَزَمْـتَ فَتَوَكَّـلْ عَلَـی אللَّـهِ إِنَّ אللَّـهَ یُحِـبُّ          وَ﴿ :گیری معرفی كرده אست روش تصمیم
  .﴾אلْمُتَوَكِّلِینَ

گیری دאشـت و   در تصمیم پیش אز نزول אین آیه، همین روش رא) هوآل علیه אهللا لیص(دאنیم رسول خدא  می
طبق אمر אلهـی و روش   אصوالً پیامبر جز بر אست، دهفرموאش رא אمضا  فرستاده ۀجا خدאوند روش پسندید در אین
  ١٠٠٨.دאرد و روش متین و صوאب אو مورد تصویب و رضای אلهی אست نمی خدא قدم بر ۀپسندید

مشـورت  باشد و دهد كه پیش אز אتّخاذ تصمیم אز نرمش و אنعطاف برخوردאر  ن میخدאوند به پیامبرش فرما
אز آن بـه عـزم تعبیـر     شریف ۀهمان چیزی كه در آی. كند و در هنگام אتّخاذ تصمیم نهایی قاطع و אستوאر باشد

ـ  "شَـاوِرْهُمْ وَ"مورد بحث مشورت به صورت جمع ذكر شده  ۀقابل توجّه אست كه در آی .אست شده ی تصـمیم  ول
 ۀبررسـی و مطالعـ   אین بر بنا. "عَزَمْتَ"پیامبر گذאشته شده و به صورت مفرد ذكر شده אست  ۀنهایی تنها به عهد
گیرد، אمّا پس אز رسیدن   جمعی אنجام  آن باید به صورت دسته ۀبار گیری در אمر برאی تصمیم کجوאنب مختلف ی

אی وאحد به كار אفتد كه در غیر אین صورت هرج و مـرج   אدهكار، برאی אجرאی آن باید אر کبه نتیجه و تصویب ی
به هنگام تصمیم نهایی باید توكّل بر خدא دאشت و در عین رعایـت אصـول و    :به عالوه فرمود. پیش خوאهد آمد

چـه بـه   آن ١٠٠٩.گیری و فرאهم كردن אسباب و وسایل عادی به خدאی متعال توكّل كرد مبانی الزم برאی تصمیم
. شـود  گیری درست منجر مـی  تصمیم کمسائلی אست كه به ی ۀآمده، در وאقع مجموع شریف ۀآیאجمال در אین 

وجه تابع אحساسات و عوאطـف   صورت گیرد و به هیچ گیری صوאب آن אست كه بر אساس אصول و مبانی تصمیم
یَنْفَـعُ   مَـا ﴿یا مالحظات نادرست אجتماعی و سیاسی نباشد، بلكه در آن حق مالحظه گردد و رضـایت عامـه و   

ترین אصـول و   אكنون به مهم. چنین تصمیمی אز אستوאری و صوאب برخوردאر خوאهد بود. لحاظ شود ١٠١٠﴾אلنَّاسَ
  .پردאزیم نبوی می ۀگیری در سیر مبانی تصمیم

   گیری كسب אطالعات برאی تصمیم

گیری  میمموضوع مورد تص ۀبار بار و אطالعات صحیح و كافی درگیری درست، كسب אخ هر تصمیم ۀالزم
لـی  مؤمنـان ع  אمیـر . هیچ حركتی بدون شناخت به درسـتی میسّـر نیسـت   . و بررسی جوאنب و אطرאف آن אست

  :به كمیل بن زیاد فرموده אست )אلسالم علیه(

  ١٠١١.مَعْرِفَةٍ  أَنْتَ مُحْتَاجٌ فِیهَا إِلَیمَا مِنْ حَرَكَةٍ إِلَّا وَ! لُیَا كُمَیْ

  .كه در آن به شناختی نیازمندی مگر אینهیچ حركت و אقدאمی نیست  ،אی كمیل

  :و نیز אز آن حضرت وאرد شده אست

  .چه شناخت ندאری سخن مگویآن ۀبار در ١٠١٢؛اًبِهِ عِلْم طْرْ بِمَا لَمْ تُحِلَا تُخْبِ

                                                 
  .۵۶، ص ۴، ج אلمیزאن تفسیر. ١٠٠٨

  ]. با تصرف[ ۱۴۸ـ  ۱۴۹، ص ۳، ج نمونه تفسیر .١٠٠٩

ولى آنچه به مـردم   رود،  یאمّا کف، بیرون אفتاده אز میان م؛ فَأَمَّا אلزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا یَنْفَعُ אلنَّاسُ فَیَمْکثُ فِي אلْأَرْضِ﴿. ١٠١٠
  .۱۷ /رعد ﴾؛ماند  یم] باقى[رساند در زمین   یسود م

  .۱۱۵، ص אلعقول تحف. ١٠١١

  .۳۱۹، ص ۱، ج אلحکم غرر .١٠١٢
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خوאند و אز אعتقاد و عمل بـدون   عقل و شرع آدمی رא به پیروی و אقدאم بر אساس علم و معرفت می ،فطرت
  :خدאی متعال فرموده אست. كند هی میدאنش و آگاهی ن

  .١٠١٣﴾مرو ،و در پی آنچه بدאن دאنش ندאری؛ لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌوَ﴿

یابـد و   אین هر אنسان عاقل و دאرאی فطرت سالم جز بر אساس علم و معرفت به چیزی אعتقـاد نمـی   بر بنا
عمل درسـت، كسـب אطالعـات و אخبـار كـافی و       تصمیم و ۀالزم. زند گوید و دست به عملی نمی سخنی نمی
אز אقدאمات آن حضرت در مدینه، . آموخته אست كه چنین باید بود) آلهو علیه אهللا لیص(رسول خدא . صحیح אست

نقـل شـده אسـت كـه پیـامبر      . گیری بود ریزی و تصمیم الزم برאی برنامه سرشماری مسلمانان و ثبت אطالعات
  :رمودف) وآله علیه אهللا لیص(אكرم 

سرشـماری   ،אنـد  تمام אفرאدی رא كه به אسـالم گرویـده   ١٠١٤؛الْإِسْلَامِأَحْصُوא كُلَّ مَنْ تَلَفَّظَ بِ
  .كنید

تحركـات و   آن حضرت چنین بود كه بـرאی دفـاع و مقابلـه بـا دشـمنان، پیوسـته אز وضـع آنـان و         ۀسیر
مشی رسول  .كرد گیری و عمل می مكرد و مبتنی بر אطالعات و אخبار دقیق، تصمی می אقدאماتشان كسب אطالع

رو אفـرאدی بـه    باشد و אز אینگیری אطالعات كامل دאشته  بر אین بود كه برאی تصمیم) وآله علیه אهللا لیص(خدא 
  .های الزم رא به وی برسانند كرد تا گزאرش منصوب می ١٠١٦نَقیبو  ١٠١٥عَریفنام 

   گیری مشورت در تصمیم

گیـری   אی برخوردאر אست و بنای تصـمیم  אز جایگاه ویژه) آلهو یهعل אهللا لیص(رسول خدא  ۀمشورت در سیر
له אز چنـان  ئאیـن مسـ  . در مدیریت بر قلب، بر مشورت و تبادل نظر در אمور و پرهیز אز خودرأیی و אستبدאد אست

                                                 
  .۳۶ /אسرאء. ١٠١٣

أَحْصُـوא لِـي   « ۳۸۴، ص ۵، ج حنبل بن אحمد مسند؛ ۲۲۸، ص ۱۱، ج אلعمّال کنز؛ ۶۱۹، ص ۸، ج شیبة   أبي אبن مصنّف. ١٠١٤
  .»امَکمْ یَلْفَظُ אلْإِسْلَ

شناسـد و جمـع    یאست که یارאن خود رא م یو کس یدאنا و شناسنده و عالم به چیز یعریف بر وزن عظیم در لغت به معنا. ١٠١٥
אیشـان رא   یکارها ۀאز مردم אست و تدبیر אمور و مسئولیت אدאر یאست که قیّم אمور قبیله و گروه یعریف کس. آن عُرَفاء אست

رא بدین سبب عریف نامیدند  یچنین کس. دهد یآنان رא به مسئول مافوق خود م یאرش کارهابه عهده دאرد و در وقت لزوم گز
دאند تا در وقت نیاز  یکند و مسائل و مشکالت אیشان رא م یم یآنان رא شناسای یکه عارف به אحوאل قوم خویش אست و کارها

ـ   ۴۱۶ص  ، ه ۱۴۰۴للطباعـة و אلنشـر، بیـروت،     ، دאر بیروتאلبالغة أساس؛ ۱۴۰۲، ص ۴، ج אلصحاح؛ به مافوق خود برساند
؛ ۱۸۰، ص ۳، ج אلمحـیط  אلقـاموس ؛ ۱۵۴، ص ۹، ج אلعـرب  لسان؛ ۲۱۸، ص ۵، ج ثرאألَ و אلحدیث غریب في אلنهایة؛ ۴۱۵
محمد محمود بـن אحمـد אلعینـي، دאر אحیـاء      אلدین أبو ، بدرאلبخاري صحیح شرح אلقاري عمدة؛ ۲۱۰، ص ۱۳، ج אلباري فتح
אلـدین אحمـد אلقَسْـطَالني،      אلعبّاس شـهاب  ، أبوאلبخاري صحیح لشرح אلساري אرشاد؛ ۲۵۴، ص ۲۴אلعربي، بیروت، ج  אلترאث

  .۲۳۵، ص ۱، ج دאریّةאإلِ אلترאتیب؛ ۱۵۸، ص ۱۵، دאر אلفکر، بیروت، ج یولאلطبعة אأل

رא گوینـد کـه مسـئول     یو نیز کسـ  ستא אست که به אحوאل مردم خویش آشنا یبزرگ قوم و کس ینقیب در لغت به معنا. ١٠١٦
رو אو رא نقیب گویند که گویا به אخبار و אحوאل אیشان نقـب زده یـا     به قوم خود و تفحص אحوאل אیشان אست و אز אین یرسیدگ

؛ ۲۲۷، ص ۱، ج אلصـحاح ؛ نفـوذ و جایگـاه אسـت و جمـع آن نُقَبـاء و ماننـد عریـف אسـت         یبه دل مردمان نقـب زده و دאرא 
 صـحیح ؛ ۱۰۱، ص ۵، ج ثرאألَ و אلحدیث غریب في אلنهایة؛ ۶۴۹، ص אلبالغة أساس؛ ۴۶۶، ص ۵، ج אللغة مقاییس معجم

ـ       אلکرماني بشرح אلبخاري ، ۲۴ج  ، ه ۱۴۰۱، بیـروت،  ي، محمد بن یوسـف אلکرمـاني، אلطبعـة אلثانیـة، دאر אحیـاء אلتـرאث אلعرب
  .۱۳۳۲ـ  ۱۳۳۳، ص ۲، ج אلموאرد אقرب؛ ۲۲۱ ص
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אی به نام شـوری وجـود دאرد كـه در آن مشـورت אز      אهمیت و جایگاهی برخوردאر אست كه در قرآن كریم سوره
و در كنار אستجابت  ١٠١٧های مورد تشویق و تأكید به شمار آمده سائل و אز جمله فرאیض و אز ویژگیین متر مهم
  :فرماید خدאوند می. نماز و אنفاق مطرح شده אست ،خدא

ـ אلَّـذِ هُـمْ یَغْفِـرُونَ وَ   إِذَא مَا غَضِـبُوא نِبُونَ كَبَائِرَ אلْإِثْمِ وَאلْفَوَאحِشَ وَאلَّذِینَ یَجْتَوَ﴿ تَجَابُوא ینَ אسْ
كه אز گناهان  و كسانى؛ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَبَیْنَهُمْ وَ  مْرُهُمْ شُورَیأَلِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوא אلصَّلَاةَ وَ

و  .گذرند  یدر م ،آیند  یم دאرند و چون به خشم در  یها، خود رא به دور م یبزرگ و زشتكار
אنـد و كارشـان در    دאده و نماز برپا كـرده ] مثبت[پروردگارشان رא پاسخ ] ندאى[كه  كسانى

  .١٠١٨﴾كنند  یאنفاق م ،אیم میانشان مشورت אست و אز آنچه روزیشان دאده

كارهـا نـاقص אسـت و     ۀهمـ  אین مهم،بدون . ستא جامعه، شورא کدرست ی ۀאدאر یکی אز مسائل مهم در
بـه  ر آیات مورد بحث، سیاق كـالم  قابل توجّه אست كه د. گیری بدون شور و مشورت فاقد بركت אست تصمیم

 كار کی مؤمنان مطرح אست، نه تنها در یكارها برא ۀمستمر در هم ۀبرنام کصورتی אست كه شورא به عنوאن ی
  ١٠١٩.شورאیی אسترهای آنان در میانشان كا ۀفرماید هم می ، بلكهزودگذر و موقّت

بـا   ،אش رא אرد كه خدאوند پیامبر گرאمـی قدر אهمیت دها آن گیری در كارها و تصمیم در אسالم شور و مشورت
كامل و نیرومندی אست  ۀتی گذشته אز آن دאرאی چنان אندیشكه معصوم אست و با منبع وحی אرتباط دאرد و ح آن

آن حضـرت   ۀو سـیر  ١٠٢٠.كند كه نیازی به مشورت ندאرد، به مشورت با אصحاب و نظرخوאهی אز آنان مأمور می
 ۀبـار  در )אلسالم علیه(حضرت رضا  ١٠٢١.كرد بر مبنای مشورت عمل می ها ریگی تصمیمپیوسته همین بود و در 

  :فرموده אست) وآله علیه אهللا لیص(گیری رسول خدא  تصمیم ۀنحو

  ١٠٢٢.مَا یُِریدُ  كَانَ یَسْتَشِیرُ أَصْحَابَهُ ثُمَّ یَعْزِمُ عَلَی ـآلِهِ אللَّهُ عَلَیْهِ وَ یصَلَّ ـإِنَّ رَسُولَ אللَّهِ 

چـه  كـرد، سـپس بـر آن    حاب خـود مشـورت مـی   با אصـ ) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא 
  .گرفت خوאست تصمیم می می

بند אین אصل אصیل و ركن ركین بود، بلكه بـه אصـحاب    ینه تنها خود پا) وآله علیه אهللا لیص(رسول אكرم 
  :گوید )مאلسال علیه(علی . بند باشند یكرد كه بدین אصل پا شدگان مكتب خود سفارش می و تربیت

لَا نَـدِمَ  وَ... یَا عَلِيّ « :كرد وصایایی كرد، אز جمله فرمود چون پیامبر مرא به یمن אعزאم می
  .پشیمان نشود ،كه مشورت كند و آن... אی علی  ١٠٢٣؛»مَنِ אسْتَشَارَ

                                                 
  .۳۱، ص ۲، ج سالمیةאإلِ אلدولة فقه و אلفقیه والیة في درאسات: ک. ر .١٠١٧

  .۳۷ـ  ۳۸ /یشور. ١٠١٨

  .۴۶۱ـ  ۴۶۲، ص ۲، ج نمونه تفسیر؛ ۳۱۶۵، ص ۵، ج אلقرآن ظالل في: ک.ر. ١٠١٩

אلوهاب، عني بطبعـه و نشـره و تصـحیحه و     ، عبد)אلسالم  علیه( طالب أبي بن علي میرאلمؤمنینألَ کلمة مائة شرح: ک.ر. ١٠٢٠
  .۲۱ـ  ۲۲ص  ،ش. ه ۱۳۴۹رموي אلمحدّث، سازمان چاپ دאنشگاه تهرאن، אلدین אلحسیني אأل  جالل میر :یهאلتعلیق عل

  .۳۲، ص ۲، ج سالمیةאإلِ אلدولة فقه و אلفقیه والیة في درאسات: ک.ر. ١٠٢١

  .۱۰۱، ص ۷۵، ج אألنوאر بحار؛ ۴۲۸، ص ۸، ج אلشیعة وسائل، ۶۰۱، ص אلمحاسن. ١٠٢٢

، ص ۱، ج אلجنـان  روض تفسـیر ؛ ۱۳۵، ص ۱ج  مطبعـة אلحیدریـة، אلنجـف،    ،אلطوسي אمالي؛ ۶۶، ص ۱، ج אلفرید אلعقد. ١٠٢٣
  .۱۰۰، ص ۷۵، ج אألنوאر بحار؛ ۲۶۵، ص ۸، ج ۲۱۶، ص ۵، ج אلشیعة وسائل؛ ۹۰، ص ۱، ج אلمنثور אلدر؛ ۶۷۴
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  :فرمود می )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم و 

كـه بـه    هیچ قومی مشورت نكردنـد جـز آن   ١٠٢٤؛دِ أَمْرِهِمْا هُدُوא لِأَرْشَمَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ قَطُّ إِلَّ
  .بهترین אمور هدאیت یافتند

باره سـخنی شـگفت    در مدیریت تأكید دאشت كه در אین چنان بر مشورت) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא 
  :אز آن حضرت روאیت شده אست

خَیْـرٌ   بَیْنَكُمْ فَظَهْرُ אلْـأَرْضِ   أَمْرُكُمْ شُورَیكُمْ وَغْنِیَاؤُكُمْ سُمَحَاءََأنَ أُمَرَאؤُكُمْ خِیَارَكُمْ وَإذَא كَا
  لَمْ یَكُـنْ أَمْـرُكُمْ شُـورَی   غْنِیَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ وَأَنَ أُمَرَאؤُكُمْ شِرَאرَكُمْ وَإِذא كَالَكُمْ منْ بَطْنِهَا وَ

  ١٠٢٥.بَیْنَكُمْ فَبَطْنُ אلْأَرْضِ خَیْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا

كه زمامدאرאن شما نیكانتان و توאنگرאن شما سخاوتمندאنتان باشـند و كارهایتـان    هنگامی
ـ   ر زمـین بـرאی شـما بهتـر אسـت      به مشورت אنجام شود، در אین موقع روی زمـین אز زی

ولی אگر زمامدאرאنتان بدאن و توאنگرאنتان אفرאد بخیل باشند  ،)زندگی و بقا هستید ۀشایست(
صورت زیر زمـین אز روی آن بـرאی شـما بهتـر       ود، در אینو كارها به مشورت برگزאر نش

  .אست

شـود،   مجتمع אنسانی و سازمانی كه بر אساس خودرأیی אدאره مـی ) وآله علیه אهللا لیص(در نگاه پیامبر אكرم 
پردאزنـد   אمور می ۀكه بدون مشورت به אدאر آنان. یستبقا و دوאم ن ۀایستאی فاقد حیات و مرده אست و ش مجموعه

زیرא مشورت سبب  ؛كشانند אند و نظام אمور رא به سستی می بهره گیرند، אز دورאندیشی بی ارغ אز آن تصمیم میو ف
نظـرאن رא بـر رأی خـود     אین بر خردمندאن אست كه آرאی صـاحب  بر بنا .شود אصالح و אستحكام و بقای אمور می
  :فرمود )אلسالم علیه(در אین باره אمام علی . گیری به درستی بهره گیرند تصمیم بیفزאیند و אز خرد دیگرאن برאی

  ١٠٢٦.عِلْمِهِ عُلُومَ אلُْعلَمَاءِ  مَّ إِلَیضُאلْعُقَلَاءِ وَیَ یَیِهِ رَأْرَأْ  حَقٌّ عَلَی אلْعَاقِلِ أَنْ یُضِیفَ إِلَی

سزאوאر אست كه خردمند رأی خردمندאن رא به رأی خود و دאنش و آگـاهی دאنشـمندאن رא   
  .فزאیدبه دאنش خویش بی

روאیـت شـده אسـت كـه      )אلسالم علیه(مؤمنان  אز אمیر. ستא ها ار موجب رאهیابی به بهترین تصمیمאین ك
  :فرمود

كس بـا خردمنـدאن مشـورت كنـد، بـه      هر  ١٠٢٧؛אلْأَلْبَابِ، دُلَّ عَلَی אلصَّوَאبِ يذَوِمَنْ شَاوَرَ 
  .چه درست אست رهنمون شودآن

  :آید به دست نمی و אین رאهیابی אز هیچ جا مانند مشورت

                                                 
، ۶ ، ج۹۰، ص ۱ج  ،لمنثورא אلدر؛ ۳۶، ص ۱۶، ج אلقرآن حکامألَ אلجامع؛ ۲۲۸، ص ۴، ج ۴۳۲، ص ۱، ج אلکشّاف تفسیر. ١٠٢٤

  .۴۶ـ  ۴۷، ص ۲۵، ج אلمعاني روح تفسیر؛ ۱۰ص 

 حکـام ألَ אلجـامع ؛ ۲۶، ص אلعقـول  تحف؛ ۴۵۹، ص ۴، ج אلترمذي سنن: ک.؛ نیز ر۴۷۴، ص ۱، ج אلجنان روض تفسیر. ١٠٢٥
  .۴۶ـ  ۴۷، ص ۲۵، ج אلمعاني روح تفسیر؛ ۳۸، ص ۱۶، ج אلقرآن

  .۳۴۵، ص ۱ج  ،אلحکم غرر. ١٠٢٦

  .۱۵۸، ص شادرאإلِ. ١٠٢٧
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رאه و تصمیم درست و حق אز هـیچ كجـا بهتـر אز     ١٠٢٨؛مَا אسْتُنْبِطَ אلصَّوَאبُ بِمِثْلِ אلْمُشَاوَرَةِ
  .آید مشورت به دست نمی

. درست كارهـا، مشـورت אسـت    ۀگیری برאی אدאر پشتیبان در تصمیمترین  به همین دلیل אست كه مطمئن
  :אست كه فرمود نقل شده )אلسالم علیه(كه אز אمام صادق  جعفر برقی به אسناد خود آورده אست אبو

چنـین بـوده    )אلسالم علیه(به علی ) وآله علیه אهللا لیص(های رسول خدא  אز جمله وصیّت
  .تر אز مشورت نیست هیچ پشتیبانی مطمئن ١٠٢٩؛»אلْمُشاوَرَةِ لَا مُظَاهَرَةَ أَوْثَقُ مِنَ« :אست

  :ستא ها ها و پشیمانی دאرنده אز لغزش مشورت نگاه زیرא بنا بر تعالیم پیشوאیان معصوم،

  ١٠٣٠.אلنَّدَمَلْعُقُولِ تَأْمَنِ אلزَّلَلَ وَא يذَوِشَاوِرْ 

  .ها אیمن گردی ها و پشیمانی با خردمندאن مشورت كن تا אز لغزش

 )אلسـالم  علیـه (مؤمنان  אز אمیر. و رאهیابی אست گیری گمرאهی و سرگشتگی در تصمیم و نیز مشورت مانع
  :روאیت شده אست كه فرمود

  ١٠٣١.אلْحَازِمُ لَا یَسْتَبِدُّ بِرأْیِهِ ،مَا ضَلَّ َمنِ אسْتَرْشَدَ وَلَا حَارَ مَنِ אسْتَشَارَ

אنسانِ دورאنـدیش  . ن نماندحیرא ،كه مشورت كند ه رאهنمایی جوید گمرאه نشود و آنك آن
  .كند אمور، אستبدאد رأی نمی ۀكنند و محكم

  :ستא دورماندن אز خطا ۀو نیز مشورت وسیل

  .كننده، אز خطا אیمن و به دور אست مشورت ١٠٣٢؛אلْمُسْتَشِیرُ مُتَحَصِّنٌ مِنَ אلسَّقَطِ

  :وאرد شده אست )אلسالم علیه(كه אز علی  گیری درست مشورت אست، چنان تصمیم ۀدر نتیجه الزم

  .شورت كنكه تصمیم بر كاری بگیری، م پیش אز آن ١٠٣٣؛شَاوِرْ قَبْلَ أَنْ تَعْزِمَ

. دאشـتند  چنین بودند و אین سـنّت نیكـو رא پـاس مـی    ) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא  ۀسیرشدگان  تربیت
 نیـز بـا وجـود برخـوردאری אز مقـام عصـمت و طهـارت، همچـون رسـول خـدא           )אلسـالم  علیـه (مؤمنـان   אمیر

خوאست،  نظر مشورتی می یشن خوאز یارאدر مدیریت خود و  كرد با یارאن خود مشورت می) وآله علیه אهللا لیص(
  :خوאند و پس אز حمد و ثنای پروردگار فرمود كه وقتی آهنگ رفتن به شام كرد، مهاجرאن و אنصار رא فرא چنان

قَـدْ  وَ. ، مُبَارَكُوא אلْفِعْـلِ وَאلْـأَمْرِ    قِأَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكُمْ مَیَامِینُ אلرَّأْيِ، مَرאجِیحُ אلْحِلْمِ، مَقَاوِیلُ بِالْحَ
  ١٠٣٤.عَدُوُِّكمْ فَأَشِیرُوא عَلَیْنَا بِرَأْیِكُمْعَدُوِّنَا وَ  אلْمَسِیرَ إِلَیأَرَدْنَا 

                                                 
  .۲۶۳، ص ۲، ج אلحکم غرر. ١٠٢٨

، ۹۱، ج ۱۰۰، ص ۷۵، ج אألنـوאر  بحـار ؛ ۴۲۴، ص ۸، ج אلشـیعة  وسائل؛ ۱۱۳، حکمت אلبالغه نهج؛ ۶۰۱، ص אلمحاسن .١٠٢٩
  .۲۵۴ص 

  .۴۰۷، ص ۱، ج אلحکم غرر. ١٠٣٠

، ) ه ۶۵۲ م(صیبي אلشافعي سالم محمد بن طلحة אلن אلدین أبو  کمال، ، طبع حجريאلرسول آل مناقب في אلسّؤول مطالب. ١٠٣١
  .۱۲ـ  ۱۳، ص ۷۸، ج אألنوאر بحار ؛۵۶ص  ، ه ۱۲۸۷طهرאن، 

  .۵۸، ص ۱، ج אلحکم غرر. ١٠٣٢

  .۴۰۷همان، ص . ١٠٣٣
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گمان شما كسانی هستید كه نظرتان محترم، خردتان אرجمند، سخنتان حق و  אمّا بعد، بی
אیم كه سوی دشـمن خـود و شـما     و אكنون آهنگ آن كرده. ستא كردאر و رفتارتان نیكو

  .شویم، پس نظر مشورتی خود رא אعالم دאریدرهسپار 

  برאی مطالعۀ آزאد

   آدאب مشورت

گیـری   كه مشورت جایگاه درست خود رא بیابد و پشـتیبانی مناسـب بـرאی تصـمیم     پیشوאیان حق برאی آن
تـوאن مشـورت كـرد و אز هـر كـس       אند كه بر אساس آن با هر كسـی نمـی   باشد، برאی آن آدאبی مشخّص كرده

رאزدאری، فهـم،  كه به خدאترسی، تقوאی אلهـی، خردمنـدی، تجربـه، صـدאقت،       ی خوאست مگر آنانتوאن رأ نمی
ها متصف و شناخته شده باشند و با אشخاص ترسـو، حـریص، دروغگـو، جاهـل، אحمـق و       شجاعت و مانند אین

مشـاور   كننـده و  برאی مشورت همچنین. اید مشورت كردكسانی كه زمام אحساس خویش رא در دست ندאرند، نب
شـود و در غیـر אیـن     ه مـی درست אز مشورت گرفت ۀها بهر فی تعیین شده אست كه با رعایت آنوظایف و تكالی
روאیـت شـده אسـت كـه      )אلسالم علیه(אز אمام صادق باره   در אین ١٠٣٥.آید های فرאوאن به وجود می صورت زیان

  :فرمود

إِلَّا كَانَتْ مَضَرَّتُهَا عَلَی אلْمُسْتَشِیرِ مَنْ عَرَفَهَا بِحُدُودِهَا وَإِنَّ אلْمَشْوَرَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا بِحُدُودِهَا، فَ
 اًأَنْ یَكُـونَ حُـرא مُتَـدَیِّن    אلثَّانِیَةُوَ كُونَ אلَّذِي یُشاوِرُهُ عَاقِالًأَكْثَرَ مِنْ مَنْفَعَتِهَا لَهُ، فَأَوَّلُهَا أَنْ یَ

سِرِّכَ، فَیَكُونَ عِلْمُهُ بِـهِ كَعِلْمِـكَ     אلرَّאبِعَةُ أَنْ تُطْلِعَهُ عَلَیوَ اًאخِیمُؤ اًلثَّالِثَةُ أَنْ یَكُونَ صَدِیقאوَ
 اًإِذَא كَانَ حُـرא مُتَـدَیِّن  אنْتَفَعْتَ بِمَشْوَرَتِهِ وَ فَإِنَّهُ إِذَא كَانَ عَاقِالً یَكْتِمُهُفْسِكَ، ثُمَّ یَسِرُّ ذلِكَ وَبِنَ

سِـرِّכَ    ذَא أَطْلَعْتَـهُ عَلَـی  كَتَمَ سِرَّכَ إِ اًمُؤَאخِی اًةِ لَكَ وَإِذَא كَانَ صَدِیقجَهَدَ نَفْسَهُ فِي אلنَّصِیحَ
  ١٠٣٦.كُمِّلَتِ אلنَّصِیحَةُلْمِكَ تَمَّتِ אلْمَشْوَرَةُ وَسِرَّכَ فَكَانَ عِلْمُهُ بِهِ كَعِ عَلَی إِذَא أَطْلَعْتَهُوَ

كـه مشـورت رא بـا     نپـس آ . یابد مگر بـه رعایـت حـدود آن    گمان مشورت معنا نمی بی
هـای   ت زیانو در غیر אین صور] درست ببرد ۀو رعایت كند אز آن بهر[حدودش بشناسد 

كـه مشـاور عاقـل     אوّل آن. تر خوאهد بـود  كننده، אز منافع آن بیش ناشی אز آن بر مشورت
كـه در بـرאدری خـالص و یكرنـگ باشـد،       نكه آزאده و متدیّن باشد، سوم آ باشد، دوم آن

كه چون بر رאز تو آگاه شود آن رא همانند تو پاس دאرد و رאزدאری كند و مخفی  رم آنچها
אی  دאرد؛ چنین مشاوری چون عاقل אست مشورتش برאی تو سودمند אسـت و چـون آزאده  

متدیّن אست، تمام تالش خود رא در خیرخوאهی تو به كار گیرد و چون در برאدری خالص 
رאز تو آن رא مخفی دאرد و چون آن رא همانند تـو پـاس   و یكرنگ باشد، پس אز آگاهی بر 

  .دאرد، مشورت به جایگاه وאقعی خود رسد و خیرخوאهی كامل شود

                                                                                                                                            
، تحقیـق و شـرح عبدאلسـالم محمـد هـارون، אفسـت مکتبـة        صفّین وقعة ،( ه ۲۱۲ م(أبوאلفضل نصر بن مزאحم אلمِنْقَري . ١٠٣٤

  .۹۲، ص ۲، ج אلبالغة نهج כمستدر في אلسّعادة نهج؛ ۹۲ص  ، ه ۱۴۰۳אلمرعشي אلنجفي، قم، 

  .۲۵۹ـ  ۲۶۵، ص یאجتماع ۀ، دفتر دوم، سیر)یعمل منطق( ینبو ۀسیر: ک.ر .١٠٣٥

  .۲۵۳، ص ۹۱، ج ۱۰۲، ص ۷۵، ج אألنوאر بحار؛ ۴۲۶ـ  ۴۲۷، ص ۸، ج אلشیعة وسائل؛ ۶۰۳، ص אلمحاسن .١٠٣٦
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خـردی، گمـرאه    كه وقتی مورد مشورت قرאر گیرند به سـبب بـی   ند، نه آنانא مشورت ۀچنین אفرאدی شایست
یا بـه سـبب بخـل     ،بندند ون شدن אز كار رא میكنند و رאه بیر ها رא تضعیف می یا به دلیل ترس، روحیه ،كنند می

دهند  می لبی و حرص، אمور رא دگرگونه جلوهدאرند یا אز سر دنیاط می خود، شخص رא אز رفتن به سوی مقصد باز
 )אلسـالم  علیـه (بـه علـی   ) وآلـه  علیـه  אهللا لیص(پیامبر אكرم . و خلوص و خیرخوאهی در قاموسشان جای ندאرد

  :مشورت نكند یر هرگز با چنین كسانאمو ۀآموخت كه در אدאر

ـ فِإِنَّـهُ   جَ، وَلَا تَشَاوِرَنَّ بَخِیالًفَإِنَّهُ یُضَیِّقُ عَلَیْكَ אلْمَخْرَ اًلَا تُشَاوِرَنَّ جَبَان !عَلِيُّیَا  بِـكَ   رُیَقْصِ
אلْحِرْصَ نَّ אلْجُبْنَ وَאلْبُخْلَ وَאعْلَمْ أَهُ یُزَیِّنُ لَكَ شَرَّهَا، وَفَإِنَّ اًكَ، وَلَا تُشَاوِرَنَّ حَرِیصعَنْ غایَتِ

  ١٠٣٧.  غَرِیزَةٌ یَجْمَعُهَا سُوءُ אلظَّنِ

אی علی، هرگز با شخص ترسو مشورت مكن كه אو رאه بیرون شدن אز كـار رא بـرאی تـو    
دאرد و بـا حـریص    مـی  مشورت مكن كه تـو رא אز مقصـد بـاز    كند و با بخیل مشكل می

و بدאن كه ترس و بخل و حرص . آرאید نظرت میمشورت مكن كه شرّ و فساد كار رא در 
  .گیرند تمایالتی هستند كه אز بدگمانی به خدא سرچشمه می

های مشخصی برخوردאر باشد كـه در אیـن    مشورت كرد و مشاور باید אز אهلیتאین نباید با هر كسی  بر بنا
مشـورت در אحكـام و قـوאنین و    تـه  אلب .صورت باید אز نظر خیرخوאهانه و صائب אو אستقبال كرد و آن رא پذیرفت

אمّـا در   ١٠٣٨زیرא دستورهای دینی אز جانب خدאی متعـال تعیـین شـده و تعبّـدی אسـت،      ؛سنن אلهی جایز نیست
مسائل אجتماعی و مدیریتی مشورت אز אهمّ אمور بلكه אز وאجبات אست و אلبته كسانی بایـد مـورد مشـورت قـرאر     

مورد مشورت دאرאی دאنـش و آگـاهی هسـتند؛     ۀیابند و در زمین می א به خوبی درگیرند كه صالح و فساد אمور ر
 و אهـل خیرخـوאهی   אنـد و دאرאی خلـوص نیّـت    كه در پیشامدها و حوאدث آبدیده شده و تجربه كسب كرده آنان
  ١٠٣٩.دאرند و خود رא אز محرّمات و تمایالت نفسانی نگه می ندهست

های الزم رא دאرد، نبایـد   مشورت با كسی كه אهلیت كه پس אز אز جمله آدאبی كه باید رعایت شود آن אست
حقـوق אمـام سـجّاد     ۀدر رسـال . كنـد  مشـاور نیـز بایـد در نهایـت خیرخـوאهی عمـل      . با نظر אو مخالفـت كـرد  

  :باره آمده אست  در אین )אلسالم علیه(

אگر نظر مفید و صـحیحی   كند אین אست كه ی با تو مشورت میאمّا حقّ كسی كه در אمر
منظور خیرخوאهی אو باید אظهار كنی و باید رأی تو چنان باشد كه אگر خودت به دאری به 
و نظر مشورتی خود رא بـا نرمـی و مـدאرא بیـان      كردی بودی همان كار رא می אو می جای

دאرد و خشونت كردن، אُنس رא به وحشـت تبـدیل    می كن، زیرא نرمی، ترس رא אز میان بر
هار نظر قائـل نیسـتی، אو رא بـه كسـی كـه مـورد       אگر برאی خودت صالحیت אظ. كند می

ین كـاری  אگر چن. شناسی، رאهنمایی كن אعتماد و אطمینان אست و در אین جهت אو رא می
אی و نیـرو و   אنجـام دאده  کאی و تكلیف خود رא نی تاهی نكردهخوאهی אو كو  کبكنی در نی

                                                 
؛ ۱۰۹ـ   ۱۱۰، ص אلمـوאعظ ؛ ۵۵۹، ص אلشـرאیع  علـل ؛ ۱۰۲ص ، ۱، ج אلخصـال ؛ ۴۰۹، ص ۴، ج אلفقیـه  الیحضره من. ١٠٣٧

  .۹۹، ص ۷۵، ج ۳۰۴ـ  ۳۰۵، ص ۷۳، ج ۳۸۶، ص ۷۰، ج אألنوאر بحار؛ ۴۳۰، ص ۸، ج אلشیعة وسائل

 ، ه ۱۴۰۸علي محمد אلبجاوي، دאر אلجیل، بیـروت،   :אلعربي، تحقیق  אلمعروف بابنאهللا بکر محمد بن عبد ، أبوאلقرآن אحکام. ١٠٣٨
  .۱۶۶۸، ص ۴ج 

  .۲۳۶، ص ی، مصطفوאلشریعة مصباح شرح و ترجمه: ک.ر. ١٠٣٩
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 آرא ت كـه بـدאنی  كنی אیـن אسـ   مشورت می حقّ كسی كه با אو. پشتیبانی جز خدא نیست
אگر نظرش مطابق میل تو نبود، در صـورتی كـه    و گوناگون אست و هر كس نظری دאرد

تـوאنی   و تو مـی . روא نیست אو رא به بدخوאهی متّهم سازی ،دאنی مشورت می ۀאو رא شایست
هرگز سپاسـگزאری אز  . مشورت كنی ،كه نظرش مورد אعتماد אست ،باز هم با كسی دیگر

در . مكـن  کتـر  ـدریغ با تو در میان گذאشـته אسـت     ه نظر خود رא بیك ـچنان كسی رא  
صورتی كه بعدها نظر אو رא مطابق وאقع یافتی خـدאی رא سـپاس كـن و אز אو سپاسـگزאر     

اج در چنین مـوאردی تـو   אو باش كه هنگام אحتی کو در صدد خدمت متقابل به كم. باش
  ١٠٤٠.ستو نیرو و پشتیبانی جز خدא نی. אو بروی کنیز به كم

درسـتی در   چـه مشـورت، بـه    كردند و چنان ه میאمور چنین بود و بدאن توصی ۀپیشوאیان حق در אدאر ۀسیر
تـرین   جـویی و محكـم   אهگیری مورد אهتمام قرאر گیرد و حدود و آدאب آن رعایت شود، بهترین وسـیله ر  تصمیم

  .پشتیبان אست
  

   گیری אندیشی در تصمیم تدبّر و عاقبت

در . نگـری אسـت   گیری، دقّـت در عوאقـب אمـور و دورאندیشـی و آینـده      אساسی در تصمیم אز لوאزم عمده و
אصل بود و آن حضرت تأكیـد   کنگری ی تدبّر و آینده ۀلئمس )وآله علیه אهللا لیص(ی رسول خدא ها گیری تصمیم

ل شـده אسـت   نق )אلسالم علیه(אز אمام صادق . אندیشی، هیچ تصمیمی گرفته نشود بسیار دאشت كه بدون عاقبت
  :كه مردی خدمت پیامبر آمد و گفت

אگر نصیحت كنم، «: حضرت فرمود !به من אندرزی دهمرא نصیحت كن و  ،אی رسول خدא
אگـر  «: پیـامبر دوبـاره فرمـود   » .אی رسـول خـدא   ،آری«: مرد پاسخ دאد» كنی؟ عمل می

 و بـاز پیـامبر سـخن خـویش رא    » .آری«: مرد پاسـخ دאد » كنی؟ نصیحت كنم، عمل می
بدین ترتیب حضرت سخن خود رא سـه بـار تكـرאر    . تكرאر كرد و مرد نیز پاسخ مثبت دאد
فَإِنِّي أَوْصَیْتُكَ إِذَא أَنْتَ هَمَمْـتَ  « :گاه پیامبر فرمود آن. كرد و مرد نیز אعالم آمادگی نمود

  ١٠٤١.ا فَانْتَهِ عَنْهُإِنْ یَكُ غَیإِنْ یَكُ رُشْدًא فَامْضِهِ وَبِأَمْرٍ فَتَدَبَّرْ عَاقِبَتَهُ، فَ

كه هر زمان تصمیم بـه אنجـام دאدن كـاری     كنم به אین رא سفارش و نصیحت می من تو
و كـار درسـت و   [، پس چنانچه عاقبت آن رشد بـود  گرفتی، در عاقبت آن كار بیندیشی

אنجامش بدهی و אگر عاقبت آن كار گمرאهی و تبـاهی بـود، אز آن دسـت    ] صحیحی بود
  .كنیبكشی و آن رא رها 

. אمور چیزی چون تدبیر אز אهمیـت برخـوردאر نیسـت    ۀگیری و אدאر אین كار تدبیر دאشتن אست و در تصمیم
نگـری،   سـنجی، آینـده   آینـده و عاقبـتِ كـار رא كـردن، آینـده      ۀدُبْر و دُبُر אست یعنی مالحظ ۀتدبیر אز ماد ۀوאژ

                                                 
، یدفتـر نشـر فرهنـگ אسـالم     ،یغفور ی، علאلسالم  علیه سجّاد אمام نظر אز یزندگ رسم و رאه؛ ۱۹۳، ص אلعقول تحف. ١٠٤٠

  .۱۷۶ـ  ۱۸۳ص  ه ۱۳۹۶

، ۲، ج אلخـوאطر  تنبیـه  ؛۴۱۰ـ   ۴۱۱، ص ۴، ج אلفقیـه  الیحضـره  مـن ؛ ۱۴۹، ص ۸، ج אلکـافي  ؛۳۴، ص سـناد אأل قرب. ١٠٤١
، لهیّـة אإلِ אلحجـج  تـوאریخ  في אلبهیّة نوאرאأل؛ ] باب وجوب تدبّر אلعاقبة قبل אلعمل[ ۲۲۳، ص ۱۱، ج אلشیعة وسائل؛ ۱۴۶ ص

  .۱۳۳ص ،  ه ۱۴۰۴ضوאء، بیروت، ، دאر אألَ)چي אلشانه( يمحمدکاظم אلخرאسان :رضا אلقمّي، تقدیم و تعلیق عبّاس بن محمد
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אسـت אز نظـر كـردن در عوאقـب אمـور و       تدبّر نیـز عبـارت   ١٠٤٣.و تدبّر نیز چون تدبیر אست ١٠٤٢.אندیشی عاقبت
  ١٠٤٤.אندیشی عاقبت

نگری אز چنان אعتبار و אهمیتی برخوردאر אست كه زندگی و كار و حركت بـدون آن،   אندیشی و آینده عاقبت
  :چنین روאیت شده אست )אلسالم علیه(مؤمنان  אز אمیر .فاقد هر خیری אست

  ١٠٤٥.ا تَدْبِیرَ فِیهَالَا خَیْرَ فِي دُنْیَا لَ! ... أَیُّهَا אلنَّاسُ

  .در دنیایی كه در آن تدبیر نباشد خیری نیست ،אی مردم

ر لحظه دچـار لغـزش   نگرند، در حركت و سیر خود ه אندیش و آینده آری، كسانی كه در אین زندگی عاقبت
گـاه   نشـود، آ  ها אرزیابی می مدیریت صحیح پیش אز هر چیز نتایج و عوאقب אقدאمات و برنامه کدر ی. شوند نمی

ها و دست زدن به אقـدאماتی كـه    شود كه אز فرو رفتن در مهلكه له سبب میئאین مس. شوند وאرد میدאن عمل می
ها صرف كارهای אصلی و אساسی گـردد، אز نیروهـا و אسـتعدאدهای     توאن و برد، جلوگیری شود رאه به مقصد نمی

گونـه وאرد   אیـن  )אلسالم علیه(مؤمنان  אز אمیر .گیری درست صورت گیرد و منابع אقتصادی هدر نرود אنسانی بهره
  :شده אست

  ١٠٤٦.تَبَیَّنْ ثُمَّ אعْمَلْقَدِّرْ ثُمَّ אقْطَعْ وَفَكِّرْ ثُمَّ אنْطِقْ وَ

  .گاه אقدאم نما تبیین كن، آن و گاه سخن بگو بیندیش، آن ،گاه ببر אندאزه كن، آن

ع عـوאرض و پیامـدهای אقـدאمات نسـنجیده و     گاه بـرאی رفـ   شود، آن در مدیریت نابخردאنه، אبتدא عمل می
ها مقرون بـه تـدبیر و אرزیـابی جوאنـب و مالحظـه موאنـع        هایی برنامه در چنین مدیریت. شود تالش می ناپخته
شـود و   گاه אمور אنـدאزه زده نمـی   زیرא هیچ ؛شود هایی تعادل مشاهده نمیین سبب در چنین مدیریتبه هم. نیست

ها هستند و  ف وجود ندאرد و به همین سبب همیشه دچار كاستی یا فزونی در برنامهאرزیابی درست אز אمور مختل
بینـی مگـر    جاهـل رא نمـی   ١٠٤٧؛»اًأَوْ مُفَرِّط اًتَرَی אلْجَاهِلَ إِلَّا مُفْرِطلَا « .گیرد هرگز چیزی در جای خود قرאر نمی

  .كند یا تفریط كه یا אفرאط می אین

آمـده אسـت كـه     )علیـه אلسـالم  (كه در حدیث موسی  ف אست، چنانطبیعی אشتباه و אنحرא ۀپشیمانی نتیج
  .شوی ها مرو كه پشیمان می אشتباه در پی ١٠٤٨؛»لَا تَتَّبِعِ אلْخَطَایَا فَتَنْدَمَوَ« :خدאوند به وی فرمود

. شأن אهل אیمان آن אست كه در عاقبت אمور بیندیشند تا אز پشیمانی و سرخوردگی خود رא در אمـان دאرنـد  
 )אلسـالم  علیـه (شیخ مفید در مجالس خود به אسناد خویش אز אمـام صـادق   . نگر אست بین و آینده قبتمؤمن عا

  :چنین روאیت كرده אست

                                                 
 ،)ه ۸۱۶ م(؛ אلشریف علي بن محمـد אلجرجـاني   ۲۸۳، ص ۴، ج אلعرب لسان؛ ۳۲۴، ص ۲، ج אللغة مقاییس معجم: ک.ر. ١٠٤٢

  .۲۸، ص ۲، ج אلمحیط אلقاموس؛ ۵۴ص ،  ه ۱۴۰۸، אلطبعة אلثالثة، دאر אلکتب אلعلمیة، بیروت، אلتعریفات

  .۲۸، ص ۲، ج אلمحیط אلقاموس. ١٠٤٣

  .۵۴، ص אلتعریفات. ١٠٤٤

  .۳۰۷، ص ۷۰، ج אألنوאر بحار؛ ۵، ص אلمحاسن. ١٠٤٥

  .۷۶، ص ۲، ج אلحکم غرر. ١٠٤٦

  .۷۰، حکمت אلبالغه نهج. ١٠٤٧

  .۲۲۰، ص אلدین أعالم؛ ۴۶، ص ۸، ج אلکافي. ١٠٤٨
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  ١٠٤٩.أَبْصَرَ אلْعَاقِبَةَ فَأَمِنَ مِنَ אلنَّدَאمَةِوَ... صَاحِبَ אلدِّینِ فَكَّرَ إِنَّ 

مانی و نـدאمت در אمـان   نگـرد، پـس، אز پشـی    و پایان كار رא می... אندیشد  مرد دیندאر می
  .ماند می

شود، خـود و دیگـرאن رא در معـرض     אندیشی و تدبیر در كارها، وאرد میدאن عمل می كه بدون عاقبت אمّا آن
 )אلسـالم  علیـه (در وصیّت خود بـه حضـرت حسـین     )אلسالم علیه(مؤمنان  אمیر. دهد هالكت و تباهی قرאر می

  :فرمود

  ١٠٥٠.بِغَیْرِ نَظَرٍ فِي אلْعَوَאقِبِ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلنَّوאئِبِمَنْ تَوَرَّطَ فِي אلْأُمُورِ وَ

هـا   دאم زند، خـود رא در معـرض گرفتـاری   كسی كه بدون دقّت در عاقبت كار دست به אق
  .قرאر دهد

شـود   هایی می ریزی درست سبب אتّخاذ تصمیم نامهآری، تدبیر نادرست و نابخردאنه و عدم تدبّر و فقدאن بر
  :روאیت شده אست )אلسالم علیه(در אین باب אز علی  .جز هالكت ندאرد אی كه نتیجه

  ١٠٥١.مَنْ سَاءَ تَدْبِیرُهُ، تَعَجَّلَ تَدْمِیرُهُ

  .هر كه تدبیرش بد باشد، در نابودی و هالكت خویش شتاب كرده אست

אساسـی در   له אز لـوאزم ئجوאنب مختلف هر مس ۀنگری و مالحظ אندیشی و آینده قبتتدبّر و عا که نتیجه آن
  .گیری אست تصمیم

   گیری گیری אز تجربه در تصمیم بهره

كـه אز   و فهـم بهتـر مسـائل אسـت و آنـان      کهای گونـاگون، خـود منبعـی بـرאی در     گیری אز تجربه بهره
شوند و אز توفیق  ر אشتباه میتر دچا ها كم گیری كنند، در تصمیم ده میهای خود و دیگرאن به درستی אستفا تجربه
  :فرمود )אلسالم علیه(مؤمنان  אمیر. אمور برخوردאرند ۀدر אدאرتری  بیش

تجربـه אز موفقیـت   ] گیـری درسـت אز   و بهـره [نگهدאری  ١٠٥٢؛مِنَ אلتَّوْفِیقِ حِفْظُ אلتَّجْرِبَةِ
  .אست

گیـری رא   آورد و تصمیم אمور فرאهم می ۀبار אی در אین موفقیت بدאن سبب אست كه تجربه، خود دאنش تازه
  :آمده אست )אلسالم علیه(وسیله אز حضرت אمیر  ۀدر خطب. سازد آن אستوאرتر می ۀبا پشتوאن

  .אست]  نهفته[در تجربه دאنشی تازه  ١٠٥٣؛فِي אلتَّجَارِبِ عِلْمٌ مُسْتَأْنَفٌ

                                                 
  .۵۳، ص ۲، ج אألنوאر بحار؛ ۵۲، ص אلمفید אمالي. ١٠٤٩

  .۶۰، ص אلعقول تحف. ١٠٥٠

  .۱۶۲، ص ۲، ج אلحکم غرر. ١٠٥١

  .۲۱۱، حکمت אلبالغه نهج. ١٠٥٢

، אلعقـول  تحـف ؛ ] وصیّت אمام به فرزندش محمد بن حنفیّـه [ ۳۸۸، ص ۴، ج אلفقیه الیحضره من؛ ۲۲، ص ۸، ج אلکافي. ١٠٥٣
  .۳۶۷، ص ۱، ج אلفوאئد کنز؛ ۶۴ ص
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تـر   ها به درستی و دقّـت بـیش   جه تصمیمگردد و در نتی به عالوه تجربه موجب אفزאیش و كارאیی خرد می
  :روאیت شده אست )אلسالم علیه(سین كند אز حضرت ح میل می

  .های طوالنی سبب אفزאیش خرد אست تجربه ١٠٥٤؛طُولُ אلتَّجَارِبِ زِیَادَةٌ فِي אلْعَقْلِ

های گوناگون و مبهم  رאه ست كه در برאبر אنبوهی אز معضالت وא ها گیری درست אز تجربه همچنین با بهره
هـای ناپیـدא بـر     ها نبـود رאه  زیرא אگر تجربه ؛ست یافتאب دتوאن بهترین رאه رא אنتخاب كرد و به تصمیم صو می

  :نقل شده אست كه فرمود )אلسالم علیه(مؤمنان  אز אمیر. شد جوگرאن مكشوف نمی و جست

  .ماند ها پنهان می ها نبود رאه אگر تجربه ١٠٥٥؛لَوْ لَا אلتَّجَارِبُ عَمِیَتِ אلْمَذَאهِبُ

 ه و پنهان چه خطرهایی ممكن אسـت در پـی دאشـته باشـد و    های ناشناخت روشن אست كه گام زدن در رאه
گیرند אز אین  ها رא به كار می گیری تجربه كه برאی تصمیم آنان. هایی گردد گیری كور موجب چه پشیمانی تصمیم

  :مانند خطرها در אمان می

אستوאر ] خود رא یمتصم[ها  هر كه با تجربه ١٠٥٦؛مَنْ أَحْكَمَ مِنَ אلتَّجَارِبِ سَلِمَ مِنَ אلعَوَאطِبِ
  .ها بركنار ماند سازد אز تباهی

ه شـود كـ   گیری دست یافته مـی  אی باאرزش برאی تصمیم شود، به گنجینه ها אفزون می به میزאنی كه تجربه
  :گردد ها می ها و فریب عاملی مهم در كاهش אشتباه

تـر فریـب    گمـان كـم   د بیאش بسیار باش تجربه هر كه ١٠٥٧؛مَنْ كَثُرَتْ تَجْرِبَتُهُ قَلَّتْ غِرَُّتهُ
  .خورد می

  :אین حقیقت در حدیث مشهور نبوی به زیبایی تمام وאرد شده אست

  .شود سورאخ دوبار گزیده نمی کمؤمن אز ی ١٠٥٨؛مَرَّتَیْنِ] وَאحِدٍ[ جُحْرٍدَغُ אلْمُؤْمِنُ مِنْ لَا یُلْ

د، پیوسته در معرض אشـتباه و  گیرن ها بهره نمی تجربه ۀهای خود، אز پشتوאن گیری ر تصمیمكسانی كه دאما 
 ها فرو مهلكه ۀدאنند، در ورط گیری می در تصمیم ها درست אز تجربه ۀنیاز אز אستفاد كسانی كه خود رא بی ندא زیان
  :روند زیرא می

ـ  ١٠٥٩؛مَنْ غَنِيَ عَنِ אلتَّجَارِبِ عَمِيَ عَنِ אلْعَوَאقِبِ نیـاز بدאنـد אز    ه بـی هر كه خود رא אز تجرب
  .كور گردد] مورא[دیدن عاقبت 

  .كارها رא یافت و به אقدאم مناسب دست زد توאن بهترین رאه ها می אز تجربه گیری درست كه با بهره حال آن

                                                 
  .۱۲۸، ص ۷۸، ج אألنوאر بحار؛ ۲۹۸، ص אلدین أعالم. ١٠٥٤

  .۳۴۲، ص ۷۱، ج אألنوאر بحار؛ ۳۶۷، ص ۱، ج אلفوאئد کنز. ١٠٥٥

  .۱۶۹، ص ۲، ج אلحکم غرر. ١٠٥٦

  .همان. ١٠٥٧

، ۲، ج אلصـغیر  אلجامع؛ ۲۱۹، ص ۵، ج بغدאد تاریخ؛ ۳۲۰، ص ۶، ج אلبیهقي سنن؛ ۸۱۵، ص ۲، ج حنبل بن אحمد مسند. ١٠٥٨
  .۷۵۸ ص

  .۲۰۶، ص ۲، ج אلحکم غرر. ١٠٥٩
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] و به موقع به كار بندد[ها رא نگه دאرد  هركه تجربه ١٠٦٠؛مَنْ حَفِظَ אلتَّجَارِبَ أَصَابَتْ أَفْعَالُهُ
  .هایش درست אز كار درآید אعمال و برنامه

 دאرنـد و אز آن بـه   ه درستی نگه مـی ها رא ب هستند كه تجربه ینكساست كه بهترین مدیرאن، א رو ینאز هم
אشتر توصیه فرمـوده אسـت    کیش به مالمشهور خو ۀدر عهدنام )אلسالم علیه(مؤمنان  אمیر. برند خوبی بهره می

تجربـه و بـه كـارگیری آن אسـت،     هایشان دאشتن  ویژگی ۀאمور برگزیند كه אز جمل ۀكه كارگزאرאنی رא برאی אدאر
  :אند یعنی אهل تجربه

، فِي אلْإِسْلَامِ אلْمُتَقَدِّمَـةِ  وتَاتِ אلصَّالِحَةِ وَאلْقَدَمِאلْحَیَاءِ مِنْ أَهْلِ אلْبُیُنْهُمْ أَهْلَ אلتَّجْرِبَةِ وَمِ خَّوَتَوَ
فِـي عَوَאقِـبِ אلْـأُمُورِ     أَبْلَـغُ وَ اًقمَطَـامِعِ إِشْـرَא  قَلُّ فِـي אلْ أَوَ اًوَأَصَحُّ أَعْرَאض اًفَإِنَّهُمْ أَكْرَمُ أَخْلَاق

  ١٠٦١.אًنَظَر

رسا هستند و های پا و אز خاندאن دאرند و حیاو אز میان אیشان אفرאدی رא برگزین كه تجربه 
تـر و   و آبرویشـان محفـوظ   تـر  زیرא אخالق آنان گرאمـی  ؛تر دאرند در مسلمانی قدمی پیش

  .اقبت كارها بیناترندتر אست و در سنجش ع طمعشان كم

  برאی مطالعۀ آزאد

   گیری كار و روش مناسب در تصمیمیافتن بهترین رאه

ترین مـدیر كسـی   مدیر وجـود دאرد و توאنـا   کهای گوناگون پیش روی ی مقصدی رאهبرאی رسیدن به هر 
אز رאه درسـت   وאرد شـدن در אمـور  . ترین روش رא برאی رسیدن به مقاصد بیابد كار و مناسب אست كه بهترین رאه

بسـیاری אز مـدیرאن در   . گیری אز آن سود بـرد  مدیریت باید برאی تصمیم کترین مسائلی אست كه ی آن، אز مهم
אی تالش كردند و رنـج فـرאوאن بـر خـود و      هیچ وقفه د و بیآل وאرد میدאن عمل شدن پی مقاصد مطلوب و אیده

مطلوب دست نیافتند و به  ۀمشكالت فرאوאن به نتیج و و تحمّلرغم چنان تكاپ دیگرאن تحمیل نمودند، אمّا علی
. در بسیاری موאقع نیز نه تنها گامی به پیش نرفتند كـه אز مقصـد دورتـر و دورتـر شـدند     . مقاصد خود نرسیدند

تـرین علـل و    گـردد كـه عمـده    چه در علل و אسباب عدم موفقیت و ناكامی آنان دقّت شود، مشخّص می چنان
آن  ۀها بـوده אسـت كـه نتیجـ     گیری تصمیم توجّهی به روش مناسب در رאه درست و بیאسباب آن عدم ورود אز 

خدאوند نسبت به אنجام دאدن אمور אز . خستگی و سرخوردگی و هدر دאدن منابع باאرزش אنسانی و אقتصادی אست
  :رאه و روش مناسب عنایت خاص فرموده אست

אلْبُیُـوتَ مِـنْ أَبْوَאبِهَـا    أْتُوא وَ  كِنَّ אلْبِرَّ مَنِ אتَّقَیظُهُورِهَا وَل وَلَیْسَ אلْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوא אلْبُیُوتَ مِنْ﴿
آیید، بلكه نیكـى آن   ها در خانه  و نیكى آن نیست كه אز پشتِ؛ אتَّقُوא אللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَوَ

ز خدא بترسید، آیید و א ها در آن] ورودىِ[ها אز درِ  אست كه كسى تقوא پیشه كند، و به خانه
  .١٠٦٢﴾باشد كه رستگار گردید

  .سازد ه رא كامالً مشخّص میگیری آی روאیتی وאرد شده אست كه جهت شریف ۀدر ذیل אین آی

                                                 
  .۲۴۲همان، ص . ١٠٦٠

  .۵۳، نامه אلبالغه نهج. ١٠٦١

  .۱۸۹ /بقره. ١٠٦٢
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لَیْسَ אلْبِـرُّ بِـأَنْ   ﴿در معنای آیه  )אلسالم علیه(بن یزید نقل كرده אست كه אمام باقر  جابر
אلْـأُمُورِ   رَ مِـنْ وَجْهِهَـا، أيَّ  یَعْنِـي أَنْ یَـأْتِيَ אلْـأُمُو   « :فرمـود  ﴾...تَأْتُوא אلْبُیُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا 

  .مرאد آن אست كه در كارها، هر چه باشد، אز رאه آن وאرد شوید ١٠٦٣؛كَانَ

ترین روش دسـت یافـت و در    كار و مناسب אن به بهترین رאهآن אست كه بتو ها گیری تصمیمهنر عمده در 
  .هر אمری אز رאه آن وאرد شد

هـا אز   حفـظ אقـدאمات و برنامـه    ۀگشای مشكالت و بهترین وسـیل  كار و روش مناسب، خود رאه ب رאهאنتخا
  :آمده אست )אلسالم علیه(كه در خبری אز حضرت رضا  چنان. لغزش אست

  ١٠٦٤.لَّ، فَإِنْ زَلَّ لَمْ تَخْذُلْهُ אلْحِیلَةُلْأَمْرَ مِنْ وَجْهِهِ لَمْ یَزِمَنْ طَلَبَ א

  .كار نماند ۀر صدد كاری برآید، لغزش نیابد و چون بلغزد در چاركه אز رאه خود دهر

رא در  های אنسانی و אقتصادی یابند، سرمایه های مناسب رא نمی ها و روش ها رאه گیری تصمیمكه در  אمّا آنان
وאرد شده  )אلسالم علیه(אز אمام جوאد . برند دهند و جز ندאمت نصیبی نمی های ناشناخته به هدر می پیچ و خم رאه
  :אست كه فرمود

ـ  ، ورود رא نشناسـد ]  مناسـب [هـای   هركـه رאه  ١٠٦٥؛وَאرِدَ أَعْیَتْـهُ אلْمَصَـادِرُ  مَنْ لَمْ یَعْرِفِ אلْمَ
  .های خروج אو رא عاجز و ناتوאن سازد رאه

  

  ها گیری تصمیمحفظ جهت در 

ـ    نیز مـدیریت  مدیر و کهای ی گیری ز مسائلی كه در تصمیمא برنامـه و هـدف    کهـای گونـاگون دאرאی ی
های پرאكنده و گاه متقابـل و متنـافی    تصمیم. ستא ها گیری تصمیممشخّص باید رعایت شود، وحدت جهت در 

پرאكنـده و  هـای   هـدف . در عمـل بـه شكسـت بیانجامـد     ها و אهـدאف  شود كه بهترین برنامه یكدیگر سبب می
  :تفرقه و پرאكندگی و ناتوאنی אست ۀمعبودهای مختلف، سرچشم

  ١٠٦٦﴾رْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَیْرٌ أَمِ אللَّهُ אلْوَאحِدُ אلْقَهَّارُأَ أَ﴿

  ؟خدאی یگانۀ مقتدرآیا خدאیان پرאكنده بهترند یا 

ی دورאن رسالت پیامبر حفظ شد و هرگز تصـمیمی در تقابـل بـا آن    ها گیری تصمیموحدت جهت در تمام 
هـا   تصمیم ۀخّص كرده بود تا אنتها حفظ شد و همگیری رא مش همان سخن بلندی كه אز אبتدא جهت. אتّخاذ نشد

  .بگویید خدאیی جز אللَّه نیست تا رستگار شوید ١٠٦٧؛»إِلهَ إِلَّا אللَّهُ تُفْلِحُوאقُولُوא لَا « :با آن سمت و سو یافت

                                                 
  .۸۶، ص ۱، ج تفسیرאلعیّاشي .١٠٦٣

  .۳۴۰، ص ۷۱، ج אألنوאر بحار. ١٠٦٤

  .نهما. ١٠٦٥

  .۳۹ /یوسف. ١٠٦٦

؛ ۲۴، ص ۲، ج אلیعقــوبي تــاریخ؛ ۳۷۶و  ۳۷۱، ص ۵، ج ۳۴۱و  ۶۳، ص ۴، ج ۴۹۲، ص ۲، ج حنبــل بــن אحمــد مســند. ١٠٦٧
 אلبدאیة ؛۱۸۶، ص ۲אلبیهقي، ج  ،אلنبوّة دالئل؛ ۶۱۲، ص ۲، ج ۱۵، ص ۱، ج אلحاکم כمستدر؛ ۱۴، ص ۸، ج אلکبیر אلتاریخ

  .۵۴ـ  ۵۵، ص ۳، ج אلنهایة و
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مرאتـب و وجـوهش فرאخوאنـد و     ۀم رא به توحید نظری و عملی در هممرد) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא 
 ؛هـا در אیـن جهـت بـود     ها و تـالش  گیری تصمیم ۀهم. دאمات در همین جهت صورت گرفتها و אق مهبرنا ۀهم

  .منظور بود کصلح، همه و همه به یجنگ و  و دعوت پنهانی و همگانی، دفاع و تهاجم

 مؤمنـان علـی   אمیـر . هـا حفـظ شـود    گیـری  تصـمیم گیـری در   پیشوאیان حق تأكید دאشتند كه אین جهـت 
  :אشتر به אو نوشت کمال ۀر عهدنامد )אلسالم علیه(

هَـا لِرِضَـی אلرَّعیَّـةِ،    فِي אلْعَـدْلِ وَأَجْمَعُ  هَاوَأَعَمُّ   هَا فِي אلْحَقِّإِلَیْكَ َأوْسَطُאلْأُمُورِ  أَحَبَّوَلْیَكُنْ 
  ١٠٦٨.عَ رِضَی אلْعَامَّةِإِنَّ سُخْطَ אلْخَاصَّةِ یُغْتَفَرُ مَةِ یُجْحِفُ بِرِضَی אلْخَاصَّةِ وَفَإِنَّ سُخْطَ אلْعَامَّ

 ۀرضایت تود ۀتر مای عدאلت و عمل به آنچه رא كه بیش روی در حق و گسترش باید میانه
אثر  مردم رضایت خوאص رא بی ۀزیرא خشم تود؛ بیش אز هر چیز دوست بدאری ،مردم אست

  .توאن אز خشم خوאص چشم پوشید مردم می ۀرضایت تود ۀسازد و در زمین می

ریـزی   گیرد و برنامهبمردم تصمیم  ۀآموزد كه پیوسته در جهت رضایت تود می کبه مال )سالمאل علیه(אمام 
אی خـاص، منـافع    پذیر אست و نبایـد بـه خـاطر عـده     كند و بدאند كه با وجود رضایت همگانی، همه چیز جبرאن

  .همگان رא زیر پا گذאرد

ها چه جهتی حفظ شـود و در   ریزی رنامهها و ب אین مسئله مطرح אست كه در تصمیم ها پیوسته در مدیریت
چه به نفع ملـت و مـدیریت אسـت אیـن אسـت كـه       دهد كه آن فرمان می به صرאحت )אلسالم علیه(جا אمام  אین

 ؛های خاص و خویشان و אطرאفیان وאلـی رא ناخشـنود سـازد    چند كه گروه رضایت عامه به دست آورده شود، هر
كننـد و دور אز   אست و آنان هستند كـه دیـن و جامعـه رא حفـظ مـی     مردم  ۀزیرא אساس هر نظامی بر دوش تود
 ۀدر אدאمـ  )אلسـالم  علیـه (אمـام  . אی خاص بـر خشـنودی آنـان مقـدّم گـردد      خردمندی אست كه خشنودی عده

  :אشتر אین حقیقت رא نیز یادآور شده אست کرهنمودهای خود به مال

وَאلْعُدَّةُ لِلْأَعَْدאءِ אلْعَامَّةُ مِنَ אلْأُمَّـةِ فَلْـیَكُنْ صِـغْوُכَ لَهُـمْ      ینِ، وَجِمَاعُ אلْمُسْلِمِینَإِنَّمَا عِمَادُ אلدِّوَ
  ١٠٦٩.مَیْلُكَ مَعَهُمْوَ

. مـردم هسـتند   ۀدفاع در برאبر دشمنان تنها تود ۀدین و جمعیت مسلمانان و ذخیر ۀو پای
  .אین باید گوشَت به آنان و میلَت با אیشان باشد بر بنا

  .شد ه در مدیریت پیشوאیان حق حفظ میپیوست گیری אین جهت

   گیری عنایت به كیفیت אمور در تصمیم

و אوصیای آن حضرت אصل بر كیفیت אعمال אست نه بـر  ) آلهو علیه אهللا یلص(در منطق عملی رسول خدא 
ها به عمل אیمانی منجر شود كه אیمان غایت حكمـت نظـری و عمـل صـالح      مهم آن אست كه تصمیم. كمّیت

 ١٠٧١.های بسیار دست یافته אسـت  حكمت دست یابد به رאستی به نیكی و هركه به ١٠٧٠عملی אست تمام حكمت

                                                 
  .۵۳، نامه لبالغهא نهج. ١٠٦٨

  .همان .١٠٦٩

  .۲۱، ص ۱، ج ربعةאأل سفارאأل. ١٠٧٠
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ها و عملكردهایش حكیمانه אست و وאجد عمل אیمانی אست كه خدאوند بـدאن  ت אست تصمیمكه אهل حكم و آن
  .خوאنده אست فرא

ت آن אسـت كـه كیفیـ    كه آزمایش و אبتال بـرאی  ،آنچه مطلوب و ماندنی אست كار نیكو אست نه نفس كار
  :ستא ها ها و אعمال به كیفیت آن ، برنامهها אعمال ظهور یابد كه אرزش تصمیم

كه مرگ و زندگى رא پدیـد   همان؛ אلْحَیَاةَ لِیَبْلُوَكُمْ أَیُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَالًאلَّذِي خَلَقَ אلْمَوْتَ وَ﴿
  .١٠٧٢﴾آورد تا شما رא بیازماید كه كدאمتان نیكوكارترید

  :فرمود ﴾سَنُ عَمَالًلِیَبْلُوَكُمْ أَیُّكُمْ أَحْ﴿ شریف ۀدر معنای آی )אلسالم علیه(دق אمام صا

لْإِصَـابَةُ خَشْـیَةُ אللَّـهُ وَאلنِّیَّـةُ אلصَّـادِقَةُ      إِنَّمَـا א وَ. كُمْ عَمَالًوَلكِنْ أَصْوَبَ لَیْسَ یَعْنِي أَكْثَرَ عَمَالً
  ١٠٧٣.אلْحَسَنَةُوَ

تر אسـت و درسـتی عمـل همانـا      لكه مقصود عمل درستتر نیست، ب مقصود، عمل بیش
  .אست کو نیّت صادق و كار نیترس אز خدא 

تأكید دאشت كه ) وآله علیه אهللا لیص(و رسول خدא  .درستی عمل میزאن אست و نه فرאوאنی عملאین  بر بنا
  :فرمود پیروאنش به درستی عمل אهتمام دאشته باشند و می

  ١٠٧٤.سَلُوهُ مَعَ אلسَّدَאدِ سَدَאدَ אلْعَمَلِسَلُوא אللَّهَ אلسَّدَאدَ وَ

  .אز خدא درستی بخوאهید و همرאه آن، درستی عمل رא درخوאست نمایید

كمّیـت و   ۀهـا آن אسـت كـه در آن بـه كیفیـت אمـور توجّـه شـود و אز سـیطر          אین بهترین تصـمیم  بر بنا
ـ  א ها آن ا در كیفیته אرزش برنامه کمال ١٠٧٥.محض رهایی یافته باشد گرאیی كمّیت אنبـوهی   ۀست و نـه در אرאئ

سـت كـه אصـل بـر     א אین سخن به معنای نفی كمّیت نیست بلكه بدین معنا. كمّیت ۀرقم و عدد ناشی אز سیطر
) آلـه و علیـه  אهللا لیص(باره رسول خدא  در אین. ها و אعمال باید بدאن باشد گیری كیفیت אست و אهتمام در تصمیم
  ١٠٧٦:رموددر وصایای خود به אبوذر غفاری ف

كَیْـفَ  وَ  یَقِلُّ عَمَلٌ بِـالتَّقْوی أَشَدَّ אهْتِمَامًا مِنْكَ بِالْعَمَلِ، فَإِنَّهُ لَا   كُنْ بِالْعَمَلِ بالتَّقْوی! یَا أَبَاذَرٍّ
  ١٠٧٧؛﴾إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ אللَّهُ مِنَ אلْمُتَّقِینَ﴿: وَجَلَّ یَقُولُ אللَّهُ عَزَّ! یَقِلُّ عَمَلٌ یُتَقَبَّلُ

                                                                                                                                            
بخشـد و بـه    یبه هر کس که بخوאهد حکمت مـ ] خدא[ ؛کثِیرאً یُؤْتِي אلْحِکمَةَ مَنْ یَشَاءُ وَمَنْ یُؤْتَ אلْحِکمَةَ فَقَدْ أُوُتِي خَیْرאً﴿. ١٠٧١

  .۲۶۹ /بقره؛ ﴾فرאوאن دאده شده אست یهرکس حکمت دאده شود، به یقین خیر

  .۲ /ملک. ١٠٧٢

  .۱۶، ص ۲، ج يאلکاف. ١٠٧٣

  .۱۶۱ص ، ۵، ج אلوسائل כمستدر؛ ۲۲۳، ص אالشعثیات. ١٠٧٤

. ه ۱۳۶۵، یمحمد کاردאن، چاپ دوم، مرکز نشر دאنشـگاه    یعل ۀ، ترجمزمان آخر عالئم و کمّیت ۀسیطرگنون،  رنه: ک.ر. ١٠٧٥
  .۵۶ـ  ۶۲ص  ،ش

  .۱۹۹، ص אلدین أعالم؛ ۶۲، ص ۲، ج אلخوאطر تنبیه؛ ۴۶۸، ص خالقאأل مکارم. ١٠٧٦

  .۲۷ /مائده. ١٠٧٧
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زیرא هیچ عملی با تقوא  ؛ترین אهتمامت در عمل با تقوא باشد تا عمل صرف بیش ،אبوذر אی
محسـوب شـود؟ كـه     کאنـد ] خدא[شود و چگونه عملِ مورد پذیرش  محسوب نمی کאند

  .»پذیرد می فقط אز تقوאپیشگانجز אین نیست كه خدא «: فرماید جلّ می و خدאی عزّ

آن نیز بسیار  کبرخوردאر باشد و در אین صورت אندكیفیت درست بخش و ماندنی אست كه אز  عملی نتیجه
  :وאرد شده אست )אلسالم علیه(مؤمنان  در سخنان אمیر. شود كند و بالنده می زیرא رشد می ؛אست

  ١٠٧٨.یَضْمَحِلُّ אلْكَثِیرُ فَیَذْهَبُنْمَی אلْقَلِیلُ فَیَكْثُرُ، وَقَدْ یَ

  .رود شود و אز بین می و چیز بسیار نابود می شود كند و بسیار می رشد می کگاه چیز אند

آن عملی ماندگار  ۀت אمور توجّه אساسی دאشت تا نتیجگیری باید به كیفی گیری در هر تصمیم با אین جهت
به فرمودۀ  .نخست אهمیت אست نه جوאنب كمّی آن ۀر هر تصمیم جوאنب كیفی آن در درجپس د. و بالنده باشد

  :)אلسالم علیه(אمام علی 

  ١٠٧٩.إِعْرَאبِ אلْأَقْوَאلِ  إِعْرَאبِ אلْأَعْمَالِ أَحْوَجُ مِنْكُمْ إِلَی  إِنَّكُمْ إِلَی

  .ها ترید تا به אِعرאب قول ها محتاج گمان شما به אِعرאب عمل بی

  .گیری باید مورد توجه جدی قرאر گیرد אین، عنایت به کیفیت אمور در تصمیم بر بنا

  برאی مطالعۀ آزאد

   گیری تصمیمقاطعیت در 

رسد كه تصمیمی  گیری عنوאن شد، وقت آن فرא می پس אز אنجام دאدن آنچه به عنوאن برخی مبانی تصمیم
آورאن אلهی و אوصـیای آنـان    های مدیریتی پیام אز ویژگی. درنگ گرفته شودتردید و قاطع و به دور אز سستی و 
كـه   هـای قـوی بودنـد، چنـان     زم و אرאدهعـ  آنـان مـدیرאنی صـاحب   . گیری بـوده אسـت   قدرت אیشان در تصمیم

  :قاصعه در توصیف אیشان فرموده אست ۀدر خطب )אلسالم علیه(مؤمنان  אمیر

خدאوند پیـامبرאن خـویش رא אز    ١٠٨٠؛وَلكِنَّ אللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ رُسُلَهُ أُولِي قُوَّةٍ فِي عَزَאئِمِهِمْ
  .قوی قرאر دאد هنظر عزم و אرאد

چه به حـق تصـمیم گرفتـه    ی אستوאر عمل كردند و هرگز در آنو هدאیت بندگان با عزمخلق  ۀآنان در אدאر
هایش محكم  ر تمام دورאن رسالت خود در تصمیمد) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא . بودند، سستی نشان ندאدند

 نمؤمنـا  אمیـر . و אستوאر بـود و همـین אمـر אز جملـه عوאمـل موفقیـت و رشـد و گسـترش سـریع אسـالم بـود           
  :آن حضرت رא چنین توصیف كرده אست )אلسالم علیه(

سُـولِكَ אلْخَـاتِمِ لِمَـا    رَمُحَمَّدٍ عَبْدِכَ وَ  كَاتِكَ عَلَیبَرَ  نَوَאمِيَعَلْ شَرَאئِفَ صَلَوَאتِكَ، وَאللَّهُمَّ אجْ
אمِغِ صَـوْلَاتِ  وَאلـدَّ  شَـاتِ אلْأَبَاطِیـلِ  אفِعِ جَیْאلدَّوَ بِالْحَقِّ غَلَقَ وَאلْمُعْلِنِ אلْحَقَّאلْفَاتِحِ لِمَا אنْسَبَقَ وَ

                                                 
  .۱۲، ص ۷۸، ج אألنوאر بحار؛ ۵۶، ص אلسّؤول مطالب. ١٠٧٨

  .۲۶۲، ص ۱، ج אلحکم غرر. ١٠٧٩

  .۱۹۲ ۀخطب، אلبالغه نهج. ١٠٨٠
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لَـا  فِي مَرْضَاتِكَ غَیْرَ نَاكِلٍ عَـنْ قُـدُمٍ وَ   אًبِأَمْرِכَ مُسْتَوْفِز اًمَا حُمِّلَ فَاضْطَلَعَ قَائِمكَ אلْأَضَالِیلِ
  ١٠٨١.وَאهٍ فِي عَزْمٍ

د گـردאن، كـه   ها رא خاصِّ بنده و پیـامبر خـو   بهترین درودها و پربارترین بركت ،بار خدאیا
.  ـرحمـت بـر مـردم زمـین       ـدرهـای بسـته     ۀمِ پیامبرאن پیشـین אسـت و گشـایند   خات

كـه   چنـان . نشوكت گمرאها ۀكوبند طغیان و درهم ۀحق با برهان، فرونشانند ۀكنند آشكار
در אنجـام  .  ـبگذאشـت    ،چنـان كـه بایـد    ،و حق رא ـאو بارِ رسالت رא نیرومندאنه بردאشت  

گردאن و نه در عزمـی سسـت و   אت پویا نه אز אقدאمی رو خشنودیر طلب پا، و دفرمانت بر
  .ناتوאن

 مؤمنـان  אمیـر . אیسـتاد  گرفت قاطع بر تصمیم خـود مـی   وقتی تصمیم می) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא 
  :گیری فرموده אست قاطعیت در تصمیم ۀبار رد )אلسالم علیه(

تأمل كن تا دورאندیش باشی و چـون جوאنـب كـار     ١٠٨٢؛زِمْرَوِّ تَحْزُمْ فَإِذَא אسْتَوْضَحْتَ فَاجْ
  .روشن شد قاطعانه عمل كن

  :وאرد شده אست )אلسالم علیه(كه אز אمام علی  گیری پیروزی אست، چنان گونه تصمیم אین ۀنتیج

آن پیـروزی   ۀگیری دورאندیشی و میـو  אصل تصمیم ١٠٨٣؛ثَمَرَتُهُ אلظَّفَرُأَصْلُ אلْعَزْمِ אلْحَزْمُ وَ
  .تאس

  گیری توكّل در تصمیم

  :گیری قاطع و אستوאر به אو توكّل كند אش فرمان دאد كه پس אز تصمیم خدאی متعال به پیامبر گرאمی

  ١٠٨٤﴾فَإِذَא عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَی אللَّهِ﴿

 یعنی تمام אمور خود رא به خدא بسپارد و به אو אعتماد نماید و به تدبیر אو אطمینان حاصـل كنـد كـه معنـای    
در آغـاز   ؛خوאنـده אسـت   אش رא بـه توكّـل فـرא    های گوناگون فرستاده خدאوند در موقعیت ١٠٨٥.توكّل همین אست

  :دعوت همگانی فرمود

אخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ אتَّبَعَكَ مِنَ אلْمُؤْمِنِینَ فَإِنْ عَصَوْכَ فَقُـلْ  عَشِیرَتَكَ אلْأَقْرَبِینَ وَ أَنْذِرْوَ﴿
و  .و خویشـان نزدیكـت رא هشـدאر دِه   ؛ تَوَكَّلْ عَلَی אلْعَزِیزِ אلـرَّحِیمِ تَعْمَلُونَ وَءٌ مِمَّا  ي بَرِيإِنِّ

و אگـر تـو رא نافرمـانى     אند، بال خود رא فرو گستر برאى آن مؤمنانى كه تو رא پیروى كرده
  .١٠٨٦﴾عزیز مهربان توكّل كن] خدאى[و بر  ».بیزאرم ،كنید  یمن אز آنچه م«: كردند بگو

                                                 
  .۷۲ ۀهمان، خطب. ١٠٨١

  .۳۴۱ـ  ۳۴۲، ص ۷۱، ج אألنوאر بحار. ١٠٨٢

  .۴۱۷، ص ۲، ج אلحکم غرر شرح. ١٠٨٣

  .۱۵۹ /عمرאن آل. ١٠٨٤

، אلمحیط قاموس؛ ۳۸۷ـ   ۳۸۸، ص ۱۵، ج אلعرب لسان؛ ۱۳۶، ص ۶، ج אللغة مقاییس معجم؛ ۱۸۴۵ص  ،۵، ج אلصحاح. ١٠٨٥
  .۶۷، ص ۴ج 

  .۲۱۴ـ  ۲۱۷ /شعرאء. ١٠٨٦
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 ۀخـدאی سـبحان رא بـر אرאد    ۀهای نفس خـود رא دور دאرد و אرאد  ر خدא توكّل كند و אز فرمانآری هر كس ب
خوאهد بر عملی كه خود دوست دאرد ترجیح دهـد، خدאونـد كفیـل אو     خود مقدّم دאرد و عملی رא كه خدא אز אو می

شود و  اب بدو منتهی میزیرא خدאی متعال آخرین سبب אست كه تمامی אسب ؛خوאهد بود و אمور אو رא كفایت كند
سعادت  ۀن كسی رא به مقتضای فطرتش كه مایآورد و خدאوند چنی در نتیجه وقتی چیزی رא אرאده كند، به جا می

  :خدאوند فرموده אست ،אین بر بنا ١٠٨٧.رساند ست میא אو

كس بـر خـدא אعتمـاد كنـد אو     و هر ؛ مَنْ یَتَوَكَّلْ عَلَی אللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ אللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِوَ﴿
  .١٠٨٨﴾رساننده אست  خدא فرمانش رא به אنجام . برאى وى بس אست

یكـی   :گونـه אسـباب دאرد  هایش نیاز به دو زندگی و برنامه حقیقت אمر آن אست كه אنسان برאی موفقیت در
مقصـد و   برאی رسـیدن بـه  رא كه אنسان علل و אسباب طبیعی  پس אز آن. عی و دیگری אسباب روحیאسباب طبی

ماند مگر فرאهم نبودن علل و אسباب روحی  هدف خود فرאهم ساخت دیگر مانعی در رאه وصول אو به هدف نمی
و چون بر خدא توكّل نماید، . ها غضب، سفاهت، بدبینی و مانند אین خردی، אز قبیل سستی אرאده، ترس، אندوه، بی

چیز بر אو چیره نیست و אو سببی אسـت كـه     خود رא به حقیقت هستی و سبب אصلی متصل كرده אست كه هیچ
پس چنین אنسانی با توكّل به خدא אز نظـر  . شود چیز نمی  אی אست كه مغلوب هیچ برتر אز אو سببی نیست و אرאده

شود و بـه موفقیـت    شود كه مغلوب هیچ عامل دیگری نمی אرאده و سایر صفات روحی چنان قوی و نیرومند می
كند و  چیز چون توكّل، آدمی رא محكم و אستوאر نمی هیچ ،אین بر بنا ١٠٨٩.گردد می قطعی و سعادت حقیقی نایل
  :شیخ صدوق به אسناد خود آورده אست. سازد אسباب توفیقش رא فرאهم نمی

توكّل بر خـدא  » مَا אلتَّوَكُّلُ عَلَی אللَّهِ؟«: אز جبرئیل پرسید) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא 
عْطِـي وَلَـا یَمْنَـعُ    لَا یُوقَ لَا یَضُرُّ وَلَا یَنْفَعُ وَאلْعِلْمُ بِأَنَّ אلْمَخْلُ« :دچیست؟ و אو چنین پاسخ دא

وَلَـمْ  لَمْ یَرْجُ یَعْمَلْ لِأَحَدٍ سِوَی אللَّهِ وَفَإِذَא كَانَ אلْعَبْدُ كَذلِكَ لَمْ  مَالُ אلْیَأْسِ مِنَ אلْخَلْقِאسْتِعْوَ
  ١٠٩٠».فَهذَא هُوَ אلتَّوَكُّلُ فِي أَحَدٍ سِوَی אللَّهِ طْمَعْلَمْ یَیَخَفْ سِوَی אللَّهِ وَ

كه مخلوق زیان و سودی نرساند و نبخشد و باز ندאرد، و چشم אمید بـه خلـق    تن آندאنس
ندאشتن، پس چون بنده چنین باشد، جز برאی خدא كار نكند و جز به אو אمید نبندد و جز אز 

  .אست אو نترسد و جز به אو دل نبندد، كه אین توكّل

. گاه אست وكّل بهترین تكیهسازد كه ت هایش محكم و אستوאر می توكّلی אست كه آدمی رא در تصمیم چنین
  :در وصایای خود به אبوذر غفاری فرمود) وآله علیه אهللا لیص(رسول خدא 

  ١٠٩١.وَجَلَّ إِنْ سَرَّכَ أَنْ تَكُونَ أَقْوَی אلنَّاسِ فَتَوَكَّلْ عَلَی אللَّهِ عَزَّ !یَا أَبَاذَرٍّ

  .بر خدא توكّل كن ،אگر دوست دאری كه نیرومندترین مردمان باشی ،אی אبوذر

  .بخش אست تصمیمی رشید و אستوאر و نتیجه ،بر אساس مبانی یادشده گرفته شود تصمیمی كه

                                                 
  .۳۱۴، ص ۱۹، ج אلمیزאن  تفسیر. ١٠٨٧

  .۳ /طالق. ١٠٨٨

  .۶۵، ص ۴، ج אلمیزאن  فسیرت. ١٠٨٩

  .۲۰، ص ۷۷، ج ۱۳۸، ص ۷۱، ج אألنوאر  بحار؛ ۲۶۱، ص خبارאأل  معاني .١٠٩٠

  .۲۰۰، ص אلدین  أعالم؛ ۶۳، ص ۲، ج אلخوאطر  تنبیه؛ ۴۶۸، ص خالقאأل  مکارم. ١٠٩١


