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»   «

نکات کلی برای تنظیم مقاله. 1

که برای آماده سازی مقاله جهت چاپ در مجله ی » « نکات زیر به دقت لحاظ  الزم است 

شود:

که در یکی از عرصه های علوم قرآن و حدیث و یا مباحث میان رشته ای . 1 در این دو فصلنامه، مقاله ای انتشار می یابد 
علوم قرآن و حدیث با سایر علوم نگاشته شده باشند.

متن مقاله ی ارسالی به زبان فارسی باشد. مجّله از چاپ ترجمه ی مقاله معذور است، مگر اینکه ترجمه همراه نقد و . 2
تحقیق باشد.

مقاله ی ارسالی در نشریه ای دیگر به چاپ نرسیده یا برای چاپ فرستاده نشده باشد.. 3

مقاله ی فرستاده شده تحقیقی و مستند و بر اساس معیارهای پژوهشی باشد.. 4

حجم مقاله از 20 صفحه فراتر نرود.. 5

مقاله با فاصله ی کافی میان سطور و خوانا، با برنامه ی Microsoft Word تایپ شده و فقط از طریق پست الکترونیکی . 6
کثر بعد از ده روز انجام خواهد گرفت. به مجّله ارسال شود، اعالم وصول پس از دریافت مقاله از همین طریق حدا

ذکر مشخصات کامل نویسنده یا نویسندگان، تعیین نویسنده ی مسئول مقاله، به همراه نشانی کامل، شماره تماس و . 7
درجه ی علمی هریک به همراه اسکن حکم کارگزینی ضروری است.

در صورتی که نویسنده دارای مدرک پایین تر از استادیاری باشد، انضمام اسم یک استادیار ضروری است. . 8
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مقاله باید مشتمل بر بخش های زیر باشد:. 9

چکیده، کلیدواژه ها، مقدمه، بدنه ی اصلی، نتیجه و فهرست منابع.

ج معادل انگلیسی اسامی و اصطالحات مهجور، مقابل عبارت و در پرانتز ضروری است.. 10 در

ارجاعات در داخل متن با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال نشر، شماره ی جلد و صفحه، در داخل پرانتز درج گردد.. 11

فصلنامه حق رد یا قبول و ویراستاری مقاله را برای خود محفوظ می دارد و از با زگردندان مقاله ی دریافتی معذور است.. 12

مقاله ها بعد از ارزیابی اولّیه، داوری می شود و پس از تأیید برای چاپ آماده می گردد و در این صورت دو نسخه به . 13
نویسندگان مقاله تقدیم خواهد شد.

مقاله های چاپ شده صرفًا بیانگر دیدگاه نویسندگان و صّحت نوشتارهای علمی نیز با آنها است. . 14

شیوه نامه ی ساختاری . 2

پژوهشگران و نویسندگان محترم مناسب است به منظور سهولت ارزیابی، آماده سازی و چاپ مقاله ها، نکات ذیل را 

کنند: رعایت 

در تدوین مقاله الزم است این ترتیب رعایت شود:

الف( عنوان مقاله: ناظر به موضوع تحقیق باشد، به صورت کوتاه و رسا درج گردد.

ب( مشخصات نویسنده: ذکر نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به همراه رتبه ی علمی و سازمان وابسته الزامی 
است.

ج( چکیده: قریب به 100 تا 150 واژه به زبان فارسی و انگلیسی به گونه ای که نمایانگر شرح مختصر و جامعی از محتویات 
نوشتار شامل: بیان مسأله، هدف، ماهیت پژوهش و نکته های مهم نتیجه ی بحث باشد.

کار جستجوی الکترونیکی را  که نقش نمایه و فهرست را ایفا می کنند و  کلماتی  کثر تا 6 واژه از میان  کلیدواژه ها: حدا د( 
آسان می سازند.

هـ ( درختواره ی مقاله: ارائه ی طبقه بندی محوری ترین مطالب مقاله. 



5 شیوه نامه ی ساختاری و نوشتاری برای تنظیݠم و ارسال مقاله

ح مسأله: در آن به هدف پژوهشگر از پژوهش و انتشار آن و نیز به زمینه های قبلی پژوهش و ارتباط آنها  و( مقدمه یا طر
با موضوع نوشتار به صورت واضح اشاره شود.

ز( بدنه ی اصلی مقاله: در نگارش بدنه ی اصلی مقاله رعایت نکات زیر ضروری است:

گراف )بند( حاوی یک . 1 که هر پارا گراف بندی شده باشد، به گونه ای  که متن اصلی است، پارا بدنه ی مقاله 
موضوع مشخص باشد.

هر دسته از موضوعات مرتبط در ذیل یک عنوان خاص قرار بگیرند.. 2

هر دسته از عناوین، ذیل عنوان کلی تر قرار بگیرند، به نوعی که مجموعه ی مقاله از شاکله ی منسجم برخوردار . 3
بوده و تقدیم و تأخیر مطلب در آن رعایت شده باشد.

گیومه )»«( قرار داده شود. نقل به . 4 که مطلبی عینًا از منبعی نقل می شود، ابتدا و انتهای مطلب،  در مواردی 
ج گیومه ندارد. مضمون نیازی به در

هر مطلب نقل شده باید به منبعی ارجاع داده شود.. 5

در ذکر مرجع نکات زیر رعایت گردد:. 6

 به جای ذکر مراجع در پاورقی یا پایان هر مقاله، در پایان هر نقل قول مستقیم یا غیرمستقیم، مرجع مورد 	
نظر بدین صورت ذکر می شود: )نام خانوادگی مؤلف، سال انتشار، شماره جلد و صفحه(. در صورتی که نام 
خانوادگی مؤلف مشترک است، باید اسم وی هم مورد اشاره قرار گیرد. در صورتی که از شخص مورد نظر در 
یک سال، دو اثر یا بیشتر منتشر شده و در مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، با آوردن حروف الفبا بعد از 

سال انتشار میان دو اثر تفکیک صورت گیرد؛ 

 گر از یک نویسنده بیش از یک اثر استفاده شده است، ذکر منبع بدین شکل صورت می گیرد:	 ا

)نام خانوادگی، سال انتشار اثر اول، شماره ی صفحه و سال انتشار اثر دوم، شماره ی صفحه(؛

 در صورتی که به دو اثر مختلف با مؤلفان متفاوت ارجاع داده شود، به این صورت به آن دو اشاره می گردد:	
)نام خانوادگی، سال انتشار، شماره ی صفحه/ نام خانوادگی، سال انتشار، شماره ی صفحه(؛

 گر مؤلفان یک اثر بیش از سه نفر باشند، فقط نام خانوادگی یک نفر آورده می شود و با ذکر واژه »دیگران« 	 ا
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به سایر مؤلفان اشاره می گردد.

که نویسنده آنها را در مقاله اش  کلمه، حاوی جمع بندی و خالصه گیری از مهم ترین مسایلی  هـ( نتیجه: حدود 100 تا 200 
ح و بسط داده است. به طور مستند شر

کرده است.   که نویسنده در مقاله اش به آنها استناد نموده و یا از آنها نقل مطلب  کتب و مقاله هایی  ی( فهرست منابع: 

منابع مورد استفاده می بایست به صورت زیر تنظیم شود:

گانه بر اساس حروف الفبا )نام خانوادگی( تنظیم گردد.	  فهرست منابع در پایان مقاله و در صفحه ای جدا

کتاب: نام خانوادگی، نام، عنوان کتاب، نام مترجم/ مصحح، محل نشر، ناشر، نوبت چاپ، سال انتشار.	 

مقاله: نام خانوادگی، نام، »عنوان مقاله«، نام مجله، شماره ی مجله، سال انتشار.	 

منابع الکترونیکی: نام خانوادگی، نام، »نام مقاله«، آدرس اینترنتی.	 

منابع نامشخص: در صورت تألیف توسط مرکز یا مؤسسه، نام آن ذکر شود و در صورت عدم تألیف توسط نویسنده 	 
یا مؤسسه، با نام اثر آغاز می شود.

عدم تعیین برخی مشخصات: از الفاظ »بی جا« )بدون محل نشر(، »بی نا« )بدون ناشر(، »بی تا« )بدون تاریخ( 	 
استفاده شود.

شیوه نامه ی نوشتاری )دستور خط(. 3

بحث  کلمات  امالی  شیوه ی  درباره ی  که  است  فارسی  نگارش  مهم  موضوعات  از  یکی  خط  دستور  یا  رسم الخط 

که  است  الزم  است.  مؤّثر  بسیار  متن  زیبایی  همچنین  و  مطالعه  دّقت  و  سرعت  در  رسم الخطی  نکات  رعایت  می کند. 

نویسندگان محترم قبل از ارسال متن به مجله، مقاله ی خود را از دیدگاه نکات رسم الخطی مورد بازبینی و ویراستاری 

عنوان  با  متنی  در   _ می شوند  واقع  غفلت  مورد  موارد  از  بسیاری  در  که   _ الخط  رسم  نکات  مهم ترین  دهند.  قرار  دقیق 

با رفتن به صفحه ی  را  این متن  گردآوری شده است. شما می توانید  »شیوه نامه ی نوشتار« به صورت فشرده و مفید 

http://ehsanpouresmaeil.com/node/547                                                                               :اینترنتی زیر دریافت نمایید
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info@ehsanpouresmaeil.com 

چه نیک فرموده اند بزرگان مذهب بر مبنای فرمایش معصومان؟مهع؟ که در دین مقایسه نیست؛ چه عقل ما محدود 

است و مقایسه ها بر اساس تصورات و تعلقات شخصی ترسیم می شود. 

در روایت زیر شخص به دنبال مقایسه بین شرکت در تشیع جنازه و جلسه ی دانش آموزی است اما پیامبر اسالم؟ص؟ 

افق نگاه او و ما را متفاوت می کند:

َحّبُ ِإَلْیَك 
َ
ُهَما أ ّیُ

َ
ْو َحَضَر َمْجِلُس َعاِلٍم، أ

َ
؟ص؟ َفَقاَل: َیا َرُسوَل اهلِل، ِإَذا َحَضَرْت َجَناَزٌة أ ِبّيِ ْنَصاِر ِإَلی الّنَ

َ ْ
»َجاَء َرُجٌل ِمَن ال

ْلِف 
َ
ْفَضُل ِمْن ُحُضوِر أ

َ
َکاَن ِلْلَجَناَزِة َمْن  َیْتَبُعُها َو َیْدِفُنَها َفِإّنَ ُحُضوَر َمْجِلِس اْلَعاِلِم أ ْشَهَد؟ َفَقاَل َرُسوُل اهلِل؟ص؟: ِإْن 

َ
ْن أ

َ
أ

ِکیِن،  ُق ِبَها َعَلی اْلَمَسا
َ

ْلِف ِدْرَهٍمُ َتَصّد
َ
ْلِف َیْوٍم، َو ِمْن أ

َ
ْلِف َلْیَلٍة، َو ِمْن ِصَیاِم أ

َ
ْلِف َمِریٍض، َو ِمْن ِقَیاِم أ

َ
َجَناَزٍة، َو ِمْن ِعَیاَدِة أ

ْلِف َغْزَوٍة ِسَوى اْلَواِجِب َتْغُزوَها ِفي َسِبیِل اهلِل ِبَماِلَك َوَ ْفِسَك.
َ
ٍة ِسَوى اْلَفِریَضِة، َو ِمْن أ ْلِف ِحّجَ

َ
َو ِمْن أ

ِخَرِة َمَع 
ْ

ْنَیا َو ال
ُ

ّنَ اهلَل ُیَطاُع ِباْلِعْلِم، َو ُیْعَبُد ِباْلِعْلِم، َو َخْیُر الّد
َ
 َماَعِلْمَت أ

َ
ْیَن َتَقُع َهِذِه اْلَمَشاِهُد ِمْن َمْشَهِد َعاِلٍم؟! أ

َ
َو أ

ِخَرِة َمَع اْلَجْهل ؟! )فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ج 1، ص12(
ْ

ْنَیا َو ال
ُ

اْلِعْلِم، َو َشّرُ الّد

کنم یا در مجلس  گر بنا باشد جنازه اى را تشییع  کرد: اى رسول خدا! ا یکی از انصار نزد رسول خدا؟ص؟ آمد و عرض 

کسانی  گر  کدام یک از این دو بیشتر دوست دارى؟ رسول خدا؟ص؟ فرمود: ا درس دانشمندى حاضر شوم، حضور مرا در 

ک بسپارند، حاضر شدن در مجلس مرد دانشمند از هزار تشییع جنازه، و دیدار  که در پی جنازه رفته و آن را به خا باشند 

از هزار بیمار، و قیام به عبادت در هزار شب، و روزه داشتن در هزار روز، وصدقه دادن هزار درهم به بینوایان، و از هزار 
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حّج مستحبی، و از حضور در هزار جنگ در راه خداوند جز جنگ واجب، و دادن مال و جان در این راه، فضیلتی بیشتر دارد. 

که اطاعت و عبادت خدا نیز به علم است، و نیکی دنیا و  کجا به پاى حضور در مجلس عالم می رسد؟ آیا نمی دانی  اینها 

آخرت با علم است، و شّر دنیا و آخرت با جهل و نادانی؟!

    وقتی علم عظمتی این چنین دارد باید برای کسب آن تالش نمود و برای وجدان آن توسل تا »علم مصبوب« الهی بر 

کویر نادانی ما ببارد؛ بدان امید دفتر دیگر از مجله ی دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث را می گشاییم.
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با  معصومان؟مهع؟  روایات  تطبیقی  ارزیابی 
اقوال لغویان در مفردات آیات 1۰1 تا 2۰۰ سوره 

آل عمران دکتر غالمحسین اعرابی 
 دانشیار دانشکده الهیات
دانشگاه قم
golamhosein.Arabi@gmail.com

محمدصادق پیشوایی
)نویسنده مسئول(
دانش آموخته ی کارشناس ارشد
علوم قرآن و حدیث
دانشگاه قم
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مقدمات  از  قرآن،  آیات  مفردات  دقیق  فهم  و  واژه ها  لغوی  معنای  شناخت  چکیده: 
ع، از صدر اسالم تا به حال  اصلی فهم قرآن و تفسیر آن بوده و به خاطراهمیت این موضو

مکتوبات فراوانی در این مورد به رشته ی تحریر درآمده است.
کرم؟ص؟ و امامان معصوم؟مهع؟ اولین، بهترین و موثق ترین مفسراِن  اما می دانیم پیامبرا
مورد  در  مختلف  مناسبت های  به  هم  گاهی  و  ویژه  طور  به  گاهی  آنان  و  هستند  قرآن 
تفسیر  و  توضیح  در  که  روایی ای  منابع  به  مراجعه  لذا  کرده اند،  صحبت  قرآن  مفردات 
آیات بسیار  کرده اند، می تواند در فهم معنای  گردآوری  را  آیات قرآن، احادیِث  مفردات 

کارگشا بوده و روشن کننده تفسیرآیات باشد. 
بقیه ی  برای  و  شده  ذکر  مثال  عنوان  به  »تقوا«  و  »عصمت«  واژه های  مقاله،  این  در 
گفتار هم خالصه ی بررسی تمامی  مفردات سوره، خالصه ی مقاله آورده شده و در انتهای 

گردیده است. ج  واژگان مهم سوره، در جدولی در

کلید واژه ها: روایات، مفردات، ظاهر لغت، مصداق، اشتقاق.

پیشینه ی مقاله
دریافت:  ۱۳۹۵/۵/۱7
پذیرش: ۱۳۹۵/8/22





ارزیابی تطبیقی روایات معصومان؟مهع؟ با اقوال لغویان در مفردات آیات 1۰1 تا 2۰۰ سوره آل عمران

مقدمه . 1

      آشنایی با دانش مفردات و دانستن معنای صحیح از مفردات آیات قرآن، یکی از مقدمات مهم برای فهم قرآن 

می باشد.

کرده اند  کتاب های ویژه در زمینه ی مفردات قرآن، تالش  کتاب های لغت و نیز  لذا قرآن پژوهان همواره با مراجعه به 

کرده و از  گر قرآن پژوهان فقط به آرای لغویان توجه  که ا کنند، اما بسیار واضح است  تا به معنای آیات قرآن دسترسی پیدا 

ع غافل شوند، در بسیاری از موارد ممکن است به فهم صحیحی از آیات قرآن نرسند.  روایات معصومان؟مهع؟ در این موضو

کنار آرای لغویان، از مقدمات مهم، برای فهم آیات  نتیجه آن که مراجعه به روایات صادرشده از ناحیه معصومان؟مهع؟ در 

و در نتیجه تفسیرقرآن می باشد.

بیان مسأله. 2

اولیه  که مخاطبان  گونه ای  کتاب به زبان عربی فصیح و روشن نازل شده است، به       به تصریح خود قرآن، این 

کلمات و مفردات آن را درک می کردند. آنان بر اساس اصل  قرآن یعنی اعراب صدر اسالم، زبان آن را می شناختند و ظواهر 

حجیت ظواهر قرآنی به فهم ساده خود از آیات قرآن اعتماد داشتند و البته ریزبینی ها و موشکافی های دقیق هم در برخی 

کشف دقیق تِر ظواهر قرآن منجر می شد. که به  موارد توسط صحابه ی قرآن دان انجام می گردید 

به تدریج در طول تاریخ اسالم، علمای ادب و لغت عرب درجهت خدمت به قرآن و درک بهتر مفاهیم قرآن توسط 

گرفت.  کار وسعت  عموم مردم، شروع به تدوین لغت نامه های عربی و نیز لغت نامه های قرآنی نمودند و به مرور زمان این 



، سال چهارم، شماره ی هفتم، بهار و تابستان ۱4۱۳۹۶

کالم معروف »اهُل البیِت ادری بما فی البیت« )مجلسی محمد باقر، 1403ق، ج50، ص311( و  که به قول  اما می دانیم 

کلینی، 1429 ق، ج 8، ص 311(، مخاطبان اصلی قرآن اهل بیت پیامبر؟ص؟  »انما یعرُف القرآَن من خوطب به« )شیخ 

گاه ترند! که قرآن در خانه ی آنان نازل شده و اهل خانه به آن چه در خانه هست از بقیه آ هستند و آنان هستند 

که ایشان فرمودند: به خدا قسم! من در تمام مواقع نزول  در حدیث بسیار معروف از امیرالمومنین علی؟ع؟ می خوانیم 

کسی نازل شد، در روز نازل  که هر آیه ای در چه موردی، در چه مکانی، در مورد چه  قرآن همراه پیامبر؟ص؟ بودم و می دانم 

کوه نازل شد یا در دشت! )سلیم ابن قیس هاللی، 1405ق، ج2، ص802(. این گونه احادیث و حقایق  شد یا در شب، در 

گاه مردم عادی یا  که هر  که بهترین معلم و مفسر قرآن همان معصومان؟مهع؟ هستند  تاریخی در صدر اسالم بیان گر آنست 

کمال تواضع و در حد فهم مخاطبان، معنای  گران قدر از آنان در مورد معنای آیه ای سئوال می کردند؛ ایشان با  صحابه ی 

آیات قرآن را توضیح می دادند.

کامل به معانی و حقایق قرآن را در  خالصه این که معلمان اصلی قرآن معصومان؟مهع؟ بودند و خداوند سبحان علم 

گاهی هم به صورت مستقل به بیان معانی مفردات و  گاهی در پاسخ به سئوال مردم و  اختیارآنان قرار داده بود. لذا آنها 

تفسیرآیات قرآن می پرداختند.

فرضیه ها. 3

     فرضیه ی اول: به نظر می رسد محتوای روایات صادر شده از ناحیه معصومان؟مهع؟ ناظر به همان معنای لغوی و 

که با دیدگاه لغویان تطابق دارد. عرفی مفردات می باشد 

فرضیه ی دوم: برخی از روایات از لحاظ مفهومی، با اقوال لغویان مطابقتی ندارند و ناظر به معنای تأویلی و یا مصداقی 

و یا باطنی مفردات قرآن می باشد.

اشتقاق  واژگان معرب،  لهجه ی قوم عرب،  به  بیشتر  تبیین مفردات،  در  لغویان  که  به نظر می رسد  فرضیه ی سوم: 

گذرکرده اند و با توجه به ظرفیت اشخاص و نیاز  لغت و سایر علوم لغت توجه نموده اند، ولی اهل بیت؟مهع؟ غالبًا از این حد 
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که مردم در خود احساس می کردند، به تبیین مراد خداوند متعال از واژگان قرآن، با عبور از معنای ظاهری آنها  و سؤالی 

پرداخته اند.

پیشینه ی پژوهش. 4

از  استفاده  بر  قرآن پژوهان عالوه  کنون،  تا  گذشته  از  کریم،  قرآن  فهم  در  مفردات  ناپذیر  انکار  نقش  به  توجه  با       

سطوح  در  را  متعدد  لغوی  کتاب های  قرآن،  مفردات  زمینه ی  در  ویژه ای  طور  به  عربی،  لغت  کتاب های  و  فرهنگ ها 

کرد: که از مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره  مختلف، به رشته ی تحریر در آورده اند 

کتاب العین، خلیل ابن احمد فراهیدی   -1

2- مفردات الفاظ قرآن، حسین ابن احمد راغب اصفهانی 

کلمات القرآن، حسن مصطفوی  3- التحقیق فی 

کتاب های روایی مختلف و نیز در تفاسیر  کنده در  که به صورت پرا روایات معصومان؟مهع؟ در زمینه ی مفردات آیات نیز 

که روایات  ح شده اند، راهنمای خوبی برای قرآن پژوهان است، اما تحقیقی به شکل این مقاله  روایی در ذیل هر آیه مطر

کنون صورت نگرفته است و بدین لحاظ، این سبک  تا  کرده باشد،  با اقوال لغویان مقایسه  را  آیات  مربوط به مفردات 

کاماًل نوین است. پژوهش، 

اهمّیت و ضرورت. 5

که مفردات  گاهی از معنای صحیح و دقیق مفردات قرآن، یکی از ضروریات است، چرا      امروزه برای هر قرآن پژوهی، آ

کنارهم قرار دادن آنها، معنا و مفهوم آیات روشن می شود. پرده ی ابهام را از چهره ی آیه برداشته و از 

کنار روایات معصومان؟مهع؟، یکی از مقدمات ضروری برای پویندگان دانش های  بنابراین مراجعه به آرای لغویان، در 

کامل تر شده و مفسران برای بیان معانی آیات،  کار فهم آیات آسان تر و  گیرند،  کنار هم قرار  گر این دو در  قرآنی است. اما ا
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سریع تر و با اطمینان بیشتر عمل می نمایند.

گان نمونه. 6 بررسی واژ

 بررسی واژه ی »َیعَتِصم« در آیه ی ]آل عمران،101[ به عنوان نمونه اول:

ْسَتِقیٍم< نُتْم ُتْتلَی َعَلْیُکْم َءاَیاُت اهلِل َو ِفیُکْم َرُسوُلُه َو َمن َیْعَتِصم ِباهلِل َفَقْد ُهِدَی ِإلَی صَراٍط ّمُ
َ
َکْیَف َتْکُفُروَن َو أ >َو 

بر شما خوانده  آیات خدا  و(  گرفته اید،  قرار  اینکه )در دامان وحی  با  کافر شوید،  ترجمه: و چگونه ممکن است شما 

راهی  به  کس به خدا تمّسک جوید،  )بنابراین، به خدا تمّسک جویید!( و هر  او در میان شماست؟!  و پیامبر  می شود، 

راست، هدایت شده است.

بررسی منابع لغت . 1 . 6

1- العین )خلیل ابن احمد فراهیدی، بی تا، ج1، ص 313(:

، أي: َیدَفُع عنک. و اْعَتَصْمُت باهلل، أي: امتنعت به من الشر. و اْسَتْعَصْمُت، أي:  الِعْصَمة: أن َیْعِصَمک اهلُل ِمَن الّشِرّ

ْعَصْمُت، أي: لجأت إلی شی ء اعتصمت به 
َ
أبیت. و أ

کند. کند یا اینکه شّر را از تو دفع  العصمة: یعنی اینکه خداوند تو را از شّر حفظ 

کردم( ِاعَتَصمُت باهلل: ای: ِامتَنعُت به من الشّر )یعنی با عنایت خدا خود را از شّر حفظ 

َاعَصمُت: یعنی اینکه به چیزی پناه بردم.

2- تهذیب اللغة )محمدبن احمدازهری، بی تا، ج2، ص 34(:

کردن است( کالِم العرب: المنع )معنای اصلی عصمت، منع  العصمة فی 
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کرد.( ِاستعَصَم: اذا ِامتنَع و أبی )وقتی امتناع و خود داری 

3- معجم مقاییس اللغة )محمدبن احمدازهری، بی تا، ج 2، ص 34(:

کرد. گرسنگی حفظ  ع یعنی او را از  َعَصَمُه الطعاُم: َمَنَعُه من الجو

حسینی،  خسروی  غالم رضا  ترجمه ی  اصفهانی،  راغب  محمد  ابن  قرآن)حسین  الفاظ  مفردات  تحقیق  و  4-ترجمه 

1374 ش، ج 2، ص 608(:

اْعِتَصام : تمّسک و دست آویز چیزی است، در آیات زیر:

>َو اْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهلِل َجِمیعًا< )آل عمران،103(، >َو َمْن َیْعَتِصْم ِباهلِل < )آل عمران،101( 

گفت:>َفاْسَتْعَصَم< )یوسف،  کند.  گناه ورزیدن حفظ  که او را از  که چیزی را طلب می کند  گویی  ک،  اْسِتْعَصام : استمسا

کند و در آیه ی:>َو ال ُتْمِسُکوا ِبِعَصِم اْلَکواِفِر< )ممتحنه،1(1  گناه حفظ  که او را از  32( چیزی را خواست و به چیزی پناه برد 

گرفته شود. که با دست  کوزه و ظرف  ِعَصام : دسته 

کردن خدای، انبیا را به صورت های زیر: ِعْصَمُة النبیاِء: حفظ 

گردانیده است. گوهر مخصوصشان  کی  که از جهت صفا و پا اّول: عصمت انبیاء به آنچه را 

دوم: به فضائل جسمی و نفسانی.

سّوم: به نصرت و پیروزی و ثبات قدمشان.

کردن آرامش بر آنها و حفظ دلهاشان از دغدغه و عدم سکینه. چهارم: به وارد 

کافر نبایستی پیمان و علقه همسری باشد و شما به آنها اعتباری مگزارید. 1. - میان شما و زنان 
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گوید: که تأئیدشان نموده و شایسته شان داشته، خدای تعالی  پنجم: به توفیقی 

گزند مردم حفظ می کند و در امان می دارد.ِعْصَمة:  از  را  تو  اِس < )المائده،67( یعنی:خدای  الّنَ ِمَن  َیْعِصُمک  اهلُل  >َو 

چیزی است شبیه دستیاره و دستبند.

که تشبیهی است به دستبند سیمین و نقره گون  ِمْعَصم : مچ دست و جای دستیاره و سپیدی مچ دست و سر شانه ستور 

اعتصام: چنگ زدن به چیزی، ِاسَتعَصَم: کاری کرد که محفوظ بماند گویا در طلب راهی بود تا خود را از گرفتار شدن در 

گناه بود. در آیه ی >وال تمسکوا بعصم الکوافر<  گناه حفظ نماید، >َفاستعَصَم< )یوسف، 32( دنبال راه نجات و خالصی از 

)الممتحنه،10(، عصام یعنی: دستگیره.

قرار  این عزیزان  باطنی در وجود  که صفای  انبیاء توسط خداوند،  از  کردن  یعنی حفاظت  االنبیاء«  اصطالح »عصمة 

و  حفظ  راه  در  و  فرموده  تأیید  را  آنها  و  کرده  عنایت  بزرگان  این  به  ویژه ای  جسمی  فضائل  و  خصوصیات  سپس  داده، 

کی مصون فرموده  کرده و قلوبشان را از هر ناپا گردانیده و آرامش خاصی را بر آنان وارد  کدامنی، انبیاء را ثابت قدم و موفق  پا

گردن بند هم دارد. است. خداوند سبحان فرمود: >و اهلل یعصمک من الناس< )المائده،67( البته عصمه معنای 

5- لسان العرب )ابن منظور، بی تا، ج 12، ص 403(:

کرد. گناه حفظ  َعَصَم اهلل عبَدُه: یعنی اینکه خداوند بنده اش را از 

َعَصَمُه، یعِصُمُه َعصمًا: َمَنَعُه و وقاُه

6- تاج العروس من جواهر القاموس )زبیدی، بی تا، ج 17، ص 482(:

عصمُت اهلِل عبَدُه: َان یعصَمُه مّما یوِبُقُه

7- مجمع البحرین )طریحی، 1375 ش، ج 5، ص 347(:
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از امام سجاد؟ع؟ سؤال کردند که معنای معصوم چیست؟ فرمودند: کسی که به ریسمان الهی چنگ انداخته و ریسمان 

الهی همان قرآن است، و این دو، تا روز قیامت از هم جدا نمی شوند و امام به قرآن هدایت می  ند و قرآن هم به امام هدایت 

ذیَن 
َ
ُر اْلُمْؤِمنیَن اّل ْقَوُم َو ُیَبّشِ

َ
أ تي ِهَي 

َ
ِلّل که می فرماید: >ِإّنَ هَذا اْلُقْرآَن َیْهدي  می کند و این معنای قول خداوند؟زع؟ است 

َکبیرًا< )اإلسراء،9(. ْجرًا 
َ
ّنَ َلُهْم أ

َ
اِلحاِت أ َیْعَمُلوَن الّصَ

گردن  کردن،  کرده اند مثل: منع و امتناع، حفظ  8- نتیجه ی بحث لغوی: لغویان معانی مختلفی برای عصمت ذکر 

بند، اتصال به ریسمان الهی و مصونیت.

تفاسیر روایی. 2 . 6

1-البرهان فی تفسیر القرآن )بحرانی سید هاشم، 1416ق، ج 1، ص 667(:

 معصومًا«، امام؟ع؟ پاسخ 
ّ

هشام ابن حکم از امام صادق؟ع؟ سؤال می کند از معنای این حدیث »ِاّنَ االماَم الیکوُن اال

که به وسیله ی خداوند از تمامی محارم االهی محفوظ شده )المعصوُم هو الممتنُع باهلِل  کسی است  که: معصوم  می دهند 

من جمیِع محارِم اهلل( و سپس فرمودند: >و َمن یعتِصم باهلل فقد ُهِدَی الی صراٍط مستقیٍم< )آل عمران،101(

کاشانی، 1415ق، ج 1، ص364(: 2- تفسیر الصافی )فیض 

که اطاعت  کسی است  از امام صادق؟ع؟ در مورد این آیه ی )آل عمران ،101( سؤال شد و ایشان فرمودند: »معصوم 

کفران«. کر است بدون  می کند بدون عصیان، و همیشه بیاد خداست، بدون فراموشی، و شا

3- تفسیر نور الثقلین )عروسی حویزی، 1415ق، ج1، ص376(:

عن ابی عبداهلل؟ع؟ قال: أیما عبد أقبل قبل ما یحب اهلل؟زع؟ أقبل اهلل قبل ما یحب و من اعتصم باهلل عصمه اهلل، و 

کان  کانت نازلة نزلت علی أهل الرض فشملتهم بلیة  من أقبل اهلل قبله و عصمه لم یبال لو سقطت السماء علی الرض، لو 

ِمیٍن«.
َ
ِقیَن ِفي َمقاٍم أ کل بلیة، أ لیس اهلل؟زع؟ یقول: »ِإّنَ اْلُمّتَ في حزب اهلل بالتقوا من 



، سال چهارم، شماره ی هفتم، بهار و تابستان 20۱۳۹۶

کتاب الخصال عن أبي عبد اهلل؟ع؟ انه قال: »قال إبلیس: خمسة أشیاء لیس لي فیهن حیلة و سایر الناس في  في 

قبضتي، … و من اعتصم باهلل عن نیة صادقة و اتکل علیه في جمیع أموره«

که حیله ی  گفت: پنج چیز است  که فرمودند: »ابلیس  کتاب خصال شیخ صدوق هم آمده از قول امام صادق؟ع؟  در 

که از روی نیت صادق به خداوند پناه ببرد و در  کسی  کارگر نیست و بقیه ی مردم در دستِ  من هستند... و  من به آنها 

کند«. تمام امورش به خداوند تکیه 

امام  که  آورده  صدوق  شیخ  مرحوم  االخبار  معانی  از  نقل  به  حدیثی  ص378  ج1،  تفسیر،  این  در  هم چنین 

موسی ابن جعفر؟ع؟ از پدرش امام صادق؟ع؟ و ایشان از پدرش امام باقر؟ع؟ و او هم از پدرش امام سجاد؟ع؟ که فرمودند: 

که در ظاهر و خلقت )صورت بدنی و ظاهری  از خاندان ما نیست مگر آنکه معصوم باشد و عصمت طوری نیست  امام 

شخص( معلوم باشد تا بدان وسیله شناخته شود و به همین دلیل بایستی نّص بر آن وجود داشته باشد.

که: ای فرزند رسول خدا؛ معنای معصوم چیست؟ کردند  بعد از ایشان )امام سجاد؟ع؟( سؤال 

که به ریسمان الهی متصل است، و ریسمان الهی قرآن است و این دو یعنی امام و  کسی است  ایشان فرمودند: معصوم 

که به طرف قرآن هدایت و دعوت می کند و قرآن هم دعوت به  کسی است  قرآن از هم جدا نمی شوند تا روز قیامت؛ و امام 

ْقَوُم<، پس منظور 
َ
ِتي ِهَي أ

َ
که فرمود: >ِإّنَ هَذا اْلُقْرآَن َیْهِدي ِلّل امام و هدایت به آن می کند و این قو:ل خدای متعال است 

از عبارت »هَی اقوم« همان امامان معصوم؟مهع؟ هستند.

کاشانی، 1423ق، ج1، ص532(: 4- زبدة التفاسیر )مال فتح اهلل 

 فی مجامع اموره، یعنی اینکه اعتصام به خداوند را این گونه معنا 
َ
و من یعتصم باهلل: و من یتمّسک بدین اهلل او یلتِجأ

کارهایش به خداوند پناه ببرد. که به دین خدا چنگ بزند یا اینکه در تمام  کس  که: هر  کرده است 
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5- الدر النظیم)یوسف ابن حاتم الشامی، ص 248(:1

قال علی؟ع؟: … . و یقتضُی العقُل أن یکون هذا النُص منه؟ص؟ علی معصومٍ  الّن اهللَ عّزوجّل عصم رسوله من الزیغ و 

الزلل و الخطأ في القول و العمل، و نزهه عن أن یحکَم بالهوی و یمیَل إلی الدنیا 

کند، برای آنکه  که این نّص از پیامبر؟ص؟ بر معصوم تطبیق پیدا  یعنی: امام علی؟ع؟ فرمودند: … و عقل اقتضا می کند 

کندیا  کرده و او را از اینکه بر اساس هوای نفس حکم  گناه و لغزش و خطا در سخن و عمل حفظ  خداوند؟زع؟ رسولش را از 

کاملی  کرده است. طبق این حدیث شریف امیر المؤمنین علی؟ع؟ معصوم را به شکل  کند، منزه و مبّرا  تمایل به دنیا پیدا 

کرده اند: تعریف 

گناه و لغزش و خطا در قول و فعل، و نیز برّی از حکم دادن بر اساس هوای نفس و  که مصون از  کسی  معصوم یعنی 

تمایل به دنیا باشد.

نتیجه ی بحث لغوی و تفسیری واژه عصمت . 7

گهربار امامان معصوم؟مهع؟ صادر شده،  که از زبان  کرده اند با معنایی  که لغویان از واژه ی اعتصام و عصمت       معنایی 

کاربردهای آن وقتی به صورت حقیقت  گرچه در اصل، لغِت عصمت به معنی منع و جلوگیری است، اما در  یکسان است 

گرفت که معصومان؟مهع؟ فرموده اند و در یک جمله خالصه شده: »المعصوُم  ح می شود همان معنایی را خواهد  شرعیه مطر

هو الممتنُع باهلِل من جمیِع محارِم اهلل«

که از طریق روایت بدست می آید( وجود دارد، زیرا در لغت  بنابراین تناسب بین معنای لغوی و معنای روایی )معنایی 

گناه وجود دارد. منع آمده و در عصمت هم نوعی منع و امتناع از 

کتابخانه اهل بیت؟مهع؟ 1.   نک: نرم افزار 
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ابعاد تقوا طبق آیات قرآن:

1- تقوای مالی:

ْؤِمِنیَن< )البقره،278(. ُکنُتم ّمُ َبوْا ِإن  ُقوْا اهلَل َو َذُروْا َما َبِقَی ِمَن الّرِ ِذیَن َءاَمُنوْا اّتَ
َ
َها اّل ّیُ

َ
>َیأ

 َیْبَخْس ِمْنُه َشًیئًا...<)همان، 282(.
َ

ُه َو ال ِق اهلَل َرّبَ >... َو ْلَیّتَ

2- تقوای عاطفی:

 َسِدیًدا< )النساء،9(.
ً

ُقوْا اهلَل َو ْلَیُقوُلوْا َقْوال ًة ِضَعًفا َخاُفوْا َعَلْیِهْم َفْلَیّتَ ّیَ ِذیَن َلْو َتَرُکوْا ِمْن َخْلِفِهْم ُذّرِ
َ
>َو ْلَیْخَش اّل

3- تقوای سیاسی:

َکاَن َعِلیًما َحِکیًما< )الحزاب، 1(.  ُتِطِع اْلَکاِفِریَن َو اْلُمَناِفِقیَن ِإّنَ اهلَل 
َ

ِق اهلَل َو ال بِی اّتَ یَها الّنَ
َ
>َیأ

4- تقوای خانوادگی:

ِق اهلل...< )الحزاب،37(. ْمِسک َعَلْیک َزْوَجک َو اّتَ
َ
ْنَعْمَت َعَلْیِه أ

َ
ْنَعَم اهلُل َعَلْیِه َو أ

َ
ِذی أ

َ
>َو ِإْذ َتُقوُل ِلّل

5- تقوای اجتماعی:

ُکْم ُتْفِلُحون< )البقره ،189(.
َ
ُقوْا اهلَل َلَعّل ْبَواِبَها َو اّتَ

َ
ُتوْا اْلُبُیوَت ِمْن أ

ْ
>... َو أ

6- تقوای عملی:

ِشیٌد< )هود،78(.  َلْیَس ِمنکْم َرُجٌل ّرَ
َ
 تُخُزوِن فِی َضْیِفی أ

َ
ُقوْا اهلَل َو ال >...َفاّتَ

بررسی واژه ی »اّتقوا« در آیه ی )آل عمران ، 102(

ْسِلُموَن< نُتم ّمُ
َ
 َو أ

َّ
 تُموُتّنَ ِإال

َ
ُقوْا اهلَل َحّقَ ُتَقاِتِه َو ال ِذیَن َءاَمُنوْا اّتَ

َ
ا اّل یّهَ

َ
>َیأ
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که حق تقوا و پرهیزکاری است، از خدا بپرهیزید و از دنیا نروید، مگر  گونه  که ایمان آورده اید؛ آن  کسانی  ترجمه: ای 

کنید( . گوهر ایمان را تا پایان عمر، حفظ  اینکه مسلمان باشید! )باید 

الف( منابع لغوی: 

1-مجمع البحرین ) طریحی، 1375 ش، ج 1، ص 451(:

الطاعة و  ُقوِن)البقره، 41(. و  َفاّتَ اَي  ِإّیَ َو  الهیبة و منه قوله تعالی:  ِلَمعاٍن: الخشیة و  العزیز جاءت  الکتاب  التقوا في  و 

کما قیل- هي  القلوب عن الذنوب، و هذه-  ُتقاِتِه< )آل عمران، 102(. و تنزیه  ُقوا اهلَل َحَق  >اّتَ العبادة و منه قوله تعالی: 

ولِئک ُهُم اْلفاِئُزوَن< )نور،52(
ُ
ْقِه َفأ الحقیقة في التقوا دون الولین، قال تعالی: >َو َمْن ُیِطِع اهلَل َو َرُسوَلُه َو َیْخَش اهلَل َو َیّتَ

یعنی: تقوای در قرآن به چند معنا آمده: خشیت و هیبت مثل>و ِاّیاَی فاتقون< ]2،41[ و نیز طاعت و عبادت مثل>اتقوا 

که در واقع حقیقت تقوا همان است. گناه هم به کار رفته  کردن قلب از  ک  اهلل حقّ  ُتقاقِتِه< ]3،102[ و در معنای پا

کردن و نگاه داشتن مثل: اللهم اجعله وقایًة لمحمٍد؟ص؟: ای حفظًا لهُ   وقایه: حفظ 

قاُء )الصید(: نکشتن صید … . ِاَتّ

2- العین )فراهیدی، بی تا، ج 5، ص 238(:

 ما وقی شیئًا فهَو ِوقاٌء لُهو وقایٌة
ُ

کّل و 

، تقوا در اصل وقوی بوده است. : رجلٌ  وقّیٌ رجٌل تقّیٌ

3- تهذیب اللغه )ازهری، بی تا، ج9، ص 278(:

َن اهلِل ِمن َواٍق< )الرعد،34( واٍق: ای من دافعٍ  َشّقُ َو َما لُهم ّمِ
َ
ْنَیا َو َلَعَذاُب ااْلِخَرِة أ

ُ
>لُهْم َعَذاٌب فِی الَحَیوِة الّد

کردن  وقایه = دفع 
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4- لسان العرب )ابن منظور، بی تا، ج 15، ص403(:

که به وسیله ی او دشمن  کسی است  … . فی الحدیث »إّنما االماُم جّنه ٌی ُیتّقی بِه و یقاتل ِمن ورائِه« یعنی: این که امام 

دفع می گردد و مردم پشت سر او می جنگند.

پس در اینجا هم َوقی= َدَفَع

5- فرهنگ ابجدی )فؤاد افرام بستانی، 1375ش، ج 2، ص 992(:

گونه  کرد، بنابراین وقایه نگه داشتن از هر  وقی - وقایه ًی و وقیًاو واقیه ًی ]وقی[ فالنًا: فالنی را از رنج و نامالیمات حفظ 

بدی را می گویند.

کبر قرشی، 1371ش، ج 7، ص 236(: 6- قاموس قرآن )علی ا

وقی، وقایة و وقاًء: حفظ شیء است از آنچه اذیت و ضرر می رساند.

که  تقوا: اسم است از اتقاء و هر دو به معنای خود نگه داشتن و پرهیزکردن است. عالمه راغب می گوید: تقوا آن است 

گویند. تقوا در اصل  خود را از شیء مخوف در حفظ قراردهیم، این حقیقت تقوا است، سپس خوف را تقوا و تقوا را خوف 

که واو به تاء تبدیل شده است. وقوی بوده است 

َن اهلِل ِمن َواٍق< )غافر،21(:یعنی اینکه  کَاَن َلُهم ّمِ َخَذُهُم اهلُل ِبُذُنوبِهْم َو َما 
َ
واقی: مصون دارنده و محفوظ دارنده>َفأ

که از عذاب خداوند محفوظشان دارد. کسی نبود  گرفت و  گناهانشان به عذاب  خداوند آنان را به سبب 

نتیجه بحث لغوی. 8

کردن دشمن است. ع بدی و دفع  کردن و نگاه داشتن از هر نو معنای لغوی وقایه و تقوا، حفظ 

ب( بررسی منابع روایی
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1- البرهان فی تفسیرالقرآن )بحرانی، 1416 ق، ج 1، ص 667(:

الصفار، عن أحمد بن  الحسن  الولید، قال: حدثنا محمد بن  الحسن بن أحمد بن  ابن بابویه، قال: حدثنا محمد بن 

ُقوا اهلَل َحّقَ  َبا َعْبِد اهلِل؟ع؟ َعْن َقْوِل اهلِل؟زع؟- اّتَ
َ
ْلُت أ

َ
محمد، عن أبیه، عن النضر، عن أبي الحسین، عن أبي بصیر قال: »َسأ

ُر.
َ

 ُیَکّف
َ

 ُیْنَسی َو ُیْشَکُر َفال
َ

 ُیْعَصی َو ُیْذَکُر َو ال
َ

ُتقاِتِه َقاَل: ُیَطاُع َو ال

کردم در مورد معنای این عبارت در قرآن >اتقوااهلَل حّق ُتقاتِه< ایشان  یعنی: ابوبصیر می گوید: از امام صادق؟ع؟ سؤال 

که فرمان خداوند اطاعت شود بدون عصیان، پیوسته خدا در یاد باشد بدون فراموشی، و  فرمودند: >حق تقاته< آن است 

کفران سپاسگزاری شود. از خدا بدون 

ِذیَن 
َ
َها اّل ّیُ

َ
که عبد خیر از علی ابن ابی طالب؟ع؟ در مورد آیه ی>یا أ کرده  هم چنین ابن شهرآشوب از تفسیر وکیع نقل 

که به غیر از ما اهل بیت؟مهع؟ هیچ کس به  کردم و ایشان پاسخ دادند: »به خداوند قسم  ُقوا اهلَل َحّقَ ُتقاِتِه< سؤال  آَمُنوا اّتَ

کفران و خدا را  که ما اهل بیت پیامبر؟ص؟ خدا را یاد می کنیم بدون فراموشی و او را سپاسگزاریم بدون  آن عمل نکرد، چرا 

که ما نمی توانیم  گفتند  اطاعت می کنیم بدون عصیان« و هنگامی که این آیه نازل شد بعضی از اصحاب به پیامبرخدا؟ص؟ 

ُقوا اهلَل َما اْسَتَطْعُتم< )تغابن،16( این گونه تقوایی داشته باشیم، لذا بعد این آیه نازل شد: >َفاّتَ

کاشانی، 1415ق، ج1، ص 364(: 2- تفسیر صافی )فیض 

 
َ

عیاشی از امام صادق؟ع؟ از آیه ی فوق در مورد >حّق تقاته< سؤال می کند و ایشان هم جواب می دهند: »ُیَطاُع َو ال

ُر«
َ

 ُیَکّف
َ

 ُیْنَسی َو ُیْشَکُر َفال
َ

ُیْعَصی َو ُیْذَکُر َو ال

3-تفسیر نور الثقلین )عروسی حویزی، 1415 ق، ج 1، ص 376(:

از:  است  عبارت  که  است  کرده  بیان  هم  دیگری  وجه  مجمع البیان  صاحب  طبرسی  عالمه  ُتقاِتِه<  >حق ّ  مورد  در 

این  و  کند  به قسط  قیام  امنیت  و  در موقع ترس  و  نترسد  از سرزنش هیچ مالمتگری  این که  و  راه خداوند  در  مجاهدت 
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معنای حق تقوا است.

4- تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن )طبری، 1412ق، ج4، ص 19(:

کنید  گناهان پرهیز  کنید و بترسید و به اطاعت و بندگی او مشغول باشید و از  >اّتقوااهلَل< یعنی: این که از خداوند پروا 

گناه و این سه مورد، ارکان اصلی تقوا هستند. یعنی: تقوا = ترس از خدا + اطاعت خدا + دوری از 

کنز الدقائق و بحر الغرائب )قمی مشهدی، 1368ش، ج 3، ص 183(: 5- تفسیر 

کردن توفیق وسیع از خدا برای انجام واجبات و ترک محرمات.  حق تقوا: طلب 

6- غررالحکم )تمیمی آمدی، 1410ق، ص 268(:

قال علی؟ع؟: »التقوا اجتناٌب« یعنی:تقوا همان پرهیز است. 

گناهی، پرهیز نماید. که انسان از هر   َما ُیْؤِثُمه« یعنی: تقوا آن است 
َ

ُکّل ِقَي اْلَمْرُء  ْن َیّتَ
َ
قال علی؟ع؟: »التقوا أ

گناهان  که از  کسی است  َه َعِن اْلُعُیوِب« یعنی:پرهیزکار  ُه َمْن َتَنّزَ ُنوِب َو اْلُمَتَنّزِ
ُ

َقی ِمَن الّذ ِقي َمِن اّتَ قال علی؟ع؟: »اْلُمّتَ

که خودش را از عیوب مبّرا و پیراسته نماید. کسی است  کند و  دوری 

قال علی؟ع؟: »رأُس التقوا ترُک الشهوه« )همان،ص377(یعنی: سر تقوا، ترک امیال نفسانی است.

که بر هوس های خودش مسلط باشد،  َکاَن َتِقّیا« )همان،ص 607(. یعنی: هرکس  قال علی؟ع؟: »َمْن َمَلک َشْهَوَتُه 

پرهیزکار است.

َجاِح«. )همان،ص322(  الّنَ ِح َو ِمْصَباُح 
َ

ال َلِمْفَتاُح الّصَ َها  ِإّنَ َو  ِقیَن  اْلُمّتَ یِن َو ِعَماُد  الّدِ قال علی؟ع؟: »ِإّنَ تقوا اهلِل ِعَماَرُة 

کلید درستی و چراغ نجات است. کردن دین و ستون متقین است و آن  که تقوای الهی همان آباد  یعنی: بدرستی 

7- مصباح الشریعه )منسوب به امام صادق؟ع؟، 1400 ق، ص 38، باب 17(:
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ْبَهِة َو ُهَو تقوی َخاّصِ اْلَخاّصِ 
ُ

 َعِن الّش
ً

ِف َفْضال
َ

ْوُجٍه تقوی ِباهلِل َو ُهَو َتْرک اْلِخال
َ
َثِة أ

َ
اِدُق؟ع؟:  »التقوی َعَلی َثال َقاَل الّصَ

اِر َو اْلِعَقاِب َو ُهَو َتْرک   َعِن اْلَحَراِم َو ُهَو تقوی اْلَخاّصِ َو تقوی ِمْن َخْوِف الّنَ
ً

ُبَهاِت َفْضال
ُ

َو تقوی ِمَن اهلِل َتَعاَلی َو ُهَو َتْرک الّش

اْلَحَراِم َو ُهَو تقوی اْلَعام «.یعنی: امام صادق؟ع؟ فرمودند: تقوا 3 وجه دارد:

که شبهه در آن است. که عبارت است از ترک خالفی  1- تقوای خاص خاص 

که احتمال حرام بودن دارد.  که عبارت است از ترک شبهاتی  2- تقوای خاص 

که عبارت است از ترک حرام به خاطر ترس از آتش )جهنم( و مجازات. 3- تقوای عام 

8-روضة الواعظین و بصیرة المتعظین )فتال نیشابوری، 1375 ش، ج 1، ص 111(:

َک تقوا و ایماٌن و بغُضَک  کثیرًا ما یقول لی: ُحّبُ کان حبیبی رسوُل اهلل صلی اهلل علیه وآله  »...علی؟ع؟قال: … و لقد 

کذَب من زعَم أّنُه ُیِحّبنی و ُیبِغُضَک« در این حدیث، دوست داشتن علی  کفٌر و نفاٌق و أنا بیُت الحکمِه وانت مفتاُحُه و 

کفر و نفاق. ؟ع؟مساوی با تقوا و ایمان معرفی شده است و دشمنی با او معادل 

نتیجه ی کلی بررسی واژه ی تقوا. 9

همان  به  آنها  همه ی  اما  است،  شده  تقوا  از  مختلفی  تعابیر  و  تعاریف  معصومان؟مهع؟  ناحیه  از  رسیده  روایات  در      

گرچه در بعضی موارد هم مثل حّب امام علی؟ع؟، یکی از مصادیق تقوا  اصل حفظ و نگه داری از هر بدی بر می گردد. 

گردیده است. تعیین شده و یا اینکه انواع تقوا، تبیین شده و یا ارکان تقوا بیان 

خالصه بررسی سایر مفردات سوره آل عمران )آیات 101 تا آخر سوره(:

به طور خالصه از بررسی 30 واژه ی مهم در آیات 101 تا 200 سوره ی آل عمران، می توان نتایج زیر را بدست آورد:

1- در بسیاری از موارد معانی لغوی بیان شده توسط علمای لغت با معانی به کار رفته در روایات معصومان؟مهع؟ منطبق 
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کلی نتایج و مثال ها در آخر این بخش آمده است(. ح و.. )جدول  است مانند: بطانه، ِصّر، قر

2- در بعضی از موارد اختالف از این جهت است که معصومان: معنای مصداقی از یک واژه کرده اند مثل ابرار، نفاق و …

3- در بسیاری از موارد که اختالف بین معانی لغوی و معنای روایی وجود دارد بدین دلیل است که مراِد معصومان؟مهع؟ 

گسترده تر از معانی روایی( مثل ربا، غرور، مفازة و … .  یکی از چند معنای لغوی بوده است )معانی لغوی 

گسترده تر از معنا یا معانی  که مصادیق ذکر شده توسط معصومان؟مهع؟ خیلی  4- در بعضی از موارد هم دیده می شود 

لغوی واژه می باشد مثل: حبُل اهلل، فاحشًة و … .

جدول خالصه نتایج بررسی مفردات سوره آل عمران - آیات 101 تا 200. 1 . 5جدول 

گروه گروهنام  گروهشاخص  توضیحات تکمیلیواژگان 

یک
انطباق معنای لغوی و 

روایی

 - ُغلّو- غیب )1(-
ٌ

ٌح - فّظ  - بطانة- ِصّرٌ -قر
ُ

- تسوّد تبیّضُ
طوق - ظلم )2(

که  گفته اند ظلم همان شرک است  گرچه در بعضی روایات   )2(
یک تعریف مصداقی است.

)1(به امام غائب؟جع؟ نیز 
که تعریف مصداقی  تفسیر شده 

است.

دو
تعریف و بیان مصداقی 

توسط معصومان؟مهع؟
مین - أمنًةُنعاسًا -نفاق - اولی االلباب )3( -  خیَر اّمةٍ  - مسّوِ

ابرار

)3( البته در بیشتر موارد معنای 
لغوی اولی االلباب با معنای 

روایی آن منطبق است.

سه
گسترده تر از  معنای لغوی 

معنای روایی

ربا )4( - ِرّبّیون - تُحّسونهم - مضاِجِعهم - فقیر - قربان - 
زبور - غرور - مفازٍة 

)5( مفازة در قرآن به معنای نجات و محل نجات و در روایات 
کا رفته است. اغلب به معنای بیابان به 

)4( ربا در روایات همان معنای 
قرآنی واژه را دارد و یک حقیقت 

شرعیه است.

چهار
گسترده تر  معنای روایی 

از معنای لغوی
تقوا _ حبل اهلل _ فاحشًة
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واکاوی برخی از ترجمه های قرآن 
)بررسی موردی آیات 3۰ تا 33 سوره ص( دکتر سهراب مروتی 

 استاد دانشکده االهیات و معارف اسالمی
دانشگاه ایالم
Sohrab_morovati@yahoo.com

زهرا حسنی
)نویسنده مسئول(
دانشجوی دکتری
علوم قرآن و حدیث
دانشگاه قم
zahra.hasani7@yahoo.com

به  مبدأ  زبان  از  کالم  معنای  انتقال  و  سخن  برگرداندن  زبانی،  هر  در  ترجمه  چکیده: 
که تمام مقاصد متن اصلی و مبدأ را متضمن باشد؛ البته  گونه ای  زبان مقصد است به 
که لفظ و معنای آن از جانب خداوند متعال است، حائز  کریم  این مسأله در مورد قرآن 
صحیح  ترجمه ی  و  آیات  درست  و  حقیقی  معنای  به  توجه  زیرا  است  بسیاری  اهمیت 
که  همان گونه  می شود  کریم  قرآن  عمیق  مفاهیم  و  معارف  به  دست یابی  موجب  آن، 
ترجمه ی نادرست، افراد را از درک مفاهیم قرآن و اهداف واالی آن باز می دارد. در ادیان 
توحیدی، بعد از یکتاپرستی، نبوت و ارسال پیامبران از جانب خداوند برای هدایت مردم 
الهی است، دقت  با پیامبران  ارتباط  که در  آیاتی  گر در ترجمه ی  ا از اصول دین است. 
این مقاله،  زیر سؤال می رود. در  و اهداف قرآن  از مفاهیم  الزم صورت نگیرد، بسیاری 
کریم در مورد آیات 30 تا 33 سوره »ص« پرداخته  به بررسی برخی از ترجمه های قرآن 
که نقاط قوت و ضعف آن ترجمه ها روشن شود و با ارزیابی آنها،  می شود. هدف آن است 
بهترین ترجمه یا ترجمه ها معرفی شود. این مقاله به شیوه ی تحلیلی انتقادی به بررسی 

ع می پردازد.  موضو
مسح،  تیزرو،  اسبان  خوب،  بنده ی  سلیمان؟ع؟،  ص،  سوره ی  ترجمه،  کلیدواژه ها: 

گردن. ساق، 

پیشینه ی مقاله
دریافت:  ۱۳۹۵/۹/۱7
پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/22





کاوی برخی از ترجمه های قرآن )بررسی موردی آیات 30 تا 33 سوره ص( وا

مقدمه. 1

گون و با  گونا کتاب آسمانی پیامبر خاتم؟ص؟، از دیرباز مورد توجه تمام انسان ها با زبان های  کریم به عنوان         قرآن 

کریم به منظور آشنایی اقوام و ملل مختلف با معارف  تمدن های مختلف بوده است و به همین خاطر لزوم ترجمه ی قرآن 

کتاب راهنمای بشر به شمار می رفته  کریم به عنوان  و حقایق آن، همواره یکی از ضرورت های تبلیغی برای معرفی قرآن 

است.

کریم. از آغاز بعثت پیامبر؟ص؟  کریم و ترجمه ی رسمی قرآن  ترجمه ی قرآن دو بخش است: ترجمه ی غیر رسمی قرآن 

کریم )ترجمه ناقص( شروع شد. ترجمه ی غیر رسمی قرآن 

که بالغ بر 316 نامه شمرده اند،  در این زمینه می توان به تعداد نامه های پیامبر؟ص؟ به بزرگان و پادشاهان ملل و اقوام 

کریم بود و سفیران  از قرآن  آیاتی  آنها شامل  از  کرد و چون این نامه ها به زبان عربی نوشته می شد قاعدتًا بعضی  اشاره 

که  پیامبر؟ص؟ آنها را به زبان آن اقوام ترجمه می کردند. عالوه بر این، پیامبر؟ص؟ بعضی از اصحاب خود را مأمور می کرد 

گروه مشخص  که رسمًا شخص معین و یا  کامل قرآن است  زبان های دیگر را یاد بگیرند. ترجمه ی رسمی قرآن، ترجمه ی 

کار  آن را انجام داده و شهرت یافته است. تعیین تاریخ دقیقی برای نخستین ترجمه ی رسمی قرآن به زبان های دیگر 

گر مقداری از آنها باقی مانده، بدون نام و نشان است.  کثر ترجمه ها یا از بین رفته است و یا این که ا ساده ای نیست زیرا ا

کریم دیده می شود و هر یک از این ترجمه ها، دارای ویژگی های  ع بسیاری در بین ترجمه های قرآن  در دوره ی معاصر، تنو

ساختاری خاصی هستند )نک: مروتی، 1394 ش، صص 47-29(. 
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از آن آیات  کریم  که بررسی موردی آیات 30 تا 33 سوره »ص« است، به بیان چهارده ترجمه ی قرآن  در این مقاله 

قمشه ای،  الهی  آقایان  ترجمه ی  از:  عبارتند  شده اند،  انتخاب  نمونه هایی  عنوان  به  که  ترجمه ها  این  می پردازیم. 

گرمارودی، مشکینی،  کاویانپور،  انصاریان، عبدالمحمد آیتی، بروجردی، پورجوادی، حجتی، طبری، فارسی، فوالدوند، 

معزی و مکارم شیرازی.

که مطابقت بیشتری  که بهترین ترجمه یا ترجمه ها  کوشش خواهد شد  با بررسی ترجمه ها و محتوای آیات مورد نظر، 

کریم از این نظر  کریم داشته باشند و نیز نقایص ترجمه ها بیان شوند. ضرورت نقد ترجمه های موجود قرآن  با متن قرآن 

کریم باشد. که وفادار به متن و مقصود قرآن  کامل و امین است  که ترجمه ای  حائز اهمیت است 

کریم در برخی موارد به درستی به ترجمه ی آیات قرآن نپرداخته است و  به نظر می رسد بسیاری از ترجمه های قرآن 

این مسأله در مورد ترجمه ی آیات مورد نظر این تحقیق نیز صادق است به طوری که برخی از این ترجمه ها، گناهان بزرگ 

که با مقام پیامبری ایشان سازگار نیست. به عنوان مثال  و لغزش های ناروایی به حضرت سلیمان؟ع؟ نسبت داده اند 

کشتن  که پیامبری همچون سلیمان؟ع؟ به جهت تماشای اسبان و قضا شدن نماز عصرش، به  آیا می توان تصور نمود 

گردن و ساق های اسب ها با شمشیر( اقدام نماید؟ این نوشتار در صدد پاسخ به مسائلی از این قبیل و تبیین  اسبان )زدن 

کاوی ترجمه های مذکور و تفسیر آیات مربوط می باشد. آیات مورد نظر و وا

ذکر آیات 3۰ تا 33 سوره ص و بیان ترجمه ها. 2

حَببُت ُحّبَ الَخیِر َعن 
َ
ّواٌب؛ ِإذ ُعِرَض َعَلیِه ِبالَعشّیِ الّصاِفناُت الِجیاُد ؛ َفقاَل ِإّنی أ

َ
ه أ >َو َوَهبنا ِلداوَد سلیماَن ِنعَم العبُد ِاّنَ

عناِق<
َ
وِق و ال وَها َعَلّیَ َفَطِفَق َمسحا ِبالّسُ

ُ
ی َحّتی َتَواَرت ِبالِحَجاِب؛ ُرّد ِذکِر َرّبِ

ح زیر است: ترجمه ها به ترتیب الفبایی به شر

الف( الهی قمشه ای
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ع  ع و زاری رجو کردیم، او بسیار نیکو بنده ای بود، زیرا بسیار به درگاه خدا با تضر و به داود )فرزندش( سلیمان را عطا 

کن( وقتی که بر او اسب های بسیار تندرو و نیکو را )هنگام عصر( ارائه دادند )و او به بازدید اسبان پرداخت  می کرد 30 )یاد 

که من از عالقه و حب اسب های نیکو از  گفت: )افسوس(  برای جهاد در راه خدا و از نماز عصر غافل ماند( 31 در آن حال 

که  کرد  خ بنهفت 32 آن گاه )با فرشتگان موکل آفتاب( خطاب  ذکر و نماز خدا غافل شدم تا آنکه آفتاب در حجاب شب ر

گردن اسبان  کشیدن بر ساق و یال و  کرد( و شروع به دست  گردانید )چون برگشت اداء نماز  )به امر خدا( آفتاب را بر من باز 

کرد( 33 کرد )و همه را برای جهاد در راه خدا وقف 

ب( انصاریان

کننده )به خدا( بود 30 ]یا دکن[ هنگامی  ع  و سلیمان را به داود بخشیدیم، چه نیکو بنده ای بود به راستی او بسیار رجو

گفت: من دوستی اسبان را بر یاد پروردگارم ]که نماز  کردند 31 پس  که در پایان روز اسب های چابک و تیزرو بر او عرضه  را 

کنم و همواره به آنها نظر می کرد[  کردم ]زیرا می خواهم از آنان در جهاد با دشمن استفاده  مستحب پایان روز است[ اختیار 

گردانید  که گفت:[ آنها را به من باز  کرده بودند  تا ]خوشید[ پشت پرده ی افق پنهان شد 32 ]اسب ها چنان توجه او را جلب 

گردن های آنها پرداخت 33 کشیدن به ساق ها و  پس ]برای نوازش آنها[ به دست 

ج( عبدالمحمد آیتی

سلیمان را به داود عطا کردیم. چه بنده ی نیکویی بود و روی به خدا داشت 30 آن گاه که به هنگام عصر اسبان تیزرو را 

گفت: من دوستی این اسبان را بر یاد پروردگارم بگزیدم تا آفتاب در پرده ی غروب  کردند 31  که ایستاده بودند به او عرضه 

کرد 33 گردنشان آغاز  گردانید پس به بریدن ساق ها و  پوشیده شد 32 آن اسبان را نزد من باز 

د( بروجردی

ع می کرد 30 ای رسول  ع و زاری رجو ما به داود سلیمان را بخشیدیم و او بنده ای نیکو بوده و به درگاه خدا بسیار با تضر

ما بیاد بیاور وقتی را که هنگام مغرب اسب های بسیار تندرو و زیبا بر سلیمان عرضه دادند 31 سلیمان با تأسف گفت شدت 
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عالقه ای که به اسب دارم مرا از یاد خدا غافل کرد و وقت نماز گذشت و آفتاب در پرده ی ظلمت پنهان شد 32 به فرشتگان 

گردن  کشید و سر و  گزارد اسب ها را بیرون  گردانید و چون برگشت و نماز  گفت با اجازه ی خداوند آفتاب را باز  موکل آفتاب 

آنها را زد تا همه مردند 33

هـ( پورجوادی

کردیم، چه بنده خوبی همواره روی به درگاه ما داشت. 30 چون غروبگاهان اسبان چابک و  سلیمان را به داوود عطا 

که آفتاب در پرده نهان شد 32 آن  گفت: من دوستی اسبان را به یاد پروردگارم برگزیدم تا آن گاه  تیز رو بر او عرضه شد 31 

گردن آنها پرداخت. 33 گردانید سپس به مسح ساق ها و  اسبان را نزد من باز 

و( حجتی

گشت می کرد و به یاد او بود 30  که همواره به سوی خدا باز  ما سلیمان را به داود بخشیدیم چه بنده ی نیکی بود چرا 

گفت: عالقه به  که عصرگاهان اسبان چابک تندرو را بر او عرضه داشتند 31 سلیمان  ای رسول ما به خاطر بیاور هنگامی را 

گردن آنها نهاد تا وقف  گردانید و چون برگرداندند عالمتی بر سر و  این اسبان مرا از ذکر خدا بازداشت 32 آنها را به من باز 

راه خدا باشند 33.

ز( طبری

که او است بسیار بازگردنده 30 و چون عرضه شد بر او به شبانگاه  و ببخشیدیم داود را سلیمان، و نیک بنده ای بود 

گردانید بر من و اندر ایستاد مالیدن  کرد خدای من تا 32 باز  اسبان نیکان 31 گفت: من دوست داشتم دوستی اسبان از یاد 

گردن ها 33 به ساق ها و 

ح( فارسی

کسب خشنودی خدا است 30 چون شامگاهی  و به داود سلیمان را فرزند بخشیدیم، خوشا بنده؛ بیگمان او در پی 
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گفت من به جای یاد پروردگارم، عشق به مال را در دل پروردم تا  اسبان تیزتک را به نمایش از برابرش عبور دادند 31 

گردنشان )و به راه خدا قربانی  کرد به تیغ نهادن بر ساق و  گشت 32 آنها را باز پس آورید. آن گاه بنا  خورشید در پس پرده 

کرد به توبه آن غفلت( 33

ط( فوالدوند

]طرف[  هنگامی که   .30 بود  ستایشگر(  )و  توبه کار  او  راستی  به  بنده ای؛  نیکو  چه  بخشیدیم،  داوود  به  را  سلیمان  و 

گفت: واقعًا من دوستی اسبان را بر یاد پروردگارم ترجیح دادم  کردند 31. ]سلیمان[  غروب، اسب های اصیل را بر او عرضه 

کرد به  گذشت و خورشید( در پس حجاب ظلمت شد 32. ]گفت: اسب ها[ را نزد من باز آورید پس شروع  تا )هنگام نماز 

کردن آنها در راه خدا( 33. گردن آنها )و سرانجام وقف  کشیدن بر ساق ها و  دست 

کاویانپور ی( 

کردیم، او بسیار نیکو بنده ای بود و پیوسته رو به درگاه خدا داشت. 30 وقتی که اسب های  و ما به داود، سلیمان را عطا 

از ذکر  گفت: محبت و عالقه ی من به اسب های خوب مرا  کردند. 31 سلیمان  را هنگام عصر به سلیمان عرضه  اصیل 

گفت( آنها را نزد من برگردانید و دستی بر پا و  کرد. 32 )سلیمان  پروردگارم )نماز عصر( غافل ساخت تا اینکه آفتاب غروب 

کشید و همه را صدقه داد 33. گردن آنها 

گرمارودی ک( 

که در پایان  کن( آن گاه را  که اهل بازگشت )و توبه( بود. 30 )یاد  و ما به داود، سلیمان را بخشیدیم )او( نیکو بنده بود 

گفت: من دوستی این اسبان را به یاد پروردگارم دوست  کردند. 31  روز بر او اسبانی استوار ایستاده ی تیز تک را عرضه 

گردانید. آن گاه  می دارم )و فرمان داد آنها را دواندند و به تماشا ایستاد( تا )از دیدگانش( پنهان شدند. 32 آنها را نزد من باز 

گردن ها )ی آنها( آغازید. 33  کشیدن به ساق و  به دست 
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ل( مشکینی

کننده )به سوی ما( بود. 30  ع  که بسیار رجو را بخشیدیم، نیکو بنده ای بود، حّقا  و ما به داود )فرزندش( سلیمان 

گفت: من دوستی اسبان جهاد را از سر یاد  که در پایان روز، اسبان نجیب و تندرو بر او عرضه شد. 31  )و به یاد آر( زمانی 

گردید  کرد )و یا مشغول تماشای اسب ها  پروردگارم دارم )و سرگرم تماشا شد( تا آنها از نظر غایب شدند یا خورشید غروب 

گاه( بر یاد پروردگارم ترجیح دادم تا خورشید در حجاب شد  گفت: همانا من دوستی اسبان را )ناآ گذشت(  تا وقت وردش 

کرد به کشیدن دست به ساق ها و گردن ها )ی آنها  گردانید، پس شروع  کردم( 32 )گفت( اسب ها را باز  )پس من ترک اولی 

به قصد وقف نمودن همه در راه جهاد(. 33

ن( ترجمه ی معزی

که عرض شد بر او  گاهی  کننده. 30  و بخشیدیم به داود، سلیمان را، چه خوب بنده ای است، او است بسیار بازگشت 

گفت: همانا خوابیدم برای  گذارند(. 31  شامگاهان اسب صافنات تیزتک )که بر سه پا ایستند و نوک سم چهارم را بر زمین 

کرد دست سودن به  گردانیدش بر من پس آغاز  دوست داشتن اسبان از یاد پروردگار خویش تا نهان شد در پرده. 32 باز 

گردن ها. 33 ساق ها و 

س(  مکارم شیرازی

بود(. 30  او  یاد  به  )و  بازگشت می کرد  زیرا همواره به سوی خدا  بنده خوبی؛  به داوود بخشیدیم؛ چه  را  ما سلیمان 

گفت: من این اسبان را به خاطر  که عصرگاهان اسبان چابک تندرو را بر او عرضه داشتند. 31  به خاطر بیاور هنگامی را 

کنم( او هم چنان به آنها نگاه می کرد تا از دیدگانش پنهان  پروردگارم دوست دارم )و می خواهم از آنها در جهاد استفاده 

گردن های آنها  گفت:( بار دیگر آنها را نزد من بازگردانید؛ و دست به ساق ها و  که  شدند. 32 )آنها به قدری جالب بودند 

کشید )و آنها را نوازش داد(. 33
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بررسی آیات از دیدگاه های مختلف. 3

که  کردیم  گفته است: هبه و عطیه به یک معنی است. به داود، سلیمان را عطا         وهبه الزحیلی در تفسیر این آیات 

کثر اوقات به طاعت و عبادت و انابه به  کننده است و در ا کننده به خداوند و توبه  بنده ی صالح خدا است زیرا بازگشت 

درگاه خداوند مشغول است. هنگامی که در زمان حکومت سلیمان در آخر روزی )عصر(، اسب ها به حضور او آورده شدند 

برای سلیمان، عرضه ی  روز  آن  گذاشت و عرضه ی اسب ها در  ارث  به  برایش  که پدرش داود  بودند  آنها، اسب هایی  و 

که از  گفت: این اسب ها را دوست دارم و آنها را اختیار می کنم بر دیگر چیزها، دوست داشتنی  نظامی بوده است، سلیمان 

آن، ذکر خدا و امتثال امرش حاصل شود نه دوست داشتن از روی هوی و شیفتگی و دلدادگی. آن اسب ها بسیار بودند، 

اسب ها می تاختند تا اینکه به سبب غبار و دوری مسافت از مقابل دیدگانش محو شدند. دوست داشتن اسب ها فقط برای 

گسترش دین بین مردم بوده است و این  اطاعت امر خداوند برای آمادگی جهاد در راه خدا و تقویت دین و ارکان آن و 

گفت: اسب ها را نزد من برگردانید و  که با نبوت و شرافت رسالت و داللت حال بر آن، موافقت دارد. سلیمان  تفسیری است 

که  گردن ها و پیشانی آنها پرداخت به خاطر محبت و تکریمی  کشیدن به ساق ها و  که عادت داشت به دست  همان گونه 

به اسب ها داشت و موجب خرسندی و مسرت او می شدند و هم چنین برای پیگیری اوضاع و احوال اسب ها برای آماده 

که سان  این سخن  و  برای جنگ در مقابل دشمنان و دفع غارت متجاوزان بودند.  آنها وسیله ای  زیرا  شدن در جهاد؛ 

کرد یا این که او تمام اسب ها را با شمشیر  دیدن اسب ها باعث شد سلیمان از نماز عصرش غافل شود تا خورشید غروب 

کر نعمت های پروردگارش  که شا کشت، صحیح نیست و از اسرائیلیات است و این تفسیر از پیامبری  کرد و  قطعه قطعه 

است، بعید است. )زحیلی، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، 1411 ق، ج 23، صص 200، 201 و همو، التفسیر 

که روزی  الوسیط، 1427 ق، ج 3، صص 2205، 2204( در تاریخ طبری نقل شده است: »سلیمان، هزار اسب تازی داشت 

کردند و سلیمان از نعمت این جهان، دو چیز بیشتر دوست داشت: یکی اسب و دیگری سالح برای  همه را بر او عرضه 

که چون در بین چهار نماز: نماز  گرامی تر و نماز دیگر، »صالة وسطی« بود  کافران. نماز دیگر، فریضه تر بود و  کردن با  جنگ 

که از سبا آورده بودند بر او عرضه  بامداد و نماز پیشین و نماز شام و نماز خفتن بود به آن نماز وسطی می گفتند. آن اسبان 
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کردند، آفتاب فرو شده بود و نماز دیگر  شدند و آن اسب ها از پدرش داود به میراث بدو رسیده بود، چون نهصد اسب عرض 

کرد و گفت: خدای؟زع؟، دوستی مال در دل من افکند تا نماز از دل من بشد و آفتاب  از وقت گذشت، سلیمان خود را مالمت 

گر  که ا گردن بزد و علماء و مفسران این تفسیر را نپسندیدند  گردانید و ایشان را همه  گفت: این اسبان را باز  فرو رفت، پس 

گناهی بود؟ و خبر است از پیامبر؟ص؟ بر نیکو داشتن چهارپایان و نیز  سلیمان را سهو افتاد و نمازش فوت شد، اسبان را چه 

گفته شده: محمدبن حنیفه از حضرت علی؟ع؟ از معنی آیه ی >فطفق مسحًا بالسوق و االعناق< پرسید، فرمود: اسبان را 

جدا کرد تا از آن بهری به سبیل دهد و بهری بر ساق و بر گردن داغ نهاد تا غازیان بر او حرب کردندی و از بهر خویشتن هیچ 

گناهش باشد و این معنی سخت نیکوست.« )طبری، 1378ش، ج 1، ص432( در تفسیر المیزان  کفاره ی  باز نگرفت تا 

که به معنای اول روز است و »عشی« آخر روز و بعداز ظهر است. »صافات«  کلمه »عشی« در مقابل »غداة« است  گفته شده: 

که بر سه پای خود ایستاده و یکی را بلند می کند تا نوک سمش روی  جمع »صافنه« است و صافنه آن اسبانی را می گویند 

گویا حیوان از  که »واو« آن در جمع به »یا« قلب می شود و معنایش تندرو است  گیرد. »جیاد« جمع »جواد« است  زمین قرار 

گفته اند »اسب« است چون عرب، اسب  که  دویدن بخل نمی ورزد. »قال« به سلیمان بر می گردد و مراد از »خیر« به طوری 

گفته اند:  گره زده اند. بعضی هم  که فرمود: تا قیامت، خیر را به پیشانی اسب ها  را خیر می نامند. از پیامبر؟ص؟ روایت شده 

مراد از »خیر« مال بسیار است مانند آیه: >إن ترک خیرا< )البقره،180(.

که من محبتی را  )احببت( متضمن معنای ایثار است و )عن( به معنای )علی( است و منظور سلیمان؟ع؟ این است 

که آن را نیز دوست می دارم و یا  که عبارت است از نماز در حالی  که به اسبان دارم ایثار و اختیار می کنم بر یاد پروردگارم 

که در مقابل یاد پروردگارم نمی توانم از آن چشم بپوشم  که، من اسبان را دوست می دارم دوستی ای  معنایش این است 

تا خورشید غروب می کند. ضمیر در »تورات« به  از نمازم غافل می شوم  بر من عرضه می دارند  را  در نتیجه وقتی اسبان 

اری خورشید، غروب  تو  استفاده می شود.  کلمه ی »عشی«  از  ولی  بود  نیامده  نامش  قباًل  این که  با  بر می گردد  »شمس« 

کلمه »عشی« ذکر نمی شد. حاصل معنای آیه  گر منظور، خورشید نبود  کردن و پنهان شدن در پشت پرده ی افق است و ا

کردند، نماز از یادم رفت تا وقتش فوت شد  که وقتی اسبان را بر من عرضه  که من آن قدر به اسب عالقه یافتم  این است 
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کرد، البته عالقه ی سلیمان؟ع؟ به اسبان برای خدا بوده چون می خواست آنها را برای جهاد در راه خدا  و خورشید غروب 

کند پس حضورش برای عرضه ی اسبان به وی، خود عبادت بوده است و عبادتی او را از عبادتی دیگر باز داشته،  تربیت 

گفته اند: ضمیر در »تورات«  که هست نماز در نظر وی مهم تر از آن عبادت دیگر بوده است. بعضی دیگر از مفسران  چیزی 

از سان دیدن  که به اسبان داشت بعد  که: سلیمان از شدت عالقه ای  کلمه »خیل« بر می گردد و معنایش این است  به 

کلمه ی »عشی« در آیه ی  از آنها، هم چنان به آنها نگاه می کرد تا آن که اسبان در پشت پرده ی دوری ناپدید شدند، ولی 

گفتار نیست. ضمیر در »ردوها« نیز به »شمس«  قبل، مؤید احتمال اول است و دلیل نه در لفظ آیه و نه در روایات بر این 

کرد  که آفتاب را برگردانند تا او نماز خود را در وقتش بخواند، سلیمان شروع  بر می گردد و سلیمان؟ع؟ به مالئکه امر می کند 

کار را بکنند و این وضوی ایشان بوده، آن گاه او و  کردن و به اصحاب خود نیز دستور داد این  گردن خود را مسح  پاها و 

گفته اند:  اصحابش نماز خواندند و این معنا در بعضی از روایات ائمه اهل بیت؟ع؟ نیز آمده است. بعضی دیگر از مفسران 

که سلیمان دستور داد تا اسبان را دوباره برگردانند و چون  ضمیر در »ردوها« به »خیل« بر می گردد و معنایش این است 

کفاره ی سرگرمی به اسبان و غفلت از  کرد تا  کشید و آنها را در راه خدا سبیل  گردن های آنها دست  برگرداندند به ساق ها و 

نماز باشد. برخی دیگر گفته اند: ضمیر در »ردوها« به »خیل« بر می گردد ولی منظور از دست کشیدن به ساق ها و گردن های 

گردن آنها است چون مسح به معنای بریدن نیز می آید بنابراین سلیمان؟ع؟  آنها، زدن آنها با شمشیر و بریدن دست و 

گردن همه را با  ک شده و دستور داده آنها را برگردانند و ساق و  از این که اسبان او را از عبادت خدا باز داشته اند، خشمنا

کشته است ولی این تفسیر صحیح نیست چون چنین عملی از انبیا سر نمی زند. برخی از مفسران  شمشیر زده و همه را 

کرده و  گفته اند: سلیمان؟ع؟ اسبان را در راه خدا قربانی  کرده اند بر صحت این تفسیر و  ل  به روایت ابی بن کعب استدال

البد قربانی اسب هم در شریعت او جایز بوده، و این سخن به هیچ وجه صحیح نیست چون در روایت ابی، اصاًل سخنی 

کردن اسب به میان نیامده است. سلیمان؟ع؟ از عبادت، غافل و مشغول به لهو و هوی نشده بلکه عبادتی  از قربانی 

کرده است. )طباطبایی، 1390ق، ج17، صص202-204(. در تفسیر نمونه بیان شده: تعبیر »وهبنا« و  دیگر او را مشغول 

کوچک ترین غفلت ها و لغزش ها  که پیوسته به اطاعت خدا باز می گردد و از  تعبیر »نعم العبد« و تعلیل »انه اواب«، »کسی 
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که عالقه ی او به این  توبه می کند«، همه بیان گر عظمت مقام سلیمان؟ع؟  است. سلیمان؟ع؟  برای اینکه تصور نشود 

گفت: »من این اسبان را به خاطر یاد پروردگارم و دستور او دوست دارم«،  اسب های پرقدرت، جنبه ی دنیاپرستی دارد، 

که از مشاهده ی اسب های چابک و آماده برای  کنم. سلیمان  من می خواهم از آنها در میدان جهاد با دشمنان او استفاده 

جهاد با دشمن خرسند شده بود هم چنان آنها را نگاه می کرد تا از دیدگانش پنهان شدند، او دستور داد بار دیگر این اسب ها 

گردن های  گرداندند، سلیمان آنها را مورد نوازش قرار داد و دست به ساق ها و  گردانید، وقتی اسب ها را باز  را برای من باز 

آنها کشید و این گونه اظهار قدردانی از هر مرکبی، امری معمول است و این ابراز عالقه در برابر اسبانی که در جهاد در راه خدا 

کمک می کنند از پیامبر بزرگی هم چون سلیمان، تعجب آور نیست. ضمیر در »تورات بالحجاب« و »ردوها« به »اسب ها« 

کلمه ی »شمس« صریحًا در آیات نیامده در حالی که اسب ها »الصافنات الجیاد« صریحًا  بر می گردد نه به »خورشید« زیرا 

که صریحًا در آیات آمده است. >عن ذکر ربی< ظاهرش  گردد  کلمه ای باز  که ضمیرها به  ذکر شده و مناسب تر این است 

گر »عن« به معنی »علی« باشد یعنی من محبت اسب ها  که محبت این اسب ها ناشی از یاد و فرمان خدا بوده و ا این است 

آیا ممکن است  را به محبت پروردگارم ترجیح دادم و این معنی خالف ظاهر است. »ردوها علی« با لحنی آمرانه است، 

گردانند؟  که خورشید را باز  که با خدمتگذارانش صحبت می کند از خدا یا فرشتگان او بخواهد  سلیمان؟ع؟ با چنین لحنی 

مسأله ی »رد شمس« گرچه در برابر قدرت خدا، محال نیست اما مشکالتی دارد که جز در موارد قیام دلیل روشن، نمی توان 

به  یاد شده،  تفسیرهای  برخی  که طبق  در حالی  و تمجید سلیمان شروع می شود  با مدح  مربوطه  آیات  پذیرفت.  را  آن 

گر نماز، نافله بوده، رد شمس ضرورتی ندارد.  گر نماز واجب، ترک شده، توجیه آن مشکل است و ا مذمت او می انجامد. ا

این تفسیر »رد شمس« در روایات متعددی در منابع حدیثی وجود دارد ولی با بررسی سندی احادیث مشخص می شود 

که هیچ کدام سند معتبری ندارد و غالبًا روایات مرسله است. )مکارم شیرازی، 1371 ش، ج 19، صص 270-277( با این 

که ردالشمس برای امیرالمومنین علی؟ع؟ واقع شده است منافاتی ندارد  حال به نظر می رسد دور از عقل نیست آن چنان 

که برای حضرت سلیمان؟ع؟نیز واقع شود.
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4 .» دیدگاه ها در مورد »تورات بالحجاب« و »ردوها علّیَ

کتابهای تفسیری اهل تسنن بیان شده است: کسی که به »رد شمس« برای سلیمان نظر می دهد،         در روح المعانی از 

می گوید: آن مانند رد شمس برای یوشع و رد شمس برای پیامبر؟ص؟ در روز خندق است. و به روایتی از اسماء بنت عمیس 

که پیامبر؟ص؟ برای این که حضرت علی؟ع؟ برای اطاعت فرمان خدا و اطاعت رسول خدا؟ص؟  از پیامبر؟ص؟ اشاره می شود 

که خورشید را برای او برگرداند. در صحت این خبر، تردید وجود دارد و  از نماز عصر بازماند از خداوند در خواست می کند 

ع است و در سند آن احمدبن داود است  گفته: این حدیث بدون شک موضو ابن جوزی در الموضوعات آن را آورده است و 

که متروک الحدیث و کذاب است همان طور که دارقطنی هم آن را گفته است و ابن حبان گفته است: حدیث وضع می کرده 

گفته: این حدیث باطلی است و واضع آن غفلت  گفته است: این حدیث را ابن شاهین روایت کرده سپس  است و ابن جوزی 

کرده و متوجه عدم فائده ی آن نشده است زیرا نماز عصر با غیبت خورشید، قضا  نموده و به صورت فضیلت به آن نگاه 

گرداند )آلوسی، 1415ق، ج 12، ص186(. گرداندن خورشید آن را به ادا بر نمی  می شود و باز 

که برای سلیمان از دریا  که: این اسب ها، اسب هایی بال دار بودند  در مورد اسبهای سلیمان، از قول برخی نقل شده 

گفته شده: دو هزار اسب بال دار بودند و در نقلی، عایشه به  ج شدند و برای احدی، قبل و بعد از او نبوده است و نیز  خار

گفت: شنیدم سلیمان؟ع؟ اسب های بالداری داشته است، پیامبر؟ص؟ خندید تا اینکه دندان هایش نمایان  پیامبر؟ص؟ 

گفته هایی دور از ذهن و بعید است و به این اخبار توجهی نمی شود؛ زیرا خبر صحیح مرفوعی در آنها نیست و  شد. و اینها 

اسب های سلیمان از اسبانی بودند که نزد پادشاهان و سالطین بوده و بر او عرضه شدند تا خورشید غروب کرد و از نماز عصر 

گفته: نماز فریضه نبوده و آن نماز نافله ای  که نماز اول وقت از دست رفت و جبائی  غافل شد و در روایات اصحاب آمده 

کرد و نماز  کامل شود، خورشید غروب  گفته شده: قبل از این که سان دیدن از اسب ها  که در آخر روز می خواندند. و نیز  بوده 

گفت: اسب ها را برگردانید و  عصر سلیمان از دست رفت و او متوجه غروب خورشید نشد و به این خاطر اندوهگین شد، 

کسب رضایت االهی به خاطر این که اشتغال به اسب ها او را  گردن هایشان را با شمشیر زد و برای تقرب به خدا و  ساق ها و 

کرد. )آلوسی، 1415ق، ج12، ص183؛ سیوطی، 1404ق، ج5، ص309؛ عینی،  از طاعت خداوند باز داشت، آنها را قربانی 
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که  گفته شده: در »من ال یحضره الفقیه« از امام صادق؟ع؟ چنین نقل شده  بی تا، ج16، ص13(. در تفسیر نورالثقلین 

َظِر إلیها حتی تواَرِت الشمُس بالحجاِب َفقال  فرمود: »إّنَ سلیماَن بَن داوَد ُعِرَض علیه ذاَت یوٍم بالعشی الخیُل َفاشَتَغَل ِبالّنَ

ذیَن فاَتْتُهُم 
َ
صحاَبُه اّل

َ
َمَر أ

َ
ی َصالتی فی وقَتها، فردوها فقام فمسَح ساَقْیِه و ُعُنَقُه َو أ َصّلِ

ُ
وا الشمَس َعَلّیَ حتی أ

ُ
للمالئکِة: ُرّد

َغ َغاَبِت الشمُس و طلعِت النجوُم. و این روایت در  ی َفَلّما َفَر
َ
الِة ُثّمَ قاَم َفَصّل الصالُة معه بمثل ذلك و کان ذلك وضوَء هم ِللّصَ

کاشانی، 1415ق، ج4، ص 298( در برخی دیگر  تفسیر الصافی هم آمده است. )حویزی، 1415ق، ج4، ص454 و فیض 

از منابع نقل شده است که: سلیمان؟ع؟ به خاطر مشغول شدن به اسب ها از نماز عصر بازماند و در روایت اصحاب است که 

که می گوید: سلیمان به سان دیدن  کعب االحبار شنیدم  گفت: از  گذشت و ابن عباس به حضرت علی؟ع؟  اول وقت نماز 

گفت: اسب ها را نزد من برگردانید و آنها چهارده اسب بودند پس  گذشت پس  از اسب ها مشغول بود تا این که وقت نماز 

کشتن اسب ها ظلم نمود، حضرت  گرفت زیرا با  کشتند و خداوند، ملکش را در چهارده روز از او  دستورداد با شمشیر همه را 

گفت و سلیمان روزی به سان دیدن از اسب ها برای جهاد در مقابل دشمن، مشغول بود تا  کعب دروغ  علی؟ع؟ فرمود: 

گفت: به امر خدا خورشید را برایم برگردانید پس خورشید را  خورشید در پس پرده فرو رفت و به مالئکه ی موکل بر خورشید 

برگرداندند و نماز عصر را در وقتش خواند و انبیاء خدا ظلم نمی کنند و به ظلم دستور نمی دهند زیرا معصوم و مطهر هستند 

کاشانی،  )قمی، 1363ش، ج2، صص235، 234؛ طبرسی، 1372ش، ج8، ص741؛ عینی، بی تا، ج15، ص43؛ فیض 

1415ق؛ ج4، ص 299؛ حویزی، 1415ق، ج4، ص455؛ ری شهری، 1425 ق، ج11، ص76(. صاحب مفاتیح الغیب 

که )ردوها علی( به »رد شمس« اشاره داشته باشد، نزد من بعید است زیرا )صافنات( به صورت  معتقد است: این احتمال 

صریح ذکر شده است و )شمس( غیر مذکور است و بازگشت ضمیر به مذکور سزاوارتر از بازگشت ضمیر به مقدر است و ظاهر 

گر  الفاظ نیز داللت دارد بر این که هنگام تماشای تاختن اسب ها، آنها از دیدگانش محو شده اند و این معنا مناسب است. ا

که نماز عصرش ترك شد، با »احببت  کنیم  بازگشت ضمیر در )تورات بالحجاب( به )شمس( باشد و لفظ را بر این حمل 

ع و ناراحتی  گناه و جرم بزرگی است و حالت تضر حب الخیر عن ذکر ربی« منافات دارد. دیگر این که فوت شدن نماز عصر، 

که عاری از ادب، بعد از آن جرم بزرگ  و مبالغه در اظهار توبه به درگاه خداوند را به همراه دارد و »ردوها علی« تعبیری است 
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کالم را به رسول مطهر مکرمی اسناد دهیم! و  که از دورترین مردم نسبت به خیر، صادر نمی شود پس چگونه این  است 

گر این گونه بود دواعی بر نقل و اظهار آن بسیار  کل مردم دنیا آن را مشاهده می کنند و ا گر خورشید پس از غروب برگردد،  ا

که احدی آن را بیان نکرده است، فسادش را متوجه می شویم پس در )تورات بالحجاب( بازگشت ضمیر  بود و هنگامی 

کلمه ی )عشی( دورتر است. قائالن  کلمه ی )صافنات الجیاد( است و  کلمه ی ذکر شده، اولی است و آن  به نزدیک ترین 

که سلیمان؟ع؟ به خاطر مشغول شدن به اسب ها و از دست رفتن نماز عصرش، تمام اسب ها را با شمشیر  به این سخن 

کردند: ترك نماز، اشتغال به حب دنیا، فراموشی  کشت، انواعی از افعال مذموم را در سلیمان؟ع؟ جمع  کرده و  قطعه قطعه 

نماز و بعد با وجود این جرم بزرگ، عدم توبه و انابه به درگاه خدا، و این که خداوند را با تعبیر »ردوها علی« مورد خطاب قرار 

که به سلیمان؟ع؟ نسبت داده شده و لفظ قرآن  کبائری است  گردن اسب ها انداخت، اینها  داد و اینکه این معاصی را به 

به هیچ کدام از آنها داللتی ندارد)فخر رازی، 1420ق، ج26، صص391، 390(. در روض الجنان و روح الجنان نقل شده 

گوشت او به صدقه دادن است و از عبداهلل  کفاره و قربت و  کشتن اسب ها نه بر وجه عقوبت بلکه به جهت  گفته شده  که: 

کرام و محبت، و مسح، غسلی  عباس گفته شده، معنی مسح آن است که دست به ساق و گردن اسب ها می کشید بر سبیل ا

گردن و ساق آنها را  کرد و مسح اسب ها یعنی اینکه  گفتند: اسب ها را در راه خدا و راه جهاد وقف  باشد خفیف، بعضی دیگر 

کرد )ابوالفتوح رازی، 1408ق، ج 14، ص 274(. با عالمت داغ 

گفته شده: )تورات بالحجاب( به )شمس( بر می گردد و نماز عصر سلیمان؟ع؟ به خاطر دیدن  در تاریخ مدینه دمشق 

)تورات  گفته:  نیز  ابن کثیر  کر، 1415 ق، ج 22، ص241(  نماز عصر است)ابن عسا و »صالة وسطی«  اسب ها، فوت شد 

که در  را نزد من برگردانید  گفت: اسب ها  گفته شده منظور، اسب ها است. سلیمان؟ع؟  بالحجاب( یعنی خورشید و نیز 

کرد  گفته شده: با دست، عرق اسب ها را پاك  کشت و بر طبق نظر دیگری  اینجا دو نظر وجود دارد: با شمشیر، اسب ها را 

گفته اند:  که عادت رایجی بوده است. و آن چه بیشتر سلف بر آن متفق هستند، قول اول )رد شمس( است پس  همان طور 

کرد و این مطلب از علی بن ابی  گذشت و خورشید غروب  سلیمان؟ع؟ به دیدن اسب ها مشغول بود تا این که وقت عصر، 

گفته اند سلیمان، نماز را عمدی و بدون عذر ترك نکرد بلکه نمازش به جهت آمادگی  طالب؟ع؟ و دیگران روایت شده و 
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کثیر، قصص االنبیاء، 1388ق، ج2، صص 299، 298؛ همو،  افتاد)ابن  تأخیر  به  او  به  اسب ها  و عرضه ی  برای جهاد 

البدایة و النهایة، 1408 ق، ج 2، ص30؛ همو، تهذیب قصص االنبیاء، 1424ق، ص 345(.

از امام محمد  کتابًا موقوتًا< )النساء، 103( در روایتی  کانت َعَلی المؤمنیَن  >ِإّنَ الصالَة  مجلسی اول در تفسیر آیه ی: 

گر چنین  کرد و ا گر از این وقت بگذرد، فوت شود و جبران نتوان  که ا که: مراد از موقوت نه آنست  باقر؟ع؟ بیان نموده 

که حضرت سلیمان هالك می شد چون نماز را در غیر وقت فضیلت یا اختیار به جا آورد. و این مؤاخذه نیز نیست  می بود 

گر از وقت فضیلت بگذرد، قضا باشد  که ا گر چنین می بود  بلکه خود را از ثواب عظیم اول وقت محروم ساخته است و ا

گذشت و خداوند، آفتاب را از  که نمازش از وقت فضیلت  که حضرت سلیمان؟ع؟  هالك شود  یا مؤاخذه باشد می بایست 

جهت او برگردانید و او نماز را در وقت خود به جا آورد )محمدتقی مجلسی، 1416 ق، ج 3، صص 50-52( مجلسی دوم 

که: روزی بر سلیمان بن داود؟ع؟ اسب ها عرضه  از امام صادق؟ع؟ به این مضمون اشاره نموده  نیز در روایتی به نقل 

گفت: خورشید را برایم  شدند و به دیدن آنها مشغول شد تا اینکه خورشید در پس پرده ی غروب فرورفت پس به فرشتگان 

گردنش را مسح نمود و به  برگردانید تا نمازم را در وقتش بخوانم پس خورشید را برگرداندند پس به پا خاست و ساق ها و 

که با او بوده و نمازشان قضا شده بود به انجام آن عمل، دستور داد و آن وضوء آنها برای نماز بود سپس  گروه از یارانش  آن 

غ شد، خورشید غروب کرد و ستارگان پدیدار شدند)محمد باقر مجلسی، 1403  بلند شد و نماز خواند و هنگامی که از نماز فار

ق، ج 79، ص 341(.

در فتح الباری نیز بیان شده: منظور از »تورات بالحجاب« خورشید است و عدم ذکر »شمس« به جهت داللِت سیاق 

آیه 103  نیز ذیل  تفسیری دیگری  منابع  در  تا، ج 2، ص 36(  بی  است. )عسقالنی،  بر فهم شنوندگان  اعتماد  و  آن  بر 

که فقط در آن وقت، نماز  گر نماز، وقتی داشته باشد  گفته شده: ا سوره النساء، وجوب نماز بر مؤمنین بیان شده است و 

که  گفتند  که می  گر این گونه بود  که مصیبت است و ا خواندن جایز باشد و قبول شود و نماز در غیِر آن وقت، ادا نباشد 

کند، نمازش را خوانده بود در وقت خوانده بود و  گر قبل از آنکه خورشید، غروب  سلیمان بن داود؟ع؟ هالك شده بود و ا

که  وقت هیچ نمازی، طوالنی تر از نماز عصر نیست. پس نماز، تکلیفی واجب است اما آن مثل وقت حج و رمضان نیست 
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گر از دست برود، قضا شده است. )عیاشی، بی تا، ج 1، ص 274؛ بحرانی، بی تا، ج2 ، ص 168؛  وقت مشخصی دارد و ا

از سلیمان بن داود؟ع؟  که  که: نمازی  از پیامبر؟ص؟ چنین نقل شده  حویزی، 1412ق، ج1، ص 546( بر طبق روایتی 

در اول وقت، فوت شد نماز عصر بود و )عن ذکر ربی( به نماز عصر اشاره دارد و »صاله وسطی«، نماز عصر است و در روز 

التی  الصالة  انها  قال:  ثم  نارا  بیوتهم  اهلل  العصر، مال  الوسطی صالة  الصاله  فرمود:«شغلونا عن  پیامبر؟ص؟ چنین  احزاب، 

شغل عنها سلیمان بن داود حتی تورات بالحجاب ». )تستری، 1423 ق: ص 132؛ راوندی، 1405 ق: ج 1، ص 164؛ 

کنایه از خورشید است. )طوسی،  که )تورات بالحجاب(  کاظمی، بی تا، ج 1، ص 124( صاحب التبیان نیز معتقد است 

1409 ق: ج 8، ص 559( در روایتی از حفصه از پیامبر؟ص؟ چنین نقل شده: »و الصالة الوسطی صالة العصر و فضلها لکثرة 

که از سلیمان قضا شد، نماز عصر بوده  اشتغال الناس فی وقتها و اجتماع مالئکه الیل و النهار فیها«. و نماز مورد نظری 

است. )کاشانی، 1423 ق: ج 1، ص 381( در متشابه القرآن و مختلفه بیان شده: )حتی تورات بالحجاب( به اسب ها بر 

می گردد نه به خورشید زیرا ذکر اسب ها در آیه بوده است و ذکر خورشید در آیه نبوده است. )ردوها علی( یعنی اسب ها را 

گردن و ساق های اسب ها کشید و این عادت مردم است برای حفظ و صیانت و تکریم نسبت  نزد من برگردانید و دست به 

کردن با آن را مسح نمی نامد و برای شمشیر، ذکری آورده نشده است )ابن شهر  به اسب ها. و عرب، زدن با شمشیر و قطع 

به جهت  و  بالحجاب(، »شمس« است  )تورات  از  گفته شده: منظور  القرآن  احکام  در  آشوب، 1328ق، ج1، ص250(. 

گفته است )جصاص، 1415ق، ج3، ص189(. در مجمع البحرین هم، منظور  کنایه سخن  داللت حال بر خورشید از آن با 

کند، ذکری  که بر مضمر داللت  کالم، سخنی باشد  که در  گفته: عرب هنگامی  از )توارت بالحجاب( خورشید، ذکر شده و 

که منظور از )تورات  گفته شده  کلمه نمی آورد)طریحی، 1362ش، ج1، ص434(. در اضواء البیان هم نظیر این مطلب  از 

که داللتی بر آن وجود دارد، بسیار  کالم  کلمه ی غیر مذکور در  کالم عرب، بازگشت ضمیر به  بالحجاب( خورشید است و در 

که فاعل )تورات( شمس است یعنی آفتاب  است)شنقیطی، 1415ق ج2، ص392(. صاحب قاموس قرآن نیز معتقد است 

به پرده شده و غروب کرد و گفته اند: تماشای اسبان، سلیمان را از نماز بازداشت و به قول طبرسی، اول وقت نماز از او فوت 

شد و جبائی گفته: نماز واجبی فوت نشد بلکه نافله ای بود که در آخر وقت به جا می آورد. )قرشی، 1352ش، ج2، ص94( 
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کالم به صورت صریح آمده است  که در سیاق  در التحقیق بیان شده: ضمیر در )تورات و ردوها( به )صافنات( بر می گردد 

گرداندن اسب ها، به قصد محاسبه ی  گردن ها نیست و باز  و به معنای امر به برگرداندن خورشید و سپس مسح ساق ها و 

که  ثانویه و دوست داشتن آنها و یا به قصد ناراحتی به جهت انصراف از ذکر خدا بوده است و غرض از توجه به اسبان تیزرو 

از مصادیق خیر بوده اند، شمارش آنها در مقابل دشمن بوده است. )مصطفوی، 1417ق، ج6، ص256( در نقل دیگری 

و  از وجود اسب ها  برای اظهار مسرت  گردن و ساق های اسبان  از )ردوها علی( اسب ها است و مسح  گفته شده: منظور 

با پیامبری و  با شمشیر  کشتن اسب ها  لفظ قبول می کند و قول به  را، ظاهر  این تفسیر  و  آنها بوده است  مبارك داشتن 

عصمت انبیاء منافات دارد و با قول خداوند )نعم العبد إنه اواب( نیز منافات دارد)مغنیه، 1403ق، ص601(. در همین 

زمینه در الفتوحات المکیه نیز بیان شده: )تورات بالحجاب( یعنی اسبهای تندرو که مشتاق آنها بود از نظر محو شدند پس 

که تواری را مربوط به خورشید می دانند، پس در آن جا ذکری از خورشید نیست و  گفت: آنها را نزد من برگردانید. و مفسرانی 

که پیامبر؟ص؟ به  کرده اند در حالی  که می پندارند. آنان در این زمینه، حکایت های یهود در تفسیر قرآن را اخذ  نه از نمازی 

کند، امر پیامبر؟ص؟  کنیم و نه تکذیب پس هرکس قرآن را به روایت یهود تفسیر  کتاب را نه تصدیق  که اهل  ما دستور داد 

کند امر خداوند را رد کرده است زیرا خداوند امر فرمود که پیامبر؟ص؟ را اطاعت  را رد کرده است و هر کس امر پیامبر؟ص؟ را رد 

کنیم)ابن عربی، بی تا، ج 2، ص 207(.  کنیم و از اوامر او پیروی و از نواهی او دوری 

جمع بندی و ارائه ی نظر. 5

      در جمع بندی دیدگاههای مختلف در تفسیر آیات 30 تا 33 سوره؟ص؟ باید گفت: با توجه به روایت حضرت علی؟ع؟ 

کذب بوده است، پس این  کشتن اسب ها با شمشیر توسط سلیمان؟ع؟ و یا به دستور او،  که خبر  و ائمه؟ع؟ در این زمینه 

کشتن اسب ها  که مؤید این معنا هستند، قول به  خبر به صورت قطعی مورد پذیرش نیست و عالوه بر روایاتی از ائمه؟ع؟ 

که در ابتدای آیات مذکور نسبت به سلیمان شده یعنی )نعم العبد( و )انه اواب( و نیز با مقام پیامبری و عصمت  با مدحی 

انبیاء منافات دارد. سلیمان؟ع؟ به خاطر استفاده از اسبان در میدان جهاد و به خاطر یاد پروردگار و دستور او به اسب ها 

عالقه داشت. به نظر نگارندگان، منظور از )تورات بالحجاب( اسب ها است زیرا سیاق آیات در مورد اسب های سلیمان 



4۹ رسی موردی آیات ۳۰ تا ۳۳ سوره ص( واکاوی برخی از ترجمه های قرآن )بر

گردن اسب ها عالقه و  کشیدن به ساق ها و  است و ضمیر )ردوها علی( نیز به اسب ها بر می گردد و سلیمان؟ع؟ با دست 

گر )تورات بالحجاب( به خورشید برگردد، )ردوها علی( نیز به  محبت و تکریم خود نسبت به آنها را نشان داده است. ا

گردانده  کرد و نماز سلیمان فوت شد، به امر سلیمان، خورشید باز  خورشید بر می گردد یعنی پس از اینکه خورشید غروب 

گردن ها، وضوی آنها برای نماز بوده است. )ردوها علی( تعبیری آمرانه است، چطور  می شود و منظور از مسح ساق ها و 

که خورشید  کند  که پیامبر خدا، سلیمان؟ع؟ با لحنی این چنین، از خداوند یا فرشتگان او درخواست  می توان تصور نمود 

را بازگردانند.

که افعال مذمومی را به سلیمان؟ع؟ نسبت می دهند، نمی توان اعتماد نمود و به نظر می رسد  پس به نقل قول هایی 

کنیم تا از اشکاالت مختلف،  که از متن آیات به دست می آید، انتخاب  بهتر است با ذهن خالی از پیش داوری، آنچه را 

غ شویم. فار

بررسی و نقد ترجمه های مذکور. 6

در تحلیل و نقد چهارده ترجمه ی مذکور، نظر نگارنده ی مقاله بیان می شود:

کلیدی اشاره شده است: غافل شدن از نماز عصر به جهت . 1 ترجمه ی الهی قمشه ای: در این ترجمه، به این موارد 

عالقه به اسب های نیکو، بازدید اسبان برای جهاد در راه خدا، غروب کردن خورشید، بازگرداندن آفتاب، اداء نماز، 

کردن آنها برای جهاد در راه خدا. گردن اسب ها و وقف  کشیدن بر ساق و یال و  دست 

کردن دوستی اسبان بر یاد پروردگار، نماز مستحب پایان روز، استفاده از . 2  ترجمه ی انصاریان: موارد اساسی: اختیار 

اسبان در جهاد با دشمن، پنهان شدن خورشید پشت پرده ی افق، بازگرداندن اسب ها به سلیمان، دست کشیدن 

گردن اسب ها برای نوازش آنها. بر ساق و 

خورشید، . 3 کردن  غروب  پروردگار،  یاد  بر  اسبان  دوستی  برگزیدن  اساسی:  موارد  آیتی:  عبدالمحمد  ترجمه ی 

گردن اسب ها. بازگرداندن اسب ها، بریدن ساق و 



، سال چهارم، شماره ی هفتم، بهار و تابستان 50۱۳۹۶

گذشتن وقت نماز؛ . 4  ترجمه ی بروجردی: موارد اساسی: شدت عالقه به اسبان، موجب غافل شدن از یاد خدا و 

گردن اسب ها. غروب آفتاب؛ بازگرداندن آفتاب؛ اداء نماز؛ زدن سر و 

اسبان، . 5 بازگرداندن  آفتاب،  غروب  پروردگار،  یاد  بر  اسبان  دوستی  برگزیدن  اساسی:  موارد  پورجوادی:  ترجمه ی 

گردن اسب ها. مسح ساق ها و 

گذاشتن . 6 ترجمه ی حجتی: موارد اساسی: عالقه به اسبان، موجب انصراف از ذکر خدا؛ بازگرداندن اسب ها؛ عالمت 

کردن در راه خدا. گردن اسب ها برای وقف  بر سر و 

کشیدن به ساق ها . 7 کرد خدا است، بازگرداندن اسب ها، دست  ترجمه ی طبری: موارد اساسی: دوستی اسبان از یاد 

گردن اسب ها. و 

تیغ . 8 اسب ها،  بازگرداندن  خورشید،  غروب  پروردگار،  یاد  جای  به  مال  به  عشق  اساسی:  موارد  فارسی:  ترجمه ی 

کردن آنها به توبه ی آن غفلت. گردن اسب ها و قربانی  نهادن بر ساق و 

گذشتن وقت نماز، غروب خورشید، . 9 ترجمه ی فوالدوند: موارد اساسی: ترجیح دادن دوستی اسبان بر یاد پروردگار، 

کردن آنها در راه خدا. گردن اسب ها و وقف  کشیدن بر ساق ها و  بازگرداندن اسب ها، دست 

از نماز عصر، غروب آفتاب، بازگرداندن . 10 کاویانپور: موارد اساسی: عالقه به اسب ها موجب غافل شدن  ترجمه ی 

گردن اسب ها و صدقه دادن آنها. کشیدن به پا و  اسب ها، دست 

 ترجمه ی گرمارودی: موارد اساسی: دوستی اسبان برای یاد پروردگار است، پنهان شدن اسبان از دیدگان سلیمان، . 11

گردن اسب ها. کشیدن به ساق ها و  بازگرداندن اسب ها، دست 

یا . 12 شدند  غایب  نظر  از  اسب ها  است،  پروردگار  یاد  سر  از  جهاد  اسبان  دوستی  اساسی:  موارد  مشکینی:  ترجمه ی 

اولی(،  پروردگار،)ترک  یاد  بر  اسبان  دوستی  گاهانه ی  ناآ ترجیح  گذشت(،  وردش  )وقت  کرد،  غروب  خورشید 
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گردن اسبان به قصد وقف نمودن همه در راه جهاد. کشیدن به ساق ها و  بازگرداندن اسب ها، دست 

ترجمه ی معزی: موارد اساسی: خوابیدن برای دوست داشتن اسبان از یاد پروردگار خویش، در پرده نهان شدن، . 13

گردن ها. کشیدن به ساق ها و  بازگرداندن، دست 

ترجمه ی مکارم شیرازی: موارد اساسی: دوست داشتن اسبان به خاطر پروردگار )برای جهاد(، پنهان شدن اسب ها . 14

گردن آنها برای نوازش دادن. کشیدن به ساق ها و  از دیدگانش، بازگرداندن اسب ها، دست 

نقد ترجمه ها. 7

( به اسب ها بر می گردد، ترجمه هایی       به نظر نگارندگان، با توجه به اینکه ضمیر در )تورات بالحجاب( و )رّدوها َعَلّیَ

کرده اند، دارای اشکال هستند یعنی ترجمه های  ح  گذشتن وقت نماز و بازگرداندن خورشید را مطر که غروب خورشید و 

که البته ترجمه مشکینی  کاویانپور و مشکینی،  الهی قمشه ای، انصاریان، آیتی، بروجردی، پورجوادی، فارسی، فوالدوند، 

صورت  به  و  است  ابهام  دارای  معزی  ترجمه ی  خورشید.  غروب  یا  اسبان  شدن  غایب  یعنی  اشاره کرده:  وجه  دو  هر  به 

صریح، معلوم نیست عبارت )نهان شد در پرده( به اسب بر می گردد یا خورشید. در )بازگردانیدش(، باز ابهام وجود دارد 

از بازگرداندن، اسب ها باشد  گردن ها( احتمال اینکه منظور  ولی در اینجا با توجه به عبارت )دست سودن به ساق ها و 

بیشتر است تا خورشید.

که  برگزیدن دوستی و عالقه به اسبان بر یاد پروردگار و انصراف از نماز و ذکر با بیان های مختلف، اشکال دیگر است 

کاویانپور و معزی دیده  در ترجمه های الهی قمشه ای، انصاریان، آیتی، بروجردی، پورجوادی، حجتی، فارسی، فوالدوند، 

اسب ها،  کشتن  است.  شده  ح  مطر پروردگار  یاد  بر  اسبان  دوستی  گاهانه ی  ناآ ترجیح  مشکینی،  ترجمه ی  در  می شود. 

گون بیان شده است. دوستی اسبان  گونا که در ترجمه های آیتی، بروجردی و فارسی به صورت های  اشکال دیگری است 

گرمارودی، مشکینی و مکارم شیرازی  که در ترجمه های طبری،  یا جهاد، نکته ی مثبتی است  و  یاد پروردگار  به خاطر 

که بازدید اسبان و استفاده از آنها برای جهاد در راه خدا بوده است  کرده اند  مشهود است. البته ترجمه های دیگری اشاره 
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که این  گردن اسب ها، متناسب با سیاق آیات است  کشیدن به ساق ها و  مثل ترجمه ی الهی قمشه ای و انصاریان. دست 

گرمارودی، مشکینی، معزی  کاویانپور،  ع در ترجمه های الهی قمشه ای، انصاریان، پورجوادی، طبری، فوالدوند،  موضو

گردن اسب ها برای نوازش آنها و  کشیدن به ساق ها و  که دست  و مکارم شیرازی به چشم می خورد ولی قابل ذکر است 

گردن اسب ها را به  کشیدن به ساق ها و  اظهار عالقه و محبت و تکریم آنها بوده است ولی بعضی از این ترجمه ها دست 

ح نموده اند.  کردن آنها در راه خدا )الهی قمشه ای، فوالدوند و مشکینی( و صدقه دادن آنها )کاویانپور( مطر منظور وقف 

کردن در راه خدا را بیان نموده است. در بین این  گردن اسب ها برای وقف  گذاشتن بر سر و  ترجمه ی حجتی، عالمت 

گرمارودی و مکارم شیرازی متناسب با سیاق آیات به ترجمه پرداخته اند. ترجمه ی  چهارده ترجمه، سه ترجمه ی طبری، 

کامل و خوب  »طبری« با وجود خالصه بودن، خوب است و ترجمه ی »گرمارودی« و ترجمه ی »مکارم شیرازی« به صورت 

که به طور اجمال به آنها اشاره شد و در بررسی  به بیان آیات مذکور پرداخته اند. ترجمه های دیگر دارای اشکاالتی است 

گردید. تفسیری نیز بیان 

جمع بندی و نتیجه گیری. 8

که سلیمان؟ع؟ بنده ی خوب خدا بوده است زیرا همواره رو به درگاه  گفت  گردید، می توان       با توجه با آن چه ذکر 

در  این عرضه ی اسب ها  )و  آورده می شوند،  به حضور سلیمان؟ع؟  تندرو  که اسب های  روزی)عصر(  خدا داشته است. 

گفت: من این اسبان را به خاطر یاد  نزد سلیمان، عرضه ی نظامی و برای آمادگی جهاد در راه خدا بوده است( سلیمان 

پروردگارم)و دستور خدا برای جهاد با دشمنان او( دوست دارم و به دیدن اسب ها مشغول شد تا این که اسب ها به سبب 

از مقابل دیدگانش پنهان شدند و دیدن اسب ها به قدری برایش دوست داشتنی و مسرت بخش  دوری مسافت و غبار 

کشیدن به  که او دستور داد بار دیگر این اسب ها را نزد من برگردانید و وقتی اسب ها را بازگرداندند، سلیمان به دست  بود 

که تماشای  گردن اسب ها برای نوازش آنها و ابراز عالقه و تکریم آنها پرداخت. در ترجمه و تفسیرهایی بیان شده  ساق ها و 

ع دستور  کرد و نماز عصرش قضا شد و به خاطر این موضو که آفتاب غروب  کرد  اسب ها آن قدر سلیمان را به خود مشغول 

که  گذشتن وقت نماز، دستور داد  گفته اند به سبب تماشای اسبان و  گردانند تا نمازش را بخواند و برخی  داد آفتاب را بر 



5۳ رسی موردی آیات ۳۰ تا ۳۳ سوره ص( واکاوی برخی از ترجمه های قرآن )بر

که این مطلب با آیات قرآن منافات دارد و روایات وارده از ائمه؟ع؟ نیز آنها را تأیید  کشته شوند  تمام اسب ها با شمشیر 

نمی کند و از لحاظ عقلی و انسانی نیز قابل پذیرش نیست که گروهی از اسبان به خاطر فراموشی انسانی )غافل شدن از نماز 

عصر( کشته شوند و این جنایت از بسیاری از انسان های عادی نیز قابل تصور نیست پس چگونه می شود آن را به پیامبری 

که اول وقت نماز یا  کرده اند  که رسول خدا و دارای مقام عصمت است، اسناد داد؟! برخی نقل ها اشاره  هم چون سلیمان 

گذشت و سلیمان از ثواب عظیم اول وقت نماز، محروم ماند و آفتاب را برای او برگرداندند و او نمازش  وقت فضیلت آن 

گردن، اشاره به وضوی آنها برای نماز بوده  که مسح ساق ها و  را در وقت خود به جا آورد )نه در اول وقت( و بیان شده 

که ذکر شد اسب ها  است. به نظر می رسد برگشت ضمیر در )تورات بالحجاب( و )ردوها علی( به اسب ها است و همان گونه 

از دیدگانش محو شدند و دستور داد بار دیگر اسب ها را به حضورش بازگردانند و از روی محبت و عالقه و تکریم اسب ها 

که افعال مذمومی را به سلیمان؟ع؟  گردن و ساق های آنها پرداخت. ترجمه و تفسیرهایی  کشیدن به  به نوازش و دست 

نسبت می دهند مقام پیامبری را زیر سوال برده و با اهداف ترجمه ی قرآن که نشر معارف و حقایق قرآنی است، ناسازگارند.
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علم لدّنی و جایگاه حضرت خضر؟ع؟ به عنوان یکی از عالمان به این علم

مقدمه. 1

کهف طی آیات 60 تا 82 به آن پرداخته است داستان مالقات و همراهی  که قرآن در سوره ی  یکی از چهار داستانی 

سفر  این  در  می باشد.  می کند،  یاد  البحرین«  »مجمع  عنوان  به  آن  از  قرآن  که  مکانی  در  عالمی  با  موسی؟ع؟   حضرت 

که علمی دارای رشد می باشد، او را بهره مند سازد. عالم، ابتدا مخالفت می کند  موسی؟ع؟  از عالم می خواهد از علم خود 

که می بیند، شکیبا باشد و مخالفتی نکند عالم می پذیرد  که در رابطه با اموری  اما پس از اینکه موسی؟ع؟  تعهد می دهد 

که در قرآن به شیوه ی  که او را با خود همراه سازد و این دو بزرگوار باهم همراه می شوند و داستان با حوادث عجیبی چنان 

زیبایی بیان شده است، ادامه می یابد. این مالقات مربوط به 1500 سال قبل از میالد است )ابن بابویه، 1405 ق، ج 5، 

ص386(. 

قرآن، به عنوان منبع این داستان، شخصیت معّلم حضرت موسی؟ع؟ را به تفصیل معرفی نکرده است و نیز منابعی 

گر صرفًا به منابعی  ح کرده اند، بنابراین ا که به تاریخ حیات این مرد عالم پرداخته اند نظرات مختلف و گاه متناقضی را مطر

گمان است با این وجود مفسران  کنیم تاریخ زندگی او در نهایت تشویش و حدس و  غیر از قرآن و روایات صحیحه مراجعه 

کالم قرآن در مورد علم این بزرگوار اتفاق نظر دارند اما در مورد نام و اصل و نسب و طول حیات و  و صاحب نظران طبق 

نبوت این مرد عالم نظرات متعددی بیان شده است.

نام حضرت خضر؟ع؟. 2

که نام اصلی ایشان  کرده اند. در حالی  احادیث معصومین و منابع تاریخی، این مرد دانشمند را با نام »خضر« معرفی 

یا )ارمیا( بن ملکان ابن عامر ابن ارفخشد ابن سام ابن نوح« است و هم چنین به طول حیات آن حضرت  »تالیا )بلیا( 
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کنون نیز در قید حیات است و در هنگام ظهور  که هم ا که با افراد داشته اشاره شده است و بر این نظرند  و مالقات های 

امام عصر؟جع؟ در شمار یاران و از وزرای دولت ایشان می باشد. در این که طبق آیات قرآن ایشان از جانب خداوند به 

که از آن با عنوان »علم لدّنی«، »علم غیب«، »علم حقیقت« و »علم  علم خاصی مستفیض شده اند، شکی نیست. علمی 

که  که به شیوه ی »الهام« و »اشاره« از جانب خداوند به افراد، بنابر درجه ی اخالص و بندگی آنها  باطنی« یاد شده است 

الزمه اش طهارت و ریاضت و پیمودن طریق سلوک است، افاضه می شود.

ْمناُه ِمْن 
َ
خضر؛ نام یا لقب؟ در قرآن صریحًا نامی از او نیامده بلکه با عنوان »َعْبدًا ِمْن ِعباِدنا آَتیناُه َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدنا َو َعّل

کرده است ولی در روایات به دو صورت بیان شده است:  ا ِعْلمًا« )الکهف،65( از او یاد  َلُدّنَ

کسر ضاد،  که در حرکاتش است، به فتح خاء و  1- روایات متعددی این مرد عالم را با »نام« خضر )با اندک اختالفی 

کثرت استعمال مخفف شده، و با مخففش نامیده شده است )فیومی، 1414 ق، ج 2، ص172؛ مصطفوی،  که به خاطر 

کسر خاء و سکون ضاد )مجلسی، 1404 ق، ج 9، ص306( خوانده می شود. در این صورت  1368ش، ج 3، ص74( یا به 

گفته شده است )ابن بابویه، 1405  می توان گفت اسم اصلی او »خضرویه ابن قابیل ابن آدم« است که به او »خضرون« هم 

ق، ج 2، ص391(. 

2- در برخی روایات دیگر از خضر به عنوان »لقب« ایشان یاد شده است و نام اصلی او »تالیا )بلیا یا ارمیا( بن ملکان ابن 

عامر ابن ارفخشد ابن سام ابن نوح« دانسته شده است. 

که نظری غریب است.  کرده اند )ابن شاذان، ص 125(  در برخی منابع نیز لقب او را »ابن عباس« ذکر 

خشکی  حصیر  یا  چوب  زمین،  بر  چون  نامیدند  خضر  را  او  که  است  ترتیب  این  به  »خضر«  به  تلّقب  یا  وجه تسمیه 

می نشست بالفاصله سبز می شد )عروسی حویزی، 1415 ق، ج3، ص274؛ ابن بابویه، 1385ش، ج1، ص59؛ طبری، 

1412ق، ج 15، ص183؛ ابن منظور، 1414ق، ج15، ص152( یا چون در هر مکانی نماز می گزارد آن مکان سبز و خرم 

می گشت )طبرسی، 1372ش، ج6، ص754؛ رازی، 1408ق، ج13، ص10(. هر دو وجه را صحیح می باشند )سیوطی، 
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کاشانی، 1336ق، ج5، ص356؛ طریحی، 1375ش، ج3، ص289(.  1404ق، ج4، ص233؛ 

که به پیامبری این عالم بزرگ نظر دارند سرسبز شدن زمین از قدوم او را معجزه ای در اثبات نبوتش می دانند  کسانی 

ابن نوح« )عروسی حویزی، 1415 ق، ج3ص274؛  ابن ارفخشد ابن سام  ابن ملکان ابن عامر  را »تالیا  او  و اسم اصلی 

ابن بابویه، 1385ش، ج1،ص60(، »بلیا ابن ملکان ابن یقطن« )میبدی، 1371ش، ج5، ص718؛ سیوطی، 1416ق، 

و  می دانند  ج2،ص596(  ش،   1385 )ابن بابویه،  ملکا«  ابن  »ارمیا  یا  ج1،ص256(  1403ق،  طبری،  ص389؛  ج2، 

کرده اند. عده ای هم اسم »حلقیا« )همو، 1378ق، ج1، ص 245( را ذکر 

که نام این مرد عالم »الیاس« بوده است )آلوسی، 1415 ق، ج 8، ص293؛ جزایری، 1404  برخی احتمال داده اند 

گروهی »خضر«، »الیاس« و »یسع« را نام یک شخص دانسته اند )مجلسی، 1403 ق، ج13، ص283؛ ابو  ق، ص412( و 

حیان، 1420 ق، ج 7، ص204؛ آلوسی، 1415 ق، ج8:، ص293؛ ثقفی، 1398ق، ج3، ص438(. با وجود تمام این 

گر بگوییم این سه نفر افراد متفاوتی بوده اند و نام اصلی او را »تالیا )بلیا( یا )ارمیا( بن ملکان ابن عامر ابن ارفخشد  موارد ا

که در بیشتر منابع  که به »خضر« معروف شده است به صحت نزدیک تر می باشد، هم چنان  ابن سام ابن نوح« بدانیم 

چنین است، ما نیز در این نوشته از ایشان با عنوان »خضر« یاد می کنیم.

اصل و نسب حضرت خضر ؟ع؟. 3

در مورد اصل و نسب آن بزرگوار نیز نظرات متفاوتی بیان شده است: 

کرده اند  ک از ابن عباس نقل  کر از طریق مقاتل بن سلیمان بن ضحا که الدر المنثور از دارقطنی و ابن عسا 1- در روایتی 

که: او فرزند بالفصل آدم؟ع؟ است )سیوطی، 1404 ق، ج4، ص234(.  چنین آمده 

که این پادشاه دارای روش پسندیده ای در حکومت  کتب دیگر او فرزند یکی از پادشاهان قدیم به شمار می آید  2- در 

بوده است )البستانی، بی تا،ص45(.
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که مادر او رومی و پدرش فارس بوده  کر از سعید ابن مسیب، و طبری از عبدالحکم شوذب نقل می کند   3- ابن عسا

طبری،  ص718؛  ج5،  1371ش،  میبدی،  ص293؛  ج8،  1415ق،  آلوسی،  ص233؛  ج4،  ق،   1404 )سیوطی،  است 

1403ق، ج1، ص256( 

که به حضرت ابراهیم؟ع؟ ایمان آورده اند. گفته اند: فرزند پدر و مادر متدینی بوده است،  4- عده ای 

 5- در برخی منابع او، فرزند »فرعون« دانسته شده است که این نظر غریب می باشد )زبیدی، 1414ق، ج6، ص325(. 

گر طبق بیش تر منابع ایشان را فرزند»ملکان ابن عامر ابن ارفخشد ابن سام ابن نوح« بدانیم به صحت  که ا در حالی 

نزدیک تر می باشد. 

ج1،ص256؛  ق،   1403 می باشد)طبری،  اثفیان«  بن  »فریدون  پادشاهی  زمان  به  مربوط  حضرت  آن  زندگی  تاریخ 

جزائری، 1404ق، ص292؛ قمی مشهدی، 1368ش، ج8، ص101؛ طریحی، 1375ش، ج2، ص 45(. 

حضرت خضر؟ع؟ نبی یا ولی؟. 4

      در این مورد سه نظر بیان شده است:

آن حضرت دارای مقام نبوت می باشد )طبری، )به نقل از ابن اسحاق(، 1403ق، ج1، ص389؛ ابن بابویه، 1385 	 

کاشانی، 1415ق، ج3، ص251 و 161(.  ش، ج1، ص59؛ میبدی، 1371ش، ج5، ص718؛ فیض 

دارای مقام والیت است )بغوی، بی تا، ج3، ص173(.	 

که نظری غریب می باشد و به آن پرداخته نمی شود.	  او یک فرشته است )عاملی نباطی، 1384ق، ج2، ص22( 

ل می کنند: حضرت  که او را نبی می دانند در مرسل و غیر مرسل بودن او اختالف نظر دارند. و این گونه استدال کسانی      

که به او علم بیاموزد، در واقع این  موسی؟ع؟ پیامبری اولوالعزم و صاحب شریعت است، نمی تواند از غیر پیامبری بخواهد 

که این مرد عالم نیز پیامبر باشد. آنان به آیات قرآن  علم آموزی با نبوت حضرت موسی؟ع؟ منافات دارد پس الزم می آید 
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ا ِعْلمًا< )الکهف،65( »لدنا« بیان گر دریافت مستقیم این علم  ْمناُه ِمْن َلُدّنَ
َ
که خداوند می فرماید: >َو َعّل کرده اند  نیز استناد 

ِویُل ما َلْم َتْسِطْع َعَلیِه َصْبرًا< )الکهف،82( 
ْ
ْمِری ذِلَك َتأ

َ
از سوی خدا است و اینکه آن بزرگوار می فرماید: >َوما َفَعْلُتُه َعْن أ

که در نهایت نبوت ایشان را نتیجه  کرده است  که دستور این امور را مستقیم از جانب خداوند دریافت  به این معنی است 

می دهد.

که او را دارای مقام والیت می دانند، می گویند: حضرت خضر؟ع؟  پیامبر نیست چون از او در قرآن به طور واضح  کسانی 

گفت بسیاری از پیامبران در قرآن اسمی از  کتاب و شریعتی به او نسبت داده نشده است. اما باید  اسمی برده نشده و نیز 

که این صحیح  ل می کنند  کتاب و شریعتی هم برای آنان منظور نشده است. آنان هم چنین استدال آنان نیامده است و 

که حضرت خضر از اولیاء  که پیامبر نمی تواند از مردم عادی یا به عبارتی از رعیت علم بیاموزد اما باید توجه داشت  است 

است و جزء مردم عادی محسوب نمی شود و هم چنین علم آموزی حضرت موسی؟ع؟  از خضر با نبوت موسی؟ع؟  منافاتی 

که امام رضا؟ع؟ فرموده اند: »قلمرو مأموریت این دو  ندارد چون قلمروی علم آن دو با هم متفاوت بوده است هم چنان 

گاه تر بوده است« )طبرسی، 1372 ش، ج6، ص480؛  کار خود از دیگری آ کدام در  بزرگوار با یکدیگر متفاوت بوده و هر 

حقی بروسوی، بی تا، ج8، ص344؛ مکارم شیرازی، 1374ش، ج12، ص515(. در حدیثی هم از امام صادق؟ع؟ روایت 

از آن  گاه تر بود ولی خضر در رشته و مأموریت دیگری غیر  آ ع از خضر  که فرمودند: »موسی در علم شر شده است ایشان 

گاه تر بود«)قرائتی، 1383ش، ج5، ص198( هم چنین؛ سخن حضرت خضر؟ع؟  خطاب به حضرت موسی؟ع؟  این  آ

ج3،  1374ش،  )بحرانی،  اطیقه«  ال  بامر  انت  وکلت  و  تطیقه،  ال  بامر  وکلت  »انی  فرمودند:  که  می سازد  روشن تر  را  امر 

ص646؛ ابن بابویه، 1385 ش، ج1، ص60( که در برخی منابع این گونه بیان شده است: »یا موسی انی علی علم من علم 

اهلل التعلمه علمنیه و انت علی علم من علم اهلل علمک ال اعلمه« )ابن العربی، بی تا، ج2، ص107؛ طوسی، بی تا، ج7، 

ص83؛ طبری، 1412ق، ج15، ص183؛ سیوطی، 1404ق، ج4، ص229(.

که او را دارای رحمت خاص و علم لدّنی می داند: >َفَوَجدا َعْبدًا ِمْن ِعباِدنا آَتیناُه  کالم خداوند  در نهایت؛ با توجه به 

ْمِری ذِلَك 
َ
که می فرمایند: >َوما َفَعْلُتُه َعْن أ ا ِعْلمًا< )الکهف،65( و کالم خود حضرت خضر  ْمناُه ِمْن َلُدّنَ

َ
َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدنا َو َعّل
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که  که به معنای دریافت دستور از جانب خداست و نیز با توجه به روایاتی  ِویُل ما َلْم َتْسِطْع َعَلیِه َصْبرًا< )الکهف،82( 
ْ
َتأ

که  که فرمودند: »خضر پیغمبر فرستاده شده مرسل بوده است  ایشان را پیامبر می دانند مانند این روایت از امام صادق؟ع؟ 

کتاب های آنان  خداوند به سوی قومش مبعوث فرمود و او مردم خود را به سوی توحید و اقرار به انبیاء و فرشتگان خدا و 

که سبز می شد و بر هیچ زمین  که روی هیچ چوب خشکی نمی نشست مگراین  دعوت می کرده است و معجزه اش این بود 

گر او را خضر نامیدند به همین جهت بوده است وگرنه اسم اصلی  بی علفی نمی نشست مگر اینکه سبز و خرم می گشت و ا

او »تالیا )بالیا( بن ملکان« ابن عابر بن ارفخشد بن سام بن نوح؟ع؟ بوده است« )مجلسی، 1403 ق، ج 13، ص386؛ 

طباطبایی، 1413ق، ج13، ص352(، سخن عالمه مجلسی را نتیجه می گیریم که می گویند: »خضر پیامبر خدا بود، علمی 

که تعلق به شرایع و احکام نداشته  گر بعضی علوم را  که پیامبر باید در آن محتاج به غیر نباشد، شرایط و احکام است؛ ا

باشد، حق تعالی توسط بشری تعلیم پیامبر نماید، چنان چه توسط مالئکه تعلیم او می نماید مفسده ای ندارد و از این که 

موسی؟ع؟ در بعضی علوم محتاج خضر باشد الزم نمی آید خضر از آن حضرت اعلم و افضل باشد، زیرا ممکن است علمی 

که مخصوص خضر ؟ع؟ است« )مجلسی،  که مخصوص موسی؟ع؟ باشد و خضر نداند بیشتر و شریف تر از علمی باشد 

1375 ش، ج1، ص759(.

گفت بهره ی موسی؟ع؟ از علم شریعت نسبت به خضر ؟ع؟ بیشتر بوده است و بهره ی خضر؟ع؟  از علم  در نهایت باید 

که حضرت موسی؟ع؟ از حضرت  حقیقت نیز بیشتر از موسی بوده است )آلوسی، 1415 ق، ج8، ص312( پس مانعی ندارد 

بهره ای  نتوان  که  نیست  از هم دور  این دو علم چندان  قلمرو  بیاموزد هرچند  او علم حقیقت  به  تا  خضر؟ع؟  بخواهد 

که در ادامه به آن پرداخته  هرچند ناچیز از علم طرف مقابل را داشت و طرفین هم از علم یکدیگر چندان بی اطالع نیستند 

که هدایت گر امتی است به  که خداوند پیامبر اولوالعزم خویش را  ع علمی بوده است  می شود. اما به راستی این علم چه نو

کدام دسته بندی علوم جایی می گیرد؟ طرف عالم به این علم سوق می دهد؟ این علم در 



۶5 علم لدنّی و جایگاه حضرت خضر؟ع؟ به عنوان یکی از عالمان به این علم

تقسیم بندی علوم. 5

      در میان اهل علم همواره علم از جهاتی تقسیم بندی شده است. این تقسیم بندی را از دو دیدگاه، امامان به عنوان 

که علم لدّنی نزد آنان اهمیت  گروهی از عالمان  وارثان علم انبیاء که سردمداران تمام عالمان بوده اند و صوفیان به عنوان 

گروه است، بیان می کنیم:  کلیدی این  ویژه ای دارد و از مباحث مهم و 

دیدگاه امامان؟مهع؟. 1 . 5

حضرت  ویژه  علم  جایگاه  تا  می شود  پرداخته  مورد  چند  به  که  برشمرده اند  علم  برای  تقسیم بندی هایی  امامان 

خضر؟ع؟ روشن شود:

ع معرفی می کند: امام علی؟ع؟ در سخنی علم را برای »ابوطفیل« بر دو نو

کنند و آن را دریابند. که مردم می توانند در آن نظر  1- علمی 

کند )ابن بابویه، 1362 ش، ج 1، ص41؛ مجلسی،  کسی نمی تواند آن را درک  که مختص خداوند است و  2- علمی 

کاشانی، 1371ش، ص22(. 1403ق، ج 1، ص210؛ فیض 

کرده اند: که برای علوم برشمرده اند آنها را به دو دسته تقسیم  امام باقر؟ع؟ در تقسیم بندی 

گاهی ندارد. کسی بر آن اشراف و آ که غیر از خداوند  1- علمی 

1371ق،  برقی،  ص217؛  ج 2،  ق،   1380 )عیاشی،  است  بخشیده  پیامبران  و  مالئکه  به  خداوند  که  علمی   -2

کلینی، 1429ق، ج 1، ص147؛ بحرانی، 1374ش، ج3، ص265(.  ج 1،ص243؛ 

کرده اند: 1- علم خاص  آن بزرگوار در تقسیم بندی دیگری علم خداوند را به دو علم »علم خاص« و »علم عام« تقسیم 

که در حدیث دیگری از آن به عنوان »علم  که مخصوص خداوند است و فقط او دارای این علم می باشد  را علمی می دانند 
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کاشانی، 1406ق،  کلینی، 1429ق، ج1، ص147؛ فیض  کرده اند )صفار، 1404 ق، ج1، ص109؛  مکنون و مخزون« یاد 

ج 1، ص513؛ مجلسی، 1403ق، ج 4، ص110(.

که  ع علم است  گاهی دارند و این نو که عالوه بر خداوند، مالئکه و انبیاء و رسوالن هم از آن آ 2- علم عام علمی است 

اهل بیت پیامبر اسالم؟ص؟ آن را به ارث برده اند )ابن بابویه، 1398ق، ج10،ص138؛ مجلسی، 1403ق، ج 4،ص85(.

که خداوند به رسوالن و انبیاء افاضه می کند، معرفی شده است در  که در احادیث فوق الذکر با عنوان علم عامی  علمی 

که در قرآن از آن به عنوان »علم لدّنی« یاد شده است.  واقع همان علمی است 

دیدگاه صوفیان . 2 . 5

تا  کرده اند  تقسیم بندی  از منظرهایی  را  آنان علم  این رو  از  برخوردار است  از جایگاه ویژه ای  نزد صوفیان  لدّنی  علم 

کالم به ذکر دو نمونه از این تقسیم بندی ها می پردازیم:  که ما برای پرهیز از اطاله ی  جایگاه ویژه ی این علم برجسته شود 

توضیح  این گونه  و  است،  کرده  تقسیم بندی  را  علم  نموده،  تألیف  لدّنی  علم  اثبات  در  که  رساله ای  در  »غزالی«   -1

که طریقی  می دهد: »علم انسان از دو طریق حاصل می شود: اولی تعلیم انسانی و دومی تعلیم ربانی است. طریق اول نیز 

که همان تحصیل و تعلیم  محسوس است، خود بر دو وجه می باشد: یکی از طریق عوامل بیرونی یا به اصطالح خارجی، 

کردن است، حاصل می شود. طریق  کسب معلومات با فکر  که همان  نزد معلم است و دیگری از طریق عوامل داخلی، 

که همان تعلیم ربانی است آن را نیز بر دو وجه دانسته اند؛ یکی: »القا وحی« و »دیگری الهام« می باشد. وحی ارث و  دوم 

که  کی است  ک اند و قلبشان مانند لوح پا که وجودشان بی آالیش است و از پستی ها و شهوات پا کسانی  حق رسوالن است 

کاَن  َمَك ما َلْم َتُکْن َتْعَلُم َو 
َ
که فرمود:>َو َعّل خداوند علم خود را بر آن نقش بسته است مانند این قول خداوند به رسولش 

َفْضُل اهلِل َعَلیَك َعِظیمًا« )النساء،113(«.

گاهی  کنار این تعلیم مخصوص پیامبران تعلیم علم به روش »الهام« یا همان »موهبت« را بیان می کند: »الهام؛ آ در 

او حاصل می شود« )قاسمی، 1418ق،  برای  بر صفات و قوت و استعداد شخص  بنا  که  از نفس جزئی است  کلی  نفس 
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اها<  که خداوند تعالی فرموده است: >َو َنْفٍس َو ما َسّوَ ج7:،صص62-61(. الهام بعد از تسویه ایجاد می شود همان گونه 

ع بر سه وجه است: یکی از آنها  که این رجو )الشمس،7( و تسویه، همان تصحیح نفس و بازگشت به سوی فطرتش است 

تحصیل جمیع علوم و بهره بردن بیشتر از بسیاری از آن علوم است، دوم: ریاضت راستین و مراقبت و مواظبت صحیح 

که پیامبر؟ص؟ به این حقیقت اشاره فرموده اند: »من عمل بما علم، اورثه اهلل علم ما لم یعلم« )مجلسی، 1404 ق،  است 

کاشانی، 1415ق، ج 1،ص468( و سوم: تفکر است. پس هرگاه  ج 1، ص141؛ مجلسی، 1406ق، ج2، ص322؛ فیض 

گشوده می شود  کند، به معلوماتش دست میابد و در علم غیب بر او  نفس بیاموزد و به علم و عمل، به شرط تفکر، ریاضت 

االلباب«  »ذوی  به  باشد  درست  طریق  در  گر  ا تفکر  پس  می افتد.  زیان  مهلکه های  در  برود  اشتباه  را  راه  سالک  هرگاه  و 

کامل، عاقل، ملهم و موید می شود )قاسمی، 1418 ق،  گشوده می شود و عالمی  می رسد و روزنه ای از عالم غیب به قلبش 

ج7،ص64(. با این وصف علم حاصل از وحی را »علم نبوی« و علم حاصل از الهام را »علم لدّنی« نامیده اند )نسفی، 

که علم انبیا و اولی است. 1416ق، ج3، ص34( 

و  زشت  خوی های  و  قلب  احوال  به  )علم  الخرة  علم  برای  »االحیاء«  کتاب  در  که  دیگری  تقسیم بندی  در  غزالی 

کار دنیا می آید( بر می شمارد می گوید: »علم بر دو قسم  که به  که به کار آخرت می آید و در مقابل علم دنیاست  نیکوست 

که پسندیده است مانند:  است: »علم معامله« و »علم مکاشفه«. »علم المعامله« و آن علم احوال قلب نسبت به آن چه 

صبر، شکر، خوف، رجاء، رضا، زهد، تقوی، قناعت، سخاء، حسن ظن، حسن خلق، حسن معاشرت و سایر امور نیک و 

که سبب نیل به این امور می شوند می باشد. اما  پسندیده و هم چنین معرفت به حقایق این امور و حدود آنها و اسبابی 

که وقتی  »علم مکاشفه«: علم باطن، غایت و نهایت علوم و نیز علم صدیقین و مقربین است و آن عبارت است از نوری 

که فرد فقط از آنها اسمی  ک و منزه از صفات مذموم و نکوهیده باشد، در آن ظاهر می شود و با این علم، اموری  قلب پا

کرده است، بر او مکشوف می گردد تا معرفت به ذات حّق تعالی و به تمامی صفات،  شنیده یا معانی مجملی از آنها دریافت 

افعال و حکمتش در به وجود آوردن دنیا، حاصل شود. و هم چنین معنی نبوت و نبی، وحی، شیطان، آخرت و بهشت، 

آتش، عذاب قبر، صراط، میزان و حساب، لقای خداوند، قرب به او و نزول در جوارش، حصول سعادت، مقارنه با مالئک 
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و انبیاء، تفاوت درجات اهل بهشت و مسائل بسیار دیگری را در می یابند« )غزالی، بی تا،صص20-19(. به عبارت دیگر؛ 

غرض وی از علم مکاشفه همان معرفت به معنای حقیقی وحی، نبوت، ملکوت آسمان و زمین، معرفت حقیقی به ذات 

باری، صفات، افعال، حکمت و نسبت آدمیان با آن و حقیقت جبر و اختیار است. آری، انسان می تواند به درجه ای برسد 

که علم به این امور برای او ممکن شود. 

گر آیینه ی دل از رذایل و وابستگی های دنیا رهایی یابد و انسان با علم به طریق آخرت چگونگی صیقل این آینه از  »ا

کرم؟ص؟ اقتدا کند به نسبت آنچه  خبائث را بیاموزد و آن را از شهوات تصفیه و تطهیر کند و همواره در هر شرایطی به پیامبر ا

که از این پلیدی ها از قلب زدوده می شود و رنگ و بوی حق می گیرد حجاب بین انسان و معرفت نسبت به صفات و افعال 

خداوند برداشته می شود و نور پروردگار در این امور تجلی می یابد و حقایق و راه نیل به آنها بر او نمایان می شود این گونه با 

کنار می روند« )همان،ص20(. علم مکاشفه پرده ها 

یا  و  امور  از  امری  »ما وقتی  که:  بیان می کند  این گونه  را  اهل تصوف درباره ی علم  نظر  البیان  روح  تفسیر  2- مؤلف 

کدام از اینها دو قسم دارند:  که هر  حقیقتی از حقایق را درک می کنیم به صورت »تصور« یا »تصدیق« بر آن حکم می کنیم 

کتسابی. کتسابی و دیگری ضروری و غیرا یک قسم ضروری و ا

گر از تصفیه ی قلب از  کشف شوند، این طریق »علم نظری« است و ا گر مجهوالت نزد نفس با معلومات بدیهی  حال ا

ع اعلی و برتر آن اسرار ذات و  که نو کشف« است  که شخص فقط خدا را ببیند »طریق  گونه ای  کی ها و امیال باشد به  ناپا

که در مشرب اهل اهلل از حیث ارتباط بین خدا و شخص  انوار صفات و آثار افعال خداوند است و آن علم الهی شرعی است 

که هر قدر بشر طاقت تحمل آن را داشته باشد از آن  »علم الحقائق« یا »علم بالحق سبحانه تعالی« نامیده شده است. 

بهره مند می شود در غیر این صورت در ورطه ی »حیرت« می افتد که آن را »عجز از شناخت حق« می خوانند. پس علوم اهل 

کشف و عیان و علوم دیگران مبنی بر مشغالت فکری و ذهنی است و وسیله ی امر آنها عمل صالح و وسیله و  اهلل مبتنی بر 

توشه ی راه دیگران تحصیل وظایف و مناصب است )حقی بروسوی، بی تا، ج5،ص273(.
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علم لدّنی. 6

تعریف صوفیان از علم لدّنی. 1 . 6

که به ذکر چند نمونه می پردازیم: کرده اند  گروه تعاریفی را از این علم بیان  سردمداران این 

الف( در حقایق »سلمی« از »ذوالنون« نقل می کند که: »علم لدّنی آن علمی است که به افراد بنا بر توفیق و خذالن داده 

می شود«)کاشانی، 1336ق، ج5، ص356؛ حقی بروسوی، بی تا، ج8، ص344(.

کشف انوار از امور  که ظنی در آن راه ندارد و خالف واقع نیست و  ب( »جنید« می گوید: »آن علم اطالع از اسرار است 

گویی نزد خداوند شبحی باشد بدون هیچ تمنی  که تمام جوارحش را از تعلقات دنیوی برهد،  غیبی است و برای بنده ای 

و درخواستی حاصل می شود، و خداوند با این علم آنچه صالح بندگانش در آن است را به اولیایش می شناساند«.

ع مقدس تواند کرد ما اسرار علوم حقیقت بر دل  ج( در »کشف االسرار« نیز چنین آمده است: »هر که صفات خود قربان شر

گوید، نور بر سخن وی پیدا  که از یافت سخن  گویی این علم محقق است  ا ِعْلمًا<  ْمناُه ِمْن َلُدّنَ
َ
که >َو َعّل گردانیم  او نقش 

و آشنایی بر روی وی پیدا و عبودیت در سیرت وی پیدا، برقی از نور اعظم در دل وی تافته و چراغ معرفت وی افروخته 

کشتی و غالم و دیوار« )میبدی، 1371ش، ج15، ص728(. کار  و اسرار غیبی او را مکشوف شده چنان که خضر را بود در 

تعریف اندیشمندان از علم لدّنی. 2 . 6

کرده اند؛ مانند: اندیشمندان اسالمی از اهل تشیع و تسنن تعاریفی برای علم لدّنی بیان 

که فقط با توفیقی از جانب خداوند برای  که این علم، علم به ذات و صفات است  الف( نظر مؤلف الکشاف این است 

بنده حاصل می شود )زمخشری، 1407 ق، ج2، ص737(.

ب( عالمه طباطبایی این علم را علم تأویل حوادث می داند )طباطبایی، 1417ق، ج13، ص342(. در توضیح نظر 

که در ظاهر به نظر می رسند بلکه در ورای آنها حقایقی بسیار  گفت: برخی مواقع حوادث آن چیزی نیستند  ایشان باید 
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کور دلی از او زدوده می شود و به  که در اثر تهذیب نفس و قرب به خداوند تعالی  که فردی  متفاوت با ظاهر نهفته است 

اصطالح چشم بصیرت پیدا می کند، می تواند با تأویل حوادث به این حقایق پنهان دست یابد. 

گفت هرچند معمول ترین این تعابیر پیش گویی از امور آینده است اما علم لدّنی همه ی این موارد و علم  در نهایت باید 

خ داده  گذشته ر که در  کامل از اموری  گاهی  به اسرار و رموز، ظواهر و بواطن، تفسیر و تأویل، مطلق و مقید آیات قرآن، آ

که بر مردم عادی و حتی برخی دانشمندان  که در آینده اتفاق خواهد افتاد و حتی سایر علومی  است، پیش گویی اموری 

که در برخی امور است را در برمی گیرد. پوشیده است مانند: پاسخ گویی به مسائل علمی و دفع نواقض و شک و تردیدی 

که تفسیر منهج از این رشد  که علم لدّنی علمی  است مبتنی بر رشد  از این تعارف و توضیحات چنین برداشت می شود 

که فرد عالم را به  کرده است )کاشانی، 1336ق، ج5، ص357(. مدح این علم به »رشد« آن را از علمی  به »اصابه« یاد 

که این علم زایل نمی شود و نسیان و فراموشی و باطل در آن  گمراهی می کشاند جدا می سازد و بیان گر این است  جهل و 

ل و مقدمات فکری به  که با تمرین و تجربه و آموزش و اندیشه و استدال کتسابی  راه ندارد عالوه بر این؛ علمی است غیر ا

دست نمی آید چون نه از راه حواس ظاهری مانند شنوایی و بینایی آموخته می شود و نه از راه حواس باطنی مانند تخیل 

کسی در آن صنع و دخالتی ندارد و به دانشجویان مکتب ربوبی  که جزء خدا  و تفکر، بلکه از جمله تعلیمات ربوبی است 

کند، می تواند از افراد  که انسان عالوه بر اینکه می تواند از خداوند دریافت  اختصاص دارد، این امر علم لدّنی را از علومی 

دیگر نیز کسب کند متمایز می کند و این علوم در حیطه ی علوم لدّنی نیستند چون علم لدّنی فقط از جانب خداوند دریافت 

ِسُکْم 
ْ
ْمناُه َصْنَعَة َلُبوٍس َلُکْم ِلُتْحِصَنُکْم ِمْن َبأ

َ
می شوند. مانند این قول خداوند که در مورد حضرت داوود؟ع؟  فرمود: >َو َعّل

که خداوند به حضرت داوود؟ع؟  آموخت علم لدّنی خوانده نمی شود چون  ِکُروَن< )النبیاء،80( علم صنعتی  ْنُتْم شا
َ
َفَهْل أ

می توان آن علم را از غیر خدا نیز آموخت )زمخشری، 1407ق، ج2، ص737(.

شرایط افاضه ی علم لدّنی . 3 . 6

       برای بهره بردن از این علم چند شرط اساسی الزم است:
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ا ِعْلمًا< )الکهف،65( از تقدیم  ْمناُه ِمْن َلُدّنَ
َ
1-توفیق و خواست خداوند: این شرط مهم ترین شرط است. در آیه ی >َو َعّل

کسی عطا  که بدون توفیق و خواست خداوند به  >علمًا< اختصاص این علم به خداوند مستفاد می شود  >من لدنا< بر 

ا ِعْلمًا<  َلُدّنَ ْمناُه ِمْن 
َ
َعّل َو  >َعْبدًا ِمْن ِعباِدنا آَتیناُه َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدنا  >آتیناه< در آیه ی  >علمناه< بر  نمی شود و در برگزیدن 

)همان( اشاره به تعظیم و بزرگداشت این علم دارد )آلوسی، 1415ق، ج8، ص310(. 

کی جز با ریاضت و سلوک عابدانه حاصل نمی شود. کی روح و جسم از خبائث و بدی ها: این پا 2- پا

کبر، حب دنیا و اصرار  که این خصلت ها را داشته باشد این علم برای او مفتوح نمی شود:  در االحیاء آمده است: »کسی 

که از مهم ترین رذایل شمرده می شوند.  بر هوای نفس )غزالی، بی تا، ص19( 

کامل  ح صدر ویژه ای می خواهد و این سعه ی صدر خود عبودیت خاص پروردگار و سیر  ح صدر: این علم شر 3- شر

ج از طاقت و توان بشر معمولی  که طاقتی خار مراحل روحانی و عرفانی را می طلبد مقام و عظمت این علم در حّدی است 

که  که نکره است، و در این گونه موارد معمواًل برای تعظیم می آید، نشان می دهد  می طلبد. با این وجود تعبیر به >علمًا< 

این  گرچه  ا ص480(.  ج12،  1374ش،  شیرازی،  )مکارم  است  یافته  علم  این  از  قابل مالحظه ای  بهره ی  عالم  مرد  آن 

که  کردند  که تنها قسمتی از آن به حضرت خضر افاضه شده و حضرت موسی؟ع؟  نیز درخواست  علم آنقدر وسیع است 

حضرت خضر؟ع؟  تنها قسمتی از این علم را به ایشان تعلیم دهد چون طاقت درک آن را نداشتند. شکی نیست حضرت 

کماالت عظیمی دارد، غیر از مردم عادی  کلیم اهلل و پیامبر اولوالعزمی ا ست و نفس قوی و صبر فراوان و  که  موسی؟ع؟  

که در  کند و بعد از اعتراض های  است. با این حال حضرت موسی؟ع؟ نتوانست در برابر این علم شکیبا باشد و سکوت 

َك َلْن َتْسَتِطیَع َمِعی َصْبرًا< )الکهف،67( یعنی:  برابر اعمال حضرت خضر؟ع؟  اظهار داشت حضرت خضر؟ع؟  فرمود: >ِإّنَ

کنی(  و این گونه این دو دریای علم از هم جدا شدند. حضرت موسی؟ع؟  در این باره  تو هرگز نمی توانی با من شکیبایی 

گفتار  همانند  رنج ها(  همه  آن  با  بنی اسرائیل  حکومت  عصر  و  فرعون  )عصر  مشکالت  همه  آن  از  »هیچ یک  می فرماید: 

که خبر از فراق و جدایی خود از من داد و مرا از علوم خود محروم ساخت« )رازی، 1408ق،  خضر؟ع؟ برایم رنج آور نبود 
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کند برادرم موسی؟ع؟  که فرمودند: »خدا رحمت  که از پیامبر اسالم؟ص؟ نیز روایت شده است  ج13، ص17(. اینجاست 

کسی ندیده بود« )راوندی، 1418ق، ص157؛ عروسی حویزی،  که  گر صبر می کرد عجیب ترین شگفتی ها را می دید  را ا

1415ق، ج3، ص282(.

گر موسی؟ع؟ صبر و تحمل  هم چنین از امام باقر یا امام صادق؟ع؟ ]حدیث تصریح نکرده است[ روایت شده است: »ا

می کرد آن عالم هفتاد حادثه شگفت انگیز را به او نشان می داد« )راوندی، 1418ق، ص157؛ مجلسی، 1403ق، ج 13، 

ص301(.

تقسیم بندی های علم لدّنی. 4 . 6

بر اساس شیوه ی استفاضه ی این علم . 1 . 4 . 6

کرده اند. از جمله »ابن عربی«  برخی از عالمان علم لدّنی را بر اساس شیوه ی بهره مندی افراد از این علم تقسیم بندی 

که از این علم با عنوان »علم غیب« یاد می کند و آن را دو دسته می داند:

که مخصوص انبیا و رسل است. که با ظهور فرشته است و شخص فرشته را می بیند  1- علم غیبی 

که در آن فرشته ای رویت نمی شود بلکه علم به قلب فرد الهام می شود  که مخصوص افراد خاص است  2- علم غیبی 

العربی، بی تا، ج2، ص568(. این تقسم بندی ابن عربی بر اساس شیوه ی  القاء می کند )ابن  و یا فرشته آن را به قلب 

القای علم و رؤیت یا عدم رؤیت فرشته در این القاست. به عبارت دیگر؛ دریافت علم غیب از جانب خدا یا مستقیم است 

که  و آن به صورت الهام این علم بر قلب فرد است و یا با واسطه است و این واسطه در واقع رهبر و رهنمای سالک است 

این هم می تواند پیامبر باشد مانند  که  یا بشر باشد  کرم؟ص؟  ا آموزش جبرئیل به پیامبر  ممکن است فرشته باشد مانند 

که از هر  گشود،  که فرمودند: »رسول خدا، هزار در از علم را به روی من  آموزش علم از جانب پیامبر؟ص؟ به امام علی؟ع؟ 

گذشته و آینده خبر دارم، از مرگ ها  که از  گشوده شد، به طوری  دری هزار در باز شده، پس هزاران هزار دِر علم به روی من 

و پیش آمدها و طریق قضاوت خبر دارم« )ابن بابویه، 1362ش، ج2، ص572؛ ابن شهرآشوب، 1379ق، ج 1، ص237؛ 
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طبرسی، 1403ق، ج 1، ص153؛ ابن شاذان، 1363ش، ص102( یا ولی باشد مانند آموزش خضر؟ع؟ به موسی؟ع؟ )با 

که آن حضرت را ولی دانسته اند نه نبی(. توجه به نظر عالمانی 

بر اساس افراد مستفیض از این علم. 2 . 4 . 6

کرد: گروه تقسیم  می توان علم لدّنی را بر اساس افراد دریافت کننده ی آن به سه 

کوبیدن  1- پیامبران: که این علم را به صورت وحی تشریعی توسط فرشته ی وحی یا با القای قلبی یا خواب و یا صدای 

گوش و راه های دیگر دریافت می کنند و از آن در انجام مأموریت رسالت استفاده می کنند و می توانند به اذن خداوند به  در 

افراد خاصی آن را آموزش دهند.

کبر و ریاضت می پردازند و آیینه ی دل را از شهوات و غضب و اخالق ناپسند  که با اخالص به جهاد ا کسانی  2- اولیاء: 

کرده و فقط منزلگه معبود یکتا می شود، این چنین خداوند آنها را از علم لدّنی  ک و درونشان را تزکیه  و اعمال ناشایست پا

افراد  برای  آن  و وصف  ح  که شر را  و چیزهای  آنها مکشوف می شود  برای  زمین  و  آسمان ها  ملکوت  و  بهره مند می سازد 

از  را  و علم  پیامبر اسالم؟ص؟ می باشند  که وارث علم  ائمه؟ع؟  ایشان ظاهر می شود و هم چنین  بر  عادی ممکن نیست 

که سخنان پیامبر خدا خطاب به حضرت علی؟ع؟: »انک تسمع ما اسمع وتری ما اری«،  پیامبر؟ص؟ دریافت نموده اند 

ِتَها ِمْن َباِبَها« )حرانی، 1363ق، ص430؛ ابن بابویه، بی تا، ص345؛ 
ْ
َراَد اْلَمِدیَنَة َفْلیأ

َ
َنا َمِدیَنُة اْلِعْلِم َو َعِلی َباُبَها َفَمْن أ

َ
»أ

طوسی، امالی، 1414ق، ص559( و سخنان دیگر و هم چنین فرموده های خود اهل بیت مانند خطبه ای از امام علی؟ع؟ 

َمِنیِه 
َ
َمُه اهلُل َنِبیُه صلی اهلل علیه و آله َفَعّل

َ
 اهلُل َو َما ِسَوی َذِلَك َفِعْلٌم َعّل

َّ
َحٌد ِإال

َ
 یْعَلُمُه أ

َ
ِذی ال

َ
که فرمودند: »َفَهَذا ِعْلُم اْلَغیِب اّل

ْن یِعیُه َصْدِری َو َتْضَطّمَ َعَلیِه َجَواِنِحی« )مجلسی، 1403ق، ج 26، ص103؛ عروسی حویزی، 1415ق، ج 4، 
َ
َو َدَعا ِلی ِبأ

ص96( دال بر این مدعاست.

کرده،  گذار  که خداوند به آنها وا که نه از پیامبرانند و نه از اولیاء: بلکه به خاطر مقام واال و مأموریت هایی  3 - افرادی 

این  از  افرادی  و  مادر حضرت عیسی  مریم  مادر حضرت موسی،  مانند:  آنها داده شده است  به  این علم  از  قسمت های 
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ک و با عظمت داشته باشند تا حجاب بین نفس آنها و نفس  دسته. پس الزم می آید که این افراد مانند پیامبران وجودی پا

کلی از بین برود آن گاه نور حق بر قلبشان ساطع می گردد و ابواب علوم ربانی بر آنها مفتوح و امور غیبی بر آنها مکشوف 

که آن  کشف به این صورت است  ح عباره االحیاء السابقه آنفا« می گوید: »این  می شود. مؤلف روح المعانی به نقل از »شر

کشف این علت مخفی را به صورت مطلق  که خداوند  کشف می گردد  که باعث حل آن مسئله می شود بر آنها  علت مخفی 

بر بندگانش حرام کرده است. چون کسی که این سبب را کشف کند، مسئله را حل می نماید مانند کشف علت سوراخ کردن 

کودک برای حضرت خضر؟ع؟« )آلوسی، 1415 ق، ج8، ص342(.  کشتی و قتل 

راه های القاء علم لدّنی. 5 . 6

کرده اند:     صاحب نظران راه هایی را برای القای علم لدّنی به افراد شایسته این علم بیان 

که بیان شد وحی طریق انبیاء می باشد.  1- وحی: مهم ترین راه »وحی« است و همان طور 

2- الهام: مانند الهام این علم به حضرت خضر؟ع؟ )قاسمی، 1418ق، ج7، ص64؛ نسفی، 1416ق، ج3، ص34(. 

که مؤلف تفسیر روح البیان می گوید: »تعلیم علم ربانی به خضر از طریق اشاره به امور سه گانه بوده است نه  3- اشاره: 

اشاره )و نه عبارت( توسط جبرئیل« )حقی بروسوی، بی تا، ج 5،ص272( که از آن به »نقث« یاد شده است همان گونه که 

که فرمودند: »ان روح القدس نفث فی روعی انه لن تموت نفس حتی  ابن حبان از ابن مسعود از رسول اهلل؟ص؟ نقل می کند 

تستکمل رزقها« )سیوطی، 1404ق، ج1،ص86(. 

4- رویای صادقانه: علم لدّنی می تواند در قالب رویاهای صادقانه نیز به افراد القاء شود.

5- برخی نیز معتقدند افرادی که نبی نیستند نیز فرشته با آنها صحبت می کند اما آنان فرشته را نمی بینند که در حدیث 

گفته اند  که با اینکه نبی نبوده اند اما مالئک با آنها سخن  گفته می شود به این معنی  کسی »محدث«  فریقین به چنین 

)الذین تتحدث معهم المالئکه من دون ای یکونوا انبیاء( )سبحانی، 1419ق، ص315(.
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تعابیر علم لدّنی. 6 . 6

که  1- »علم لدّنی«: )هاللی، بی تا، ص219؛ ابن طاووس، الطرائف، بی تا، ص299( علت این وجه تسمیه این است 

این علم از جانب خداوند به بندگان خاص افاضه می شود. 

،ص480؛  ج5  1371ش،  میبدی،  ص34؛  ج3،  1416ق،  غیبی)نسفی،  امور  و  علوم  از  گاهی  آ غیب«:  »علم   -2

زمخشری، 1407ق، ج2، ص732؛ ابوحیان، 1420ق، ج7، ص 204( این دو اسم مهم ترین و پرکاربردترین اسامی برای 

ا ِعْلمًا< )الکهف،65( و »علم غیب«:  ْمناُه ِمْن َلُدّنَ
َ
که قرآن نیز از این علم با عنوان »علم لدّنی«: >َو َعّل این علم می باشند 

کرده است.  ُسِلِه َمْن یشآُء< )آل عمران،179( یاد  َکاَن اهلُل ِلیْطِلَعُکْم َعَلی اْلَغیِب َو لِکّنَ اهلَل یْجَتِبی ِمْن ّرُ >َو َما 

که بر افراد عادی پوشیده  3- علم الخفیه: )میرزا خسروانی، 1390ش، ج5، ص 368( این علم، علمی مخفی است 

است. 

گاهی از حقیقت علوم و امور می نامند.  4- علم الحقیقه: آ

که در  گاهی از باطن قضایا( البته برخی با چنین اطالقی مخالفند مانند: »شیخ عبدالوهاب الشعرانی«  5-علم باطن: )آ

که برای  کتاب »بالدر المنثوره فی بیان زبده العلوم المشهوره« می گوید: »علم باطن، علم خداوند است در مقابل علم ظاهر 

کثر  که موقوف بر صحت و درستی و وجهش برای ا خلق بر اساس طبقاتشان بر آنها ظاهر می شود. علم باطن علمی است 

مردم ظاهر نیست و حصولش بر قوت قدسیه متوقف است نه بر مقدمات فکریه و هم چنین هر علمی می تواند نسبت به 

فرد عالم به آن علم، به عنوان علم ظاهر، و برای فرد جاهل به آن، با عنوان علم باطن، شناخته شود. مانند علم غریب 

گاهی ندارند )آلوسی، 1415 ق، ج8، ص310(. با این  کثر مردم از آن آ که بر علم افاق و طلسم و جفر اطالق می شود چون ا

که به اولیاء الهام می شود. وجود بیشتر علما علم باطن و حقیقت را همان علم لدّنی و ربوبی دانسته اند 

عده ای علم باطن و حقیقت را از علم ظاهر و شریعت جدا دانسته اند »جالل الدین سیوطی« در این باره می گوید: »برای 

هیچ کس جزء پیامبر اسالم علم حقیقت و شریعت با هم جمع نشده است و برای هر پیامبری یکی از این دو علم بوده است 
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کرم؟ص؟؛ چون آن بزرگوار هم مأمور به تبلیغ حقیقت و هم مأمور به تبلیغ شریعت بوده اند« )همان، ج8،  به جزء پیامبر ا

ص313( البته ایشان بر طبق ظاهر عمل می کردند مگر در مواقع ضروری و یا هنگامی که خداوند به ایشان امر می فرمود. اما 

از ظاهر امر پیداست که گام نخست در کسب علم به حقیقت، علم به شریعت و عمل به آن است تا فرد به درجه ی تهذیب 

که علم به  کسی  گاه شود اما  که خداوند او را از علم غیب بهره مند سازد و از علوم و امور غیبی در حّد توانش آ کمال برسد  و 

شریعت داشته باشد و مأمور به تبلیغ آن باشد مانند حضرت موسی؟ع؟  می تواند از علم حقیقت بی بهره یا بهره ناچیزی 

کسب این علم نزد حضرت  داشته باشد. چون علم به باطن امور از تعلقات شریعت نیست با این حال موسی؟ع؟  برای 

که  کشوف و امور غیبی ثمره ی اخالص است  که  کرده اند  که تفسیر روح المعانی نیز تصریح  خضر رهسپار شد. همان گونه 

جزء سوم از اجزاء شریعت است در حقیقت، حقیقت مرتبه ای از شریعت و نتیجه آن است )همان، ج8، ص342(.

نتیجه گیری. 7

که برای علوم شمرده شده است علم لدّنی جایگاه ویژه ای دارد. این علم بر اساس       در دسته بندی های مختلفی 

کسانی مانند انبیاء و  کی روح و جان از طرقی مانند: وحی و الهام به سینه ی فراخ  شرایطی مانند: عبودیت خداوند و پا

که بر اساس ریاضت و پیمودن مسیر سلوک درونشان سیقل یافته است و از لوث آلودگی ها و تعلقات  اولیاء و افراد خاصی 

که طبق آیات صریح قرآن و روایات  ک شده اند، القاء می شود. از جمله ی این افراد حضرت خضر؟ع؟  می باشد  مادی پا

معصومین؟ع؟ در سایه ی عبودیت خداوند واحد، تسلیم محض او شدن و دل از تعلقات مادی و دنیوی بریدن در این 

وادی عبودیت سزاوار بهره مندی قابل توجهی از این علم و مأمور تعلیم پاره ای از آن به حضرت موسی؟ع؟  شد و چون 

قلمروی علم این دو بزرگوار با هم متفاوت بوده است نه تنها سبب نقصان نبوت حضرت موسی؟ع؟ نمی شود بلکه باعث 

ا ِعْلمًا< )الکهف،65( واژه ی >لدنا<  ْمناُه ِمْن َلُدّنَ
َ
که در آیه: >َو َعّل اثبات نبوت حضرت خضر؟ع؟ نیز می شود؛ به این نحو 

قرینه ی دیگر،  و  کرده است  از جانب خداوند دریافت  به طور مستقیم  را  این علم  که حضرت خضر؟ع؟  نشان می دهد 

ِویُل ما َلْم َتْسِطْع َعَلیِه َصْبرًا< )الکهف،82( به این 
ْ
ْمِری ذِلَك َتأ

َ
که می فرماید: >َوما َفَعْلُتُه َعْن أ سخن خود آن بزرگوار است 

که در نهایت نبوت ایشان را نتیجه می دهد. که خداوند دستور انجام این امور را به ایشان داده است  معناست 
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مقدمه. 1

است.  آن  بر  کم  حا قوانین  و  هستی  نظام  دقیق  نظم  آفرینش،  جهان  آفریدگار  شناخت  نشانه های  بهترین  از  یکی 

گوهر  با  را  انسان  و  برمی دارد  پرده  حساب شده،  نظم  این  گون  گونا جلوه های  از  کریم  قرآن  در  همواره  متعال  خداوند 

ُر  ُیَدّبِ اْلَعْرِش  َعلَی  اْسَتَوی  ثُم  اٍم  ّیَ
َ
أ ِة  ِسّتَ فِی  ْرَض 

َ ْ
ال َو  َماَواِت  الّسَ َخَلَق  ِذی 

َ
اّل اهلُل  کُم  َرّبَ آشنا می سازد>ِإّنَ  گران بهای هستی 

کارها و سامان دادن آنها به بهترین نحو است تا امور به عاقبت  ْمَر< )یونس،3(. تدبیر امور به معنای تنظیم و ترتیب 
َ ْ
ال

نیکو و نتیجه ی مطلوب برسد. )المصطفوی، 1360ش، ج3، ص175( این تعریف، با مفهوم برنامه ریزی مطابق است. 

ُح 
َ

کید و تشویق به داشتن برنامه ریزی در زندگی، از این تعبیر استفاده شده: »َصال و در روایات رسیده از معصومان، در تأ

کید نموده  گون بر نظم و برنامه ریزی تأ گونا کریم نیز با روش های  ْدِبیُر« )المدی، 1366ش، ص 354(. قرآن  اْلَعْیِش الّتَ

اشاره کرده است)یونس،3( و در سوره ی مبارکه ی  آفرینش  به تدبیرمندی در جهان  است، چنان چه در سوره ی یونس 

کارهای بیهوده و بدون هدف و برنامه نهی می کند )نحل،92(. نحل، انسان را از انجام 

برنامه ریزی در سامان بخشی همه ی فعالیت های روزمره ی انسان، اهمیت بسیاری دارد. اما این مهم، در برنامه های 

مدیریتی، یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر است. مدیریت بی برنامه به ثمر نمی نشیند و نابود می گردد. در عوض، یک 

کردن  که هنر مدیریت، در خوب برنامه ریزی  کارها را به عاقبتی نیکو سوق می دهد. چرا مدیر اصول گرا، با برنامه ریزی، 

گرو چاره اندیشی است: اللیثی  َوِل ِإْنَشاُء اْلِحَیِل. )آبادانی دولت ها در 
ُ

َماَراُت الّد
َ
است. امیرمؤمنان در این باره فرموده اند: أ

الواسطی، 1376 ش، ص 127؛ المدی، 1366 ش، ص 815(
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برنامه های اقتصادی امام علی؟ع؟ . 2

عدم وجود برنامه ی صحیح و دقیق برای اقتصاد یک جامعه، بنیاد اقتصادی آن را فرو می ریزد، و در نتیجه ی آن 

که دچار چنین آسیبی می شود، زیاده خواهان و سلطه جویان  فقر و تنگ دستی توده ی مردم را فرامی گیرد. در جامعه ای 

بر مردم مسلط شده، ظلم و ستم، جامعه را به سوی تباهی می کشاند، عدالت از بین می رود و فقر و محرومیت، زندگی 

خ بر می تابد  گرفته، و دشمنی و کینه جایگزین برابری و برادری می گردد. عدالت اقتصادی ر شرافتمندانه ی مردم را از آنان 

که  گرامی اسالم چنین شد، و تا آن جا پیش رفت  که پس از رحلت پیامبر  و استکبار اقتصادی جلوه می یابد. همان گونه 

کشیده شد. امام علی؟ع؟  در دوران خلیفه ی سوم، به صورت چپاول اقتصادی درآمد، و مسکنت مالی جامعه به بحران 

گرسنگی ستم دیده معرفی نموده اند )سیدرضی، خطبه ی 3(. در این مقطع  شاخصه ی این دوره را شکم بارگی ستمگر و 

کرامت آنان باشد، در اختیار  زمانی ثروت های عمومی به جای آنکه در اختیار مردم قرارگیرد، و وسیله ی حفظ حرمت و 

کفر تابانده بود، رو به زوال  که پیامبر عدالت پیشه ی اسالم، در سرزمین تاریک  گرفت، و خورشید عدالتی  گروه خاصی قرار 

گرائید )همان، خطبه ی 129(.  و نابودی 

کم  که امام ؟ع؟ برای اصالح جامعه برنامه ی اقتصادی ویژه ای، با هدف دفاع از مظلومان و  در چنین شرایطی بود 

گرایانه را نداشتند  که البته بسیاری، تحمل این اصالحات عدالت  کردن شکاف های طبقاتی در جامعه پی ریزی نمودند 

)رک: ابن ابی الحدید، 1404ق، ج 7، ص37(.

که از جمله ی آنها  ح هایی بود  که امام علی؟ع؟ با هدف رونق اقتصادی در جامعه اجرا نمودند، دارای طر برنامه ای 

کار، عمران و آبادی مناطق تحت حکومت، توجه و حمایت  می توان به برنامه ریزی در جهت امنیت شغلی و رونق کسب و 

و  بازرگانی  صنعت،  بخش  در  تولیدی  برنامه ریزی های  و  مالیاتی  برنامه ریزی های  جامعه،  محرومان  و  ستمدیدگان  از 

کشاورزی در رفع نیازهای جامعه اشاره نمود.

با توجه به نقش مهم بازرگانی، صنعت و تجارت در چرخه ی تولیدات داخلی، الزم است حکومت برای آن برنامه ریزی 



87 اصول پنج گانه در برنامه ی اقتصادی امام علی؟ع؟

کند و زمینه های مناسب پیش رفت این بخش مهم را فراهم سازد. در راستای این هدف، امام علی ؟ع؟به همواره سفارش 

بازرگانان )سیدرضی، نامه ی 53( و کشاورزان )الکلینی، 1407ق، ج5، ص 284؛ الحمیری،  1413ق، ص138؛ االحمدی 

و  کارگزاران خود می نمودند  را به  االنوار، 1404ق، ج 97، ص33(  المجلسی، بحار  المیانجی، 1426ق، ج 2، ص 309؛ 

ع و  کار و تولید در این بخش می پرداختند، و با درخت کاری و آبیاری مزار کشاورزی، خود به  عالوه بر توجه و تشویق به 

کشاورزی را رونق می بخشیدند )الفیض الکاشانی، 1406ق، ج 17، ص 32؛ الحر العاملی، 1409ق،  باغستان ها، بخش 

ج 17، ص 41؛ المجلسی، بحار االنوار، 1404ق، ج 41، ص 32(.

در حکومت عدل  این مهم،  که  بود  از محرومان جامعه  اقتصادی، حمایت  برنامه ریزی  در  امام،  ح های  از دیگر طر

امیرمؤمنان، با روش های مختلفی انجام می گرفت. یکی از این روش ها، احداث باغ ها، نخلستان ها و چاه های پر آب بود 

کشت و آبیاری می کرد و  کار می کرد. هماره زمین را  که امام آنها را وقف مستمندان و محرومان می کرد. او با دستان خود 

ع را وقف فقرا می نمود )رک: ابن ابی الحدید، 1404 ق،  کردن، مزار هسته خرما را غرس می نمود و در عین حال بعد از آباد 

ج 15، ص147؛ نیز رک: الکلینی، 1407 ق، ج 5، ص 74(.

است  شهره  آبادی  و  عمران  به  اهمیت  بود،  ؟ع؟  امام  توجه  مورد  اقتصادی،  بخش  در  که  دیگری  ح های  طر از 

آبادی آن چنان در حکومت علوی  و  الیعقوبی، بی تا، ج 2، ص 203(. عمران  )المحمودی، 1376ش، ج 5، ص 32؛ 

گرفتن مالیات می شمارد )سیدرضی، نامه 53(. که امام؟ع؟ در سفارش به مالک اشتر، آن را مهم تر از  اهمیت دارد 

است  مالیاتی  برنامه ریزی های  و  مالیات  به  توجه  اقتصادی،  برنامه های  پیشبرد  در  علی؟ع؟  امام  کارهای  دیگر  از 

که سهم بسیار مهمی در رونق اقتصادی و سامان یافتن وضع مردمان دارد. امام؟ع؟ در این راستا، به مالک اشتر چنین 

توصیه می نمایند:

ّنَ 
َ
 ِبِهْم ِل

َّ
َح ِلَمْن ِسَواُهْم ِإال

َ
 َصال

َ
حًا ِلَمْن ِسَواُهْم َو ال

َ
ِحِهْم َصال

َ
ِحِه َو َصال

َ
ْهَلُه َفِإّنَ ِفی َصال

َ
ْمَر اْلَخَراِج ِبَما ُیْصِلُح أ

َ
ْد أ

َ
»َو َتَفّق

مالیات  صالح  که  کن  وارسی  گونه ای  به  را  بیت المال  و  مالیات  یعنی:  )همان(  ْهِلِه« 
َ
أ َو  اْلَخَراِج  َعَلی  ِعَیاٌل  ُهْم 

َ
ُکّل اَس  الّنَ
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دهندگان باشد، زیرا بهبودی مالیات و مالیات دهندگان، عامل اصالح امور دیگر اقشار جامعه می باشد، و تا امور مالیات 

گرفت زیرا همه ی مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگان هستند. کار دیگران نیز سامان نخواهد  دهندگان اصالح نشود 

در این پژوهش به چند اصل از اصولی که امیرمؤمنان؟ع؟ در برنامه ریزی اقتصادی، بدان پایبند بودند، اشاره می شود. 

که دو اصل کالن از اصول مدیریتی امام؟ع؟: )اصل مبارزه با نابسامانی های اقتصادی و اصل نظارت( در  الزم به ذکر است 

گانه، توسط نگارنده بررسی شده است. مقاله ای جدا

کار و تولید. 1 . 2 اصل ترویج و تشویق به 

که نعمت زمین به انسان داده شده، اما عمران و آبادی آن به خود انسان  کریم به این مسأله تصریح شده   در قرآن 

گذارد و به سرمنزل مقصود  گردیده تا با کمک نعمت ها و توانایی های خدادادی، در راه نیل به سعادت و کمال قدم  گذار  وا

که شما را از زمین پدید آورد و شما را به عمران آن واداشت.  ْرِض َو اْسَتْعَمَرکُم ِفیَها< یعنی: اوست 
َ ْ
َن ال ُکم ّمِ

َ
نَشأ

َ
رسد:>ُهَو أ

)هود،61(

امام علی ؟ع؟ نیز در خطبه ای، به نعمت توانایی انسان بر تسخیر و به کارگیری طبیعت اشاره می کنند و می فرمایند:

َو  َلُکْم  عًا  َتَوّجُ ِبَبَرَکِتِهَما  َلُکْم  َتُجوَداِن  ْصَبَحَتا 
َ
أ َما  َو  ُکْم  ِلَرّبِ ُمِطیَعَتاِن  ُکْم 

ُ
ُتِظّل ِتی 

َ
اّل َماَء  الّسَ َو  ُکْم 

ُ
ُتِقّل ِتی 

َ
اّل ْرَض 

َ ْ
ال ِإّنَ  َو   

َ
ال

َ
»أ

ِقیَمَتا َعَلی ُحُدوِد َمَصاِلِحُکْم َفَقاَمَتا« )سیدرضی، 
ُ
أ َطاَعَتا َو 

َ
ِمَرَتا ِبَمَناِفِعُکْم َفأ

ُ
أ  ِلَخْیٍر َتْرُجَواِنِه ِمْنُکْم َو َلِکْن 

َ
ِإَلْیُکْم َو ال ُزْلَفًة   

َ
ال

که بر شما سایه می گسترد، پروردگار شما را  که شما را بر پشت خود می برد، و آسمانی  خطبه ی 143(. یعنی: بدانید زمینی 

که از  فرمان بردارند و برکت آن دو بر شما نه از راه دل سوزی است و نه به خاطر نزدیکی جستن و نه به امید خیری است 

گردن نهادند، و برای مصلحت شما برپاشان داشتند و ایستادند. شما دارند، بلکه به سود شما مأمور شدند و 

تالش دولت علوی در تشویق به کار

کسالت، بی تحرکی، تنبلی و ناتوانی است:  در آموزه های علوی، فقر اقتصادی معلول پیوند فرهنگ 
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ْکَسُل« )التمیمی المغربی، 1385ق، ج 2، ص 14(. 
َ
ْمِر آِخَرِتِه أ

َ
ْمِر ُدْنَیاُه َفُهَو َعْن أ

َ
َن َعْن أ

َ
َکْسال ُجَل َیُکوُن  ْبِغُض الّرَ

ُ َ
»ِإّنِی ل

کار آخرتش  کار دنیای خویش تنبل باشد، در  که در  کس  کار دنیای خود تنبل باشد. آن  که در  یعنی: از مردی نفرت دارم 

تنبل تر خواهد بود.

امیرمؤمنان؟ع؟بر بی نیازی و خودکفایی مردم در جامعه، بسیار اهمیت می دادند و در زدودن فقر و نیازمندی، شیوه های 

مختلف گفتاری )الحر العاملی، 1409 ق، ج17، ص12؛ المجلسی، بحار االنوار، 1404 ق، ج 10، ص100؛ الکلینی، 1407 ق، 

ج 5، ص149؛ الصدوق، الخصال، 1362 ق، ج 2، ص621( و عملی را در جامعه به کار می بستند و بسیار تالش می کردند 

کنند تا هیچ کس به علت فقر و نداری، دست نیاز به سوی بندگان دراز نکند.  کار و اشتغال را برای همگان باز  که راه های 

کار و تولید،  گونی را پی ریزی نمودند. حضرت عالوه بر تشویق و حمایت مردم به  گونا در این جهت، امام؟ع؟ برنامه های 

خود همواره با تالش بسیار در تأمین معیشت خانواده اش )الکلینی، 1407 ق، ج 5، ص 74؛ الحر العاملی، 1409 ق، ج 17، 

کار می کردند و به حقوقی  کشاورزی جامعه  ص 37؛ المجلسی، بحار االنوار، 1404 ق، ج 41، ص 37( و توسعه ی بخش 

که مانند دیگر افراد جامعه، از بیت المال دریافت می نمودند، بسنده نمی کردند.

ح باشد. حضرت، هیچ  کار برای ایشان مطر کار مفید بود، بدون این که شکل  سیره ی عملی امام علی ؟ع؟ اشتغال به 

کار می کرد و با اینکه رهبر جامعه ی مسلمین بودند، چون فراغتی می یافتند،  کاری را عار نمی دانست، و در هر شرایطی 

ج  کار مفیدی می زدند تا مخار ع و نخلستان ها را آبیاری می کردند، بار حمل می نمودند و دست به هر  چاه می کندند، مزار

خود و خانواده ی خود را تأمین نمایند )الربلی، 1381ش، ج 1، ص 175؛ المجلسی، بحار االنوار، 1404ق، ج 41، ص33(.

کشاورزی است،  کید می ورزیدند، و چون یکی از چرخه های مهم تولید در جامعه،  امام؟ع؟ بر احیای زمین همواره تا

همواره مردم را به آبادانی و بهره وری از آن تشویق می کردند. حضرت یکی از وظایف اصلی فرماندهان و مسئوالن را دفاع 

کشاورزان می شمردند )الحمیری، 1413ق، ص 138؛ االحمدی المیانجی، 1426 ق، ج 2، ص 309؛ المجلسی،  از حقوق 

بحار االنوار، 1404 ق، ج 97، ص33(.
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امیرمؤمنان؟ع؟ به تولید سرمایه های انبوه برای آینده نیز توجه داشتند، و آن را برنامه ای در جهت بی نیازی آیندگان 

]با  شتر  قطار  یک  همراه  به  دیدند  را  حضرت  روزی  نقل شده:  تاریخ  در  می دانستند.  جامعه  در  نداری  و  فقر  از  رهایی  و 

فرمودند: درخت  بارها چیست؟  این  ابوالحسن  ای  گفته شد:  او  به  به سوی صحرا در حرکت است,  بار هسته ی خرما[ 

کاشت و یکی را هم رد نکرد و همه سبز و درخت خرما شدند )الکلینی، 1407 ق،  گر خدا بخواهد. امام آنها را  خرماست، ا

ج 5، ص 75؛ الفیض الکاشانی، 1406 ق، ج 17، ص 32؛ الحر العاملی، 1409 ق، ج 17، ص 41؛ المجلسی، بحار االنوار، 

1404 ق، ج 41، ص 32(.

کرده و در آنها چاه های عمیق و پر آب حفر نموده بود،  که با دستان پرتوان خود، آنها را آباد  امام با وقف زمین هایی 

که در این وصیت نامه  برای خانواده ی خود، سرمایه ای ماندگار برجای نهاد. از توصیه های حکیمانه ی امیرمؤمنان؟ع؟، 

کید می نماید، اصل زمین و درختان آن حفظ شود و فقط محصوالت آن، منبع  که امام تا جلب توجه می کند، این است 

گیرد )سیدرضی، نامه ی 24(. درآمد همسر و فرزندان امام قرار 

کار در جامعه، حمایت و توجه به صنعت گران و تاجران می باشد.  از دیگر برنامه های امام در رونق بخشیدن به کسب و 

که بدان مشغول بودند، تشویق می نمود و چنان چه در اصل برنامه ریزی بدان اشاره شد،  کاری  امام همواره آنان را در 

کسب درآمد حالل،  کارگزاران نیز می خواست از آنان حمایت نمایند. عالوه بر این، ایشان همواره مردم را به تجارت و  از 

تشویق می نمودند:

َجاَرِة َو َواِحَدٌة ِفی َغْیِرَها« )الصدوق،  ْجَزاٍء ِتْسَعٌة ِفی الّتِ
َ
ْزَق َعَشَرُة أ ِجُروا َباَرک اهلُل َلُکْم َفِإّنِی َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل َیُقوُل ِإّنَ الّرِ »اّتَ

کسب بپردازید، خداوند  کتاب من ال یحضره الفقیه، 1404ق، ج 3، ص192؛ الحلی، 1407ق، ص 82( یعنی:به تجارت و 

که می فرمود: روزی ده بخش است، نه بخش آن در  که من از رسول خدا شنیدم  به شما برکت عنایت فرماید، به راستی 

تجارت است و یک بخش در غیر آن .

گذاشت. صنعت گران در ایجاد اشتغال و  داشتن حرفه و صنعت، در جامعه اثرات مهمی در رونق اقتصادی آن خواهد 
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رفع بیکاری در جامعه، بسیار تأثیرگذار هستند. امام چنان به صنعت اهمیت می دادند که به آن صفت »گنج« )المشکینی، 

1424ق، ص 77( داده اند.

اصل عدالت اقتصادی. 2 . 2

عدالت محوری ترین و بنیادی ترین مسأله ی حکومت علوی است. تا آن جا که حضرت در راه اجرای عدالت و گسترش 

که »همه ی افراد جامعه از آسایش  قسط، شهد شهادت نوشید.در مدیریت اقتصادی امام علی؟ع؟ عدالت بدین معناست 

و رفاه زندگی برخوردار باشند و تفاوت ها و اختالفات شدید طبقاتی از میان آنان رخت بر بندد )حائری، 1378 ش، ص 50(. 

کید امام علی ؟ع؟ در زمان  این امر جز با برقراری عدالت اقتصادی، محقق نمی گردد. مسأله ی عدالت از اصول مورد تأ

کارگزاران را نیز به پاسداری از  زمامداری و مدیریت ایشان بود. امیرمؤمنان؟ع؟ همواره خود، سخت بدان پایبند بودند، و 

این اصل مهم سفارش می نمودند. امام؟ع؟ بر هیچ چیزی چون عدالت بدین اندازه ایستادگی نشان نداد و بر هیچ امری 

گشایش همه در پایبندی به عدالت است )سیدرضی، خطبه  که در نگاه امام؟ع؟،  چون اجرای عدالت اصرار نورزید. چرا

.)15

بعد  در  مخصوصًا  حکومتی،  جنبه های  همه ی  در  بی عدالتی  که  پذیرفت  را  مردم  رهبری  زمانی  ؟ع؟  امیرمؤمنان 

اقتصادی، بیداد می کرد و اموال و دارایی های مردمان تباه شده و بر اثر بی عدالتی ها و ستمگری های اقتصادی، انسانیت 

رو به تباهی و نابودی پیش می رفت )همان، خطبه ی 129(.

شیوه های تحقق عدالت اقتصادی در سیره ی علوی؟ع؟. 1 . 2 . 2

گرفتن حکومت، اقداماتی اساسی در جهت سامان بخشی اقتصادی در جامعه  از در دست   امیر عدالت ورزان، پس 

کردند. یکی از این  انجام داد. امام؟ع؟ برای این امر از راه های مختلف، در دگرگونی ظلم اقتصادی و  بی عدالتی استفاده 

راه ها، تقسیم مساوی بیت المال بود. تالش در جهت افزایش سرمایه های ملی و نیز اهتمام به بهبود وضعیت نیازمندان 

از دیگر برنامه های عدالت محور علوی بود. 
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تقسیم مساوی بیت المال. 2 . 2 . 2

 امام؟ع؟ نسبت به مردم نگرشی برخاسته از آموزه های قرآنی )الحجرات، 13( داشتند. ایشان به همه ی مردم به طور 

مساوی می نگریست و در رعایت مساوات بین افراد جامعه، از هر روشی استفاده می کرد. نگاه امام به مساوات و مبنای 

آن، چنین بود:

یعنی:  الحرانی، 1404ق، ص217(.  ابن شعبه  المالی، 1376ق، ص240؛  )الصدوق،  ُدَوٌل«  اُم  ّیَ
َ ْ
ال َو  َمْقُسوٌم  ْزُق  »الّرِ

روزی قسمت شده، و روزگار در تغییر و تبدیل است.

بود، تضاد  روا شده  بر مردم  با آن چه سال های پیش  امام علی؟ع؟  بین مردم توسط  اموال عمومی  تقسیم مساوی 

گران آمد. در نگاه عدالت پیشه ی امام؟ع؟ رنگ چهره ی  داشت. از این رو این مسأله برای عده ای بهره ور و متمتع، بسی 

مسلمانان، قبیله و طایفه و وابستگی های اجتماعی افراد در بهره وری آنان از بیت المال، تفاوتی ایجاد نمی کرد؛ آن گونه 

گذشته ی خود، در این جهت مساوی بودند )الصدوق، المالی، 1376ق، ص 686؛  که حتی بردگان آزاد شده با اربابان 

المجلسی، بحار االنوار، 1404ق، ج 32، ص 38(.

با قاطعیت در برابر این  اما امیرمؤمنان؟ع؟  گرایانه ی امام، همواره مخالفت هایی در پی داشت  این برخورد عدالت 

مخالف ها ایستادند و هرگز از مرز عدالت خواهی فراتر نرفتند:

 َواِحَدٍة َخْمَسًة َو ِعْشِریَن 
َ

ُکّل ْعَطی 
َ
ْخَری ِمَن اْلَمَواِلی َفأ

ُ ْ
َتَتا َعِلّیًا ؟ع؟ ِعْنَد اْلِقْسَمِة ِإْحَداُهَما ِمَن اْلَعَرِب َو ال

َ
َتْیِن أ

َ
َن اْمَرأ

َ
»أ

ِجُد 
َ
 أ

َ
ٌة ِمَن اْلَعَجِم َفَقاَل َعِلّیٌ ؟ع؟ ِإّنِی ال

َ
ٌة ِمَن اْلَعَرِب َو َهِذِه اْمَرأ

َ
ِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن ِإّنِی اْمَرأ

َ
ُة َیا أ َعاِم َفَقاَلِت اْلَعَرِبّیَ ُکّرًا ِمَن الّطَ ِدْرَهمًا َو 

 َعَلی َبِنی ِإْسَحاق«  )ابن هالل الثقفی، 1410ق، ج 1، ص46؛ ابن ابی الحدید، 1404ق، 
ً

ِلَبِنی ِإْسَماِعیَل ِفی َهَذا اْلَفْی ِء َفْضال

یعنی: دو زن،  االنوار، 1404ق، ج 34، ص350(  المجلسی، بحار  العاملی، 1409 ق، ج 15، ص107؛  الحر  ج 2، ص200؛ 

به هنگام تقسیم نزد علی؟ع؟ آمدند، یکی از آن دو عرب بود و دیگری غیر عرب؛ امام به هر یک از ایشان بیست و پنج 

گفت: ای امیرمؤمنان! من زنی از عربم و این زنی از عجم؟ علی؟ع؟ فرمود:  گندم داد. زن عرب  درهم و پیمان های بزرگ 
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که من در این مال عمومی )اموال بیت المال( هیچ برتریی برای فرزندان اسماعیل نسبت به فرزندان  به خدای سوگند 

اسحاق نمی بینم.

که به برخی از  گرایانه ی امام؟ع؟ در تقسیم بیت المال وجود دارد  نقل های تاریخی بسیاری درباره ی سیره ی عدالت 

آنها اشاره شد. یکی از این برخوردهای قاطع امام؟ع؟ در این زمینه، داستان مشهور عقیل، برادر حضرت، مبنی بر تقاضای 

کتاب من ال یحضره الفقیه،  کار است )الصدوق،  اصرار آمیز او بر دریافت سهم بیشتری از بیت المال و امتناع حضرت از این 

1404ق، ج 1، ص 323؛ ابن ابی الحدید، 1404ق، ج 11، ص245؛ المجلسی، بحار االنوار، 1404 ق، ج 41، ص 114(.

تالش در بهبود وضعیت اقتصادی مردم. 3 . 2 . 2

 از جمله برنامه های اصالحی امیرمؤمنان؟ع؟ در برقراری عدالت اقتصادی، تالش در جهت افزایش سرمایه های ملی 

که نتیجه  ی آن رفاه و آسایش زندگی مردم است. بود 

که نقش مهمی در زمینه سازی عدالت دارد، سعی می کند  در ابتدا امام؟ع؟ با اصالح نگرش درست به ثروت و دارایی، 

گر در جامعه ای به نقش دارایی و ثروت، نگاهی منفی وجود  که ا زمینه های رشد اقتصادی را برای آنان فراهم آورد، چرا

گردد، مانعی اساسی در زمینه سازی عدالت اقتصادی  داشته باشد، و بهره مندی از امکانات اقتصادی، ضد ارزش تلقی 

خطبه ای  در  خدادادی  دارایی های  و  الهی  نعمت های  به  خویش  مثبت  نگاه  انتقال  در  علی؟ع؟  امام  می شود.  ایجاد 

ارزشمند زمین و آسمان را مأمور رساندن برکات و منافع به انسان معرفی نمودند)سیدرضی، خطبه 143(.

از اموال و دارایی ذکر شده است )النساء،5(.  از عوامل ستم اقتصادی، بی تدبیری در بهره گیری  کریم یکی  در قرآن 

امیرمؤمنان؟ع؟ نیز با توجه به این آموزه ی قرآنی، یکی از دالیل ظلم اقتصادی را بی تدبیری مدیران در سرپرستی امور 

مردم برمی شمردند )سیدرضی، نامه 62( و در آموزهای ارزشمندشان، بهره مندی از دارایی و ثروت، را بهترین امکان برای 

الحدید، 1404ق،  ابی  ابن  الحرانی، 1404ق، ص 203؛  ابن شعبه  سالم زیستن معرفی نمودند )همان، حکمت 388؛ 

ج 19، ص 337(. امیرمؤمنان؟ع؟ با چنین رویکرد مثبت اندیشانه به دارایی های مردم، از مالک اشتر می خواهد، نیازهای 
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کافی و و افی به ایشان، برآورده نماید: کارمندان دولتی را با احتساب درآمد 

ْیِدیِهم« )سیدرضی، 
َ
ْنُفِسِهْم َو ِغًنی َلُهْم َعْن َتَناُوِل َما َتْحَت أ

َ
ِح أ

َ
ٌة َلُهْم َعَلی اْسِتْصال ْرَزاَق َفِإّنَ َذِلک ُقّوَ

َ ْ
ْسِبْغ َعَلْیِهُم ال

َ
»ُثّمَ أ

با  و  بکوشند،  بیشتر  خود  اصالح  در  کافی  حقوق  گرفتن  با  که  دار،  ارزانی  آنان  بر  فراوان  روزی  یعنی:سپس  نامه ی53( 

بی نیازی، دست به اموال بیت المال نزنند.

اهتمام به نیازمندان. 4 . 2 . 2

 از دیگر برنامه های امام علی ؟ع؟ در ایجاد عدالت اقتصادی، اهتمام به نیازمندان و برآوردن نیازهای آنان بود. امام 

که  کید می ورزیدند و امرا و فرماندهان را نیز بدان فرا می خواندند )همو، نامه ی 53(. حکومتی  ؟ع؟ همواره بر این امر تأ

گردد و حقوق همگان رعایت شود، دارای عدالت  در آن، امکانات و دارایی ها به درستی و بر موازین حق و عدالت توزیع 

روشن گر  و  بدرخشد  تابان  مانند خورشیدی  تاریخ  در  توانست  که  بود  اقتصادی است. حکومت علوی، چنین حکومتی 

گردد.  رهبران و مدیران همه ی نسل ها 

اصل اعتدال گرایی . 3 . 2

گزینش راه وسط و عدم تمایل به افراط و تفریط است. این مفهوم در منابع اسالمی،   اعتدال و میانه روی به معنای 

افراط و تفریط )ابن منظور،  الفاظی چون»قصد« و »وسط« بیان شده است. »قصد« در هر چیزی به معنای میانه ی  با 

1414ق، ج3 ، ص353؛ الفراهیدی، 1410ق، ج5، ص55( و حد اعتدال )الراغب االصفهانی، 1412ق، ص 672( در آن 

کریم نیز، خداوند متعال از به کار بردن این واژه، چنین معنایی را اراده فرموده است )لقمان، 19(. »وسط«  است. در قرآن 

)الراغب االصفهانی، 1412ق، ص869( و به معنای  که دو طرف مساوی برای آن منظور شود  هر چیز، نقطه ای است 

گرفته باشد، نه جزو آن طرف باشد، نه جزو این طرف. این معنا در قرآن، برای  که میانه ی دو طرف قرار  چیزی است 

که  امت اسالمی به کار رفته است )البقره،143(. خدا امت پیامبر را »امت وسط« نام نهاده، یعنی برای آنان دینی قرار داده 
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که نه افراط مشرکین و و ثنی ها1 )که تنها جانب  متدینین به آن دین را، به سوی راه وسط و میانه هدایت می کند، راهی 

مادیت را گرفته اند، جز زندگی دنیا و استکمال جنبه مادیت خود، چیز دیگری نمی خواهند، نه امید بعثی دارند، نه احتمال 

کمترین اعتنایی به فضائل معنوی و روحی دارند( را دارد، و نه تفریط برخی دیگر مانند مسیحیان  نشوری می دهند و نه 

که  را دارد )که تنها جانب روح را تقویت نموده، جز به ترک دنیا و رهبانیت دعوت نمی کنند، آنها تنها دعوتشان این است 

بشر، کماالت جسمی و مادی را، که خدا در مظاهر این نشئه ی مادی ظهورش داده، ترک بگویند، تا این ترک گفتن وسیله 

که هر دو طرف را  که خدا انسان را به خاطر آن آفریده(. بلکه به راهی هدایت می کند  کاملی شود برای رسیدن به آن هدفی 

که انسان دارای دو  تقویت می کند، هم جانب جسم را، و هم جانب روح را. و میانه ی هر دو فضیلت را جمع کرده است. چرا

گر بخواهد به سعادت زندگی برسد،  جنبه است، یکی جسم، و یکی روح، نه جسم تنها است، و نه روح تنها، و در نتیجه ا

کمال، و هر دو سعادت نیازمند است، هم مادی و هم معنوی )رک: الطباطبایی، 1417ق، ج1، صص 319- به هر دو 

که در قرآن بدان عنایت  320(. بنابراین، رعایت اصل اعتدال، در سامان بخشی به زندگی بسیار مؤثر است. این اصل 

کرم و ائمه ی هدی در تمامی اعمال و رفتار ایشان جلوه گر است و  زیادی شده، در زندگی نورانی و سراسر رحمت پیامبر ا

که بر  گیرد، باید به سیره ی اهل بیت  کندروی برکنار باشد، و زندگی اش بر مدار تعادل قرار  که بخواهد از تندروی و  هرکس 

که امیرمؤمنان؟ع؟ فرمودند:  گرفته، تمسک جوید، و پیرو صراط مستقیم آنان باشد. چرا اساس مبانی تربیت قرآنی شکل 

اِلی َو ِإَلْیَها َیْرِجُع اْلَغاِلی« )سیدرضی، حکمت 109؛ المدی، 1366ش، ص116(.  ْمُرَقُة اْلُوْسَطی ِبَها َیْلَحُق الّتَ »َنْحُن الّنُ

یعنی:ما تکیه گاه میانه ایم، عقب ماندگان به ما می رسند، و پیش تاختگان به ما باز می گردند. 

گرفته و راه سالمت فرد و جامعه را می بندند )المدی، 1366ش، ص596(  افراط و تفریط از جهل انسان سرچشمه 

)ابن  دانست  اعتدال  اصل  رعایت  عدم  در  می توان  را  اجتماعی  و  فردی  انحرافات  از  بسیاری  ریشه ی  که  گونه ای  به 

شعبه الحرانی، 1404ق، ص83؛ ابن ابی الحدید، 1404ق، ج 16، ص113؛ ابن طاووس، 1375ش، ص233؛ الدیلمی، 

که هر قومی برای خود الهی غیر از اله دیگران دارد:)الطباطبایی، 1417ق، ج 15، ص 174(. 1. . وثنی مذهبان معتقدند 



، سال چهارم، شماره ی هفتم، بهار و تابستان ۹۶۱۳۹۶

1408ق، ص 288؛ الحلوانی، 1408 ق، ص 59(.

اعتدال گرایی در سیره ی امام علی ؟ع؟

گاه متضادی نسبت به دنیا و اموال آن،  کنون، دیدگاه های متفاوت و   از آغازین روزهای ظهور دین مقدس اسالم تا 

کار و سرمایه گذاری، تالش در بدست آوردن روزی و … وجود داشته است. برخی چنان به جمع آوری سرمایه و انباشتن 

کنند. در نتیجه از اسالم و ایمان  که حاضر شدند ارزش های اخالقی و انسانی خود را فدا  سکه های زر و نقره دل بستند 

گذاری  کار و تالش و سرمایه  گفتند، و  گروهی با رواج فرهنگ عزلت گزینی، از ترک دنیا سخن  گرفتند. در مقابل،  فاصله 

گرفت و  را زیر سوال برده، فقر و نداری را توصیه می نمودند. در میانه ی این افراط و تفریط ها، اسالم راهی میانه را پیش 

بدان توصیه نمود. 

آنکه در تداوم خودپرستی ها، تنها به جمع آوری اموال می اندیشد، نمی تواند به ایثار و انفاق اجتماعی بیندیشد، و به 

کار و کوشش، فقر و نداری را توصیه و رواج می دهد  که با زیر سوال بردن  تعالی و رشد افراد جامعه کمک نمایند، و آن کسی 

گروه را  کریم هر دو  و در معیشت خود و خانواده اش حیران مانده، چگونه می تواند فرد مفیدی برای جامعه باشد؟ قرآن 

ک جهنم می دهد )توبه،34؛ القصص، 77(. از سوی دیگر،  توبیخ می کند و به دنیا پرستان مال دوست وعده ی دردنا

افکار و  این  از منحرفان مسیحی، معرفی می کند )الحدید،27(. در میان  را بدعت اختراعی برخی  رهبانیت و ترک دنیا 

گر به درستی  که ا اندیشه های متفاوت بشری، آنچه برای امت اسالمی مهم است، الگوهای رفتاری رهبران معصوم است 

گردد، آداب و رفتار مردمان در جامعه، بر اساس وحی الهی تنظیم خواهد شد، و جامعه از هرگونه افراط و تفریط،  ارزیابی 

مصون خواهد ماند. امیرمؤمنان ؟ع؟ همواره با توصیه های حکمت آمیز خود در تعدیل رفتارهای مردم می کوشیدند. در 

روایتی نقل شده، وقتی امام خانه ی بسیار مجلل و با شکوه عبداهلل بن زیاد حارثی را دید، به او فرمود:

ْحَوَج« )سیدرضی، خطبه ی 209؛ المجلسی، 
َ
أ ُکْنَت  ِخَرِة 

ْ
ال ِإَلْیَها ِفی  ْنَت 

َ
أ َو  ْنَیا 

ُ
الّد اِر ِفی 

َ
الّد َهِذِه  ِبِسَعِة  َتْصَنُع  ُکْنَت  »َما 

الراوندی، 1407ق، ص230(  العقول، 1404ق، ج40، ص336؛  مرآة  المجلسی،  بحاراالنوار، 1404ق، ج4، ص 363؛ 
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که در آخرت به آن نیازمندتری. یعنی: با این خانه وسیع در دنیا چه می کنی؟ در حالی 

سپس در تعدیل همین ثروت به او چنین توصیه نمود:

ْنَت َقْد َبَلْغَت 
َ
ِحَم َو ُتْطِلُع ِمْنَها اْلُحُقوَق َمَطاِلَعَها َفِإذًا أ ْیَف َو َتِصُل ِفیَها الّرَ

َ
ِخَرَة َتْقِری ِفیَها الّض

ْ
»َو َبَلی ِإْن ِشْئَت َبَلْغَت ِبَها ال

گر بخواهی می توانی با همین خانه به آخرت برسی! در این خانه وسیع مهمانان را  ِخَرَة«. )همان منبع(یعنی: آری ا
ْ

ِبَها ال

گردن تو است به صاحبان حق برسانی، پس آن گاه  که بر  کنی، به خویشاوندان با نیکوکاری بپیوندی، و حقوقی  پذیرایی 

تو با همین خانه وسیع به آخرت نیز می توانی پرداخت.

که به ترک دنیا روی آورده  بعد از این رهنمودهای حکیمانه، عالء بن زیاد خدمت امام؟ع؟ رسید و از برادرش عاصم 

کوه ها می رود و فقط عبادت می کند، و نسبت  گفت: برادرم عبایی بر دوش می اندازد و به بیابان ها و  کرد، و  بود، شکایت 

به تأمین معیشت خانواده اش بی تفاوت است. امام؟ع؟ عاصم بن زیاد را فراخواند و خطاب به او فرمود: »َیا ُعَدّیَ َنْفِسِه 

َعَلی  ْهَوُن 
َ
أ ْنَت 

َ
أ ُخَذَها 

ْ
َتأ ْن 

َ
أ َیْکَرُه  ُهَو  َو  َباِت  ّیِ

الّطَ  َلک 
َ

َحّل
َ
أ اهلَل  َتَری   

َ
أ َوَلَدک  َو  ْهَلک 

َ
أ َرِحْمَت  َما   

َ
أ اْلَخِبیُث  اْسَتَهاَم ِبک  َلَقِد 

کرده، آیا تو به زن و فرزندانت رحم  اهلِل ِمْن َذِلک «. )همان منبع( یعنی: ای دشمنک جان خویش! شیطان سرگردانت 

کیزه اش را حالل کرده، اّما دوست ندارد تو از آنها استفاده کنی؟ تو در برابر  نمی کنی؟ تو می پنداری که خداوند نعمت های پا

کند. که این گونه با تو رفتار  کوچک تر از آنی  خدا 

از جمله شاخصه های برجسته ی سیره ی مدیریتی امام علی ؟ع؟ اعتدال و میانه روی در همه ی امور است. به همین 

دلیل حکومت ایشان، حکومتی نمونه و مدیریت آن حضرت مدیریتی بی نقص بود. امام هرگونه افراط و تفریط، انحراف 

گمراهی و از روی جهل معرفی می نماید، و معتقد است جز بر اساس اعتدال و میانه روی نمی توان به  به چپ و راست را 

عاقبتی نیکو دست یافت.

که فقر زدوده می شود و سالمت و  کمیت اقتصادی معتدل است  با حا که  امیرمؤمنان؟ع؟ به ما می آموزد  آموزه های 

بسامانی جامعه تضمین می گردد )سیدرضی، حکمت 140؛ أبو الحسین وّرام بن أبی فراس، 1410 ق، ج 2، ص 230؛ ابن 
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کارگزارانش  بر  که  با نظارت دقیقی  امام،  نیز  رفتاری  این در حوزه ی  بر  الحدید، 1404 ق، ج 18، ص 338( عالوه  ابی 

داشت، همواره راه بی اعتدالی اقتصادی را سد می کرد، و هرگز اجازه نمی داد جامعه ی تحت حکومت ایشان در اقتصادی 

که به زیاد بن ابیه، قائم مقام عبداهلل بن عباس، استاندار بصره نوشت، وی را به  نامتعادل فرو رود. ایشان در نامه ای 

کردند )سیدرضی، نامه ی 21(. میانه روی توصیه 

گونه افراط و تفریط، به آن، آسیب می رساند و او  که هر  گونه ای است  در نگاه امیرمؤمنان، ساختار وجودی انسان به 

را از مسیر سالمت انسان دور می کند )همان، حکمت 108(

اصل امانت داری. 4 . 2

که در مقابل »خیانة« قرار دارد، به معنای حفظ و پاسداشت حقوق )مالی و غیر مالی( دیگران است.  واژه ی »امانة« 

گرفته شده است )ابن منظور، 1414 ق، ج 13،  این واژه از ریشه ی »َاِمَن« به معنای سکون، امنیت، ضد خوف و اضطراب 

گفته  ص 21؛ الفراهیدی، 1410 ق، ج 8، ص 388؛ المصطفوی، 1360 ش، ج 1، ص150(. بنابراین »امین« به شخصی 

که توانایی و ظرفیت مهار نفس را چنان در خود تقویت نموده که می تواند از عهده ی حفظ و صیانت حقوق )مالی  می شود 

که آرامش و امنیت را به افراد می بخشد و  و غیر مالی( دیگران به خوبی و نیکویی، برآید. فرد امین با چنین فضیلتی است 

ترس و دلهره را از آنان می زداید.

کریم در آیات بسیاری، مخاطبان خود را به این منش اخالقِی پسندیده دعوت می کند و صاحبان چنین فضیلتی  قرآن 

که امانت داری، در زدودن مشکالت  را به پاداش عظیم بشارت می دهد )المؤمنون،8 و 10 11( و به دلیل اهمیت بسیاری 

به همه ی مسلمانان دستور  و علیم،  افراد جامعه می بخشد، خداوند حکیم  به  که  آرامشی  و  اطمینان  و  دارد  اجتماعی 

که امانت دار باشند و امانات را به صاحبان آنها بازگردانند )النساء، 58(. می دهد 
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پاسداشت امانت داری در سیره ی مدیریتی امام علی؟ع؟

گذاری پست ها و مناصب  که وا  یکی از معیارهای مهم در سپردن مناصب اجتماعی به افراد، امانت داری آنان است. چرا

اجتماعی به افراد خیانت کار، موجبات بحران اجتماعی را به همراه خواهد داشت. در چنین جامعه ای، افراد، با شک و 

تردید به اعمال و رفتار یکدیگر می نگرند و همدلی و همراهی از آن جامعه رخت بر می بندد.

سپرده  مسئولیت های  و  کار  مسئوالن،  گر  ا است.  مسئولیت  و  کار  از  امانت دارانه  تلقی  مدیران،  ویژگی  اصلی ترین  از 

کارها به بهترین نحو انجام خواهد شد. به  کفایت امور،  شده را با چنین رویکردی انجام دهند، در صورت داشتن توان 

گذاردن مسئولیت ها به افراد،  همین دلیل معیار اصلی امیرمؤمنان ؟ع؟  )که همواره به عدالت اجتماعی می اندیشید( در وا

گر در سپردن مسئولیت ها  کفایت مندی شان بود )ابن ابی الحدید، 1404 ق، ج 20، ص276(. ا امانت داری آنان به همراه 

گشوده خواهد شد. امام در نامه ای به  گرفته شود، راه خیانت و تباهی در مدیریت  به اشخاص، امانت داری آنان نادیده 

رفاعه نوشت:

دًا  َماَنٌة َفَمْن َجَعَلَها ِخَیاَنًة َفَعَلْیِه َلْعَنُة اهلِل ِإَلی َیْوِم اْلِقَیاَمِة َو َمِن اْسَتْعَمَل َخاِئنًا َفِإّنَ ُمَحّمَ
َ
َماَرَة أ ِ

ْ
ّنَ َهِذِه اإل

َ
»اْعَلْم َیا ِرَفاَعُة أ

ِخَرِة« )التمیمی المغربی، 1385 ش، ج 2، ص 531؛ النوری الطبرسی، 1408 
ْ

ْنَیا َو ال
ُ

صلی اهلل علیه و آله َبِری ٌء ِمْنُه ِفی الّد

که در آن خیانت ورزد، تا روز رستاخیز از  که این حکمرانی، امانت است. هر  ق، ج 17، ص 355( یعنی:بدان ای رفاعه! 

گمارد، حقیقتًا محمد )صلی اهلل علیه وآله( در دنیا و آخرت از او  کار  کاری را به  کس خیانت  رحمت خدا دور باشد، و هر 

بیزار است.

مناصب حکومتی اماناتی است که بر عهده ی مدیران و مسئوالن گزارده می شود. پس این افراد باید از پست و مقام خود 

گرایی نامطلوب و رشوه خواری و … بپرهیزند.  کنند، و از مال اندوزی و شخصیت  در جهت رضایت عامه ی مردم استفاده 

کرده  که به عبداهلل بن عباس می نویسد، او را به خاطر سوء استفاده از مقام و موقعیتش توبیخ  امام علی ؟ع؟ در نامه ای 

از حساب رسی مردم است برحذر می دارد )العرشی، 1351 ش، ص 60؛ سیدرضی،  که سخت تر  از حساب رسی خداوند  و 
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نامه ی 40(.

هر مدیری باید بتواند حریم و حیثیت مردم، حقوق و حدود آنان، و امکانات و دارایی های عمومی را امانت دارانه پاس 

بدارد. در غیر این صورت در دنیا و آخرت رسوا خواهد شد:

ْنَیا َو ُهَو ِفی 
ُ

 َو اْلِخْزی ِفی الّد
َ

ّل
ُ

 ِبَنْفِسِه الّذ
َ

َحّل
َ
ْه َنْفَسُه َو ِدیَنُه َعْنَها َفَقْد أ َماَنِة َو َرَتَع ِفی اْلِخَیاَنِة َو َلْم ُیَنّزِ

َ ْ
»َمِن اْسَتَهاَن ِبال

که  کسی  ة« )سیدرضی، نامه ی 26(.یعنی:  ِئّمَ
َ ْ
 ال

ُ
ْفَظَع اْلِغّشِ ِغّش

َ
ِة َو أ ّمَ

ُ ْ
ْعَظَم اْلِخَیاَنِة ِخَیاَنُة ال

َ
ْخَزی َو ِإّنَ أ

َ
 َو أ

ُ
َذّل

َ
ِخَرِة أ

ْ
ال

ک نساخته، و درهای خواری را در دنیا به روی  کند، خود و دین خود را پا امانت را خوار شمارد، و دست به خیانت آلوده 

گشوده، و در قیامت خوارتر و رسواتر خواهد بود، و همانا بزرگ ترین خیانت! خیانت به مّلت، و رسواترین دغل کاری،  خود 

دغل بازی با امامان است .

در عرصه ی اقتصادی، امانت داری ارزشی ویژه می یابد. فرد امین به عنوان بدنه ی اصلی یک جامعه عمل می کند، 

اموال و دارایی های مردم را در نزد خود امانت می شمارد، و به دقت از آنان پاسداری می نماید. امام علی ؟ع؟ این مسئله 

را به خوبی برای فرماندار خود، اشعث بن قیس، در آذربایجان تبیین می نماید )همان، نامه ی 5(

امام علی ؟ع؟ از خیانت و سوء استفاده مالی کارگازاران به شدت خشمگین می شدند و با آنان سخت برخورد می نمودند. 

که به زیاد بن ابیه نوشت، او را از خیانت در اموال عمومی هشدار دادند و وی را به درماندگی و  ایشان در نامه ی تندی 

کردند )همان، نامه ی 20(. خواری تهدید 

امام؟ع؟ بر همه ی اموری که به اقتصاد جامعه مربوط می شد، دقیقًا نظارت می کرد و کارگزاران را همواره به امانت داری 

یادآوری  آنها  به  و  دهند  تغییر  مسؤولیتشان  و  کار  به  را  کارگزاران  بینش  و  نگاه  ع  نو می کردند  سعی  و  می نمود  سفارش 

کار به دید  که این شغل، امانتی است از جانب خداوند و نباید در برابر آن مغرور شوند. هم چنین نباید به این  می کردند 

که به دست آنها سپرده شده، به نحو احسن نگه دارند  یک منصب بنگرند، بلکه باید به مردم تعهد بسپارند و امانتی را 

)همان، نامه ی 26(.
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اصل تأمین رفاه عمومی. 5 . 2

قدرت  افزایش  جهت  در  برنامه ریزی،  و  اقتصادی  صحیح  سیاست های  اتخاذ  رهبران،  و  کمان  حا وظایف  از  یکی   

کالن،  اقتصادی مردم و رفاه اجتماعی آنان است. توجه به ثروت های عمومی و تالش در افزایش آن، سرمایه گذاری های 

رسیدگی به وضع مالیات و ایجاد زمینه های شغلی مناسب برای مردم، مسببات رفاه و آسایش را برای آنان فراهم می کند. 

کنند و  که از انباشته شدن ثروت در دست توانگران، جلوگیری  که زمامداران در قبال مردم دارند، این است  مسئولیتی 

فرودست  و  کم درآمد  ترتیب طبقه ی  بدین  و  ببرند  بین  از  برنامه ریزی دقیق،  با  را،  مردم  تنگ دستی  و  فقر  زمینه های 

که  کید می کنند  جامعه را نیز در جهت دست یابی به نیازهای ضروری زندگی یاری رسانند. امیرمؤمنان؟ع؟ در این باره تأ

گشاده دستی توانگران است. گرسنگی و تنگ دستی عده ای، معلول بهره وری های بدون مرز عده ای دیگر و 

َع ِبِه َغِنّیٌ َو اهلُل َتَعاَلی َساِئُلُهْم َعْن َذِلک«   ِبَما ُمّتِ
َّ

ْقَواَت اْلُفَقَراِء َفَما َجاَع َفِقیٌر ِإال
َ
ْغِنَیاِء أ

َ ْ
ْمَواِل ال

َ
»ِإّنَ اهلَل ُسْبَحاَنُه َفَرَض ِفی أ

برهنه  و  گرسنه  گر  ا داده است، پس  قرار  ثروتمندان  اموال  در  را  تهیدستان  روزی   )سیدرضی، حکمت 328(.یعنی:خدا 

گناه ثروتمندان است. بمانند، سبب آن، 

نیز فرمودند:

آنکه  سبب  به  مگر  نمی ماند  گرسنه  فقیری  385(یعنی:  ص  ق،   1421 )الحلی،  َغِنی«  ِبِه  َع  ُمّتِ ِبَما   
َّ

ِإال َفِقیٌر  َجاَع  »َما 

ثروتمندی حق او را باز می دارد.

در نگاه پر مهر امیرمؤمنان؟ع؟ ، فقر و نداری، بزرگ ترین مانع تربیت و اصالح مردم است. امام علی؟ع؟ فقر را مایه ی 

کینه و دشمنی می داند. ایشان به فرزندش محمدبن حنفیه در این باره  نقصان دین و آشفتگی ذهن و اندیشه و سبب 

فرمودند: 

ِلْلَمْقت« )سیدرضی،  َداِعَیٌة  ِلْلَعْقِل  َمْدَهَشٌة  یِن  ِللّدِ َمْنَقَصٌة  اْلَفْقَر  َفِإّنَ  ِمْنُه  ِباهلِل  َفاْسَتِعْذ  اْلَفْقَر  َعَلْیک  َخاُف 
َ
أ ِإّنِی  ُبَنّیَ  »َیا 

را  انسان  که همانا فقر، دین  ببر،  پناه  از فقر به خدا  کم،  تو هراسنا بر  از تهیدستی  حکمت 319(.یعنی: ای فرزندم! من 
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ناقص، و عقل را سرگردان، و عامل دشمنی است.

کی و آسایش است.  کافی می آید، سبب سوق دادن مردم به پا که در پی روزی  در اندیشه ی امام علی ؟ع؟ رفاه زندگی 

کفاف در زندگی معرفی می کنند: ک دامنی را  حضرت، بهترین وسیله ی پا

کند، او را به  کفاف قناعت  اُه ِإَلی اْلَعَفاف«  )المدی، 1366ش، ص 393(یعنی:هرکس به اندازه 
َ

ّد
َ
»َمِن اْقَتَنَع ِباْلَکَفاِف أ

عفاف خواهد رسانید.

تأمین  و  برداشتند  مردم  زندگی  آسایش  و  رفاه  جهت  در  مؤثری  گام های  امیرمؤمنان؟ع؟  که  است  نگرشی  چنین  با 

کارگزاران، تهیدستان و دیگر افراد جامعه را، اصلی اساسی در سیره ی مدیریتی  نیازهای اساسی زندگی شهروندان، اعم از 

کوفه را به جایی  کارشکنی ها،  کوتاه، با آن همه توطئه ها و  خویش قرار دادند. امام؟ع؟ در همین جهت و در همان روزگار 

که خود فرمودند: رساند 

ّلِ َو َیْشَرُب ِمْن َماِء اْلُفَرات« )ابن شهرآشوب،  ُکُل اْلُبّرَ َو َیْجِلُس ِفی الّظِ
ْ
ْدَناُهْم َمْنِزَلًة َلَیأ

َ
 َناِعمًا ِإّنَ أ

َّ
َحٌد ِإال

َ
ْصَبَح ِباْلُکوَفِة أ

َ
»َما أ

1379 ش، ج 2، ص 99؛ المجلسی، بحار االنوار، 1404 ق، ج 40، ص 327( یعنی: در کوفه کسی شب را به صبح نمی رساند 

گوارا )فرات( می نوشند. گندم می خورند، و خانه دارند، و از آب  مگر با یک زندگی راحت، پایین ترین مردم از نظر شغل نان 

توجه حکومت علوی به رفاه افراد جامعه. 1 . 5 . 2

گروه هایی از اقشار جامعه، بدون توجه و حمایت  که   در یک نگرش واقع گرایانه نسبت به جامعه، می توان دریافت 

دولت، نمی توانند رفاه خود و خانواده خود را تأمین نمایند. به همین سبب، جامعه به یک برنامه ی اقتصادی جامع و 

گام بردارد و پایه های  حساب شده نیاز دارد تا با شناخت نیازهای اقشار مختلف جامعه، در جهت رفاه عمومی همگان، 

دست یابی به عدالت اقتصادی را محکم سازد. امام علی ؟ع؟ در عهدنامه ی مالک اشتر به این واقعیت اشاره می کند و 

گروه های اجتماعی را، مسئولیت دولت و زمامداران برمی شمارد: توجه به حقوق همه ی 
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ِة  اُب اْلَعاّمَ ُکّتَ  ِغَنی ِبَبْعِضَها َعْن َبْعٍض َفِمْنَها ُجُنوُد اهلِل َو ِمْنَها 
َ

 ِبَبْعٍض َو ال
َّ

 َیْصُلُح َبْعُضَها ِإال
َ

َة َطَبَقاٌت ال ِعّیَ ّنَ الّرَ
َ
»َو اْعَلْم أ

اِس َو  ِة َو ُمْسِلَمِة الّنَ ّمَ ْهِل الّذِ
َ
ْهُل اْلِجْزَیِة َو اْلَخَراِج ِمْن أ

َ
ْفِق َو ِمْنَها أ ْنَصاِف َو الّرِ ِ

ْ
اُل اإل ِة َو ِمْنَها ُقَضاُة اْلَعْدِل َو ِمْنَها ُعّمَ َو اْلَخاّصَ

ی اهلُل َلُه َسْهَمُه َو َوَضَع َعَلی   َقْد َسّمَ
ٌ

ُکّل ْفَلی ِمْن َذِوی اْلَحاَجِة َو اْلَمْسَکَنِة َو  َبَقُة الّسُ َناَعاِت َو ِمْنَها الّطَ ْهُل الّصِ
َ
اُر َو أ ّجَ ِمْنَها الّتُ

گروه های  ِه ص َعْهدًا ِمْنُه ِعْنَدَنا َمْحُفوظا«ً )سیدرضی، نامه ی 53(.یعنی:بدان مردم از  ِة َنِبّیِ ْو ُسّنَ
َ
ِکَتاِبِه أ ِه َفِریَضًة ِفی  َحّدِ

از  نیست.  بی نیاز  دیگر  گروه  از  گروه ها  از  هیچ یک  و  ندارد،  امکان  دیگری  با  جز  یک  هر  اصالح  که  می باشند  گونی  گونا

جزیه  اجتماعی،  نظم  و  عدل  کارگزاران  دادگستر،  قضات  خصوصی،  و  عمومی  نویسندگان  و  خدا،  لشکریان  قشرها،  آن 

بازرگانان، صاحبان صنعت و پیشه وران، و نیز طبقه پایین جامعه، یعنی  کنندگان مالیات، تّجار و  دهندگان، پرداخت 

که برای هر یک خداوند سهمی مقّرر داشته، و مقدار واجب آن را در قرآن یا سّنت پیامبر  نیازمندان و مستمندان می باشند، 

که پیمانی از طرف خد است و نگه داری آن بر ما الزم است. کرده  تعیین 

کفاف در زندگی، برای همه ی اقشار  یکی از اهداف مهم حکومت عدل علوی، فراهم آوردن رفاه و آسایش، و تحقق 

کمک می کند، برنامه ریزی صحیح و اصولی برای اقتصاد جامعه است، برنامه ای  جامعه بود. آن چه به تحقق این هدف 

گروه طرحی ارائه می دهد.  که به همه ی اقشار مختلف جامعه می نگرد و برای رفاه هر 

که امام، عالوه بر توجه به رفاه عموم مردم،  گروه عمده ی مردمی وجود داشت  در جامعه ی عصر امیرمؤمنان؟ع؟ سه 

کارگزاران، قاضیان و  گروه عبارت بودند از:  گروه نیز برنامه های متعددی اجرا می نمود. این سه  برای نیازهای این سه 

کلی طبقه ی فرودین  کار افتادگان، تنگ دستان و به طور  کار می کردند؛ افراد ناتوان، از  که در مناصب دولتی  همه ی آنان 

گروه سوم صاحبان مشاغل آزاد بودند، که در حکومت عدل امیرمؤمنان؟ع؟ به امور همه ی آنان رسیدگی می شد. جامعه و 

تأمین نیازهای کارکنان دولتی. 2 . 5 . 2

کافی بهره مند سازد: کارگزارانش را از حقوق  که به مالک اشتر می نویسد، از او می خواند  امام علی ؟ع؟ در نامه ی 

ْنُفِسِهْم َو ِغًنی 
َ
ِح أ

َ
ٌة َلُهْم َعَلی اْسِتْصال ْرَزاَق َفِإّنَ َذِلک ُقّوَ

َ ْ
ْسِبْغ َعَلْیِهُم ال

َ
اِلک َفاْسَتْعِمْلُهُم اْخِتَبارًا … ُثّمَ أ ُموِر ُعّمَ

ُ
»ُثّمَ اْنُظْر ِفی أ
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کارمندانت  َماَنَتک « )همان( یعنی: سپس در امور 
َ
ْو َثَلُموا أ

َ
ْمَرک أ

َ
ٌة َعَلْیِهْم ِإْن َخاَلُفوا أ ْیِدیِهْم َو ُحّجَ

َ
َلُهْم َعْن َتَناُوِل َما َتْحَت أ

کافی، در اصالح  گرفتن حقوق  که با  کارشان بگمار … سپس روزی فراوان بر آنان ارزانی دار،  بیندیش، و پس از آزمایش به 

را  فرمانت  گر  ا آنان  بر  است  حّجتی  اتمام  و  نمی زنند،  بیت المال  اموال  به  دست  بی نیازی،  با  و  می کوشند،  بیشتر  خود 

کنند. نپذیرند یا در امانت تو خیانت 

که بی نیازی مالی آنان،  کافی بهره مند باشند، چرا کارگزاران باید از حقوق مالی  که  امیرمؤمنان؟ع؟ بر این باور بودند 

کارکنان  ْنُفِسِهْم« و در این صورت است که 
َ
ِح أ

َ
ٌة َلُهْم َعَلی اْسِتْصال سبب ایجاد زمینه های اصالح آنان می گردد: »َفِإّنَ َذِلک ُقّوَ

َما  َتَناُوِل  َعْن  َلُهْم  ِغًنی  دولتی، بهانه ای برای دست اندازی به بیت المال و سوء استفاده های مالی نخواهند داشت: »َو 

ْیِدیِهْم«. 
َ
َتْحَت أ

کارکنان دولتی بر می شمارد: کامل نیازهای مادی  امام علی ؟ع؟ سه دلیل مهم و اساسی را برای تأمین 

کارگزاران به فساد مالی 1-پیش گیری از دچار شدن 

کافی 2-ایجاد زمینه های اصالح نفس آنان با دریافت حقوق 

کارگزاران  3-اتمام حجت والیان با 

تالش  و  می داند  ضروری  و  الزم  امری  را  دولتی  کارکنان  نیازهای  تأمین  که  است  نگرشی  چنین  با  حق مداران،  امام 

می کند، برای آنان وسعت و فراخی در معیشت و زندگی را فراهم نماید، تا آنان بدون دغدغه و نگرانی و با عالقه مندی و 

کافی خود را از دولت  کارگزاران را از این که حقوق  سالمت، خدمت گذاری و امانت داری نمایند. در پی این هدف، امام، 

که به مسئول جمع آوری زکات می نویسد، او را نسبت  کرد، خاطر جمع می کند. چنان چه ایشان در نامه ای  دریافت خواهند 

به دریافت حقوقش، مطمئن می سازد: 

کامل می دهیم، تو  که ما حق تو را به طور  ِهْم ُحُقوَقُهْم« )همان، نامه ی 26( یعنی:همان گونه  ک َفَوّفِ
َ

وک َحّق
ُ

ا ُمَوّف »َو ِإّنَ
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هم باید نسبت به حقوق آنان وفادار باشی .

گر  که منصب قضاوت نمادی از عدل و داد است و ا در میان مناصب دولتی، منصب قضاوت، جایگاه ویژه ای دارد چرا

کجا پناهنده شوند؟ به همین دلیل، این جایگاه باید در جامعه  گردد، مردم برای دادخواهی به  این جایگاه، دچار تزلزل 

کرده، قاضیان را در ظلم و تعدی، وسوسه نماید. پس عدالت اقتصا  که هیچ کس نتواند به آن نفوذ  چنان محکم باشد 

کار قضاوت  کافی و وافی برخوردار باشند تا جای هیچ گونه وسوسه و نفوذی از این راه نباشد و  که قضات از حقوق  می کند 

کشیده نشود. امام عدالت ورزان با احاطه به این مسئله ی مهم، به  کجی و ستم گری  قاضیان، به خاطر تنگی معیشت به 

مالک اشتر چنین می فرماید: 

ِإَلی  َحاَجُتُه  َمَعُه   
ُ

َتِقّل َو  َتُه 
َ
ِعّل ُیِزیُل  َما  اْلَبْذِل  َلُه ِفی  اْفَسْح  َو  َنْفِسک …  ِتک ِفی  َرِعّیَ ْفَضَل 

َ
أ اِس  الّنَ َبْیَن  ِلْلُحْکِم  اْخَتْر  »ُثّمَ 

َجاِل َلُه ِعْنَدک« )همان، نامه ی  َمَن ِبَذِلک اْغِتَیاَل الّرِ
ْ
ِتک ِلَیأ  َیْطَمُع ِفیِه َغْیُرُه ِمْن َخاّصَ

َ
ْعِطِه ِمَن اْلَمْنِزَلِة َلَدْیک َما ال

َ
اِس َو أ الّنَ

که نیازهای او  کن …و آن قدر به او ببخش  53( یعنی:سپس از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب 

که نزدیکان تو، به نفوذ در او طمع  گرامی دار  گردد، و به مردم نیازمند نباشد، و از نظر مقام و منزلت آن قدر او را  برطرف 

نکنند، تا از توطئه ی آنان در نزد تو در أمان باشد.

اهتمام به وضع معیشتی طبقه ی فرودین. 3 . 5 . 2

 از منظر عدالت پیشه ی امام علی ؟ع؟ امکانات و دارایی هایی که خداوند به انسان ها عنایت فرموده، برای بهره مندی 

گروه خاصی قرار بگیرد. که در دست همه ی مردم باشد، نه اینکه در اختیار  همگان است و عدالت اقتضا می کند 

َکَرِمِه َو َسَواِبِغ ِنَعِمه«  )همان، خطبه ی 83( یعنی:او را می ستایم در برابر مهربانی ها و نعمت های  ْحَمُدُه َعَلی َعَواِطِف 
َ
»أ

گیرش.  فرا

که خداوند در اختیار همه ی انسان ها قرار داده، در هر جامعه ای طبقه ای فرودین وجود  با وجود همه ی نعمت هایی 

از  گروه هایی چون:  گردند.  از امکانات موجود بهره مند  گون، نمی توانند )یا عده ای نگذاشته اند(  گونا که به دالیل  دارد 
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اقتصادی  تأمین اجتماعی و  از  که الزم است  نیازمندان، مستمندان و …  یتیمان،  افتادگان، معلوالن، سالخوردگان،  کار 

الزم بهره مند باشند. به همین علت، امیر عدالت ورزان در عهدنامه ی مالک اشتر، او را به توجه به این طبقه از محرومان 

جامعه، بسیار سفارش نموده اند:

ْو 
َ
ِکَتاِبِه أ ِه َفِریَضًة ِفی  ی اهلُل َلُه َسْهَمُه َو َوَضَع َعَلی َحّدِ  َقْد َسّمَ

ٌ
ُکّل ْفَلی ِمْن َذِوی اْلَحاَجِة َو اْلَمْسَکَنِة َو  َبَقُة الّسُ »َو ِمْنَها الّطَ

ِه ص َعْهدًا ِمْنُه ِعْنَدَنا َمْحُفوظًا« )همان، نامه ی 53( یعنی: و نیز طبقه پایین جامعه، یعنی نیازمندان و مستمندان  ِة َنِبّیِ ُسّنَ

که پیمانی  کرده  که برای هریک، خداوند سهمی مقّرر داشته، و مقدار واجب آن را در قرآن یا سّنت پیامبر تعیین  می باشند، 

از طرف خداست و نگه داری آن بر ما الزم است.

توجهی  فرودین جامعه،  به طبقه ی  باید  الزامًا  رفاه شهروندان می باشد،  برای  ایجاد فضایی  دنبال  به  که  مدیریتی 

کارا ارائه  ویژه داشته باشد و آنان را تحت پوشش خود قرار دهد. امام علی؟ع؟ به فرمانده اش در این زمینه دستورالعملی 

می دهد: 

ْمَنی َفِإّنَ ِفی َهِذِه  ْهِل اْلُبْؤَسی َو الّزَ
َ
ِکیِن َو اْلُمْحَتاِجیَن َو أ  ِحیَلَة َلُهْم ِمَن اْلَمَسا

َ
ِذیَن ال

َ
ْفَلی ِمَن اّل َبَقِة الّسُ »ُثّمَ اهلَل اهلَل ِفی الّطَ

ِت َصَواِفی 
َّ

ِه ِفیِهْم َو اْجَعْل َلُهْم ِقْسمًا ِمْن َبْیِت َماِلک َو ِقْسمًا ِمْن َغال ِ َما اْسَتْحَفَظک ِمْن َحّقِ
َبَقِة َقاِنعًا َو ُمْعَتّرًا َو اْحَفِظ هلِلَّ الّطَ

ُتْعَذُر   
َ

ال ک  َفِإّنَ َبَطٌر  َعْنُهْم  ک  َیْشَغَلّنَ  
َ

ال َو  ُه 
َ

َحّق اْسُتْرِعیَت  ُکٌل َقِد  َو  ْدَنی 
َ ْ
ِلل ِذی 

َ
اّل ِمْثَل  ِمْنُهْم  ْقَصی 

َ ْ
ِلل َفِإّنَ  َبَلٍد  ُکّلِ  ِم ِفی 

َ
ْسال ِ

ْ
اإل

« )همان( یعنی:سپس خدا را! خدا را! در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه،  ْحَکاِمک اْلَکِثیَر اْلُمِهّمَ اِفَه إِلِ ِبَتْضِییِعک الّتَ

گروهی  گرفتاران، دردمندان. همانا در این طبقه ی محروم  که هیچ چاره ای ندارند، ]و عبارتند[ از زمین گیران، نیازمندان، 

که خداوند برای این  گدایی دست نیاز بر می دارند، پس برای خدا پاسدار حّقی باش  گروهی به  کرده، و  خویشتن داری 

طبقه معّین فرموده است: بخشی از بیت المال، و بخشی از غّله های زمین های غنیمتی اسالم را در هر شهری به طبقات 

پایین اختصاص ده، زیرا برای دورترین مسلمانان همانند نزدیک ترین آنان سهمی مساوی وجود دارد و تو مسئول رعایت 

کارهای فراوان و مهم عذری برای  که هرگز انجام  آن می باشی. مبادا سرمستی حکومت تو را از رسیدگی به آنان باز دارد، 
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کوچک تر نخواهد بود. ترک مسئولّیت های 

گروه، سهمی از بیت المال را قرار می دادند و والیان را نیز به  بدین سان امام ؟ع؟ برای تأمین معیشت و رفاه زندگی این 

این امر دستور می دادند:

َتْحِقُرُه  َو  اْلُعُیوُن  َتْقَتِحُمُه  ْن  ِمّمَ ِمْنُهْم  ِإَلْیک  َیِصُل   
َ

ُموَر َمْن ال
ُ
أ ْد 

َ
َتَفّق َو  َلُهْم  ک 

َ
ْر َخّد ُتَصّعِ  

َ
َو ال َعْنُهْم  ک   ُتْشِخْص َهّمَ

َ
»َفال

ْعَذاِر ِإَلی اهلِل ]ُسْبَحاَنُه [  ِ
ْ

ُموَرُهْم- ُثّمَ اْعَمْل ِفیِهْم ِباإل
ُ
َواُضِع َفْلَیْرَفْع ِإَلْیک أ ْهِل اْلَخْشَیِة َو الّتَ

َ
وَلِئک ِثَقَتک ِمْن أ

ُ
ْغ ِل َجاُل َفَفّرِ الّرِ

ْنَصاِف ِمْن َغْیِرِهم«  )همان( یعنی:همواره در فکر مشکالت آنان باش، و  ِ
ْ

ْحَوُج ِإَلی اإل
َ
ِة أ ِعّیَ ِء ِمْن َبْیِن الّرَ

َ
َیْوَم َتْلَقاُه َفِإّنَ َهُؤال

کوچکی به چشم نمی آیند و دیگران آنان را  که از  کن  کسانی را از آنان بیشتر رسیدگی  از آنان روی برمگردان، به ویژه امور 

که خدا ترس و فروتن هستند  گروه، از افراد مورد اطمینان خود  کمتر به تو دسترسی دارند. برای این  کوچک می شمارند و 

گونه ای  کنند؛ سپس در رفع مشکالتشان به  گزارش  کن، تا پیرامونشان تحقیق و مسائل آنان را به تو  فردی را انتخاب 

گروه در میان رعّیت بیشتر از دیگران به عدالت نیازمندند. که در پیشگاه خدا عذری داشته باشی، زیرا این  کن  عمل 

کرده و فرموده اند: کیدی ویژه  کهنساالن نیازمند را تأ گروه های ذکر شده، امام، رسیدگی به یتیمان و  در میان 

ِة َثِقیل« )همان، 
َ

َلِة َنْفَسُه َو َذِلک َعَلی اْلُوال
َ
 َیْنِصُب ِلْلَمْسأ

َ
 ِحیَلَة َلُه َو ال

َ
ْن ال ّنِ ِمّمَ ِة ِفی الّسِ

َ
ّق ْهَل اْلُیْتِم َو َذِوی الّرِ

َ
ْد أ »َو َتَعّهَ

پیوسته  نمی دارند،  بر  نیاز  دست  و  ندارند،  چاره ای  راه  که  سال خورده  پیران  و  خردسال،  یتیمان  یعنی:از   )53 نامه ی 

که مسئولّیتی سنگین بر دوش زمامداران است. کن  دل جویی 

گروه های  که برنامه ی جامع برای تأمین همه ی  در این عبارت نورانی، امیرمؤمنان؟ع؟ به این واقعیت اشاره می کند 

از این مسئله ی مهم،  با این وجود، دولت نباید  اما  اجتماعی، وظیفه ای سنگین است و توان اجرایی باالیی می طلبد. 

کوتاهی نماید. غفلت ورزد و در اجرای عدالت، 

ایتام، مشهور و معروف است. نقل های بسیاری درباره ی توجه ویژه ی ایشان به  امام علی ؟ع؟ به  توجه و اهمیت 

تأمین معیشت یتیمان بی سرپرست، در تاریخ ذکر شده است. در نگاه پر عطوفت امام، این مسئله چنان اهمیت داشت 
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که بخشی از وصیت ایشان را به خود اختصاص داده: 

 َیِضیُعوا ِبَحْضَرِتُکم«  )همان، نامه ی 47( یعنی:خدا را! خدا را! در باره یتیمان، 
َ

ْفَواَهُهْم َو ال
َ
وا أ  ُتِغّبُ

َ
ْیَتاِم َفال

َ ْ
»اهلَل اهلَل ِفی ال

گردانید. گرسنه بدارید، و حقوقشان را ضایع  گاه  گاهی سیر و  نکند آنان را 

سیره ی مدیریتی امام ؟ع؟ در مورد پیران و ناتوانان نیز، چنین بود. امام؟ع؟ به منظور سامان بخشی به وضع معیشت 

که دست  کرد  کار افتاده ای را مشاهده  کرده بود. در خبری آمده، روزی امیرمؤمنان؟ع؟ پیرمرد از  آنان، بودجه ای تعیین 

نیاز به سوی مردم گشوده بود. امام با تعجب از اطرافیان پرسید: »ما هذا؟« این چیست؟ گفتند: او نصرانی است. امام؟ع؟ 

کردید! او را از بیت المال  که پیر و ناتوان شده، رهایش  کنون  کشیدید و ا کار  برآشفتند و فرمودند: تا وقتی جوان بود، از او 

تأمین نمایید.«)الحر العاملی، 1409ق، ج11، ص 49(

وجود  نیازمندی  نمی بایست  علوی  حکومت  در  که  می دهد  نشان  تکدی گری،  از  تعجب  اظهار  و  برآشفتن  این گونه 

کوتاه حکومت خود، چنان به  که به تکدی گری روی آورد. امیرمؤمنان؟ع؟ در دوران  داشته باشد و چنان مستأصل شود 

کاهش یافته بود. دستور امام؟ع؟  که مشکل فقر و نداری، تا حد بسیاری  کرده بود  کارهای مربوط به نیازمندان، رسیدگی 

کار  از  و  سالخوردگان  برای  حضرت،  آن  مدیریتی  سیره ی  در  که  می دهد  نشان  بیت المال  از  نصرانی  مرد  آن  تأمین  به 

افتادگان، از بیت المال، بودجه تعیین می گردید.

که طبقه ی محروم جامعه را از بیت المال  امیرمؤمنان؟ع؟ به فرماندهان خود در مناطق مختلف، نیز دستور می دادند 

کنند و لوازم مورد نیاز زندگی آنان را، به طور مکفی و در حد رفاه، در اختیارشان قرار دهند. حضرت در این باره در  تأمین 

نامه ای به قثم بن عباس، فرماندار مکه، نوشت: 

»َو اْنُظْر ِإَلی َما اْجَتَمَع ِعْنَدک ِمْن َماِل اهلِل َفاْصِرْفُه ِإَلی َمْن ِقَبَلک ِمْن َذِوی اْلِعَیاِل َو اْلَمَجاَعِة ُمِصیبًا ِبِه َمَواِضَع اْلَفاَقِة َو 

ِت َو َما َفَضَل َعْن َذِلک َفاْحِمْلُه ِإَلْیَنا ِلَنْقِسَمُه ِفیَمْن ِقَبَلَنا« )سیدرضی، نامه ی 67؛ النوری الطبرسی، 1408 ق، ج 8، 
َّ

اْلَخال

گرسنگانی  کن، و آنها را به عیالمندان و  که نزد تو فراهم شده است رسیدگی  ص 318(یعنی:به مال خدا )اموال عمومی( 
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که در  کسانی  گون آنان را برطرف ساز، و باقیمانده را نزد ما بفرست تا میان  گونا که در آنجاها هستند برسان و نیازهای 

کنیم. اینجا هستند قسمت 

از  او در استفاده  را شریک  ناتوانان و مستمندان  امام؟ع؟ به مسئول جمع آوری زکات نوشت،  که  نامه ی دیگری  در 

که دولت حق او را می پردازد، او نیز حق این طبقه را پرداخت نماید:  کرد و از او خواست، همان گونه  زکات، معرف 

ک 
َ

وک َحّق
ُ

ا ُمَوّف ِإّنَ ْهَل َمْسَکَنٍة َو ُضَعَفاَء َذِوی َفاَقٍة َو 
َ
َدَقِة َنِصیبًا َمْفُروضًا َو َحّقًا َمْعُلومًا َو ُشَرَکاَء أ »َو ِإّنَ َلک ِفی َهِذِه الّصَ

ِکیُن َو  اِس ُخُصومًا َیْوَم اْلِقَیاَمة َو ُبْؤَسی ِلَمْن َخْصُمُه ِعْنَد اهلِل اْلُفَقَراُء َو اْلَمَسا ْکَثِر الّنَ
َ
ک ِمْن أ  َتْفَعْل َفِإّنَ

َّ
ِهْم ُحُقوَقُهْم َو ِإال َفَوّفِ

که جمع می کنی سهمی  ِبیل« )سیدرضی، نامه 26(یعنی:برای تو در این زکاتی  اِئُلوَن َو اْلَمْدُفوُعوَن َو اْلَغاِرُموَن َو اْبُن الّسَ الّسَ

که ما حق تو را می دهیم، تو هم باید  معّین، و حّقی روشن است، و شریکانی از مستمندان و ضعیفان داری، همان گونه 

گر چنین نکنی در روز رستاخیز بیش از همه دشمن داری، و وای بر کسی که در پیشگاه  نسبت به حقوق آنان وفادار باشی، ا

که از حّقشان محرومند، و بدهکاران و ورشکستگان و در راه ماندگان،  کنندگان و آنان  کین، و در خو است  خدا، فقرا و مسا

کنند. دشمن او باشند و از او شکایت 

تالش دولت در سامان بخشی به وضعیت مشاغل آزاد. 4 . 5 . 2

کشاورزی و تجارت بود، و  کار نبودند،  که در دستگاه حکومت مشغول به   در دوره ی علوی، عمده ی فعالیت مردمی 

گروه از افراد  همین مشاغل، از جمله ارکان مهم تولیدی و اثر بخش در اقتصاد جامعه به شمار می رفت. امیرمؤمنان به این 

جامعه نیز بسیار اهمیت می دادند و شرایط را به گونه ای مهیا می نمودند که موجبات رفاه و آسایش آنان در زندگی و سامان 

گردد. بخشی در عرصه ی فعالیتشان، فراهم 

اشاره ای به وضعیت مالیات در آن دوره می شود.  گروه در حکومت علوی،  این  رفاهی  از پرداختن به وضعیت  قبل 

که شامل مالیات دهندگان می شدند، دارای مشاغل آزاد بودند.  کثر افرادی  که ا چرا

حکومت، در نگاه امام علی؟ع؟ برای مردم و در جهت احقاق حقوق مردم است، و بخشی از نیازهای مالی حکومت را 
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که از وجود حکومت، بهره می گیرند و در سایه ی آن، به تولید و تجارت و … می پردازند. به  باید مردم بپردازند؛ همان ها 

کشوری، مسئله ی مالیات است، و نظام مالیاتی صحیح و اصولی،  همین دلیل، از جمله برنامه های مهم اقتصادی در هر 

که در آن، بهره وری مالیات دهندگان مهم است،  می تواند تکیه گاه محکمی برای تحقق عدالت اقتصادی باشد. نظامی 

که به جمع آوری مالیات،  نظامی عدالت پیشه است، نه یک نظام مالیاتی بهره کش. به همین منظور، امام علی 7 آنجا 

دستور می دهد، به بهره وری مردم اشاره می کند:

ّنَ 
َ
 ِبِهْم ِل

َّ
َح ِلَمْن ِسَواُهْم ِإال

َ
 َصال

َ
حًا ِلَمْن ِسَواُهْم َو ال

َ
ِحِهْم َصال

َ
ِحِه َو َصال

َ
ْهَلُه َفِإّنَ ِفی َصال

َ
ْمَر اْلَخَراِج ِبَما ُیْصِلُح أ

َ
ْد أ

َ
»َو َتَفّق

که به صالح مالیات  کن  گونه ای وارسی  ْهِلِه« )همان، نامه ی 53(.یعنی:مالیات را به 
َ
ُهْم ِعَیاٌل َعَلی اْلَخَراِج َو أ

َ
ُکّل اَس  الّنَ

دهندگان باشد، زیرا بهبودی مالیات و مالیات دهندگان، عامل اصالح امور دیگر اقشار جامعه می باشد، و تا امور مالیات 

گرفت زیرا همه ی مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگانند. کار دیگران نیز سامان نخواهد  دهندگان اصالح نشود 

ایشان به بهبود وضعیت مالیات دهندگان و مردم است. به منظور نیل به این  برنامه ی مالیاتی امام؟ع؟ توجه  در 

هدف، امام یک نظام مالیاتی منعطفی را اجرا نمودند تا در شرایط مختلف اقتصادی، بتواند دستورالعمل های ویژه ای 

امور مالیاتی اهمیت زیادی می دادند و آن را پشتوانه ای در جهت تحقق عدالت  امیرمؤمنان؟ع؟ به  اینکه  با  ارائه دهد. 

که مالیات دهندگان، در عرصه ی فعالیتشان، دچار مشکلی می شدند و از سنگینی  اقتصادی جامعه می شمردند، اما، آنجا 

مالیات شکایت می کردند، امام؟ع؟ دستور به انعطاف و یا بخشودگی مالیاتی می دادند تا وضع رفاهی، اقتصادی و معیشتی 

آنان، به خطر نیفتد و بتوانند سرمایه ی خود را بازگردانند. در این راستا، امام؟ع؟ به مالک اشتر چنین می فرماید: 

ْفَت َعْنُهْم ِبَما َتْرُجو 
َ

ْجَحَف ِبَها َعَطٌش َخّف
َ
ْو أ

َ
ْرٍض اْغَتَمَرَها َغَرٌق أ

َ
ْو ِإَحاَلَة أ

َ
ٍة أ

َ
ْو َباّل

َ
ِو اْنِقَطاَع ِشْرٍب أ

َ
ًة أ

َ
ْو ِعّل

َ
 أ

ً
»َفِإْن َشَکْوا ِثَقال

ُه  َفِإّنَ ْفَت ِبِه اْلَمُئوَنَة َعْنُهْم 
َ

َیْثُقَلّنَ َعَلْیک َشْی ٌء َخّف  
َ

ْفَت ِبِه اْلَمُئوَنَة َعْنُهم ال
َ

َیْثُقَلّنَ َعَلْیک َشْی ٌء َخّف  
َ

ْمُرُهْم َو ال
َ
أ ِبِه  ْن َیْصُلَح 

َ
أ

ِحک ِباْسِتَفاَضِة اْلَعْدِل ِفیِهْم  ِبک ُحْسَن َثَناِئِهْم َو َتَبّجُ
َ

َیِتک َمَع اْسِتْجال
َ

ِدک َو َتْزِییِن ِوال
َ

ُذْخٌر َیُعوُدوَن ِبِه َعَلْیک ِفی ِعَماَرِة ِبال

کردند، از سنگینی مالیات، یا آفت زدگی، یا خشک شدن آب  گر مردم شکایت  ِتِهْم« )همان( یعنی: پس ا ُمْعَتِمدًا َفْضَل ُقّوَ
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تا  گرفتن مالیات به میزانی تخفیف ده  یا خشک سالی، در  یا خراب شدن زمین در سیالب ها،  باران،  کمی  یا  چشمه ها، 

که در آبادانی شهرهای  گیرد، و هرگز تخفیف دادن در خراج تو را نگران نسازد زیرا آن، اندوخته ای است  امورشان سامان 

گسترش عدالت میان مردم خشنود خواهی شد، و  تو، و آراستن والیت های تو نقش دارد، و رعّیت تو را می ستایند، و تو از 

کرد. به افزایش قّوت آنان تکّیه خواهی 

که هرگز  کارگزاران خود می خواستند  که از  امنیت، رفاه و آسایش مردم چنان در نگاه امیرمؤمنان؟ع؟ اهمیت داشت، 

که حضرت، نگرفتن مالیات را از برخی، بر فشار  گرفتن مالیات، در تنگنا قرار ندهند. این انعطاف تا جایی بود  مردم را در 

بر آنان ترجیح می دادند: 

 َسْوطًا ِفی ِجَباَیَة 
ً

 َتْضِرُبّنَ َرُجال
َ

ٍج َساُبوُر َفَقاَل: ال ِبی َطاِلٍب؟ع؟ َعَلی ُمْدَر
َ
»حدثنی َرُجٍل ِمْن َثِقیٍف َقاَل: استعملنی َعِلّیُ ْبُن أ

ٍة: 
َ
 َقاِئمًا ِفی َطَلِب ِدْرَهٍم ِقّل

ً
 ُتِقیِمّنَ َرُجال

َ
ًة َیْعَمُلوَن َعَلْیَها، َو ال  َداّبَ

َ
 َصْیٍف َو ال

َ
ِکْسَوَة ِشَتاٍء َو ال  

َ
 تتبعن لهم ِرْزقًا َو ال

َ
ِدْرَهٍم، َو ال

اْلَعْفَو - ُیْعَنی  ُخَذ ِمْنُهُم 
ْ
َنأ ْن 

َ
أ ِمْرَنا 

ُ
أ َما  ِإّنَ َکَما َذَهَبْت ِمْن ِعْنَدک َقاَل: َو ِإْن َرَجْعَت َوْیَحک  ْرِجَع الیک 

َ
أ ِإْذِن  ِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن 

َ
أ َیا 

قبیله  از  آبادی، 1392 ش، ج 3، ص 14(یعنی:مردی  الفیروز  الحسینی  الثیر، 1409 ق، ج 3، ص 600؛  ) ابن  اْلَفْضِل« 

گرفت و فرمود: »مبادا کسی را برای  کار  گفت: علی بن ابی طالب؟ع؟ مرا در ]مالیات[ منطقه بزرگ شاپور1، به  ثقیف به من 

گذاری؛ و برای  کار آنها را به فروش  گردآوری درهمی، تازیانه زنی و یا روزی یا لباس تابستانی و زمستانی و یا چارپایاِن 

گر چنین باشد، دست خالی نزد تو بر گردم، چنان  مار. آن مرد گفت که گفتم: ای امیرمؤمنان! ا
ُ

گرفتن درهم، شخصی را مگ

که زیادی را از  که رفته ای، بازگردی. وای بر تو! همانا ما مأموریم  که دست خالی از نزد تو رفتم! فرمود: »گرچه همان گونه 

مردم، بستانیم«.

کارگزاران خود می نمودند و از آنان  امام؟ع؟سفارش صاحبان مشاغل آزاد، از جمله کشاورزان، تجار و صنعت گران، را به 

1. . از توابع بغداد.



، سال چهارم، شماره ی هفتم، بهار و تابستان ۱۱2۱۳۹۶

گروه ها ستم نکنند و وسایل رفاه و آسایش را از ایشان سلب نسازند: می خواستند، هرگز به این 

ُهْم  َفِإّنَ ِبَبَدِنِه  ِق  اْلُمَتَرّفِ َو  ِبَماِلِه  اْلُمْضَطِرِب  َو  ِمْنُهْم  اْلُمِقیِم  َخْیرًا  ِبِهْم  ْوِص 
َ
أ َو  َناَعاِت  الّصِ َذِوی  َو  اِر  ّجَ ِبالّتُ اْسَتْوِص  »ُثّمَ 

اُس   َیْلَتِئُم الّنَ
َ

ک َو َبْحِرک َو َسْهِلک َو َجَبِلک َو َحْیُث ال ِح ِفی َبّرِ ُبَها ِمَن اْلَمَباِعِد َو اْلَمَطاِر
َّ

ْسَباُب اْلَمَراِفِق َو ُجال
َ
 اْلَمَناِفِع َو أ

ُ
َمَواّد

ُموَرُهْم ِبَحْضَرِتک َو ِفی َحَواِشی 
ُ
ْد أ

َ
 ُتْخَشی َغاِئَلُتُه َو َتَفّق

َ
 ُتَخاُف َباِئَقُتُه َو ُصْلٌح ال

َ
ُهْم ِسْلٌم ال  َیْجَتِرُءوَن َعَلْیَها َفِإّنَ

َ
ِلَمَواِضِعَها َو ال

ِدک َو اْعَلْم َمَع َذِلک «. )سیدرضی، نامه ی 53(.یعنی: سپس سفارش مرا به بازرگانان و صاحبان صنایع بپذیر، و آنها 
َ

ِبال

و  کردن می باشند،  کوچ  که همواره در سیر و  آنان  یا  کن هستند،  که در شهر سا بازرگانانی  کن،  نیکوکاری سفارش  به  را 

که آنان منابع اصلی منفعت، و پدید آورندگان وسایل زندگی و آسایش،  کار می کنند، چرا که با نیروی جسمانی  بازرگانانی 

کوهستان ها، جاهای  و آوردندگان وسایل زندگی از نقاط دور دست و دشوار می باشند، از بیابان ها و دریاها، و دشت ها و 

که مردم در آن اجتماع نمی کنند، یا برای رفتن به آنجاها شجاعت ندارند. سختی 

کشاورزان فرموده اند: امام باقر ؟ع؟ درباره ی توجه امیرمؤمنان؟ع؟ به 

ْن ُیْظَلُموا ِقَبَلُکْم« )الحمیری، 1413 ق، ص 
َ
ْرِض أ

َ ْ
ِحی ال

َّ
ْنُشُدُکُم اهلَل ِفی َفال

َ
ْجَناِد أ

َ ْ
َمَراِء ال

ُ
َکاَن َیْکُتُب ِإَلی أ ّنَ َعِلّیًا؟ع؟ 

َ
»أ

138؛ االحمدی المیانجی، 1426 ق، ج 2، ص 309؛ المجلسی،، بحار االنوار، 1404 ق، ج 97، ص 33( یعنی:امام علی 

که مبادا فالحت پیشگان از جانب شما مورد ظلم واقع  ؟ع؟ همواره به فرماندهان نظامی می نوشت: از شما می خواهم 

شوند.

جمع بندی و نتیجه گیری. 3

امنیت نسبتًا هماهنگ و مشابه ای برخوردار  و  رفاه  از وضعیت  افراد در آن  که همه ی  رسیدن به جامعه ای متعادل 

شوند بدون برنامه ریزی صحیح و اصولی ممکن نیست. برنامه ای که امام علی؟ع؟ با هدف رونق اقتصادی در جامعه اجرا 

که در جهت برقراری عدالت اقتصادی و توجه و حمایت از ستمدیدگان  نمودند، دارای اصولی منطبق با تعالیم قرآنی بود 

از منابع انسانی و طبیعی در جهت رونق اقتصادی  و محرومان جامعه، اجرا می شد. امام؟ع؟ عالوه بر استفاده صحیح 
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کید بر امانت داری در امور دولتی و تالش بر ایجاد عدالت اجتماعی، جامعه را به سوی رفاه و  گرایی، تا با رعایت اعتدال 

آسایش اقتصادی سوق دادند.
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توجه  با  شود.  انجام  درستی  به  خود  شرایط  و  آداب  چارچوب  در  آن که  شرط  به  است 
به بخش های نهج البالغه می توان انتقادگری و انتقادپذیری را آموخت. پس از بررسی 
دعا،  از  بهره گیری  که  گردید  مشخص  نهج البالغه  در  علی؟ع؟  امام  انتقادی  عبارات 
تصویر سازی در انتقاد، توجه به اصول روان شناسی، استفاده از پرسش های انکاری و 
که  است  طرقی  جمله  از  خصم  طریق  از  شدن  وارد  و  ضرب المثل  بردن  به کار  تقریری، 
و  علم  و  صدر  سعه ی  شجاعت،  داشتن  هم چنین  گرفت.  به کار  انتقاد  برای  می توان 
تخصص الزم، توجه به زمان و مکان در انتقاد، ذکر محسنات قبل از انتقاد از مؤلفه های 
بررسی موضوعیت  این تحقیق،  در  اصلی  پرسش  و شایسته می باشند.  جا  به  نقد  یک 
نقد، جایگاه و چگونگی آن در جامعه ی علوی علی الخصوص نقد منصفانه از دشمنان 
است، پاسخ به این مسئله می تواند اقدام مثبت و مفیدی برای جلوگیری از اختالفات در 
که بر مطالعات منابع دینی به ویژه  جامعه باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است 

نهج البالغه و یافته های علوم معاصر مبتنی است. 
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مقدمه. 1

ح در این تحقیق بررسی جایگاه نقد است. اینکه دیدگاه و بیان حضرت علی؟ع؟ به عنوان       مسأله ی اصلی مطر

پیشوای مسلمانان در انتقاد به چه نحو است؟

هم  نیست،  عیب جویی  و  یابی  عیب  فقط  انتقاد  و  نقد  که  داشت  توجه  نکته  این  به  باید  مسائل  این  به  پاسخ  در 

انجام می گیرد. نقد به  بایسته ای  گر آهنگ اصالح و سازندگی باشد پس نقد  ا بیان معایب.  بیان محسنات است و هم 

که می تواند موجب خیرات و برکاتی شود. حضرت علی؟ع؟ به هنگام انتقاد به افراد و  خودی خود امر پسندیده ای است 

گر نقطات مثبتی در طرف مقابل می دیدند به  ویژگی های آنان توجه داشتند و جانب انصاف را رعایت می نمودند. یعنی ا

که حضرت؟ع؟ به هنگام انتقاد از منذر بن جارود  هنگام انتقاد آن را هم یادآور می شدند؛ مانند نامه ی 71 نهج البالغه 

گر محسناتی در فرد یافت نشود،  در ابتدا سابقه ی نیک پدرش را به وی یادآوری می کند )سید رضی، ص436(. حال ا

حضرت هم صحبتی از آن نمی کنند. نمونه ی آن را در انتقاد از معاویه و عمروعاص مالحظه می کنیم که امام هیچ نقطه ی 

ک: سید رضی، صص 430 )نامه ی 65( و 428 )نامه ی 64( و 422 )نامه ی 55(  مثبتی را برایشان ذکر نکرده است ]ن. 

و ص 100 )خطبه ی 84([ و بنابراین حضرت؟ع؟ در مورد دشمنان هم نقد منصفانه داشته اند لذا پرداختن به اسلوب 

انتقادات حضرت؟ع؟ حائز اهمیت است.

که به رشته ی تحریر درآمده اند عبارتند از: در رابطه با انتقاد آثاری 

الف( یک کتاب در یک مقاله »حکومت دینی و حق انتقاد« نوشته ی حسن نامنی؛ این مقاله در مفهوم شناسی به وجه 

تمایز انتقاد با عیب جویی و توطئه پرداخته و در ادامه به نظریات مختلف در انتقاد از حکومت و بیان ویژگی ها و فوائد 
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انتقاد پرداخته است.

این  اثر عبدالعلی محمدی است؛ در  انتقادورزی جامعه در نگرش دینی«  و  ب( مقاله ی دیگر »نقد پذیری حکومت 

اندیشه و بیان، خطا پذیری  آزادی  از منکر، شورا،  امر به معروف و نهی  ح شده است.  انتقاد مطر ادله ی  مقاله مبانی و 

که در راستای ضرورت انتقاد متقابل دولت و مردم بیان شده است.  کمان از مؤلفه هایی است  حا

راجع به انتقاد در نهج البالغه نیز می توان به مقاالت زیر اشاره نمود:

کاشمری؛ این مقاله  انتقاد پذیری در حکومت علوی«، نوشته ی سید مهدی موسوی  گری و  الف( مقاله ی »انتقاد 

همانند سایرین در ابتدا به مفهوم شناسی انتقاد پرداخته و سپس موارد محدودی از انتقادات حضرت؟ع؟ را آورده است.

ب( مقاله ی »شکوه های امیر المؤمنین علی؟ع؟ در نهج البالغه« به وسیله ی سید فضل اهلل میرقادری نگاشته شده 

است. نویسنده در این نوشته، شاهد مثال های متعددی در موارد مختلف راجع به شکوه های حضرت؟ع؟ آورده، منتها 

دسته بندی و تفصیل الزم را نداده است.

ح شده اند.  که صرفا در آنها عبارات انتقادی مطر جنبه نوآوری این تحقیق در بیان بخش هایی از نهج البالغه است 

که راجع به انتقاد آورده شد، هیچ یک آن را از نظر اسلوب و به این شکل، مورد بررسی قرار نداده اند،  هم چنین در مقاالتی 

بنابراین از این نظر نیز بدیع می باشد.

مفهوم شناسی. 2

در این قسمت مراد از اسلوب و انتقاد تبیین می گردد.



۱2۱ اسلوبانتقادیامامعلی؟ع؟درنهجالبلاغه

اسلوب. 1 . 2

     االسلوب به ضم1 جمع اسالیب2 است. به ردیفی از درختان نخل اسلوب می گویند سپس بر هر راه ممتد و طوالنی 

ساِلیَب من 
َ
َخذ فالٌن فی أ

َ
گون معانی بیان شده برای آن می باشد. یقال: أ گونا اطالق شده است. طریق، وجه و فن، فنون 

ْسُلوٍب « یعنی سیره و روشش تکبرورزی است )ابن 
ُ
أ لفی  ْنَفه 

َ
أ ِإّنَ  را آموخت »و  گفتار و سخنوری  القول؛ یعنی فالنی فن 

منظور، 1414ق، ج1، ص473، طریحی، 1375، ج2، ص83، راغب اصفهانی، 1412ق، ص419، فیومی، 1414ق، ج2، 

که  ص284، یوسف موسی و الصعیدی، 1410ق، ج1، ص290(. این واژه هم بر راه حقیقی اطالق شده و هم راه مجازی 

همان راه و رسم و آیین باشد؛ همانند سبک نویسنده و سبک ادبی )آذرنوش، 1390ش، ص294 ذیل اسلوب(. برخی 

کردار )معلوف، 1387ش، ص243 ذیل سلب(. بنابراین اسلوب انتقادی  گفتار است هم فن عمل و  گفته اند هم فن  نیز 

یعنی راه و روش انتقاد.

انتقاد. 2 . 2

ْنقاُد:  کتب لغت عربی این چنین آمده است: »و النْقُد و الّتَ       انتقاد مصدر باب افتعال و ریشه ی آن »نقد« می باشد. در 

یِف منها، انتقدها: نظرها لیعرف جیدها و َزیفها« نقد و تنقاد یعنی جداسازی درهم و  تمییُز الدراِهم و الدنانیر و ِإخراُج الّزَ

کردن به چیزی برای شناخت نیک و بد آن. )یوسف  دینار و اخراج سکه های تقلبی از سکه های اصلی. انتقاد یعنی نظر 

موسی و الصعیدی، 1410 ق، ج1، ص45، ابن منظور، 1414 ق، ج3 ، ص425(.

کمک  چنان چه تنها به بیان عیب جویی و بیان اشکاالت و ناراستی های یک اندیشه پرداخته شود، از واژه ی انتقاد به 

گوینده اش آشکار ساخت  کالم را بر  حرف »علی« استفاده می کنند. »نقد الشعر أو الکالم علی قائله« یعنی لغزش های شعر و 

uslub . .1

asalib . .2
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)بستانی، 1375ش، ص141(.

بیان محسنات و خوبی ها دانسته اند: »نقاد  را صرف  رابطه وجود دارد. برخی آن  این  کتب فارسی دو دیدگاه در  در 

که دیدن  کند و چیزهایی را  کشف  راستین باید به خوبی ها و نه نارسایی ها بپردازد و زیبایی های نهفته ی یک نویسنده را 

را سزوارند، به جهان عرضه دارد« )آریان پور، 1362ش، ص38(.

که نقد و انتقاد، صرفا یا  گروهی دیگر آن را در خرده گیری و بیان نارسایی ها منحصر نموده اند: »برخی بر این باورند  و 

دست کم در معنای رایج و شایع آن، به معنای عیب جویی و خرده گیری است« )اسالمی، 1383ش، ص23(.

که نقد و انتقاد به معنای ارزیابی منصفانه ی یک چیز است و برای این ارزیابی در بسیاری از موارد  اما به نظر می رسد 

کنار بیان نقاط ضعف، نقاط قوت را نیز یادآور شد. الزم است در 

اسلوب انتقادات در نهج البالغه. 3

گرفته از دو بعد قابل بررسی است. اول با  که انتقادات صورت        با تأمل در بخش های نهج البالغه می توان دریافت 

ع مخاطب و دوم از نظر اسلوب انتقادی.  توجه به نو

انواع انتقاد در بعد مخاطب     . 1 . 3

کلی قابل تقسیم است: انتقادات فردی و انتقادات اجتماعی.  ع مخاطب به دو دسته ی  از نظر نو

انتقادات فردی. 1 . 1 . 3

که امام؟ع؟ در  که در آن مستقیما فرد مورد خطاب قرار می گرفته است، انتقادات فردی نظیر مواردی    یعنی انتقاداتی 

گفته ی شهید مطهری؟هر؟ تنها در خطبه ی سوم )شقشقیه( از خلیفه ی  گفته اند، طبق  انتقاد از خلفای پیشین سخن 

کنایی بوده است )مطهری، 1388 ش، ص164(.  کلی یا  اول و دوم به طور خاص انتقاد شده و در سایر موارد به صورت 

گفته شده است. نمونه هایی از انتقادات فردی در  در این خطبه به صورت مجزا از عملکرد ابوبکر، عمر و عثمان سخن 
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ح زیر است.  نهج البالغه به شر

انتقاد از مخالفان و دشمنانانتقاد از اصحاب و یاران*

موارد  نمونه 

انتقادات فردی در 

نهج البالغه

بن  زیاد  71(؛  )نامه  جارود  بن  منذر 

ابن عباس  44(؛  و   20 )نامه  های  ابیه 

56(؛  )نامه  هانی  بن  شریح  18(؛  )نامه 

مصقله  45(؛  )نامه ی  عثمان بن حنیف 

)خطبه 44(؛ اشعث بن قیس )خطبه 19(؛ 

کارگزاران )نامه های 40 و 41( یکی از 

ابوبکر )خطبه ی 3، نامه ی 62، خطبه ی 217(؛ 

معاویه  3(؛  عثمان)خطبه  3(؛  عمر)خطبه ی 

)نامه های 6، 7، 10، 28، 30، 32، 37(؛ طلحه و 

زبیر )خطبه های 148 و 169(؛ عمروعاص )نامه 

)39

انتقادات اجتماعی . 2 . 1 . 3

گروه ها و اجتماعات  که در آن       انتقادات اجتماعی در مقابل انتقادات فردی، به آن دسته از انتقاداتی اطالق می شود 

گرفته اند. از جمله انتقادات اجتماعی در نهج البالغه می توان نمونه های زیر را برشمرد. مورد خطاب قرار 

نمونه انتقادات اجتماعی در 

نهج البالغه

انتقاد از تمامی مخالفان )بخش 12 خطبه ی 2(؛ در انتقاد از کسانی که تقاضای 

بخشش از بیت المال می کردند )خطبه ی 126(؛ در نکوهش و انتقاد از مردم 

و  کوفه )خطبه های 27 بخش دوم  در نکوهش مردم  بصره )خطبه ی 13(؛ 

29(؛ انتقاد از اصحاب جمل )خطبه های 9، 10، 22(؛ انتقاد از ترک کنندگان 

جهاد )خطبه ی 27 بخش دوم(؛ انتقاد از عالم نمایان )خطبه ی 17(؛ انتقاد از 

دشنام دهندگان به دشمن )خطبه ی 206(
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 از نظر اسلوب انتقادی . 2 . 3

ح ذیل قابل شناسایی است.      با دقت نظر در هر یک از عبارات انتقادی امام علی؟ع؟، اسلوبی به شر

استفاده از تکنیک های بالغی و تصویری. 1 . 2 . 3

که در بیشتر انتقادات مالحظه می گردد، اسلوب های بالغی و تصویری نظیر تشبیه، استعاره،       یکی از وجوه مشترکی 

که حضرت؟ع؟ به وسیله ی آنها به تصویرگری در نهج البالغه پرداخته اند. تصویر در لغت به معنای  کنایه و مانند آن است 

صورت و شکل قرار دادن برای چیزی یا نقش و رسم نمودن چیزی است؛ )دهخدا، 1373، ماده ی صور( فیروز آبادی 

ع و صفت هم به کار  این چنین می گوید: »صورت یا تصویر یعنی شکل که جمع آن ُصَور و ِصَور می باشد این واژه به معنای نو

می رود.« )فیروز آبادی، 1412 ق، ماده ی صور(. همین واژه با ریشه   ی واوی یا یایی به یک معنا آمده است. »رجٌل صیر 

شیر یعنی زیبا رو« )ابن منظور، 1414 ق، ج 4، ص 473(. 

که با آن بتوان تصویری هنرمندانه از معنا را  منظور از اسلوب های تصویری در یک متن، به کار بردن روش هایی است 

کالمی نظیر تشبیه، تمثیل، استعاره،  ع آرایه ی  گذاری آن بیشتر باشد. بنابراین مشمول هر نو به مخاطب ارائه داد تا تأثیر 

رّمانی )م.386( مفهوم  که  ایجاد صورت های ذهنی به کار رود- می شود. چنان  کنایه و مانند آن-که به منظور  مجاز، 

کریم به روشنی ارائه می دهد؛ تصویر از نظر وی یعنی تجسم امور  تصویر را از خالل تطبیق بر استعاره ها و تشبیهات قرآن 

از نظر جرجانی )م. 471(  اما تصویر  که به چشم دیده می شوند )شادی، 1991 م، ص18(.  معنوی در صور محسوسی 

گونه های بیانی معروف نظیر تشبیه، تمثیل و استعاره؛ ساخت های بیانی  که عالوه بر  گونه ای  گسترده تر دارد به  مفهومی 

دیگر هم چون تقدیم، تأخیر، قصر، خبر، انشاء و امثال آن را نیز در بر می گیرد )همان، ص 26(. در این بخش با توجه 

کنایه در عبارات انتقادی امام علی؟ع؟ مورد  گستردگی دامنه ی اسلوب های تصویری، سه صنعت تشبیه، استعاره و  به 

بررسی قرار می  گیرد.
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الف( تشبیه

که به خاطر شباهتش به رنگ طال به این نام خوانده شده است  گرفته شده       تشبیه از شبه به معنای نوعی رنگ زرد 

)فراهیدی، 1410 ق، ج 3، ص 404( تشبیه چیزی به چیز دیگر به معنای قرار دادن مثل برای آن می باشد )ابن منظور، 

گویند )طریحی، 1375 ش، ج 6، ص 349(.  1414 ق، ج 13، ص 503(. به بیان برخی، مماثلت چند چیز در یک امر را 

صنعت تشبیه یکی از انواع بیانی در علم بالغت است؛ طبق قدیمی ترین تعریف از قدامة بن جعفر، تشبیه بین دو امری 

که هر دو را فرا می گیرد مشترک و در اموری دیگر متمایز از هم اند. )بغدادی،  که از جهاتی در معناهایی  اتفاق می افتد 

که قدر مشترک همه ی آنان بیان مشارکت دو شیء در صفتی  1374، ص 13( با مالحظه ی سایر تعاریف می توان دریافت 

که آن دو را جمع می  از صفات توسط الفاظ مخصوص است؛ به عبارت دیگر تشبیه اتفاق مشّبه و مشّبه به در وصفی است 

کند. )سیوطی، 1421 ق، ج 2، ص 45/ الجوزیه، 1981 م، ص 15/ هاشمی، بی تا، ص 241( و از نظر برخی این مانندگی 

که تشبیه  کذب و یا حداقل دروغ نما )همراه با اغراق( باشد )شمیسا، 1379، ص 33(. از آندو آنچه را  بایستی مبتنی بر 

که ذکرشان  که به آن تشبیه می شود مشبه به می نامند. مشبه و مشبه به دو رکن اصلی تشبیه اند  می کنیم مشبه و آنچه را 

گل و باغ، مشبه به می باشند. تشبیه دو رکن  که در آنها رو و جهان، مشبه و  گل رو و باغ جهان  کالم واجب است مانند  در 

دیگر نیز دارد که ذکر آنها در جمله واجب نیست؛ یکی ادات تشبیه و دیگری وجه شبه که وجه مشترک میان مشبه و مشبه 

به است. تشبیه به اعتبار ارکان خود قابل انقسام به انواع مختلف حسی، عقلی، مفرد، مرکب و … می باشد. )هاشمی، 

بی تا، صص 244-247(

ْنُتْم َتْنِفُروَن َعْنُه ُنُفوَر اْلِمْعَزی ِمْن 
َ
کوفیان از خود را این گونه نکوهش می کند: »َو أ در ذیل خطبه ای حضرت؟ع؟ فرار 

کوفیان از دعوت به سوی حق  کنند می گریزید( در این عبارت فرار  که از غّرش شیر فرار  َسِد« )چونان بزغاله هایی 
َ ْ
َوْعَوَعِة ال

)مشبه( به فرار بزغاله از صدای غرش شیر )مشبه به( تشبیه شده است. وجه شبه در هر دو ترس و تالش برای فرار می باشد 

)ابن میثم بحرانی، 1362 ش، ج3، ص 148 ذیل خطبه ی 130(. به اعتبار آنکه ادات تشبیه ذکر شده، تشبیه مرسل 
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گردیده است و هر دو طرف تشبیه حسی می باشند.  است و در آن مصدر مفعول مطلق یعنی نفور جانشین ادات تشبیه 

در جای دیگری امام؟ع؟ در انتقاد از معاویه و نصیحت نامه ی وی دو تشبیه جالب را به کار می برند: »َفُکْنَت ِفی َذِلک 

َضاِل« )داستان تو داستان کسی را ماَند که خرما به سرزمین ُپر خرمای »َهَجر«  ِدِه ِإَلی الّنِ ْو َداِعی ُمَسّدِ
َ
ْمِر ِإَلی َهَجَر- أ َکَناِقِل الّتَ

کند( )سید رضی، ص364 نامه ی28( اینکه معاویه، امام؟ع؟ را نصیحت می کند  برد یا استاد خود را به مسابقه دعوت 

که آموزنده خود را به  کسی است  که خرمای آن معروف است( یا مثل  تشبیه شده به حمل کننده ی خرما به هجر )شهری 

کاف در »کناقل« ادات تشبیه، »ناقل  مسابقه تیراندازی بخواند. بنابراین در تشبیه اول، ضمیر »َت« در »فکنَت« مشبه، 

کسی  گویا خبری را برای  که  التمر الی هجر أو داعی مسدده الی النضال« مشبه به است. وجه تشبیه اینجا نیز همان است 

کردن باشد. مشبه به در تشبیه دوم »داعی مسدده الی النضال«  که او خود معدن آن بوده و سزاوارتر به بازگو  کند  بازگو 

گرفته تشبیه مرسل بوده و در آن امری عقلی  کار است. در اینجا تشبیه صورت  و وجه شبه در آن عبث و بیهوده بودن 

کردن( به امری حسی )حمل کننده ی خرما( مانند شده است.  )نصیحت 

ب( استعاره

گرفتن می باشد. )ابن منظور، 1414ق،       استعاره مصدر باب استفعال از )ع- و- ر( به معنای عاریه خواستن و عاریه 

که شاعر در استعاره، واژه ای  ج4، ص618( در اصطالح علم بالغت، عاریه خواستن لغتی به جای لغت دیگر است چرا 

از نظر علمای علوم قرآن  با عالقه ی مشابهت جای واژه ی دیگر به کار می برد. )شمیسا، 1379 ش، ص57( استعاره  را 

نیز به همین معن است منتها با بیانی متفاوت؛ به کار بردن لفظ است در معنای غیر حقیقی همراه با عالقه ی مشابهت. 

گر یکی از آن دو ذکر  که در تعریف تشبیه بیان شد، تشبیه بر دو رکن اصلی مشبه و مشبه به استوار است؛ حال ا همان گونه 

نشود استعاره پدید می آید. استعاره به اعتبار ارکان سه گانه ی خود یعنی مستعار )مشبه به(، مستعار منه )مشبه( و مستعار 

له )وجه جامع( به انواع مختلف مصرحه، مجرده، مطلقه، مکنیه، تخییلیه و … تقسیم شده است)سیوطی، 1421 ق، ج 

2، ص 145، هاشمی، بی تا، ص300، شمیسا، 1379ش، ص57، جرجانی، 1954م، ص27(.
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ِة ِفی  ّبَ
َ

کوفیان از لشکریان دشمن را با استعاره ای زیبا به تصویر می کشد: »َو اْنَجَحَر اْنِجَحاَر الّض حضرت؟ع؟ وحشت 

کفتار، در سوراخ و النه های خود پنهان می شوید. امام؟ع؟ ترس و فرار  ُبِع ِفی ِوَجاِرَها« همچون سوسمار و یا 
َ

ُجْحِرَها َو الّض

که به هنگام دیدن شکارچی یا خطری جّدی، فرار را، بر قرار ترجیح می دهند  کرده است،  کفتار تشبیه  آنها را به سوسمار و 

تا ضمن شّدت بخشیدن به  کرده اند  را به شکل فعل مؤّنث ذکر  امنی مخفی می شوند و به این دلیل جمله  و در محل 

که بطور معمول زن ها بیشتر از مردها می ترسند، روشن سازد. )ابن میثم بحرانی، 1362ش، ج 2،  توبیخ، این حقیقت را، 

کالم ذکر و مشبه نیامده است، استعاره تصریحیه است.  ص189، ذیل خطبه ی 66( با توجه به آنکه مشبه به در 

ی ُنْمِطَر«یعنی: ]اصحاب جمل [   ُنِسیُل َحّتَ
َ

ی ُنوِقَع َو ال ْمَریِن اْلَفَشُل- َو َلْسَنا ُنْرِعُد َحّتَ
َ ْ
ْبَرُقوا- َو َمَع َهَذیِن ال

َ
ْرَعُدوا َو أ

َ
»َو َقْد أ

گرایید. ولی ما تا بر دشمن نتازیم هیاهو به راه نمی اندازیم و  کارشان به سستی و شکست  رعد و برق ها به راه انداختند اما 

تا باران نباریم سیل جاری نمی کنیم«. 

الّرجل و  گفته می شود: ارعد  امام؟ع؟ لفظ »ارعاد« و »ابراق« را برای ترساندن از جنگ استعاره آورده است، در مثل 

ابرق، یعنی تهدید کرد و ترساند. در همین رابطه کمیت شاعر گفته است: ارعد و ابرق یا یزید فما وعیدک لی بضائر مناسبت 

)ابن میثم بحرانی،  را می ترساند.  انسان  و برق  که رعد  کننده است، چنان  ناراحت  امور  از  که تهدید  این است  استعاره 

که در آن اصحاب جمل به ابری سنگین  1362ش، ج1، ص284، ذیل خطبه ی 9( مبنای این استعاره، تشبیهی است 

گذر بودن، سرعت و شتاب، سر و صدای زیاد داشتن  دارای طوفان و رعد و برق تشبیه شده است. وجه شبه در هر دو زود 

است. بنابراین مشبه ذکر نشده و استعاره تصریحیه داریم. 

ج(کنایه

     ِکنایه به کسر کاف از )ک- ن- ی( گرفته شده است؛ بدین معنا که چیزی را بگویی و غیر آن را اراده کنی. )فراهیدی، 

1410ق، ج5، ص411، ابن منظور، 1414ق، ج15، ص233( در اصطالح بالغت اراده ی الزم معنای لفظ تعریف شده است 

از قضاء  کنایه  )المائده، 75(  الطعام<  کالن  یأ >کانا  آیه ی شریفه  در  مثال  به عنوان  )سیوطی، 1421ق، ج2، ص59(. 
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کتب ادبیات فارسی نیز با توجه به معنای ظاهری و  که الزمه ی قضاء حاجت، غذا خوردن است. در  حاجت می باشد چرا 

باطنی از این اسلوب بیانی سخن رفته است؛ ترکیب یا جمله ای که معنای ظاهری آن مراد نباشد و به جای آن یکی از لوازم 

کنایه از مهمان نواز بودن شخص است  گرفته شود مثاًل جمله ی »در خانه اش همیشه باز است«  معنای ظاهری اش به کار 

که در خانه ی شخص بر روی مردم باز باشد. )شمیسا، 1379 ش، ص93(  زیرا یکی از لوازم مهمان نواز بودن این است 

کنایه از فعل یا مصدر، تقسیم  کنایه از صفت و  کنایه از موصوف،  که به آن اشاره می کند به سه قسم:  کنایه، حسب معنایی 

می شود )شمیسا، 1379 ش، صص 95-93؛ هاشمی، بی تا، ص339(.

کنایه می زند: 1-  کالمها و یخشن مّسها« از خطبه ی شقشقیه، امام؟ع؟ به دو صفت از طبع عمر  در جمله ی »یغلظ 

می شود  وارد  کسی  به  زبان  با  که  ضربتی  زیرا  است،  زبان  زخم  و  درشت  سخنان  با  مواجهه  از  کنایه  آن  و  کالم  غلظت 

آزار  و  اذّیت  و موجب  به معاشرت است  از میل مردم  مانع  که  نیزه است. 2- داشتن طبیعت خشن  از زخم  سهمگین تر 

که اجسام خشن بدن را آزار می دهد. )ابن میثم بحرانی، 1362ش، ج1، ص 258، ذیل خطبه ی 3(  می شود چنان 

کنایه اشاره نموده و می نویسد: »صیر مطیتها فی حوزة- أی فی ناحیة- خشناء، یجفو مسها      قطب راوندی نیز به این 

کلمها. و هو تعریض بجفاء خلق الرجل الثانی و نفار طبعه « )راوندی، 1364ش، ج1، ص126(. و یعظم 

کنایه از عمر می باشد.  کنایه از ابوبکر و طبق نظر عده ای دیگر،  در خطبه ی 219، تعبیر »فالن« از نظر برخی، 

َف اْلِفْتَنَة- »خداوند شهرهای فالن را آباد دارد، یا به او 
َ
َة َو َخّل ّنَ َقاَم الّسُ

َ
َوَد َو َداَوی اْلَعَمَد- َو أ

َ ْ
َم ال ٍن َفَلَقْد َقّوَ

َ
ُء ُفال

َ
ِ َبال

»هلِلَّ

گذاشت .« قطب راوندی  کرد، سّنت را بر پا داشت و فتنه را پشت سر  که ناهمواری ها را هموار و بیماری ها را مداوا  خیر دهد 

کالم است. و اضافه ی الم به اهلل نظیر اضافه ی بیت اهلل و مانند آن  می گوید: هلل بالء فالن الم برای تخصیص و تعجب در 

کار و فعال نیکو، مدحی است راجع به بعضی از اصحاب امام علی؟ع؟  که مراد از بالء فالن یعنی  است. او ادامه می دهد 

برای حسن سیرتشان که در زمان پیامبر؟ص؟ زیسته و پیش از پیدایش آشوب و فتنه ی عثمان از دنیا رفته بودند )راوندی، 

1364ش، ج2، ص402(.
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که امام از زمامدار پیشین خود نموده است،  ابن ابی الحدید با توجه به اوصاف نیکویی - از جمله از بین بردن فتنه- 

که این مطالب مناسبتی با عثمان ندارد و ابوبکر هم مدت  کسی مقصود نبوده است. چرا  که قطعا جز عمر  نتیجه می گیرد 

کوتاه بوده و از زمان آشوب و فتنه فاصله ی زیادی داشته است. وی در جهت تأیید نظر خود به داستان سوگ  خالفتش 

زنان در فوت عمر و مدح و ستایش های آنان اشاره می کند )نک: ابن ابی الحدید، 1337ش، ج12، صص4 و 5(.

که ابن میثم با توجه به توبیخاتی که حضرت در خطبه ی شقشقیه از عمر داشته است، نظر ابن ابی  این در حالی است 

الحدید را رد نموده و بازگشت آن به ابوبکر را بهتر دانسته است. وی در ابتدا به معنای »هلل بالد فالن« می پردازد و آن را از 

کارهای  که چنین  کشور او را آباد دارد  کسی می داند یعنی خداوند  قبیل هلل دره و هلل ابوه، در راستای مدح و ثنا و دعا برای 

کسی و عمل او را بستایند با این  گاه بخواهند چیزی یا  که عرب ها، هر  مهّمی انجام داده است و اصل مطلب این است 

تعبیر وی را به خدا نسبت می دهند. )ابن میثم بحرانی، 1362ش، ج4، ص97(. با توجه به روحیه ی خشن و تندخوی 

کرده است، می توان نظر وی را بر نظر ابن ابی الحدید ترجیح داد.  که ابن میثم اقامه  عمر و دلیلی 

استفاده از اسلوب دعا. 2 . 2 . 3

      یکی از شیوه های انتقاد، می تواند انتقاد در قالب دعا باشد. حضرت؟ع؟ این چنین از طلحه و زبیر و فتنه ی آنان به 

 ُتْحِکْم َلُهَما 
َ

اَس َعَلی- َفاْحُلْل َما َعَقَدا َو ال َبا الّنَ
َ
ّل
َ
ُهَما َقَطَعاِنی َو َظَلَماِنی- َو َنَکَثا َبیَعِتی َو أ ُهّمَ ِإّنَ

َ
خداوند شکایت می کند: »الّل

ا 
َ

ْعَمَة َو َرّد َماَم اْلِوَقاِع- َفَغَمَطا الّنِ
َ
َنیُت ِبِهَما أ

ْ
- َو َلَقِد اْسَتَثْبُتُهَما َقْبَل اْلِقَتاِل- َو اْسَتأ

َ
 َو َعِمال

َ
ال ّمَ

َ
ِرِهَما اْلَمَساَءَة ِفیَما أ

َ
ْبَرَما- َو أ

َ
َما أ

اْلَعاِفیَة« )سید رضی، 40 ق، ص 180، بخش سوم خطبه ی 137( خدایا! طلحه و زبیر پیوند مرا گسستند، بر من ستم کرده 

و بیعت مرا شکستند، و مردم را برای جنگ با من شوراندند. خدایا آن چه را بستند تو بگشا، و آنچه را محکم رشته اند پایدار 

که برای آن تالش می کنند بر باد ده! من پیش از جنگ از آنها خواستم تا بازگردند، و تا هنگام آغاز نبرد  مفرما، و آرزوهایی 

گذاردند )نیز خطبه های 197 و 130( انتظارشان را می کشیدم لکن آنها به نعمت پشت پا زدند و بر سینه ی عافیت دست رد 

َفّرَ ِفَراَر اْلَعِبیِد- َفَما  اَدِة َو  َح اهلُل َمْصَقَلَة- َفَعَل ِفْعَل الّسَ در خطبه ای دیگر در انتقاد از مصقله، امام؟ع؟ می فرماید: »َقّبَ
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َخْذَنا َمیُسوَرُه- َو اْنَتَظْرَنا ِبَماِلِه ُوُفوَرُه« )سید رضی، 
َ َ
َقاَم ل

َ
َتُه- َو َلْو أ

َ
ی َبّک َق َواِصَفُه َحّتَ

َ
 َصّد

َ
ْسَکَتُه- َو ال

َ
ی أ ْنَطَق َماِدَحُه َحّتَ

َ
أ

کرد؛ هنوز  کار بزرگواران را انجام داد، اما خود چونان بردگان فرار  گرداند،  ص 66، خطبه ی 44( خدا روی مصقله را زشت 

که آنها را به زحمت  کرد، هنوز سخن ستایشگر او به پایان نرسیده بود  کت  که او را سا ثناخوان به مّداحی او بر نخاسته بود 

او مهلت  به  توانایی  و  تا هنگام قدرت  و  او می پذیرفتیم  از  که داشت  مقدار  بود همان  ایستاده  مردانه  گر  ا اما  انداخت. 

می دادیم. 

استفاده از اسلوب قسم. 3 . 2 . 3

که در انتقادات حضرت یافت می شود، اسلوب قسم است. تعابیری نظیر »و لعمری« )سید رضی،       اسلوب دیگری 

ص346، نامه ی 6(؛ »وایم اهلل« )همان، ص136، بخش آخر خطبه ی 104(؛ »و انی اقسم باهلل قسما صادقا« )همان، 

آنها می باشد. شاید  از جمله  کثین، خطبه ی 172(  از نا ص356، نامه ی 20(؛ »فواهلل« )همان، ص232، بخش شکوه 

که همیشه قسم بر چیزهای مقدس صورت می گیرد، حضرت؟ع؟ خواسته اند تا با تحریک اعتقادات مذهبی  به آن خاطر 

مردم از طریق اسلوب قسم، احساسات آنان را بر انگیزانند. 

ْقِسُم ِباهلِل َقَسمًا َصاِدقًا- َلِئْن َبَلَغِنی 
ُ
به عنوان نمونه ی ایشان در نامه ی 20 خطاب به زیاد بن ابیه می فرمایند: »َو ِإّنِی أ

َو  ْمِر 
َ ْ
ال َضِئیَل  ْهِر 

َ
الّظ َثِقیَل  اْلَوْفِر-  َقِلیَل  َتَدُعک  ًة 

َ
َشّد َعَلیک  ّنَ 

َ
ُشّد

َ َ
ل َکِبیرًا-  ْو 

َ
أ َصِغیرًا  َشیئًا  اْلُمْسِلِمیَن  َفی ِء  ِمْن  ُخْنَت  ک  ّنَ

َ
أ

گر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد،  ُم« همانا من به راستی به خدا سوگند می خورم! ا
َ

ال الّسَ

کم بهره شده و در هزینه ی عیال درمانده و خوار و سرگردان شوی.  که  گیرم  چنان بر تو سخت 

بهره گیری از اصول روان شناسی. 4 . 2 . 3

گرفت. یعنی شناخت خصوصیات اخالقی و       با توجه به نهج البالغه، بایستی اصول روان شناسی را در نقد در نظر 

روانی طرف مقابل در انتقاد تا ثیر دارد. به عنوان نمونه امام؟ع؟ قبل از جنگ جمل، عبد اهلل ابن عباس را جهت ارشاد 

ک ِإْن َتْلَقُه   َتْلَقیّنَ َطْلَحَة- َفِإّنَ
َ

و بازگشت زبیر می فرستد و طلحه و زبیر را این گونه روان شناسانه به وی معرفی می کند: »ال
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اْبُن  یُقوُل َلک  َلُه  َفُقْل  َعِریَکًة-  ْلیُن 
َ
أ ُه  َفِإّنَ َبیَر  الّزُ اْلَق  َلِکِن  َو  ُلوُل- 

َ
الّذ ُهَو  یُقوُل  َو  ْعَب  الّصَ یْرَکُب  َقْرَنُه-  َعاِقصًا  ْوِر 

َ
َکالّث َتِجْدُه 

ا َبَدا« )همان، ص54، خطبه ی 31(. با طلحه دیدار مکن، زیرا  ْنَکْرَتِنی ِباْلِعَراِق- َفَما َعَدا ِمّمَ
َ
َخاِلک- َعَرْفَتِنی ِباْلِحَجاِز َو أ

که شاخش را تابیده و آماده نبرد است، سوار بر مرکب سرکش می شود و  گاو وحشی می یابی  در برخورد با طلحه، او را چون 

که نرم تر است. به او بگو پسر دایی تو می گوید: در حجاز مرا شناختی، و در عراق  کن  می گوید رام است. بلکه با زبیر دیدار 

که از پیمان خود بازگشتی؟! مرا نمی شناسی؟! چه شد 

لفظ شاخ  آوردن  قرار داده است. عاریه  او  کج  را، شاخ های  کرده و جهت مشابهت  گاو تشبیه  به  را  حضرت، طلحه 

که شجاعت، قوت و نیرومندی موجب  کنایه از شجاعت، و دالوری طلحه است، لفظ »عقص« برای بیان این نکته است 

رام نبودن و در فرمان قرار نداشتن شده، زمینه خود بزرگ بینی و خودنگری را برای مرد شجاع فراهم می آورد. در عبارت 

گاو با شاخ از  که  که وسیله دفاع حیوان است و چنان  حضرت دو استعاره به کار رفته است: استعاره اول: با توّجه به شاخ 

خود دفاع می کند. مرد شجاع به اتکای نیرومندی و امید به پیروزی، از خود دفاع می کند و تسلیم فرمان غیر نمی شود. 

کج می کند، سرش  کارزار شاخ های خود را  گاو به هنگام اراده  که  در استعاره ی دوم، جهت استعاره این است، چنان 

گمان غلبه بر خصم و  کی از  که حا ج می کند  را پایین می اندازد، متوّجه دشمن می شود و هم زمان بادی از دماغ خود خار

که حریف در مقابلش چیزی نیست.  شدت غضب است و این تصور 

آماده  را  خود  و  گرفت،  خواهد  خود  به  را  حالتی  چنین  طلحه  ابن عباس،  دیدار  هنگام  به  که  می دانست  امام؟ع؟ 

کارزار نشان خواهد داد و به سبب خودبینی و غرور از اطاعت و فرمان برداری سر باز خواهد زد و این تشبیه بسیار جالبی 

که وجه تشبیه، پیچیدگی طلحه در افکار و اندیشه، و منحرف بودنش از طریق  است. احتمال دیگر در عبارت این است 

گاو می باشد، در این صورت، امر عقلی )پیچیدگی فکری( به امر حّسیی )شاخ  یاری دادن به حضرت مانند پیچیدگی شاخ 

گاو( تشبیه شده است. 

که امام؟ع؟ برای زبیر تعبیر »الین عریکه« را به کار می برد و به طور استعاره لفظ »الین عریکة« را  این در حالی است 
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که از این بخش به دست می آید، استفاده از تعبیرات  کنایه از خوش برخوردی و نیک خلقی آورده است. نکته دیگری 

که حضرت؟ع؟ خطاب »ابن خالک« پسر دایی، را برای زبیر به کار می برد.  محبت آمیز به هنگام انتقاد است همان گونه 

)ابن میثم بحرانی، 1362 ش، ج 2، صص 59 و 60( 

استفاده از پرسش های انکاری و تاکیدی. 5 . 2 . 3

     در حالت عادی، غرض اصلی از پرسش، طلب خبر است  اما در حوزه ی ادبیات، گاهی نه برای کسب خبر بلکه برای 

کالم از جمله های پرسشی استفاده می شود و مقصود اصلی از آن، وادارسازی مخاطب به تفکر و تعّمق هرچه بیشتر  تأثیر 

که پرسشگر در آنها در پی تقریر یا نفی یک مطلب هستند.  گونه ای از این پرسش ها، سؤاالتی هستند  ع است.  در موضو

که هدف، اقرار و پاسخ  چنان چه هدف از استفهام جواب قرین انکار و تکذیب باشد، آن را استفهام انکاری و در صورتی 

کیدی می گویند. مثبت باشد، به آن استفهام تقریری یا تأ

ْعَداِء 
َ ْ
ال َعِن  ِلِب  اْلُمّطَ َعْبِد  َبِنی  ْلَفیَت 

َ
أ »َمَتی  را تهدید به جنگ می کند می فرماید:  که وی  به معاویه  امام؟ع؟ خطاب 

که پشت  کجا دیدی  ِفیَن« )همان، ص 368، نامه 28 بخش 27(. فرزندان عبدالمطلب را در  یِف ُمَخّوَ ِکِلیَن- َو ِبالّسَ َنا

کنند؟ و از شمشیر بهراسند؟ سیاق پرسش در این عبارت پاسخ منفی به آن را تأیید می کند یعنی تو هیچ وقت  به دشمن 

ع انکاری است.  کنند و از شمشیرها هراسند. بنابراین استفهام از نو که پسران عبدالمطلب به دشمنان پشت  ندیده ای 

إلی  ترون  »أال  که می فرماید:  آنجا  نمود  نامه ی 62 مالحظه  را می توان در  آن  نمونه ی  تقریری  استفهام  با  رابطه  در 

اطرافکم قد انتقصت، و الی أمصارکم قد افتتحت، و الی ممالککم تزوی و الی بالدکم تغزی؟« )همان، ص428، بخش 

که از آنان درباره ی وضعیت نامطلوبشان اقرار بگیرد.  آخر( منظور امام؟ع؟ این است 

استناد به آیات قرآن. 6 . 2 . 3

امام؟ع؟ در نامه ی 28 به هنگام انتقاد از معاویه به آیاتی از قرآن اشاره می کنند و بدین وسیله شایستگی های خود و 

ِکتاِب  ْولی ِبَبْعٍض ِفی 
َ
ْرحاِم َبْعُضُهْم أ

َ ْ
وُلوا ال

ُ
اهل بیت پیامبر؟ص؟ را به معاویه متذکر می شوند: >َو ُهَو َقْوُلُه ُسْبَحاَنُه َو َتَعاَلی- َو أ
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ِإّنَ  َتَعاَلی  َقْوُلُه  کتاب خدا( )النفال،75 نیز الحزاب،6( »َو  اهلِل<یعنی: )خویشاوندان بعضی سزاوارترند بر بعض دیگر در 

که از او پیروی دارند( )آل عمران، 68(  کسانی هستند  َبُعوُه« )شایسته ترین مردم به ابراهیم  ِذیَن اّتَ
َ
اِس ِبِإْبراِهیَم َلّل ْوَلی الّنَ

َ
أ

اِلِمیَن ِبَبِعیٍد«. هم چنین 
َ

و با توجه به آیه ی 83 سوره ی هود، عذاب خدا را از ستمکاران دور نمی دانند »َو ما ِهی ِمَن الّظ

ْخواِنِهْم َهُلّمَ  قیَن ِمْنُکْم َو اْلقاِئلیَن إِلِ ایشان بی گناهی خود را در قتل عثمان با توجه به آیات 18 احزاب: >َقْد یْعَلُم اهلُل اْلُمَعّوِ

که برادران خود را به   َقلیاًل<یعنی: خداوند با زدارندگان از جنگ را در میان شما می شناسد و آنان 
َ
َس ِإاّل

ْ
ُتوَن اْلَبأ

ْ
ِإَلینا َو ال یأ

َح َما اْسَتَطْعُت 
َ

ْصال
ْ

 اال
َّ

کوتاهی در نبرد حاضر نمی شوند. و هود 88: و ما اردت »ِإال سوی خویش می خوانند و جز لحظه های 

ِنیب< یعنی: و من قصدی جز اصالح نا نهایت توانایی خود ندارم و موفقیت من 
ُ
ُت َو ِإَلیِه أ

َْ
 ِباهلِل َعَلیِه َتَوکّل

َّ
َو َما َتْوِفیِقی ِإال

تنها به لطف خد است و توفیقات را جز از خدا نمی خواهم، بر او توکل می کنم و به سوی او بازمی گردم؛ تبیین می نمایند. 

)سید رضی، ص366، نامه ی 28( )نیز استناد به 22 مجادله در نامه ی 45 بخش آخر(

استشهاد به ضرب المثل. 7 . 2 . 3

کتاب یا سخنرانی است. امام علی؟ع؟ در نامه ی 28 به  از چندین  گویاتر  گاهی نصیحت در قالب ضرب المثل        

را می آورد. این جمله مثلی برای تهدید به جنگ است. در زمان  الَهیجا َحَمْل«  یلَحُق  ْث قلیاًل  معاویه، ضرب المثل »فَلّبِ

جاهلیت، شتران َحَمل ابن بدر را می ربایند و او می رود و شجاعانه می جنگد و شتران خویش را باز پس می گیرد و می آورد. 

کند و امام در جواب می نویسد پسران عبدالمّطلب هرگز از شمشیر نهراسیده اند؛ و بعد  معاویه امام را تهدید به جنگ می 

که حضرت، برادر )حنظله بن ابی سفیان(، دایی  ع، معاویه را به یاد جنگ بدر می اندازد  در توضیح و تطبیق شعر با موضو

کرده بود.  )ولید بن عتبه( و جّد وی )عتبه بن ربیعه( را به درک واصل 

ْفِرَطّنَ َلُهْم 
ُ َ
که: »َو ایُم اهلِل ل ایشان به هنگام سرزنش طلحه و زبیر و تهدید آنان مثل معروف دیگری را به کار می برند 

َنا َماِتُحُه« )سید رضی، ص36، خطبه ی 10؛ همان، ص180، خطبه ی 137( یعنی: به خدا سوگند حوضی برایشان 
َ
َحْوضًا أ

که نقشه ای برای آنها )طلحه و  که فقط خودم بتوانم آبش را بیرون بکشم. مفهوم ضرب المثل این است  کنم  از آب پر 
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ّمًا َقْد َفَطَمت« )همان، ص 44، 
ُ
که راه فرار از آن نداشته باشند. در جای دیگر امام؟ع؟ تعبیر »یْرَتِضُعوَن أ کنم  ح  زبیر( طر

خطبه ی 22( را درباره ی آن دو به کار می برند و مفهوم آن را با توقعات بی جای طلحه و زبیر در تقسیم بیت المال همانند 

دوران عثمان هدف می گیرند.

بهره گیری از جدال احسن در انتقاد . 8 . 2 . 3

ک نصب الهی امام را نمی پذیرد و به بیعت مردم با خلفای پیشین جهت حقانیت حکومتشان استناد           معاویه مال

که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت  ک بیعت اشاره می کند که همان مردمی  می کند، امام؟ع؟ در انتقاد از معاویه به همان مال

ک را برای آنها حجت قرار داده و برای من قرار نمی دهید:  کردند با من نیز بیعت نمودند، حال چگونه است که شما این مال

َبا َبْکٍر َو ُعَمَر َو ُعْثَماَن- َعَلی َما َبایُعوُهْم َعَلیِه« )همان، ص 346، نامه ی 6(.
َ
ِذیَن َبایُعوا أ

َ
ُه َبایَعِنی اْلَقْوُم اّل »ِإّنَ

که امام با آنکه آن را به رسمیت نمی شناختند اما اعضای آن را به مهاجرین و  ع شورا است  ک جدلی دیگر موضو مال

ْنَصاِر« )همان(.
َ ْ
وَری ِلْلُمَهاِجِریَن َو ال

ُ
َما الّش انصار اختصاص می دهند: »َو ِإّنَ

انجام  که  آن است  ج  اعتقادی خوار از جمله اصول  وارد می شوند.  از طریق خصم  نیز  ج  با خوار برخورد  در  امام؟ع؟ 

کرده  که خودشان بر ایشان تحمیل  گروه حضرت علی؟ع؟ را به جرم قبول حکمیتی  کافر است. این  کبیره،  گناه  دهنده ی 

آنها انجام داده بود  که به نظر  را نیز به جهت اعمال خالفی  که خلیفه سوم »عثمان«  بودند تکفیر نمودند، همان گونه 

که می گفتند: »او با اینکه وصی  کردند. از جمله دالیل آنها در ستیز با امام علیه آن بود  در سال های آخر خالفتش تکفیر 

ج نامیده شدند )صابری، 1384،  گروه و پیروانشان خوار کرده است« بدین مناسبت این  پیامبر؟ص؟ است وصایت را ضایع 

ج 1، ص 50(.

که چرا  ُروَنُهْم ِبُذُنوِبی« )سید رضی، ص 168، خطبه ی 127( به این اصل اشاره می کنند  امام؟ع؟ در عبارت »َو ُتَکّفِ

کافر می شمارید.  همه ی امت را به جرم من 
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لحن قاطع و کوبنده . 9 . 2 . 3

اُء اْلَهاِم- ُسَفَهاُء 
َ

ِخّف
َ
ْنُتْم َمَعاِشُر أ

َ
ج می گویند: »َو أ گاهی شدیدترین تعابیر را در انتقاد به کار برده اند. به خوار       امام؟ع؟، 

کسان و بی پدران، من  کم خرد و بی خرد، ای نا گروه  َرْدُت َلُکْم ُضّرًا« یعنی: شما ای 
َ
 أ

َ
َبا َلُکْم ُبْجرًا- َو ال

َ
 أ

َ
ِم َو َلْم آِت ال

َ
ْحال

َ ْ
ال

که این فاجعه را به بار نیاوردم و هرگز زیان شما را نخواستم. )همان، ص 62، خطبه 36( لحن شدید این عبارت به خوبی 

کردن بمنزله ی نفی قبیله و فامیل  از تعبیر »ال أبا لکم« به دست می آید. زیرا پدر سبب عزت و پشتیبانی است و نفی پدر 

است. و آنکه اقربا و خویشاوند نداشته باشد، خوار و ذلیل و بی یاور می شود. )ابن میثم بحرانی، 1362 ش، ج 2، ص 92( 

)نیز خطبه ی 125(

که به چنگال های شیر نظر دارد و منتظر است  کرده  امام؟ع؟، عمروعاص را در پیروی از پسر ابوسفیان به سگی تشبیه 

ْرَغاِم یُلوُذ ِبَمَخاِلِبِه- َو  َباَع اْلَکْلِب ِللّضِ َثَرُه َو َطَلْبَت َفْضَلُه- اّتِ
َ
َبْعَت أ تا از پس مانده ی طعمه اش چیزی به سوی او بیندازد: »َفاّتَ

گرسنه به دنبال پس مانده ی شکار شیر  یْنَتِظُر َما یْلَقی ِإَلیِه ِمْن َفْضِل َفِریَسِتِه« یعنی: تو در پی او می روی و چونان سگی 

که قسمت های اضافی شکارش را به سوی تو افکند )سید رضی، ص388، نامه 39( . هستی و به بخشش او نظر دوختی 

حضرت؟ع؟ زمانی که از خیانت اقتصادی منذر بن جارود که از اصحابشان بودند، مطلع شدند آن چنان بر آشفته شدند 

ْهِلک َو ِشْسُع َنْعِلک َخیٌر ِمْنک« )همان، ص 436، 
َ
کفشت از تو بهترند: »َلَجَمُل أ که خطاب به او فرمودند شتر اهلت و بند 

نامه ی 71(. 

اصول و آداب نقد در نهج البالغه. 4

      نظر به آن که انتقاد در شرایط ویژه ای تأثیر گذار خواهد بود، لذا پرداختن به بخش هایی که در آنها از آداب نقد سخن 

رفته است نیز می تواند ما را در بررسی اسلوب انتقادی یاری رساند. با تأمل در خطبه ها و نامه های نهج البالغه در می یابیم 

ح زیر است: که برای نقد اصول و آدابی وجود دارد. اصول و آداب نقد در نهج البالغه به شر



، سال چهارم، شماره ی هفتم، بهار و تابستان ۱۳۶۱۳۹۶

همراه بودن با علم و تخصص الزم. 1 . 4

که حضرت علی؟ع؟ در خطبه ی شقشقیه )همان، ص  کاستی های منتَقد مبرا باشد. چنان       منتِقد بایستی از عیب و 

28، خطبه ی 3( ضمن انتقاد از خلفای سه گانه به صالحیت و شایستگی خود جهت خالفت اشاره می کنند: »ینحدر عنی 

غ اندیشه را یارای پرواز به بلندای  السیل و ال یرقی الی الطیر«یعنی: سیل علم و معرفت از کوهسار وجود من فرو می ریزد و مر

گذشته را به چالش می کشند، مسائلی نظیر اقاله ی حکومت توسط ابوبکر و  من نیست. از طرف دیگر حکومت خلفای 

سپردن آن به عمر با روحیه ای خشن و اشتباهات فراوان، اسراف و بی بند و باری در دوران خالفت عثمان مواردی است 

که ایشان بیان می کنند. 

َبْعُد َصَناِئُع  اُس  الّنَ َو  َنا  َرّبِ ا َصَناِئُع  از امتیازات اهل بیت پیامبر؟ص؟ سخن می گویند: »َفِإّنَ از معاویه نیز  انتقاد  به هنگام 

َلْسُتْم  َو  ْکَفاِء 
َ ْ
ال ِفْعَل  ْنَکْحَنا- 

َ
أ َو  َفَنَکْحَنا  ْنُفِسَنا- 

َ
ِبأ ُکْم  ْن َخَلْطَنا

َ
أ  َعاِدی َطْوِلَنا َعَلی َقْوِمک 

َ
َو ال َنا-  ِعّزِ َقِدیُم  َلْم یْمَنْعَنا  َلَنا- 

ْهِل 
َ
ا َسیَدا َشَباِب أ ِف- َو ِمّنَ

َ
ْحال

َ ْ
َسُد ال

َ
َسُد اهلِل َو ِمْنُکْم أ

َ
ا أ ُب- َو ِمّنَ ِبی َو ِمْنُکُم اْلُمَکّذِ ا الّنَ َکَذِلک َو ِمّنَ ی یُکوُن َذِلک  ّنَ

َ
ک- َو أ ُهَنا

ا َلَنا َو َعَلیُکم « یعنی: ما تربیت یافته  َکِثیٍر ِمّمَ اَلُة اْلَحَطِب- ِفی  ا َخیُر ِنَساِء اْلَعاَلِمیَن َو ِمْنُکْم َحّمَ اِر- َو ِمّنَ ِة َو ِمْنُکْم ِصْبیُة الّنَ اْلَجّنَ

که شما  کهن و بزرگی دیرین ما بر قوم تو، ما را از آن منع نکرد  پروردگارمان هستیم، و مردم تربیت یافته ما هستند، شرافت 

کجا چنین  که شما هم طراز ما نبودید، از  کردیم در حالی  را با خودمان بیامیزیم پس همانند اقران با طایفه شما ازدواج 

کننده از شما و شیر خدا از ماست و شیر همسوگندها از شما، و دو  شایستگی را دارید، با اینکه پیغمبر از م است، و تکذیب 

کودکان اهل آتش از شمایند، و بهترین زنان جهان از ماست و زن هیزم کش از شما، و  سرور جوانان اهل بهشت از ما و 

بسیاری از آنچه به سود ما و زیان شماست. )همان، ص 366، نامه ی 28(

داشتن سعه ی صدر . 2 . 4

کافی، اصول  کند. بلکه نقد او همراه با بصیرت، اطالع  منتِقد )اسم فاعل( نباید عجول زده و شتابان به نقد اقدام 

آنها  امانت  در  خیانت  و  افراد  اقتصادی  فساد  شدن  واضح  از  پس  امام؟ع؟  که  چنان  باشد.  منطقی  ادله ی  و  سنجش 
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کارگزاران می نوشت )همان، ص436، نامه ی 71(. هم چنین یک منتقد بایستی نتیجه  توبیخ نامه ای خطاب به برخی از 

سنجش و قضاوت خود را پس از مطالعه ی دقیق و همه جانبه بیان کند نظیر مواردی که حضرت؟ع؟ به جاسوسان دستور 

می داد تا صحت و سقم ماجرا را مشخص سازند، آن گاه حکم می نمود. تعابیری نظیر »قد بلغنی« )همان، صص 354 

)نامه ی 18(، 356 )نامه ی 20(، 388 )نامه ی 40(، 392 )نامه ی 43(، 428 )نامه ی 63( و ص 50 )خطبه ی 27( و 

قد عرفت )همان، ص 392، نامه ی 44( نشان از تحقیق راجع به خبر و صدور حکم پس از آن است. این همان عمل به 

دستور قرآن است: >ِإْن جاَءُکْم فاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبیُنوا< )الحجرات،6(. 

منحص را نقد فعل یا فکر شخص باشد. 3 . 4

ا َتْعَمُلوَن< )الشعراء،  ّمَ قرآن خطاب به پیامبر؟ص؟ در زمان نافرمانی مخالفان می فرماید: >َفِإْن َعَصْوک َفُقْل ِإنی َبِری ٌء ّمِ

که از مخالفان بیزاری بجوید بلکه فرموده از فعل آنان بیزاری بجوید. این  216(، خداوند به پیامبرش دستور نمی دهد 

کسی انتقاد می کنیم نباید این  گر از فعل یا فکر  که باید در انتقاد به آن توجه داشت و آن اینکه ا یک آموزه ی قرآنی است 

انتقاد را به سایر جنبه های زندگی او بکشانیم. حضرت علی؟ع؟ نیز به این امر مهم توجه داشته اند. ایشان در احتجاج با 

که بقیه را به جرم من  کافر می دانید دلیلی ندارد  گر شما من را  که ا ج، ابتدا مطابق اصول فکری آنان سخن می گوید  خوار

که زنا می کرد سنگسار می فرمود، ولی بر جنازه او نماز می گزارد،  کنید. چنان چه پیامبر؟ص؟ مرد دارای همسر را  مجازات 

کار بی همسر را تازیانه می زد،  هم چنین قاتل را می کشت و ارث او را به وارثانش می داد، و نیز دست دزد را می برید، و زنا 

گناهان آنان را  کنند، بنا بر این پیامبر خدا؟ص؟  سپس سهم آنان را از غنائم می داد، و می توانستند با زنان مسلمان ازدواج 

کیفر می داد و حدود الهی را در باره آنها اجرا می کرد، اّما آنان را از حّق مسلمانی خود محروم نمی فرمود، و نام آنان را از جرگه 

ج نمی ساخت )همان، صص 170-168، خطبه ی 127( مسلمانان خار

همراه شدن با ذکر محسنات. 4 . 4

کنند و رفتار مسلمین را به نقد بکشند، در ابتدا به ره آورد  ح  امام؟ع؟ قبل از آنکه اولویت های اصلی در دین داری را مطر
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که چرا با این منزلت  اسالم و بعثت پیامبر؟ص؟ و سابقه ی نیک مسلمانان اشاره می کند و سپس شروع به سرزنش نموده 

و سابقه، امور خود را به ستمگران داده اند و از شکسته شدن عهدهای خدا به خشم نمی آیند. )همان، ص 138، بخش 

آخر خطبه ی 106(

داشتن شجاعت در انتقاد. 5 . 4

کند باید شجاعت داشته باشد. امام علی؟ع؟ این گونه بودند نه از حمله ی نظامی معاویه  که می خواهد انتقاد  هر کسی 

که حکومت از دستشان برود. از اینکه اصحاب و یاران  می هراسیدند و نه از شورش ها و فتنه های داخلی، هراسی نداشتند 

خود را از دست دهند نیز نمی ترسیدند و چنان چه آنان دچار لغزش و خطا می شدند خطاهایشان را به آنان متذکر می شدند. 

ایشان با شجاعت تمام در برابر مردم بصره هنگامی که قصد توطئه در بصره را به سرکردگی معاویه داشتند می فرماید: 

ْبُت ِجیاِدی َو َرَحْلُت ِرَکاِبی- َو  َنا َذا َقْد َقّرَ
َ
ِفی- َفَها أ

َ
َراِء اْلَجاِئَرِة ِإَلی ُمَناَبَذِتی َو ِخال

ْ
ُموُر اْلُمْرِدیُة- َو َسَفُه ال

ُ ْ
»َفِإْن َخَطْت ِبُکُم ال

ِعٍق-« )همان، ص 368، 
َ

ال َکَلْعَقِة   
َّ

ِإال ِإَلیَها  اْلَجَمِل  یْوُم  یُکوُن   
َ

ال َوْقَعًة-  ِبُکْم  وِقَعّنَ 
ُ َ
ل ِإَلیُکْم-  اْلَمِسیِر  ِإَلی  ُتُموِنی 

ْ
ْلَجأ

َ
أ َلِئْن 

کارهای مرگ آور، و اندیشه های ابلهانه و دور از صوابتان شما را به دشمنی و مخالفت با من  گر  نامه ی 29( از این پس ا

که به  کنید  گر مجبورم  کرده، و برای پیکار آماده ام. ا که من اسبان سواری را مهیا ساخته، شتران را مجهز  وادارد، بدانید 

کودکان باشد. که جنگ جمل در برابر آن چون بازی  کنم  کشم، چنان نبردی را آغاز  سوی شما لشکر 

ْصَحاِبی 
َ
ُه َلیَس ِلی َو ِل ّنَ

َ
ایشان با صالبت و استواری سخن به تهدید نظامی معاویه پاسخ محکمی می دهد: »َو َذَکْرَت أ

ِفیَن -  ُمَخّوَ یِف  ِبالّسَ َو  ِکِلیَن-  َنا ْعَداِء 
َ ْ
ال َعِن  ِلِب  اْلُمّطَ َعْبِد  َبِنی  ْلَفیَت 

َ
أ اْسِتْعَباٍر مَتی  َبْعَد  ْضَحْکَت 

َ
أ َفَلَقْد  یُف-  الّسَ  

َّ
ِإال ِعْنَدک 

ِمَن  َجْحَفٍل  ِفی  َنْحَوک  ُمْرِقٌل  َنا 
َ
أ َو  َتْسَتْبِعُد-  َما  ِمْنک  یْقُرُب  َو  َتْطُلُب-  َمْن  َفَسیْطُلُبک  َحَمْل-  اْلَهیَجا  یْلَحِق   

ً
َقِلیال ْث  َفَلّبِ

َقاِء  الّلِ َحّبُ 
َ
أ اْلَمْوِت-  َسَراِبیَل  ُمَتَسْرِبِلیَن  َقَتاُمُهْم-  َساِطٍع  ِزَحاُمُهْم  َشِدیٍد  ِبِإْحَساٍن-  َلُهْم  اِبِعیَن  الّتَ َو  ْنَصاِر- 

َ ْ
ال َو  اْلُمَهاِجِریَن 

ک َو  ِخیک َو َخاِلک َو َجّدِ
َ
یٌة َبْدِریٌة َو ُسیوٌف َهاِشِمیٌة- َقْد َعَرْفَت َمَواِقَع ِنَصاِلَها- ِفی أ ِهْم- َو َقْد َصِحَبْتُهْم ُذّرِ ِإَلیِهْم ِلَقاُء َرّبِ

که نزد تو برای من و یاران من چیزی جز  اِلِمیَن ِبَبِعید« )همان، ص 368، نامه ی 28( نوشته ای 
َ

ْهِلک- َو ما ِهی ِمَن الّظ
َ
أ
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کنند؟  که پشت به دشمن  گریه انسان را به خنده وامی داری! فرزندان عبدالمطلب را در کجا دیدی  شمشیر نیست! در اوج 

کرد و آنچه  که می جویی به زودی تو را پیدا خواهد  کن هماورد تو به میدان آید. آن را  کمی صبر  و از شمشیر بهراسند؟ پس 

که از آن می گریزی در نزدیکی خود خواهی یافت، و من در میان سپاهی بزرگ، از مهاجران و انصار و تابعان به سرعت  را 

که جمعشان به هم فشرده، و به هنگام حرکت، غبارشان آسمان را تیره و تار می کند.  به سوی تو خواهم آمد. لشکریانی 

که لباس شهادت بر تن، و مالقات دوست داشتنی آنان مالقات با پروردگار است. همراه آنان فرزندانی از دالوران َبدر  کسانی 

کرد و آن عذاب  که خوب می دانی لبه ی تیز آن بر پیکر برادر و دایی و جّد و خاندانت چه  و شمشیرهای هاشمیان می آیند 

از ستمگران چندان دور نیست. 

نتیجه گیری. 5

الف( نقد صحیح و اصولی چارچوب خاصی دارد. 

که طرف مقابل، دشمن باشد.  ب( در نقد، رعایت اخالق و ادب الزم است هر چند 

ج( امام علی؟ع؟ هیچ گونه مسامحه و تعارفی در برخورد با خاطئین اعم از دوست یا دشمن نداشتند. ایشان بسته به 

درجه خطای سرزده از آنان شدت لحن خود را تنظیم می نمودند.

که حضرت؟ع؟ از خلفا داشته اند به حکومت و مسائل مربوط به آن بازمی گردد و انتقاد از سایرین ناظر بر  د( انتقاداتی 

لزوم پیروی از امام و ادای فریضه اسالم و مسلمانی است. 
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»حمیه،  هم چون  واژه هایی  ولی  است  نیامده  قرآن  در  هرچند  غیرت  واژه ی  چکیده: 
که به  ُفوُن و الحْظل« به معنای غیرت اند. غیرت یکی از صفات الهی است 

َ
ِریر، الّش

َ
الّض

و  به محترمات  انسان نسبت  یعنی:  کرده است. غیرت  اعطاء  بندگانش فطرًتا  همه ی 
که مورد عالقه اش هست حساس باشد؛ نسبت به ناموس و دینش  حریم ها و چیزهایی 
و  کند  مسئولیت  احساس  کند،  تعرض  او  حریم  به  خواست  غیر  گر  ا و  نباشد  بی تفاوت 
این صفت  روایات صراحتًا به  الفاظ دیگری و در  با  قرآنی  آیات  کنش نشان دهد. در  وا
از بین رفتن  کید شده است. غیرت دو قسم دارد: پسندیده و ناپسند. عواملی باعث  تأ
که باید بروز  این صفت در انسان می شود. وقتی انسان این صفت را از دست داد در آنجا 
کند و احساسی نسبت به آن  از خانواده، اهل و عیال، ناموس و دین خود دفاع  کند و 
داشته باشد، ندارد و باعث اضمحالل خود و خانواده و جامعه می شود و به این شخص 

می گویند: دیوث و بی غیرت. 

کلید واژه ها: غیرت، بی غیرت، حمیه، دیوث، غضب، غار.
پیشینه ی مقاله
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جلوه های بی غیرتی در بینش اسالمی

مقدمه. 1

که اشرف  کماالت و صفات ثبوتیه است و از هر صفت خود نمونه ای در وجود انسان  که خداوند جامع      باید دانست 

که خود این قوه  گرفته از قوه ی غضبیه می باشد  که نشأت  مخلوقات است قرار داده است. یکی از این صفات غیرت است 

که امام صادق ؟ع؟ در  نیز یکی از نعم بزرگ الهی است. و خداوند غیور است و هر غیرت مندی را دوست دارد همان طور 

 َغُیور« )کلینی، 1429ق، ج     11، ص 231( این صفت باعث حفظ بقای شخص و 
َ

ُکّل روایتی فرمودند: »ِإّنَ اهلَل َغُیوٌر ُیِحّبُ 

دفاع انسان در برابر نامالیمات می شود و از زوال و مضمحل شدن افراد جلوگیری می کند و تأثیر زیادی در تشکیل مدینه ی 

که  که به همه ی رذایل و فضایحی  گر انسان این صفت الهی را نداشته باشد باعث می شود  فاضله و نظام جامعه دارد و ا

کرده است. که  کم همتی است  برای خود و خانواده و جامعه اش پیش می آید راضی شود و این نشانه ی بی غیرتی و 

کنیم تا  که باعث خمود و خاموشی این صفت می شود بیان  لذا در این مقاله بر آنیم ضمن تبیین واژه غیرت عواملی را 

گاه شوند تا اینکه انسان ها به این نامالیمات  این که انسان خداجو و مؤمنان حقیقی بر این صفت و عوامل از بین برنده آن آ

که آنها را به این رزایل شیطانی پست بکشاند.  تن ندهدند و از آنها دوری جوییدند تا در مهلکه و دام شیطان قرار نگیرند 

کنند. که مد نظر دین و آیین اسالم است پیاده  و با رعایت این عوامل بتوانند آن مدینه فاضله ای 

مفهوم شناسی واژه غیرت. 2

که در قرآن بکار رفته  َة  در فرهنگ قرآن و روایات اهل بیت واژه هایی به معنای غیرت ذکر شده است از جمله واژه َحِمّیَ

گر  ِة«)فتح، 23( و هم چنین واژه تعصب و واژه غضب البته ا َة اْلجاِهِلّیَ َة َحِمّیَ َکَفُروا ِفی ُقُلوِبِهُم اْلَحِمّیَ ِذیَن 
َ
است. »ِاْذ َجَعَل اّل

این واژه ها در جای خود و بر اساس فطرت انسانی صحیح استفاده شود.
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راغب در مفردات می گوید: عرب از نیروی غضب و قتی فوران کند و شدت یابد تعبیر به »حمیتـ« می کند، می گوید: »حمیت 

ِة«)فتح،  َة اْلجاِهِلّیَ کلمه را آورده و فرموده: »َحِمّیَ کردم. خدای تعالی هم این  علی فالن« یعنی علیه فالنی سخت خشم 

کردم  کردم و یا آن را حفظ  که می گویند: »حمیت المکان حمی«، یعنی از مکان دفاع  23( و به استعاره از همین معنا است 

کردم )راغب اصفهانی،  گفته می شود »حمیت انفی محمیه« باغیرت حمایت  و روایت شده »ال حمی اال اهلل و الرسوله« و 

ا-: آغاز و سختی خشم؛ »فالٌن شدید الُحَمّیا«: او  1389، 213( و هم چنین بستانی در فرهنگ ابجدی می نویسد و الُحَمّیَ

کردن است، مروت و جوانمردی، خشم و بد  که رمز حمایت  ة-: بزرگمنشی  الَحِمّیَ سخت خشم و صاحب غیرت است. 

اخالقی )بستانی 1375، ج 1، ص 346(.

الطبیُب  المتداولة می نویسد: )َحَمی  که حیدری در معجم االفعال  کردن هست چنان  اصل این واژه به معنای منع 

کثر علماء لغت واژه  کل و بّین له ما یفیده )حیدری، 1381، ص 166( و ا المریَض ِحْمَیًة دقیقة ای منعه مما یضّره من اال

حمی را به غیرت معنا کرده اند از جمله ازهری در تهذیب اللغه )ازهری، بی تا   ، ج 5، 187( و صاحب بن عباد در محیط اللغه 

کتاب العین )فراهیدی، بی تا   ، ج 3، ص 313( جوهری در الصحاح  )صاحب بن عباد، بی تا   ، ج 3، ص 231( فراهیدی در 

)جوهری، بی تا، ج 6، ص 2321( و حیدری در معجم االفعال المتداولة )حیدری، 1381، ج 1، ص 167( و ابو جیب در 

القاموس الفقهی لغة و اصطال حات )ابوجیب، بی تا  ، ج 1، ص 104( و طریحی در مجمع البحرین )طریحی، 1375، ج  1، 

ص 110( و فیروز آبادی در القاموس المحیط، )فیروز آبادی، 1415، ج  4، ص 349( فیومی در المصباح المنیر فی غریب 

ح الکبیر للرافعی، )فیومی، 1414، ج  2، ص 154( و ابن منظور در لسان العرب )ابن منظور، 1414، ج  14، ص 202( و  الشر

که قال االصمعی: ُیَقاُل َحَمی فالٌن االرض َیْحِمیها  هم چنین جوهری )جوهری، بی تا، ج  6، ص 2320( و ازهری می نویسد 

ِحمی اذا َمَنعها من ان ُتْقَرَب )مهنا، بی تا، ج 1، ص 297 )

که زیاد غیرت نشان می دهد استعمال می شود چنان  کسی  ِریر مجازا برای 
َ

و لسان اللسان می نویسد هم چنین واژه الّض

ِریرُ : الَغْیَرُة، یقال: ما َاَشّد َضِریَرُه علیها، َای َغْیَرته، و ِاّنه َلُذو َضِریٍر علی امرَاِته، 
َ

که تاج العروس می نویسد من المجاز: الّض

که این واژه زیاد  کثُر ما ُیْسَتْعَمل فی الَغْیَرِة )مرتضی زبیدی، بی تا، ج  7، ص 124(  ُة، اسم لها، و َا ِریُر: الُمَضاّرَ
َ

َای َغْیَرٍة. و الّض
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کثرا این واژه در مورد   ضریره علیها و ا
َ

که زیاد غیرت نشان دهد می گویند: ما اشّد استعمال می شود در غیرت و به شخصی 

کالم را هم چنین ابن فارس نقل می کند )ابن فارس، بی تا، ج  3، ص 361(. غیرت استعمال می شود و این 

که تاج العروس می نویسد: و الَغاُر ُلَغٌة فی الِغیَرة، ِبالکسر یقال: فالٌن َشدیُد الغاِر علی َاْهله، َای الَغْیَرة  و هم چنین واژه غار 

که زیاد  کسر خوانده شود )در مورد شخصی  )مرتضی زبیدی، بی تا، ج 7، ص 327( غار لغتی است در مورد غیرت )به 

که الغین و الیاء و الراء اصالِن صحیحان،  غیرت نشان می دهد نسبت به اهل خودش. و هم چنین ابن فارس می نویسد 

ل الِغیَرة، و هی المیَرة بها صالُح الِعیال. یقال:   احُدهما علی صالٍح و اصالٍح و منفعة، و الخر علی اختالِف شیئین. فاالّوَ
ُ

یدّل

ِغْرُت اهلی ِغیَرًة و ِغیارًا، ای ِمْرُتُهم. و َغاَرهم اهلل تعالی بالغیث َیِغیرهم و َیُغورهم، ای اصَلح شاَنهم و َنفَعهم. و یقال: ما 

ُجل علی اهله. تقول: ِغْرُت علی اهلی َغْیَرًة. و هذا عندنا من  کذا، ای ما ینفُعك. و من هذا الباب الَغْیرة: َغیرُة الّرَ َیِغیرک 

ی ُء غیُر ذاك، ای هو ِسواه و خالُفه )ابن فارس، بی تا، ج  3، ص 
َ

الباب؛ الّنها صالح و منفعة. و االصل الخر: قوُلنا: هذا الّش

کردن و منفعت می کند و دیگری بر اختالف  که یکی داللت بر صالح و اصالح  361( غین و یاء و راء دو اصل صحیح دارد 

که  گفته ماست  که وسیله صالح اهل و عیال است. و اصل دیگری همان  دو شیء داللت می کند پس اولی غیرت است 

می گوییم این شئ غیر آن است یعنی مخالف آن است.

و هم چنین االفصاح می نویسد: الَغیرة: غار الرجل علی امراته یغار َغیرة: ثارت نفسه مبالغة فی المحافظة علیها، و غارت 

المراة ایضا )موسی، بی تا، ج 1، ص 345( و هم چنین الَغْیَرُة بالفتح: مصدر قولك: َغاَر الرجل علی اهله َیَغاُر َغْیًرا، و َغْیَرًة، و 

َغاًرا. و رجٌل َغُیوٌر و َغْیَراُن )جوهری، بی تا، ج  6، ص 2321، ج 2، ص 777(.

و هم چنین واژه َشَفَنه َیْشِفنه بالکسر، َشْفنًا و ُشُفونًا و َشِفَنه َیْشَفنه َشْفنًا، کالهما: نظر ِالیه بُمْؤِخِر عینیه ِبْغَضًة َاو تعجبًا، 

ة الَغْیرة و الَحَذر )مهنا، بی تا، ج  1، 
َ

ُفوُن: الَغُیور الذی ال َیْفُتُر طرفه عن النظر من ِشّد
َ

و قیل: نظره نظرًا فیه اعتراض. و الّش

کرد و  گفته شده با دیده اعتراض نکاه  کرد و  گوشه چشمش با غضب یا تعجب نگاه  ص 297، ج 1، ص 683( یعنی با 

ُفون: الغیور الذی ال یف تر طرفه عن النظر 
َ

گوشه چشم نگاه نمی کند. الّش که از شدت غیرت و پرهیز با  شفون غیوری است 



، سال چهارم، شماره ی هفتم، بهار و تابستان ۱48۱۳۹۶

که از شده غیرت پلکش تکان نمی خورد.  من شدة الغیرة و الحذر )فراهیدی، بی تا، ج  3، ص 31، ج 6، ص 268( غیوری 

و هم چنین واژه الحْظل: غیرة الرجل علی المراة و منُعه لها من التصّرف و الحرکت )ابن درید، بی تا، ج  1، ص 553( غیرت 

کردن زنش. مرد نسبت به زنش و مانع شدن مرد از حرکت و تصرف 

ُجل علی امراته، و المراُة علی َبْعل ها، و الِمْغیاُر: الشدیُد الَغْیرة. فالُن ال یَتغّیُر علی اهله: ای ال یغار(. ابن سیده،  و غار الّرَ

کسی  بی تا، ج  1، ص 467( غیرت نشان داد مرد نسبت به زنش و زن نسبت به شوهرش و مغیار اسم مبالغه است برای 

گفته می شود: فالُن ال یَتغّیُر علی اهله یعنی غیرت نشان نمی دهد نسبت به اهلش. و هچنین  که شدید الغیره است و وقتی 

ُة: فهی شّدة الحرارة و العالقة و التعّصب فی الدفاع  کلمات القرآن الکریم می نویسد: اّما الَحِمّیَ مصطفوی در التحقیق فی 

ِة )مصطفوی، بی تا، ج  2، ص 289( و  َة اْلجاِهِلّیَ َة َحِمّیَ َکَفُروا ِفی ُقُلوِبِهُم اْلَحِمّیَ ِذیَن 
َ
عن نفسه و التاّنف و الترّفع. ِاْذ َجَعَل اّل

ی َء َیْحِمیه َحْمیًا، با لفْتِح، و ِحَمی و ِحَماَیًة، با لکْسِر، و َمْحِمیًة: َمَنَعُه و َدَفَع عنه. و فالٌن 
َ

تاج العروس می نویسد: َحَمی الّش

َغْیرًا و غارًا، غیرالرُجُل  َغْیَرًة و  َغاَر-  َاْنَفٍة )مرتضی زبیدی، بی تا، ج  19، ص 345(.  کاَن ذا َغَضٍب و  اذا  ُمْنَکَرة:  ِة  َحِمّیَ ُذو 

علی امرَاته من فالن و هی علیِه من فالنة )بستانی،، 1375 ص 346( آن مرد نسبت به زن خود از فالن مرد رشک ُبرد و 

هم چنین زن نسبت به شوهر خود. و هم چنین واژه الَحْظُل: الَمْنُع. َحَظَل یْحِظُل و یْحُظُل َحْظال و ِحْظالنا و َحَظالنا. و 

ف )ابن سیده، بی تا، ج  1، ص 467، ج 3، ص 284(. اها من التصّرُ الَحْظُل: َغْیَرُة الرجِل علی المراِة و مَنْعُه اّیَ

گویند: حمّیت  کسی اهل غضب و امتناع باشد  بنابراین اصل واژه حمّیة به معنای خود داری و امتناع است و چون 

که درباره باطل  گفته نماند: حمّیت در صورتی مذموم است  ناپسند دارد. بنا بر این، حمّیت از خشم سر چشمه می گیرد. نا 

گر برای حق باشد مرغوب و پسندیده است در خطبه ای از نهج البالغه حضرت علی ؟ع؟ می فرماید: »َا َما  و ناحق باشد و ا

که  که شما را جمع و حمّیتی نیست  ٌة َتْحِمُشُکم.« )صبحی صالح، 1370، ص 83( آیا دینی نیست   َحِمّیَ
َ

َدْیٌن َیْجَمُعُکْم َو ال

که دو  ِة« نیز این مطلب را روشن می کند  َة اْلجاِهِلّیَ که مراد حمیت پسندیده است و قید »َحِمّیَ شما را بغضب آورد. پیداست 

که همان غیرت پسندیده باشد چنانکه  که ناپسند است و دیگری حمیه پسنیده  ع حمیت وجود دارد یک حمیه جاهلی  نو

قرشی قاموس قرآن، می نویسد )قرشی، 1371، ج  2، ص 187(:
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ُفوُن، الحْظل و خود واژه غار به معنای غیرت و تعصب داشتن 
َ

الّش ِریر، 
َ

الّض اینکه واژه هایی همچون حمیه،  نتیجه 

که سرچشمه  که این یک صفت پسندیده ای هست در وجود انسان  انسان است نسبت به اهل و عیال و ناموس می باشد. 

 َغیور« )کلینی، 1429، ج  11، 
ّ

ُکَل که امام صادق ؟ع؟ در روایتی فرمودند: »کِاَنّ اهللَ َغُیوٌر ُیِحُبّ  در اوصاف خود خداوند دارد 

که به معنای بی غیرتی  ص 231( خداوند متعال غیور است و هر غیرتمندی را دوست دارد و در مقابل واژه هایی است 

َها ُطْزَغة بالّراِء   َغْیَرَة له، و الّصواُب َاّنَ
َ

: هو من ال کَکِتٍف، و َاِمیٍر، قاَل ااَلْزَهِرّیُ ُع  ز مقابل این صفت الهی قرار می گیرد. مانند الّطَ

غ به  ع یا طر ِریِف ااِلْدِریِسّیِ )مرتضی زبیدی، بی تا، ج 11، ص 321(. طز
َ

کما َرَاْیُته فی ُمْخَتَصِر ُنْزَهة الُمْشَتاق للّش و الَغْیِن 

که غیرت ندارد. گفته می شود  کسی 

ُع، بالّزای، و هو: َمْن ال َغْیَرَة له )مرتضی  ِز ٍح، و َامیٍر هو الّطَ کَفِر ِسُع،  : الّطَ کَمَنع، و قال ااَلْزَهِرّیُ و هم چنین ماده َطَسَع، 

َیُقوُد علی  ِذی 
َ
اّل وُث،  ّیُ

َ
الّد َاُبو ُعَبْیِد: هو  کُقْنُفذ، قال  الُقْنُدع،  زبیدی، بی تا، ج 11، ص 321( و هم چنین دو واژه الُخْنُذع، 

 .)345 ص   ،19 ج  بی تا،  زبیدی،  )مرتضی  َمْحَضة  ة  بَعَرِبّیَ لیَسْت  ٌة،  ُسْریاِنّیَ َاْهِله،  َعَلی  الَغْیَرِة  الَقِلیُل  ُجُل  الّرَ ُهَو  ُحْرَمِته، 

که  که نامحرمان را بر محارم خود می خواند )شخصی  که بر یک وزن هستند به معنای دیوث )کسی  واژه فندع و خنذع 

کم غیرت باشد نسبت به اهل و خانواده خودش البته اصل واژه فندع عربی نیست بلکه سریانی است و هم چنین واژه 

کسی  که عامه این لغت را برای  ُة الذی ال َغْیَرَة له )مرتضی زبیدی، بی تا، ج 19، ص 345(.  الَقْرَطبان، اّلذی َتُقوُلُه العاّمَ

ٌع ال غیرة له  ٌث. و فالن دّیوث: َطِز َل، و هو ُمَدّیَ غاِر: ُذّلِ َث بالّصَ که غیرت ندارند استفاده می کنند. و هم چنین لغت دیث ُدّیِ

)زمخشری، بی تا، ص 210(.

کتاب فقه اللغة این واژه ها را در ضمن فصل  ُع: الذی ال غیرة عنده )مهنا، بی تا، ج 2، ص 95 )ثعالبی در  ِز ِسُع و الّطَ الّطَ

کان ُیْغِضی علی  وث. فاذا  کان ُیْغِضی علی ما َیْسَمُع من َهَنات اهله، فهو: َدّیُ فی قلة الغیرة این گونه توضیح می دهد. اذا 

کان یتغافل عن فجور  ما یری منها، فهو: ُقْنُذع. فاذا زادت غفلته و ُعِدَمت َغْیَرُتُه، فهو: طسیع، و َطِزیٌع. عن اللیث. فاذا 

که مرد نسبت به آنچه در  امراته، فهو: َمْغُلوٌث فاذا تغافل عن فجور اخته، فهو: َمْرُموٌث )ثعالبی، بی تا، ص 180( زمانی 

که زنش شوخی می کند و  گفته می شود و وقتی که با چشم خودش می بیند  مورد زنش می شنود بی تفاوت باشد به او دیوث 
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کلی از بین رفت و معدوم شد به او طسیع  می خندد با دیگران به او قنذق می گویند و وقتی که غفلتش زیاد شد و غیرتش به 

گویند و وقتی که  که زنش انجام می دهد به او مغلوث  گویند. و وقتی که شخص غافل شود از فسق و فجوری  و طزیع هم 

این غفلتش نسبت به خواهرش باشد به او مرموث می گویند.

ة الَغیرِة 
َ
کمی غیرت نسبت نسبت به محارم می باشد الُمماناُة: ِقّل کردن و  که به معنای مدارا  و هم چنین واژه ممانات 

ع؛ الّرُجل ال َغْیرة له )ابن فارس، بی تا، ج  3، ص 361(  ِز علی الُحَرِم. و الُمماناُة: الُمداراُة )مهنا، بی تا، ج 2، ص 578( الّطَ

وُث: الُقْنُذُع، و هو الذی ال َغیرَة له  ّیُ
َ

ٌع و َطزیع و َطِسیٌع و َطِسٌع: ال َغْیرَة له )مهنا، بی تا، ج  1، ص 297( الّد ع: رُجل َطِز طز

َیاِیَثُة. و َداَث َیِدْیُث: َتَرَك الَغْیَرَة )صاحب بن عباد، 
َ

ْوُث: الذی ال َغْیَرَة له، و ُهُم الّد ّیُ
َ

)جوهری، بی تا، ج  6 ص 2321( الّد

بی تا، ج  3، ص 231، ج 9، ص 338( و الَقْرَناُن: الذی ال َغْیَرَة له )صاحب بن عباد، بی تا، ج  3، ص 231( و قال اللیث: 

که فرنان صفت  گفته  القرناُن: نعُت َسوٍء فی الرجل الذی ال غیرة له )ازهری، بی تا، ج  5، ص 178، ج 9، ص 90( و لیث 

 فال یغار له )ازهری، بی تا، 
ً

که غیرت نداشته باشد. الطِسع و الطزیع: الذی َیَری مع اهله رجال سوء و بدی است برای مردی 

کان  که با اهل و عیال خود مردی را می بیند و غیرت نشان نمی هد. رجل ُقْنُذع، اذا  کسی  ج 5، ص 178، ج 2، ص 43( 

قلیل الغیرة علی اهله )ابن درید، بی تا، ج 1، ص 553(.

ُع همگی به معنای بی غیرت و  ز ِسُع، الّطَ وُث، الُخْنُذع، الُقْنُدع، الّطَ ّیُ
َ

بنابراین واژه های الَقْرَناُن، الُمماناُة، الَقْرَطبان، الّد

کسی هست  که ناموسش با چه  که نسبت به اهل و عیالش بی غیرت یا قلیل الغیره است و برایش اهمیتی ندارد  شخصی 

و چه می کند می باشد.

تعریف بی غیرت. 3

به  نسبت  باشد؛  حساس  هست  عالقه اش  مورد  که  چیزهایی  و  حریم ها  و  محترمات  به  نسبت  انسان  یعنی  غیرت 

کنش نشان  کند و وا کند، احساس مسئولیت  گر غیر خواست به حریم او تعرض  ناموس، وطن و دینش بی تفاوت نباشد و ا

بدهد.
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که با دین و  که نسبت به این محترمات و حریم ها بی مباالت باشد و برایش تفاوتی نداشته باشد  کسی  در مقابل به 

وطن و ناموسش چه می کنند بی غیرت می گویند.

ارزش و جایگاه صفت غیرت. 4

که در عالم این صفت را  که اولین وجودی  یکی از بهترین و ارزشمندترین صفات انسانی و الهی غیرت است. صفتی 

 َغیور« )کلینی، 1429، 
ّ

ُکَل دارد، وجود مقدس خود خداوند است. امام صادق ؟ع؟ در روایتی فرمودند: »ِاَنّ اهللَ َغُیوٌر ُیِحُبّ 

ج  11، ص 231(. خداوند متعال غیور است و هر غیرتمندی را دوست دارد. خداوند غیرتمند را دوست دارد چون از ناموس 

خود و خداوند دفاع می کند. وجود مقدس خداوند متعال هم ناموس دارد. چیزهای محبوب و مورد عالقه خداوند متعال 

الهی،  انبیای  و  اولیا  قرآن،  الهی،  احکام  خدا،  دین  جمله  از  می کند.  دفاع  آنها  از  که  هستند  الهی  محترمات  و  ناموس 

که پروردگار عالم از آنها دفاع می کند. از این نظر اولین غیور در عالم  حقوق مؤمنین و … همه اینها محترمات الهی هستند 

کمال  کسی و لو مشرک و غیرمسلمان دوست دارد. این صفت، ارزشمند و  خود خداوند متعال است و این صفت را در هر 

که با مسلمانان جنگیده و  که دستور اعدام تعدادی از مشرکین  است. در روایتی از امام صادق )علیه اسالم )آمده است 

کرم؟ص؟ فرمودند: یکی از آنها را نکشید. او را جدا و بقیه را اعدام کردند. او خدمت  مستحق اعدام بودند، صادر شد. پیغمبر ا

پیغمبر؟ص؟ رسید و پرسید: چرا مرا نکشتید؟ پیغمبر؟ص؟ فرمودند:  الن جبرئیل از طرف خداوند متعال نازل شد و فرمود در 

ِدیَدَة َعَلی َحَرِمك« نسبت به َحَرمت غیرت 
ّ

تو پنج صفت هست که خداوند آنها را دوست دارد: یکی از آن اوصاف »اْلَغْیَرَة الَش

که باشند  داری. خداوند این پنج صفت تو را دوست دارد. نه اینکه شرک تو را دوست داشته باشد، ولی این صفات هر جا 

کرم؟ص؟ مسلمان  ارزشمندند لذا وقتی فهمید دین برای این اوصاف اینقدر اهمیت قائل است همان جا خدمت پیامبر ا

که باشد خداوند  کسی  شد و بعد هم در یکی از غزوات به شهادت رسید.  )ابن بابویه، 1376، ص 272( این صفت در هر 

کما اینکه آدم بی غیرت را ولو عابد باشد مبغوض می دارد و بدش می آید.  از امام صادق )علیه اسالم )نقل  دوست دارد، 

که قومی مشمول عذاب بود و دو ملک برای عذاب آن قوم فرستاده شدند. اینها وقتی نازل شدند، دیدند در آن  شده است 

کسانی است  ع و مناجات می کند. از خداوند متعال پرسیدند: »آیا این هم جزو  که دارد تضر قوم، مرد زاهد و عابدی است 
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که هیچ جا خشم نداشته  ْر َوْجَهُه َقُطّ َغَضبًا ِلی: این آدمی است  که باید عذاب شود؟ خداوند فرمود: بلی َو ِان ذِلَک َلْم َیَتَمَعّ

کنید. غیرت دینی نداشته است )طوسی، 1414، ص 671(. و به خاطر من هیچ جا غضب نکرده است. این را هم عذابش 

و هم چنین غیرت و مردانگی از صفات بارز و پسندیده مردان و زنان با ایمان است پیامبر؟ص؟ فرمودند: »ِإَن اْلَغْیَرَة ِمَن 

َنا 
َ
ِبی ِإْبَراِهیُم ع َغُیورًا َو أ

َ
یَماِن« )مجلسی، 1406، ج  8، ص 382( غیرت از آثار و عالئم ایمان است. و نیز فرودند: »َکاَن أ ِ

ْ
اإل

 َیَغاُر ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن« )مجلسی، 1406، ج  8، ص 382( پدرم حضرت ابراهیم ؟ع؟ باغیرت 
َ

ْنَف َمْن ال
َ
ْرَغَم اهلُل أ

َ
ْغَیُر ِمْنُه َو أ

َ
أ

کنایه از اینکه او را خوار و ذلیل  ک می مالد  که باغیرت نباشد خداوند بینی او را به خا بود و من از او غیرتمندترم و هر مومنی 

می کند.

که می بینیم از نشانه های ایمان شمرده شده و انبیاء و اولیاء الهی  گفتیم از صفات ارزشمندی است  این صفت چنانکه 

که با او دشمن و حتی مشرک است و خداوند را به یگانگی قبول ندارد  کسی را  این صفت را دارا بودند. و خداوند و رسولش 

که در همه حال خداوند را می خوانده و به یک حساب به یاد خدا بوده  از مرگ نجات می دهد. و شخص عابد و زاهدی 

که رعایت آن سبب ایجاد مدینه فاضله و  بخاطر اینکه این صفت را نداشته باید عذاب شود. و عالوه براین صفتی است 

گر انسان در خود آثاری از خمودی این صفت دید باید سریع به معالجه آن بپردازد چنانکه  عاری از هر رزیله می شود. و ا

حفظ  شریفه.  قوه ی  این  به  مگر  نگیرد  صورت  است؛  انسان  عدّو  اعدا  که  نفس  با  جهاد  می فرماید:  خمینی؟هر؟  امام 

گیرد. اال آنکه  تجاوزات و تعدیات و حدود و ثغور و دفع موذیات و مضرات از جامعه و شخص در زیر پرچم این قوه انجام 

گر انسان در خود حال خاموشی و سستی و بی غیرتی  کستر باشد. و ا در بعضی خاموش و افسرده است، مثل آتشی که زیر خا

که آن شجاعت و غیرت است  کرد، باید با معالجه به ضد از آن حال بیرون آید و نفس را در حال اعتدال درآورد،  را احساس 

که پس از این اشاره ای به آن می شود. که از ملکات فاضله و صفات حسنه است. 

اهمیت غیرت در قرآن و روایات . 5

 ُتَقاِتُلوَن ِفی َسِبیِل اهلِل َواْلُمْسَتْضَعِفیَن«)نساء، 75( چرا شما بی غیرت هستید و حاضر 
َ

قرآن انتقاد می کند »َوَما َلُکْم ال
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َنا َاْخِرْجَنا ِمْن  که مستضعفین در فشار طاغوت ها می گویند: »َرّبَ کنید مگر نمی بینید  نیستید در راه خدا و مستضعفین جنگ 

که اهلش ظالم هستند. اِلِم َاْهُلَها« نساء، 75 )خدایا ما را نجات بده از این قریه ای 
َ

َهِذِه اْلَقْرَیِه الّظ

گر تالش نکردید نشانه  کنید و ا که هر جا مظلومی آهی کشید شما باید به مقدار توان تالش  قرآن به ما دستور داده است 

که آیه همه  بی غیرتی است. عالمه طباطبایی این آیه را تحت عنوان غیرت در تفسیر المیزان آورده است. و می فرماید 

که ایمانی مستعار دارند را تحریک می کرد برای قتال با دشمنان، و غیرت و  که واقعا مؤمنند و آنهایی  مؤمنین یعنی آنهایی 

گر  کاری است که هر مربی و رهبری با مردم خود می کند، و لیکن خواننده محترم ا تعصب آنان را به هیجان می آورد، و این 

که خود ما به عنوان یک موجود طبیعی و به حکم آنچه طبیعت اقتضا  آیه شریفه را به دقت در نظر بگیرد و آن گاه رفتاری 

که به راستی شگفت آور است. توضیح اینکه جای هیچ  کند، آن وقت ادبی از قرآن می بیند  می کند عمل می کنیم مقایسه 

کند دیگران به  که احساس  که آدمی را در مواقعی  که در ساختمان بدنی و روحی انسان چیزی به کار رفته،  تردیدی نیست 

منافع او تجاوز می کنند، و رعایت احترام مقدسات )مثال اطفال و ناموس )او را نمی کنند، و یا در صددند آبروی او را بریزند، 

کاری دیگر از این قبیل بکنند وادار به دفاع می سازد، و این لزوم دفاع از خود و از متعلقات  و خاندان او را هتک نمایند، و یا 

کرده )طباطبایی، 1417 ج 4، ص 420(. گردن بشر انداخته، و به وی الهام  که فطرت به  خود حکمی است 

کرده است جبن و ضعف و ترس است و در مقابل قّوت  که اسالم آن را مذمت  که یکی از صفاتی  گفت  می توان این گونه 

که برای خدا و در راه رضای او  که اسالم ستایش می کند قدرتی است  کرده است. اما آن قّوت و قدرتی  و قدرت را ستایش 

کید شده است علی؟ع؟ درباره مؤمن می فرماید:  که باعث ظلم و ستم شود لذا در روایات بر این اوصاف تا باشد نه قدرتی 

ْلِد«)صبحی صالح، 1370، ص 534( مؤمن روحش از سنگ خارا سخت تر و محکم تر است. »کاْلُمْؤِمُن َنْفُسُه اْصَلُب ِمَن الّصَ

« خدا اختیار مؤمن را 
ً

ْض اَلْیِه اْن َیکوَن َذلیال ها َو َلْم ُیَفّوِ
َ
ُکّل َض اَلی اْلُمْؤِمِن اموَرُه  امام صادق؟ع؟ فرمود: »اّنَ اهلَل؟زع؟ َفّوَ

 در یک چیز، و آن اینکه خوار و ذلیل و توسری خور باشد. در ادامه حضرت می فرمایند: 
ّ

در هر چیز به خود او داده است اال

« مؤمن 
ً

ُة َو ِلَرسوِلِه َو ِلْلُمْؤِمنیَن؟. بعد فرمودند: َفاْلُمْؤِمُن َیکوُن َعزیزًا َو الَیکوُن َذلیال ِ اْلِعّزَ
»اما َتْسَمُع َقْوَل اهلِل َتعالی َیقوُل: َو هلِلَّ
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کوه بلند پایه تر و منیع تر و عزیزتر  همواره عزیز است و هیچ گاه تن به خواری نمی دهد. »اّنَ اْلُمْؤِمَن اَعّزُ ِمَن اْلَجَبِل« مؤمن از 

کوچک از روح مؤمن را  کلنگی نمی شود یک قطعه  َکند ولی با هیچ  کلنگ  کوه را می توان با  است، زیرا الاقل یک تکه از 

 ِمْن دیِنِه َشیٌء«)کلینی، 1429، ج  9، 
ُ

 ِمْنُه ِباْلِمْعَوِل، َو اْلُمْؤِمُن الُیْسَتَقّل
ُ

کرد: »اّنَ اْلَجَبَل ُیْسَتَقّل کوچک  کرد و روح او را  جدا 

ص 503(.

چون غیرت از قّوت است و بی غیرتی از ضعف، احادیث زیادی در این زمینه آمده است. پیغمبر؟ص؟ فرمود: ابراهیم 

پیغمبر، غیور بود و من از او غیورتر هستم. هم چنین فرمود: »َجَدَع اهلُل اْنَف َمْن الَیغاُر َعَلی اْلُمْؤِمنیَن َو اْلُمْسِلمیَن« )کلینی، 

کند. یا حضرت امیر  که نسبت به مؤمنین و مسلمین غیرت نمی ورزد قطع  کسی را  1429، ج  11، ص 232( خدا بینی آن 

«)صبحی صالح، 1370، ص 74( هرگز آدم   ِباْلِجّدِ
ّ

لیُل َو ال ُیْدَرُك اْلَحّقُ اال
َ

ْیَم الّذ
َ

)علیه اسالم )می فرمایند: »َو ال َیْمَنُع الّض

کوشش . کند و جلو ظلم را بگیرد، و هرگز به حق نمی توان رسید مگر با جدیت و  زبون نمی تواند با ظلم مبارزه 

کند و از  کرده و این صفت را در او قرار داده باید در جای خودش صرف  که خداوند در او نهادینه  بنا براین انسان قدرتی 

خود غیرت نشان دهد و در صدد تقویت آن براید در این زمینه عالمه شهید استاد مطهری )ره )می نویسد: روی این حساب 

گر جّو روحی و عملی مساعدی نبود، همان ریشه اصلی نیز  که خداشناسی، جّو روحی و عملی مساعدی الزم دارد و ا است 

گر محیط مساعد نباشد فاسد می گردد و از بین می رود.  که ا که در زمینی افشانده می شود  خشک می گردد؛ همچون بذری 

از طرف دیگر، عصیانهای اخالقی و عملی، روح را از آن مقام قدس واال تنّزل می دهند. عّزت و آزادگی و عدالتخواهی و 

خیرخواه بشر بودن در همه کس رشد ندارد. در انسان شهوت ران و عّیاش، اینها رو به زبونی و فرسودگی می روند؛ در انسان 

گراییده است، همه سجایای  که انسان به شهوت و عیش و نوش  گذشته و از تن رهیده رشد می کنند، و لذا در آنجا  از خود 

انسانی مرده است و انسان در لجن سّیئات اخالقی فرو رفته است و بدان سبب جامعه و انسآنها در راه سقوط می افتند. 

کلیسا هر چه خواست آن را از چنگال مسلمانان  یک نمونه تاریخی این مطلب، داستان سقوط اسپانیای اسالمی است. 

گساری و عّیاشی عادت داد و  گرفت؛ آنان را به باده  کشید و تعالی روح را از آنان  به در آورد، نتوانست تا نقشه ای ماهرانه 

غیرت و شرفشان را برد و به دنبال آن سیادت و استقاللشان و سپس دین و اعتقاداتشان همه را نابود ساخت )مطهری، 
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بی تا، ج  1، ص 572(.

که بوسیله آن انسان  که خداوند فطرتا در وجود همه انسآنها و بندگان خود نهاده  پس غیرت یکی از صفات الهی است 

از منافع و مقدسات خود از قبیل فرزند، ناموس، عرض و آبرو و دین خود دفاع می کند.

انواع غیرت. 6

غیرت هم خوب است و هم بد، تعصب راجع به حق، حق است و نسبت به مسئله باطل، باطل است چنانکه عالمه 

که، هم بکار بستنت  می فرماید: اطاعت از این حکم فطرت دو جور انجام می شود، یکی به نحو شایسته و آن این است 

این صفت به نحو شایسته و حق باشد و هم برای حفظ حق باشد، نه حفظ باطل، و دیگری بنحو ناشایست و مذموم و 

که معلوم است در این صورت  که، هم بکار بستن این صفت به نحو باطل باشد، و هم برای حفظ باطل شد،  آن این است 

چه فساد و شقاوتی در پی دارد، و چقدر نظام امور زندگی را به هم می زند.

اسالم مساله غیرت و تعصب را باطل معرفی نکرده بلکه اصل آن را حفظ نموده، زیرا غیرت ریشه در فطرت انسان دارد، 

که مطابق با  کرده است، و فرموده آن قدر از غیرت و تعصب  و اسالم هم دین فطرت است، ولی در جزئیات آن دخالت 

که اقوام به آن داده اند، باطل است )طباطبایی، 1417، ج  4، ص 420(. فطرت است، حق است، و شاخ و برگی 

گاهی انسان بر اثر تعصبات بی جا  که چون این صفتی فطری هست ممکن است  باطل بودنش به این خاطر است 

که به صالح  گم بماند و منجر به اموری شود  که سردر  گیرد و باعث تناقضاتی شود  تحت تأثیر هوا و هوس شیطانی قرار 

انسان نیست لذا خداوند این صفت را برای انسان که یکی از صفات خودش می باشد بعنوان صفتی فطری پذیرفته ولی در 

عین حال آن را از شوائب هوا و هوس ها، و اهداف فاسد و شیطانی پاك، و در همه موارد صاف می کند، و همه را به صورت 

یک شریعت انسانی در می آورد، تا انسان ها راه فطرتشان را رفته باشند و دچار وسوسه های شیطانی نگردند.

ع خود کمک می کند. هرچند که در آموزه های دینی ما انسان  لذا بر اساس همین صفت فطری است که انسان به هم نو

که بر اساس  گر اطرافیان خواسته او را فهمیدند وظیفه دارند  نباید خواسته و در خواست خودش را از دیگران بخواهد ولی ا
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همین صفت فطری آن را انجام دهند لذا قرآن از این افراد این گونه یاد می کندکه آنها خواسته خود را از خداوند می خواهند 

اِلِم َاْهُلَها< )النساء، 75(.
َ

َنا َاْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَیِه الّظ نه از دیگران >َرّبَ

که جامعه موحد وقتی هم مستضعف توی آن است به این و آن نمی چسبد  عالمه می فرماید قشنگی توحید این است 

کمک  که از خدا  گر غیرت داشته باشد باید وقتی می بیند  او هست و ایمان و توکلش به خدای خودش. منتهی مسلمان ا

کند. کمک  می خواهد بعنوان ابزار 

اسالم هر چند که هر سبب و نسبی را در برابر ایمان هیچ و پوچ دانسته، لیکن در عین حال همین هیچ و پوچ را در ظرف 

که سبب ایمان بین وی و  که به خاطر برادران مسلمانش  ایمان معتبر شمرده، بنا بر این بر هر فرد مسلمان واجب است 

که مسلمان  آنان برادری برقرار ساخته، و نیز به خاطر برادران تنی و سایر خویشاوندانش از زن و مرد و ذریه البته در صورتی 

کند مستضعفین از خویشاوندان خود را نجات دهد، همین عمل  گر چین  که ا ج دهد،  کند، و غیرت به خر کاری  باشند؛ فدا

کارها از شؤون توحید به  نیز بالخره سبیل اهلل خواهد شد، نه اینکه در مقابل سبیل اهلل عنوانی دیگر داشته باشد. و این 

که پیروی حق و متابعت از آنند )طباطبایی، 1417، ج 4، ص 419(. شمار می روند، و همه مواردش این عنوان را دارند، 

که بین همه مومنین است  بنابراین انسان هرچند نباید خواسته خود را از دیگران بخواهد ولی بر اساس واسطه ایمانی 

کند باید خواسته او را انجام دهند و او را از استضعاف  کند و قبل از اینکه او خواسته اش را ابراز  کمک  ع خود  باید به هم نو

کند خواسته اش را ولی  که در عین اینکه انسان نباید اظهار  نجات دهند و این خود یکی از شؤون توحید به شمار می رود 

که امام صادق )علیه اسالم )فرمود: »ِاَذا  دیگران بعنوان ابزار خداوند باید خواسته او را انجام دهند و بی تفاوت نباشند چرا 

که روح او  که غیرت نداشته باشد معلوم می شود  کسی  ُجُل َفُهَو َمْنُکوُس اْلَقْلب«)کلینی، 1429، ج 5، ص 536(  َلْم َیَغِر الّرَ

گر انسان این  چپه شده است یعنی حالت انسانیت خودش را از دست داده است، یعنی مسخ شده است. و خالصه اینکه ا

کند  صفت را در راه حق و برای احقاق حق خود و مومنین بکار بندد و بدین وسیله احکام و حدود الهی را تبعیت و پیروی 

گر انسان  کید می کند ولی ا که آیات و روایات بر آن تا و تشکیل مدینه فاضله دهد صفتی بسیار ارزشمند خواهد بود همچنان 
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که  بوسیله آن خواسته باشد بر ناموس خود آنقدر سخت بگیر و آنها را در مضیغه قرار دهد و باعث ظلم و ستم بر آنها شود 

کار ناشایست و از صفات ناپسند به شمار خواهد رفت لذا باید انسان اعتدال داشت  آنها هر لحظه آرزوی نبودن او را بکنند 

باشد و هیچ و قت دچار افراط و تفریط نشود.

ِحیَحَه ِمْنُهّنَ  َغاُیَر ِفی َغْیِر َمْوِضِع اْلَغْیَرِه َفِاّنَ َذِلَك َیْدُعو الّصَ اَك َو الّتَ امام علی؟ع؟ به امام حسن )علیه اسالم )فرمود: »ِاّیَ

ج  ج بدهی بیخودی غیرت به خر که نباید غیرت به خر َقم« )کلینی، 1429، ج 5، ص 537( مواظب باش آنجایی  ِاَلی الّسَ

گر مرد حساسیت نابجا آدم به همسرش داشته باشد زن سالم هم فاسد می شود. ندهی برای اینکه ا

زمینه و عوامل بی غیرتی . 7

چطور آدم بی غیرت می شود؟

کردند صاحب خانه  را هم جمع  افرادی  و  و رقصیدند  زدند  گر در یک خانه  ا )فرماید:  امام صادق )علیه اسالم  الف- 

از  را  غیرت  کردن،  عیاشی  به  تبدیل  را  خانه  و  نوازندگی  یعنی  می دهد،  دست  از  را  غیرتش  و  تعصب  روحیه  دیگر 

ُضِرَب  ِإَذا  اْلَقَفْنَدُر،  َلُه:  ُیَقاُل  َشْیَطانًا  »ِإّنَ  َیُقوُل  اهلِل؟ع؟  َعْبِد  َبا 
َ
أ َسِمْعُت  َقاَل:  َجِریٍر،  ْبِن  ِإْسَحاَق  َعْن  می برد.  بین 

ِمْن  ِمْثِلِه  َعلی  ِمْنُه  ُعْضٍو   
َ

ُکّل ْیَطاُن 
َ

الّش ذِلَك  َوَضَع  َجاُل،  الّرِ َعَلْیِه  َدَخَل  َو  ِباْلَبْرَبِط،  َصَباحًا  ْرَبِعیَن 
َ
أ ُجِل  الّرَ َمْنِزِل  ِفی 

)232 ص  ج  11،   ،1429 )کلینی،  َیَغاُر«   
َ

َفال ِنَساُؤُه،  ُتْؤتی  َحّتی  هَذا  َیَغاُرَبْعَد   
َ

َفال َنْفَخًة،  ِفیِه  َنَفَخ  ُثّمَ  اْلَبْیِت،   َصاِحِب 

مهم  عوامل  از  که  است  لعب  و  لهو  و  موسیقی  می شود  بی غیرتی  باعث  گفت  می توان  که  چیزی  اولین  پس    

می بندد.  بر  رخت  آنجا  از  غیرت  شود  شنیده  یا  نواخته  موسیقی  که  خانه ای  در  که  گونه ای  به  است  بی غیرتی 

شیطانی  شود  شنیده  یا  موسیقی نواخته  خانه ای  در  روز  چهل  هنگامی که  فرمودند:  صادق؟ع؟  که  امام  چنان 

تا  می کند  بی غیرت  را  او  تا  می دمد  آن  در  می مالد و  صاحب خانه  اعضای  به  را  اعضایش  دارد  نام  قفندر  که 

ساخت. نخواهد  عیان  غیرتی  خود  از  گیرد  صورت  سوئی  نیت  یا  و  تجاوز  فرزندش  و  زن  به  گر  ا که حتی   آنجا 

و  ترانه ها  شود.  شیطان  حضور  زمینه ساز  رقص  و  فیلم های  موسیقی  صدای  آن  در  که  خانه هایی  بر  وای  بنابراین 
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کاماًل  که مرد را بی غیرت و زن را بی حیا می کند این مطلب با اندک توجه به چنین افرادی  موسیقی های حرام و مبتذلی 

که  که پیش چشمان اینان با نوامیسشان شوخی و احیانًا بی عفتی می کنند، اما دریغ از رگ غیرتی  مشهود و ملموس است 

کرده و به آن  که به جای ناراحتی ابراز خوشنودی  در این افراد به حرکت در آید. ایشان بی غیرتی را به جایی می رسانند 

که با آنها از  کسانی را  کارها و  تشویق می کنند و فریاد تمدن و فرهنگ مأبی سر می دهند و متأسفانه خوشنود هستند از این 

که چرا این  کنند آدم عقب مانده میدانند و حتی ناراحت می شوند  در امر به معروف و نهی از منکر در آیند و آنها را نصیحت 

حرف ها را می زنند.

که نفس را یارای دفاع و حمایت از  کم بینی و ضعف نفس است  ب- یکی دیگر از علل اصلی این صفت خبیثه، خود 

که قوه  ع و عرف پشتیبانی و نگهبانی از آن را بر وی واجب و ضروری شمرده است ندارد و در این حالت است  که شر آنچه 

ج شده، راه تفریط را می پیماید )نراقی،  که به عنوان پاسبان انسان به او ارزانی شده است از حالت عادی خود خار غضبیه 

ک  که زنان و دختران پا گاهی دیده می شود در بین افراد جامه بویژه زنان و دختران  ج 1، ص 301( این علت هم متاسفانه 

مسلمان در اثر خود کم بینی و احساس حقارت پوشالی که در برابر غربی ها و خارجی ها در خود احساس می کنند بدون فکر و 

گردن آویخته، عنان اختیار خویش را به دستان ناالیق  کورکورانه، طوق نحس پیروی از آنها را بر  اندیشه و به صرف تقلید 

و بی خبران از دین و دنیا می دهند.

ج- عامل سومی که می توان نام برد لقمه و رزقی است که انسان تناول می کند از مال حرام اجتناب کن که آن اشّد انواع 

که از  که از فیوضات محروم ماندند بواسطه آن شد آری دلی  کثر مردمی  مهلکات و اعظم موانع وصول بسعادات است و ا

کجا پس طالب نجات باید از تحصیل حالل و دست نکشد و دست  کجا و قابلّیت او از عالم قدس  لقمه حرام روئیده شد 

کم فروشی و  و شکم خود را بهر غذائی نیاالید و از ظلم و عدوان و خیانت در امانت و عذر و مکر و حیله و غضب و دزدی و 

که این صفت  ع و تقوی را بر خود بپوشاند )کراجکی، بی تا، ص 123(. چرا  کند و لباس ور رشوه و رباء و غیر اینها اجتناب 

کرده است سازگار نیست وباید  کرده و درون خود را از حرام پر  که با امر الهی مخالفت  از صفات الهی است وبا بدن انسانی 

گاه یک لقمه  که رسول خدا )صّلی اهلل علیه و آله )فرمود: هر  کند. چرا  یک صفای باطنی باشد تا اوصاف الهی در او جلوه 
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که مورد لعن خداوند باشد یعنی  کسی  کنند. و  گیرد، تمامی فرشتگان آسمآنها و زمین او را لعنت  حرام در معده بنده قرار 

که رحمت و مرحمت الهی به  که از رحمت الهی به دور باشد نمی تواند این صفت الهی  کسی  از رحمت الهی به دور است و 

بندگان است را دارا باشد.

گوشت حیوانات و تأثیر روحی آن در انسان گوشت زیاد هم خوردن قساوت  گوشت خوک و شرب خمر؛ خوردن  خوردن 

که زیاد خورده شود، صفات آن حیوان  گوشت هر حیوانی هم  که حالل است؛ ولی اثر وضعی دارد.  می آورد. درست است 

کم می شود. لطافت و روحانّیت و عاطفه  کم کم شعورش  گوسفند خورد،  گوشت  کسی زیاد  گر  در شخص ظاهر می گردد. ا

غ که فقط دانه ای  غ خوری زیاد، انسان را گیج می کند و فهمش کم می گردد؛ مانند خود مر انسانّیت از او رخت برمی بندد. مر

گر خدای نکرده انسان گوشت خوک نجس العین را بخورد، مثل خوک می شود. خوک  می بیند حّتی از بّره هم کمتر است. ا

ج  فر و  در حیوانات هیچ کدام در شهوت شکم  و شکم پرست می گردد.  نمونه است. شهوت ران، زن پرست  در بی غیرتی 

گاهی  که  گردان نیست و وقتی با ماده اش جمع می شود، به قدری بی حیاست  کی روی  مانند خوک نیستند. از هیچ خورا

تا چند فرسخ راه به همین وضع باقی می ماند )دستغیب، 1388، ص229(. حضرت رضا؟ع؟ در جهت تحریم خوردن 

 َعَلی َما َمَسَخ َعَلی 
ً

ِلْلَخْلِق َو ِعْبَرًة َو َتْخِویفًا َو َدِلیال ٌه َجَعَلُه اهلُل؟زع؟ ِعَظًة  ُه ُمَشّوَ ّنَ
َ
ِل َم اْلِخْنِزیَر  گوشت خوک می فرماید: »َو َحّرَ

 
ً

ُه ُمِسَخ ِمْثُل اْلِخْنِزیِر َو ُجِعَل ِعَظًة َو ِعْبَرًة ِلْلَخْلِق َو َدِلیال ّنَ
َ
َم اْلِقْرَد ِل َکَذِلَك َحّرَ َکِثیَرٍة َو  ْقَذاِر َمَع ِعَلٍل 

َ ْ
ْقَذُر ال

َ
ّنَ ِغَذاَءُه أ

َ
ِخْلَقِتِه َو ِل

ُه ِمَن اْلَخْلِق اْلَمْغُضوِب َعَلْیِهم« )ابن بابویه،  ّنَ
َ
 َعَلی أ

َ
ْنَساِن ِلَیُدّل ِ

ْ
َعَلی َما ُمِسَخ َعَلی ِخْلَقِتِه َو ُصوَرِتِه َو َجَعَل ِفیِه ِشْبهًا ِمَن اإل

را  او  که خدا  را حرام فرموده، چون حیوانی است مهیب و زشت صورت  1387ق، ج 2، ص 95( خداوند خوردن خوک 

که خدا بر هر چیزی توانا است و خدای را بر زیبائی صورت  گرفتن خلق، آفریده یعنی از دیدنش بفهمند  برای پند و عبرت 

که خدای تعالی صورت زیبای بشری  که موجب این می شود  کنند و بترسند از شهوترانی و بی بندوباری  بشری خود شکر 

کند و مسخ شوندچنانچه با جماعتی از پیشینیان در دنیا چنین فرمود و سایرین  گرفته و به صورت خوکشان  را از ایشان 

گذارد تا دلیلی  خ و قیامت در اثر داشتن خوی خوک به صورت او محشور می شوند و نیز خوک را در بین بشر  در عالم برز

کش پلیدترین  که خورا گوشت خوک آن است  که به این صورت درآمده بودند باشد. و جهت دیگر حرمت  گذشتگانی  برای 



، سال چهارم، شماره ی هفتم، بهار و تابستان ۱۶0۱۳۹۶

که در خون او است. کثافت ها است با مفاسد و زیانهای بسیاری  کثیف ترین  پلیدی ها و 

کردار انسان و خوی و اخالق او دارد باید انسان دقت  ک انسان تأثیر زیادی در اعمال و رفتار و  که خورد و خورا بنابراین 

کند و به اوصاف و فضائل انسانی دست یابد  کند در آنچه می خورد و می نوشد تا تأثیرات منفی و رزائل اخالقی را از خود دور 

که انسان نسبت به محترمات خودش بیخیال باشد  که نبود آن باعث می شود  که یکی از این اوصاف با ارزش غیرت است 

که این خود موجب فجایع وبی بندوباری می شود.

د- نداشتن ایمان به قیامت

ه- خانواده بد و هم چنین معاشرت با دوستان بد و بی بند بار؛

که باعث  و- استفاده مکرر از فیلم های غیر مجاز و استفاده از ماهواره و عادی شدن تماشای صحنه های مستهجن 

گناه کردن و تجاوز  می شود انسان کنترل خود را از دست بدهد و نتواند قوه شهوت خود را کنترل کند که در نتیجه منجر به 

که خود یکی از عوامل اصلی در  به ناموس دیگران و ارضاءکردن این قوه از راهای نامشروع بویژه خود ارضائی و استمناء 

بی غیرت شدن افراد بمار می رود.

گر خود را با سجایا و اخالقیات خوب و فاضله مهذب نگرداند و  ی- تربیت نکردن خود و تربیت نکردن نفس؛ انسان ا

که نفس اماره این  گرداند باعث می شود  کند و قوی  برای تربیت نفس خود تالش نکند و نتواند این نفس اماره را تربیت 

که قدرت مقابله با آن را نخواهد داشت  کرد چرا  کند واو هم تبعیت خواهد  شیطان درونی او را به هر رزیله اخالقی دعوت 

که تربیت نکرد خود را برایش حفظ محترمات معنا و ارزشی نخواهد داشت. لذا انسانی 

جلوه های بی غیرتی. 8

گفتیم از اوصاف خداوند است و خداوند خود غیور است و غیرتمند را دوست دارد در چند جا باید جلوه  که  این غیرتی 

کند و خود را نشان دهد و اال آن شخص بی غیرت و متعصب شمرده می شود.



۱۶۱ جلوه های بی غیرتی در بینش اسلامی

بی غیرتی ناموسی. 1 . 8

ِریِق َا َما َتْسَتْحُیوَن« )کلینی، 1429،  َجاَل ِفی الّطَ ْئُت َاّنَ ِنَساَءُکْم ُیَداِفْعَن الّرِ امام علی ؟ع؟ می فرماید: »َیا َاْهَل اْلِعَراِق ُنّبِ

گذرگاه ها با مردان برخورد می کنند آیا حیا نمی کنید؟! در  که زنانتان در  ج 5، ص 536( ای اهل عراق! به من خبر رسیده 

ْسَواِق َو ُیَزاِحْمَن اْلُعُلوَج« )کلینی، 1429، ج 5، ص  َ ْ
 َتَغاُروَن ِنَساَءُکْم َیْخُرْجَن ِاَلی اال

َ
حدیث دیگر فرمود: »َا َما َتْسَتْحُیوَن َو ال

537( خانم هایتان وارد بازار و خیابان می شوند علوج یعنی مرد خوش هیکل، یعنی دخترها مزاحم مردها می شوند بعد 

فرمود: »َا َما َتْسَتْحُیوَن« اینقدر بی غیرت شده اید؟ آیا حیا نمی کنید.

که فرمود: »اْلُمَتَغاِفُل َعْن َزْوَجِتِه َو  کرد. یکی از آن هفت مورد این است  گروه را لعنت  در حدیث دیگر پیغمبر؟ص؟ هفت 

که  که می رود با  که می آید با  که نسبت به همسرش بی خیال است با  وُث« )نوری، 1408، ج 14، ص 291( مردی  ّیُ
َ

ُهَو الّد

وُث« رسول خدا؟ص؟ فرمود: دیوث کسی است که نسبت به اهل و عیالش غیرت نداشته باشد.  ّیُ
َ

می خندد، فرمود: »َو ُهَو الّد

که انسان نسبت به اهل و عیالش و ناموسش سوء  گاهی هم دستور به بی غیرتی می دهد البته این بمعنای این نیست 

کند  که زندگی را هم برای خود و هم برای دیگران سخت  ظن داشته باشد و باعث سخت گیری های بی جا در زندگی شود 

که خانم و ناموسش با چه ماشینی مثال سوار می شود یا  که برایش اهمیت نداشته باشد  ولی نباید آنقدر هم بی خیال باشد 

گفتیم دو قسم است پسندیده و ناپسند. که  کسی صبحت می کند. و این اقسام غیرت است  با چه 

ُمُهُم اهلُل َیْوَم  َثٌة ال ُیَکّلِ
َ

گرفتار هستند: »َثال یا در روایت دیگر امام صادق )علیه اسالم )فرمود: سه دسته روز قیامت خیلی 

ُة 
َ
اُس [ ِفی َبْیِتِه َعَلی اْلُفُجوِر َو الَمْرأ  َیَغاُر َو َیْجَتِمُع ]الّنَ

َ
ِذی ال

َ
وُث َو ُهَو اّل ّیُ

َ
اِنی َو الّد ْیُخ الّزَ

َ
ِلیٌم الّش

َ
یِهْم َو َلُهْم َعذاٌب أ اْلِقیاَمِةَو ال ُیَزّکِ

که غیرت ندارد  کسی است  که  کند دوم دیوث  که زنا  ُتوِطُئ ِفَراَش َزْوِجَها« )نوری، 1408، ج 14، ص 291(. اول پیر مردی 

کرده است برای دیگران و معرکه  و مردم را توی خانه جمع می کند تا فسق و فجور انجام دهند خانه اش را عیاش خانه 

گناه  گاهی خودش  گر  کند. انسان ا کن و زنا  که به مردش خیانت  کردن دیگران است سوم زنی  گناه  گردان است، موسس 

گناه دیگران هم باشد کردنش آسان تر است از اینکه بانی  بکند توبه 
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گناه دیگران شدند بی اهمیت بودن نسبت به رفتار ناموس از  کردن خود انسان و باعث و بانی  گناه و عیاشی  بنابراین 

ُتُه 
َ

ُجِل َعَلی َقْدِر ِنْعَمِتِه َو ِصْدُقُه َعَلی َقْدِر ُمُروَءِتِه َو َشَجاَعُتُه َعَلی َقْدِر َاَنَفِتِه َو ِعّف عوامل بی غیرتی محسوب می شود »َقْدُر الّرَ

َعَلی َقْدِر َغْیرَ ِته« )حرعاملی، 1409، ج 1، ص 251( امام علی ؟ع؟ غیرت مرد به قدر غیرت او است، خداوند افراد غیور را 

کسانی رفت و آمد دارد.  که اطرافیان همسرش چه افرادی هستند وبا چه  دوست دارد مرد نباید بی خیال باشد، باید بداند 

که محیط سالم باشد همکاران سالمی داشته  باید توجه داشته باشند  کارمند هستند  که خانم و نوامیسشان  مردهایی 

کار مختلط نباشد. انسان تا زنده است باید نسبت به نوامیس و اهل عیال خود غیرت داشته  که محیط  باشند هرچند 

که  گودال قتلگاه و در آن لحظه آخر هم چشمش به حریم خودش هست  که موالیمان امام حسین ؟ع؟ در  باشد. چنان 

دشمن و نامحرمان به آنها نزدیک نشوند ولی وقتی که دید به خیمه ها و زن و بچه اش هجوم آوردند. فرمود: »»َوْیَلُکْم َیا 

ُکم« )ابن طاووس، 1348، ص  ْحَرارًا ِفی ُدْنَیا
َ
 َتَخاُفوَن اْلَمَعاَد َفُکوُنوا أ

َ
ُکْنُتْم ال ِبی ُسْفَیاَن ِإْن َلْم َیُکْن َلُکْم ِدیٌن َو 

َ
ِشیَعَة آِل أ

گر هم دین ندارید و از روز جزا نمی ترسید جوانمرد باشید و مردانگی از خود نشان دهید تا من زنده هستم کاری به زن  120( ا

کمالیه این صفت غیرت در وجود امام؟ع؟ است.  خالصه  گرفته از صفات و درجات  و بچه من نداشته باشید. این نشات 

اینکه یکی از مواردی که انسان باید از خود غیرت نشان دهد غیرت ناموسی است که انسان نسبت به ناموس و حریم خود 

که مسلمان نباشد غیرت داشته باشد و به هیچ وجه به غیر اجازه ندهد  که مظلوم واقع شده باشد هرچند  کس دیگر  و هر 

که لشکریان معاویه به یکی از شهرهای مرزی حکومت حضرت علی ؟ع؟ تجاوز  که وارد حریمش شود. لذا می بینیم وقتی 

گر مسلمانی از شنیدن چنین ظلمی  که از پای یک زن یهودی خلخالش را ربوده اند، فرمود ا کردند. حضرت وقتی شنید 

َکاَن ِبِه  کند، او را مالمت نمی کنم: »َما  که شهروند حکومت اسالمی است روا داشته شده است، دق  که بر یک زن یهودی 

َکاَن ِبِه ِعْنِدی َجِدیرًا«)صبحی صالح، 1370، ص 70( بنابراین انسان غیرتمند عالوه بر اینکه نسبت به ناموس  َمُلومًا َبْل 

خود بی تفاوت نیست نسبت به ناموس دیگران هم بی تفاوت نیست.

غیرت دینی. 2 . 8

کند، حق اهلل  کسی حقوق بندگان خدا را رعایت  گر  خداوند حقوق بندگانش را مقدم بر حقوق خود قرار داده است و ا
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کند و در برابر مقدسات  که الزم است انسان برای خدا غضب  کرده است. غیرت دینی یعنی اینکه در جایی  را هم رعایت 

کز دینی و علمی غیرت داشته باشد. گرسنگان، در برابر مرا دینی، در برابر ناله مظلومین، در برابر 

کوه طور بود و الواح مقدسه  که در  انبیاءالهی این صفت را در اوج خود دارند لذا وقتی حضرت موسی؟ع؟ بعد از 40 روز 

ْلَقی 
َ
گوساله پرست و مشرک شده اند، تعبیر قرآن این است »أ تورات بر ایشان نازل شد، وقتی به سمت قومش برگشت، دید 

ُه ِإَلی« )اعراف، 150( بر سر برادرش هارون فریاد زد و موهای برادرش  خیِه َیُجُرّ
َ
ِس أ

ْ
َخَذ ِبَرأ

َ
ْلَواح« تورات را انداخت و »و أ

َ ْ
ال

که معلوم شود یک فاجعه و یک  کنش تندی نشان داد  کار را بکنند؟ یعنی وا گفت چرا اجازه دادی این  کشید و  گرفت و  را 

خ داده است. این غیرت دینی است. شرک ر

قرار  غضب  موضع  در  وقتی  است،  الّراِحمین  َارَحُم  که  خدایی  خود  است  مؤمن  خصوصیات  از  یکی  مقدس  خشم    

که مرتکب فحشا شده است بیان  کسی را  کار نیست. در اول سوره نور، وقتی خداوند حد  می گیرد، دیگر هیچ رحمی در 

کسی  < )نور، 2(  َفٌة ِفی ِدیِن اهلَلّ
ْ
ُخْذُکْم ِبِهما َرأ

ْ
 واِحٍد ِمْنُهما ِماَئَة َجْلَدٍة َو ال َتأ

ّ
ُکَل اِنی َفاْجِلُدوا  اِنَیُة َو الَزّ می کند، می فرماید: >الَزّ

که  گر کسی در اینجا دلش بسوزد  که مرتکب فحشا شده است، صد تازیانه بزنید و دلتان نسوزد وبا رأفت برخورد نکنید. ا را 

گر قرار است دلی بسوزد، برای کل جامعه باید  100 تازیانه به او می زنند، و غیرت نشان دهد این دل سوزی شیطانی است. ا

که این آسیب رشد نکند. در سوره هود نکته قابل توجهی هست. خداوند متعال وقتی به هود ؟ع؟ دستور می دهد  بسوزد 

ْهِلَك 
َ
ْسِر ِبأ

َ
مؤمنین را بردار و از شهر بیرون برو، چون قرار است بر دیگران عذاب نازل شود. قرآن این گونه تعبیر می کنند: >َفأ

به پشت سرتان  و هیچ کدام  برو  بیرون  و  بردار  را  نیمه شب مؤمنین  َحٌد< )هود، 81( 
َ
أ ِمْنُکْم  َیْلَتِفْت  ال  َو  ْیل 

ّ
الَل ِمَن  ِبِقْطٍع 

گر  ا و شاید  بودند  آنجا  از قوم و خویش هایشان در  گفته اند چون بعضی  از مفسرین  برنگردید. چرا؟ بعضی  نکنید،  نگاه 

کار را نکنید، چون تاریکی  برمی گشتند در دلشان دل سوزی پدید می آمد و نگاه دلسوزانه ای می کردند. خدا می فرماید این 

که اهل عذاب است باعث می شود تاریکی شما  کردن به ستمگری  کافر، میل پیدا  اهل عذاب شما را هم می گیرد. میل به 

کفار  ار< )هود، 113( مبادا در جایی میل به  ُکُم الَنّ ِذیَن َظَلُموا َفَتَمَسّ
ّ
 َتْرَکُنوا ِإَلی اَل

َ
را هم بگیرد و لذا در قرآن فرموده است: >َوال

که دامن شما را هم می گیرد. کنید  و ستمگران پیدا 
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به  نسبت  باید  که  است  مؤمن  یک  خصوصیات  از  یکی  است  پسندیده  غیرت  همان  که  مقدس  خشم  حال  هر  در    

در  اهل بیت؟مهع؟ ظلم می کرد،  به  کسی  در مسائل شخصی  گر  ا ائمه معصومین؟مهع؟  در سیره  لذا  باشد  دین خود داشته 

کمال پررویی چشم در چشم امام حسن مجتبی ؟ع؟ ، امام محمدباقر  نهایت مدارا و عفو برخورد می کردند. طرف می آمد با 

این شهر  »آیا در  روبرو می شدند، می پرسیدند:  با چنین صحنه ای  اهل بیت؟مهع؟ وقتی  و دشنام می داد.  ؟ع؟ می ایستاد 

او پذیرایی می کردند.  از  و  گر بخواهی امشب می توانی مهمان ما باشی«  ا غریبی؟ جا نداری؟ ما در خانه مان جا داریم. 

ولی وقتی پای دین خداوند در میان بود با تمام قدرت و توان قاطعانه عمل می کرد ند و می ایستادند و دفاع می کردند. 

ْسِلَمَنّ 
ُ َ
ِ ل

امیرالمؤمنین؟ع؟ در خطبه 73 نهج البالغه در قضایای غصب خالفت بعد از رحلت پیامبر؟ص؟ می فرماید: »َو اهلَلّ

ة«)صبحی صالح، 1370، ص 104( تا وقتی که ظلم فقط به من   َعَلَیّ َخاَصّ
َّ

ُموُر اْلُمْسِلِمیَن َو َلْم َیُکْن ِفیَها َجْوٌر ِإال
ُ
َما َسِلَمْت أ

گلو و خاری در چشم صبر می کنم در معاشرت ها با افراد نهایت مدارا را  است و امور مسلمین دارد می گذرد، با استخوانی در 

کرم؟ص؟ بسیار نرم بودند و هنگامی که بعضی از همسران ایشان تندی و جسارت می کردند، به آنان لبخند  می کرد. پیغمبر ا

که پای دین خدا و احکام الهی و حقوق مؤمنین در میان بود، قاطع و با صالبت بودند و ذره ای نرمی  می زدند، اما در جایی 

کنند. وقتی  که اموالی را از آنجا جمع آوری  نشان نمی دادند.  پیامبر؟ص؟ امیرالمؤمنین ؟ع؟ را با جمعی به یمن فرستادند 

که به حج پیامبر؟ص؟  امیرالمؤمنین ؟ع؟ با آن جمع از مسلمانان به یمن می رود و اموال را جمع می کنند، سریع بر می گردند 

برسند. نزدیکی های مکه که رسیدند، امیرالمؤمنین ؟ع؟ جلوتر آمد که بتواند خدمت پیامبر؟ص؟ برسد. وقتی حضرت رسید، 

که با ایشان به یمن  کسانی  گردی و با بقیه بیایی« حضرت برگشت و دید  پیامبر؟ص؟ فرمودند: »علی جان! خوب است بر 

گرفته بودند و متعلق به بیت المال بود و باید به دست پیامبر؟ص؟ می رساندند تا  که از مردم یمن  رفته بودند، لباس هایی را 

کردید؟ جواب دادند: می خواستیم تر و  کار را  کنند، پوشیده اند. امیرالمؤمنین ؟ع؟ تند شد و فرمود: چرا این  ایشان تقسیم 

تمیز و نو بر اهل و عیال و خانواده هایمان وارد شویم حضرت فرمود: تا وقتی پیامبر؟ص؟ تقسیم نکرده و سهم شما را نداده 

کار حضرت خیلی به آنها  گردانید« و لباس ها را از تنشان در آورد. این  است، حق ندارید دست به بیت المال بزنید. آنها را بر 

گله کردند و گفتند: یا رسول اهلل! علی خیلی خشن است. حاال ما  برخورد و دلخور شدند و موقعی که بر پیامبر؟ص؟ وارد شدند 
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ه َخِشٌن فی ذاِت اهلل«  ْلِسَنِتُکْم َعن ِشکاَیه علی َو ِاّنَ
َ
کردیم. چیزی نشده است. پیغمبر؟ص؟ فرمودند: »ِارَفع أ لباسی را به تن 

گر علی خشن و قاطع است، در راه خداست.  کام بگیرید. ا )طبرسی، 1417، ج  1، ص 26( زبانتان را از شکایت از علی به 

کار را برای خودش نکرده بلکه برای دین خدا خشونت  که اشک یتیم او را به زانو در می آورد. این  علی همان علی است 

که نسبت به حقوق مؤمنین و حدود الهی و نسبت به انبیا و اولیای  کرده و غیرت ورزیده. غیرت دینی یعنی اینکه در آنجا 

که مظهر غیرت خدا است، انحطاط و برگشت به  الهی تعرضی می شود، انسان محکم بایستد. در زمان امام حسین ؟ع؟ ، 

جاهلیت در جامعه مسلمین داشت کاری می کرد که از اسالم فقط اسمی باقی بماند، غیرت دینی حضرت ایشان را به چنین 

که  کسی  ؟ص؟ ُقِتل« )نوری، 1408، ج  18، ص 107(  ِبّیَ کشانید.  لذا امام باقر ؟ع؟ می فرمایند: »َمْن َسّبَ الّنَ قیام باعظمتی 

کشت. دشنام بدهد به پیغمبر باید او را 

که انسان وقتی دید نااهالن به دین خدا می خواهند ضربه بزنند بپا خیزد و خودی نشان دهد و  غیرت دینی این است 

کنند و موجب انحراف شوند هم چنین در برابر ناله مظلومان، بی خیال  نگذارد که بدعت گذاران بدعتی در دین خدا ایجاد 

برخورد  او  با  خوشرویی  با  می دیدند  را  مظلومی  وقتی  که  ائمه؟مهع؟  دیگر  و  امیر  حضرت  مثل  باشد  آنها  فکر  به  و  نباشد 

می کردند و دست نوازش بر سر او می کشیدند.

کنش نشان دهد و از ظلمی که  پس یکی از مصادیق غیرت این است که انسان نسبت به اذیت و آزار دیگر مسلمان ها وا

گوشه جهان برسد در این باره عالمه شهید استاد مطهری  کند و به داد مسلمانان مظلوم در هر  بر آنها روا داشته شده دفاع 

کرده است: »َو هذا اخو غاِمٍد َو َقْد َوَرَدْت َخْیُلُه  می نویسد: روزی علی بن ابی طالب؟امهع؟ شنید دشمن به کشور اسالمی حمله 

گرفته اند؛ شنیده ام دشمْن  که در حمایت مسلمانان است  ْنباَر«. بعد فرمود: شنیده ام زینت یک زن مسلمان را یا زنی 
ْ

اال

سرزمین مسلمین را غارت کرده است، مردانشان را کشته یا اسیر کرده است، متعّرض زنان آنها شده است، زیورها را از گوش 

کاَن  کرده است. بعد همین علی بن ابی طالب؟امهع؟ … گفت: »َفَلْو اّنَ اْمَرًا ُمْسِلمًا ماَت ِمْن َبْعِد هذا اَسفًا ما  و دست زن ها جدا 

کند و بمیرد، سزاوار است و مورد مالمت  گر یک مرد مسلمان با شنیدن این خبر دق  کاَن ِبِه ِعْندی َجدیرًا« ا ِبِه َملومًا َبْل 

نیست«)مطهری، بی تا، ج  17، ص 292(.
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نتایج. 9

ُفوُن، الحْظل و خود واژه غار به معنای غیرت و تعصب داشتن انسان است 
َ

ِریر، الّش
َ

- واژه هایی همچون حمیه، الّض

نسبت به اهل و عیال و ناموس می باشد.

ُع همگی به معنای بی غیرت و شخصی  ز ِسُع، الّطَ وُث، الُخْنُذع، الُقْنُدع، الّطَ ّیُ
َ

و واژه های الَقْرَناُن، الُمماناُة، الَقْرَطبان، الّد

کسی هست و چه  که ناموسش با چه  که نسبت به اهل و عیالش بی غیرت یا قلیل الغیره است و برایش اهمیتی ندارد 

می کند می باشد.

که مورد عالقه اش هست حساس باشد؛  در لغت هم غیرت یعنی انسان نسبت به محترمات و حریم ها و چیزهایی 

کند و  کند، احساس مسئولیت  گر غیر خواست به حریم او تعرض  نسبت به ناموس، وطن و دینش بی تفاوت نباشد و ا

کنش نشان بدهد. وا

که با دین و  که نسبت به این محترمات و حریم ها بی مباالت باشد و برایش تفاوتی نداشته باشد  کسی  در مقابل به 

وطن و ناموسش چه می کنند بی غیرت می گویند

 َغیور« 
ّ

ُکَل ُیِحُبّ  َغُیوٌر  که امام صادق ؟ع؟ در روایتی فرمودند: »ِاَنّ اهللَ  - غیرت یکی از صفات الهی است همان طور 

)کلینی، 1429، ج  11، ص 231( این صفت باعث حفظ بقای شخص و دفاع انسان در برابر نامالیمات می شود و از زوال و 

مضمحل شدن افراد جلوگیری می کند و تأثیر زیادی در تشکیل مدینه فاضله و نظام جامعه دارد.

که بوسیله آن انسان از منافع و مقدسات  که خداوند فطرتا در وجود همه انسآنها و بندگان خود نهاده  - صفتی است 

خود از قبیل فرزند، ناموس، عرض و آبروی خود و دیگران و دین خود دفاع می کند.

ایمان شمرده اند پیامبر؟ص؟  از نشانه های  را  که غیرت  کید زیادی شده آن چنان  تا بر این صفت  آیات و روایات  - در 

 َمْن 
ُ

یَماِن«)مجلسی، 1406، ج  8، ص 382( و بی غیرت برابر است با بی دین است چنانکه »ُکّل ِ
ْ

فرمودند: »ِإَن اْلَغْیَرَة ِمَن اإل
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که برای خدا حب و بغض  کسی   ِدیَن َلُه« )کلینی، 1429، ج  3، ص 331( 
َ

یِن َفال یِن َو َلْم ُیْبِغْض َعَلی الّدِ َلْم ُیِحّبَ َعَلی الّدِ

نداشته باشد و از خود غیرت نشان ندهد دین ندارد.

کردن حق باشد پسندیده و مورد رضای  گر به حق و در راه حق و برای پیاده  - غیرت دو قسم دارد پسندیده و ناپسند ا

گر در راه باطل باشد ناپسند و مورد غضب الهی است الهی است و ا

کم بینی و ضعف نفس، لقمه حرام،  که عبارت است از بی بند و باری و عیاشی و رقص، خود  بی غیرتی عواملی دارد 

خوردن گوشت خوک و شرب خمر، نداشتن ایمان به قیامت خانواده بد؛ معاشرت با دوستان بد و بی بند بار؛ استفاده مکرر 

از فیلم های غیر مجاز و استفاده از ماهواره و عادی شدن تماشای صحنه های مستهجن

که انسان وقتی نسبت به محترمات دین بی تفاوت  که اولین آنها بی غیرتی دینی است  - بی غیرتی جلوه هایی دارد 

باشد و از اینکه کسی در دینش بدعت بگذارد یا در مورد دین هر چه بگویند توجهی نکند. غیرت دینی یعنی اینکه در جایی 

کز  گرسنگان، در برابر مرا کند و در برابر مقدسات دینی، در برابر ناله مظلومین، در برابر  که الزم است انسان برای خدا غضب 

دینی و علمی غیرت داشته باشد.

که نسبت به ناموس خود نیز بی غیرت شود چون این شخص دیگر به  کسی در دینش بی غیرت شد باعث می شود  گر  ا

کرد. یکی از آن هفت مورد  گروه را لعنت  که حضرات فرمودند: پیغمبر؟ص؟ هفت  گوش نمی دهد  ع و اولیاء الهی  حرف شار

که نسبت به همسرش  وُث« )نوری، 1408، ج 14، ص 291( مردی  ّیُ
َ

که فرمود: »اْلُمَتَغاِفُل َعْن َزْوَجِتِه َو ُهَو الّد این است 

کسی  وُث« رسول خدا؟ص؟ فرمود: دیوث  ّیُ
َ

الّد ُهَو  که می خندد، فرمود: »َو  که می رود و با  که می آید، با  بی خیال است با 

ْئُت َاّنَ  که نسبت به اهل و عیالش غیرت نداشته باشد. یا در حدیث دیگر امام علی ؟ع؟ می فرماید: »َیا َاْهَل اْلِعَراِق ُنّبِ است 

کوچه ها  ِریِق َا َما َتْسَتْحُیوَن« )کلینی، 1429، ج 5، ص 536( شنیده ام توی خیابان ها و  َجاَل ِفی الّطَ ِنَساَءُکْم ُیَداِفْعَن الّرِ

خانم هایتان با مردهایتان قاطی هم راه می روند خجالت نمی کشید؟
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Abstract: Although the word “fervency” does not mentioned in 
the Quran, some words such as Hameih, Al-Zurir, Al-Shafun, and 
Al-Hazul are stated, instead. Fervency is one of the divine things 
that has been granted to all believers of God. Fervency means that 
the person is sensitive to the respect and privacy and the things 
that are interested in him; he is not indifferent to his family and 
his religion, and if he someone wants to invade his privacy; he will 
feel responsible and react strongly. In Quranic verses this adjective 
is emphasized through other words. Fervency is divided into two 
branches: good and bad. Some factors cause disappearance of this 
feature in human beings. When a person loses this feature where 
it needs to be manifested, protected and sympathized the family, 
the honor and the religion; it causes individual destruction and his 
family and society. This person is called cuckold and unfaithfulness.

Keywords: Patience, Forbearance, Impatience, 
Forough al-loghaviiah.
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The Critical Method of Imam Ali 
(PBUH) in Nahj al-Balaghah

Soghra Lakzaiee
Ph.D. student,

Quranic Sciences and Hadith,
University of Kashan Abstract: If everyone is to be mistaken in a society, and there is no 

supervision and critique of their activities, then it will not be long before 
that society is falling and destructing. Therefore, criticism is necessary for 
the growth and excellence of society. Imams (as) as leaders of the commu-
nity have always paid attention to this matter. For example, in the Alavie’s 
government, Imam Ali (AS) criticized his supporters and opponents as a 
caring and aware leader in various positions. The main question in this 
research is to investigate the subject of critique, its place and its way in 
the Alavi society, especially the fair critique of the enemies. Answer to this 
question can be a positive and useful step in preventing conflicts in soci-
ety. This paper wants to go through the concept of critique, and examines 
the style of critique in Nahj al-Balaghah from the point of view of audi-
ence and critical method. Due to the fact that a proper and appropriate 
critique is applicable to the suitable principles and framework, it is also 
addressed. The research methodology is descriptive-analytical, which is 
based on the studies of religious sources especially Nahj al-Balaghah and 
the findings of contemporary science. Also, the number of sermons and 
their descriptions are based on the description of Nahj al-Balaghah by Ibn 
Ma’tham Bahrani.

Keywords: Critical methodology, Imam Ali (AS), Nahj al- 
Balaghah.
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Abstract: The lack of an accurate and exact management plan 
for the economy of a community drops its economic foundation. 
This lack of interest will lead to poverty and misery of the masses, 
and also avarice and tyranny of the oppressors. What is pertinent 
to the administration of the Imam’s justice is that Imam’s adher-
ence to the essential principles in the economic management of 
society.  In this article, five principles of Imam Ali’s economic plans 
have been investigated: the principles of promoting and encour-
aging work and production, economic justice, moderation, trust 
and public welfare.

Keywords: Imam Ali (pbuh), economics, production and em-
ployment, economic justice, moderation, trust, general welfare.

Article history

Received 25 Jul 2016
Accepted 28 Sep 2016



Spring/Summer  2017, No. 7Dānish/nāmeh-i ‘Ulūm-i Qur’ān va Ḥadīs̠

Divine Knowledge and Position of 
The Prophet Khezr as one of the 
scholars of This Knowledge

Dr. Mina Shamkhi
Assistant professor,
Faculty Member at

Shahid Chamran University of Ahvaz

Marzieh Gholami Morineh
M.A. student of

Quranic Sciences and Hadith,
Shahid Chamran University of Ahvaz

Article history

Received 26 Oct 2016
Accepted 8 Mar 2017

Abstract: The Quran, while expressing stories in the surah “Kahf”, refers 

to the meeting of Moses with a scholar whose name has not mentioned 

explicitly, but the word “Abdan” is used for introducing him. However, he 

is called “Khezr” in the hadiths and according to the Quran’s explicit verses 

he has received considerable benefit from the divine knowledge direct-

ly through the God. This knowledge is given to individuals under certain 

circumstances, and some divisions are stated for it which Moses is com-

missioned to learn this particular knowledge by the prophet “Khezr”. This 

research utilizes library research methods, examines this knowledge, and 

also focuses on related definitions and conditions in order to highlight 

the dominant position of this scholar.

Keywords: The prophet Moses, the prophet Khezr, divine knowledge, 

Quran, prophecy.
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Abstract: Translation in any language is the conversion of speech 
and transfer of the meaning of the word from the source language 
to the target language, in such a way that all the intentions of the 
original text and the source are implied. Of course, examining the 
word and the meaning of Quran which is sent by Allah Almighty 
is the weighty matter. It is important because paying attention to 
the true meaning of the verses and its correct translation will lead 
to the profound knowledge and concepts of the Holy Quran, as 
the false translation prevents individuals from understanding the 
concepts of the Quran and its supreme goals. In the monotheistic 
religions, after worshipping the only God, prophecy and sending 
prophets from God to guide people is part of the articles of faith. 
If there is no precision in translating the verses associated with the 
divine prophets, many of the Quranic concepts and purposes are 
being questioned. In this article, some of the translations of the 
Holy Qur’an are discussed in verses 30-33 of the surah “Sad”. The 
aim of this paper is to clarify the strengths and weaknesses of those 
translations and, with regard to evaluation of them, to introduce 
the best translation or translations. The paper addresses the issue 
in a critical analytical manner.
Keywords: Abohelalm, Sects, Lexicographers, Commentators, 
Qur’an.
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Abstract: Understanding the literal meaning of words and real-
izing every single word of the verses of the Qur’an is one of the 
basic premises of understanding of the Qur’an and its interpreta-
tion. Due to its importance, many writings have been written on 
this subject since the beginning of Islam. But do we know prophet 
Muhammad (P.B.U.H), and the infallible Imams are the first, best, 
and most authentic interpreters of the Qur’an and they have spo-
ken occasionally in particular and sometimes on different events 
about the Qur’anic words. Therefore, referring to resources that 
have been collected traditions pertain to explanation and interpre-
tation Qur’anic words would be effective and clarify the interpre-
tation of the verses. In this article, the words “infallibility” and “pi-
ety” are cited as an example, and for the rest of the surah’s words, 
a summary of the article is given, and at the end of the article a 
summary of the examination of all the important surah’s words is 
given in a table.

Keywords: Narratives, Qur’anic words, Vocabulary’s form, Exam-
ple, Derivation.
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