
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

هاست که از آخرین حکمت نهج البالغه هر هفته در شبکه اجتماعی تلگرام به صورت ای از شرح کوتاه حکمتگزیده

های نهج البالغه به ویژه شرح ابن میثم، ابن ابی الحدید، های کوتاه صوتی از شرحشد. در این قطعهصوتی منتشر می

 لبالغه بهره برده ایم.بهج الصباغه، فی ظالل نهج ا

یلٍ کَانَ بَیْنَهُمَا لِزِیَادِ ابْنِ أَبِیهِ وَ قَدِ اسْتَخْلَفَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَلَى فَارِسَ وَ أَعْمَالِهَا فِی کَلَامٍ طَوِ وَ قَالَ ع: 476 حکمت 
 تَقَدُّمِ الْخَرَاجِ :[ نَهَاهُ فِیهِ عَنْ ]تَقْدِیمِ 

 یْفاسْتَعْمِلِ الْعَدْلَ وَ احْذَرِ الْعَسْفَ وَ الْحَیْفَ فَإِنَّ الْعَسْفَ یَعُودُ بِالْجَلَاءِ وَ الْحَیْفَ یَدْعُو إِلَى السَّ

طوالنى به زیاد بن ابیه هنگامى که او را جانشین عبد اللّه بن عباس در سرزمین فارس و قلمرو آن قرار داد، در سخنى 
 که او را از گرفتن مالیات پیش از موعد آن نهى نمود، فرمود:

باعث آوارگى مردم شود، و ستم کردن  ستم کردن حذر کن، چرا که بی تدبیری عدالت را به کار گیر، و از سختگیرى و
 کار را به جنگ کشاند

 واژه شناسی:

 عدل : قرار دادن هر چیزی را در جای خودش، در برابر ظلم.

 شود.: کار بدون تدبیر،پیمودن بیابان بدون رسیدن به مقصد، در اینجا همان بی تدبیری معنا میعسف

 حیف : انحراف، ستم 

 توضیح :

النی امیر مؤمنان با زیاد بن ابیه است. زیاد بن ابیه فرماندار فارس و مناطق پیرامون این حکمت قسمتی از گفتگوی طو

عباس که در دوران امیرمؤمنان حاکم بصره بود، به فرمانداری فارس منصوب آن بود. زیاد به سفارش عبداهلل بن 

زمان در زیرا  داردرا از گرفتن مالیات پیش از موعد بر حذر می زیاد بن ابیه این حکمت شد.علی علیه السالم در 

در انتظار درآمد گرفتند و ها، مالیات را به صورت پیش پرداخت از مردم میپیش از رسیدن میوه خالفیت خلیفه سوم 

داشت، رویه خلیفه سوم را انتخاب کرد ولی حضرت با زیاد بن ابیه که شخصیتی سخت گیر ماندند.واقعی آنان نمی

 استداللی که در این حکمت آمده است، او را از این کار بازداشت.

گیری و سنگدلی شهره مدیریت کردن بر شخصیتی مانند زیاد بن ابیه است که در سختعلیه السالم مؤمنان هنر امیر

. برای نمونه زیادبن ابیه بعد از داشتولی نظارت امیرمؤمنان علیه السالم او را از انجام کارهای ناشایست باز می بود

و مت اموی شد. وی در دوران معاویه حاکم بصره بود شهادت امیرمؤمنان علیه السالم و با نقشه معاویه جذب حکو

از خانه کسی بعد از نماز عشاء هر حکومت نظامی اعالم کرد و دستور داد در بصره مدتی  .کردقوانین سختی وضع می

م ت کند تا مردوتالاز قرآن آیه  هفتشب اول بعد از نماز عشاء به قاری قرآن دستور داد  بیرون بماند کشته خواهد شد.
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نفر و شب سوم  50نفر را کشت و شب دوم  700شب اول  وند و اگر کسی بیرون ماند کشته شود. هایشان بربه خانه

چنین فردی را حضرت توانست مدیریت کند و در حکومت خود به وی یکنفر و از شب چهارم همه در خانه بودند.

 ر امیر مؤمنان است. ناین ه مسئولیت دهد.

 ا تبییننهی از منکر همراه ب

آمد شناسی از گرفتن مالیات پیش از درآمد نهی کرد. امام در ابتدا گرفتن با روش پیرا زیاد بن ابیه  علی علیه السالم،

از را دلسردی مردم و فراوانی مهاجرت آمد بی تدبیری مالیات پیش از سررسید را بی تدبیری و ستم دانست و آن گاه پی

جنگ و خونریزی بیان کرد. به دیگر سخن تنها یک تصمیم نا به جا سبب  آمد ستم کردن را هم وطن دانست؛ و پی

سو ماند و از دگر کنند و حکومت بدون یار و یاور میفروپاشی حکومت خواهد شد زیرا از سویی مردمان کوچ می

ن رو الزم است حکومت با تدبیر و آورند. از ایستمدیدگان که توانایی کوچ کردن ندارند به مقابله و خشونت روی می

  بدون ظلم و ستم تصمیم بگیرد.

تمایل به سلطه  اد بن ابیه است که شایدمانند زیظریفی که در این حکمت نهفته است تبیین دلیل برای شخصیتی نکته 

ولی با این زندگی او پس از حکومت علوی نمایان است  چنان که درز گرایش به حق باشد همو ستم در نهاد او بیش ا

 همه حضرت در نامه به او هم استدالل زیبا آورده است.

 ها:پیام

 تر است. ـ اجرای عدالت از افزایش درآمد مهم۱

 ـ حاکم جامعه فرمان خود را برای زیردستان با ادله محکم توصیه کند. ۲

 تدبیری سبد از دست دادن نیروهای خوب خواهد شد. ـ بی3

 شود. ـ ستم کردن، سبب شورش و از بین رفتن زمامداری می4
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 القناعة مالٌ الیَنْفَد :  475حکمت 

 قناعت ثروت تمام ناشدنی است. 

 واژه شناسی:

 شود. با کم ساختنقناعت: خشنود شدن به آنچه روزی می

ود چون شیده مینام مال هم مال مال: اصل آن از میل به معنای انحراف از حد وسط به سمت یکی از دو طرف است،

 در حال از بین رفتن و زائل شدن است. 

 شود، قطع میرودینفد: از بین می

 توضیح :

حتمالی فقر اروزگار ز ثروتمند اشود انسان اضطراب پیدا کند ترس از آینده است. معموالً یکی از چیزهایی که سبب می

منیان ندارد را که اطچه دارد رفتار فرزندانش دلهر پیر و کهنسال از نیست.ترسد چرا که به ماندگاری ثروتش مطمئن می

کند ین کوشش مآهداری آورد برای نگای است که انسان وقتی به دست میمال و ثروت به گونهآنان نگهدارش باشند.

دک هستند و حقوق ان همین و همواره دغدغه از دست دادن آن را دارد. کارگر و کارمندی که حقوق اندکی دارند نگران

رد و به هر قرار دا اروی ماهای نگرانی بخواهیم و نخواهیم فرعرصه برایشان بسیار مهم است. بنابر اینامنیت شغلی 

پول  هحتی کسانی ک شتر است.ترس از دست دادن آن بیاش از آینده کمتر ولی دارایی و ثروت بیشتر باشد نگرانیمیزان 

 ه ای زیبا آرامشا استعارؤمنان بحال امیرمکنند. رند با هر افزایش تورمی ، احساس نگرانی میگذانقد خود را در بانک می

روت پایان ثی قناعت ست یعنکلمة مال را با صفت الینفد استعاره از قناعت آورده ا دهد: حضرترا به همگان هدیه می

ال  ت با صفتولی حضر از بین رفتن است زائل شدن ومال ،  گوهر معناییناپذیر است خیلی جالب است چرا که در 

انع آورد و انسان قرمغان میا یگران راز داای بی نیازی زیرا قناعت مانند ثروت فراوان گونهداند ینفد او را فنا ناپذیر می

 شود و چشم طمع به مال دیگران ندارد. به آنچه دارد خرسند می

 خرسندی و قناعت

کند. انسان قانع فقیر نیست ت و انسان قانع شاداب است و با شادابی تالش میخرسندی در مفهوم قناعت نهفته اس

کند و آنچه زداید و با خرسندی به آنچه روزی اش شده است تالش بیشتر میبلکه با قناعت خود ریشه افسردگی را می

کم مصرف کردن نیست  داند. اشتباه نشود قناعت به معنایآورد هم قدر میرا که در پی تالش بیشترش به دست می

روحیه قناعت نوعی حس توانمندی در انسان به وجود بلکه به معنای درست مصرف کردن همراه با حس رضایت است. 

آورد که بر اثر کمبودها سست نشود بلکه با تکیه بر آنچه دارد و با روحیه خرسندی اش به سوی زندگی بهتر حرکت می

 ۱«فَلَنُحْیینَّهُ حَیاةً طَیبَةً »بنابر روایتی امیرمؤمنان علیه السالم  در تفسیر آیه نگرداند .کند و در برابر دیگران خود را خوار 

                                                 
 .97سوره نحل ، آیه  1
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فرمودند: مراد از این زندگی پاکیزه قناعت است.امیر علیه السالم در سخنان گوناگون مردم را به سوی فرهنگ قناعت 

 فرمود:کرد و میتشویق می

زداید و هیچ گنجى ارزشمندتر از قناعت نیست. هر کس به قدر رضایتمندانه، فقر را نمىهیچ مالى به اندازه قناعت 

 ۲کفایت بسنده کند، به آسودگى سامان یابد و در فراخىِ رفاه جاى گیرد.

 خرسندی همان قناعت است: در ادبیات فارسی کهن ما هم رسد به نظر می

 در این دنیا اگر سودی است با درویش خرسند است 

 ایا منعم گردن به درویشی و خرسندیخد

 ها:پیام

 آورد که از بین نرودثروتی آرامش می .۱

  قناعت ثروتی است که در اختیار همگان است  .۲

                                                 
 .4ح  19ص  8الکافی ج  2
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 مَلَکاً مِنَ الْمَلَائِکَةمَا الْمُجَاهِدُ الشَّهِیدُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَعْظَمَ أَجْراً مِمَّنْ قَدَرَ فَعَفَّ لَکَادَ الْعَفِیفُ أَنْ یَکُونَ / 474حکمت 

کسی که در راه خدا جهاد کند و شهید شود اجرش بزرگتر از کسی نیست که بتواند گناه کند و عفت ورزد انسان 

 ای از فرشتگان خدا شود. پاکدامن نزدیک است که فرشته

 واژه شناسی

و جان آدمی که به وسیلة آن از غلبه و عفت: از ریشه ع ف ف به معنای بازدارندگی از آنچه زشت است. حالتی در نفس 

 کند.تسلط شهوت جلوگیری می

 توضیح :

 گستره عفت:

ها نرود . عفت در عرصه فکر ، زبان و رفتار کاربرد دارد :عفت در ای که به سوی زشتیعفت یعنی تربیت نفس به گونه

های بد و زننده، عفت در رفتار یعنی رفاندیشه، یعنی بازدارندگی از فکر زشت، عفت در گفتار یعنی بازدارندگی از ح

نیست بلکه در گفتگوی با مسائل جنسی  ورفتارهای ناپسند و گناه . بنابر این عفت تنها در حوزه پوشش ممانعت از 

 .بود تا عفیف شمرده شویممراقب کلمات نیز باید دیگران 

 مقایسه عفت و شهادت

شود. در این حکمت شود و یکی باز دیگری برتر شمرده میمیدر متون حدیثی گاه دو فضیلت با یکدیگر مقایسه 

ها در روایات تراز و یا برتر از مجاهد شهید معرفی کرده است. چرا این گونه مقایسهامیرمؤمنان علیه السالم عفت را هم

ست و بوده ا مشهوروجود دارد؟ شاید بتوان گفت عظمت و بزرگی یک فضیلت در زمان صدور روایت نزد مخاطبین 

کردند. برای نمونه زیارت خانه خدا نزد ، آن را با فضیلت شناخته شده مقایسه میفضیلت دیگرمعرفی کردن برای 

اند.  در قرآن و روایات مسلمانان جایگاهی واال دارد از این رو گاه زیارت برادر مؤمن را به زیارت خانه خدا تشبیه کرده

خورند، از شهدا خورد، همگان به مقام شهید غبطه مینزد خدا روزی می معصومین شهید کسی است که زنده است و در

برند نیز ستایش اند یاد شده است و کسانی که در انتظار شهادت به سر میبا عنوان مردانی که به عهد خود وفاکرده

 کرد .اند. امیرمؤمنان برای خود و دوستانش از خداوند شهادت را درخواست میشده

 جایگاه، سخن از عفیف گفتن و او را برتر و یا هم تراز شهید معرفی کردن، بسیار با معناست.حال با این 

 چرا عفیف مانند شهید است؟

 چرا عفت داشتن آن قدر اهمیت دارد که عفیف همانند مجاهد شهید و بلکه باالتر معرفی شده است؟شاید بتوان گفت :

کند و بازدارندگی در برابر جلوه می ... قدرت، ثروت و مسائل جنسی نفسانی به صورتِ  های شهوت و خواهش  .۱

 تر است. ها سختآن

 بسیار دشوار است.  یافتنی،  حاضر و دستترک لذتِبرخاسته از شهوت آنی است ولی لذت  .۲

 است ولی مبارزه با شهوت وسعتی به اندازة تمام عمر دارد.  جنگ مقطعی و کوتاه صحنة نبرد و .3
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و عفت ورزیدن را سبب ایمن شدن جان و بازداشتن از  دانندمی ورزیدن در روایات برترین عبادت را عفت از این رو

نیازهایشان سبک و ؛حاجاتهم خفیفة و انفسهم عفیفه:  متقین فرمودندو در وصف  3اندپستی ها معرفی فرموده

 4هایشان با عفت است. جان

؛  الْمَلَائِکَةونَ مَلَکاً مِنَ أَنْ یَکُ لَکَادَ الْعَفِیفُ کمت فرمود: در ادامه همین ح هاست که امیر علیه السالمتمامی این ویژگی

دهد ار مین خدا قرفرشتگا آهسته آهسته انسان را در شمار ، حالت بازدارندگی و مناعت همیشگیبنابر این پیدا شدن 

 کنند. که بدون ارادة او هیچ کاری نمی

 اشاره قرآنی

ه بتواند گناه کند ولی خود را با اختیار از گناه کردن بازدارد داند کحضرت پاداش شهید را برای کسی میدر این حکمت 

-که میبا اینخواهد تا عفت ورزد یعنی نیز از هر سرپرست یتیمی که توانگر است می 5وَ مَنْ کانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفدر آیه 

عفت ال یتیم هزینه کند ولی خودداری کند و از اموال یتیم هزینه نکند.بنابر این تواند برای نیازهای ضروری یتیم از امو

 تواند نفس خودش را از غلبة شهوت باز دارد. یک نیروی فوق العاده است که انسان توانمند می

  

                                                 
 .1989غرر الحکم ح  3

 .193نهج البالغه ، خطبه  4
 6سوره نساء ، آیه  5
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الْخِضَابُ زِینَةٌ وَ نَحْنُ قَوْمٌ فِی مُصِیبَةٍ یُرِیدُ وَفَاةَ وَ قِیلَ لَهُ ع لَوْ غَیَّرْتَ شَیْبَکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ ع / 473حکمت 

 لی اهلل علیه وآلهرَسُولِ اللَّهِ ص

 کردى. فرمود:به على علیه السالم گفته شد: اى امیرمؤمنان، کاش ریش سفیدت را رنگ مى

 «ایم.زدهخضاب کردن زینت است و ما قومى مصیبت»

  علیه و آله بودمنظور امام وفات پیامبر صلی اهلل

 واژه شناسی

 خضاب: رنگ کردن با حنا و یا شبیه آن

 لو غیرت؛ لو در اینجا به معنای تمنا کردن، ای کاش تغییر دادی ، عوض کردی، 

 توضیح

 هم دلیل حضرت شود ودر این حکمت درخواست دیگران برای رنگ کردن ریش امیرمؤمنان علیه السالم دیده می

و  ز شارحانیاری ارا به خاطر مصیبت و اندوهی دانستند که بر ایشان وارد شده است. بسرنگ نکردن ریش خود 

که سبب  صیبتیالم آورده است، ممترجمان به دلیل توضیح کوتاهی که سید رضی پس از سخنان علی علیه الس

ی رحلت پیامبر صل که میان تن اسزینت شده بود را رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و آله دانسته اند. اما حقیقت آ وانهادنِ 

ؤمنان خطاب مان امیر ا عنواهلل علیه و آله تا دورانی که علی علیه السالم حکومت را برعهده گرفت و مردم او را ب

ضاب یاز به خیشان ناجوان بودند و ریش  ، میکردند بیش از سی سال فاصله است و امام در زمان رحلت رسول خدا

 اند:برای تبیین مصیبت وارد شده چند گونه تفسیر نوشته. شارحان نهج البالغه نداشت

 ـ منظور مصیبت رحلت رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله است. ۱

وم به خانة قیفه و هجالم وارد شد مانند جریان سسمبر بر اهل بیت علیهم الهایی است که پس از پیاـ منظور مصیبت۲

 الم اهلل علیه(حضرت زهرا )س

وید خضاب شدن ایشان ن ا که بهاهلل علیه و آله، امام علی علیه السالم را از خضاب کردن بازداشتند چرپیامبر صلی ـ 3

 محاسن با خون فرق مبارکشان را دادند.

مراجعه به  473احتمال سوم برخاسته از روایت دیگری است و در اینجا معنا ندارد. اما روش علمی برای فهم حکمت  
درگذشته به سال    –آبی  تالیف فاضل یکی از منابع قدیمی کتاب نثر الدر اند.حدیث را آورده ی است که همینسایر منابع

[ سر و ریشش على علیه السالم از صفین بازگشت، در حالتى که گویى ]موىخوانیم :. در این کتاب میاست  -ق 4۲۱
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حنا، زینت است و ما قومى »کردى.فرمود: مىپنبه است. پس به ایشان گفته شد: اى امیر مؤمنان! کاش ]آنها را[ رنگ 
 6«.ایمزدهاندوه

داشتند و سؤال از رنگ سال  60صفین حدود  امیرمؤمنان در جنگتر باشد چرا که رسد این نقل درستبه نظر می

 مسلمانان در شیوه مرسومو از سویی معلوم است که  شخصی که در آستانه پیری است، پذیرفته استنکردن ریش برای 

آن روزگار رنگ کردن ریش است چرا که دست کم دوبار چنین سؤالی را از امیرمؤمنان علیه السالم پرسیده اند، یکبار 

کنید و حضرت خود را سوگوار شهدای صفین دانستند و بار دیگر که از ایشان پرسیدند چرا به سنّت پیامبر عمل نمی

چنین ) دستور به رنگ کردن( رسول خدا که درود خدا بر او باد  کنید پاسخ دادند:ریش خود را مانند ایشان رنگ نمی

و دعوت آن به همه جا رسیده هرکس  دین اندک بود و امروز که اسالم گسترش یافته است  مردِ شمارِ کهفرمود در حالی

 7آن کند که خواهد.

 هاپیام

ؤال انگیز رای مردم سبکه تغییر چهره ای ـ نظافت و آراستگی در زندگی اهل بیت جایگاه واالیی داشته است به گونه۱

 شده بود.

 شان داد.ند را ـ احترام به خون شهدا را باید در ظاهر هم حفظ کرد و در فراق آنان هم باید اندوه خو۲

  

                                                 
 .307 ص  1ٌنثر الدرّ ج  6
 .17نهج البالغه حکمت  7
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 [ السَّحَابِ دُونَ صِعَابِهَاحَائِبِاللَّهُمَّ اسْقِنَا ذُلُلَ ]السَّ /47۲ حکمت

 .خدایا ما را به ابرهای رام و نه ابرهای سرکش سیراب ساز

 ها:واژه

 است. مین ریشههگویند از اسقنا : سیراب کن ما را ، از ماده سقی: به معنای سیراب کردن، سقا هم که می .۱

 ن، نرم شدن.نبردار شدرود یعنی فرماکار می الذل: از ریشه ذلل یعنی زبون و خوار شدن،وقتی دربارة حیوان به .۲

 صعب: سخت شدن، سرسخت شدن و نا فرمانی کردن حیوان .3

  توضیح:

های طبیعی را ر پدیدهد؟ اگنا نگاه توحیدی ما دارگرمی و سردی هوا چه نسبتی ب ،باران های طبیعی مانند باد،پدیده

نهج البالغه یکی از  47۲کمت ح ؟م چه اثری داردیتوحیدی ببینم چه آثاری دارد و اگر با نگاه یبدون نگاه توحیدی ببین

مامی تد آورنده اصلی به این صورت که خداوند پدی کند.دی برای ما تبیین میهای طبیعی را با نگاه توحیپدیده

 داز خداون واید بهره جست بهای طبیعی هم در اختیار اوست پس از این موقعیت سود و زیان پدیده هاست وسبب

 های طبیعی را فراروی ما قرار دهد.خواست تا بهترین و سودمندترین پدیده

الغه از آن ه نهج الباند که سید رضی گرد آورنددر این حکمت استعاره زیبایی به کار بردهعلیه السالم امیر مؤمنان 

را برای  چموشوصف گاه نو آ ابرها را به شتران تشبیه کردشگفت زده شده است چرا که امیر علیه السالم در ابتدا 

 ه بارانکعد وبرق ری از ابرهایی که همراه صاعقه و رعد و برق هستند به کار برد و صفت رام را برای ابرهای خال

  د.دوشنمستمر دارند به کار بست. گویی ابر آرام مانند شتر رام است که به راحتی او را می

 اهل بیت علیهم السالم و دعای باران 

را  اهای خود بارانید و در دعکردنر خدا صلی اهلل علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم برای فرو آمدن باران دعا میپیامب

 ه است:هایی از دعاهای معصومین این گونکردند که برای مردم سودمند باشد . نمونهدرخواست می

  افعاً غیرَ ضارٍّقاً غیر رائثٍ نغَدَقاً اً طَبَثاً مُغِیثاً مَرِیعاللَّهُمَّ اسْقِنَا غَیْ دعای پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله:

 ا.زیان عطا فرمتأخیر، سودمند و بیبار خدایا ما را بارانی کمک کننده، رویاننده، فراگیر، فراوان، بی

 8جمیع االمصار سَقیاً ....تُرخِصُ به االَسعارَ فی  اللَّهُمَّ اسْقِنَاو در دعایی دیگر از خدا درخواست کردند:

 ا ارزان سازیها را در همه جبار خدایا ما را سیراب ساز تا با آن، نرخ

دُنِنا؛ امام حسن علیه السالم: اسقِ سَهلَنا وجَبَلَنا، وبَدوَنا وحَضَرَنا؛ حَتّى تُرخِصَ بِهِ أسعارَنا، وتُبارِکَ بِهِ فی ضِیاعِنا ومُدعای 
 9مَفقودا.أرِنَا الرِّزقَ مَوجودا وَالغاَلءَ 

                                                 
 .244ح  163النوادر ، راوندی،ص  8
 .1504 ح537 ص1 ،جمن ال یحضره الفقيه کتاب 9
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ها و شهرهامان را برکت هامان را ارزان سازى و کشتگاهدشت و کوه و بیابان و شهر ما را سیراب گردان تا بدان، نرخ 
 دهى. روزى را به ما بنمایان و گرانى را از ما نهان دار.

 عَرِیضاً وَاسِعاً غَزِیراً، تَرُدُّ بِهِ النَّهِیضَ، وَ تَجْبُرُ بِهِ اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَیْثاً مُغِیثاً مَرِیعاً مُمْرِعاً  دعای امام سجاد علیه السالم :

 ۱0الْمَهِیضَ 

گیاهان  ه سیراب نمای تاان بارندفراو وخدایا ما را از بارانی که به فریاد رسنده، قحط زداینده، گیاه رویاننده، فرا گیرنده 

 پای داری.ایستاده را طراوت تازه دهی و گیاهان بر زمین خفته را بر 

سود بخش  ی مردمانه براهایی است کدعاهای پیامبر و اهل بیت علیهم السالم برای باران همگی همراه با درخواست 

هم  انی و ارزانی ران ، فراوت باراهای کشاورزان و مردم شهر و روستا را در نظر داشتند و همراه با درخواسباشد . نگرانی

ای یرا دعاهعه است زها بیانگر ضرورت تالش برای رشد اقتصادی جامدرخواست گونهخواستند. ایناز خداوند می

که سرفصلی نیست بل ع تالشگیرد و در نگاه اهل بیت علیهم السالم دعا مانمعصومین در برابر تالش انسان قرار نمی

 ی است.اه توحیدان نگمهو این دد جوید و در آن مسیر گام بردارد های انسان است که باید از خدا مبرای درخواست

 اشارۀ قرآنی.

ز خداوند بی ردن آب اکخیره توانند با ذدر قرآن کریم ، سیراب کردن مردم به خداوند نسبت داده شده است و مردم نمی

 نیاز شوند:

 ۱۱لَهُ بِخازِنینوَ أَرْسَلْنَا الرِّیاحَ لَواقِحَ فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَیْناکُمُوهُ وَ ما أَنْتُمْ 

 هم چنین میان پایداری مردم و روزی فراوان رابطه مستقیم برقرار است:

  ۱۲وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّریقَةِ لَأَسْقَیْناهُمْ ماءً غَدَقا

 ها:پیام

 های طبیعی خدا را فراموش نکنیم.ترین پدیدهـ در عادی۱

  زا نباشدای درخواست که آسیبگونهید دقت کرد و به ـ در دعا کردن هم با۲

 ف و زیبا از خداوند درخواست کنیم.ـ با زبان لطی3

  

                                                 
 .19صحيفه سجادیه، دعای  10
 .22سوره حجر آیه  11
 .16سوره جن آیه  12
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  لَا خَیْرَ فِی الصَّمْتِ عَنِ الْحُکْمِ کَمَا أَنَّهُ لَا خَیْرَ فِی الْقَوْلِ بِالْجَهْل /47۱حکمت 

 باشد.نمی در فرو بستن زبان از حکمت خیری نیست هم چنان که در ندانسته سخن گفتن خیری

 ها:واژه

کوت سمبهم یا  ایهگفتن نکتبا سکوت کمی تفاوت دارد. صمت صمت : سکوت طوالنی و یا ابهام و اغالق است. پس 

 طوالنی هم صمت گویند.

ی دارد ازدارندگهالت بریشه آن از ح ک م به معنای منع کردن است و حُکم و حکمت از آن رو که از ظلم و جحکم: 

 است. ازدارندهبهالت ده شده است. کالم حکمت آمیز کالمی محکم و استوار است که از نادانی جحکم و حکمت نامی

 توضیح :

 علیه السالم امیر مؤمنان «الوسیله خطبة»است. این جمله کوتاه بخشی از نهج البالغه  ۱8۲ کمتتکرار ح  47۱حکمت 

سراسر این خطبه حکیمانه  ۱3در مدینه بیان شده است.روز پس از رحلت پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( است که هفت 

 در نهج البالغه آورده است. 47۱ای از آن را در قالب حکمت است که سید رضی جمله

در این جمله تاکید بر سخن گفتن حکیم و سخن نگفتن نادان است .زیرا چنانچه حکیم خاموش بماند، علم مفید او که 

کند تا از فضای سکوت رود و از سویی سخن نگفتن او عرصه را برای نادان باز مییباید به جا استفاده شود از بین م

ها حکیم، سوء استفاده کند و حرفهای بیهوده خود را رواج دهد .بنابر این کسی که حکیم است و دردهای جامعه و انسان

امعه ممانعت ورزد.حکیم سکوت و شناسد باید با سخن استوار و به جای خود از فراگیری نادانی و نفهمی در جرا می

 ه لسانٌ متُه بیانٌ وصَسخنش هر دو درس است . امیرمؤمنان در وصف پیامبر عزیز صلی اهلل علیه و آله فرمود: کالمُ
 سخنش روشنگر و سکوتش زبان با معنا بود.۱4

 نسان را خلق کرداخداوند  والًاص تضاد به کار رفته در این حدیث بسیار زیباست که سکوت کردن را زبان پرمعنا دانستند.

 دد.رو بنفو عَلَّمه البیان، بیان روشن را بر او تعلیم داد تا حکیمانه سخن گوید و حکیمانه لب 

سخن گفتنِ به حق، بهتر است از  مدار به مراتب بهتر از خاموشی است:در جمله ای منسوب به امیرمؤمنان سخن حق

 ۱5درماندن و خاموشى.

تواند سی که میکست و گفتن نقره و لب فرو بستن طالست ولی برای سخنان حکیمانه چنین نی بنابر این اگرچه سخن

 خطاست.حکیمانه بیندیشد و سخن گوید، خاموشی گزیدن 

 هاپیام

 ـ سخن و سکوتی خیر است که حکیمانه باشد.۱

                                                 
 .18ص  8الکافی، ج  13
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 دانیم سکوت طالست.ـ سکوت همیشه طال نیست بلکه وقتی چیزی را نمی۲

 که حرف زدن نادان زیان آور است، سکوت حکیم هم زیان بار است.ـ هر اندازه 3
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 وَ الْعَدْلُ أَنْ ال تَتَّهِمَه التَّوحِیدُ أنْ ال تَتَوَهَّمَهُ /470حکمت 

 نکنی  ی و عدل آن است که او را متهمیگانه دانستن خدا آن است که او را در وهم نیاور

 ها:واژه

ا موجود نباشد، ه باشد یود داشتگذرد خواه وجبه معنای آنچه در خاطر میتتوهمه : او را به وهم نیاوری ، از ریشه وهم 

 تخیل .

 .ن به معنای پیرایه بستن ، مورد سوء ظن قرار دادتتهمه: او را متهم نکنی، از ریشه وهم  

 توضیح :

در یک جمله کوتاه دو  امیرمؤمنان علیه السالم .۱6اندنظیر دانسته برخی آن را بییکی از کلمات زیبای نهج البالغه که 

در  جمله کوتاهی :ن حکمت هستایی که در نکته زیبای توحید و عدل را تبیین فرموده است. اصل اساسی دین یعنی 

در جمله ای  بیین توحید و عدلعلیه السالم برای تعین پرمعنایی و ظرافت نهفته در استخدام کلمات است. امیرمؤمنان 

است که وقتی به باب  «مه و »مه، هِتَّو تَ همَوهَّ تَ تَاصلی ریشةبر ساخته است. یک ریشه کوتاه دو مفهوم متفاوت را از 

 هام و تهمه است.رود توهم است و وقتی به باب افتعال برود اتتفعل می

 امیر مؤمنان دو اصل مهم را به صورت بسیار کوتاه تبیین فرمود:

 توحید:ـ اصل ۱

پندار که  بندد و نوعیهایی است که در ذهن نقش میها و کیفیتصورت، توحید یعنی خدا را در وهم نیاوری زیرا وهم  

گاه  ز این روااست و  کند و معموالً کاربرد فارسی آن هم همینهای ذهنی را دارای حقیقت خارجی تصور میصورت

د است، و خدا ود، محدوشتصور  اید خدا را در وهم آورد؟ زیرا هر چیزی کهشود:  فالنی توهم کرده است. چرا نبگفته می

هایی را تسوسات صوربینم و از همان محما معموالً در توهماتمان، محسوسات را می اید. محدود نیست که در تصور بی

آهسته آهسته  پرواز کرد وتوان در آسمان هم کنیم. مثالً پرواز پرنده را دیدند، و از همان پنداشتند که میتوهم می

رسد ولی قیقت نمیحاه به گها هم هیچالبته بسیاری از توهمهمان توهم به حقیقت خارجی که هواپیما باشد منجر شد. 

یه یست و شبنجسم  آنچه مهم است تشبیه کردن و صورت تراشیدن برای توهم است که در باره خدا محال است چون

 ری وهم نیاو که خدا را بهشوی یکتاپرست میوقتی علیه السالم فرمود:  حال امیر مؤمنانچیزی هم نیست.

نگاه علی علیه السالم در شناساندن خدا در جای جای نهج البالغه وجود دارد از جمله در خطبه ای امیر مؤمنان )علیه 

رسد تا او را در وهم محدود اوهام به او در نمىداند: السالم( بسیار زیبا حواس پنج گانه را در شناخت خدا ناتوان می

گرداند و او را هوش به وهم در نیاورد تا تصورش کند، و حواس او را ادراک نکند تا او را به احساس دریابد، او را دست 
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شود، و او را شبان و گردد و مبدل به احوال نمىکند تا به او دسترس داشته باشد، به حالتى دگرگون نمىلمس نمى

 ۱7گرداند، و روشنایى و تاریکى دگرگونش نمىفرسایدروزان نمى

های بشر را از صفات خدا گونه جمالت در نهج البالغه یعنی درک یگانگی خدا وقتی امکان دارد که بتوان ویژگیاین

متمایز گرداند. برای نمونه خداوند سمیع است ولی با شنیدن بشر قابل مقایسه نیست، خداوند بصیر است ولی با دیدن ما 

تر ببینید. که ما ببینیم ولی خداوند دقیقمتفاوت است و اصوال دیدن و شنیدن ما و خداوند از اساس متفاوت است نه آن

اصوال دیدن در انسان و خدا ذاتا متفاوت است. شخصی از امام صادق علیه السالم تقاضا کرد تا از توحید چیزی بگوید 

 د:که فهمش برای او آسان باشد، امام صادق فرمو

 التوحید فاالّ تُجَوّز علی ربّک ما جاز علیک 

 آنچه در بارة تو رواست دربارة پروردگارت روا ندانی.  توحید یعنی

 : اصل عدالت -۲

 همگی در شش اوعدل یعنی هر چیزی در جای خودش قرار گیرد و خدا عادل است یعنی عطا و لطف و عذاب و بخ

تهم نکنیم دای را مکه خ دانداین حکمت عادل دانستن خدا را به این می جای خودش دقیق است. امیر علیه السالم در

  نسبت دادن، بدگمانیاست یعنی کسی را به گناهی که نکرده .تهمت و اتهام 

سبب است. سبب و م نظام متهم نکردن خداوند به شناخت تجسم اعمال وابسته است یعنی باید دانست که دنیا بر پایه

ادی و معنوی کمبود م دبختی وشود بر اساس سببی است بنابر این در فقر و به بر انسان وارد میای کهر حالت و حادثه

د و از این رو عذاب کن نش رانباید خدا را متهم کرد که خدا ما را بدبخت و فقیر آفریده است. و یا دوست دارد بندگا

یشه رخود را  ودهایهست و حاالت و کمب جهنم را خلق کرد. خیر عدل این است که بدانیم هر چیزی در جای خودش

کند رست میدا اعمالش ببشر های الهی را آتش جهنم و عذاب یابی کنیم و سبب آن را دریابیم تا  از آن رهایی یابیم .

دبختی و که در ب سیدیمرجا و نباید خدا را متهم کرد که برای شکنجه مردمان جهنم را آفریده است. هر وقت به آن

ه دا را عادل شمردایم و خ یافته...علت را دریابیم و خدا را متهم نکنیم از منظر علی علیه السالم عدل را دربیچارگی و

 ایم.

 ها:پیام

 در انتقال مفهوم ماندگارتر است گوییگویی و گزیدهـ کم۱

 ها را باید شناخت و در نسبت دادن به دیگران وسواس داشت.علت -۲
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 فِیَّ رَجُلَانِ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ وَ بَاهِتٌ مُفْتَریَهْلِکُ  /469حکمت 

 ر زیاده رو و تهمت زن دروغ بند. شوند: دوستدادو کس در بارة من هالک می

 ها: واژه

 مفرط: اسم فاعل از ریشه ف ر ط به معنای زیاده رو ، کسی که از حد بگذرد، 

یر غ، سخنی  ه دروغکسرگردانی و ترس است و به کسی باهت:  باهت اسم فاعل از  ریشه ب ه ت، در اصل تحیّر و 

حیرت زده  وگویند چرا که از این نسبت، شنونده سراسیمه دهد هم باهت میواقعی و غیر مستند را به دیگری نسبت می

 ماند.و مبهوت می

 ردن است.د در آواست. به معنی دروغ ساختن و چیزی از خور و،  از ریشة ف باب افتعالمُفْتَر: اسم فاعل 

 توضیح :

و گاه محب  ۱9و گاه مُفرط غال ۱8گاه محب مفرط:های مختلف نقل شده است جملة امیر مؤمنان علیه السالم به گونه

لسالم چنین مفهومی را چند که امیر علیه اتوان برداشت کرد جمالت هم معنا و متفاوت در الفاظ می . از این ۲0ظنییقرِّ

ن یک سخن نیست  که راویان مختلف آن را نقل کرده باشند ، بلکه خطر بزرگی است که بنابر ایکرده است.  بار تکرار

 های مختلف و با جمالتی شبیه هم ولی متفاوت آن را تذکر دادند.علی علیه السالم چند بار و در مناسبت

 دو گروه گمراه و خطرناک

ی هستند؟ شوند چه کسانمی هالک منبارها بیان فرمودند که به خاطر علیه السالم اما این دو گروه که امیر مؤمنان  

 هر دو گروه در یک چیز مشترکند: تندروی، معیار نداشتن و رفتارهای بدون معیار.

شود که می قتی گفتهورطَ محبٌّ مُفْرِطٌ، مفرط اسم فاعل باب افعال از فَرَط است. فَ گروه اول: دوستدار تندرو:

لی الحوض یعنی عرطُکُم نا فَکاری با هدف و قصد پیش از رسیدن موعد انجام شود. مثالً این جملة پیامبر که فرمود: اَ

جستن  راط بگوییم یعنی در همین پیشیافعال برود و اف شوم. وقتی که به بابوض وارد میحتر از شما بر من پیش

الی هم گفته غین گروه کند، ازیاده روی کرد. حال مُحِبٌّ مُفرط یعنی در همین دوستی با امیر مؤمنان زیاده روی می

خدا خالق جهان  دانند و یا معتقدندشوند که نمونة بارز آنان کسانی هستند که امیر مؤمنان علیه السالم را خدا میمی

امیر علیه  است . دهذار کرمقدرات جهان را به علی واگست ولی اختیار عالم و روزی موجودات  و مرگ و میر و هستی ا

اند و هیچ اجری ندارند و عذاب اخروی هم در کنند نابود شدهفرماید اینان که دربارة من اینگونه فکر میالسالم می

  است. انتظارشان
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فرماید کسانی که به امیر مؤمنان علیه السالم می ، مُفتَر: تهمت زن دروغ بندباهِتٌ تهمت زن دروغگو :گروه دوم: 

شوند. این گروه کسانی هستند که مقام والیت امیر مؤمنان علیه السالم را بندند هم هالک میمن تهمت و دروغ می

 دادند.های دروغ میو به علی علیه السالم نسبتزیر سؤال بردند. 

دانستند و تهمت ای بودند که ایشان را نعوذ باهلل دروغگو میدر همان دوران خالفت امیر مؤمنان علیه السالم عده

خواند و در کند که امیر مؤمنان علیه السالم خطبه میزدند. ماجرایی را مدائنی از مورخان قرن دوم و سوم نقل میمی

یان را داشتم، برای یهودیان مطابق تورات و برای مسیحیان مطابق میان خطبه فرمودند: اگر جایگاه قضاوت میان اد

مگر ای در کتاب خدا در دشت و کوه نازل نشده است کردم و هیچ آیهانجیل و برای مسلمانان مطابق قرآن حکم می

ی دروغی عاچه ادو در حق چه کسی نازل شد. در همین موقع فردی پای منبر بود و گفت یا اهلل  دانم کیآنکه من می

دهم که تویی خدای صاحب و فرد دیگری گوشة مسجد نشسته بود و گفت اشهد انک انت اهلل رب العالمین شهادت می

 دو معیار را کنار نهادند. مجلس و این همه تناقض چرا که هر  این دو نفر در یک ۲۱اختیار جهان.

اش هالک بارهرو درگروه تند ودت چرا که در حدیثی از رسول خدا علی علیه السالم به حضرت عیسی شبیه شده اس

 دانستند. یهودیان که به مادرش تهمت زدند و برخی مسیحیان که او را خدا : شدند 

 ها پیام

 های خود مقدم کرد.ـ در هر زمان باید معیار حق را برخواسته۱

 ـ زیان دوستداران نادان کم از دشمنان قسم خورده نیست. ۲
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سُبْحَانَهُ وَ ال  یَأْتِی عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ یَعَضُّ الْمُوسِرُ فِیهِ عَلَى مَا فِی یَدَیْهِ وَ لَمْ یُؤْمَرْ بِذَلِکَ قَالَ اللَّه /468حکمت 

عُ الْمُضْطَرُّونَ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَیْعِ [ تُسْتَذَلُّ الْأَخْیَارُ وَ یُبَایِتَنْهَدُ فِیهِ الْأَشْرَارُ وَ ]یُسْتَذَلُ  تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُم

 الْمُضْطَرِّین

ا چنین د و او رنگهدار دست دارد سخت ا درر گزا فرا رسد که در آن توانگر، آنچهمردم را روزگاری دشوار و جان

و نیکان  مقدار شوند بلند وزگار در آن راشرار ماید: بخشش میان خود را فراموش نکنید.اند. خدای سبحان فرنفرموده

 رموده است. فگان نهی رماندخوار و به ناچار با درماندگان خرید و فروش کنند در حالی که رسول خدا از معامله با د

 ها:واژه

ت. دید و سخشسیار بضوض ،صیغه مبالغه یعنی . عَیشه ع ض ض به معنای به دندان گرفتن، گاز گرفتنعضوض: از ر

 : بخل ورزید و از بخشش خودداری کرد. عضّ علی فالن

 الموسر: اسم فاعل از ی س ر یعنی توانگر

 شود.رود، برجسته میتنهد:باال می

یانی اختیار از ر اساس زکه ب چارهاسم مفعول باب افتعال از ریشه ض رر ، ضرر رسیده، ناچار، بی اختیار و بی المضطر:

 کف داده است. 

 توضیح :

امیر  ۲۲که در کتب قدیمی و معتبر گزارش شده است. البالغه در حقیقت قسمتی  از خطبه استنهج  468حکمت 

شوند و اشرار بر کنند که توانگران بخیل میای را ترسیم میخوانند و زمانهای میطبهمؤمنان علیه السالم روزی خ

 ها آمده است.مسئله در بخش حکمتیازند.در نهج البالغه نیز با اندکی اختالف در لفظ همین دو حکومت دست می

ای گزنده و ض به معنانه عضوکنند که از آن به زمای را ترسیم میامیرمؤمنان علیه السالم در این سخن وضعیت زمانه

 های دوران سخت را چنین بر شمرد:شود. علی علیه السالم ویژگیسخت یاد می

انجام دهد.  رار کاری هتواند آسانی می بهکسی که است . توانگر  ر به معنای مالدار و یاتوانگران: موس مسئولیتیـ بی۱

و ن ناتوان همسایگا ان وندگی فقیراما در دوران سختی که علی علیه السالم آن را وصف کرد توانگران ، ضعف و درما

عیفان ضبه  کردن رهنگ دینی کمک.در حالیکه در فچسبندند ولی دو دستی به آنچه دارند مینبیاقشار محروم را می

در  وز انفاق کردی ؟رمود: امرفارش در روایتی امام رضا علیه السالم به خدمتکافزون بر پاداش الهی، آثار دنیوی نیز دارد.

ا به ما گزین آن رخداوند جای پس از کجا:فرماید خیر امام می :دهداو هم جواب می ؟راه خدا از پول من خرج کردی

  ؟؟؟انفاق کن هر چند دهد؟

ای که افراد نابکار دومین نشانة روزگار دشوار، بلند مقدار شدن افراد بد و شرور است. جامعه. برجسته شدن اشرار : ۲

 شود. ای دشوار خواهد بود که زندگی در آن گزنده میهای حساس را بگیرند، جامعهپست
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است. کسانی که به نیکوکاری در  نیکوکارد خوار و حقیر شدن افرا ،سومین ویژگی جامعه دشوار . حقیر شدن نیکوکار: 3

 شوند. خوار شمرده می ،شوند و از آن بدترجامعه شهره هستند، با مشکالت روبرو می

شوار از بین رفتن رحم و دلسوزی است به دچهارمین ویژگی زمان عضوض یا روزگار گزنده و گسترش سنگدلی : ـ 4

زیرا خرند، اش میاسباب و اثاثیه او را کمتر از ارزش واقعی، خانه ، زمین شود ،ای که وقتی شخصی نیازمند میگونه

گیرند و ترحم روزگاری است که افراد مانند حیوان درنده همدیگر را گاز می این خصلتِ دانند نیازمند پول است.می

 اند. کنند. در حالی که پیامبر خدا از معامله با درماندگان نهی فرمودهنمی

 اشاره قرآنی 

وَ ال تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ تضمین شده است که فرمود: سورة بقره  ۲37در این حکمت قسمتی از آیه 

 بَصیر

 ها:پیام

ها به افراد نیکوکار سپرده اش عمل نکند و پستسازد و اگر توانگر به وظیفههای افراد میها و ویژگیـ زمانه را خصلت۱

 نشود و مردم در پی فرصت باشند تا از درماندگان خرید کنند. زمانه آنان زمانه گزنده و سخت خواهد بود. 

 نخواهد ماند.ـ اگر توانگران دلسوز باشند، جایی برای بدکاران ۲
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 سِّلَاطهُمْ وَ اللَّهِ رَبَّوُا الْإِسْلَامَ کَمَا یُرَبَّى الْفِلْوُ مَعَ غَنَائِهِمْ بِأَیْدِیهِمُ السِّبَاطِ وَ أَلْسِنَتِهِمُ ال /465حکمت 

های و زبان های بخشندهتو دس به خدا آنان اسالم را پروراندند چنانکه کره اسب از شیر گرفته را پروانند، با توانگی

 برنده شیوا 

 ها:واژه

 ربوا : از ریشه ر ب و به معنای رشد، رشد دادند.

 الفلو:کره اسب

نجا به معنای در ای ر،ن ماهزنیزه ،امتداد، نوهاز ریشه سبط به معنای موی نرم و فروهشته مقابل موی مجعد،  السباط :

 گشاد دستی

 تیز و برنده السالط:

 توضیح :

هلل اصلی مبر پیا ط،ترین شرای. مردم مدینه درسختاز انصار یعنی ساکنان اصلی مدینه است در ستایش 465حکمت 

با آنان تقسیم  د خود راو درآم هادر آغاز ورود به مدینه،خانهو مهاجران مکه را به خوبی پذیرایی کردند و علیه و آله 

مدینه و  کنیم.در مانان مرورپیش از ورود مسلرا شود که وضعیت آنان زمانی بهتر شناخته میارزش کار انصار  کردند. 

، مشرکان ثرب،ی یهودیان. مختلفی داشتند یهاو تعصب هایقهسل ، یدعقا بودند که گوناگونیهای قبیله اطراف آن، 

 ساکن بودند.  جاآندر  یهمگ یحیانمس

 ردبرگ ینهدمردم م یشترب، اسالم به برکت  یداشتند ول ینخون یهاو جنگ هایریبزرگ اوس و خزرج درگ یلهقب دو

منافق امثال  یادهعشکل گرفت، هر چند  هایبرادر و ها خاموش شده( حلقه زدند، کدورتوآل یهاهلل عل ی)صل یامبرپ

و  یوشدرخ ینهدعموم مردم م یول کردندیو توطئه مپایان عمر کارشکنی و بودند که تا  یگرانو د یعبداهلل بن اب

 خدا شدند. همراه رسول یگرفتار

ای که ب یکسالهت کره اسانند تربیاسالم را رشد دادند مکه انصار ر کندیم یشآنان را ستا یباز یلیمؤمنان خ یرام حال

 وداو را از شیر گرفته باشند.یعنی تمام توجه خودشان به اسالم بود تا فراگیر و گسترده ش

 رشد اسالم

ه کمتر از که مردمی ه وسیلبزیرا اسالمی که برتر و در اوج است چگونه سخن امیرمؤمنان علیه السالم بسیار مهم است 

همین  ت حال باران اسگذشت ، رشد کرد؟ به دیگر سخن اسالم خود مایه رشد دیگیک دهه از اسالم آوردن آنان می

لیه و عهلل لی اصل خدا تمجید از مردم مدینه و بیان کردن صفات برجسته آنان در سخنان رسومردم رشد کرده است؟ 

 ن عند الطمع زع وتقلوند الفعتکثرون انکم ما علمت آله نیز آمده است برای نمونه پیامبر عزیز به مردم مدینه فرمود: 
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 ۲3شوید.شوید و به هنگام طمع کاسته میشما به هنگام ترس افزون میدانم بی تردید آنچنان که من می

که  ه گونه ایببلند نظر بودند  ودهد مردم مدینه مردمانی شجاع نشان میای است و ستایش فوق العاده این جمله

یدند.امیر ورزع میشتر طمکردند و هنگام کمبودها بیرفتاری متفاوت با سایر مردمی داشتند که هنگام ترس فرار می

 مود:بیان فر دند ،مؤمنان در این حکمت دو عاملی که در مردم مدینه بود و با همان عوامل اسالم را رشد دا

 خشش آنانی و بگشاده دستی : نخستین صفتی که در مردم مدینه بود و سبب رشد اسالم شد، گشاده دست -۱

دن ماهر است ر نیزه زدگویند که بِاَیْدیهُم السباط: سِباط در اصلی به کسی میبود. امیر علیه السالم فرموئ: 

 داز ماهریزه اننچرا که خیلی لطیف است  ت . تعبیر علی علیه السالم در اینجا به معنای بخشندگی اس

اسالم  تواندمی ش است . بنابر این کسیو همین باز بودن دستها استعاره از بخشاست  هایش باز و رواندست

ویی در این کار سرد و از د بگذرا یاری کند که بخشنده و ماهر باشد. به راحتی بتواند در راه اسالم از اموال خو

 کارکشته باشد.

آهن به الط سساِّلط: هُم الفصیح و روشن الزم است. اَلسنِتَ فصیح؛ برای رشد اسالم زبان گویا ،ن گویا و زبا -۲

شنی و احتی و روبه رو  ردکه ابهام نداشود یعنی سخنی که وقتی به زبان نسبت داده میگویند و رنده تیز و ب

 رساند .مقصود خود را میزیبایی 

پیامبر صلی  دوری از وختالف های نیکوی شان ، اولین شعله اکرد : انصار با همه خصلت البته یک نکته را باید گوشزد

 در جانشین کردن یه و آله علاهلل علیه و آله را پس از رحلت پیامبر در سقیفه روشن کردند و سفارش رسول خدا صلی اهلل

ن تنه را آنان روشچه آتش فد. اگرفه گردهم آمدنریاست امت در سقیامیرمؤمنان علیه السالم را نادیده گرفتند و با ادعای 

  م آن نیست.رای تداوضمینی بها قرار دارد و تهای نیکو در معرض آسیبکردند. بنابر این باید به یاد داشت که خصلت

 

 ها پیام

 ـ رشد اسالم به توجه به همه جانبه مسلمانان وابسته است. ۱

 ین سبب رشد اسالم خواهد شد. ـ کار فرهنگی و فعالیت اقتصادی در راه د۲

 در امان نیست. هالغزشنیازمن مراقبت بیشتر است و از ها ـ بهترین خصلت3
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 لَغَلَبَتْهُم الضِّبَاعُ کَادَتْهُمُ [لَوْ] ثُمَّ بَیْنَهُمْ فِیمَا اخْتَلَفُوا قَدِ لَوْ وَ فِیهِ یَجْرُونَ وَداًرْمَ أُمَیَّةَ لِبَنِی إِنَّ /464حکمت 

ان، دهان لبه بر آنتازند و اگر در بین خود اختالف ورزند، کفتارها برای غبنی امیه را فرصتی است که در آن می

 گشایندمی

 هاواژه

 ابقهان مسمرود: از ریشه ر و د به معنای طلب کردن و در اینجا اسم مکان ساخته شده به معنای مید

 الضباع: کفتار

 نکته بالغی :

اخته سسم مکان یشه اریشه مرود، رود است که به معنای طلب کردن و مهلت داشتن است حضرت در اینجا از این ر 

ن نهایت آ ودن است شمیدان مسابقه و تمرین اسب سواری است. در میدان مسابقه هدف پیروز به معنای رود که مَ

و تاز به  ا در تاخترحکومت بنی امیه  علیه السالم شدن مسابقه است. امیر مؤمنانها و تمام برنده شدن یکی از اسب

یمانه اند و برای همین هم سید رضی آن را پسندیده و در قسمت جمالت حکها تشبیه کردهمیدان تاخت و تاز اسب

 حضرت آورده است.

 توضیح:

 ۲4گر معرفی فرموده است.بنی امیه را پادشاهانی دنیا طلب، ستم پیشه خون ریز و فتنه امیرمؤمنان علیه السالم بارها،

ف در یاما نکته لطداشت. دانست، برحذر میمی۲5بنی امیه که فتنه ای کور و تاریک ترسناک و یاران خود را از فتنه 

اختالف را شناسی حکومت بنی امیه است که علت کوتاهی حکومت بنی امیه پیشگویی همراه با آسیب 464حکمت 

ی مثل یوقتی اختالف بیفتد الزم نیست حیوان قومیان حکومتیان دانستند. تعبیر به غلبه کفتار بر آنان هم زیباست یعنی 

 برد. را از بین میکند و حکومت ت به راحتی حمله میهم که چندان قوی نیس کفتاربلکه شیر و گرگ حمله کند 

 سر انجام پیشگویی

ها را به وجود های احد و بدر و دیگر درگیریدا بودند و در برابر پیامبر جنگبنی امیه که روزگاری دشمن رسول خ

های کلیدی حکومت اسالمی را سال پس از رحلت پیامبر عزیز به حکومت بازگشتند و نقش 30آوردند در کمتر از 

ن علیه السالم خود را در دوران خلفا به عنوان فرماندار شام و پس از ماجرای صلح با امام حسمعاویه  .تصاحب کردند

 بود، امیر مؤمنان )علیه السالم( در روزگاری که معاویه حاکم شام  خلیفه خواند و خالفت را به روش پادشاهی ادامه داد.

 ای دیگر شبیه به همین حکمت از امیر مؤمنانجملهها به وقوع پیوست .را پیشگویی کرد که تمام آنآینده بنی امیه 

  ۲6 اند.ه است که سرانجام نابودی بنی امیه را به اختالفات درونی آنان پیوند زدهعلیه السالم صادر شد

                                                 
 های االرشاد، الفتن و منابع دیگرو در غير نهج البالغه در کتاب 158و  105، 93، 98، 87های نهج البالغه خطبه 24
 .93نهج البالغه خطبه  25
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را کنار زد و به یزید بن ولید های درونی رو به زوال نهاد . ابراهیم بن ولید برادرش با درگیریو سرانجام هم بنی امیه 

ها ابراهیم را کنار زد و در همین اختالف ،جای او نشست و چندی نگذشت که مروان بن محمد معروف به مروان حمار 

بنی امیه را کنار زند و حکومت را به بنی  ، بنی عباس دستید به راحتی توانست با همابو مسلم که چندان قوی هم نبو

  عباس سپارد.

 ها پیام

 ها خواهد شد.ـ وحدت و انسجام سبب امتداد بدترین حکومت۱

 ـ اختالف میان سران سبب فروپاشی نظام خواهد شد. ۲

ت بنی امیه را به اختالفات به زیبایی فرجام شکس علیه السالم  گر بود، امیرباید واقع هادر تحلیل حوادث و واقعهـ 3

 سازد. مرتبط می درونی
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 463حکمت 

 الدُّنْیَا خُلِقَتْ لِغَیْرِهَا وَ لَمْ تُخْلَقْ لِنَفْسِهَا

 یرخودش آفریده شد نه برای دنیا دنیا برای غ

 توضیح:

ر هم آمده است . دیبایی فرابه زغه البالهای امیر مؤمنان علیه السالم ، نگاه به دنیاست که در نهج نگاهیکی از زیباترین 

  ده است.شتبیین  مندی از آنعلیه السالم حقیقت دنیا و چگونگی بهره سراسر سخنان علی 

 کند، میندعوت نیا بودن نسبت به د تفاوتبی از دنیا، عزلت وگیری امیر مؤمنان )علیه السالم( به کناره 463در حکمت 

مشورت  فروشز گلریدن گلدان ام و برای خرویوقتی به گل فروشی می برای مثالدهد.بلکه ماهیت دنیا را نشان می

ناسب مرای باغچه بطبیعی است گلی که رتمان؟ یا آپا خواهی؟باغچه؟ باغ وکجا می پرسد: برایگیریم ، از ما میمی

واهد خوزان خشک سر زیر آفتاب ددر سایه مناسب است و یا گلی که برای آپارتمان  آورد است در آپارتمان دوام نمی

 است.  ها هم مناسب مناطق هوایی هستند . خرما در گرمسیر و گردو در مناطق سردسیر ثمربخششد. درخت

زم است و فرشی ال یی رورای رفتن به کوه بروی کفش مناسب کوهنوردی و برای راه رفتن در اتاق دمپامثال دیگر: ب

 خردی است چرا که هر کدام را برای  کاری ساخته اند. استفاده هر کدام به جای دیگری،بی

اند بلکه برای غیر ریدهافا نیدنیا اصلی نیست، بدل است. دنیا را برای دنی فرمودامیر علیه السالم  حال در این حکمت

 به کمال ای رسیدننیاز است ، برقله برای رسیدن به خودش آفریده شده است. پس همانگونه که کفش کوهنوردی 

نیا توقف ددر ی که سید.کسررسیدن به سرای جاوید باید بر دنیا سوار شد و از آن بهره گرفت تا به آخرت انسانیت و 

کس آن را وا کند وهایش را پاک میکند، گِلهایش را تمیز میدر پایین کوه کفشکه کند مانند کوهنوردی است می

سالمت بدن  بی روح ونند شادارسد و از فواید کوهنوردی مادارد.چنین فردی هرگز به قله نمیزند ولی قدمی بر نمیمی

 د.کنمی ورزد و به دیگران فخر فروشینخواهد شد و تنها به کفش تمیز خود عشق می برخوردار

 مندی از دنیابهره

اگر دنیا برای خودش آفریده نشده است و آفرینش او مجازی است، چگونه باید در این دنیا زیست؟ در روایتی از رسول 

شده اید و دنیا براى شما آفریده شما براى آخرت آفریده شده ؛۲7 إنَّکُم خُلِقتُم لآِلخِرَةِ، وَالدُّنیا خُلِقَت لَکُم خوانیم:خدا می

ایم باید کارهای آخرتی انجام دهیم، نیکی کردن به دیگران، محبت ورزیدن بنابر این وقتی برای آخرت خلق شده است.

فرجامی است.پس دارد، راه رسیدن ما به سعادت و نیکدارد و دوست نمیو شناخت تمام چیزهایی که خدا دوست می

امام سجاد علیه السالم در دعای بسیار زیبایی با کالمی شیرین از .ها نکردباید مراقب بود و خود را فدای آنچه رفتنی

 خواهد:خدا می

 ءما فَنارَعِهِاللّهُمَّ ومَتى وَقَفنا بَینَ نَقصَینِ فی دینٍ أو دُنیا فَأَوقِعِ النَّقصَ بِأَس
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همانى قرار بده که زودگذرتر بارخدایا! هر گاه میان دو نقصان، یکى در دین و یکى در دنیا، قرار گرفتیم، نقصان را در 

 است

ر دنیا مانند ه کاستی دکدارد یها را در دنیا قرار دهد با زبان لطیف عرضه مکه از خدا بخواهد کاستیحضرت به جای آن

 ماهیت دنیا زودگذر است و تحملش آسان تر.

 : ده استنمونه ای از کارهای آخرتی که باید در دنیا بهره گرفت در آیاتی از قرآن فهرست ش

( 4) وَالَّذِینَ هُمْ لِلزَّکَاةِ فَاعِلُونَ ( 3) وَالَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (۲) الَّذِینَ هُمْ فِی صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (۱) قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

وَرَاءَ ذَالِکَ  (فَمَنِ ابْتَغَى6ا مَلَکَتْ أَیْمَانهُُُمْ فَإِنهَُُّمْ غَیرُُْ مَلُومِینَ)(إِلَّا عَلىَ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ م5َوَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ)

(أُوْلَئکَ هُمُ 9صَلَوَاتهُِِمْ یحَُُافِظُونَ) (وَ الَّذِینَ هُمْ عَلىَ 8(وَ الَّذِینَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُونَ)7فَأُوْلَئکَ هُمُ الْعَادُونَ)

 ۲8(۱۱(الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِیهَا خَلِدُونَ)۱0ارِثُونَ)الْوَ

(و 3ه از بیهوده رویگردانند، )ک(و آنان ۲اند، )(آنان که در نمازشان ترسان و فروتن۱براستى که مؤمنان رستگار شدند، )

ران یا مگر بر همس (5اند، )[ نگهدارندهحرامو آنان که شرمگاه خود را ]از  (4اند، )[ را دهندهآنان که زکات ]مال خویش

ز [ بجوید، اینان ااد کردیم(پس هر که افزون از این ]که ی6[ سرزنش نشوند، )کنیزان خویش، که ]براى آمیزش با آنان

 -در نمازهاى خویش نگهباننب(و آنان که 8اند، )(و آنان که امانتها و پیمان خویش را نگهدارنده7اند، )حد درگذرنده

 (۱۱) (که بهشت برین را به میراث برند و در آن جاویدانند.۱0بران، )(ایشانند میراث9، )-کنندمواظبت مى

 سورة قصص  55و یا در آیة 

 مْ عْمَالُکُمْ أَوَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَکُ

 ا.گویند اعمال ما برای ما و اعمال شما برای شمگردانند و میروی بر میای بشنوند از آن چون سخن بیهوده

 خوانیم سورة واقعه در وصف اهل بهشت می ۲5و یا در آیة 

  إِلَّا قِیلًا سَلَامًا سَلَامًا لَا یسْمَعُونَ فِیهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِیمًا

 ز سالم و درود نیست شنوند و نه سخن گناه آلود سخنی جای میدر آنجا نه بیهوده

باید  یا ین در دنابر اکرده است بن و آیات دیگری که وصف اهل بهشت است  همگی فضای مقصد و مقصود ما را ترسیم

ار از صلح و ضایی سرشیی ، فای زیست که برای آن فضای پیش رو آماده شد: فضایی به دور از لغو و بیهوده گوبه گونه

 عبادت خالصانه که در نماز خاشعانه تجلی کرده است.صفا و فضایی آکنده از تالش و 

 ها:پیام

 ها برای انتخاب راه درست مؤثر استآگاه سازی و بیان واقعیت  .۱

  زندگی مؤمنانه باید مطابق زندگی در فضای بهشتی تنظیم شود.  .۲
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 فِیه بِحُسْنِ الْقَوْلِ  رُبَّ مَفْتُونٍ  /46۲حکمت 

 دیگران فریفته شوندچه بسیار کسان که از ستودن 

 واژه:

 امتحان شده، آزمایش شده، شگفت زده،مفتون: اسم مفعول از ریشه ف ت ن به معنای 

 توضیح :

، فرزند، پست و مقام همگی وسیله آزمایش هستند.چه های گوناگون است. ثروت و داراییآزمایشها و دنیا محل امتحان

جدا شدند.  به خاطر محبت فرزند از معصومین علیهم السالملسالم که اهل بیت علیهم ادار دوستپدران متدین و بسیار 

مرگ فرزند نسبت به خداوند بدبین شدند. و چه بسیار انسان ها که برای  و یاکه به خاطر بیماری  یهایچه بسیار انسان

. به هر ترتیب، در های دینی و انقالبی خود کشیدند و برخی هم سربلند بیرون آمدندحمایت از فرزند، دست از ارزش

آمده است که ریشه آن فاء و تاء و نون است که اصل آن برای ذوب کردن طال و نقره به  واژة مفتون 46۲حکمت 

وسیلة آتش به کار رفته است و آن گاه در معانی مختلفی استفاده شده است که چکیده تمامی معانی ، امتحان و آزمایش 

 است.

رود یعنی گویی آنچنان آزمایش و ء و تاء و نون است به معنای دیوانه هم به کار میمفتون که اسم مفعول از همان فا

دهد. فریفته نیز به همین معناست که در تصمیم گیری شود و عقل از سر میامتحان سخت است که شگفت زده می

بسیار کسانی که از کالم نیکو تواند از خرد خود بهره ببرد. بنا بر این، جملة ربّ مفتون بحسن القول فیه یعنی چه نمی

 دهند. شوند و عقلشان را از دست میفریفته می

و ها واقعی است و تمجید هاتعریفپندارند زیرا میشود، خیلی زیباست که چاپلوسی و مدح بیهوده سبب زوال عقل می

خوان نمونه دانشجوی درسافتند. برای ها دور میشود و از واقعیتآهسته آهسته توهم بر اندیشه آنان چیره می

دارد و همین امر سبب توقف وی دانند از مطالعه دست بر میبنابرتمجیدهای دیگران که خوش استعدادی او را کافی می

خواهد شد. و یا کسی که فعال و اهل کار و تالش است، از تعریف و تمجیدهای دیگران که دست به هر چه بزند، طال 

 شود.ماند و سر انجام ورشکست میشود و از تالش باز میتالش نیست، فریفته میشود و نیازی به این همه می

 اال تا نشوی مدح سخنگوی 

 که اندک مایه نفعی از تو دارد  

 که گر روزی مرادش بر نیاری

 دو صد چندان عیوبت بر شمارد   

کند نیز از ضعف انسان استفاده میاران نیست بلکه دشمن همیشه از سوی دوستان و طرفدحسن القول که نکته مهم آن

دهد تا از تالش و کوشش باز مانند. برای نمونه های مثبت ، افراد ساده دل را فریب مینمایی برخی ویژگیو با درشت

معاویه گفت: سزا نیست که هاشمى، بخشنده نباشد و امَوى، بردبار نباشد و زبیرى، شجاع و روزی معاویه گفت: 
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هاشم، آن خواهد که بنىخدا او را بکشد! مى»السالم رسید. فرمود: شد.این سخن به امام حسین علیهمخزومى، متکبّر نبا

امیّه، بردبارى کنند و محبوبِ مردم شوند و خاندان زبیر، شجاعت قدر ببخشند که هر چه دارند، از دست بدهند و بنى

 ۲9«.شوندمخزومیان، تکبّر کنند و منفورِ مردم  و ورزند و از میان بروند

های معاویه ، تمام سخنانی که معاویه گفته بود، حرفهای نیکویی بود ولی سیدالشهدا علیه السالم با شناخت ریشه حرف

 هاشم را از فریفته شدن باز داشت.بنی

شوند امیه بردباری کنند تا محبوب مردم هاشم آن قدر ببخشند که هر چه دارند، از دست بدهند و بنیخواهد که بنیمی

 ند.و خاندان زبیر، شجاعت ورزند و از میان بروند و فخرومیان، تکبر کنند و منفور مردم شو

 ها:پیام

 های دیگران را باید با تامل شنید و تحت تاثیر قرار نگرفت.ها و حرفـ قضاوت۱

 شود.ـ و تعریف و تمجید بیهوده مایه زوال عقل می۲
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 الْغِیبَةُ جُهْدُ الْعَاجِز/  46۱

 غیبت کردن، نهایت کوشش فرد ناتوان است. 

 ها:واژه

 جهد: نیرو، توان، نهایت کوشش

 عاجز: اسم فاعل از ع ج ز به معنای ناتوان

 توضیح :

کند و از وت میدع کارهای پسندیده )معروف(ه بهای دینی انسان را آموزه دین و اخالق پیوند ناگسستنی دارند .

 پشت سرعنی یغیبت کردن ردن است. کرفتارهای زشت اخالقی، غیبت دارد. یکی از باز می (منکرکارهای ناپسند )

شت ارد را پان دوست ندسخنی که انس و به تعبیر دیگراست و یا رفتارش را برای دیگری بازگو کردن زدن حرف کسی، 

 سرش برای دیگران بگویند.

 روش اسالم برای دوری از غیبت کردن

 های مختلفی دارد :دگی از غیبت کردن روشاسالم برای بازدارن

 تصویر سازی از حقیقت غیبت:الف. 

حقیقت  ونه قرآنای نمکند. برنخستین روش اسالم آن است که واقعیت رفتار ناپسند را آنچنان که هست، تصویر می

 داند: غیبت کردن را خوردن گوشت برادر مؤمن می

 30یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهوَ ال یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ 

-یمدست بر  یگراندتصور خوردن گوشت انسان نفرت آورد است و کسی که به این حقیقت توجه کند از غیبت کردن 

 دارد.

ر از اثر بیماری خوره در بدن و یا حدیث پیامبر عزیز صلی اهلل علیه وآله که اثر غیبت کردن در نابودی دین را سریعت

بنابر این کسی که به دین خود حساس است از هر گونه سخنی که شائبه غیبت داشته باشد،  3۱انسان تصویر کردند.

 کند.پرهیز می

 بیان مجازات الهیب. 

دن را آخرت است . مانند روایاتی که غیبت کر دومین روش بازدارندگی از غیبت، بیان کردن مجازات الهی در سرای

 به غیبت شونده و یا 33و یا واگذاری پاداشِ تمامی کارهای نیک در سرای قیامت  3۲دانندمیهای جهنم سگ خورِشِ 
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نماز بر البته پذیرفته نشدن نماز به معنای نماز نخواندن نیست بلکه 34شود. روز می 40نپذیرفتن نماز و روزه به مدت 

-ولی نمازش نماز حقیقی نیست و آثار نماز خواندن را در نمیب است انسان در هر حالتی حتی هنگام غیبت کردن واج

به هر حال مجازات الهی در انتظار کسی است که نسبت به آبروی دیگران بی تفاوت است و به راحتی پشت سر یابد.

 زنددیگران حرف می

 پیآمد شناسیج . 

لیه عام صادق یثی امآمدهای دنیوی غیبت است. از جمله در حدسومین روش بازدارندگی از غیبت کردن، شناخت پی

 سرودهب سعدی ست که جناشود؛ این همان مهفومی ا: غیبت نکن که از تو غیبت میلَا تَغْتَبْ فَتُغْتَبفرمود:  السالم 

 است.

 هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد 

 گمان عیب تو پیش دگران خواهد بردبی   

خودش  و آبروی کرامت برای حفظبر افرادی که اعتقاد دینی آنان سست است، مؤثر خواهد بود چرا که این روش حتی 

ه نیز وی شنوندیختن آبررکند در کسی که آبروی دیگران را هر جا بازگو میزیرا دهد اجازه غیبت کردن به کسی نمی

ت کردن رابر غیبگان در بآورد و اگر همنمیفراهم باکی ندارد برای همین انسان عاقل فضایی برای بدگویی دیگران 

 دیگران مقاومت نشان دهند، بدگویی پشت سر دیگران اندک خواهد شد.

 آگاهی بخشید. 

-دن لذت میغیبت کر رخی ازکار مبارزه با غیبت کردن آگاهی بخشی از حقیقت این رفتار ناپسند  است. بچهارمین راه

ه خاطر حجم بننده را غیبت ک وباره دیگران دارند که بقیه از آن آگاه نیستند کنند اطالعاتی در برند زیرا احساس می

غبت به ررفی شود انه معستایند اما اگر در جامعه حقیقت غیبت کردن به عنوان روشی ذبوحانه و حقیراطالعاتش می

ر دداند.فرد ناتوان می ویِرنی غیبت کردن را نهایتِ 46۱شود. امیرمؤمنان علیه السالم در حکمت غیبت کردن کاسته می

ود پیش خهای ستهدن خواداند که حتی جرأت بیان کرحقیقت امیرمؤمنان غیبت کننده را فردی درمتنده و ناتوان می

  گوید.دیگران را ندارد و از این رو پشت سر افراد سخن می

 هاپیام

 کنند.های قوی و مصمم غیبت نمیـ انسان۱

 های متعدد انجام داد. روشـ نهی از منکر را باید با ۲

 ـ کسی که برای خودش ارزشی قائل است، اهل غیبت کردن نیست. 3
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 الْحِلْمُ وَ الْأَنَاةُ تَوْأَمَانِ یُنْتِجُهُمَا عُلُوُّ الْهِمَّة/  460حکمت 

 شوند.بردباری و درنگ کردن دو همزادند که از بلند همتی زاده می

 ها:واژه

 دارد.که نفس را از غضب کردن باز می الحلم:بردباری، نیرویی

 ورزیدن ثبات داشتن، مخالف شتاب آرام بودن،االناة:درنگ کردن،

 توضیح :

د نشناسمیکمتر د اما چگونگی به دست آوردن صفات خوب را ندانارزش برخی رفتارها و صفات خوب را می هاانسان 

توان خوش اخالق شد و خوی پسندیده خود را در نه می.برای نمونه خوش اخالقی نزد همگان پسندیده است ولی چگو

ولی  همت برای عبادت خوب است شد؟توان منظم نظم در کارها مطلوب است ولی چگونه میهر حالت نگه داشت؟ 

توانیم با عبادات انس بگیریم و روحیه عبادی را در خود حفظ کنیم؟چرا گاهی کار خوب را پس از مدتی چرا کمتر می

شود و اش نازک میشود اما پس از چند روز شاخهمیند و سبز هم کاربذر گیاه که در باغچه مییم؟ مانند کنترک می

آب، نور و یا خاک و هوا برای آن گیاه مناسب نیستند. کشاورز کارکشته در چنین مواردی رود. چرا؟ چون گیاه از بین می

کند.بنابر این باید روش اصلی کشت بذر و تر جلوگیری میکند و با اصالح شرایط از زیان بیشمیمشکل را شناسایی 

 پرورش آن را فراگرفت.

 منشأ صفات نیک

-و نیرویی است که انسان را کنترل میبه معنای قدرت نگهداشتن نفس از فوران کردن غضب است یا بردباری م حِل 

-در گفتگوهای روزمره گاه گفته میش را نگهدارد. دخو ،عصبانیت هایِ در بزنگاهشود که به کسی گفته میحلیم کند. 

  رود.ای از کوره در نمیشود فالنی ظرفیتش خوب است یعنی حلم او آنچنان زیاد است که در برابر هر حادثه

انسان  کند، خردورزی اوست.زیرا یکی از عواملی که انسان را بردبار می رود.عقل هم به کار میگاهی به معنای حلم 

 فیتش زیاد است.عاقل ظر

به  . اناةدر برابر شتابزدگی استاست که به معنای تثبّت و أناة نیکوی دیگری که در این حکمت وجود دارد؛ صفت  

را در بهترین زمان انجام دهد. کار برای رسیدن به مقصود،تا بلکه تامل و درنگی است معنای کندی و تنبلی نیست 

 گیرد.اندازد ولی تمام مهلت را در نظر میودش به تأخیر نمیکار را از دقت خ انسانی که تأنّی دارد

ظرفیت داشتن و بردباری کردن و دیگری، درنگ کردن و بنابر این دو صفت نیکو در این حکمت بیان شده است: 

 شتابزده عمل نکردن 

کو در انسان محکم و که این دو خصلت نیعلی علیه السالم ریشه این دو صفت همزاد را بلند همتی دانست و برای آن

 استوار شود، باید همت بلند داشت.
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 رابطه  بردباری و آرامش با بلند همتی

که مسائل ریز و حقیر و از این رو  کنندنگاه میبه افقی دور دست  دن به مقصود خود ، های بلند همت برای رسیانسان

بینند. کودکانی که دوچرخه و گاه اصال آن را نمی شمارندناچیز می رند،وآاسباب عصبانیت و شتابزدگی را فراهم می

گیرند و هنگامی یاد نمی نگاه کنند، هرگز دوچرخه سواری گیرند اگر به پیش پای خود و رکاب دوچرخهسواری یاد می

مثال دیگر نادیده  پیش پای آنان است درگذرند.شوند که به دور دست بنگرند و از مسائلی که دوچرخه سوار ماهر می

آید زیرا هدف رسیدن به کربال در ایام رفتن مشکالت فراوانی است که در راه زیارت اربعین برای زائران پدید میگ

  مندی از فضیلت آن است .اربعین و بهره

 در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم 

 ها گر کند خوار مغیالن غم مخور سرزنش   

خشنودی خداست بنابر این کاستی مبلّغ دین هدف د دارد . برای نمونه این حکمت در مسائل مادی و معنوی کاربر

کند بلکه ظرفیت او را شنونده، اذیت و آزار غرض ورزان، تمسخر بدخواهان و کج فهمی مخاطب او را عصبانی نمی

  گزیند.کند و روش نیکوتری بر میکار بهتری درنگ میکند و برای یافتن راهبیشتر نمایان می

پولی، شتابزدگی و . برای نمونه هدف پزشک تندرستی بیمار است . از این رو کمئل مادی هم همین طور استدر مسا

کند تا بهترین و مؤثرترین درمان را برای بیمار انجام دهد. کند بلکه با بردباری درنگ میتابی بیمار او را عصبانی نمیبی

شوند تا سر های پی در پی سرخورده نمیدو عامل حلم و أناة است که از شکست موفقیت بسیاری از دانشمندان عامل

  انجام به موفقیتی بزرگ دست یابند.

م و أناة داشته است. حِل گویند: انوشیروان،. گویا به امیرمؤمنان علیه السالم میبسیار زیباست حکمتاین سبب ورود  

. کردمجازات نمی سریع از این رو خطاکاران را دن مشهور بوده است و کر یعنی پادشاه غیر مسلمان به بردباری و درنگ

انوشیروان را کافری بشمارد که اینگونه صفات برای او مؤثر نیست، دلیل وجود این دو  کهامیر علیه السالم به جای آن

هستند بردبار  ه طور طبیعی لمان خواه کافر بهای بلند همت خواه مسر این انسانببنا خصلت را ریشه یابی و بیان فرمود.

 کنند.و شتابزده عمل نمی

 ها:پیام

 فرا گرفت. ایاساسی و ریشه ـ هر سخن و رفتاری را باید۱

 است هر چند از دشمن باشد.  پسندیدهـ ظرفیت داشتن و شتابزده نبودن ۲

 شخصیت افراد را باید با تامل شناخت و به حدس و گمان بسنده نکرد.-3
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 یَغْلِبُ الْمِقْدَارُ عَلَى التَّقْدِیرِ حَتَّى تَکُونَ الْآفَةُ فِی التَّدْبِیرِ /459حکمت 

 شود.تقدیر )حق( بر حسابگری )ما( چنان چیره است که تدبیر، مایه آسیب می

 هاواژه

رفته سان اندازه گی اناوند براچه خدمقدار: مقدار بر وزن مثقال از ریشه ق د ر  به معنای اندازه گرفتن .در اینجا یعنی آن

 و حتمی کرده است.

ان برای خودش ت که انسیزی اسبه معنای اندازه قرار دادن. در اینجا به معنای آن چتقدیر: باب تفعیل از ریشه ق د ر 

 گیری کرده استاندازه

 ه ریزی، یی، برنامجواره، چپایان کار را دیدن،اندیشه کردن در عاقبت کارباب تفعیل از ریشه د ب ر یعنی تدبیر: 

 توضیح :

در این نهج البالغه به بحث قضا و قدر خداوند و تدبیر انسانی اشاره دارد.  35همانند حکمت شانزدهم 459حکمت 

 ی سترگ و امید آفرینی را بازگو کردند یعنی یکوتاه معناای در جملهشویم . امام حکمت زیبا با توحید افعالی آشنا می

 هست.چقدر خدا ات ما وجود دارد. به تعبیری در همه لحظ خدا در همة کارها و

 تقدیر و اختیار انسان

کند ولی با این همه ری میحسابگ ومشورت  ،انسان برنامه ریزیاما تقدیر الهی چگونه با اختیار انسان سازگار است؟ 
آیا در این صورت باید برنامه . تقدیر الهی چیز دیگری استو خواست  یابد زیراخواهد، دست نمیهمیشه به آنچه می

داشتن و حسابگری خود را کنار نهد؟ خیر چرا که انسان باید برنامه ریزی، مشورت و حسابگری کند اما نباید به خود 
 انسانکه تقدیر الهی بر حسابگری  مغرور شود و خود را همه کاره جهان هستی بداند بلکه باید به خدا توکل کند و بداند

گیرد براین نتیجه باور به حکمت امیرمؤمنان علیه السالم آن است که انسان در همه کار خدا را در نظر میط دارد. بناتسل
ماند و چنانچه های اعتماد به خود در امان میاز آسیببرد و از دگرسو کارهای خود را پیش می «ان شاء اهلل »و با جمله

داند در انجام کار خود شود چرا که می، افسرده و غمگین نمیمطابق برنامه و محاسبات خود به نتیجه دلخواه نرسید
شود هم انسان تالش کند چرا که . این باور سبب میکوتاهی نکرده است و آنچه رقم خورده است خواست خداوند است 

خدا از او تالش و کوشش را خواسته است و هم نا آرام و مضطرب نشود و آهسته آهسته خود را مطیع حضرت حق 
داند که باید برنامه بریزد ولی نقشه نهایی همانی است که خدا برایش داند و به تقدیرات الهی خشنود شود. انسان میب

حدیثی از امیرمؤمنان علیه السالم اندازه گیری کرده است.در احادیث دیگر نیز همین مفهوم نهفته است از جمله در 

؛ قَدَرها، با نیرو و 36بِالقُوَّةِ وَالمُغالَبَة المَقادیرُ ال تُدفَعُ » ان ترسیم شده است:انسهای جایگاه تقدیر الهی بسی فراتر از برنامه

 «گردندچیرگى دفع نمى

 شکل نشود مسعی تو کلید قفل 

                                                 
 تَذِلُّ اْلأُمُورُ لِْلمَقَادِیرِ حَتَّى یَكُونَ اْلحَْتفُ فِي التَّدْبِير  35
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 تقدیر به تدبیر تو باطل نشود  

 گر هر دو جهان خواسته باشند چه سود

 چیزی که خدا نخواست حاصل نشود.   

 ها:پیام

 کرد.پیش و بیش از هر چیز باید به خدا اعتماد و توکل  .۱

 ر فرما.ها را برای من مقدّاز برنامه ریزی از خدا خواست که بهترین تقدیر قبل و بعد .۲
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[ لْمِکَ دِیثِکَ فَضْلٌ عَنْ ]عِ ونَ فِی حَ وَ أَلَّا یَکُنْفَعُکَ یْثُ یَالْإِیمَانُ أَنْ تُؤْثِرَ الصِّدْقَ حَیْثُ یَضُرُّکَ عَلَى الْکَذِبِ حَ /458حکمت 

 عَمَلِکَ وَ أَنْ تَتَّقِیَ اللَّهَ فِی حَدِیثِ غَیْرِک

ح دهی و ست، ترجیود توسایمان آن است که راستگویی را ]حتی[ آن که به زیان توست، بر دروغ )حتی( آن جا که به 

 روا بداری. در گفتارت، فزونی بر کردارت نباشد و در سخن گفتن از دیگران، از خدا پ

 ها:واژه

 باب افعال از ریشه أ ث ر ، برتری دادی، مقدّم کردی، ترجیح دادیتؤثر: 

 زیادی، فزونیفضل:

 حدیث: سخن

 توضیح :

پیامبر ه همراه ک ایمان دعیانیی همراه بوده است چنانچه قرآن به مو مؤمن بودن از صدر اسالم با ادعاها داشتن ایمان

 فرمود:  ،بودندصلی اهلل علیه و آله 

 37قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمانُ فِی قُلُوبِکُمْ 

مان در یم زیرا هنوز ایاالم آوردهبلکه بگویید: اساید بادیه نشینان گفتند ما از صمیم قلب ایمان آوردیم بگو: ایمان نیاورده

 ایتان وارد نشده است.هدل

ن ال ااشهد  »تکسی با گفتن جمال وی نیست زبانادعای ایمان تنها به زیرا خواهد عالمت میو بنابر این ایمان نشانه 

ر اندیشة قرآنی ایمان د لکه مفهومبشود نمیمؤمن  « ولی اهلل اعلی انّ محمداً رسول اهلل و اشهد  اله اال اهلل و اشهد انّ 

ی و التزام باور قلب ها آورده است، همراه باهدایت انسان براییعنی تصدیق حقایقی که پیامبر عزیز از سوی خداوند 

 داند، بهانه میؤمن خدا را یگشود. انسان ممیمتجلی وی در رفتار انسان است و ایمان باید در قلب جایگاه پس  . عملی

-اوند توکل میلکه بر خدکند بیبازی تکیه نمدارد و در رفتارش نیز بر پیوند خویشاوندی و رابطهباور قلبیدا یگانگی خ

 جوید .کند و تنها از او مدد می

 های ایمان:نشانه

 های ایمان را بیان فرمود از جمله: برخی از نشانهامیرمؤمنان در این حکمت 

که ها راستگو هستند ولی مؤمن کسی است که حتی در شرایط سخت انساخیلی از ـ ترجیح دادن راستگویی: ۱

گیرد و شخصی انی که خانه ندارند تعلق میبه کس متر زمین ۲00به زیان اوست نیز راست گوید. برای نمونه راستگویی 

انواع توجیهات را  دهد ولی اگر مؤمن نباشدگوید و زمین را از دست میمتری دارد . اگر مؤمن باشد راست می 60خانه  
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گویند بنابر این در حقیقت من خانه ای ندارم و با متر خانه را خانه نمی 60گوید کند و با خود میبرای خودش درست می

نْ تُؤْثِرَ گیرد . چنین شخصی مؤمن نیست زیرا علی علیه السالم فرمود: َ همین توجیه دروغگویی خود را نادیده می

 کَ عَلَى الْکَذِبِ حَیْثُ یَنْفَعُکَ الصِّدْقَ حَیْثُ یَضُرُّ

فِی حَدِیثِکَ فَضْلٌ عَنْ وَ أَنْ لَا یَکُونَ عبارت دومین نشانه ایمان، دقت در سخن گفتن است .: ـ هماهنگی گفتار و رفتار۲

زدن بیش از عمل کردن چیزی نگوید. به دیگر سخن انسان مؤمن گفتارش  به معنای آن است که در حرف کَمَلِعِ

  شود.گوید . وعده دروغین در کالم او دیده نمیدهد سخن میمطابق رفتارش است و تنها بر اساس آنچه انجام می

در اینجا به جای عمل، علم .  وَ أَلَا یَکُونَ فِی حَدِیثِکَ فَضْلٌ عَنْ عِلْمِکَ این عبارت گونه دیگری هم نقل شده است. 
یعنی تنها چیزی را هایش نباشد.نشانة مؤمن آن است که حرف زدنش بیش از دانستهآمده است. در این صورت دومین 

مؤمن شود.بیهوده کم می و حسابهای بیداند و بلد است. اگر این نشانة مؤمن فراگیر شود حرفواقعاً میگوید که می
خوانیم: اللهم انی گوید . در دعایی از امام سجاد علیه السالم میصص الزم ندارد سخن نمیوقتی در زمینه سواد و تخ

 38که در مسائل علمی سخنی ندانسته بگویم.برم ...از این؛ بارالها به تو پناه میبِغَیْرِ عِلْم نَقُولَ فِی الْعِلْمِ  اعوذُ بک ....اَن

رف خوب حولی   زننددر مسائلی که تخصص ندارند، خوب حرف میچه بسیار کسانی که ادعای ایمان دارند ولی 
 زنند. نمی

ام ت که هنگی اسمؤمن کس ـ رعایت حال دیگران: سومین نشانة اهل ایمان دقت در سخن گفتن از دیگران است.3

یث دتقی فی حأن ت زند:نمی آورد و هر حرفی را در نبودِ آنانیاد میخدا را در ، دوست و همکار فامیلسخن گفتن از 

 غیرک

گران را حرف دیه کسی است کمؤمن  است .سخن دیگران مفهوم دیگر این جمله، امانت داری هنگام بازگو کردن  

  کند.نمی آن کمافزاید و یا چیزی از نمی آنچیزی به و  کنددقیق نقل می

 ها پیام

 ـ مؤمن بودن به حرف زدن نیست.۱

 . استنمایان و رفتار باور قلبی به خداوند در سخن گفتن  اعتقاد وـ۲

 های دقیق و منصفی هستند.ـ اهل ایمان انسان3
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 لَّا بِهَاأَلَا حُرٌّ یَدَعُ هَذِهِ اللُّمَاظَةَ لِأَهْلِهَا إِنَّهُ لَیْسَ لِأَنْفُسِکُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِیعُوهَا إِ/  456حکمت 

شود که این ته مانده غذا در دهان را براى کسى که در خورِ آن است، وا نهد؟ به راستى که اى یافت نمىدهآیا آزا
 هاى شما را بهایى جز بهشت نیست. پس، آنها را جز به بهشت مفروشید.جان

 هاواژه

 آزادمرددر اینجا آزاده، مرد آزاد در مقابل برده،  حرّ:

 دهان، بازمانده چیز کم.بازمانده غذا در ه:ماظَاللُ

 کند ،بها، قیمت،ارزش.اسم است براى چیزى که فروشنده در مقابل فروختن جنس یا چیز ارزشمندى دریافت مى ثمن:

 توضیح:

ارزشی دنیا را نشان ترین استدالل، ارزشمندی انسان و بیجمالت امیرمؤمنان علیه السالم که با لطیفیکی از زیباترین 

 داند.را دشوار نمیخواند و رسیدن به مرحله آزادگی السالم همگان را به آزادگی فرا می دهد.امیر علیهمی

 ارزش دنیا

دهد. لماظة ته ماندة ارزشی دنیا را با لفظ لماظة نشان مینهایت بی استدالل علی علیه السالم ساده و لطیف است. امام،

همیشه سودمند . از طرفی بیرون انداختن آن بخش نیستخوشمزه و نیرو خوردن آن  ماند ومیکه الی دندان  ستغذا

 .تر استو راحت

کند تا باالخره با زبان یا  مسواک انسان را درگیر خودش میچقدر بماند، الی دندان اندکی گوشت یا سبزی تصور کنید 

امیر علیه کند. حال می و نخ دندان بیرون انداخته شود و همین ذره ناچیز تا بیرون انداخته نشود، فکر آدمی را مشغول

بریم، به زیبایی حکمت پی میر دهان را استعاره از دنیا آورده است. هم اینک دغذای ارزش السالم همین باقی ماندة بی

 . هنر نیست و از سویی دشوار نیست تا نیازمند تشویق دیگران باشددل کندن از ماندة الی دندان 

است و برای کسی که موفق شود نگاهش را به دنیا تغییر دهد و آن  دنیا آورده حال حضرت همین ته مانده را استعاره از

 نامه آزادگی صادر کرده است.را ته مانده غذا ببیند، تشویق

 ارزش انسان

هر کاری که سبب شود ارزش تصور ناشدنی است و از این رو داند که امیر علیه السالم ارزش انسان را بهشتی می

 سورة توبه:  ۱۱۱ای است به آیه این سخن حضرت اشارهانسان کاسته شود، نارواست. 

 مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ  إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى

 بهشت برای آنان باشد خریده است. که ها و اموالشان را به بهای آنتردید خدا از مؤمنان جانبی
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. و خریدار هم خداست؛است؛ قیمت: بهشت است انسان ی یجان و دارا کاال:دقت در این آیه بسیار زیبا و صریح است: 

 تضمین شده است. بنابر این هم قیمت باالست . هم وعده خریدار 

ها درست زندگی کنند کردند تا انسانکوشش می معصومین علیهم السالم همواره با تبیین حقیقت دنیا ، آخرت و انسان

در روایتی نسبتا طوالنی امیرمؤمنان علیه السالم از فرصت بهره و ارزش خود را پایین نیاورند و خود را ارزان نفروشند. 

یه السالم هایی از دنیا را برای صحابی باوفای پیامبر جناب جابر بن عبداهلل انصاری بیان کردند. امام علجستند و حقیقت

های حضرت لذت.روزی جابر را دیدند که آهی بلند از دل بر کشید حضرت فرمود: برای دنیاست؟ جابر جواب داد: آری 

سپس حقیقت هر .دنیا را هفت نوع تقسیم کرد: خوردنی، نوشیدنی، پوشیدنی، آمیزشی، سوار شدنی، بوییدنی و شنیدنی 

ها ها عسل است که بزاق حشره است، ارزشمندترین بوییدنید: لذیذترین خوردنیها را بیان فرمود: مثالً فرموکدام از این

جابر بن عبداللَّه  کشد.آه نمی هادنیایی با این ویژگیآهوست پس هیچ خردمندی برای  مشک است که خون نافِ 

 39به بعد هرگزدنیا بردلم خطور نکرد.زمانگوید: به خدا سوگند از آنمى

همواره انسان  ن کرد تای تبییالسالم در این حکمت ارزش دنیا و ارزشمندی انسان را به گونه استداللامیرمؤمنان علیه 

های ت به تالشر در بهشه بهتدر مسیری گام بردارد که بر بهایش افزوده شود . این نگاه، انسان را برای یافتن جایگا

هایش اند که بدیرا میزکند نت به دیگران کمک میکند و  بدون مدارد و چنین انسانی کم کاری نمیخالصانه وامی

ی ی را براجتماعاهای بهشت است و هرگونه بی توجهی سبب کاهش مقام او در سرای جاویدان خواهد شد.مسئولیت

یز در دفتر نرساندش  ا یاریکند تگیرد و از هر گونه هیاهو و تبلیغات و نام و شهرت پرهیز میرضای خدا بر عهده می

در مسیر  ز اضطرابادور  و بهوست ثبت شود.این است نگاه علی )علیه السالم( به دنیا : ساختن دنیایی زیبا حضرت د

 آخرت 

 ها:پیام

 رفتار بهتر در دنیا نیازمند شناخت حقیقت انسان و دنیاستـ ۱

 ست.های محسوس ماندگارتر اهای معنوی با تمثیلتبیین حقیقت-۲

  برای انسانی زیستن اوست.ی ارزش بخشیدن به انسان راه-3
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 457حکمت 

 مَنْهُومَانِ لَا یَشْبَعَانِ طَالِبُ عِلْمٍ وَ طَالِبُ دُنْیَا

 دو سیری ناپذیرند که هرگز 

 واژه

 شود.منهوم : از ن ه م ، پرخوری که هیچ وقت سیر نمی

 : توضیح

ها نقل شده است که در آن4۱و امام صادق علیه السالم 40این حکمت با اندکی تفاوت ، از پیامبر صلی اهلل علیه و آله 

آمده است. بازگو شدن همین مفهوم به وسیله معصومین ، بیانگر اهمیت توجه به « طالب دنیا» به جای « طالب مال»

 این دو موضوع است.

 دانش سیری ناپذیر

 از اینود. اشباع ش است تا معلومی دیگرکند ، مجددا نیازمند روح وقتی غذای خود را دریافت میعلم غذای روح است و 

د هستند هولی جدیردن مجکافرادی که در پی علم هستند و جان آنان با علم آمیخته شده است همواره در حال حل  رو 

که امروز  ز مطالبییاری اآید. در طول تاریخ بسو هر مجهولی که برایشان حل شود ، مجهول دیگری برایشان پدید می

دیگر از دن با یکحبت کرصمعلوم است برای پیشینیان ما نامعلوم بوده است. مثال پرواز انسان در آسمان، برای ما 

ای بشری و ها دانشقرآن ب تبیین فقهی مسائل جدید مانند بیمه و بانک و .. ، تفسیر علمی آیاتها دورتر، کیلومتر

ن است شتگاتر از گذیار بیشکه معلومات بشر بسبا اینمواردی از این دست روزگاری از مجهوالت بشر بوده است . اما 

رآمد بوده ر دانش سی که دلحظات پایانی عالماندر میان عالمان همواره وجود دارد.  ولی عطش فهمیدن معلومات جدید

 دهد که حتی در بستر بیماری هم در جستجوی دانش بوده اند.اند ، نشان می

 دنیای سیری ناپذیر

 د. ریص هستندید حهم همین گونه است . دنیاداران و ثروتمندان نیز برای یافتن ثروت ج ویژگی دنیا و ثروت

-نیا را میدیشتر از بز هم دنیاخواهان مانند کسانی که مریضی عطش دارند، هر چه بیشتر از دنیا بهره مند شوند، با

ر جزیره د رای سعدی ب کند کهنقل میرا  کایتی از دیدار خود با بازرگانیح  -شاعر بلند آوازه ایران  – خواهند. سعدی

هایی خود ز تصمیم نگاه انآسرایی کرد و های فراوان خود در گوشه و کنار جهان داستانکیش تا پاسی از شب از ثروت

اه قصد گفت و آنیامی شد و در چین و روم و هندوستان و حلب و یمن ادامهبرای سفری گفت که از ایران شروع می

ست، نشان ی بوده اهنسالکشت. تصویر چنین مسافرتی در روزگار سعدی برای بازرگانی که احتماال در سنّ استراحت دا

 است: برده دهنده حریص بودن اوست از این رو سعدی گفتگوی خود با بازرگان را با دو بیت شعر پایان

 آن شنیدستی که در اقصای غور

                                                 
4  163ص  1مجموعه ورام، ج  0
4  .277مشکاه االنوار ص  1
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 بار ساالری بیفتاد از ستور

 دوست راگفت چشم تنگ دنیا 

 4۲یا قناعت پر کند یا خاک گور

از  نیاجویاندت که علیه السالم اس حکایتی که سعدی در ساختار داستان نوشته است، ترجمان حکمت امیرمؤمنان

 وجوی دنیا سیر نخواهند شد.جست

 تکمیل:

تذکری زیبا برای تداوم دانش پژوهی  همین روایت از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله نقل شده است که در ادامه آن
. پس هر که از دنیا به آنچه خداوند شوند: طالب دنیا و طالب علمدو آزمندند که سیر نمى وجود دارد. پیامبر خدا فرمودند:

شود، مگر مانَد و هرکه آن را از غیرِ حاللش به دست آورد، نابود مىبرایش روا شمرده است، بسنده کند، به سالمت مى
یابد و هرکه مرادش مى فراگیرد و به علم خویش عمل کند، نجات و هرکه علم را از اهلش 43آن که توبه کند یا برگردد

 44[ دنیا باشد، همان دنیا بهره اوست ]و در آخرت، نصیبى ندارد[.[ علم ]رسیدن بهاز ]تحصیل

انش آن سودمند ددنیا و  ین صورتاا پیمود و در غیر ین برای رسیدن به دارایی و دانش ماندگار باید راه صحیح ربنابر ا  

 نخواهند بود

 ها:پیام

 علم غذای روح و مال و ثروت غذای جسم است و در هر دو باید دقت کرد -۱

 د.سیری ناپذیری روح و جسم نیازمند اتصال به معدن بی پایان الهی است تا سیراب شون -۲

  

                                                 
4  .21گلستان سعدی، باب سوم، حکایت  2
4 واو تفسيرى باشد؛ « أو» كه در متن عربى آمده، تردیدى از سوى راوى باشد. احتمال هم دارد« أو یراجع» ( توبه كند و از ظلم به مردم باز ایستد. احتمال دارد تعبير1)  3

 د.ا بازگردانَرد، او غه مجهول باشد؛ یعنى خداوند با فضل خویعنى توبه كند و از خطاها و گناهانش دست بكشد. احتمال هم دارد كه به صي
4  .1ح  46ص  1به نقل از الکافی ج  371ح  261ص  1دنيا و آخرت از نگاه قرآن و حدیث ، ج  4
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إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ یَجْرُوا فِی حَلْبَةٍ تُعْرَفُ الْغَایَةُ عِنْدَ قَصَبَتِهَا فَإِنْ کَانَ وَ لَا بُدَّ  الشُّعَرَاءِ فَقَالَ عوَ سُئِلَ مَنْ أَشْعَرُ  / 455حکمت 

 فَالْمَلِکُ الضِّلِّیل

 ها:واژه

 دهندگروهی از اسبان که با هم مسابقه میلبة:حَ

در  ل تا سومرات اوگذاشتند و نفردند و بر نقطه دوری میکقصب: نی ، در قدیم سه نی را با سه رنگ مشخص می

 شدند.مسابقه معلوم می

 گمراه، گناهکار، آواره و حیرانیل:ضلّ

 توضیح :

دادند و پس از افطار چند نفر از جمله ابواالسود دُئلی با هم گفتگو امیرمؤمنان علیه السالم در ماه رمضان افطاری می

-شاعران بحث می تریننان پاسخ دادند که در باره قویموضوع گفتگوی آنان را پرسید و آکردند. امیر علیه السالم می

فالن شخص از همه تواناتر است. حضرت سخن آنان را نپذیرفت و فرمود: باید شاعران در یک میدان کنیم و به نظر ما 

وی رغبت و ترس شعر نسروده باشد. کسی بهترین شاعر است که از رو گرنه  مسابقه دهند تا شاعرترین آنان معلوم شود

از حضرت پرسیدند مرادتان چه یعنی شعر گفتن ذاتی اوست و نیازمند تهدید و تشویق نیست تا برای بزرگان شعر بگوید. 

از حضرت پرسیدند: منظورتان  45کسی است ؟ حضرت فرمودند: الملک الضلّیل ذوالقروح ؛ فرمانروای آواره زخم خورده

 حضرت پاسخ دادند: آریامرؤالقیس است؟ و 

 پادشاه گمراه یا آواره؟

های آویخته شده بر دیوار کعبه گانهوی یکی از هفتنامدار عصر جاهلیت است که اشعار اشراف و بزرگان امرؤالقیس از 

گساری و زیست. از نظر صفات اخالقی فردی زشت رفتار بود و در میاو حدود یک قرن پیش از اسالم می 46بوده است.

توانست در میان قبیله کنده جایگاهی پیدا بارگی تا جایی پیش رفت که پدرش او را از خود راند. اما پس از مرگ پدر زن 

کند و به عنوان ریاست قبیله با قاتالن پدر نبرد کند. برخی ضلیل را به معنای گمراه ترجمه کرده اند و برخی آن را آواره 

ها آواره شد. به هر روی هر دو ترجمه با روحیات یافتن به معشوقه اش در بیاباناند که به خاطر ناامیدی از دست دانسته

 وی سازگار است.احتمال هم دارد نام هنری وی بوده باشد.

 برتر دانستن شعر امرؤالقیس 

بر که ارزیابی سخن، رفتار و آثار دیگران نیازمند معیار است. و در این حکمت دو نکته زیبا نهفته است : نخست آن

گیرد.در اینجا نیز وقتی دیگران بر اساس سلیقه ، شاعری را تعیین کردند، امیر اساس معیار، سنجش صحیح صورت می

مؤمنان علیه السالم ، فرمودند تمامی شاعران در یک میدان نتاخته اند تا پیروز میدان معلوم شود. چرا که برخی شاعران 

                                                 
4  .154ص  20شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید ج  5
4 سالم به عنوان آثاری ماندگار در ادبيات عرب بر دیوار کعبه نصب شده بود. معروف به های فاخری سروده بودند و در دوران پيش از اهفت شاعر نامدار عرب ، قصيده 6

 معلقات سبعه
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...بنابر این برای شاعران باید معیاری مشخص در نظر گرفت تا منصفانه غزل سرایند و برخی قصیده و برخی مثنوی و .

 در باره آثار آنان ارزیابی کرد.

دومین نکته، آزاد اندیشی امیرمؤمنان علیه السالم است که به راحتی شاعری مانند امرؤالقیس را سرآمد شاعران معرفی 

سابقه اخالقی وی از سابقه نیکویی نداشت و امام با جدا کردن کرد. زیرا وی از جهت اخالقی و رفتاری در میان همگان 

 دانش ادبی او، شعر او را ستایش کرد. 

 ها:پیام

 قضاوت دیگران باید با معیاری عادالنه صورت پذیرد .۱

   ستایش از آثار و سخن دیگران به معنای تایید تمامی سخنان و رفتار ایشان نیست. .۲
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 ]الْفَخْرُ[ الْفَخْرِ أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ وَ آخِرُهُ جِیفَةٌ وَ لَا یَرْزُقُ نَفْسَهُ وَ لَا یَدْفَعُ حَتْفَهمَا لِابْنِ آدَمَ وَ  /454

تواند تواند خود را روزی دهد و نه میای است و فرجامش مرداری. نه میآدمیزاد را چه به فخر فروشی؟ آغازش نطفه

 جلو مرگ خویش را بگیرد.

 ها:واژه

 بزرگی و عظمت،  فخر:ادعای

 نطفه:آب کم ، قطره ، اندکی رطوبت

 الشه بد بوجیفه:

 مرگ طبیعی حتف:

 توضیح

کند نباید به دیگران مباهات کند که احساس میهایی که علیرغم برتریدهد تذکر میحضرت در این حکمت به انسان 

کنند دو زدایند. افرادی که فخر فروشی میو آن گاه با بیان آغاز و انجام انسان ، ریشه فخر فروشی به دیگران را می

کند مانند چهره زیبا،تبار عالی ، بیان و قلم شایسته ، سواد بیشتر و گاه گونه اند: گاه به آنچه در وجودش دارد مباهات می

مثل  در وجود انسان نیست مانند ثروت و دارایی و پست و مقام و قبیله و کشور . مانندکه کند میبه چیزهایی مباهات 

گوید: من آنم که رستم بوَد پهلوان و یا گذشته ما چنین و چنان بود. سابقه خوب ، بسیار خوب است مشهوری که می

 ولی نه برای مباهات کردن بلکه سابقه نیکو باید نردبانی برای پیشرفت باشد .

نچه در وجودشان دارند، تفاخر برای هر دو گروه بیان فرمودند. کسانی که به آ حال حضرت در این حکمت منشأ فخر را

کنند باید منشا خلقت خود را به یاد آورند که آب اندک و بی ارزشی به نام نطفه بودند و پایان زندگی شان هم الشه می

 بدبویی به نام جیفه است. 

شهر و  کنند که در وجود انسان نیست و به خاطر ریاست و ثروت و وابستگیو کسانی هم که به چیزهایی مباهات می

هنگامی که کودک خردسال بودند دانند باید بدانند که روزی و مرگ در اختیار خداست . کشور خود را از دیگران برتر می

توانند مرگ را از خود دور کنند بنابراین به ، روزی شان تامین شده بود و هنگامی که در اوج شهرت قرار دارند هم نمی

 و ال یرزق نفسه؛ و ال یدفع حتفه. ات کرد.ثروت زیاد و مقام واال نباید مباه

دانند بلکه عرصه ای مسئولینی که پیرو امیرمؤمنان علیه السالم هستند، ثروت و مقام را مایه فخر نمیثروتمندان و 

 دانند.برای خدمت کردن می

خلقت را  نکته لطیفی که در این حکمت وجود دارد ظرافت در فروپاشی توهم فخر فروشی است که حضرت منشأ 

ای دانست که هم اندک است و هم کم ارزش زیرا مرحله قبل از دمیدن روح است و سر انجام آدمی هم بدبویی نطفه
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است ؛حال حضرت چه زیبا ما را از فخر فروشی و برتری طلبی بر دیگران باز داشته است: ابتدا آب کم ارزش و انتها 

 مردار بد بو.

 

 ها:پیام

تواند افراد زشت می به وسیلة تبیین شفاف: تعبیر جیفه برای مرگ زیباست زیرا انسان با دهای بـ زدودن خصلت۱

 تواند.همسفر باشد ولی با بدبو نمی

  که روزی و مرگ در اختیار اوست بپیوندد.زندگی و روزی دست انسان نیست پس بهتر است با آن-۲
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 أَهْلَ الْبَیْتِ حَتَّى نَشَأَ ابْنُهُ الْمَشْئُومُ عَبْدُ اللَّهمَا زَالَ الزُّبَیْرُ رَجُلًا مِنَّا /  453حکمت 

 بیر همیشه از ما اهل بیت بود تا زمانی که فرزند نامبارکش، عبداهلل بزرگ شدز

 ها:واژه

 خانواده، خویشان، وابستگان :اهل 

 خانه البیت: 

 اهل البیت: در اینجا یعنی خاندان نبوّت

 سارنگوننامبارک، بدیمن، مشئوم:

 توضیح:

ای که ای صحابه پر سابقهه است. ماجرهای نهج البالغآموزترین حمکتنهج البالغه یکی از عبرت 453حکمت 

اهل  داند.هل بیت میر زمرة ارا د در برابر علی علیه السالم ایستاد. امیر مؤمنان علیه السالم در این سخن زبیر سرانجام

النی گفته فهل خانه اشود. گاهی ر آن که مضاف الیه اهل چیست ، معنایش متفاوت مییعنی خاندان و وابستگان و بنا ب

ظور ود که منشته میشود که معنایش شخصیت حقیقی اوست به معنای همسر و فرزندانش و گاه اهل خانه علم گفمی

ه به گونه نی کسانی کست یعخاندان نبوت ا« البیت»ای با دانش ارتباط دارند. در این حکمت خاندانی است که به گونه

ردی از خاندان باشد و فبوت ننبا پیامبری و نبوت ارتباط دارند. احتمال دارد شخصی فرزند امام باشد ولی از اهل بیت 

 لمان و ابوذر که. مانند سهای پیامبر دارد از اهل بیت نبوت خوانده شودائمه نباشد ولی به خاطر ارتباطی که با آموزه

مام باقر علیه ست ولی اابوده  بزرگوار منا اهل البیت گفته شده است و یا سعد الخیر که از خاندان امویدربارة هر دو 

 ودبما خاندان نبوت  در زمرهر زبی علیه السالم فرمود:نان اند.حال امیر مؤمالسالم او را از اهل بیت علیهم السالم خوانده

 د.یه السالم ایستال علی علر مقابو او هم تحت تأثیر پسر قرار گرفت و دتا زمانی که فرزند نامبارک او عبداهلل بزرگ شد 

 زبیر کیست؟ 

زبیر پسر عمة پیامبر صلی اهلل علیه و آله  و امام علی علیه السالم و داماد ابوبکر بود، چهارمین یا پنجمین نفری است 

ها همراه پیامبر بود و بارها مجروح شد، پس از رحلت که به رسول خدا ایمان آورد. شجاع و سرشناس  و در تمام جنگ

ران ویژه و خاص امیر مؤمنان علیه السالم بود. بنابر برخی روایات در مراسم پیامبر هم با خلیفه اول بیعت نکرد. جزو یا

تدفین مخفیانه حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( حاضر شد. یکی از اعضای شورای شش نفره خلیفه دوم بود که به نفع 

ن به مقام و ریاست نرسید و امام علیه السالم کناره گرفت. پس از قتل عثمان هم با امام علیه السالم بیعت کرد ولی چو

امتیازات دورة عثمان را هم از دست داد به تحریک فرزندش عبداهلل مقابل امیر علیه السالم ایستاد و در جنگ جمل 

 47از جنگ کناره گرفت ولی به دست جرموز ترور شد.علیه السالم با وی شرکت کرد اما پس از گفتگوی امیر مؤمنان 

 شخصیت عبداهلل بن زبیر
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داهلل فرزند زبیر، نخستین پسر از مهاجرین مکه است که در مدینه و در منطقة قبا متولد شد. نام مادرش اسماء دختر عب

ابوبکر و خواهر عائشه است. عبداهلل وقتی در سال اول هجرت متولد شد کودک را به رسول خدا صلی اهلل علیه و آله 

خرمایی که تبرک کرده بود، برداشت. عبداهلل بسیار اهل نماز و روزه بود.  دادند. پیامبر صلی اهلل علیه و آله کام او را با

جو، بد اخالق هم بود.عبداهلل با امام علی علیه السالم بسیار شجاع، تیزهوش و سخنور بود و در عین حال حسود، ستیزه

 ورزید.دشمن بود و نسبت به خاندان اهل بیت شدیداً کینه می

گوید چرا من را از شرکت در جنگ جمل نهی نکردی؟ عبداهلل بن عمر به عبداهلل بن عمر میها عائشه در برخی گزارش

کنی.در هنگام جنگ جمل هم پیوسته کنار پاسخ داد: دیدم عبداهلل بن زبیر بر تو چیره شده است و تو هم مخالفتی نمی

ام به شدت مجروح شد و امیر مؤمنان علیه کرد و سرانجگردید و او را بر ادامة نبرد تحریک میاش عائشه میشتر خاله

که به دست  73تا  65السالم، به درخواست عائشه او را عفو کرد.عبداهلل بعد از مرگ معاویه با یزید بیعت کرد و از سال 

تبعیت  اواعالم کرد و برخی مناطق یمن و خراسان و عراق هم از ساختگی خود را  حجاج کشته شد در مکه خالفت

 48کردند.

 ها:امپی

 ـ انسان در لحظه لحظة عمرش نیازمند عنایات الهی است.۱

دت و ولی حسا داشت در مسائل اعتقادی و والیی مؤثر است. عبداهلل به نماز و روزه شهرت ـ خصوصیات اخالقی۲

 بداخالقی و ستیزه جویی بر او چیره آمد. 

 ـ عالقه به فرزند نباید بیشتر از عالقه ما به خداوند باشد. 3
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 الْغِنَى وَ الْفَقْرُ بَعْدَ الْعَرْضِ عَلَى اللَّهِ /45۲حکمت 

 شود.توانگری و فقر )واقعی( پس از عرضة اعمال به پیشگاه خداوند معلوم می

 ها:واژه

 غنی:بی نیازی، بسندگی

 فقر:  نیاز، احتیاج 

 توضیح:

فقر و غنی، نیازمندی و  پرمعنایی است. دو مفهومی که همواره کاربرد دارد: نهج البالغه جمله کوتاه و 45۲حکمت 

 نیازی، بیچارگی و توانگری، گدایی و ثروتمندی.بی

فرمود هیچ کس پیش نیازم؟ امیر مؤمنان علیه السالم تواند بگوید من بیاست؟ چه کسی میبه راستی چه کسی توانگر 

 نیازی و نیازمندی کند.تواند ادعای بیهی نمیاز قیامت و عرضه اعمالش به پیشگاه ال

 حکم مستوری و مستی همه بر خاتمت است 

 کس ندانست که آخر به چه حالت برود  

 حقیقت فقر و غنی

ها های که میان مهرگوهر معنایی فقر ، فاصله افتادن بین عضو یا غیر عضو است . ستون فقرات نیز به خاطر فاصله

شود که بین او و پول فاصله افتاده شود . گدا و یا فقیر در عرف جامعه هم به کسی گفته مینامیده میوجود دارد، فقرات 

ای فاصله گیرد. بنابر این در تمامی موارد گونهباشد. وقتی میان جامعه و فرهنگ فاصله افتد ، فقر فرهنگی شکل می

 کم شدن فاصله و یا حذف آن است.وجود دارد که نیازمند 

متفاوت است . بنابر این احتمال دارد کسی ثروتمند با ثروت . غنی نیازی استبیبه معنای قابل فقر غنی است در م 

باشد ولی هم چنان چشم طمع به اموال دیگران بیندازد و یا به آنچه دارد بسنده نکند و حرص افزونی پیدا کند در این 

  ثروتمند است ولی غنی نیست . پول و ثروت و مقام .....است. چنین شخصینیازمند صورت 

 های فقر:گونه 

توان تقسیم کرد، بر اساس جنس نیاز : فقر مادی و فقر فرهنگی. یعنی چنانچه شخص نیازمند فقر را چندگونه می

شود و چنانچه رفتاری خالف هنجارهای دینی و عرفی از مادیات مانند پول و خانه و...باشد، فقر مادی نامیده می

 یری مسائل فرهنگی باشد، فقر فرهنگی است.د و نیازمند یادگشخصی سر زن
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شود: فقر برخاسته از تنبلی، فقر کسالت است. فقر برخاسته از زور و فقر بر اساس منشأ پیدایش آن نیز تقسیم می

است. فقر افراد فقیر شوند ، فقر طبیعت فشارهای دیگران را فقر استضعاف نامیده اند. چنانچه بر اساس خشکسالی، 

 برخاسته از تنبلی همواره نکوهش شده است.

- نامیده میر الی اهللکه فق داشت هم قابل تقسیم است. گاه نیازمند مردم هستیم و گاه نیازمند خدافقر بر اساس چشم

ز سویی ند و اکا احساس رخود  شود. فقر الی اهلل بر خالف نیاز به مردم بسیار پسندیده است؛ زیرا شخص باید فقر مطلق

ای که لحظه ایگونه ند بهغنای مطلق حضرت حق را در نظر بگیرد و آن گاه با تمام وجود خود را وابسته به خدا بدا

 .تصور جدایی از خدا برایش ممکن نباشد

 فقر و غنی در متون دینی:

قر ستایش نشده است رسد مطلق ففقر و غنی در قرآن و روایات گاه نکوهش و گاه ستایش شده اند. البته به نظر می

هراسد چرا که و مؤمن از فقر می 49.دهد.بلکه بیشتر نکوهش شده است تا جایی که فقر آدمی را در آستانه کفر قرار می

در قرآن کریم فقر و غنا به زیبایی کنار هم نشسته اند. غنای پروردگار در 50.داری در شرایط فقر مطمئن نیستاز دین

اى مردم، شمایید نیازمندان به  5۱یا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمید»:کنار فقر مطلق موجودات 

بنابر این نیازمندی «نیاز است و شما نیازمندیدو خدا بى ؛5۲وَ اللَّهُ الْغَنِیُّ وَ أَنْتُمُ الْفُقَراء »و « نیاز و ستودهخدا، و خداست بى

 به خدا ، حقیقت وجود آدمی است و چنانچه انسان این حقیقت را دریابد، مطابق آفرینش خود گام برداشته است.

برای همین  .شودتعریف می ،نیازی و نیازمندی واقعی در چگونگی ارتباط انسان با خداوند که حس بینکته زیباتر آن

 ت:داشرسول عزیز صلی اهلل علیه و آله به خداوند عرضه می

 «اللّهُمّ أغنِنی باالفتِقارِ إلیکَ، وال تُفقِرْنی باالستِغناءِ عنکَ »

 «داند مگرنیازى از خودت مرا نیازمننیاز گردان و با بىبار خدایا! با نیازمندى به خودت مرا بى»

ور مردم با آنچه در تص نهج البالغه متناسب است زیرا در هر دو سخن ، فقر و غنی 45۲جمله پیامبر خدا با حکمت 

 است، متفاوت است. 

پسندیدند که یمنایی را غقر و فکردند، بلکه از این رو اهل بیت علیهم السالم هر گونه فقر و یا غنایی را درخواست نمی

 رد:در مسیر الهی استوارشان دا

 53، و فَقرٍ یُنسینییُطغینی اللّهُمَّ إنّی أعوذُ بِکَ مِن غِنىً 

                                                 
4  4،ح 073، ص 2ج الكافي:  9
5  242ص  4، ج ربيع األبرار 0
5  .15آیه سوره فاطر  1
5  .38سوره محمد آیه  2
5  510، ص  3ج نهج الذكر،  3
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که مرا به فراموشى ]از تو و یاد تو[  نیازیاى که مرا به سرکشى وا دارد، و از برم از بی نیازییا! به تو پناه مىبار خدا
 بکشاند

داند زیرا چه بسا و غنا را در سرای آخرت می در جمع بندی مطالب باید گفت : علی علیه السالم آشکار شدن حقیقت فقر

شود که مدعی فقر الی اهلل باشد و همین احساس نیاز به خدا را پسندیده بداند ولی در سرای آخرت معلوم می شخصی

و یا زاهدانه زندگی کند  نفوذدل مردمان در حتی همین فقر الی اهلل برای دست یافتن به مقام معنوی بوده است تا 

و یا احساس بی نیازی از مردمان نه تنها ستوده نبوده  رخاسته از تنبلی بوده باشد که نزد پرودگار نکوهیده استکردن ب

دارد. بنابر این باید همواره به خدا توجه داشت و از ادعای فقر و غنی دست است بلکه او را به طغیان و سرکشی وا می

 ارزش شود .ها در پیشگاه الهی بیها و نامالیمتیها، تمام صبوریشست .زیرا بعید نیست که بر اساس بی دقتی در نیت

 پیام ها:

 فقر و غنا هر دو خطرآفرین است و باید مراقب بود .۱

 فقر و غنی با رابطه انسان با خداوند نسبت مستقیم دارد.  .۲

 است تا به یأس و سرکشی نینجامد.زندگی مؤمنانه میان خوف و رج .3
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 رَاغِبٍ فِیکَ نُقْصَانُ حَظٍّ وَ رَغْبَتُکَ فِی زَاهِدٍ فِیکَ ذُلُّ نَفْسزُهْدُکَ فِی / 45۱حکمت 

گی است و گرایشت بدان که تو را نخواهد، خوار ساختن گوهر جان ات به کسی که خواهان توست، کم بهرهمیلیبی

 است. 

 ها:واژه

 میل، چیز اندکگرداندن از چیزی به خاطر کوچک شمردن آن، ترک ناخواهانی، روی زهد:

 رغب فی: خواهان چیزی شدن، گرایش داشتن به چیزی

 بهره، نصیب، سهمحظّ:

 توضیح:

ایسته شرفاقتی نی دیاز نگاه  رد؟کچگونه باید رفاقت فرماید.شرت با یکدیگر را بیان مییکی از اصول معا 45۱حکمت 

-میز گناه باز ا و اندازددا میبه یاد خنسان را ش، اکه دیدنباید دوست بود با کسی  است که یاد خدا در آن آشکار باشد.

و آن  فرمودند اشاره های مؤمن دوست شد؟ حضرت در این حکمت به اصل مهمیاما چگونه باید با همین انساندارد.

بیان  یگران راط با دایجاد رابطه دوستی است . از این رو حضرت دو شاخص برای ارتبالزوم محبت دو سویه برای 

 کردند:

 ص برقراری ارتباط با دیگرانشاخ

ابل، حق ن طرف مقو بودطرح دوستی با دیگران به معنای نادیده گرفتن شخصیت انسانی نیست و انسان به بهانه نیک

 مود:فرر شدن ز خوااندارد عزت نفس خود را پایمال کند. علی علیه السالم برای سودمند بودن روابط و پرهیز 

 : رعایت سود و عزت .۱

مسائل دنیایی و یا آخرتی پیشتاز در  کهزندگی مادی و معنوی نیازمند ارتباط داشتن با دیگران است . حال اگر شخصی  

چنین رفاقتی عزتمندانه و بهره مند شد.  رابطه با اواز باید آن را غنیمت شمرد تا  اقدام کندبرای دوستی کردن است 

دهد خردی انسان را نشان میگران بدون دلیل ، سرد برخورد شود، کمسودمند است . اما اگر نسبت به ابراز محبت دی

کنند چندان حتی اگر کسانی که ابراز عالقه میهای موفق سبب فزونی خرد و توان آدمی است . زیرا دوستی با انسان

بال کرد. امام صادق علیه ای با همین رابطه احترام میان افراد بیشتر شود، باید از آن استقسودمند هم نباشند ولی به گونه

هر که تو را گرامى داشت، او را گرامى بدار و هرکه تو را خوار شمرد، خودت را از او منزّه و بر کنار السالم فرمودند: 

 تنها در صورتی نباید به محبت دیگران توجهی کرد که رابطه با آنان سبب گناه و خواری انسان شود.54بدار.

 پرهیز از زیان و ذلت .۲

                                                 
5  .31الدره الباهره، ص  4
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دومین شاخص برای طرح دوستی با دیگران، دوری از ذلت است. زیرا وقتی طرف مقابل هر چند مؤمن و شایسته باشد 

ولی به انسان عالقه ای نشان ندهد سبب از دست دادن گوهر جان آدمی خواهد شد که بسیار ارزشمند است. بنابر این 

نادیده گرفته شود. مقامات معنوی سبب فزونی ارزش  حتی برای رسیدن به مقامات باالی معنوی نباید ارزش انسان

انسان خواهد شد و چنانچه در راه رسیدن به آن انسانیت انسان خدشه دار شود، رسیدن به مقام معنوی هم ناممکن 

دهد تا دنیایی خواهد بود. حال در مسائل دنیوی به مراتب زیان بارتر است زیرا انسان گوهر وجودی خود را از دست می

 ا به دست آورد که در برابر گوهر او به مراتب کم ارزش تر است. ر

 که یک سر مهربونی درد سر   الهی مهربونی هر دو سر بی 

 مفهوم زهد و رغبت

که به  شدامیر علیه السالم در این حکمت از دو مفهوم زهد و رغبت استفاده کردند. زهد در اصل به چیز کم گفته می

کند ولی اگر همان سکه طال باشد، رغبت تومانی توجه نمی 50دند.برای نمونه انسان به سکه کرراحتی از آن گذشت می

در نتیجه آن چیزی  و داندناچیز می های آخرتهای دنیا را در برابر دلبریکسی است که دلفریبی زاهدبه آن زیاد است 

 پوشد تا جانی فربه یابد.ن رو از مادیات چشم میاو بی ارزش است .از ایکه برای دیگران فوق العاده ارزشمند است برای 

با توجه به حرف همراه آن دو است که  «رغب»دومین مفهوم به کار رفته در این حکمت رغبت است که اصل آن 

به همراه شود « عن»با رغب به معنای طلب کردن و خواستن است و اگر « فی»معنای متضاد دارد. رغب همراه با 

 . ی استمعنای اعراض و دور

 ها:پیام

 ها باید فرصت شناس بوددر انتخاب دوستی .۱

 ای است که همواره باید درست محاسبه کرد.رابطه با دیگران معادله .۲
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 مَا مَزَحَ امْرُؤٌ مَزْحَةً إِلَّا مَجَّ مِنْ عَقْلِهِ مَجَّة /450

 ای از عقل خود را دور انداخت. مگر این که پاره ای نکرد،هیچ انسانی شوخی

 :هاواژه

 شوخی کردن، خوش طبعی مزح:

 بیرون انداختن چیزی از دهانمجّ:

ظور این شوخی من نهج البالغه، نکوهش مزاح یا چون شوخی کردن است، ولی با بررسی مفهوم 450حکمت توضیح: 

 شود.حکمت بهتر تبیین می

 مفهوم شوخی 

 لی اهلل علیه وآله پیامبر خدا ص حکمت، روایاتی وجود دارد که بر شوخ طبعی سفارش کرده اند. برای نمونهدر کنار این 
 «گ است و منافق اخمو و عصبانی مؤمن شوخ و شن؛55، والمُنافقُ قَطِبٌ غَضِبدَعِبٌ لَعِبٌ  المؤمنُ  »فرمودند:

هست. « عابهدُ»خوانیم: هیچ مؤمنی نیست جز این که در او میعلیه السالم و یا در سخن دیگری از راه امام صادق 

 56عرض شد دُعابه چیست؟ فرمود: شوخی

جایی که  شود تایمناخته روایات نه تنها شوخی کردن نکوهیده نیست بلکه به عنوان خصلت نیکوی مؤمن شبنا بر این 

است بلکه  هش نکردها نکوونه شوخی کردنبی راز منافق بازشناسانده شود. پس باید گفت حکمت نهج البالغه نیز هر گ

ه با کته نیست شایس گونه خاصی از شوخی کردن مانند تمسخر دیگران، دروغ گفتن در شوخی و یا زیاد شوخی کردن

 سایر روایات اهل بیت علیهم السالم هم سازگار است.

 رابطۀ میان شوخی و عقل 

ره ای از پااً و یقیناً هر که شوخی کند حتمتاکیدی است ، مفعول مطلق که « مزحة»با توجه به کلمه  450در حکمت 

اری از ی آن مقدتن را برابه معنای آب از دهان بیرون ریخ «جَّمَ» شود.حضرت امیر علیه السالم کلمه عقلش کم می

 استعاره آورده است.  ،شودعقل که با هر شوخی به بیرون پرتاب می

توجه مسائل  سیر منطقی ونابجا و کم شدن عقل هست؟ در شوخی انسان به واقعیت ای میان شوخی حال چه رابطه

تفکر  آهسته آهسته  پندارد.اگر شوخی کردن روش همیشگی انسان باشد،یر ممکنی را در شوخی ممکن میغ و ندارد،

-ن یک رویه ادامه پیدا میبرای نمونه گاه خواندن مطالب طنز در کتاب و شبکه اجتماعی به عنوا. رودکنار میعقالنی 

ه مطالبی بسیار سبک که دروغ گیرد. گاصورت واقعی می کند، طولی نخواهد کشید که شوخی را برای چنین فردی

توانایی و  است را از دست داده عقل کارکرد خود شود زیرابودن آن آشکار است از سوی افراد شوخ طبع پذیرفته می
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ای به جا ، متناسب و به اندازه نیکوست ولی هر شوخیشوخی رد. بنا بر تشخیص مطالب درست و نادرست را ندا

 پسندیده نیست.

 هاپیام

 مخاطب، زمان و مکان شوخی کردن را در نظر بگیریم .۱

 شوخ طبعی اندازه دارد .۲

 در هر حالتی باید خردورزی را تقویت کرد. .3
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 عَلَیْهِ شَهَوَاتُهمَنْ کَرُمَتْ عَلَیْهِ نَفْسُهُ هَانَتْ / 449حکمت 

 ارج گردد. هایش در نزد او بیخواسته هر که خویشتن را ارج نهد

 ها:واژه

 ارجمند شد، گرامی شد. نفیس شد :مَرُکَ

 هانت: از ریشه هون یعنی خوار شدن، حقیر شدن، ذلیل شدن

 خواهش، شوق نفس در به دست آوردن لذت و منفعت. شهوة:

 توضیح

 است .  ت انسانید کرامهای نفسانی و ارزشمندی انسان  نیازمند شناخت مفاهیم حکمت و کارکررابطه میان خواهش 

 :شناسی  مفهوم 

اند. یعنی های نفس بر قرار کردهای منطقی میان شرافت جان و خواستهدر این حکمت رابطهامیر مؤمنان علیه السالم 

 کنند. مراقبتهای نفسانی خود را خواهشتوانند با شخصیت به طور طبیعی می و  های شریفانسان

ردی که مشود و یا ته میگف «کریمه» ،تابه جواهر مفهوم کرامت، به معنای شریف، نفیس و با ارزش است. برای نمونه

کرمت  نامند. پس «مةکرُ مَ ارض»زمین حاصلخیز را  شود.می نامیدهکریم  ،بزرگوار و ارزشمندی دارد  فرزندان شریف،

 با ارزش است و شخصیت دارد. جانش برایش کسی ی نفسه یعن

بت شهوت نس ت که بهشود مانند همین حکماست . اما وقتی به عملی نسبت داده میهَون به معنای خواری و ذلت 

ها و ی خواستهته یعنهانت علیه شهواداده شده است به معنای سبک شمردن، آسان شدن و بی اهمیت دانستن است . 

 شود. ارزش میبی شودهایش کم اهمیت میخواهش

هایی که برای دیگران خواهش و در نتیجه شودارجمندتر شود تمایالت نفسانی او کمتر می  انسانبنابر این هر چه جانِ 

 های ارزشمند کم اهمیت است. مهم است برای انسان

 کارکرد شناسی:

چه اثری بر اندیشه و رفتار دارند؟ در متون دینی است ارزشمندی هر چیزی کارکردی مشخص و کرامت ارزشمندی  

و در نتیجه دنیای خود را فدای  57شود اهمیت میدین نزد کسی ارزشمند شود دنیا نزد او بی دارد. برای نمونه وقتی 

 58شوند.ارزش میاهمیت و بیمردم برای او بی کسی که مال و ثروت برایش ارزشمند شوددین خواهد کرد . نمونه دیگر 

حفظ کند و حرف و حدیث مردم برایش ارزشی ندارد و حاضر نیست برای اندوزی می ثروت از هر راهی در نتیجه 

نیست. در سخنی منسوب به  449حکمت محدود به نیز کرامت نفس یا همان کرامت جان  آبرویش هزینه کند.کارکرد
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هر که برای خودش شخصیت و ای که السالم میان کرامت جان و گناه رابطه مستقیم است به گونهامیرمؤمنان علیه 

و یا کرامت نفس سبب خردی و ناچیزی دنیا در چشم انسان با . 59کندارزش نمیاحترام قائل باشد آن را با معصیت بی

  60.کرامت خواهد شد

که رات پی در پی شده است. یعنی امیرمؤمنان به جای آنجایگزین تذکای است که در حقیقت کلید واژه 449حکمت 

بی ارزش ، کارهای سبک و نباشددنیا طلب یکایک گناهان و اشتباهات را نام ببرد و از انسان بخواهد تا گناه نکند ، 

چک خودت را بشناس در آن صورت خودت را کو :ارزشیک کلید واژه اساسی یاد داد که د و....، لودگی نکنانجام ندهد

 کنینمی

  د.گذارییر پا نمرا ز ش، ارزش خودهایشخواسته، برای به دست آوردن بنابر این کسی که این حکمت در جانش بنشیند

 کند:اینجاست که مفهوم برخی رفتارها و گفتارهای امیر مؤمنان برای ما معنا پیدا می

 6۱تَحْتَ أَفْلَاکِهَا عَلَى أَنْ أَعْصِیَ اللَّهَ فِی نَمْلَةٍ أَسْلُبُهَا جُلْبَ شَعِیرَةٍ مَا فَعَلْتُهُ وَ اللَّهِ لَوْ أُعْطِیتُ الْأَقَالِیمَ السَّبْعَةَ بِمَا 

دهان  هاست به من دهند تا با گرفتن پوست جوی ازهای آنبه خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر آسمان

 کرد.  ای خدا را نافرمانی کنم چنین نخواهممورچه

برابر به دست  مورچه در ای ازنهزیرا در نگاه ما گرفتن دا یابیم وم این سخن امیر علیه السالم را به خوبی در نمیمفه

آذوقه تهیه  مورچگان ز جملهتوان برای حیوانات زیادی اامکانات فراوان، اشکالی ندارد و بر اساس همان امکانات می

وچک نیز ن حرکت کو همی که ارزش خودش را شناخته است علیه السالمامیر مؤمنان  کرد ولی این نگاه ماست نه نگاه

 گذارد و آن را هم حاضر نیست انجام دهد.بر جانش اثر منفی می

 ها:پیام

 شود.شخصیت داشتن و شخصیت بخشیدن به افراد سبب دوری از خطاها می .۱

  برای تربیت نیازمند سخنان جامع و کاربردی هستیم. .۲
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 مَنْ عَظَّمَ صِغَارَ الْمَصَائِبِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِکِبَارِهَا / 448حکمت 

 کند.  میهای بزرگ مبتالخداوند او را به مصیبت های کوچک را بزرگ شماردهر که مصیبت

 واژه

 و رنج. مصائب: جمع مصیبت به معنای حادثه، نکبت، محنت

 توضیح

 مشکالت دنیا:

هاست. علی علیه ها و ناخوشیای از خوشیآمیختهفرماید. دنیا کار افزایش ظرفیت انسانی را بیان میراه 448حکمت 

مانند نان و پنیری که به  . تعبیر محفوف6۲دانست: دارٌ بالبالء محفوفةها میها و آزمایشالسالم دنیا را پیچیده در سختی

 دنیا هم همینطورشود. کردن پنیر از نان سبب از بین رفتن مزه پنیر نمیمه به هم پیچیده شده است و جدا صورت لق

ها نفس گیر، ناباروری، های شغلی،بیماریهای عاطفی، محرومیت، مشکالت خانوادگی، شکستمشکالت مادیاست . 

 های درسی و..بخشی از مشکالت زندگی دنیایی هستند. ناتوانی

 کار تحمل مشکالتراه

ی تواری براکار اساههای متعددی است اما امیرمؤمنان در این حکمت رحل زندگی نیازمند راهفراوانی مشکالت 
رسد ظر میبه نشود.واع آن جا به جا میهمیشگی است و تنها انها و مشکالت سختی رویارویی با مشکالت بیان کردند.

است  انسان بیانگر ظرفیتچک کوبخشی از حکمت مشکالت، افزایش صبوری انسان است. صبر کردن در مشکالت 
را با  اودا خ ر باشد،وچک صبوتواند در برابر مشکالت کآید ولی کسی که نمیکه در مشکالت بزرگتر نیز از پای در نمی

سفر  سعدی ازد.دانید چرا که با آمدن مشکلی بزرگتر ، مشکل پیشین را مشکل نممشکل بزرگ تری صبور خواهد کر
ترسید و جزع یمز کشتی یده ادریایی پادشاه به همراه غالمان حکایت زیبایی نقل کرده است که یکی از غالمان دریا ند

اد غالم را دس دستور رام شود. سپآای ساکت کند تا شاه حکیمی از شاه اجازه خواست تا غالم را به گونهکرد.و فزع می
ول اگفتا ز  »نشست:  مال آراماو کا وای او را از دریا گرفتند و بر کشتی نشاندند از لحظه از کشتی به دریا انداختند و پس

تار صیبتی گرفمدانست همچنین قدر عافیت کسی داند که به محنت غرقه شدن ناچشیده بود و قدر سالمت کشتی نمی
 آید

 ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید 

 63«ت استمعشوق من است آن که به نزدیک تو زش

را جزئی از  ت، بزرگ دانستن آن است در حالی که اگر انسان مصیبدهدجلوه میرا بزرگ  تبنابر این آنچه مصیب

بود و  یکنفر را دیدم که همه چیز را از دست دادهبزرگواری فرمود: کند. سازد و رشد میها میاش بداند، با مصیبتزندگی
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او گفتم اگر در این حال من یک پارچ آب روی تو بریزم چه حالی پیدا به  ای نشسته بود.غمگین و افسرده گوشه

خواهی من رو اذیت کنی؟ گفتم نه ولی یک سؤالی دارم اگر در حمام بودی و یک پارچ کنی؟ گفت یعنی تو هم میمی

دنیا زیستن در اگر نگاه ما به زندگی و ریختند چه حالی داشتی؟ آرام بودی چون انتظارش را داشتی. حال آب رویت می

  تاب نخواهیم شد.یابد و چنانچه مشکلی هم پیش آید ، بیانبوهی از مشکالت باشد ، توانمان افزایش می

آمدی به مشکالت بزرگتر فکر کنیم تا آرام شویم. برای نمونه زیان مالی از بیماری فرزند بهتر است، بنابر این با هر پیش

  آبرویی او بیشتر تاب آور است .تر است. مرگ فرزند از بیبیماری فرزند از مرگ او قابل تحمل

نیا را د تتمامی مشکال حال اگر کسی بتواند تمامی مشکالت دنیا را در برابر ارزشهای سرای جاودان محاسبه کند،

 . ایستدکند و از تالش باز نمیتحمل می

تر بیشتر باشد مصیبت از دست دادن آن بزرگخوانیم: هر چه ارزش شیء مطلوب در سخنی منسوب به امیر مؤمنان می

برای مؤمنان از دست دادن بهشت و خشنودی خدا بزرگترین مصیبت است و از دست دادن دنیا در برابر آن   64است. 

 ناچیز است.

 ها:پیام

 های بدتر را مرور کرد.ای درنگ کرد و مصیبتبرای تحمل مشکالت کافی است لحظه .۱

 یست.مستقیم دارد. از دست دادن دنیا برای اولیای خدا غصه ن ها رابطهها با ارزشغصه .۲
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 مَنِ اتَّجَرَ بِغَیْرِ فِقْهٍ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا /447حکمت 

 ربا در افتد. آنکه بدون دانستن دانش دین سوداگری کند، به ورطة 

 ها:واژه

در اصطالح دانش دین و به طور خاص آگاهی از احکام شرعی و چگونگی استدالل به مسائل و  شکافتن، ژرفنگری،فقه:

 مستندات آن

 : فرو افتادن در گل و الیارتطم

 رشد، افزایش و در اصطالح فقهی گونه ای معامله ای که حرام است.الربا:

 توضیح  

 شود.می در این حکمت رابطه میان تجارت درست و نادرست با دانش دین تبیین

 انواع ربا

و ربایی که در ادین حرام شده است گونه ای مبادله خارج از ربا هم در لغت به معنای زیاد شدن و رشد کردن است  
 ضوابط شرعی است . ربای حرام دو نوع است: ربای قرضی و ربای معاملی یا تجاری .

این مبادله شخصی پول میگیرد و در هنگام تحویل ربای قرضی : واگذاری پول به دیگری و تعیین سود برای آن . در 
 کند.دهد. ربا گیرنده به سرنوشت پول خود بی تفاوت است و تنها سود پول را درخواست میدرصدی بیشتر باز پس می

کیلو برنج طارم هاشمی را  50جنس و مشابه . برای نمونه : گرفتن مقداری اضافی در مبادله دو کاالی همربای تجاری 
متقابل دو جنس مختلف است و منافع طرفین در  بر خالف بیع که مبادله کند.کیلو از همان نوع برنج مبادله می 70با 

شود. در بیع ممکن است یک طرف پول باشد، یعنى مبادلة کاال و پول، و ممکن است هر دو طرف آن در نظر گرفته می
البته ربا در نزد همه مسلمانان یکسان نیست و در برخی موارد مثل مبادله کاالهای شمارشی مانند تخم مرغ کاال باشند.

هم چنین در فروختن مدت دار یک جنس شرایط خاصی حاکم است که نیازمند مراجعه به دانش فقه ربا وجود ندارد. 
  است.

 گرفته است.  قرارحالل در برابر بیع  حرام است و ربا در اصطالح قرآنی،

 دانش و تجارت

با خرید و فروش ، سود و سرمایه خود را افزایش تجارت و دانش دین چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ تاجر کسی است 

برای فرو « ارتطم» داند و از فعل دهد.امیر علیه السالم فعالیت چنین کسی را بدون دانش الزم دینی خطرناک میمی

که نتوان از آن  یااست به گونه یدر گل و البه معنای فرو افتادن و ورود م ارتطَه کرده اند. افتادن وی در ربا استفاد

شود : تاجری که با خرید متفاوت است. حال معنای حکمت بسیار زیبا می «درَوَ »و  « طقَ سَ »بنابر این با فعل  خارج شد
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یکباره وارد گل و الی فعل حرام احکام خرید و فروش ،به دلیل ناآشنایی با یابد و فروش خود به سود حالل دست می

 افتد و از آن رهایی نخواهد یافت.ربا می

یعنی کسی که بدون دانش به تجارت بپردازد در ربا آنچنان آمده است 65واژة فقه، واژة علم به جای در برخی روایات 

است یعنی سرانجام تجارت بدون « رتطم فی النارا» در پاره ای از احادیث . تواند خارج شودرود که دیگر نمیفرو می

کردند که افراد پیش از ورود به عرصه خرید و فروش در بازار ، امیرمؤمنان علیه السالم تاکید می 66آگاهی، دوزخ است. 

  67احکام آن را باید فراگیرند.

 پیام 

 برای ورود به هر کاری باید دانش آن را فراگرفت. .۱

 کند.کارهای نیک را به نا پسند تبدیل میعدم آگاهی، ناخواسته  .۲

  

                                                 
6  .23ح  154ص  5الکافی ج  5
6  .15505ح  332ص  13مستدرک الوسائل ج  6
6  .23ح  54ص  5الکافی ج  7
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کَثِیرَةُ قَالَ مَا فَعَلَتْ إِبِلُکَ الْ -لِغَالِبِ بْنِ صَعْصَعَةَ أَبِی الْفَرَزْدَقِ فِی کَلَامٍ دَارَ بَیْنَهُمَا لیه السالموَ قَالَ ع / 446کمت ح

 الْحُقُوقُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ ع ذَلِکَ أَحْمَدُ سُبُلِهَا 68دَغْدَغَتْهَا]ذَعْذَعَتْهَا[

میر مؤمنان! اد؟ گفت: چه ش و به غالب پسر صعصعه ابو الفرزدق در گفتگویى که میانشان رفت فرمود:شتران فراوانت را
 شان کرد. فرمود: این بهترین راه آن است.پرداخت حقوق پراکنده

 واژه

 ذعذع : پراکنده کردن؛جدایی انداختن 

 توضیح

 فرمود را بیان د اموالترین راه هزینه کرگفتگوی کوتاه و پرمعنایی است که امیر علیه السالم ستوده 446حکمت 

 شخصیت غالب بن صعصعه

مان در زه کپدر شاعر نامی عرب جناب فرزدق است. او از سخاوتمندان سرشناس عرب است غالب بن صعصعه 

ود که کورفتار بدلسوز و نی وی انسانیشتر را در برابر آزادی دختران از دست پدرشان هزینه کرد. 400یا  300هلیت، جا

قیر نوزاد فان پدری ن دورآتاب بدرفتاری با دختران را نداشت از این رو  در زمان جاهلیت وقتی بنابر رسم ناپسند 

و بیش از . از این رداد بخشید و دختر را نجات میمی پدرتر به دو یا سه ش خواست زنده به گور کند ،دخترش را می

ه شعر سی است کمان کیکصد نوزاد دختر را از مرگ نجات داد. فرزند وی نیز برای شیعیان نام آشناست. فرزدق ه

لک به خاطر لمبن عبدا ه هشامکدر برابر دستگاه حاکم بنی امیه سرود. زمانی زیبایی در معرفی امام سجاد علیه السالم 

سجاد  رای اماماری بازدحام جمعیت از دست کشیدن بر حجراالسود منصرف شد ولی همان زمان مردم به گونه معناد

فه شد، گران عدها خلیبم که علیه السالم راه باز کردند تا به راحتی  حجر االسود را لمس نماید . این حرکت بر هشا

یه السالم سجاد عل د امامدر همانجا شعری سرود که نشناختن شخصی ماننآمدن و با طعنه پرسید: این کیه؟ فرزدق هم 

 را به شدت نکوهش میکرد. ابتدای قصیده وی چنین است:

 69مُ رَوالحَ لٍّه و الحِ فُعرِیَ والبیتُ  ة هذا الذی تعرف البطحاءُ وطأتَ

 شناسدهایش را مىاین، آن کس است که سرزمین بطحا) مکه(، جاى گام

 شناسندو حرم و بیرون حرم نیز او را مى و خانه کعبه

 ،رودسن رفتار کوهش ایو سپس با شعری که در نزندانی شد بین مکه و مدینه  پس از سرودن این شعر ، فرزدق مدتی

 . حکومت مجبور شد وی را آزاد کند

                                                 
6  نای پراکندگی دارد.رسد در اینجا ذعذع مناسب تر باشد که معدغدغه به معنای قلقک دادن یا رنجاندن کسی با سخن است. به نظر می 8
6  .200ص  1روضة الواعظين ج  9
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گامی که فرزدق هنو در تربیت فرزند خود نیز کوشا بود. شخصی سخاوتمند و دلسوز به هر روی غالب بن صعصعه 

 70کودک بود، وی را نزد امیرمؤمنان علیه السالم برد و حضرت به وی فرمود تا به فرزدق قرآن بیاموزد

 ستوده ترین راه هزینه

شناخته  ن فراوانشترا که روزگاری به داشتن غالب بن صعصعه گزارش شده است. غالب در این حکمت گفتگوی امام با

و هم جواب ارد؟ و ادزیادی  تو همان غالبی هستی که شترانشد، خدمت امام علیه السالم رسید. امام به او فرمود: می

اخت. یعنی  راکنده سرا پ ها: پرداخت حقوق آنشتران زیادت چه شدند. غالب هم جواب دادت به او فرمود:داد بلی حضر

 اسخ نوعیین پگویی در ابرایم باقی نگذاشته است. حقوق شرعی است مثل زکات، خمس، صدقه واجب ....ثروتی

ی: ذلک خش و حقیقبرامآشکایت و گله نهفته است.امیر مؤمنان علیه السالم خیلی لطیف به او پاسخ دادند. پاسخی 

 ت. های پراکندگی استرین راهاَحْمَدُ سُبُلِها: یعنی این پراکندگی ستوده

داتی مانند  هد و جامدول میپآورد. دهد و در برابرش چیزهایی به دست میمی زیرا انسان همواره اموال خود را از دست

د تا مقام و کنشود تا شکم پر شود و جسم فربه .گاه اموال خود را هزینه میخرد.گاه اموال هزینه میقصر و خانه می

ترین راه آن است هستود .ولیبخشد تا با زیارت کردن معنویتی به دست آوردشهرت به دست آورد.گاه ثروت خود را می

ان لها چرا که شتربُذلک احمد سُ که مادیات را بدهد و خشنودی خدا را به دست آورد. از این رو امیر علیه السالم فرمود:

 ود و رضایت خدا در این کار است. باش پرداخت کرده را برای حقوق شرعی

و یا به وسیله هزینه کردن آن اجر و  7۱شودجای آورده میدر متون دینی بهترین مال، ثروتی است که با آن حقوق به 

در 73. همچنین مالی که با آن آبروی انسان نگهداشته شود هم ستایش شده است.7۲کنندپاداشی برای انسان ذخیره می

ون اینها بخشی از مت74برخی متون، مالی که بتوان با آن واجب الهی را برجای آورد، سودمندترین مال خوانده شده است.

دینی است ولی با تأمل در مجموعه متون دینی از دست دادن مال و ثروت در برابر به دست آوردن دین و آخرت بسیار 

 پسندیده است.

 ها:پیام

 نیکو خواندن اعمال واجب، سبب تشویق مؤمنان خواهد شد. .۱

 هزینه کردن دنیا برای رسیدن به آخرت ، تجارتی سودمند است. .۲

  

                                                 
 .21ص  10شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج  70
 3250غررالحکم، ح  71
 .3572غررالحکم، ح  72
 .4958غررالحکم، ح  73

 .3039غررالحکم، ح  74
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 [ أَخَوَاتِهَاکَانَ فِی رَجُلٍ خَلَّةٌ رَائِقَةٌ فَانْتَظِرُوا ]مِنْهُ إِذَا / 445حکمت 

 اگر در کسی خصلتی شگفت دیدید، همانند آن را انتظار برید.

 ها:واژه

 خصلت، ویژگیخلة:

 درخشنده ، پسندیده رائقة:

 توضیح:

 . جود داردوا آن بوجود انسان مانند معدنی است که با سرآمدن یکی از صفات خوب یا بد، انتظار صفات همسو 

 صفات همسو

توان های خوب و بد را به زیبایی تصویر کرده است. به تعبیر دیگر میعلی علیه السالم در این حکمت همسویی خصلت

ای نمونه کسی که برای خود ارزشی قائل نیست، از شرّ او در های خوب یا بد منشأ مشخصی دارند . برگفت خصلت

برخی است . در از ریشه روق به معنای درخشندگی و پسندیده بودن  «رائقه»این حکمت کلمه  در 75توان بودامان نمی

ا ترس ثبت شده است که ریشه آن روع به معنای شگفتی همراه ب« رائعه»، کلمه« رائقه»به جای کلمه ها نهج البالغه

زیبا یا زشت وجود که در او خصلتی را دیدید هر گاه شخصی مفهوم سخن امیر علیه السالم چنین است : اندک است.

، م تبسّهای همسو با آن را نیز داشته باشید.برای نمونه با دیدن انسان مدارد که از آن به شگفت آمدید، انتظار خصلت

،شکست ناپذیری، و موفقیت در انتظار بردباررود.با دیدن انسان از او میشاط با نانتظار سخن ملیح، امیدوارانه، و رفتار 

از سویی صفات ناشایست نیز بودن یک شخص نوید بخش دلسوزی و رسیدگی به مستمندان است.خوش اخالق اوست. 

و خدای درگیری واهل دعوا  ،پرخاشگر ، از او انتظار میرود تا عصبانیبا یکدیگر مرتبط هستند از این رو با دیدن شخص 

کردن دیگران، تمسخر و تحقیر دارد ، استکباری کسی که روحیه اهل قتل و غارت هم باشد.ناکرده بعید نیست 

  رود.زورگویی هم از او انتظار می

 چرایی ارتباط صفات همسو با یکدیگر

سد رنظر می زد؟ به صفات را حدس سایرتوان چرا صفات همسو با یکدیگر ارتباط دارند و با دیدن یک ویژگی، می

ا باه خو ود،شاستخراج می، طال از معدن طالبرای مثال گیرد. سرچشمه میانسان از طبیعت و سرشت درونی  ،هاخصلت

 آید. و از معدن نقره نقره بیرون می بندآن دستبند بسازند یا انگشتر یا سکه یا گردن

 گندم از گندم بروید جو ز جو

پسندیده های سایر خصلتی دوستی با کسی کافی است ، بن مایه او را شناسایی کنیم . اگر مؤدب است بنابر این برا

 های ناپسند مانند غیبت، تهمت، دو به هم زنی و.، سایر خصلت و اگر خدای ناکرده دروغگوستشود هم در او جمع می

                                                 
 .483تحف العقول ص  75
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های بد را مانند حیوانات وحشی و تمامی خصلتتواند باغ وحش باشد ..هم در او جمع است. به تعبیری نفس انسان می

 های میوه باشد و در هر زمانی خصلتی نیکو از وی سر زند.در خود جای دهد و هم امکان دارد باغی سراسر درخت

شود تا انسان در برابر افراد نیکوکردار و بدکردار ، رفتاری مناسب تامل در حکمت امیرمؤمنان علیه السالم سبب می

احنف در برابرش کامالً بردبار بود، به او گفتند  ادبی به احنف بن قیس دشنام داد .بینقل شده است که فرد هد.انجام د

ام او را کشتم. همین فرد پس از مدتی به زیاد بن ابیه که فرماندار بصره شده بود هم چرا کاری نکردی؟ گفت با بردباری

احنف  76.که زیاد دستور داد دست و زبانش را قطع کردندف است. در حالیکرد که زیاد هم مانند احندشنام داد و فکر می

-فرد بی ادب شده است و ناخودآگاه روزی به کسی دشنام میدشنام گویی ملکه  دانست ،از آن رو ساکت ماند که می

ای مجازات او آمدهشود و احنف نیز خودش را گرفتار پیدهد و او صبر احنف را نخواهد داشت و بدینسان مجازات می

 نکرد.

 ها:پیام

 شناخت صفات افراد، سبب شناخت گوهر آنان خواهد شد .۱

  دارد. ها و از اشرار انتظار هر گونه شرارتی وجوداز نیکان انتظار نیکی در تمامی عرصه .۲

                                                 
 .95ص  20شرح نهج البالغه ، ج  76
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 قَلِیلٌ مَدُومٌ عَلَیْهِ خَیْرٌ مِنْ کَثِیرٍ مَمْلُولٍ مِنْه/444حکمت 

 بسیاری که مالل آرد.اندکی که دوام دارد به از 

 ها:واژه

 پیوستهپایدار، همیشگی، مدوم:

 خسته شدن دلگیر شدن،ضجر، آزرده شدن،مملول:

 توضیح

مت به لسالم در این حکر علیه ا. امیخستگی و نشاط در بهتر شدن کار اثر دارد. از این رو باید کار نیکو را نیکو انجام داد

سید . نهج البالغه است  ۲78حکمت  ، تکراراین حکمتوتر را سفارش کردند.کند بلکه کار نیکفراوانی کار سفارش نمی

. با توجه به انده استهو خودر باره احتمال تکرار برخی جمالت پوزش طلبیده است و تکرار را از روی س رضی در مقدمه

داری و انتیانگر امبالغه ابزار نوشتارهای قدیمی چنین سهوی کامال پذیرفته است و سخن سید رضی در مقدمه نهج الب

 صداقت ایشان است.

 ماهیت کار اندک

اما هر کاری را بهتر است. ، خستگی آور  ار اندک همیشگی از کار فراوانفرماید کالم میدر این حکمت امیر علیه الس

توان کاست و مراد از کار اندک توان کمتر ولی مداوم انجام داد؟ پاسخ آن است که برخی کارها مثل واجبات را نمیمی

ابر این نماز، روزه،حج ، زکات ، جهاد را ی و کارهای نیکی است که بر انسان واجب نشده است. بنمستمر، عبادات مستحب

ت اهل مانند خواندن قرآن، زیارمستحباتی . اما توان به بهانه خستگی و ماللت ترک گفت و یا کمتر به جای آورد نمی

خواندن دعاها و اذکار باید به گونه ای باشد که خستگی ها مثل زیارت عاشورا،تنامهم السالم، خواندن زیاربیت علیه

خدا و پیامبرش صلی اهلل علیه و آله کاری را دوست داشتند که پیوسته هر چند اندک د اما همیشگی و مداوم باشد.نیاور

عادت کنم دوست دارم بر آن مداومت ورزم.  فرمود: هر گاه به کارى )عبادى(مى -. امام باقر علیه السالم بارها 77باشد

( را از دست دهم، آورم و اگر روزْ چیزى )از عبادتایش را به جا مىاز من فوت شود، روز قضاگر از عبادت شبانه چیزى

 78آورم. محبوبترین کارها در پیشگاه خداوند کارى است که با مداومت همراه باشد.شب قضاى آن را به جا مى

 تالش و خستگی

در پاسخ باید گفت: نفس  چرا کار اندک مداوم بهتر از کار فراوان خسته کننده است؟چه نسبتی دارد؟ تالش با خستگی 

مَلولَةٌ همانا  النفسَ إنَّ صلی اهلل علیه و آله فرمود: رسول عزیز  شود.و جان انسان نیز کانند سایر اعضا خسته و آزده می

شوند و برخی دیرتر. برخی از ورزش خسته البته افراد متفاوتند برخی زود خسته می 79شود.گیر مینفس خسته و دل

                                                 
 14410و  14401ح  153ص  8ميزان الحکمه ج  77
 .14418، ح 154، ص 8ميزان الحکمه، ج  78
 5312ح  30ص  3كنزالعمّال: ج  79
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نابر این طبیعت آدمی . بشوند و برخی از خواندن شعر های مذهبی خسته میاز مطالعه، برخی از کتاب شوند و برخیمی

ای آنچه در توان نفس است را باید به همان وادار کرد. لحظه ای عبادت و لحظهشدن است .بنابر این  آزرده و دلگیر

  ن از عبادت لذت برد و هم نفس را مراقبت کرد.ای تالش ولی در هر کدام مداومت ورزید تا هم بتواتفریح و لحظه

. بنابر این قرآن خواندن و زیارت رفتن و دعا خواندن و دستگیری شودعبادت می یسبب ثمر بخشنشاط در عبادت ثانیاً: 

ث علیه السالم به حارامیر مؤمنان از مستمندان چنانچه با لذت روی دهد، اثری ماندگار خواهد داشت . از این رو 

و از اوقات فراغت و سرخوشی آن برای عبادات  نفس خودت را به زور به عبادت واردارش مسازنوشت : مدانی ه

  :أنشطَها بادةِ العِ نَمِ  کَاسألُ »دارد.. امام سجاد علیه السالم در دعای خود به خداوند عرضه می80مستحبی بهره برگیر

 «خواهم.ترین آن را میدت با نشاطخدایا من از عبا

 نتیجه تداوم کار خیر

ر دی، حضور ز سبکسراشود. عشق به رستگاری، دور شدن شود ولی در نیمه راه رها میگاهی کارهای نیک آغاز می

ه است. اقی مانداش ب نماز جماعت و جمعه و کارهای نیک دیگری که زمانی آغاز مشده است و هم اینک تنها خاطره

انجام خواهد  احتی نیزیز به رنشود و از آن پس داوم انجام شود ، ماندگار میکار نیکی که یکسال مبنابر برخی روایات 

برای تداوم  یت کنندهن تقوشد.البته نباید فراموش کرد که امتداد کار نیک نیازمند تقویت کننده است و نشاط بهتری

ود آهسته شن کم میط آناشاگاه که نکارهاست. هم چنان که ورزشکاران تا وقتی نشاط دارند بدنی شاداب دارند و آن

م شود اوم انجاکه مد گیرند.برخی عبادات به ظاهر کوچک سفارش شده استآهسته از ورزش و بدن ورزیده فاصله می

الم داده شود. س« بداهللابا ع صلی اهلل علیک یا »مانند آن که سه بار در هر صبح به سیدالشهدا علیه السالم با عبارت

نده ا حق شرمبالفت اومی نتایج ارزشمندی همراه دارد و چنین شخصی از زورگویی و مخطبیعی است چنین سالم مد

 خواهد شد.

 ها:پیام

 برددلگیر شدن و خسته شدن اثر هر کاری حتی عبادت را از بین می .۱

 شودتداوم در کارها سبب ماندگاری کار می .۲

 کار اندک با کیفیت برتر از فراوان بدون کیفیت است. .3

                                                 
 .69نهج البالغه ، نامه  80



66 

 

مَالِکٌ وَ مَا مَالِکٌ وَ اللَّهِ لَوْ کَانَ جَبَلًا لَکَانَ فِنْداً وَ لَوْ کَانَ حَجَراً لَکَانَ صَلْداً  یُ الْأَشْتَرِ رَحِمَهُ اللَّهُقَدْ جَاءَهُ نَعْ وَ  /443حکمت 

 لَا یَرْتَقِیهِ الْحَافِرُ وَ لَا یُوفِی عَلَیْهِ الطَّائِر

به خدا سوگند، اگر کوه بود کوهی تک بود و اگر  لک و چه بود مالک؟: ماوقتی خبر درگذشت مالک اشتر را شنید 

ای بر اوج آن هتوانست برسد و هیچ پرندای که سم هیچ ستوری بر فراز آن نمیصخره بود، سخت و محکم بود به گونه

 رد.توانست بپنمی

 ها:واژه

 : خبر مرگ نعی

 ه ها جداست.تک قلکوه بزرگ ،کوهی که از سایر کوه فند :

 صلد: سخت و خشک

 کند.حافر: حیوان سم دار مانند اسب ، حافر زیرا هنگام راه رفتن گویی زمین را حفر می

 طائر:پرنده

 توضیح

د. امیر علیه شصر شهید من به مالک اشتر یکی از نیکویاران امیرمؤمنان علیه السالم که با توطئه معاویه پیش از رسید

 را یگانه دانست.السالم در سوگ او غمگین شد و او 

 شخصیت مالک اشتر

سپاه علی علیه  اخالقی و خستگی ناپذیر سخاوتمند و شاعر ، ث کوفی مشهور به مالک اشتر، چهرة مبارز،مالک بن حار

وی اصالتی یمنی 8۲کرد. او درد دل می که علی علیه السالم با 8۱بود علیه السالم  سنگ صبور امیر مؤمنانالسالم بود.او 

. در این جنگ مسلمانان توانستند شام را کردهجری در زمان خلیفه دوم شرکت  ۱5نگ یرموک در سال داشت و در ج

هایش به سمت پایین برگشت و از این رو به وی فتح کنند. مالک در این نبرد از ناحیه چشم زخمی شد و یکی از پلک

 گفتند.اشتر می

فهایش اشت و حرهمی دمگویایش در میان کوفیان جایگاه  مالک به دلیل اخالق خوب، شجاعت، چهره پهلوانی و زبان

لی پس از عید شد ومص تبحمؤثر بود. او در زمان خلیفة سوم به دلیل مخالفت با سعید بن عاص )فرماندار کوفه( به 

یه م علی علالفت اماخ. پس از کرد قیامخلیفه سوم همراه سایر کوفیان و ناراضیان علیه چندی به کوفه برگشت و 

 ضور داشت. ر امام حر کناالسالم مالک به عنوان یکی از یاران پرتوان و مورد اعتماد امیر مؤمنان علیه السالم د
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ای میان دجله و فرات شد. مالک در جنگ جمل نقش مهمی در شکست پس از جنگ جمل فرماندار جزیره منطقه 

ترین شب و روز جنگ که به لیلة الهریر های او بود و به ویژه در سختشادتجنگ صفین نیز شاهد ردشمن داشت، 

معروف شد، مالک توانست آرایش لشکر معاویه را به هم ریزد و تا نزدیکی خیمه او پیش رفت ولی در آستانه پیروزی به 

فریب آن  علیه السالم مؤمنانها بر سر نیزه که گروهی از لشکریان امیر دلیل دسیسه عمرو عاص و فتنه باال بردن قرآن

مله به خیمه معاویه صرفنظر کند. مالک پس از علیه السالم از ح را خوردند، مجبور شد برای نجات جان امیر مؤمنان

به دلیل  علیه السالم داور انتخاب شد ولی سپاهیان امیر مؤمنان به عنوانعلیه السالم جنگ صفین از سوی امیر مؤمنان 

. امیر ندابو موسی را انتخاب کرا مجبور کردند تا  امیر علیه السالمسر باز زدند و در آخر  ذیرش اوپریشه یمنی وی از 

هایی که در حکومت مصر پدید آمد مالک را به سوی مصر روانه کرد ولی در راه به به دلیل کاستی علیه السالم مؤمنان

ها حکایت از آن دارد که معاویه غالمی را فریفته بود دلیل توطئه معاویه مسموم شد و سرانجام شهید شد. برخی گزارش

 83تا در کنار مالک باشد و وقتی اعتماد مالک به او زیاد شد وی را با شربتی از عسل مسموم کرد. 

ین نامه ای حکومتی است شیوة حکومت بر مصر را برای مالک نوشت اای بلند که بخشنامهعلی علیه السالم در نامه

 است. نهج البالغه همان نامه  53لک اشتر است. نامه معروف به عهد ما

 مالک از زبان علی علیه السالم

ما در  رمود. فبیان « کما مال مالک و»با جمله  ت اندوه خود را علی علیه السالم با شنیدن خبر شهادت مالک اشتر نهای

 و در معنای تعجب است . یعنی مالک و مالک که بود؟اینجا استفهامیه 

 ر بود.ل ناپذیای یگانه بود و اگر سنگ بود سنگی سخت بود و خلاگر کوه بود،کوهی بی نظیر و قلهمالک 

بعد با  ه دو جملةکتر هم باشد چرا در شرح ابن میثم نیست و شاید درست «: اگر سنگ بود لو کان حجراً »جمله البته 

هار تأسف شهادتش اظ در بارة مالک و سالم بارهاعلیه التوان گفت امیر مؤمنان نظیر سازگارتر است.میجمله کوه بی

این موارد را  رضی سید و ن فندا بار با جمله لو کان حجراً لکان صلدا و دگربار با جمله لو کان جبالً لکایک کرده است

 کنار هم نهاده است.

کند که گویی با سم خود زمین را حفر میمانند اسب گویند،دار ر به حیوان سمحاف: الْحَافِرُ وَ لَا یُوفِی عَلَیْهِ الطَّائِر لَا یَرْتَقِیه

در نتیجه یعنی سم هیچ ستوری بر  کند.پیدا میمعنای اشراف  رود،میباب افعال که وقتی به  یوفی هم از ریشه وفی و

وگواره علی علیه گونه تعابیر افزون بر سبه هر روی این.اشراف نیابدای بر اوج آن و هیچ پرندهبرود توانست فراز آن نمی

علی علیه السالم پیش از شهادت مالک هم از او به السالم، بیانگر جایگاه بی نظیر مالک در نزد علی علیه السالم است.

های مالک را بر نمود و ای به مردم مصر واالییکرد و هنگامی که او را برای مصر انتخاب کرد، در نامهبزرگی یاد می

 84ا ایثار نامید که مردم مصر را بر خود مقدّم کرده است .فرستادن مالک برای آنان ر

 آه و تأسف 
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ای که برخی از یاران حضرت پس از شهادت مالک بارها تکرار شده است به گونهعلیه السالم آه و تأسف امیر مؤمنان 

هم پس معاویه  نیستند.گفتند: گویی تنها مصیبت بر علی علیه السالم وارد شده است و دیگران در این اندوه شریک می

 علی دو دست داشت یکی را در صفین انداختیم که عمار بود و دیگری مالک بود. از شهادت مالک گفت: 

که آینة تمام نمای  خواستسیدن به اهداف یارانی را میشاید شدّت تأسف امیر علیه السالم از آن رو باشد که برای ر

یی و سخنوری را همگی در جنگجو،سخاوتمند وکه نرمی و سختی ، ابهت اند خودش باشند. آنچه در وصف مالک نوشته

علیه السالم  با کسی  بود.امیرعلیه السالم خصوصیاتی است که در حد اعالیش در امیر مؤمنان  خود فراهم آورده بود،

 کامالً تنها شد. به هدفش برسد که در اخالق و آداب و عبادت با او همسو باشد و پس از شهادت مالک امام توانستمی

 ها:پیام

 ها با امام هم افق باشندیاری امام معصوم نیازمند یارانی است که در تمامی زمینه .۱

 های نیک آنان است.های واال تشویق خصلتسوگواره برای انسان .۲
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 لَیْسَ بَلَدٌ بِأَحَقَّ بِکَ مِنْ بَلَدٍ خَیْرُ الْبِلَادِ مَا حَمَلَک /44۲حکمت 

 تر از شهر دیگر نیست، بهترین شهرها آن است که تو را پذیرا باشد. هیچ شهری برای تو مناسب

 ها:واژه

 طنهر، و، شمکانى است خط کشى شده، محدود و انس و الفت دهنده ساکنین آنجا قسمتی از زمین، بلد:

 برداشت، بر عهده گرفت، پذیرفت. حمل:

 توضیح:

ه قدر شوند بلکنسوار  رسد سرزمینی بهتر است که دیگران بر انسانبه نظر می بهترین سرزمین چه خصوصیتی دارد؟

 انسان را بدانند.

 جایگاه وطن دوستی 

کسی نسبت به وطن خود عالقه دارد و برای اثبات وطن رسد هرمیهن دوستی چه جایگاهی دارد؟ به نظر مییا وطن 

را از زبان و آداب و رسومش که در آن متولد شده است و شهر و کشوری دوستی نیازمند دلیل نیست.زیرا انسان به 

آید، عالقه به بر میمتون دینی هم از برخی فراموش کند. آن را تواند نمیشود و است ، وابسته می کودکی فرا گرفته

و یا رسول  85«شوندرَتِ البلدانُ بحبّ االوطان کشورها با میهن دوستی آباد میعُمِّ »حدیث اهمیت دارد از جمله سرزمین 

به خدا که تو بهترین زمین خدا هستی و محبوبترین زمین خدایی و اگر مرا از  ا در فراق مکه خطاب به مکه فرمود:خد

رسیدند و از مکه خدمت رسول خدا میگاهی که مسافرانی از و  86رفتم کردند من به پای خود بیرون نمیتو بیرون نمی

در برخی احادیث عالقه به . 87شدند چشمان رسول خدا و یارانش پر از اشک میدادطبیعت مکه برای پیامبر گزارش می

هاست و در متون دینی بر انسانبنابر این میهن دوستی عالقه ذاتی . 88میهن نشانه بزرگواری انسان شمرده شده است

 ارد. در منابع قدیمی روایی وجود ند« حب الوطن من االیمان»البته جمله مشهور آن تأکید شده است.

 مرز میهن دوستی

فاوتی تنسان بیوطن ا کند، چرا در این حکمت نسبت بهاگر وطن دوستی مهم است و متون دینی هم آن را تایید می

برخی  زیرا  تبیین فرمود مرز و اندازه وطن دوستی را 44۲رسد علی علیه السالم در حکمت شود؟ به نظر میدیده می

در این  علیه السالمعلی خوردند. و میریختند بردند و گاهی آن را در آب مید میها خاک سرزمین خود را با خوعرب

 باشد.  را پذیرا تر از شهر دیگری نیست، بهترین شهرها آن است که توبرای تو مناسب : هیچ سرزمینیدجمله فرمو
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آن بالد است.  شود و جمعمیانس و الفت ساکنین خود گویند که سبب بلد به سرزمینی خط کشی شده و محدود می

های جاهلیت در ارج نهادن بیش از اندازه به که امیر علیه السالم چنین سخنی را فرمودند، پرهیز از تعصبشاید دلیل آن

ها و ارزش بندی بهپیشرفت و پای سرزمین مادری انسان است و دلیل دیگر ویژگی انسان برای پیمودن مسیر کمال،

شود که نتواند اعتقادات دینی خود دگرگون ای اگر سرزمینی که در آن به دنیا آمده است به گونهحال  .عقاید خود است

 وطنانش را نتواند تحمل کند و همشود و یا رفتار تحقیر کننده می اشرا حفظ کند و یا مانع شکوفایی استعدادهای مادی

بهترین سرزمین جایی است که ارزش در این شرایط رد، نباشند تا بتواند شرایط بهتری فراهم آودیگران هم با او همسو 

من ضیقِ العَطَنِ لزومُ »  :خوانیممیعلیه السالم ی منسوب به امیر مؤمنان او بدانند و وی را بپذیرند در سخنقدر  و

تر و بنا بر این ارزش انسان و استعدادهایش از خاک و سرزمین واال89«چسبیدن به زادگاه از کوته همتی است الوطن ؛

 برتر است. 

  زشت یا زیبادوری از وطن؛ 

دیدن نامالیمات و ترک وطن پسندیده نیست، پس چرا در این حکمت بهترین سرزمین را جایی میداند که پذیرای آدمی 

مت و مردم باید گوییم اوالً حکوکنند؟ در پاسخ میباشد ؟ آیا استعدادها با تامل در این حکمت ، سرزمین خود را رها نمی

یکدیگر را از سرزمینتان وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ »: دور نکنندرا از وطن   شرایطی پدید آورند که هموطنان خود

 . 90«بیرون نکنید

پیامبر عزیز فرمود: خداوند نفرت دارد از مردی که در ها، عقاید و سرزمین است تکلیف اولیه مردم، دفاع از ارزشثانیاً 

. یعنی همت اولیه تالش ثالثاً این جمله تکلیف فردی است نه حرکت جمعی  9۱اش بر او حمله کنند و او نجنگیدهخان

گاه ترک وطن به وطنان است ولی اگر تالش و یا همراهی مردم ممکن نشد آنبرای آبادی و رفاه مادی و معنوی هم

 رماید:فمیشود: شرطی که در جای دیگر پذیرای او باشند، توجیه می

اید، همانا زمین من فراخ است، اى بندگان من که ایمان آورده؛9۲یا عِبَادِی الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِی وَاسِعَةٌ فَإِیای فَاعْبُدُونِ 

 پس ]به جایى روید که بتوانید[ تنها مرا بپرستید

نتوانستند از ایمان خود استضعاف فرهنگی گروهی را توبیخ فرمود چرا که به بهانه ای دیگر،خداوند کسانی و در آیه

مگر زمین خدا فراخ نبود  ؛أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فیها فَأُولئِکَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصیرامراقبت کنند: 

 93تا در آن هجرت کنید؟ جایگاه اینان دوزخ است و بد بازگشتگاهى است

پذیرند و کند که او را نمیتواند در جمعی زندگیست و نمیاتوان برداشت کرد انسان اجتماعی حکمت می آنچه از این

 نداآرامش و آرام آدمی در جمعی است که همانند اویند و وی را به عنوان یک انسان پذیرفته 

 ها:پیام
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 ارزش انسان و دریافت استعدادهایش بیش از سرزمین اهمیت دارد .۱

 جا ارزشش را قدر بدانند.بوب انسان است که در آنسرزمینی مح .۲

 انسان اجتماعی است و برای زیست خوب باید جامعه همسو را انتخاب کند .3
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 الوِالیاتُ مَضامِیرُ الرِّجالِ  /44۱حکمت 

 های مسابقه مردان است.میدان هافرمان روایی

 واژه

 اسب دوانیجای پرورش اسب، میدان مضامیر: جمع مضمار 

  توضیح

 است رابطة امتحان و فرمان راندن  فهم برتر این حکمت نیازمند تبیین مفاهیم آن و 

 والیات و مضامیر

 ، قرب و نزدیکیوالیت در گوهر معناییی االمر یعنی کاری را بر عهده گرفتن است.یات جمع والیة به معنای تَوَلوال 

ای نیست و کسانی هم که والیت ولیّ را اوست،هیچ فاصله بر عهده . بنابر این میان ولیّ و کاری کهنهفته شده است

تنها دغدغه و  پذیرد ، اداره امور، مسئولیت را میوالی هنگامی که از این رو اند ، پیوسته با اویند و بسیار نزدیک.پذیرفته

زمینه فرمان برای انسان  مت نیست بلکه هر منصبی کهتنها به معنای منصب فرمانروای حکوالبته والیت  فکر اوست .

روایی یک باالترین سمت فرمانند، والیت است. بنابر این گستره والیت از فرمان راندن در منزل شروع تا صادر ک

  شود.شامل میمملکت یا یک عقیده را 

فربه را  جا که اسبانحکمت، مضامیر جمع مضمار است.ریشه آن از ضمر به معنای الغری است و از آناین دومین واژه 

در همین میدان اسبان چابک و تندرو از سایر دوانند تا الغر و چابک شود، به چنین مکانی مضمار گویند.در میدانی می

  شوند.اسبان شناخته می

است، خواه  و طبقة ممتاز جامعه اندولتمرد، اشرافبزرگان،  نای مردان است ولی در این حکمت به معنایبه معرجال 

 باشد. مرد و خواه زن

 رابطۀ امتحان و فرمان دادن

شناخت گوهر مردانگی را وابسته به پیروزی در عرصه دستوردادن و فرمان  علیه السالم در این حکمت امیرمؤمنان

زش هر چیزی با آزمایش که اربتوان پاسخ داد  شاید راندن دانستند. میان فرمانروایی با گوهر مردانگی چه نسبتی است؟

معلوم  یبا امتحانات پایان دانشجویانشود. سواد شود.عیار طال با سنگ محک سنجیده میش معلوم میخود متناسب

 شود. شود. مهارت رانندگی با آزمون شهر معلوم میمی

توجه به  هم دردی با فقرا، دلسوزی با بیماران، ، انصاف، عدالت، مواساةبخواهیم گوهر مردانگی اشخاص در حال اگر 

عرصة دستور دادن زندگی او در را باید یم رفاه اقتصادی و خالصه تمامی ادعاهای دیگر را محک بزنی،مسائل فرهنگ

تغییر محسوسی نکرد، مرد است خویشاوندان و همسایگان . برای نمونه کسی که به ریاستی رسید و اخالقش با آزمود

 ،ها ترین بحراناگر در سختد، مرد است.اگر مدیریت یافت و برای توانمندی رفاهی و فرهنگی زیردستانش تالش کر

به او پرخاش کردند و او صبورانه تحمل کرد، مرد اخالق مدار بود مرد است. اگر تالش کرد و مردم قدر او را ندانستند و 
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جدا  ادستور دادن و حکمراندن میدان آزمایش بزرگی است که صفات خوب از بد را آشکار بر این ریاست،بنا است .

  سازد.می

 هاپیام

 شودارزشیابی مردانگی در عرصه دستور دادن انجام می .۱

 پست و مقام میدان آزمایش است پس باید دقیق بود. .۲
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 ا اَنْقَضَ النومَ لعزائِمِ الیومِ ٰ  م/ 440حکمت 

 های روزانه را نقش بر آب کرد.خواب چه تصمیم

 واژه

 :شکست، گسست،انقض

 جمع عزیمه : تصمیم راسخعزائم:

 توضیح

ه شد تا در ای آن آگاهسیبتصمیم گرفتن و پای بندی به آن تا مرحله اجرایی شدن تصمیم کمی دشوار است و باید از آ

 نهج البالغه هم آمده است. ۲۱5تصمیم استوار ماند . این حکمت در ضمن خطبه 

 جایگاه تصمیم 

قصد اتمام  بهیعنی  . تصمیمبرندبه کار میدانند و به جای هم تصمیم، اراده و عزم را در فارسی معموال هم معنا می

هدی که عاموشی از به خاطر فر م حضرت آدای که در اسالم جایگاه تصمیم بسیار واالست به گونههند.انجام دکاری را 

 :شدنکوهش با خداوند داشت از سوی حضرت حق 

 94عَزْما آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى

 و ما او را مصمم نیافتیم.از آدم پیمان گرفته بودیم  و ما پیش از این

 امیر مؤمنان های استواربودند.فرمودند همگی دارای تصمیمرا بیان می خداوندالهی که برای مردم دستورات  ما پیامبرانا

وَ لَکِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ رُسُلَهُ أُولِی قُوَّةٍ فِی عَزَائِمِهِمْ وَ ضَعَفَةً فِیمَا تَرَى الْأَعْیُنُ مِنْ »فرمود:  آناندر وصف علیه السالم 

 95«خداوند سبحان فرستادگان خود را در تصمیماتشان نیرومند قرار داد و در ظاهر ناتوان و فقیر.حَاالتِهِمْ 

 اراده است.  وبان عزم ی صاحنی که دارای شریعت بودند ، وصف اولوا العزم؛ یعنیکی از زیباترین وصفها برای پیامبرا

تند که ردانی هسمپای عیسی و حضرت محمد صلی اهلل علیه وآلهحضرت موسی،  حضرت ابراهیم،حضرت حضرت نوح ،

 اند.و گرفتهگران الهایی که مصمم هستند از برترین پیامبآنان را اولوالعزم نامیده اند. بنابر این انسان

 میم تقویت تص

کنیم . مطالعه روزانه قرآن، ورزش روزانه، صله رحم کنیم ولی در ابتدا و یا میانه راه رها میگاه کارهای خوبی را آغاز می
رسد هر کاری ، نیازمند تقویت است. کارهای و...برخی از تصمیمات نیکویی است که متاسفانه مداوم نیست. به نظر می

های انتظاری هر کار ، جمالت کوتاه و ها، دوستان همراه، پاداششوند. تشویقرند رها میتقویت کننده ندانیکویی که 

                                                 
 .115سوره طه آیه  94
 192نهج البالغه خطبۀ  95
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است.از « رأی و اندیشه» ها های تصمیم است.یکی از بهترین تقویت کنندهدلگرم کننده دوستان بخشی از تقویت کننده
 96«زیمَة؛ تصمیم به اندازه اندیشه استقَدْرِ الرأیِ تکونُ العَ  عَلى» امیر علیه السالم فرمود:

برای نمونه تصمیم بر عبادت کردن متفاوت است. شخصی تمام عباداتش رهایی از دوزخ است از این رو به انجام دادن 
نشینی با پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و خاندان کند ولی دیگری همواجبات و دوری از کارهای حرام بسنده می

های مستحبی و دستگیری از نیازمندان در چنین شخصی پروراند، طبیعی است تصمیم بر عبادتسر می عزیزش را در
 رسد.بهتر به انجام می

 آفت تصمیم

-قرار میه اتی در راآفکه  رسد چراعلیرغم برنامه ریزی و تقویت دوستان و آشنایان گاه به سرانجام نمیکارهای نیک 

ست های نیک اکارأخیر تکوچک شماری و  ها، غفلت،شوند. یکی از آن آفتمی میمتصگیرند و مانع به اتمام رسیدن 

 ومیم شود دن تصشاید خواب شبانگاهی سبب سست شکه علی علیه السالم در این حکمت به آن هشدار داده است.

خواب ولی  بروندراه ا رشب قسمتی از تا  گرفتندصمیم میت که زودتر به مقصد برسندالبته احتمال دارد در قدیم برای آن

 رفت. از بین می کرد و در نتیجه تصمیم روزغلبه میآنان بر 

آن استوار  رای انجامبار را شروع و کتر در انجام کار سستی و نکنیم و سریعگیریم وقتی تصمیم میبنابر این بهتر است 

 باشیم .

 هاپیام

 های نیکو نیازمند اندیشه تقویت کننده استتصمیم .۱

 ها دوری کرد.ای به انجام رسیدن تصمیمات باید از آفتبر .۲
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ما فاتَکُمْ وَ ال تَفْرَحُوا بِما  وَ قَالَ ع: الزُّهْدُ کُلُّهُ بَیْنَ کَلِمَتَیْنِ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِکَیاْل تَأْسَوْا عَلى/  439صبحی 

 الْمَاضِی وَ لَمْ یَفْرَحْ بِالْآتِی فَقَدْ أَخَذَ الزُّهْدَ بِطَرَفَیْهوَ مَنْ لَمْ یَأْسَ عَلَى  آتاکُمْ

وید و بر آنچه وهگین نشرود، اندتا بر آنچه از دستتان می»همه زهد در دو جمله قرآن آمده است، خداوند سبحان فرمود: 

رسد شاد یبه دستش م و برای آنچه بنا بر این، کسی که بر گذشته اندوه نخورد«. آید، شادمانی نکنیدبه دستتان می

 نشود، هر دو سوی زهد را رعایت کرده است. 

 هاواژه

 گرداندن از چیزی به خاطر کوچک شمردن آن، ترک میل، چیز اندکالزهد: ناخواهانی، روی

 تأسوا:از ریشه أسی ، اندوهگین نشوید، غصه نخورید، محزون نشوید

 فات:از دست رفتن، از دست دادن فرصت

 دلشاد  ی پروا وبخیال و  شوید ، وقتی همراه باء بیاید: بیشوید، مسرور میشوید، خوشحال میحوا: شادمان میتفر

 توضیح

در این  ه السالمیر علیشود. امهای مختلف تفسیر میزهد از اصطالحات پرکاربرد در متون اسالمی است که به گونه

 فرمودند. حکمت با بیان دو شاخص قابل سنجش ، زهد را تبیین

 حقیقت زهد

ارزشمند است ولی مفهوم آن  ،های دینی ما کاربرد فراوانی دارد. معموالً انسان زاهد زهد از کلماتی است که در آموزه
خَیرُها زَهیدٌ وشَرُّها ...إنَّ الدُّنیا  »:فرموددر وصف دنیا .امیر علیه السالم چیست؟ معنای اصلی کلمه زهد چیز اندک است 

 .«اش آماده است اندک و بدى اشخوبى...همانا دنیا 97عَتیدٌ.

توان ه متون میگونه اینولی با توجه ب« زهیدرجل » :گوینددر اینجا زهید یعنی اندک و یا در وصف مرد کم خوراک 
دل  و نیادرغبتی به عنای بیرا به مزهد گاه ثروت است؟  و مال و بهرة اندک از دنیاگفت که منظور از زهد در روایات 

  است. های مختلفی بیان شدهمعنا کرده اند. ولی حقیقت زهد در روایات به گونه نبستن به دنیا

 در روایات:برخی از مفاهیم زهد 

 دن شکر هر نعمتی و پرهیز از حرام به جای آورـ کوتاه کردن آرزو و ۱

 ـ اطمینان به خدا بیش از اطمینان به دارایی خود. ۲

 های خود در صورت برخورداری از نعمت.داراییـ بسنده کردن به 3

 ـ رغبت شایسته به آنچه نزد خداست. 4

                                                 
 .113نهج البالغة، خطبه  97



77 

 

 میلی به دنیا ـ رغبت به تقوا و بی5

، تعریف جامع ، کامل و کاربردی از زهد 439حکمت رسد تمامی این موارد در روایات ما آمده است ولی به نظر می

 است.

 زهد کاربردی 

 ای زهد را تعریف کردند که در هر زمانی قابل سنجش و کابردی باشد.امیر کمت ، به گونهعلی علیه السالم در این ح

هنگام نداری، افسرده و هنگام »فرمود : زهد اصلی ریشه در قرآن دارد و چکیده آن چنین است : علیه السالم 

و  ون او را تغییر ندهد داشتن و شناخت انسان است که شرایط گوناگ حقیقت زهد ظرفیت«برخورداری ، سرمست نباش

 .بتواند انسانیت خودش را در هر شرایطی حفظ کند

شود وقتی شاید تصور شود که این روش خیلی دشوار است باالخره ما چیزهای با ارزشی داریم خانه، زندگی، مگر می

 ایم غصه نخوریم؟ها را از دست دادهاین

اش یعنی حواریون فرمود: بر آنچه از دنیا ضرت عیسی به یاران ویژهخوانیم که حدر روایتی از امام رضا علیه السالم می

رسند، برای از دست دادن چیزی از دهید تأسف نخورید همان گونه که دنیاپرستان هر گاه به دنیایشان میاز دست می

 خورند. دینشان افسوس نمی

کند که در زندگی روزمره بسیار دیده اند. ی میها یادآورای را به انسانامام رضا علیه السالم در این روایت معادله

توان دید افرادی که برای رسیدن به دنیا، حاضرند تمام اعتقادات خود را زیر پا نهند، حال که چنین افرادی را هر روز می

های خود دست های مؤمن نتوانند برای رسیدن به سرای جاودان و خشنودی پروردگار از برخی خواسته، چرا انسان

 بکشند و انسانیت خود را بشناسند و تسلیم زرق و برق دنیا و سخنان دنیاخواهان نشوند؟

ای که تسلیم دنیا نشویم گویی مفهوم زهد در گذشته همان سبک زندگی دینی بوده است. یعنی زندگی در دنیا به گونه

وجود دارد که عناوین آن با مفهوم زهد « الزهد»نام  هایی از برخی اصحاب ائمه مانند حسین بن سعید بهباز این رو کتا

، کار نیک کردن، حسن خلق، حق همسایه و رایج میان عرف مردم متفاوت است. برخی عناوین آن عبارت است از: ادب

انه و از آفات زندگی برخوردار و زندگی فقیرکند ...بنابر این زاهد کسی است که در خوشی و ناخوشی  دنیا زیبا زندگی می

 رهایی یابد. 

 ها:پیام

 کندزهد، سبک زندگی مؤمن است که در خوشی و ناخوشی دنیا تغییر نمی .۱

 های کالم علوی استسخن جامع و مستند از ویژگی .۲

 شود و شرایط تسلیم او هستند.زاهد تسلیم شرایط نمی .3

  

 


