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 سخن پژوهشکده 

مدرسه علمیه حضرت خدیجه ) سالم اهلل علیها( در راستای  برگزاری پژوهش گروهی ساالنه خود با هدف 

طالب نسبت به مسائل اجتماعی و توانمندسازی آنان در شناسایی نیازهای پژوهشی روز و ارتقاء سطح دانش 

همچنین تالش علمی برای پاسخگویی به آنها بر مبنای متون دینی؛ به یاری و مدد الهی دهمین پژوهش 

ه پس از هر سال .برگزار نمود "اخالق عملی در آینه كالم علوی "گروهی و همایش ساالنه خود را با عنوان 

های محققین  پژوهش ،انتخاب موضوع،عالوه بر فعالیت های داخلی برای طالب، دبیرخانه همایش با فراخوانی

به  را را در رابطه با موضوع جمع آوری می كند و در پایان سال مجموعه دستاوردهای این فرایند پژوهشی

 می گردد. تدوین تنظیم و رضوان عیفصل نامه موضویافته های علمی آن  در و  ارائه كرده صورت همایش

ع اخالق عملی در موضو پس از انتخاب (لیه السالمبه یاری خداوند و عنایت امیر مومنان )ع نیز در سال جاری

طبق روال سالهای قبل ،در یک فراخوان گسترده مقاالت پژوهشی، آفرینش های هنری و  آینه كالم علوی 

متشکل ه شد واینک یافته های علمی همایش، آثار برتر در همایش ارائادبی جمع آوری شده و پس از ارزیابی، 

متن سخنرانی ها و كارگاه های  ؛خالصه مقاالت همایش ؛مقاالت اختصاصی ؛از گزارش مصاحبه با اندیشمندان

امیدواریم مورد استفاده پژوهشگران واقع شود ضمناً دبیر خانه همایش  .آموزشی در این مجلد ارائه شده است

 ه منظور ارتقاء و بهبود همایش های بعدی از نظرات و پیشنهادات اندیشمندان استقبال می كند .ب

 دبیر خانه همایش  

 نیره فضائلی 

 hkh.ir-info@hawzahآدرس پست الکترونیکی 

  blogfa.com0931http://nahjolbalaghe. وبالگ همایش

 

mailto:info@hawzah-hkh.ir
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 مقدمه 

نهج البالغه نازله روح امام علی است و " به فرموده حضرت امام )ره( بنابر نهج البالغه كتاب زندگی است و

مجموعه ای است دارای  ؛آمده است ...برای تعلیم و تربیت ما خفتگان در بستر منیت و در حجاب خود خواهی

 .  "ابعادی به اندازه یک انسان و یک جامعه بزرگ انسانی

از آموزه های ارزنده آن برای بهسازی مسائل فردی و اجتماعی بهره گیریم همچنانکه  است ضروریبنابراین 

یک زندگی سعادتمند انسانی، به لحاظ تمام ابعاد و با همه خصوصیات، از "مقام معظم رهبری می فرمایند: 

ان اسالمی است بسازیم نهج البالغه قابل درس گرفتن است. اگر بخواهیم خودمان و جامعه ای كه شایسته انس

و به اخالق و خصال و عقاید نیکو و نشاط، امید ، آینده نگری و خود سازی شخصی دست یابیم  و به وظایف و 

تکالیفمان عمل كنیم و جامعه ای سراپا عقل و حق داشته باشیم و با  تالش برای كسب پیروزی بر مبنای یک 

بدیهی است  "مه این درس ها را از نهج البالغه بیاموزیم.می بایست ه ؛فلسفه عالمانه و درست حركت كنیم

پژوهش های عملیاتی در زمینه اخالق عملی در كالم امیر بیان مولی و  این امرمستلزم انجام مطالعات عمیق

 الموحدین حضرت علی علیه السالم است .

یکی از زوایای  ؛می شودشناخته قلمروی مهم در زندگی معرفتی هر فرد  عالوه بر اینکه به عنوان ق اخال

 كه از آن به اخالق شهروندی تعبیر می شود. می گردد؛شهری ما محسوب  به ویژه اجتماعی و اصلی زندگی

و مباحث نوین مفاهیم مدرن  مربوط به ق شهروندی  پرداختن به موضوع اخالگرچه برخی چنین می پندارند 

و رهنمودهایی در این زمینه  ها دستورالعمل ،مقدس الهی كتب در متون كهن و مضامیناما  ؛اجتماعی است 

كتب ارزشمند دیگری همچون نهج البالغه  این منشور انسان سازی آمده است. در  مکتب اسالم عالوه بر قرآن

اجنماعی پرداخته اند  فضائل اخالق فردی و،صحیفه سجادیه و رساله حقوق امام سجاد به تفصیل به آداب و 

دریایی  به عنوان منشور مدنی و حکومتی حضرت امیر، مضامین بلند كتاب گرانقدر نهج البالغهدر این میان .

 . ژرف برای اكتساب این گوهرهای معرفتی است 

در همین راستا مدرسه علمیه حضرت خدیجه )سالم اهلل علیها(به منظور تقویت انس  با آموزه های اخالقی نهج 

میثاق  های همایش  ، سلسلهقاء اخالق شهروندی در سایه سار كالم مولیالبالغه ،ترویج فرهنگ علوی  و ارت

 نموده است. برنامه ریزیعلوی را 
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های میثاق علوی است. میثاق  ، اولین همایش از سلسله همایش"اخالق عملی درآینه كالم علوی"همایش 

ان سازی و دریچه ای به نور و علوی میثاقی است بین شیعیان مشتاق فرهنگ علوی كه نهج البالغه را منشور انس

راهی از ملک تا ملکوت می دانند و صمیمانه معتقدند نهج البالغه ،شفای دردهای روحی بشر و راز هدایت فردی و 

اجتماعی است.آنان اطمینان دارند، نهج البالغه صحیفه ای گرانبها برای ساختن فرد و جامعه است. از این رو با 

علوی و شهروند  ای ،جامعه ناگون علمی و فرهنگی ؛ جامعه شیعیتا با فعالیتهای گو جانبه  می كوشند تالشی همه

 ، آینه اخالق علوی گردد.یشیع

با همکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی  "اخالق عملی در آینه كالم علوی "در همین زمینه همایش

شهرداری، سازمان زیبا سازی و بنیاد نهج البالغه در اردیبهشت ماه سال جاری  با حضور عالقمندان عرصه پژوهش 

 ، اخالق و نهج البالغه برگزار گردید.

در راستای  ،گامی است هر چه اندک ،و سایر فعالیت های مرتبط با آن تدوین شده مقاالت ، این همایش

 امید كه مقبول درگاه الهی واقع گردد. ؛ در عرصه اخالق عملی علویمعرفت كالم "یم "از  "نمی"انعکاس 

  19تابستان  
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 سخن مدیر عامل بنیاد خیریه و مدرسه علمیه سرکار خانم نیره فضائلی

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

هُ علی نَحْمَدُهُ جمیع اموره نَسْتَعینُو  فی الخلقِ فَضْلَهُ و الباسط فیهم بالجود یَدَه  الحمدهلل الناشر"

 "رعایه حقوقهِ و نَشْهَدُ ان ال اله غَیْرُهُ وَ انَّ محمداً عبده و رسوله.

درود به روان و  _فرجه الشریف یعجل اهلل تعال–با تقدیم سالم و درود به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر 

پاک بنیان گذار جمهوری اسالمی امام خمینی و آرزوی سالمتی و طول عمر مقام معظم رهبری حضرت آیت 

 داریم. عرض سالم و ادب حضور مهمانان ارجمند، مقدم همه عزیزان را گرامی میاهلل خامنه ای و 

ج البالغه را محور كلیه نه  51-50در سال تحصیلی  تاكه توفیق داشتیم  شاكریمرا  یدر ابتدا خدا

همراه همه ( قرار دهیم و به سالم اهلل علیها)-مدرسه علمیه حضرت خدیجههای پژوهشی فرهنگی  فعالیت

همت   -علیه السالم–گیری از كالم موالیمان علی  بهرهبه عزیزان طلبه، اساتید محترم و همکاران ارجمند، 

و بی همتا  نهاگی -صلوات اهلل علیه-بعد از رسول اهلل ،سانیكماالت ان عرصه هایدر تمام  گماریم. مقتدایی كه

است و كسی را یارای پرواز با اونیست و در عرصه و كارزار قلم و بیان نیز بی بدیل است و حق آن است كه بر 

یَنْحَدِرُ عَنِِّی السَّیْلُ و ال یَرْقَی اِلَیَّ "فرمایند: زبان مبارک خود آن حضرت جاری شده است كه می

)چشمه های فضائل و معارف سیل آسا از دامن كوهسار وجود من جاری می شود و پرنده همت ها و "لطَّیرا

 افکار بلند به قله شامخ من نرسد.(

نیاز به الگو و رهنمود های نجات بخش در دنیای امروز هر روز بیشتر می شود زیرا پیچیدگی ها و زمینه های 

یک حركت صعودی رو به فزونی و افزایش است و این مطلب جامعه شناسان نا هنجار رفتار فردی و اجتماعی با 

و متولیان جوامع بشری را به تکاپو و تحقیق و تالشی برای دستیابی به راه حل های متفاوت وادار كرده است  

كند این است كه چه باید كرد؟ و چگونه در عرصه های  تر می آنچه وظیفه حوزویان را سخت تر و سنگین

برای آرام  ،های فردی و اجتماعی اجتماعی الگو سازی كرده و در مصادیق جزئی رفتار لف زندگی فردی، مخت

سازی و مناسب سازی محیط زندگی، از كالم معصومین بهره گرفته و هنجارها در یک زندگی متعادل را عنوان 

 كنند.

ت كه پرتو آن سراسر عالم را وحکمت نورانی اس كالم امیر مومنان سرچشمه معارف الهی ،نهج البالغه

 فراگرفته و پس از قرآن و احادیث پیامبر در درجه نخست اهمیت قرار دارد.

امام خمینی)رحمه اهلل علیه(در بیان توصیف این كالم می فرمایند: نهج البالغه كه نازله روح امام علی)علیه 

اب خودخواهی مجموعه ای است دارای السالم(است، برای تعلیم و تربیت ما خفتگان در بستر منیت و در حج
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ابعادی به اندازه زندگی یک انسان و یک جامعه بزرگ انسانی. اما متاسفانه قرن های متمادی است كه از 

عملیاتی كردن رهنمودهای كتاب شریف و روشنگر نهج البالغه غافل بوده ایم و صاحب نظران و اندیشه ورزان 

ی و اجتماعی مبتنی بر آموزه های معصومین )علیه السالم( را استخراج كمتر با نگاه دینی، الگوی اخالق فرد

 نموده اند.

حکمت های این كتاب خطبه ها، نامه ها وبا تامل در مقاالت و تحقیقات پژوهشی كه با رویکرد اخالقی در 

در تئوری شریف تهیه و انجام گرفته است بسیاری از مولفه های شهروندی كه محققان و اندیشمندان اجتماعی 

 های جدید خود مطرح كرده اند به خوبی مشهود است.

بطور مثال تدبیر و منطق، نشاط و رضایتمندی، رعایت فرهنگ اجتماعی و قانون مداری.مولفه ها و 

نعم القرین "می توان برداشت كرد.  4( در حکمت لیه السالممحورهایی است كه از كالم امیرالمومنین)ع

و آنچه در دنیای امروز جامعه شناسان "مه واآلداب حلل مجدّده والفکر مراة صافیهالرضا والعلم وراثه کری

 به عنوان توانایی های ضروری مورد توجه و آموزش قرار می دهند عبارتند از:

 ؛توانایی در برخورد منطقی و سنجیده در جهت حل و فصل رضایت بخش معضالت و دشواری ها-0

 ؛ن به صورت همکاری و پذیرفتن مسؤلیت های اجتماعی خویشتوانایی در كار كردن با دیگرا-2

 ؛توانایی درک وتفاهم وتحمل تفاوت های فرهنگی-3

 ؛توانایی تفکر انتقادی در سامان بخشی وسازندگی-4

 .توانایی حل تعارضات خود با دیگران با روش های مسالمت آمیز-2

 ظهور دارد.همه از مواردی است كه در توصیه های كالم مولی متقیان 

مندی از نهج البالغه را ه لذا بر آن شدیم تا با انتخاب موضوع اخالق عملی در كالم علوی زمینه های بهر

 با حضور اساتید و مسؤلین حوزه تشکیل 51این همایش از تاریخ شهریور ماه هیات علمی بیشتر فراهم آوریم. 

و فعالیت های  تنظیم گردید النه و همایش پایانیپژوهش سامحورها و برنامه های و پس از تدوین طرح  ،شده 

های فراوانی صورت گرفته است  تالشمتنوع در این زمینه آغاز شد.در مجموع برای به ثمر نشستن این طرح 

 ( واقع شود.لیه السالمپیشگاه امیرمومنان )عمقبول كه امیدواریم مرضی درگاه الهی و 

 تقدیر و تشکرهمایش یاری نمودند پژوهش و این  جریان ما را دردر پایان از كلیه مسئوالن و اساتیدی كه 

 :نمایم یم

 ای همدانی،رئیس هیئت مدیره حوزه علمیه حضرت خدیجه االسالم والمسلمین آقای هزاوه حجه حضرت

 (الم اهلل علیها)س
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 ؛مدیریت محترم بنیاد نهج البالغه -پرور حضرت آیت اهلل دین

 ؛مدیر گروه نهج البالغه دانشگاه علوم وحدیث شهر ریجناب آقای دكتر دلشاد تهرانی 

 ؛مدیر عامل محترم سازمان زیباسازی شهرداری شهر تهران-جناب آقای شوشتری

 ؛شهرداری شهر تهران فرهنگی -معاونت محترم اجتماعی -جناب آقای ایازی

تشکر  -لیهاالم عس-طالب وهمکاران در حوزه علمیه حضرت خدیجه همچنین صمیمانه ازهمه اساتید،

 نمایم. می

و یگانه  -علیه السالم-در پایان تقارن مبارک روز همایش و روز یکشنبه كه متعلق به موالی متقیان علی

داریم  را گرامی داشته و عرضه می است -سالم اهلل علیها-بانوی عالم، حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا

والدّوحه الهاشمیّه المضیئه المثمره بالنبوه المونقه باالمامه وعلی  السالم علی الشجره النبویه"

ضجیعیک ادم و نوح علیهما السالم.السالم علیک یا ممتحنه امتحنک الذی خلقک قبل ان 

 ."یخلقک

 "والسالم علیکم والرحمه اهلل و برکاته"
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 حجت االسالم و المسلمین میثم امرودیقائم مقام معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران 

 

  0350اردیبهشت  30    ترین منشور اخالق شهروندی است  نهج البالغه جامع

ترین منشور اخالق شهروندی است و باید در تمام  ترین و علمی ترین، كاربردی رفتار علوی و نهج البالغه جامع

معضالت اجتماعی و اخالقی بیش از هر زمان دیگری شئونات اجتماعی مدنظر قرار گیرد. امروز مشکالت و 

( لیه السالمكند. تبعیت از كالم و رفتار امیرالمومنین)ع نیازمان به پیروی از رفتار و منش علوی را گوشزد می

ای را خواهد ساخت كه ناظر بر اخالق اجتماعی و حقوق شهروندی است. اخالق و جامعه دو ركن اساسی  جامعه

یرالمومنین به شمار می آید و در حوزه اخالق شهروندی بیشترین تاكید را بر جنبه اجتماعی در فرمایشات ام

های دین مبین اسالم و فرد  تا خصوصیات و ویژگی مسئولین مدیریت شهری باید تالش كنندرفتار دارند. 

رهنگ و زبان فارسی به نحوی كه افراد بیگانه با ف شودمسلمان را در شهر و رفتار و اخالق شهروندان نمایان 

همچنین نظاره رفتار آنها به جاری و ساری بودن اخالق و  ،بتوانند به محض ورود به شهر و برخورد با شهروندان

های گروهی به ویژه صدا و سیما در نهادینه كردن فرهنگ  نظم در قواعد اجتماعی یقین پیدا كند. نقش رسانه

های حقوق، تکالیف و  دستاوردهای این همایش در حوزه ه عالوهباید بیشتر مورد تاكید قرار گیردبشهروندی 

 گیری های فرهنگی مدنظر قرار گیرد.  ها و تصمیم رفتارهای شهروندی مدون و در سیاستگذاری

http://www.khabaryaab.com/News 
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  سخنرانی جناب آقای دکتر مصطفی دلشاد تهرانی

 استاد و محقق نهج البالغه 

 دانشگاه علوم و حدیث شهر ریی مدیر گروه نهج البالغه 

 امروز بنا دارم كه بحث مختصری را در مورد ساختار اخالق در نهج البالغه خدمت شما مطرح كنم.

الزم است رویکردی به نهج البالغه داشته باشیم و در  ،نکته اول اینکه برای استخراج الگوی زیست مسلمانی

قع اگر تعبیر بشود كه نهج البالغه كتاب الگوی زیست مسلمانی است تعبیر غلطی نشده آن جستجو كنیم،. به وا

و من معتقدم چیزی كه جای آن خالی است همین الگوی زیست مسلمانی است. ما نام مسلمانی و شیعه بودن 

ود و نهج را به دنبال داریم در حالیکه با كمال تأسف چیزی به نام زیست مسلمانی در میان ما دیده نمی ش

البالغه می تواند این راه را برای ما باز كند. من بر اساس جستجویی كه در نهج البالغه كردم، می خواهم 

 طرحی عنوان كنم كه اگر دوستان پسندیدند بعداً بر اساس این طرح كار كنند : 

مسلمانی را در نهج اگر ما همه نهج البالغه و خانواده حدیث آن را جستجو كنیم، می توانیم یک مدل زیست 

البالغه پیدا كنیم و شما می توانید آن را اصالح و تکمیل كنید، یک ستاره پنج پر را تصور كنید كه در مركز آن 

دو موضوع خدا و معاد وجود دارد و بر آن پنج وجه آزادی، اخالق، حقوق، قانون و عدالت است. اگر ما بر محور 

 حقوق، است،جامعه واقتصاد را با رعایت آن پنچ وجه)آزادی، اخالق،خدا ومعاد زندگی كنیم آنگاه روابط سی

قانون و عدالت(بر اساس آموزه های نهج البالغه استوار كنیم، آن وقت خواهیم دید چه راهی برای ما گشوده 

 خواهدشد.

و چنان چه من مطلعم زحمت زیادی كشیده شده  ،در واقع این همایش به بخشی از این پنج محور پرداخته

 امیدوارم این راه ادامه یابد و ما شاهد عملیاتی شدن آن ها باشیم.

ما باید با خودمان و خدا و نهج البالغه، در حوزه اخالق ، تکلیفی را معلوم كنیم و اینکه ما نگاهمان به اخالق 

نجام داده چگونه است؟و چه جایگاهی برای اخالق قائلیم. وقتی عنوان می كنیم كه در فالن حوزه چقدر كار ا

لیه ایم و چه افتخاراتی كسب كردیم؛ این سوال مطرح می شود كه چقدر با اخالق كار كردیم؟ امیر مومنان)ع

( كه بلندترین خطبه است و گمان می كنم كه  در یک 052( بیانی دارند در خطبه قاصعه )خطبه السالم

 عبارت كلیدی به آن توجه كرده اند. 
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ایستیم و به هیچ وجه از آن عقب نشینی نکنیم و آن را خط قرمز اصلی زندگی در اگر قرار باشد ما بر چیزی ب

همه روابط و اعمالمان بدانیم آن خط قرمز اخالق است، ممکن است ما درخیلی چیزها ناچار به عقب نشینی 

كار شود می گویند در یک چیز عقب نشینی نکنید این تکلیف باید رویش )علیه السالم(باشیم ولی امیر مومنان 

در خوی های بزرگوارانه وكارهای  ،انسان باید بر چیزی تعصب بورزد. تعصب و ایستادگی در خصال اخالق نیکو

بر روی اخالقیات بایستید و عقب نشینی نکنید. در آن چیزهایی كه شجاعان، بزرگواران  ،مطلوب شایسته است

گران سنگ و رفتارهای ستوده ماندگار بر آنها  های بزرگ عرب، از آراسته بودن وخردهای و دالوران ازخاندان

 تأكید كردند؛ شما هم بر آنها تعصب بورزید .

در ادامه ده مورد را اشاره می كنند كه اگر همین ده مورد را مبنا قرار دهیم، )علیه السالم(امیرمومنان 

 بسیاری از چیزها حل خواهد شد :

 خانه از هر سو حقوق آنان را پاس داریم ؛ 41آن هم به شکل آن روز یعنی همه شهر حق همسایگی: .9

 باید قرارها را به سر برسانیم، هر سخنی كه می گوییم بر آنها بایستیم؛ :وفاداری به قرارها .2

در نیکی كردن صحرا جان و صحرا دل باشید و نه تنگ نظرانه؛ بلکه   فرمان بردارِ نیکیِ گسترده: .3

دانید كه وقتی ماه مبارک رمضان می شد رسول خدا از نسیم  گسترده عمل كنید به همه نیکی كنید. شما می

 بهاری لطیف تر و بخشنده تر می شد؛

كه در خطبه قاصعه از ابتدا تا انتها بحث بر  مخالفت با برتری جویی و تکبروخودکامگی: .4

 خودكامگی انسان است؛

گر با اخالق بود كه این اصل است و برتری های دیگر  ا خوبی و فضل و برتری ها را فراگرفتن: .5

 ارزش دارد و گرنه بی ارزش  است؛

آیا در جامعه امروزی كم تجاوز و ستم می بینیم؟ كم عبور از حد و  باز ایستادن از تجاوز و ستم: .6

 مرزهای انسانی را می بینیم؟ 

به مالک این هشدار را می دهد كه مبادا با ریختن خون )علیه السالم(امیر مومنان  بزرگ شمردن قتل: .7

گناه حکومتت را محکم كنی كه چنین كاری حکومتت را تضعیف خواهد كرد و از نظر اخالقی باید  ک بیی

 ریخته شدن خون آن قدر بزرگ باشد كه كسی تصور قتل را نکند؛

خلق و نه گروهی خاص، همه مردم؛ )علیه السالم(,به تعبیر حضرت علی  منصفانه رفتار کردن با مردم:  .8

 و با آنها منصفانه رفتار شود. باید مورد توجه باشند

 فروخوردن خشم ؛ .1
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 دوری از فساد و تباهی به معنای وسیع .  .91

اخالق را در این می داند، خود اینگونه زیست و هرگز اخالق را در صحنه زیر پا )علیه السالم(امیرمومنان 

رایط بحرانی كه هر نگذاشت، درصحنه زندگی امیرمومنان آن چیزی كه محور امور است اخالق است و در آن ش

امام بر اخالق پای می فشرد اما انسان ها در چند مورد از اخالق عبور می   ،می گذارد كسی اخالق را زیر پا

كنند: تحت فشار، جنگ، بحران و در اضطراب. امیر مومنان)علیه السالم( در تمام این شرایط با اخالق عمل 

لیفه دوم، در شواری شش نفره در پاسخ به عبدالرحمن بن عوف، كرده اند. امیرمومنان)علیه السالم(در شورای خ

دانند كه حکومتی كه با  حاضر نشد یک دروغ بگوید، كه صاحب حکومت شود، اخالق این است.  ایشان  می

 دروغ بنا شود از آن حکومت راستی و درستی بیرون نخواهد آمد . 

فته فهمیم؟ بزرگان  از آن چه دریا الق، ازآن چه میاما ساختار اخالقی نهج البالغه: ما وقتی می گوییم اخ

 اندو همانطور كه راغب اصفهانی می د؟ و در نهج البالغه، اخالق چگونه است؟خَلق وخُلق در واقع از یک ریشهان

گوید: شَرب و شُرب هر دو از یک ریشه اند. با این تفاوت كه وقتی  خَلق به كار می بریم مقصود جنبه های 

 ظاهری است و وقتی خُلق به كار می بریم مقصود ویژگی های شخصیتی باطنی و روحی و انسانی است. 

یز وجود دارد:اول تقدیر در این واژه دو چآورده اند كه تعریف این واژه درلغت شناس برجسته، سابن فار

. اندازه زدن چیزی و دیگری نرم و سهل بودن آن و این استنباط را داریم كه ءو دیگری مالسه الشی ءالشی

اخالق از نظر مفهومی بیانگر سرشت ها، ویژگی هایی در فرد و جامعه است كه در آن اندازه یافته است و با 

جاهایی كه ما تکلف می ورزیم اخالق نیست.  ،می زند نرمی و سهولت بدون تکلف و تصنع از انسان سر

اندیشمندان مسلمان با توجه به معنای لغت و به تقلید از ارسطو تعابیری از اخالق  و علم اخالق دارند كه به 

می گوید:  "ابوعلی مسکویه "نظر من صحیح است اما آن چیزی نیست كه در قرآن و حدیث آمده است: مثالً 

خواجه نصیرالدین "ش سجایایی است كه موجب می شود كردارهای انسان زیبا شود .علم اخالق، دان

افعال  می تواند اكتساب كند تامی گوید: علم اخالق علمی است كه به آن نفس انسانی چگونه خلقی را "طوسی

به این علم اخالق دانش صفات مهلکه و منجیه است و چگونگی متخلق گردیدن  گوید: می  "نراقی"زیبا شود و 

صفات و رها شدن از صفات مهلکه است. نقطه مشترک در همه تعاریف این است كه علما بر صفات متمركز 

 شدند. 

 .در دوره جدید در غرب از نگاه ارسطویی فاصله گرفته شد، اندیشمندان غربی اخالق را در حوزه رفتار بردند

می گوید:  "ادوارد مور"می گوید: علم اخالق عبارتست: از تغییر در رفتار آدمی آنگونه كه باید باشد؛ یا  "ژكس"

 می گوید: اخالق مجموع قوانین رفتار است. "فولکیه"اخالق با رفتار خوب سرو كار دارند ؛
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ز بر صفات و نفی بنابراین چنین استنباط می شود كه در اخالق دو نظریه وجود دارد: یک نظریه متمرك 

رذائل است و نظریه دیگر بر رفتارها تمركز دارد. اما در نهج البالغه چیزی فراتر می بینیم .نظرم این است كه 

ساختار اخالق در نهج البالغه مدلی است كه اگرمورد توجه قرار گیرد و سعی شود كه اجرا شود در همه حوزه 

و سیاست اخالقی  لمجامعه سا اما ،سان با اخالق داریمان ،ها جواب دهنده است. بر اساس این تعاریف

البالغه، اخالق، ساختاری شش وجهی دارد كه در همه حوزه های انسانی اگر هر شش مورد در  درنهج،نداریم

یک سازمان در هم تنیده شود، اخالق ساختار پیدا می كند وگرنه منفصل و دست پا شکسته است و تحقق پیدا 

 تیب انسان و جامعه دارای اخالق هر شش  وجه را دارد. نمی كند به این تر

 ساختار اخالق در نهج البالغه 

 بینش ها :  .9

ویژگی ها و صفات اكتسابی رفتارها و روابط به شدت برخاسته از نوع نگاه و بینش ماست، تا ما نگاه ها را 

تغییر ندهیم نمی توانیم راهبردی داشته باشیم. اصل انسان نگاه اوست، اگر بینش افراد درست شود رفتار او 

می دید، قطعاً با آرزوها و  ،پیمایداگر بنده راهی را كه باید ب (334حکمت )اصالح خواهد شد به تعبیر 

ورزید. امیر مومنان)علیه السالم( وقتی می خواهند اخالق را تغییر دهند، نگاه افراد را  فریبندگی ها دشمنی می

 دهند.  تغییر می

 ها :  ارزش .2

كه با  می فرمایند: بزرگوارتر از آن باش كه به پستی تن دهی هر چند 30( در نامه علیه السالمرمومنان )یام

( وقتی می خواهد مردم را به سوی علیه السالمتن دادن به آن پستی به هر چه می خواهی برسی. امیر مومنان )

 اخالق بکشد ارزش ها را بیان می كند. می فرمایند : بهای شما جز بهشت نیست ،خودتان را به كمتر نفروشید . 

 : ها گرایش .3

گرایش آخرت گرایانه یا دنیا گرایانه،  ؛اسی صفات اكتسابی استما باید گرایشات را اصالح كنیم كه پایه اس

 انصاف گرایی یا بی انصافی، زیبایی گرایی یا بی توجه به زیبایی و... 

 ها :  روش .4

براساس بینش ها و ارزش ها و گرایش ها باید روش ها را اصالح كنیم راه هایی برای رسیدن به هدف با توجه 

ه های مختلفی وجود دارد كدام راه را باید انتخاب كنیم اخالق اینجا باید خود را به شرایط اتخاذ می كنیم را

 نشان دهد. اخالق فقر فضایل و رذایل نیست ما چه مسیری را بر می گزینیم؟ 

 ها: کنش .5
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نمونه های را ارائه می كنند كه در اواخر حکومت ایشان تا زمان شهادت دوره )علیه السالم(امیر مومنان 

به دلیل ناهمراهی روسای قبایل با امیر مومنان  ،در این دوره مردم سستی می كنند ،شکل می گیردغارات 

كنند معاویه گروه ها را سازماندهی می كند تا به مناطق مختلف تهاجم كنند در این قضیه  یی میودور

به حضرت مطلب به حضرت گفته شد و حضرت امیر هرچه می فرمایند: دفاع كنید ،كوتاهی می كنند، 

پیشنهاد كردند كه راه همراه كردن سران زورگویی است زندان یا به هر شکل دیگری تا بقیه حساب كار 

 مدارا كنم آنسان كه با بچه شترهاخود را بکنند. امیرمومنان مردم را جمع كردند و گفتند چقدر با شما 

می مانید كه پوسیده است شما مدارا می كنند ،كه كوهانشان از درون زخم است شما مانند پارچه ای 

اینگونه هستید و چقدر من با شما مدارا كنم؟ تا اینکه می فرمایند: من خوب می دانم چه چیزی شما را 

اصالح می كند و می دانم چه چیزی كژی شما را راست می كند و می توانم آنچه را كه شایسته شماست 

د نفس خود قرار دهم و خود را تباه كنم بی اخالقی كنم انجام بدهم، اما حاضر نیستم اصالح شما را در افسا

 و استبداد بورزم. 

 ها : گویش .6

ادبیات و زبان و گویش ها نمود نظام اخالقی است، ادبیات مدیران نشان می دهد از نظر اخالقی چگونه 

گویش ها باید سامان یابد. حضرت .هستند؟ بایدگویش ها اصالح شود وگرنه همه گیر می شود

می فرمایند: انسان زیر زبانش مخفی است، وقتی سخن می گوییم خودمان را معرفی می  043تحکمدر

كنیم  و نوع واژگانی كه به كار می بریم ما را معنا می كند. ایشان هرگز زشت گویی نکرد و بدی نگفت 

از من نشنید و ( مرا این گونه یافت، یک دروغ لی اهلل علیه و آله و سلم،خودشان می فرمایند: رسول خدا)ص

می فرمایند:بدانید بدترین گفتار سخن دروغ است و جامعه با دروغ  34هیچ خطایی از من ندید. در خطبه 

اگر از نزدیکانشان دروغ می شنیدند با صلی اهلل علیه وآله و سلم( بنا نخواهد شد. در خبر است پیامبر اكرم)

میر مومنان )علیه السالم(وقتی انسان نمونه را در آنان صحبت نمی كردند، تا زمانی كه توبه می كردند. ا

خطبه متقین مثال می زنند یکی از شاخصه های فرد متقی را دوری فرد از سخن زشت می دانند و می 

 فرمایند سخن متقی نرم و مالیم است . 

 این شش وجه، معرف ساختار اخالق در نهج البالغه است.
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 استاد و محقق نهج البالغه /دلشاد تهرانیدکترمصاحبه با آقای 

 توصیه شما برای هر چه بهتر برگزار شدن همایش چیست؟

ریزان و اداره  شود یک ضعف كلی دارد و آن هم این است: برنامه هایی كه معموال برگزار می اول اینکه همایش 

ی برگزار كننده ی همایش باید با موضوع درگیر  كنندگان اِشراف الزم به موضوع را ندارند. به نظر من مجموعه

گذارند، مدل خانواده مطلوب در  یش را میباشد و به موضوع همایش اِشراف داشته باشد. مثالً عنوان هما

البالغه چنین چیزی را نداریم و اگر هم داشته باشیم استخراج آن بسیار مشکل است. در  البالغه. ما در نهج نهج

سیره و كالم حضرت امیر هست اما در نهج البالغه مطلب ندارد. یا جایگاه زن و حقوق او در نهج البالغه، نه اینکه 

 ن چنان كه باید، در حد یک همایش نیست. پس شناخت موضوع بسیار نکته مهم و كلیدی است.نباشد اما آ

نکته دوم اینکه برای سازمانِ كار، یک نظام توانمند و اجرایی و پویا و پرتحرک سازماندهی شوند. یعنی  

نباشد كه كار متوقف  ای ای باشد كه درآن اختالف آراء وجود نداشته باشد، یا اگر وجود دارد به گونه مجموعه

 شود و به كارآسیب بزند.

كاركنیم. به طور مثال های ایشان  گیری نکته سوم اینکه ما باید دركار كردن برای حضرت امیر با جهت

ما نباید كاری كنیم كه توام با لذاعادل است ونسبت به همه مردم در وهله اول امیرمومنان)علیه السالم(

 یا مثال ما در برگزاری همایش،؛انصافی در حقوق افراد باشد نادیده گرفتن حقوق، بیعدالتی، تملق، چاپلوسی،  بی

ریزی نکنیم كه به كالس و درس طالب  حقوق دانشجویان و طالب را در نظر بگیریم. همایش را طوری برنامه

و یا لطمه بزنیم، چون همایش یک كار مستحب است اما آموزش طالب واجب است و نباید به آن صدمه زد 

همایش را در مکانی برگزاركنیم كه باعث ترافیک شود و مردم را دررنج قرار دهد. بنابراین دینداری و تبلیغ دین 

حضرت امیركار كنیم باید جهت  كه باید آنها رامراعات كنیم و چون قرار است برای؛خواهد مالحظاتی می

 در نظر بگیریم.های حضرت امیر را حتماً اِعمال كنیم و شئون ایشان را  گیری

ها و هم نگاهی به نزدیک داشته باشیم؛ یعنی نه چنان واقع گرا  نکته چهارم این است كه ما، هم نگاهی به افق 

ها   مان را كنار بگذاریم و نه آن چنان در افق ها غرق شویم كه واقعیتها، ضعفها و محدودیتهای شویم كه آرمان

باشیم . فرض كنید انس با نهج البالغه در نگاهی بلند این است كه  شتهدا را نبینیم. پس باید تلفیقی از این دو

این كتاب از نظر ادبیات، مفاهیم و از نظر علمی چقدر غنی و بلند است. اما اگر واقعیت را بینیم این است كه اگر 

توانیم آرا و  ادارات نمیكنند. ما در  ما بخواهیم پیرو مفاهیم و مبانی نهج البالغه باشیم در جامعه با ما برخورد می

توانیم در یک اداره كار  شویم. مثال ما نمی عقاید حضرت امیر را اجرا كنیم در این صورت با مشکل مواجه می

ها نیستند كه كار در آنها از معنویت برخوردار باشد. شما به  كنیم و دروغ نگوییم. چون همه جای دنیا حوزه
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خصوصی و دیگر ادارات سر بزنید و ببینید كه چه خبر است. پس مانوس های  ها شركت ها و شهرداری دادگستری

خوب جلوه  ما عادت داریم كه بسیاری كارهای خود را به اسم دین، البالغه آنطوركه باید میسر نیست، شدن با نهج

ای خود دهیم. بایدحساب دین، پیامبر و حضرت امیر از عملکردهای ما جدا باشد و به اسم اسالم خراب كاریه می

 را توجیه كنیم. 

نکته پنجم این است كه باید مدیریت زمان را به خوبی در نظر بگیریم و تمام امور طبق مدیریت زمان باشد. 

 خیلی دقیق تمام امور مربوط به آن طراحی و اجرا شود. پنج ماه بعد ارائه شود با جدولیمثال اگر قرار است كاری 

هاست. اینطور نباشد كه هركس كار را به گردن دیگری بگذارد. اگر هر  مسئولیتنکته ششم تقسیم كارها و 

 كس به طور مشخص بداند كه چه كاریباید انجام دهد و با چه كیفیتی دیگر هیچ كاری روی زمین نمی ماند.

بی نکته هفتم این است كه باید مراقب بود كه در كار علمی با دستِ تنگ برخورد نکنیم. امکانات به خو 

فرمایند: كسی را  ارزیابی شوند. در عین اینکه باید به شدت از اسراف و تبذیر و اتالف پرهیز كرد. امیرمومنان می

ریزی برای هزینه ها شود و افرادی كه به كار  گیری روزی را برآن فراخ كن. پس باید برنامه كه به كار می

و فرهنگی باید گشاده دست و گشاده رو بود واین  نکته گیرید را در تنگنای مالی قرار ندهید. در كار علمی  می

 مهمی است .

نکته هشتم از ابتدا باید نسبت به شکل و صورت كار، آداب كار، تولیدات و ادامه كار، فکر كرده باشیم. سعی 

بت به قابل استفاده باشد. نسبوده و  چکیده مقاالتكه دارای به افراد داده شود بسته هایی در روز همایش كنیم 

 شناسایی كنیمها باید نقطه آغاز باشد یعنی ما درهمایش افرادی را  ادامه كار دید درستی داشته باشیم. همایش

كفایت حتی اگر كار خوبی هم باشد ,همایش یبرگزار ها و كارهای علمی دیگر از آنها استفاده كنیم. تا در همایش

  .لف به كار بندیمهای مخت را در عرصه آن تولیداتنمی كنید بلکه باید 

 در مورد مشارکت و انگیزه مند کردن طالب چه باید بکنیم؟

خواهیم  به طالب بگویید كه قصد انجام همایش را داریم و می.ما درسیره معصومین اصل توجیه امور را داریم

خواهند كاركنند. اگر افراد توانایی مقدماتی را  برای حضرت امیر كاركنیم بدون شک متقاضیانی هستند كه می

شود آنها را به كار گرفت، اگر ما نیرو زیاد داشته باشیم و بتوانیم مشاركت را  داشته باشند با حداقل وقت می

 توانیم كارها را خرد كنیم تا از وجود همه افراد بهره مند شویم.  راهم كنیم میف

 آیا کار بر روی نهج البالغه در فاصله زمانی سه سال مناسب است ؟

ها خاصیت استخراج نکات مختلف را دارد. قرائت حکمت،  ها چگونه كاركنید؟ حکمت خواهید با حکمت شما می

شود.  مفهومی. اگر نکات قابل تأمل و ملموس راهگشا باشد انسان به آن عالقمند می معنی واژه ها، بالغت و نکات
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تواند انسان را تکان بدهد. كافی است به طالب بچشانید كه  البالغه می به نظر من گاهی یک جمله معمولی نهج

پایان نامه كاركنند و های قابل تأملی هست ونکته دیگر اینکه طالب باید برای گذراندن  البالغه چه حرف در نهج

البالغه را معرفی كنید تا موضوعاتی برای پایان نامه  توانید نهج می ،ندردانندچه موضوعاتی را بردا ها نمی خیلی

 طالب باشد و اینگونه آنها را درگیر كنید. همین مساله باعث ایجاد انگیزه می شود.

 بازآفرینی حکمتها باید چگونه عمل کنیم؟ در

ه زبان شیوا و درست و روان برگردانده شود. ترجمه درست و روان باشد، عناصر را استخراج فهم حکمتها ب

از آن شکل مناسب امروزی را  كنیم، ساختمان عناصر را دریابیم، جهت بندی كنیم، تصویرگری كنیم و بعد

 پیداكنیم و در قالب مناسب خود قرار دهیم . از قبیل شعر، داستان، نقاشی و...

 ها می شود مانند داستان و راستان کار کرد؟ حکمت آیا روی 

خیلی سخت است چون حکمتها خیلی كوتاهند شاید برخی را بتوانیم داستان گونه كنیم. اما در مورد همه 

 ممکن نیست. 
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 / ریاست بنیاد نهج البالغهپرور سید جمال الدین دین آقایو المسلمین  سالمحجه االمصاحبه با 

 روش پژوهش در نهج البالغه چگونه باید باشد؟  .9

پژوهش و تحقیق مقدماتی دارد كه آشنایی، انس و داشتن اطالعات یکی از آن مقدمات است و قبل از هر 

گیرد. پس مقدمه در دست داشتن رئوس مطالب و  تحقیقی اگر ابزار كار فراهم نباشد هیچ تحقیقی صورت نمی

فرمایند:  در كتاب آداب المتعلمین میثانی ،داشتن روش در پژوهش است. شهیددر مرحله دوم .اصطالحات است

رسند چون روش تحقیق را بلد  خوانند اما به درجه اجتهاد نمی بسیاری از طالب هستند كه بسیار خوب درس می

قیق كنند. پس به طوركلی روش تحقیق به معنای عام و سپس روش تح دانند چگونه باید پژوهش نیستند و نمی

در نهج البالغه را باید آموزش داد تا اهل تحقیق و مطالعه بتوانند بدور از انباشت صرف مطالب، با برنامه ریزی و 

 فیش برداری از روی مطالب به استفاده بهتر و افزونتر از آنها بپردازند.

 پیشنهادتان در مورد بعضی نکات و لغاتی که قابل جستجو در نهج البالغه نیست چیست؟ .2

را مورد بررسی قرار  واژه یا عبارت مورد نظرباره اوالً نباید به معجم ها اكتفا كنیم، بلکه باید قبل و بعد  رایند

 دهیم و متن را كامل بخوانیم. ثانیاً مطالعات و اطالعات پیشین خود را به كار ببندیم. 

 نهج البالغه را به ما معرفی کنید؟نرم افزاهای جستجو در  .3

نرم افزار خوب وجود داردكه نرم افزار مدینه العلم اصفهان و بعد نرم افزار دانشنامه علوی  6حدوددر این زمینه 

 موسسه نور از همه كامل تر است. جهت كسب اطالعات بیشتر با كتابخانه  بنیاد نهج البالغه تماس گرفته شود.

 ؟افراد صاحب نظر و متخصص را در زمینه نهج لبالغه  به ما معرفی کنید  .4

كتاب معجم قرآن و نهج البالغه را تألیف كرده اند. آقای سید  آقای قریشی در آذربایجان بصورت موضوعی

صادق موسوی تمام نهج البالغه را به صورت گزینشی كار كرده اند. آقای ابراهیم دشتی و آقای نقوی كه شرح 

اند كه می توانید برای  نیز تالیف كرده اند و نیز شرح كامل نهج البالغه را جلد نوشته 03سیره اهل بیت را در 

دسترسی به ایشان، شماره یا نشانی ایشان را از بنیاد نهج البالغه بگیرید.همچنین آقای ممدوحی شرحی بر نهج 

 شناسی نهج البالغه خوب كار كرده اند . اند و آقای سید محسن دین پرور در قم در خصوص كتاب البالغه نوشته

 خاص کنگره هایی در خصوص نهج البالغه برگزار گردیده است؟آیا تا کنون بطور  .5

پانزده كنگره داخلی و خارجی در مدرسه عالی شهید مطهری و حسینیه ارشاد برگزار شده است كه بنیاد   

بندی هم شده اند،آنها را چاپ  كه دسته"البالغه پژوهشی در نهج"البالغه در یک مجموعه سه جلدی با عنوان  نهج

 البالغه برگزار می شود.  . حتی امروز در هند كنگره نهج كرده است
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های هنری  ترسیم  همچنین البالغه چیست؟ آنان با نهج انس و جذب جوانان راهکارهای .6

 البالغه را چگونه می بینید؟ های نهج حکمت

كنیم.آثارهنرمندان در زمینه  ما هر ساله در نمایشگاه ماه رمضان در مصلی آثار هنری خط ونقاشی برگزار می 

توانیم به صدا و سیما جهت  قرآن، نهج البالغه، احادیث و روایات بسیار گسترده و متنوع است.همچنین ما می

 فیلم سازی و حکمتها و كلمات قصارسوژه بدهیم . 

 ؟ چگونه می توان شبهات نهج البالغه در خصوص زن را جوابگو بود .7

البالغه اختصاص داده است كه  از فصلنامه خود را در خصوص جایگاه زن در نهجبنیاد نهج البالغه یک شماره 

اگر با بنیاد تماس بگیرید در اختیارتان قرارمی دهد. ما در این زمینه مثالً باید بدانیم كه نقص نسبی است یا 

االباشد كه كمال هایش باید در زیر باشد و اگر ب مطلق.زیرا نقص نسبی خود كمال است؛ مثالً یک اتومبیل چرخ

البالغه فهم معانی لغات بسیار مهم است. شبهات از قرن چهارم هجری  نیست بلکه نقص است. در ترجمه نهج

البالغه ایجاد شده است او عاشق یزید بوده و دیوان شعر یزید را تلخیص كرده است.  توسط ابن خلّکان در نهج

( نیست بلکه ممکن است لیه السالمالبالغه از حضرت)ع نهجگوید كه  اولین شبهه را ایشان مطرح كرده است و می

 نسبت داده است!...)علیه السالم( از سیدرضی باشد كه آن را به حضرت

 برای فراخوان همایش ما چه موضوعی یا محورهایی را پیشنهاد می کنید؟ .8

؛مانندرابطه خدا موضوعات باید كاربردی باشد.موضوعاتی كه احتیاج داریم مثل خداشناسی باید ریز شوند

محمدرضا حکیم را در نظر داشته باشید تا از روی فهرست  "الحیات"كنیم كتاب  شناسی با زندگی و... توصیه می

 آن موضوعات خوبی را استخراج كنید.
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 رئیس دانشگاه پیام نور /یمصاحبه با آقای دکتر ناج

 است؟دیدگاه شما درباره نهج البالغه و پژوهش در آن چگونه  .9

البالغه بسیار باالست، اما متاسفانه درمیان ما شیعیان نگاه قابل توجهی به  جایگاه مفهومی وموضوعی نهج

البالغه نشده است چون ما به نهج البالغه و كتب روایی دیگر فقط جهت استخراج مطالب فقهی و شرعی نگاه  نهج

اسی چنان كه باید نمی پردازیم . از طرفی شیعیان كنیم و به دستور العمل های اجتماعی و نظام واژه های سی می

)علیهم اند در نتیجه نگاه به منابع و معارف بجا مانده است از اهل بیت در طول تاریخ حاكمیت بسیار كمی داشته

جهت مبانی نظری و اجتماعی وتاریخی ضرورتی نداشته است. نکته دیگر اینکه از قرن هفتم هجری به السالم( 

وایات نقش بسزایی داشته وسید رضی در نهج البالغه بنایی بر نقل سند ندارد. همچنین سید رضی بعد سند در ر

نگاه بالغی و ادبی به نهج البالغه داشته و می خواهد بالغت علوی را در خطبه ها نشان دهد. آنچه كه به دست 

خوبی كار شما این است كه بر ما رسیده این است كه این كتاب نماد علوی است و نه تمام حیثیت علوی نیست. 

  .دروی این نماد متمركز شدید و این حسن توجه قابل تقدیر است، اما نباید از دیگر مواضع غافل نباشی

شما گام اول را برداشتید تا نهج البالغه را در بین طالب شیعه دین مدار معرفی نمایید و آنها بعد از چهار سال 

 البالغه مغبون هستند.  به این نتیجه رسیده اندكه همه شان تا چه اندازه نسبت به نهج

های  ها گام بپردازید. اینگام دومتان گامی به سمت حفظ كلمات باشد دركنارآن به صورت تركیبی به مفاهیم 

ها مغفول مانده است و غیر از دو واحد تفسیر موضوعی قرآن  اولیه ماست، اما متاسفانه این مساله در دانشگاه

البالغه تدریس می  های تخصصی علوم قرآن نیز تنها دو واحد نهج البالغه نیست و حتی در رشته صحبتی از نهج

البالغه قراردادیم ودركارشناسی دو  ها دو واحد آشنایی با نهج یان دركلیه رشتهشود. در پیام نور برای تمام دانشجو

بینی كردیم كه هم آشنایی با كتاب است و هم مفهوم آن بصورت موضوعی آشنا  را پیش 2و0البالغه  درس نهج

 می شوند. 

نظر و توجه خواهند داشت. با البالغه اوالً بركت خاصی دارد و ثانیا خود امام)علیه السالم( به كار  كار با نهج

، باید گفت: پتانسیل علمی این كتاب در فتوجه به سابقه آموزشی كشور و پتانسیل موجود آن و این كتاب شری

میان اهل سنت و شیعه پتانسیل خیلی خوبی است. بطوریکه در اولین شرح و اولین مفردات چه در میان اهل 

 اند.  زیادی به آن داشته سنت و چه در میان شیعه نسخه شناسان توجه

 چگونه باید باشد؟  ه. به نظر شما نحوه پژوهش در نهج البالغ2

در ماهیت كتاب روش پژوهشی ما باید موضوع محور باشد و به دنبال حل آن موضوع یا مساله باشیم. ما باید 

انشجویان بگوییم شما یک مساله ها باید به د البالغه توجه داشته باشیم. در پایان نامه مختلف به نهج  در موضوعات
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نامه  البالغه جستجوكنید؛مثالً موضوعی مانند بحران كه موضوع پایان یا مشکل را درذهن بیاورید وآن را در نهج

ای را تشکیل داد كه به تعبیر من تازه اول راه است و  یکی از دانشجویان بود و یک پایان نامه پانصد صفحه

 امه دیگرقرار گیرد.تواند محوریت پنج پایان ن می

توانید تحقیقات مختلفی  شما می ؛نه موضوع محور ببینیمو البالغه را مساله محوری  اگر روش پژوهش در نهج 

كه هنوز و بهتر است موضوعاتی انتخاب . را به طالب بدهید یا موضوعات و مسائل دیگر"البالغه دعا در نهج"مانند

با طرح مساله، پژوهش خود را آغاز كند و به پاسخ آن مساله در  تواندببه آن پاسخ داده نشده است و شخص 

البالغه دست یابد.حتی در سخنرانی ها هم همینطور است اگر مساله محورباشد بسیار مورد استقبال است  نهج

 واما اگر مفهومی باشد مورد اقبال چندانی واقع نخواهد شد. 

 .آثارو مقاالت شمادر این زمینه کدامند؟3

 كه در دست چاپ است.  "البالغه علوم نهج"و كتابی تحت عنوان  "خطبه قاصعه"پایان نامه بنده با عنوان 

 .چند تن افراد صاحبنظر در نهج البالغه را به ما معرفی نمایید.4

دكتر ،آقای جعفری، آقای دلشادتهرانی، دكتر میردامادی،دكتر دزفولی )دانشگاه تهران(،دكتر امام زاده

 معارف،دكتر فقهی زاده) دانشکده الهیات تهران(.

 . سایتهای تخصصی در زمینه نهج البالغه را کدامند؟5

مانند سایت نهج البالغه, امام علی )علیه السالم ( , بالغت, بنیاد  داردسایت تخصصی نهج البالغه وجود 

بیان برای جستجو در این زمینه خوب ت های مذهبی ومناسبی مانند اندیشه قم, حوزه و سایتالبالغه البته  نهج

 است. 

 . نرم افزارهای تخصصی نهج البالغه را معرفی نمایید.6

دانشنامه علوی و همچنین موسوعه نهج البالغه كه درمجلدهای فراوان توسط آقای ری شهری جمع آوری 

 شده است وكتابخانه تخصصی نهج البالغه . 

 هنر ریخت ؟. آیا می توان نهج البالغه را در قالب 7

ین كار زیباست و هم متناسب با نسل حاضر. اعم از انیمیشن شعر و... شبیه این كار را حوزه علمیه اصفهان ا

 اند . انجام داده است و در موضوع نهج البالغه كار كرده

 . مادر این همایش خود با محوریت نهج البالغه چه چیزهایی را عرضه کنیم؟8
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های اجتماعی را موضوع  سفارش مقاله بدهید یا حکمتفراخوان ، توانیدیابی می  مساله برایدر این همایش 

 ویا بررسی هایی در زمینه اشکاالت دسته بندی معجم های موضوعی نهج البالغه داشته باشید.بندی كنید 
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 رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران /خاتمیدکترمصاحبه با آقای 

 چرا نهج البالغه در میان ما مهجور است؟

البالغه كتابی معمولی نیست و  البالغه، سنگین بودن آن است و اینکه نهج مهم ترین دلیل مهجور ماندن نهج

ند و با آن ارتباط برقراركنند. اگرچه البالغه بپرداز شود تا همه مردم بتوانند به همه متن نهج همین امر مانع می

خشنودند، اما آیا )علیه السالم( جایگاه امام دركشور ما بسیار عظیم و معتبر است، همه به والیت حضرت امیر

كالم ایشان برای عموم مردم قابل استفاده است یا نه، موضوعی است كه باید به طور جدی به آن پرداخته شودو 

توجه نیستند، اما اینکه آیا  البالغه بی واقع گرایانه تحلیل گردد. باید به این مسئله توجه داشت كه مردم به نهج

مند باشند، سوالی است كه باید به آن به طور جدی به آن پرداخت. اینکه  توانند از نهج البالغه بهره آنها می

 البالغه در جامعه ما مهجور است باید آسیب شناسی شود و ما در این مورد كمتر اندیشیده ایم.  نهج

است و )علیه السالم( البالغه درحقیقت منتخبی از كالم حضرت وجه دیگر، حجم خودِ كتاب است؛یعنی نهج 

همه كالم ایشان نیست ولی حجمی دارد كه ارتباط و انس با آن، با این حجم سنگین كمتر مقدور  هرچند

گردد. نکته دیگر مسائل و مطالبی است كه به تبع اوضاع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ما بوده و هست. ما در  می

و تقریباً در سه دهه اخیر بعد البالغه صورت گرفته است  چند دهه اخیر شاهدیم كه ترجمه های متفاوتی از نهج

از انقالب اسالمی شاهد رویکرد مترجمان و دانشمندان و شارحان به این كتاب شریف هستیم كه قبل از آن 

شده و این به دلیل شرایط سیاسی حاكم بر جامعه بوده است. من اگر بخواهم توضیح كلی  چنین استقبال نمی

البالغه داریم و بعد از آن تا دوره صفویه، دیگر  و ترجمه از نهج عرض كنم، باید بگویم در قرن پنجم یک شرح

ای نداریم. در دوره صفویه ترجمه مالفتح اهلل  بینیم و هیچ ترجمه ای از تالش چشمگیری در این زمینه نمی نمونه

رمی رسیم كاشانی را داریم و بعد از آن تقریباً در شرح و ترجمه بصورت شاخص فاصله می افتد تا به دوره معاص

البالغه شاهد آن  االسالم را داریم. این فراز و فرودهایی كه در تاریخ ترجمه و شرح نهج كه ترجمه فیض

ایم ودر این پنج دهه اخیر نیاز و  های فرهنگی هم بوده خوش نارسایی هستیم،حکایت از این دارد كه ما دست

دید و جدی به نهج البالغه را فراهم آورده است. رویکرد ج  رویکرد مردم در شرایطی قرار گرفته است كه زمینه

بنابراین متن و حجم این كتاب و همچنین اوضاع سیاسی و فرهنگی و اجتماعی كشور ما در ادوار مختلف سبب 

 البالغه در جامعه ما آنچنان كه باید مطرح نباشد و در بین سطوح مختلف مردم ما شاهد حضور شد كه نهج

اما نکته دیگر این است كه  نیاز جامعه به این كتاب باید محرز شود تا رویکرد جدی صورت نباشیم .   البالغه نهج

البالغه را كتابی كاربردی در زندگی روزمره ندانیم مسلماً به آن كاری  گیرد، اگر ما احساس نیاز نکنیم و نهج

نهج البالغه خواهد شد. البته  نخواهیم داشت. احساس نیاز به نهج البالغه مسبب آشنایی دائمی نسل جوان ما به
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های نهج البالغه را  نکته دیگر این است كه نگاه ما به كتاب غالبا نگاهی سنتی است و ما مفاهیم و مطالب و آموزه

ایم ،الزم است متفکران دینی این رویکرد را داشته باشند  ایم و موفق نبوده با نیازهای امروز جامعه منطبق نکرده

 سنگین نهج البالغه را بتوانند به زبان ساده و روان برای نسل جوان بیان كنند.كه مفاهیم عمیق و 

 چیست؟ راهکار عملی ترویج مضامین بلند نهج البالغه

اوالً باید كتاب را طبقه بندی موضوعی كنیم و بعد فکر كنیم كه كدام یک از این موضوعات امروز مبتالبه 

اند. ما درحوزه كالمی نباید توقع  بعضی از مضامین نهج البالغه كالمیجامعه ماست و مورد نیاز نسل امروز است، 

داشته باشیم كه سطوح مختلف مردم دیدگاه حضرت را درباره توحید یا صفات الهی یا افعال الهی با آن دقایق و 

ی آن های علمیه باید رو ها داشتند درک كنند و این بحث كامال تخصصی است كه در حوزه لطایفی كه در خطبه

البالغه است كه امروز آحاد مردم به آن نیاز  های دیگری از نهج كار شود و در جای خود بررسی شود. اما بخش

كنند؛ حقوق والدین به فرزند، حقوق فرزند به  دارند مثالً آنجا كه حضرت از حقوق مردم با یکدیگر صحبت می

ها مسائلی هستندكه مورد نیاز همه مردم  دم، اینوالدین، حقوق مردم با یکدیگر، رعایت روابط انسانی بین مر

ها و مقاالت خاصی و متدهای جدید بین مردم ترویج دهیم. ما  است. پس این مباحث را باید تحت عنوان كتاب

دانیم همه به مباحث خانواده و روابط انسانی و حقوق و تکالیف به یکدیگر عالقمندند، همه به درک دیدگاه  می

البالغه، تفکیک و تشخیص  واده نیازمندند، پس راهکار عملی ترویج مفاهیم و مضامین نهجامام درخصوص خان

های نوین و متدهای جدید برای  روش موضوعات برای مخاطبان خاص و تحلیل و تفسیروشرح موضوعات با

مربوط  مخاطبان است. بنابراین مباحث حقوقی، سیاسی، نظامی و انتظامی، موضوعات كالمی و دینی، موضوعات

ها باید تفکیک و مخاطب شناسی شود و خوراک افراد مختلف متناسب با فهم و درک  ها و ارزش گذاری به ارزیابی

 های گوناگون ریخته شود. آنها در قالب

 توان در نهج البالغه تحقیق کرد چیست؟ بهترین موضوعاتی که می

نکته دیگری كه باید به آن توجه داشت این است كه موضوعات نهج البالغه محدود نیست، بلکه متعدد است و 

ما امروز باید حرفهایی بزنیم كه بتواند در سطوح بین المللی عرضه شود؛ مثالً در بحث حقوق بشركه امروزه یکی 

هایی فراتر  قت به این موضوع پرداخته و به گامبه د)علیه السالم( از موضوعات مهم در محافل جهانی است ، امام 

ای نوظهور با عنوان حقوق حیوانات را شما در نهج البالغه مشاهده  است؛ مثالً پدیده ازحقوق بشر دست یافته

سال  0411دهد و... با وجود گذشت  هایی دارند كه نحوه برخورد با حیوانات را نشان می كنید وایشان توصیه می

البالغه وجود دارد كه  این موضوعات هنوز تازه است و بنابراین نکات دیگری در نهجعلیه السالم( )از كالم حضرت

البالغه باید موضوعاتی را مورد تحلیل قرار دهیم كه بتواند  هنوز جامعه جهانی آنها را درنیافته است. لذا ما در نهج
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در جوامع اسالمی عرضه كرد مانند اتحاد، روابط، در جوامع مختلف قابل ارائه و عرضه باشد ؛ موضوعاتی كه بتوان 

های علمی امام كه بسیارجذاب است،  داری و زمامداری كه مبتالبه جوامع اسالمی است و دیدگاه مسائل حکومت

های پژوهشی مهم باید  های خاص خود را دارد و... بنابراین حوزه توصیفات طبیعت كه قطعاً برای اهل علم جاذبه

د تا كشورهای اسالمی و باالخص شیعی در سطح جهان بتوانند موضوعات خاص خود را از بندی شون طبقه

البالغه استخراج كنند و به جامعه جهانی عرضه نمایند و منافاتی ندارد كه این مطالب را دیگران بخوانند؛  نهج

ن ابالغ نمودخدمتی بزرگ مثالً اگر بتوان منشور امام را در حوزه حکومت داری مسائل آن عرضه كرد و به جهانیا

 سال پیش بیان می كندكه از دموكراسی خبری نبوده است. 0411است، زیرا دیدگاه های امام را در 

 برای جذابیت نهج البالغه در نسل جوان چه کنیم ؟

امام برای جذابیت نهج البالغه اوالً الزم است كه معرفی دقیق و درستی از امام داشته باشیم.زیرا آشنایی ما با  

بیشتر در حد عاطفی، احساسی و دینی است؛ به طور مثال اگر امروز از دانشجویی بپرسیم كه شما )علیه السالم( 

 چه آشنایی با امام دارید و از ایشان چه می دانید؟ شاید بتواند حداكثر ده دقیقه در مورد ایشان صحبت كند؛

هستند و... در حالی كه چنین شناختی از امام با اینکه ایشان امام اول و جانشین بالفصل حضرت رسول)ص( 

كند. اگر قرار است جذابیت كالم امام را افزایش دهیم اولین گام این است  ابعاد وجودی خاص ایشان، كفایت نمی

خودِ گوینده از ارزش برخوردار  .وقتیمبرای مردم ایجاد كنی)علیه السالم( كه جذابیت را در شخصیت آن حضرت

ایشان هستیم ولی حقیقت این   او هم موثرخواهد شد. البته به لحاظ اعتقادی ،ما همه سرسپردهشد، پس كالم 

اقدام  ،البالغه و انس با آن است كه از شخصیت واالی حضرت بی اطالعیم! بنابراین اولین كار برای جذابیت نهج

دلیر  جوی یت رزمنده و رزمهای مختلف است. امام فقط یک شخص امام در حوزه  به معرفی دقیق و همه جانبه

نبوده است،بلکه عالوه بر این قدرت و شجاعت، یک عالم واندیشمند نیز بوده است، اما ما به علمِ ایشان كمتر 

ای از شخصیت امام ،علم و دانش ایشان است. كه به آن جوانمردی و اخالق  ایم. بخش برجسته توجه كرده

صایل نیک رانیز باید بیافزایم. حتی در مورد ابعاد بندگی و شایسته و رعایت مناسبات اجتماعی و دیگر خ

دانیم و الزمه ورود به  های خاص خود را داشته باشد، ما فقط در حد كلیات می تواند جاذبه تعبدایشان كه می

تحقیق و پژوهش است. بنابراین یک كار مهم برای نمایاندن )علیه السالم( معرفی ابعاد شخصیت حضرت علی

البالغه است آن هم  البالغه ،معرفی شخصیت واال و بلندمرتبه گوینده آن است كه مقدم بر خود نهج هججذابیت ن

دی یا... به  صورت یک كتابچه ،سیه ها و متدهای نوین كه بتوانیم آن را ب های كامالً امروزی و با شیوه با روش

اطر ماندنی باشد. انجام این كار مقدمات یم كه هم خواندنی وقابل استفاده هم جذاب و به خیجوانان عرضه نما

خواهد؛ از جمله باید برای این كار فضاسازی شودوشرایط فرهنگی مناسب فراهم گردد و... كه این كارِ  بسیاری می
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توانیم كالم  بپردازیم می)علیه السالم( هاست. اگربه ایجاد و گسترش جاذبه شخصیت حضرت ها و دانشگاه حوزه

ارائه دهیم و این دو مکمل یکدیگرند. البته راهکارهای دیگری هم هست و امروزه  كه باید حضرت را نیز آنگونه

های عمومی نیز می تواند موثر  ممکن است صرفاً اكتفا به كتاب جوابگو نباشد، به همین دلیل استفاده از رسانه

را با كارشناسی دقیق و متنوع  های بسیار جذاب گر شود؛ باید برنامه باشدكه باید با روشهای ویژه و جذاب جلوه

 كه قابل استفاده برای همگان باشد، طراحی  نمود.

 پاسخگویی و تبیین در مقابل شبهات نهج البالغه چگونه باید باشد؟

شود باید گروه علمی وكارشناسی وجود داشته باشد كه به این  البالغه مطرح می در مقابل شبهاتی از نهج 

د، زیرا بعضی از كلمات حضرت شان نزول دارند و نباید آنرا به همگان تعمیم نویپاسخ بگ وموضوعات بیندیشند

داد. ممکن است در موضوعی خاص به لحاظ مصلحت و تدبیری، مطلبی نقل شود كه برای همگان قابل قبول و 

ا و ه پذیرش نیست. یک راه برخورد با این شبهات،سندیابی و موقعیت یابی است؛ اینکه شرایط تاریخی خطبه

شده است، اما محققان   م. شاید دقیقاً ندانیم كه فالن خطبه در چه موضوعی گفتهیتبیین نمای را ها و كلمات نامه

كارهایی در سطح وسیع انجام داده اند كه البته در حوزه عمومی و اجتماعی هنوز طرح نشده است. اگر ما بدانیم 

توانیم برای خود این حق را قائل باشیم كه  است، میو در رسای چه كسی گفته  حضرت فالن كالم را در كجا

 دانیم.  كالم را در موقعیت خودش می

در یک مقطع خاصی موضوعی  كه امامبعضی از آنها رهنمودهای جهانی است بدون محدودیت زمانی و مکانی، 

مانند قرآن .تفسیرِ  . بنابراین احادیث هم شأن نزول دارد و محکم و متشابه دارد،یعنی درستاند را عنوان كرده

البالغه  پذیرد و همانطور كه در قرآن محکمات و متشابهات را داریم، در مورد نهج بدون شأن نزول را كسی نمی

هم چنین است. اگر حدیثی با آیات تداخل و مغایرتی داشته باشد، به تعبیر رسول خدا )ص(باید آن را به دیوار 

د به درک دقیق شأن نزول و عوامل صدور آن نامه و خطبه و عبارت كوبید. پس در مورد نهج البالغه هم بای

 بپردازیم. بایدنگاه جامع در مورد شبهات داشته باشیم تا جوابی مناسب برای آنها پیدا كنیم. 

 نظر شمادرباره  برگزاری کارگاه با محوریت موضوع نهج البالغه چیست؟

اهی باشد.ممکن است كسی سی سال بر روی نهج البالغه البالغه می تواند به صورت كارگ روش پژوهش در نهج

توان برای نسل جوان و عالقمند كارگاه نقد  البالغه را شناخته است. می ادعا كند كه نهج نتواندكاركرده باشد و

های مختلف را بررسی كرد و از  این زمینه ترجمه در البالغه)نامه ها یا خطبه ها(را انتخاب نمود و های نهج ترجمه

این كار عملی و تأثیر گذار است. به طوركلی موضوعات كارگاه نباید كلی و  ساتید مبرّز كمک و راهنمایی گرفت،ا

 گسترده باشد بلکه بایدجزئی باشد تا بهتر جواب بدهد.
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موضوعی خاص را دنبال كرد؛مثالً   و داد برای برگزاری همایش مفیدبا محوریت نهج البالغه باید آن را جهت

امام علی در "البالغه با عنوان  از نهج)علیه السالم( شخصیت حضرت امیر تبیین همایشی طراحی شود با هدف

با این كه . این كار خوبی خواهد بود به جای اینکه حرفهای كلی و مقاالت تکراری عرضه شود. "البالغه متن نهج

البالغه و حقوق بشر، حقوق انسانی، نهج البالغه و  را از منظر موضوعی بررسی كرد؛ مثالً نهجالبالغه  نهج  توان می

ها همایش های تخصصی برگزاركرد. و راهکار ارائه  توان در این زمینه نسل جوان، نهج البالغه و شبهات و... می

ارائه دهند و یا به  شایستهخور های متخصصانه و در نمود و ازاساتید متخصص در این زمینه  دعوت كردتا پاسخ

ایشان سفارش كتاب و مقاله داده شود. نیازسنجی در همایش به عنوان یک كار علمی و سعی مهم در رفع 

 مشکالت موثر است. 

 افراد متخصص در این زمینه کدامند؟

توانید آنها  میالبالغه كاركرده اند مشخصند و ازطریق جستجوهای اینترنتی  كسانی كه بطور خاص درزمینه نهج

را بشناسید. البته هنوز سایتی نداریم كه این افرادرا شناسایی و طبقه بندی كرده باشند و یا كار آنان را مورد 

توانید در این زمینه نیز تحقیق و بررسی و كار  ارزشیابی قرار داده باشند تا همگان از آن استفاده كنند. پس می

حی كرده و افراد متخصص در این امر را شناسایی نماییدو نام و آثار آنها سایتی را به صورت تخصصی طرا وكنید 

 رابر روی سایت بگذاریدو...

 چگون می توان مفاهیم نهج البالغه را در قالب هنری عرضه کرد ؟

درقالب شعر و تصویرگری كارهایی انجام دهید اما این كار سطح باال نیست. اگر در حد ملی  دشاید بتوانی

؛ د، نمایشگاه كتاب بگذاریداشته شوداین كارها فعالیتهای جنبی محسوب می شود. همچنین می توانیهمایش گذ

 اما كتبی خاص كه گروهی بر روی آنها صحه گذاشته باشند. 
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 استاد دانشگاه علوم و حدیث شهر ری   /جعفریدکتر مصاحبه با آقای

مدرسه مطالبی را ارائه نمودند که پاسخ های ایشان به استاد جعفری در پاسخ به سئواالت محقق و مصاحبه گر 

 اجمال در ذیل هر سئوال آمده است:

 روش پژوهش در نهج البالغه چگونه باید باشد؟  .9

روش پژوهش در  "البالغه آموزش نهج"من دركتاب  .ای است البالغه همان روش كتابخانه روش پژوهش در نهج

 البالغه را به تفصیل بیان كرده ام. نهج

 جستجوی موضوعی  در آن چگونه باشد؟  .2

ابتدا باید به تهیه منابع، تهیه یک نسخه خوب از نهج البالغه وسپس به تعیین موضوع ، فیش برداری پرداخت 

محمد دشتی وكاظم محمدی، كتاب اویس كریم، واژه نامه فرهنگ  نامه موضوعی  می توان به واژهو در این راستا 

 رجوع كرد. خاتمی و...موضوعی استاد 

 .چند مورد ازنرم افزارهایی که در مورد نهج البالغه طراحی شده اند را نام ببرید .3

 نرم افزار دانشنامه نهج البالغه؛مدینه العلم؛ دانشنامه علوی كه هر كدام از اینها قابلیت های مختلفی دارند. 

 چند تن افراد صاحب نظر در نهج البالغه را معرفی نمایید. .4

 تهرانی، دكتر قنبری،دكتر منصور پهلوان، حجه االسالم دین پرور، استاد ولی، مهدی علیقلی. استاد دلشاد

 ازانجمن های علمی که در خصوص نهج البالغه کار می کنندکدامها برجسته ترند؟ .5

 بنیاد نهج البالغه.

 چندین کتب و مقاالتی که در زمینه نهج البالغه تألیف شده اند را به ما معرفی کنید.   .6

 تهیه شود های خوبی از نهج البالغه وكتابهای تک نگاری ترجمهنامه نهج البالغه مراجعه كنید ونیز باید به كتاب

كه برخی از آنها را در كتاب خودم معرفی كردم. اگر به سایت نورمگز یا ایران داک مراجعه كنید مقاالت و كتب 

 خوبی را در این زمینه به شما معرفی خواهد كرد .

 آیا نهج البالغه از جایگاه مناسبی در جامعه برخوردار است؟  .7

 عبورسطحی نگری به مسائل دینی اگر اندیشمندانان, دانشجویان و طالب تالش كنند تا از متاسفانه خیر، 

آورند می توان به خرد گرایی و باز اندیشی روی به جای آن وتکیه نمایند به شعارها و مسائل ظاهری كمتركرده و

 خارج شود.مهجوریت در عصر حاضر ازنهج البالغه امید وار بود كه 

 راههای ترویج نهج البالغه کدام است؟ .8
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 تحقیقاتكافی به  اختصاص بودجه كاری؛ از سیاسی خردگرایی به جای سطحی نگری؛اجتناب جایگزین نمودن

ایت از كتبی كه در زمینه نهج البالغه تألیف یا ای؛ برگزاری كنگره های علمی در این زمینه و حم نهج البالغه

ترجمه می شوند.آزاد اندیشی این است كه ما وابسته به گروهی نباشیم و مطالب نهج البالغه را آنطور كه هست 

منعکس كنیم و نه اینکه آن را در اهداف سیاسی خود به كارگیریم؛ مثالً در مورد دموكراسی یا آزادی به 

اند عمل نماییم. باید برای جوانان مضامین را در قالب  ه كنیم و به همان نظراتی كه ایشان گفتهالبالغه مراجع نهج

هنر قرار دهیم؛ فیلم، نقاشی، شعر، عکس و... آنوقت است كه زمینه گرایش و تحقیق در نهج البالغه فراهم می 

 شود. 

 آیا می شود با موضوعیت حکمت ها و خطبه ها کارهای هنری کرد؟  .1

البالغه  ها انتخاب كنید وآن را در همه نهج ها كار كنید، باید یک موضوع را درحکمت بخواهید روی حکمت اگر 

شود با  میر دارم در مورد اینکه چطو"البالغه های هنری در نهج آفرینش "ای با عنوان جستجو كنید. بنده مقاله

 كرد. استفاده از موضوعات نهج البالغه تابلوكشید ونقاشی و تصویرگری 

اند؛ نمایشگاه  كنم در این زمینه با آقای علیقلی تماس بگیرید،چون ایشان بسیار متنوع كاركرده من پیشنهاد می

 اند و كارهایی از این قبیل انجام داده اند و افقی روشن در این زمینه ها دارند. اند، سمینار ترتیب داده گذاشته

 ریت نهج البالغه چیست؟ توصیه شما جهت برگزاری بهتر همایش ما با محو .91

سه كمیته تشکیل شود: كمیته علمی، كمیته اجرایی و كمیته مالی كه هر یک از این سه كمیته در راستای 

 یکدیگر عمل كنند كه در اینصورت همایش به خوبی برگزار خواهد شد.
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 استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران /پهلوان دکتر مصاحبه با جناب آقای

   درباره نهج البالغه اعتقاد ما این است كه گرچه پایین تر از كالم الهی است اما باالتر از كالم مخلوقین است 

البالغه  قرآن سند جاوید حقانیت پیغمبر اكرم است و اعجازی كه برای قرآن قائل هستیم برای نهج باید گفت زیرا

البالغه بهترین تفسیر قرآن  به عقیده بنده نهج، االتر است دانیم كه از كالم همه مخلوقین ب قائل نیستیم اما می

های مختلف دارد ولی نهج البالغه بهترین تفسیر قرآن  كریم است، قران شاید بالغ برصد دوره تفسیر به زبان

هایی  كریم است. البته تفاسیر بعضاً ناظر به لفظ، ناظر به لغت و یا ناظر به اِعراب است و در بین تفاسیرهم تفاوت

گویم  اینکه می، و تفسیر افکار مولفش باشد تواند بازگو كننده تفکر نویسنده درحقیقت هر تفسیری می ،وجود دارد

السالم( از شاگردان پیامبر)ص( ومعصومند صاحب علم  البالغه از بهترین تفاسیر است چون حضرت علی)علیه نهج

و مقاصد كلی پیغمبر اكرم)ص( است و اگر كسی بخواهد  البالغه بازگوكننده اهداف به طوركلی نهج ،لدنی هستند

البالغه جستجوكند، به طور مثال اگر در قرآن بحث از توحید  تواند در نهج جویی كند می مقاصد پیغمبر را پی

های  های مختلف و خطبه ها و نامه البالغه این مسئله كامالً باز و تفسیر شده است و در حکمت است در نهج

ره توحید شرح و بسط خوبی داده شده است. یا در مورد عدل هم كه جزء اصول عقاید ماست. متفاوت دربا

همینطور و... اگر افکار باطلی به عنوان توحید در دنیا مطرح است باعث شک و تردید در دین شده و باعث 

تعریف درستی از توحید شود علما و فالسفه كشورهای دیگر با اسالم مخالفت داشته باشند، در حالیکه اما اگر  می

است، شهید  شده البالغه و قرآن و یا اشاراتی در صحیفه سجادیه كه در نهجاست خداوند ارائه شود همان تعریفی 

گوید: علت آن این است كه كلیسا تصویر مادی از خدا مطرح كرده  گرایش به مادیگری می عللمطهری دركتاب 

البالغه  به آن متوهّم نباشیم. تمام مفاهیم موجود در قرآن در نهج است، اما توحید در نهج البالغه آن است كه

تفسیر و توضیح داده شده است؛ مثالً معنای كلمه زهد را ما در هیچ كتابی به زیبایی نهج البالغه نمی یابیم و 

احت دهی نار از این كلمه ارائه داده به دو معناست؛ازآنچه كه از دست می)علیه السالم( تفسیری كه حضرت

آوری خوشحال نشوی. بیشترین عبارات نهج البالغه در زمان حکومت ایشان است، به  نشوی و از آنچه بدست می

ها به معاویه به عنوان معارض حکومت وكسی كه  ها كه به عمّال نوشته شده است. )برخی از نامه خصوص نامه

سال سکوت خود  22هایشان را در دوران جنگ صفین را به راه انداخته نوشته شده است.( ایشان بیشتر خطبه 

اند؛ برخالف نامه ها كه بیشتر در دوران پنج ساله حکومتشان بوده است. در نتیجه برای اینکه  مطرح كرده

ای بتواند اسالم را پیاده كند باید به الگوی عملی كه یک رهبر معصوم پیاده كرده است اقتدا كند و الگوی  جامعه

است. مباحث مختلفی در نهج البالغه )علیه السالم( اسالم این الگوی عملی حضرت امیرعملی داشته باشد و در 

از شدت عدالت )علیه السالم( كه امیرالمومنین "عدالت"مطرح گردیده است كه بسیار جایِ كار دارد، از جمله 
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درمورد عزل معاویه  البالغه به طور صحیح و كامل آمده است؛ مثالً داری نیز در نهج شهید شد و ... روش حکومت

گیرم كه اشاره به آیه قرآن دارد و حضرت به زیبایی این آیه را در مورد  را بازوی خود نمی مضلین فرمایند: من می

البالغه معیارهای سیاسی و اجتماعی ذكر شده است و ما باید به این نکات توجه  كنند. در نهج معاویه استفاده می

گویند ما باید با فرهنگ لغات  ای بیان كنند، می که بهترین تفسیر را برای نوشتهداشته باشیم. امروزه برای این

را متوجه شویم باید زبان و ادبیات قرن ششم  "ابوالفتوح رازی "همان عصر آشنا باشیم؛ مثالً اگر بخواهیم كتاب

 توجه داشته باشیم.هم بالغه باید به این مسئله در مورد نهج ال آن عصر آشنا باشیم.را بدانیم و با فرهنگ تاریخی 

همچنین تبیینی كه در مورد معاد در نهج البالغه وجود دارد در هیچ كتاب دیگری نیست و آنچنان سفر آخرت 

كندكه هیچ كس نتوانسته آن راترسیم كند. بطور كلی در مورد كلیه مسائل اعم از اخالقی،  را ترسیم می

اهمیتی دست یافت كه مورد تایید آیات اجتماعی،سیاسی، فرهنگی و... در نهج البالغه می توان به نکات نغز و با 

 قرآن نیز می باشد. 
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 مدرس تربیت معلم /آقای بناییمصاحبه با 

البالغه باید بگویم كه از سالهای پیش ذهن من همیشه درگیر این مسئله بوده و حتی  در خصوص انس با نهج

به خاطر این كتاب شریف دستگیر شدم، البته همه اینها برایم انگیزه شد كه بیشتر به آن بپردازم. قبل از انقالب 

ه این كتاب نقش بیدارسازی دارد. اما بعد از استفاده از نهج البالغه ممنوعیت شدید داشت و معلوم می شود ك

گرچه اندیشمندانی مانند دكتر  صورت نگرفت  البالغه تحقیقات الزم برای عملیاتی كردن آموزه های نهجانقالب 

در این زمینه دیدگاهایی ارائه كرده بودند اما راه آنها در تبیین مفاهیم نهج البالغه  .آیت اهلل مطهری و..شریعتی و

های  مردم را با ریشه ی خودها سخنرانینشد.در صورتی كه سخنرانان و اندیشمندانان باید تالش كنند تا در دنبال

البالغه  جبعد از انقالب كسی روی نهچرا .و سایر مضامین بلند این كتاب شریف آشنا نمایندحکومتی و اجتماعی 

 بصورت تخصصی كار نکرد تا معضالت اجتماعی ما حل شود .

جمله معروف  خویش ایندر وصیت نامه ارزش آموزه های انسان ساز نهج البالغه در حدی است كه امام )ره( 

البالغه كه بعداز قرآن بزرگ ترین دستور زندگی مادی و معنوی، و  ما مفتخریم كه كتاب نهج»؛ مطرح نمودندرا 

 ترین راه نجات است، از امام معصومِباالترین كتاب رهایی بخش بشر است و دستورات معنوی وحکومتی آن باال

 «ما است.

البالغه در مورد موضوعات  امام درنهج ،كنیمتمسک البالغه  این است كه همگی بایدبه نهجدر ضرورت جامعه ما 

های سیاسی، اخالقی، اجتماعی، فرهنگی و... ما باید به جای  تحلیل شامل؛سخنان ارزشمندی ارائه نمودندمختلف 

با دانید انس  همانطوركه میبرویم. اولین گام در این مسیر  در حیطه عاطفی جلو،شناختی  پرداختن به حیطه

كه بنده در تحقیقاتی  بین خواننده و صاحب اثر خواهد شد.برقراری عاطفه البالغه است در واقع انس موجب  نهج

 البالغه رایافتم: لل مهجوریت نهجچند سال پیش در بین افراد مختلف انجام دادم، ع

 نهج البالغه كتابی بزرگ است و جرأت نزدیک شدن به آن را نداریم. .0

تحت تاثیر قرارداده رامسابقات تاكید بر حفظ مضامین به جای شناخت و تحقیق در مورد آن به شدت  .2

  .است 

یکی نیستند، بلکه مختلفند؛ مثالً ترجمه آقای شهیدی بسیار مسجع و فصیح  البالغه های نهج ترجمه .3

است.ما دركتب درسی ترجمه آقای شهیدی را آوردیم  روان و ساده ترجمه آقای دشتی بسیار است ودر مقابل

ا آشنا و شرح ه با ترجمه های مشکل تر پس از آنو بشناسدنهج البالغه را  سادهكه باید ابتدا با كالم  درصورتی

 . شود
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موجب شخصیت های نهج البالغه  عدم شناخت فضای زمان حضرت علی ) علیه السالم ( و همچنین .4

 ( را متوجه نشویم.لیه السالمحضرت)عشود كه ما پیام واقعی  می

، پس نمی داننددر زمان ما قابل اجرا  را نهج البالغهبرخی تحقق یافتن آرمان های علوی و آموزه های  .2

 ای ندارد. خواندن آن فایدهمعتقدند كه 

خواندن نهج البالغه مانند كتب ادعیه و قرآن ثواب ندارد به شاید برخی از مسلمانان عادی از آنجا كه  .6

 می كند.توجه این كتاب شریف كمتر

عدم برنامه ریزی برای سیر مطالعاتی صحیح  نهج البالغه از عواملی است كه مشتاقان را در ابتدای راه  .7

ها  شوند چون از ابتدا با خطبه شود اما بعد از مدتی دلزده می البالغه برگزار می كالس نهجد مثالً كن دلزده می

كنند. پس یکی از دالیل عمده مهجوریت  كنند و تفاسیر مشکلی برای مطالعه را انتخاب می شروع می

 تواند عدم گزینش صحیح مطالب از ساده به مشکل باشد. می

 راهکارهای جلب جوانان به مطالعه و تحقیق در نهج البالغه 

البالغه،  بدلیل وجود مطالب متنوع در نهج تدوین سیر مطالعاتی متناسب با نیازها و توانمندیهای هر گروه: -0

خوب است كه یک سیر مطالعاتی را طراحی و به افراد پیشنهاد كنیم،زیرا این كار به انس با این كتاب 

ها شروع كنیم برای همه مناسب است  در حالی  بریم اگر از حکمت كند. ما گمان می كمک میشریف بسیار 

 كه چنین نیست. 

 كنیم؛موضوعات بروز در نهج البالغه  معرفیبرای  تکنیک گزارش نویسی  استفاده از  -2

 خطبه:تهیه و تدوین پیشینه و شان نزول خطبه ها و نامه ها و ارائه شخصیت شناسی متناسب با هر  -3

را جستجوكرده و بیان كنیم كه افراد بدانند حضرت در چه شرایطی چه  هر خطبه و نامهپیشینه تاریخی 

اند. این كار هم جالب برای خواننده است و هم موجب انس با كتاب  ای را فرستاده خطبه ای را فرموده و نامه

  ،شود چون سیر تاریخی مطالب برای افراد جالب توجه است می

به طوركلی  و آموزه های اخالقی نهج البالغه:ها  بازآفرینی حکمتگیری از روش های هنری به منظور  بهره -4

بسیار مورد نیاز است زیرا این كتاب دارای حقایق با استفاده از ابزار هنر در عصر حاضر البالغه  معرفی نهج

ها به دنبال آن  آدم ،كتابدهد. پس بدون معرفی  است و توجه به آن انسان را در مسیر صحیح قرار می

البالغه می توان به آن پرداخت؛ عکاسی با موضوعات  روند. ازجمله هنرهایی هم كه با الهام از نهج نمی

تواند  موضوعی است كه یک عکاس می ،المال البالغه است. به طورمثال موضوع فقر و غنا یا بیت نهج

را در اختیار  )علیه السالم( . اگر جمالت حضرتهای بسیارتاثیرگذاری را در این زمینه تهیه كند عکس



 اخالق عملی رد آینه کالم علوی 36
 

 
 

 

 

های زیبا و جذاب هم از آنها بیرون خواهد آمد. به طورمثال  طالب قرار دهیم تا سوژه یابی كنند؛ عکس

مسجد وشهركوفه برای عکاسی بسیار زیبا و با ارزش است چون یک جغرافیای تاریخی را به ما نشان می 

های زیبایی با موضوعیت نهج البالغه و  نند تركیه ،مصر، هندو...خطاطیدهد. درخیلی ازكشورهای دنیا ما

البالغه  سازی در انتقال مفاهیم نهج شده است یا حتی به كارگیری از هنر مجسمه)علیه السالم( كالم حضرت

غه البال توان تابلوهایی را با طرح مطالب نهج های گزافی دارد اما قابل اجراست. می موثراست، البته هزینه

 البالغه باشدیا ...  تواند در بردارنده فرازی ازنهج تهیه كرد و به عنوان هدیه به افراد داد. این تابلوها می

خص امید است كه در هر صورت و به هر شکلی انس با نهج البالغه و همگرایی با موازین آن در جامعه و باال

 میان جوانان و طالب ما نهادینه گردد.
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 های آن بر شعر حافظ جلوه و  ی نهج البالغه گذر عمر در آیینه

 اطمه احمدی ف

 چکیده

نفس  المسر    »های او به سوی مرگ است؛  های انسان، به تعبیر امیر بیان)علیه السالم(، گام از آنجا که نَفَس

های عمر، زیانی جبران ناپذیر در پی خواهد داشت؛ توجه بهه   غفلت از سرمایه بی بدیل لحظه 1؛«خطاه الی اجله

 ی نگرش انسان به حیات، بسیار تأثیرگذار خواهد بود و تأثیری شگرف در نیکبختی او دارد. این حقیقت در نحوه

گذر عمر در نههج  »ضمون یافتن م -تابد در حدی که حجم مقاله بر می -آنچه در این مقاله مورد بررسی است

؛ که به عنوان ترجمانی دلنشین، و مجالیی لطیف و شاعرانه بهرای کهالم   «البالغه، و تأثیر آن بر شعر حافظ است

 امام)علیه السالم( پذیرفتنی است.

دارد. از این « گذر عمر»ی تبیین این موضوع، توجه به عوامل مهمی است، که ارتباط تنگاتنگ با مسأله  الزمه

گهذرگاه پرآشهوب   »، «عبهرت از پیشهینیان  »، «یاد مهرگ »، «گذار پرشتاب عمر»ژوهش حاضر تحت عناوین رو پ

، از دیهدگاه امیرمممنان)علیهه   «گیری از عمر بهاقی مانهده   بهره»، و «حسرت و اندوه بر عمر از دست رفته»، «دنیا

کهه گویهای همهان مضهمون، در      البالغه عرضه گردیده است، و ذیل هر مبحه،، ابیهاتی از حهافظ    السالم( در نهج

عبارات دیگرگونه است، گزینش و ارائه شده؛ تا اثبات نماید هر چه زیبایی و لطافت و تهأثیر، در کهالم عارفهان و    

البالغه  دارد؛ و در این میان نهج )علیهم السالم( ادیبان و سخنوران است، ریشه در انوار کالم نورانی قرآن و عترت

 درخششی خاص دارد. )علیهم السالم( معصومین بر تارک بیانات حکیمانه

 : عمر، گذر، نهج البالغه، حافظ.های کلیدی واژه

 

 

 

 

 

                                        
 .74نهج البالغه، حکمت. 9
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 مقدمه

ٍ تَنْقَطِس    ،وَ عُمُرٍ یَفْنَى فِیهَسا فَنَسا َ السد ادِ    ،فَمَا خَیْرُ دَارٍ تُنْقَضُ نَقْضَ الْبِنَا ِ» انقِطساََ     وَ مُسدٍة

  1؛«السةیرِ؟

هم چون عمارت فرسوده در حال فرو ریختن است؟ و چهه خهوبی دارد،   چه ارزش دارد سرایی که 

هایی که ههم چهون ایهام سهفر بهه آخهر        گیرد و زندگی عمرهایی که هم چون زاد و توشه پایان می

 رسد؟ می

 2سههههکه این اشارت ز جهان گذران ما را ب بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین           

سهازد. خداونهد در    و این زیان را در از دست دادن تدریجی عمر عزیز آشکار مهی  نوع آدمی طبعاً زیانکار است

را کسهانی  زیان فرماید، و استثنا شدگان از  این  مبارکه عصر، با سوگندی ممکد به این حقیقت اشاره می ی سوره

 داند که متصف به ایمان و عمل صالح باشند. می

وَ    إِل ا ال ذِینَ  َامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصةسالِحَاتِ وَ تَوَاصَسوْاْ بِسالْحَق     *إِن  الْانسَانَ لَفِى خُسْرٍ *وَ الْعَصْرِ

  3تَوَاصَوْاْ بِالصةبر؛

 اند. مگر کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده ؛انسان در زیان استکه به زمان سوگند، 

عیش خود در زندگى آخهرت را کسهب    ی تواند وسیله ست، با زندگى است که مىآدمى زندگى او ا ی سرمایه»

کند، اگر در عقیده و عمل حق را پیروى کند تجارتش سودبخش بوده، و در کسهبش برکهت داشهته اسهت، و در     

ایمن است، و اگر باطل را پیروى کند، و از ایمان به خدا و عمل صهالح اعهران نمایهد، تجهارتش      اش از شرّ آینده

عمر چیزى زاید بر خود سرمایه به دست نیاورده، بلکه از خود سهرمایه خهورده، و    ی ضرر کرده نه تنها از سرمایه

 4«سرمایه را وسیله بدبختى خود کرده است و در آخرتش از خیر محروم شده است.

چنان که امیرمممنان  نیز به این دقیقه اشاره فرموده و عمر در مسیر فرمانبرداری حق را سبب سهاز سهعادت   

 شمارد. می

                                        
 .993. همان، خطبه  9
 .268. حافظ، غزل 2
 .2و9. عصر/3
 .699، ص21تفسیر المیزان، سید محمدحسین طباطبایی، ج . ترجمه4
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  1؛«إِنْ أَنْفَذْتَهُ فِی طَاعَةِ رَبِّكَ ، إِن  عُمُرَكَ مَهْرُ سَعَادَتِكَ»

 همانا عمر تو، کابین سعادت تو است، مگر آن را در طاعت پروردگارت صرف کنی.

اند، که  سجادیه، ارزش و افزونی این سرمایه را در طاعت حق دانسته ی نیز در صحیفه )علیه السالم(امام سجاد

از زیاد شهدن  آن را بسی سودمندتر  تمام شدندر صورت خروج از اطاعت الهی و قرار گرفتن در مسیر شیطانی، 

 دانند:  میآن 

إلَیكَ   ی طَاعَتِكَ، فَإِذَا کَانَ عُمُرِی مَرْتَعاً لِلش یْطَانِ فَاقْبِضْنِیبِذْلَةً فِ  عُمُرِی  وَ عَمِّرْنِی مَا کَانَ»

  2،«قَبلَ أن یَسبِقَ مَقتُكَ إلَیة

تا هنگامی که عمرم در فرمانبرداری تو به کار رود، مرا عمهر ده؛ و هرگهاه عمهرم چراگهاه شهیطان      

 گیرد. گردد، مرا بمیران، پیش از آنکه دشمنی سخت تو بر من پیشی

البته هر کاری که به ظاهر دنیایی تلقی شود، مثل خوردن، نوشهیدن و خوابیهدن و... اگهر ههدف از آن، نیهرو      

هیچ سودی  که فعلی»گردد؛ امّا  یافتن برای اطاعت و عبادت حق باشد، مطلوب است و خود عبادت محسوب می

و به  3«.است« لغو»برای آخرت نداشته باشد، و سود دنیایی اش هم سرانجام به آخرت منتهی نشود، چنین فعلی 

 .تعبیر قرآن، مممنان از لغو روی گردانند

  4؛وَ ال ذینَ هُمْ عَنِ الل غْوِ مُعْرِضُونَ

 آنان که از کار بیهوده روی گردانند.

گهر   یم نهج البالغه، که بند بند آن به زبان حال و قهال، جلهوه  وکه در کتاب ق ترین موضوعاتی یکی از برجسته

هها، و   تمام سهعادت  ی است، توجه به نعمت بی بدیل عمر، به عنوان خمیر مایه )علیه السالم(منتهای علی روح بی

بیان، خفتگان وادی های مختلف  های حیات آدمی است؛ که با شیوه ها، و اغتنام فرصت تمام نیک بختی ی سرمایه

 دارد. غفلت را بیدار ساخته، و به اندیشه جبران گذشته، مغتنم دانستن حال، و تدبیر برای آینده وا می

به  )علیه السالم(ی خاصی نیست، علی ی نهج البالغه این است که محدود به زمینه از امتیازات برجسته»البته 

                                        
 .276. غرر و درر موضوعی، باب العمر، ص9
 . صحیفه سجادیه، دعای بیستم.2
 .99، ص95. ترجمه تفسیر المیزان، ج3
 .3. مؤمنون/ 4
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اینکه سخنی شاهکار باشد، و در عهین حهال محهدود بهه      1«است.تعبیر خودش، تنها در یک میدان اسب نتاخته 

 ی خاصی نباشد، از مختصّات نهج البالغه است. زمینه

تأثیر گسترده دامن نهج البالغه از دیرباز بر گوینهدگان و ادیبهان و شهاعران، انکهار ناپهذیر اسهت؛ و از جملهه        

)علیهه  ر خود از آبشهخور کهالم الههی امیرمممنان   شاعرانی که به سرچشمه مضامین این کتاب راه یافته، و به  قد

است، که نهه تنهها در ایهن مضهمون )گهذر عمهر(، کهه در بسهیاری          شیرازی مند گشته، لسان الغیب بهرهالسالم(

نهایهت را بهه    هایی از آن بی متصل کرده، و قطره )علیه السالم(بیان امام ی مضامین، خویش را به اقیانوس بیکرانه

داند، گفتارش بهر   نجف می ی ، وامدار ارادت صادقانه به شحنهرا از آنجا که لطف سخن خویشوام گرفته است. و 

 نشیند. نیز خوش می )علیه السالم(دل شیفتگان کالم عصمت

 2نجهف  ی همت شهحنه  ،رهت شود ی بدرقه  دق       هههدان به صهههههههحافظ اگر قدم زنی در ره خان

 

 گذر پر شتاب عمر

رسهد، و در   سرعت گذر عمر را به حرکت تند ابرها، که ظاهراً آرام به نظر مهی  )علیه السالم(امام امیرالمممنین

 خواند: واقعیت بسیار سریع است، تشبیه فرموده و به غنیمت دانستن آن فرا می

 3؛«فَانْتَهِدُوا فُرَصَ الْخَیْر  ،الْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَر  السةحَابِ»

 های نیکو را دریابید. پس فرصتگذرد،  فرصت همچون گذر باد می

ترین جزء آن، که تمام عمر آدمی  اجزای کوچک زمان تا بزرگبه و برای نشان دادن شتاب از دست دادن آن، 

ها را در سهال،   ها را در روز، سپس گذشت روزها را در ماه، و ماه نخست عبور سریع ساعت فرماید؛ ، اشاره میاست

 تر گردد: ایند؛ تا درک این سیر پر شتاب، ملموسفرم ها را در عمر بیان می و سال

وَ أَسْرَََ الْأَیةامَ فِی الش هْرِ وَ أَسْسرَََ   ، الْیَوْمِ  فِی  السةاعَاتِ  مَا أَسْرَََ ؛فَإِن  غَداً مِنَ الْیَوْمِ قَرِیبٌ»

  4؛«وَ أَسْرَََ السِّنِینَ فِی الْعُمُرِ ،الشُّهُورَ فِی السةنَةِ

گذرند،  روند، و روزها در ماه می به امروز چه نزدیک است! چه سریع ساعات در روز میراستی فردا 

                                        
 .42. سیری در نهج البالغه، مرتضی مطهری، ص9

 .216. حافظ، غزل2

 .29. نهج البالغه، حکمت 3
 .988البالغه، خطبه . نهج 4
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 شوند!! ها در عمر تمام می شوند، و سال ها در سال سپری می و ماه

 فرمایند: ابنای بشر، توصیه می ی ای به فرزند دلبند خویش، و در حقیقت به همه در نامه )علیه السالم(امام

  1؛«ةَ قَبْلَ أَنْ تَکُونَ غُصةةًبَادِرِ الْفُرْصَ»

 اندوه تو گردد، آن را غنیمت شمار. ی پیش از اینکه فرصت از دست رفته و مایه

 :فرمایند میو در حکمتی دیگر 

  2؛«إِضَاعَةُ الْفُرْصَةِ غُصةة»

 از دست دادن فرصت غم انگیز است.

 گوید: حافظ نیز با الهام از این هشدار چنین می

 3که گردشان به هوای دیهار یهار مها نرسهد      دههههههر کانچنان رفتنهههههههههههعمدریغ قافله 

 گوید: هم چنین می

 4که بیش از پنج روزی نیست، حکم میر نوروزی        گویم، چو گل از غنچه بیرون آی      سخن در پرده می

 

اوست که چون از دسهت   ی گرانمایههایی که خداوند به هر انسانی موهبت فرموده، عمر  یکی از بهترین نعمت

 فرمایند: می )علیه السالم(رو امام گردد؛ از این برود، هرگز بازنمی

  5؛«فَمَا کُلُّ شَارِدٍ بِمَرْدُود ،احْذَرُوا نِفَارَ النِّعَمِ»

 گردد. ای باز نمی ها بپرهیزید، که هر رمیده از رمیدن نعمت

 گوید: می بازو 

 6نشناسهد دل و کهاری نکنهد                   بهس خجالهت کهه از ایهن حاصهل اوقهات بهریم           رقدر وقهت ا 

 

های وصل و همدمی بها محبهوب اسهت،     لحظه ها آن که بهترینِ ،های عمر در غنیمت دانستن فرصت همچنین

 سراید: چنین می

                                        
 .39نامه همان، . 9

 .998حکمت همان، .  2
 .956. حافظ، غزل3

 .454. همان، غزل4

 .249. همان، حکمت  5
 .373. همان، غزل6
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 1زاری خوشکه مهتابی دل افروز است، طرف الله    شب صحبت غنیمت دان و داد خوشدلی بستان

 

 گوید: و در سوگ از دست دادن گوهر جوانی می

 2پیرانههههه سههههر مکههههن هنههههری ننههههگ و نههههام را        رههههای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عم

 

 گوید: میذیل این بیت صاحب شرح عرفانی دیوان حافظ ، )رحمه علیه(عالمه طباطبایی

از آن نبهردی، و قهدمی در راه    ای ات گذشت و بههره  ای سالک طریق! عمرت سپری شد و جوانی»

ای چشم بر جمال او نگشودی؛ اکنهون کهه بهه پیهری      معرفت و شناخت دوست برنداشتی، و لحظه

ای، در فکر رسوایی مباش، که عاشقی و دل به دوست دادن، رسوایی و ننگ و نهامی در بهر    رسیده

 3«.دارد

 

و در مغتهنم  دانهد   بهترین فرصت میمهیّا است، مندی  ، و آنگاه که هرگونه شرایط بهرهرا حافظ روزگار جوانی

 گوید: دانستن این چنین ایام عشرتی می

 4غنیمههههت دان دالرا پههههنج روز ایههههام عشههههرت   ربههههادی و هنگام طشوقت عیش و موسم 

 

 داند:  و این توصیه خیرخواهانه را، پیغام رسوالن می

 5بههر رسههول غیههر بههال   کههه حافظهها نبههود  نشاط و عیش جوانی، چو گل غنیهههههمت دان 

 

 جویی هست، همت گماشت: ؛ پس باید تا امکان بهرهداند که به زودی فسخ خواهد شد ای می و عمر را معامله

 بکههوش و حاصههل عمههر عزیههز را دریههاب     ظ         ههههههذرد حافهههههوده بگههمهل که به بیه

                                        
 .7. همان، 9

 . دیوان حافظ، چاپ قدسی، به نقل از جمال آفتاب.2
 .88، ص9. جمال آفتاب، ج 3

 . همان.4

 .215. حافظ، غزل5
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 1دم نخواهههد مانههد کههه ایههن معاملههه تهها صههبح      روانههههههل پههههوص ،ای شمع ی شمرغنیمت

 

 یاد مرگ

رشد اسهت، یهاد    ی بیداری از خواب غفلت، که اولین منزل سلوک و مرحله ی شاید بتوان گفت بهترین انگیزه

دارد تا به کوتاهی عمر دنیا و  که آدمی را وا می ؛مرگ و کوچیدن از این سرای فانی و شتافتن به سرای باقی است

 شود. گیری از اوقات گران عمر، ترغیب  پایان زندگی بیندیشد، و به بهره

 ی بیهدار کهردن خفتگهان، بهر مسهأله      یمربیان دلسوز اخالق و هادیان راه نجات، به تأسی از قرآن، برا ی همه

بسیار تأثیر گذار  ی نگرش انسان به حیات، ، در نحوهمرگ و پایان عمر تأکید دارند و راستی توجه به این حقیقت

ها را به آمادگی برای مرگ و یاد آن توصیه فرموده، و از فراموش  انسان نیز )علیه السالم(امیر مممنانخواهد بود. 

 زیرا هر چند آدمی مرگ خویش را فراموش کند، مرگ او را فراموش نخواهد کرد: ؛دارند برحذر می آنکردن 

  2؛« وَ إِنْ نَسِیتُمُوهُ ذَکَرَکُم ،وَ إِنْ أَقَمْتُمْ أَخَذَکُمْ ،إِنْ هَرَبْتُمْ مِنْهُ أَدْرَکَکُمْ  ال ذِی  وَ بَادِرُوا الْمَوْتَ»

و اگر بایستید، شهما   ؛یابد به آمادگی برای مرگ بشتابید؛ که اگر از آن فرار کنید، به شما دست می

 کند. گیرد؛ و اگر فراموشش کنید، شما را فراموش نمی را می

 فرمایند: ای در خور، سفارش می توشه ی به تهیه و بندگان خدا را به نزدیکی مرگ هشدار داده و

  3؛«عُدةتَهُ وَ أَعِدُّوا لَهُ ،وَ قُرْبَهُ  الْمَوْتَ  فَاحْذَرُوا عِبَادَ الل هِ»

 ترسید، و آمادگی الزم را برای آن فراهم سازید.بای بندگان خدا! از مرگ و نزدیک بودنش 

 د:نفرمای و دیگر باره می

وَ طَمَعُکُسمْ   ،وَ کَیْفَ غَفْلَتُکُمْ عَمةا لَسیْ َ یُغْفِلُکُسمْ   ؛وَ إِقْلَالِ الْغَفْلَةِ عَنْهُ  بِذِکْرِ الْمَوْتِ  أُوصِیکُمْ»

  4؛«؟فِیمَنْ لَیْ َ یُمْهِلُکُمْ

کنم که همواره به یاد مهرگ باشهید، و از آن کمتهر غفلهت کنیهد. چگونهه از آن        شما را توصیه می

مع دارید )عمر طوالنی(، کهه بهه   طاز شما غافل نیست؟ و چگونه در چیزی  غافلید، در حالی که او

 شما مهلت نخواهد داد؟

                                        
 .971. حافظ، غزل9

 .2. نهج البالغه، حکمت  2
 .27. همان، نامه  3
 .988. همان، خطبه 4
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 ورزند: و بر توجه انسان به کوتاهی عمر، و دیر پاییدن در این دنیا تأکید می

  1؛« مُقَامِهِ  وَ قَلِیلِ ،وَ لْیَنْظُرِ امْرُؤٌ فِی قَصِیرِ أَیةامِهِ»

 هی عمرش، و کم ماندنش در این دنیا بیندیشد.کوتا ی انسان باید درباره

 

 شوند، و پدرانه و مهربانانهه بهه فهراهم آوردن زاد راه     بارها کوچیدن از این جهان را یادآو می )علیه السالم(امام

 : فرمودندکه هر شامگاه پس از نماز عشاء روی مبارک به سوی مأمومین نموده و  دهند؛ چنان این کوچ، فرمان می

  2؛«بِالر حِیلِ  فِیکُمْ  فَقَدْ نُودِیَ ،تَجَهةدُوا رَحِمَکُمُ الل هُ»

 خدا شما را رحمت کند، توشه برگیرید، که ندای کوچیدن در میان شما بلند است.

رحیل به معنی کوچ کردن است. در اینکه اینجا مراد از آن حرکت به سوی آخرت است، یها سهیر و سهلوک    »

مردم مخاطهب آمهادگی بهرای سهفر      ی یر در کالم شارحان آمده است؛ و مانعی ندارد که تودهالی اهلل، هر دو تفس

 3«.آخرت، و خواص مخاطب سیر و سلوک باشند

ای  فرشهته کهه   ایهن است؛ از جملهه   آمده که ندا کننده چه کسی، یا چیزی است، احتماالت متعددی این رو د

 ده است:بدان اشاره شهای نهج البالغه  باشد از فرشتگان خدا، آنگونه که در یکی از حکمت

  4؛«  یَوْمٍ: لِدُوا لِلْمَوْتِ، وَ اجْمَعُوا لِلْفَنَا ِ، وَ ابْنُوا لِلْخَرَاب  کُلِ  فِی  إِن  لِل هِ مَلَکاً یُنَادِی»

 و بنا کنید ،زند: بزایید برای مردن، و گرد آورید برای فنا ای دارد که هر روز بانگ می خداوند فرشته

 برای ویرانی.

 را به شعر در آورده: )علیه السالم(شاعری همین سخن امام

   5؛«   یَوْمٍ      لِدُوا لِلْمَوْتِ وَ ابْنُوا لِلْخَرَاب کُل   لَهُ مَلَكٌ یُنَادِی»

نوردد،  زندگی انسان را در هم می ی همه روزه صحنه ،چون طوفان یا این منادی، حوادث و آفاتی باشد که هم

بانگ برخاسهتن و رفهتن    ،دهد؛ یا اشاره به دوران پیری و آثار آن باشد که به زبان حال سر می« الرحیل»کوس و 

 زند. می

                                        
 .294. همان، خطبه 9
 .214. همان، خطبه 2
 .71، ص8، ج. پیام امیرالمؤمنین 3
 .932. نهج البالغه، حکمت  4
 .541، ص9311البالغه،  انتشارات بنیاد نهجالبالغه و مضامین مشترک عربی و فارسی، تهران،  ها در نهج واره ها و مثل . فاطمه احمدی، مثل 5
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یاد مرگ، آرزو را کوتاه میکند و آرزوی دراز این است که کسی به ماندن و بقای خود تا مدتی دراز اعتقاد و »

 1«اعتماد داشته باشد.

 فرمایند: به نزدیکی کوچ اشاره میحضرت در بیانی موجز و پرمعنا 

 کوچیدن از دنیا نزدیک است. 2؛« وَشِیك  الر حِیلُ»

اگر سخنی باشد که مردم را به سوی زهد و عمهل  )علیه الرحمه( ای دیگر، که به تعبیر سید رضی و در خطبه

ا یافروزد،  آدمی می ها را در قلب بیداری و دوری از زشتی ی برای آخرت وادار سازد، همین سخن است؛ که جرقه

 فرماید: هشدار می

  3؛«الد ادِ  عَلَى  وَ دُلِلْتُمْ ،أال وَ قَدْ أُمِرْتُمْ بِالظ عْنِ»

 اید. آگاه باشید، فرمان کوچ شما صادر گردیده، و به زاد و توشه آخرت راهنمایی شده

مردم را به کاروانی ماننهد کهرده، کهه    و در بیانی دیگر، همین مفهوم را با تشبیه رسا و گویا تبیین فرموده، و 

دهند؛ از  دانند که چه وقت به آنان دستور حرکت می اند، و هیچ نمی برای مدت کوتاهی در منزلگاهی توقف نموده

 حرکت باشند: ی داشته، آماده تنها که کاروانیان دنیا هستند، همواره باید گوش به ندای رف این رو همه انسان

الد ادِ، وَ أُمِرْتُمْ بِالظ عَنِ، وَ حُثِثْتُمْ عَلَى الْمَسِیرِ؛ فَإِن مَا أَنْتُمْ کَرَکْبٍ وُقُسوٍٍ، لَسا     لَىعَ  قَدْ دُلِلْتُمْ»

  4؛«یَدْرُونَ مَتَى یُؤْمَرُونَ بِالسةیْر

اند، و با سرعت به  اند، و به کوچ کردن فرمانتان داده مورد نیاز را به شما معرفی کرده ی زاد و توشه

دانند چه وقت  اند، و نمی اید؛ شما هم چون کاروانی هستید که در جایی توقف کرده کت درآمدهحر

 شوند. دستور حرکت داده می

نه چونان دنیامدارانی باشید که در خواب غفلت گرفتار مانده، و گذار عمر چون مرکبی آنان را به سهوی خهط   

 برد، در حالی که ایشان خوابند: پایان می

  5؛«نِیَامٌ  وَ هُمْ  الدُّنْیَا کَرَکْبٍ یُسَارُ بِهِمْأَهْلُ »

 برند، در حالی که خوابند. نیا هم چون سوارانی هستند، که آنها را میداهل 

                                        
 (.49، ص3، ج9381، 1الدین مجتبوی، تهران، انتشارات حکمت، چ کتاب جامع السعادات(، مولی مهدی نراقی، دکتر سید جالل  . اخالق اسالمی)ترجمه9

 .987. نهج البالغه، حکمت  2
 .28. همان، خطبه  3
 .957. همان، خطبه  4
 .64. همان، حکمت  5
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ما نیست،  ی ای که خانه اند، که باید از خانه ماندگانی )ابن السبیل( معرفی فرموده ها را در راه حضرت، ما انسان

 ب و کافی بیندوزیم.بکوچیم و زاد راهی متناس

بِدَارِکُمْ، وَ قَدْ أُوذِنْتُمْ مِنْهَا بِاالرْتِحَالِ، وَ أُمِسرْتُمْ    دَارٍ لَیْسَتْ  سَفَرٍ مِنْ  وَ أَنْتُمْ بَنُو سَبِیلٍ، عَلَى»

  1؛«فِیهَا بِالد ادِ

شما نیست، بروید، و به شهما فرمهان    ی دنیا که خانه ی ماندگانید، که باید از خانه در راه مانندشما 

 کوچ داده شده، و مأمور به تهیه زاد و توشه از این سرایید.

کالم موال است، در بیانی شاعرانه و عارفانه، به چاالکی در ایهن راه، کهه بهتهرین     ی سرمست از بادهکه حافظ 

 دارد: خواند و از تنبلی برحذر می توشه است می

 3که زاد راهروان، چسهتی اسهت و چهاالکی     2لٌهههههههری مَثَهههههههفَقَد جَ دَعِ التَّکاسُلَ تَغنَم،

 

از جرس مرگ فریهاد الرحیهل بلنهد اسهت،      ،داند، ولی از آنجا که هر لحظه و دنیا را منزلی از منازل جانان می

 توان آرام و در امان، به عیش و نوش مشغول شد: نمی

 4هها  دارد که بربندید محمل جرس فریاد می   ممرا در منزل جانان چه امن و عیش هر د

 

ولی به  ؛نهیم آییم، و چند روزی بار بر زمین می داند که از دری می در می و در بیتی دیگر دنیا را منزلگاهی دو

 ها گیریم: های با هم بودن بهره سرعت باید بار بربندیم و از در دیگر برویم؛ پس باید از فرصت

 5دیگر نتوان به ههم رسهیدن   ،چون بگذریم  زلههههههراهه من فرصت شمار صحبت، کز این دو

 

 سراید: ، چنین میکه باید تسلیم مرگ شد حافظ با درک این حقیقت

 6وین باد مختلهف بکششهد روزی ایهن چهرا       تهههههههههاین سیل متفق بکَند روزی این درخ

 دهد: و دیگر بار هشدار می

                                        
 .983. همان، خطبه  9
 ها جاری است؛ و آن این است که: زاد راهروان، چستی و چاالکی است. . کسالت را واگذار تا غنیمت یابی، که مَثَلی بر زبان 2
 .469. حافظ، غزل3

 .9. حافظ، غزل4
 .312. همان، 5
 .215. همان، غزل6
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 زین سیل دمهادم کهه در ایهن منهزل خهواب اسهت       ودهههههوان بهههههبیدار شو ای دیده! که ایمن نت

 

 :ی تنظیم اوقات عمر را بیشتر سازد تا انگیزهکند؛  و به کوتاه دستی و ناتوانی انسان پس از مرگ اشاره می

 هها بسهی زیهر زمهین دارد     که دوران ناتوانی  ت دانهههچو بر روی زمین باشی، توانایی غنیم

 

 فردایی در کار باشد؟برای ما آری اگر امروز و فردا کنیم، چه کسی ضامن است که 

 1نقههد بقهها را کههه ضههمان خواهههد شههد؟     ی مایههه ی             ههههههای دل ار عشرت امروز به فردا فکن

 

 عبرت از پیشینیان

خ و حوادث عبرت آموز دست مخاطبان خویش را گرفته و به اعماق تاری ،قرآن ناطق، به پیروی از قرآن صامت

دهد؛ کهه چگونهه قدرتمنهدان و تخهت نشهینان، بهه        عبرت، نمایش می ی برد، و سرنوشت آنان را در آیینه آن می

کهه از آن همهه جهالل و شهکوه      ،شان در هم پیچیهد  ورق خورد، و آن چنان طومار زندگی دفتر ایّامشاننسیمی 

 که: به راستی. قی نماندای با های پوسیده و استخوان ای دروغین، جز ویرانه

 2؛«قَصَصِهِمْ عِبْرٌٍَ لِأُولِی الْأَبْصَارِ  لَقَدْ کانَ فی»

 به یقین در سرگذشت آنان، عبرتی برای اهل بصیرت است.

عزیزان دیروز، ذلیالن امروزند، و ذلیالن دیروز عزیزان امروز. حاکمان به سهرعت محکهوم و محکومهان حهاکم     

گردنهد، و همهه چیهز بهه      جوانان نیرومند، و جوانان رعنا، پیران قد خمیده می ،ناتوانشوند. کودکان ضعیف و  می

شود. از اجتماع پرشور و هیاهوی دیروز، امروز جز یک قبرستان خاموش باقی نیست. فهردا نیهز    سرعت عون می

 همین گونه خواهد بود برای امروز.

که کارهای دنیا شهبیه بهه    فرمایند: و می  حقیقت برداشته، با بیانی شیوا، پرده از رخسار این )علیه السالم(امام

یکدیگر و همواره در تکرار است. آخرین کار این جهان، هم چون نخستین کار آن است؛ آنچه از دنیا گذشته، بهاز  

 گردد، و آنچه در آن است نیز، جاودانه نخواهد ماند. نمی

وَ لَسا یَبْقَسى    ،لَا یَعُودُ مَا قَدْ وَل ى مِنْهُ ،کَجَرْیِهِ بِالْمَاضِینَ  قِینَبِالْبَا  عِبَادَ الل هِ! إِن  الدةهْرَ یَجْرِی»

                                        
 .964. حافظ، غزل9

 . 999. یوسف/ 2
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  1؛«مُتَظَاهِرٌٍَ أَعْلَامُهُ، مُتَشَابِهَةٌ أُمُورُهُ ،آخِرُ فَعَالِهِ کَأَوةلِهِ ؛سَرْمَداً مَا فِیهِ

کهه بهر پیشهینیان گذشهت؛ آنچهه گذشهته        ،گهذرد  ماندگان آنسان می باقی بربندگان خدا! روزگار 

ماند. آخرین کارش مانند اولین کار اوست؛ اعمالش ههم   گردد، و آنچه در آن است باقی نمی بازنمی

 هایش آشکار است. چون یکدیگر و نشانه

)علیهه  خویش را بهه روشهنی ببیند.امیرمممنان   ی تواند با دقت در تاریخ گذشتگان، آینده می یبنابراین هر کس

هشهدار  دسهتور داده،  و عبور از ظاهر به باطن، که در معنای عبرت نهفتهه اسهت،   ، به نگاه از سر اندیشه  الم(الس

همان گونه که شما در  .این حکم درباره شما نیز اجرا خواهد شد ؛ها همه عاریتی است ها و مال دهند که جان می

 ین خواهند شد، و از عزیزاتنان جدا خواهید شد:های دیگران جای گرفتید، دیگران نیز در منازل شما جایگز خانه

  2؛« إِخْوَانِکُم  أَوْصَلِ  عَنْ  وَ انْقِطَاعِکُمْ ،فَاعْتَبِرُوا بِنُدُولِکُمْ مَنَازِلَ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ»

 از نزدیکان و برادرانتان عبرت بگیرید.  تان جداییو از  ،از قرار گرفتن در منزل گذشتگان

 عبرت است، فرمود: ی آثار و بقایای گذشتگان نیز مایهکه  و در این

 ،وَ مُسْتَفْسَسِِ خَنَساقِهِمْ   ،مِنْ مُسْتَمْتَ ِ خَلَاقِهِمْ، آثَارِ الْمَاضِینَ قَبْلَکُمْ  عِبَراً مِنْ  وَ خَل فَ لَکُمْ»

  3؛«أَرْهَقَتْهُمُ الْمَنَایَا دُونَ الْآمَالِ

ههایی کهه    هایی که از دنیا بردند، و موهبت باقی گذاشت، لذت ها و از آثار گذشتگان، برایتان عبرت

مند گردیدند، و سرانجام مرگ گریبان آنها را گرفت، و میان  قبل از گلوگیر شدن مرگ، از آنها بهره

 آنان و آرزوهایشان جدایی افکند.

بایهد در جهوانی و   کهه   دهنهد  میسپس در نکوهش آنان که به هنگام، خویشتن را نیافتند، به این نکته توجه 

 تندرستی عبرت آموخت، و تا فرصت هست باید هشیار شد؛ که چو از دست بشد، باز نیاید هرگز! 

فَهَلْ یَنْتَظِرُ أَهْلُ بَضَاضَةِ الش بَابِ  ،وَ لَمْ یَعْتَبِرُوا فِی أُنُفِ الْأَوَانِ ، لَمْ یَمْهَدُوا فِی سَلَامَةِ الْأَبْدَانِ»

  4؛«وَ أَهْلُ غَضَارٍَِ الصِّحةةِ إِل ا نَوَازِلَ السةقَمِ؟ ؟إِل ا حَوَانِیَ الْهَرَمِ

ا نکردند، و در جوانی عبرت نیاموختنهد. آیها کسهی کهه جهوان      آنان به هنگام تندرستی چیزی مهیّ

کس که از نعمت تندرستی برخهوردار اسهت، جهز بیمهاری را     انتظار دارد؟ و آن را است، جز پیری 
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 چشم انتظار است؟

خطهر بازمانهدن از کاروانیهان بیهدار را      ،حافظ شیرین سخن نیز، با الهام از این آموزه، با سهماالتی اندیشهناک  

 گوید: گوشزد نموده، و می

 1چهه کنهی؟ چهون باشهی؟    کی روی ره؟ زکه پرسهی؟          کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش

 

ای از عمر نگرفتند و در کام غفلت گرفتار آمدند، و سهرانجام دسهت خهالی و     که بهرهرا و دورنمای اندوهبار آنان 

های متالشهی شهده، از    های پوسیده و اندام سرمایه باخته، رخت از این جهان فانی بربستند، و اثری جز استخوان

 عبرت گردد: ی تا مایه آورد، ، پیش چشم میهآنان باقی نماند

 سهر خهاک انهداز    ی پیشتر زانکه شود کاسه  دازههههههههههههههآب طربناک ان ،زر ی خیز و در کاسه

 2حالیههها غلغلهههه در گنبهههد افهههالک انهههداز  تههههههههههههههعاقبت منزل ما وادی خاموشان اس

 

 شنود که: می و پیغامی تکان دهنده از موجودات به ظاهر بی زبان این عالم، به گوش جان

 کار سهبکباران خهوش اسهت    ،که اندر این دیر کهن  وشهههههههههام، آمد به گ از زبان سوسن آزاده

 3کههه احههوال جهانههداران خههوش اسههت یتهها نپنههدار تههحافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلی اس

 

های عمر،  بهتر از فرصتگیری  ه، و برای بهرهکشیدسخن  ی های پند آموز خود را برای مخاطبان به رشته و تجربه

 دهد: های سالکانه می طلبی دستور خوشدلی و فرصت

 4ه بهرام است و نه گورشنکه من پیمودم این صحرا،     ردارههههههههند صید بهرامی بیفکن، جام جم بمک

 

را ی دههر   وفایی و پیمان شکنی دنیای دنی، داد سخن داده، و تأسف آنان را کهه فریهب ایهن عجهوزه     و در بی

 شود:  اند، یادآور می و دل بدان داده ه،خورد

 5عروس ههزار دامهاد اسهت    ،که این عجوزه  ت نهادههههههههمجو درستی عهد از جهان سس
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 گوید: و نگاه از سر اندیشه است، می« عبرت آموزی»که تعبیری دیگر از « بنگر»و بالفظ 

 ایههن اسههت بهههین اوضههاع  کههه بههه هههر حههالتی،     رهههههههعشرت برگیر وضع دوران بنگر، ساغ

 

 کند: کند، و در حقیقت همه دلدادگان را مخاطب ساخته، این چنین نجوا می و با دل خویش حدی، نفس می

 1بهه فیهروزی و بههروزی    ،مجال عهیش فرصهت دان   ایوان نیست هدر این فیروز، چو امکان خلود ای دل

 

 گذرگاه پرآشوب دنیا

 ؛بندد عاقل کسی است که به موجود دایم و پایدار دل می .از نظر قرآن .بهترین هنر برای انسان فرزانگی اوست

کنهد؛ از ایهن رو عهاقالن را بهه آخهرت       پندارد و برای آن کوشش مهی  و جاهل کسی است که ناپایدار را اصیل می

 نماید: ترغیب فرموده، و دنیا را بازیچه معرفی می

  2؛«أَ فَلَا تَعْقِلُونَ ،هْوٌ  وَ لَلدةارُ االخِرٍَُ خَیرٌ لِّل ذِینَ یَت قُونَوَ مَا الْحَیَوٍُ الدُّنْیَا إِل ا لَعِبٌ وَ لَ»

زندگى دنیا، چیزى جز بازى و سرگرمى نیست! و سراى آخرت، براى آنهها کهه پرهیزگارنهد، بهتهر     

 اندیشید؟ است! آیا نمى

را در ایهن عهالم ندانسهته، و     دلبستگی به چنین دنیای گذرایی، حکایت از آن دارد که آدمی جایگهاه خهویش  

 ی حقیقی محبوب خویش را ندیده است. آیت اهلل جوادی آملی، تشبیه زیبا و ملموسی در این باره دارند: چهره

بینهیم، بهه کارشهان     در گذار از کوی و برزن، وقتی کودکان و نوساالنی را سرگرم خاک بازی مهی »

کننهد، و   هها رهها مهی    ها را در کنار کوچه ، سنگکنند؟ زیرا در پایان روز زنیم که چه می لبخند می

ای ههم از   روند. عهدّه  تکانند، و با دستی خالی و بدنی خسته از بازی، به منزل می دست و دامن می

کننهد؟ در   خندند، که اینها برای میز و پست و مقام چه می نگرند و به کار ما می باال به حال ما می

مانهدگی، بایهد میهز و پسهت را رهها کهرده، خسهته و فرسهوده         اواخر عمر، در روز بازنشستگی و در

 3«شوند!! می هبازنشست
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دنیا پیچیهده بهه درد و   ، )علیه السالم(زیرا به تعبیر امیرمممنان ناممکن است؛ آسودگی در این جهان پرآشوب

ببنهدیم،   توان در چنین جهانی آسوده بود؟ پاسخ آن است که اگر بهه آنچهه مانهدنی اسهت، دل     رنج است؛ آیا می

به آن چیزهایی دل ببندیم که هنگام مرگ همراه ما بیاینهد و  یعنی توانیم در دنیا باشیم و آسوده هم باشیم؛  می

 ما را رها نکنند.

 اند: گذر به سوی آخرت معرفی فرموده از اینجاست که حضرت دنیا را پلِ

  1؛«فَخُذُوا مِنْ مَمَرِّکُمْ لِمَقَرِّکُمْ ،رٍَُ دَارُ قَرَارٍوَ الْآخِ ،أَیُّهَا الن اسُ إِن مَا الدُّنْیَا دَارُ مَجَازٍ»

از گذرگاه خویش بهرای قرارگاهتهان    ،ای مردم! دنیا سرای گذر است، و آخرت سرای ماندگار؛ پس

 توشه برگیرید.

 دارد: و بندگان را از دلبستگی به چنین دنیایی که باید از آن سفر کنند، بر حذر می

  2؛«وَ قَاطِنُهَا بَائِنٌ  ،سَاکِنُهَا ظَاعِنٌ ،وَ مَحَل ةُ تَنْغِیصٍ ،فَإِن هَا دَارُ شُخُوصٍ ،الدُّنْیَا وَ أُحَذِّرُکُمُ»

دارم؛ زیرا سرای ناپایدار، و جایگاه سختی و مشقت است، که سهاکنانش   و شما را از دنیا برحذر می

 مسافرند، و مقیمانش مجبور به جدایی.

ای  و مقدمه ،خانه دنیا یک گذرگاه، یک پل، یک میدان تمرین، و سرانجام یک تجارتدر جهان بینی اسالمی، 

است. اگر با این دیدگاه به دنیا بنگریم، همه چیز در نظر مها رنهگ دیگهری بهه     « دار القرار»است برای آخرت که 

در  )علیهه السهالم(  امام .خوانهد  ها فرا مهی  به سوی نیکی ،داشتهمان و همواره از آلودگی به گناه باز ،گیرد خود می

 ند:ا هتقابل این دو سرا چنین فرمود

لِتَدَوةدُوا مِنْهَسا الْأَعْمَسالَ إِلَسى دَارِ     ،لَکُمْ مَجَازاً  خُلِقَتْ  بَلْ  ،مُقَامٍ فَإِن  الدُّنْیَا لَمْ تُخْلَقْ لَکُمْ دَارُ»

  3؛« فَکُونُوا مِنْهَا عَلَى أَوْفَازٍ وَ قَرِّبُوا الظُّهُورَ لِلدِّیَال ،الْقَرَارِ

اند که بها   بلکه آن را گذرگاهی برای شما ساخته ؛همانا دنیا برای سکونت دائمی شما خلق نگردیده

کوچیهدن باشهید و    ی پس با عجلهه آمهاده  ؛ اعمال صالح، از آن توشه برگیرید برای سرای جاویدان

 را برای حرکت آماده سازید.ها  مرکب

آمیختهه   اند، که با هر نوشهی در دنیها، نیشهی    در بیانی دیگر، پس از آنکه انسان را هدف تیرهای مرگ دانسته
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و بها ههر روزی کهه     اسهت،  ای، اسهتخوانی گلهوگیر    ای تمام است، و با هر لقمهه  غصه ،ای گوارا است، و با هر جرعه

 فرمایند: دهد، به ناپایداری دنیا اشاره می ست میگذرد، جزئی از عمر خویش را از د می

وَ هَذَا الل یْلُ وَ الن هَسارُ   ،فَمِنْ أَیْنَ نَرْجُو الْبَقَا َ ،وَ أَنْفُسُنَا نَصْبُ الْحُتُوٍِ ، الْمَنُونِ  فَنَحْنُ أَعْوَانُ»

َ فِی هَدْمِ مَا بَنَیَا ، ٍ شَرَفاً لَمْ یَرْفَعَا مِنْ شَیْ   1؛«وَ تَفْرِیقِ مَا جَمَعَا ،إِل ا أَسْرَعَا الْکَرٍ 

ها است. از کجا امید بقا داشته باشیم؟ در حهالی   هایمان هدف هالکت س ما یاوران مرگیم، و جانپ

هها را   کوشهد، و جمهع   که این شب و روز، هنوز مقامی را باال نبرده، بهه سهرعت در انههدام آن مهی    

 سازد. راکنده میپ

با اشاره به ناپایداری دنیا و عمر آدمی، دل کندن از آمال و آرزوها، و باده نوشی محبت و معرفت را نیز حافظ 

 گوید: داند و می کار می ی چاره

 2کههه بنیهاد عمهر بههر بهاد اسههت    ،بیهار بهاده    تهههههت بنیاد اسهههر امل سخت سسههبیا که قص

 

 گوید: و باز می

  3بلکههههه بههههر گههههردون گههههردان نیههههز هههههم     انههههههر کار جههههههت بهههههههاعتمادی نیس

 

 ،باشی و رضهایت  های نقد در این جهان گذرا، و خوش مندی از فرصت و خویشتن را مخاطب ساخته و به بهره

 خواند: که راه و رسم سالکان است، فرا می

 4امهههروز بهههه فهههردا فکهههنم؟مهههن چهههرا عشهههرت   ت و خطاهههو اسهههههحافظا تکیه بر ایام چو سه

 

 گوید: و بار دیگر می

 5اسهت کهه مهن خهاطر خهود خههوش دارم     آن بهتهر    تههههحافظا چون غم و شادی جهان در گذر اس

 

 داند که نباید از آن تعجب نمود: و دگرگونی روزگار را طبع این جهان می

                                        
 .919. همان، حکمت  9
 .37. حافظ، غزل2
 .363. همان، غزل3
 .348. همان، غزل4
 .327. همان، غزل5



 اخالق عملی رد آینه کالم علوی 54
 

 
 

 

 

 1اد آردههههزاران ههههزار یههه ،فسهههانه ایهههناز   رخهههههههدار که چههز انقالب زمانه عجب م

 کند: همراهان طریق چنین منتقل می ی تجربیاتش را به همه ی آزموده یافته، نتیجه و و چون خود را با تجربه

 2رخهت خهویش   ،بیرون کشهید بایهد از ایهن ورطهه      شههههههایم در این شهر بخت خوی ما آزموده

 

دارد، و دیگهر بهار حرکهت     برحذر مهی ت را بر مخاطبان تمام ساخته، او را از سستی و خطا و در حالی که حجّ

 :دهد بیم می آورد، و از جاماندن و در خواب بودن،  کاروان به سوی مقصد را پیش چشم می

 از دایهههره بیهههرون باشهههی ،ورنهههه چهههون بنگهههری نهههههو مکههعشق نمودم به تو، هان سه ی نقطه

 3چه کنی؟ چون باشهی؟  ؟ ز که پرسی؟ره کی روی  شههکاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پی

 

 دست رفتهحسرت و اندوه بر عمر از 

های عبرت آموز به او  ی است بر ضدّ او؛ خدای مهربان در طول عمر انسان، به قدر کافی درسعمر انسان حجتّ

و الهی بر ا یانبیا و اولیا ی های احیاگر به وسیله سازد، و پیام دهد، و حوادث هشدار دهنده و بیدارگر فراهم می می

های انذار  ؛ چنان که قرآن با استفهامی پندآموز نیز به این حجتاندگونه عذری برای او باقی نم هیچ تافرستد،  می

 فرماید: دهنده الهی، اشاره می

  4؛«أَوَ لَمْ نُعَمِّرْکُمْ ما یَتَذَک رُ فیهِ مَنْ تَذَک رَ وَ جا َکُمُ الن ذیرُ»

که هر کس اهلیت دارد متذکر شود؟ و آیها انهذار کننهده بهه      آیا به شما آن اندازه عمر نبخشیدیم،

 سوی شما نیامد؟

بنابراین عمر انسان اگر ارزشش شناخته نشود، دلیلی است به زیان او، و غفلت از آن موجب حسرت و نهدامت  

 فرمایند: فتی ویژه در بیان، به این نکته اشاره میابا لط )علیه السالم(خواهد بود. امیرمممنان

وَ أَنْ تُؤَدِّیَسهُ أَیةامُسهُ إِلَسى     ،غَفْلَةٍ أَنْ یَکُونَ عُمُرُهُ عَلَیْسهِ حُجةسةً    ذِی  ا لَهَا حَسْرًٍَ عَلَى کُلِفَیَ»

  5؛«الشِّقْوٍَِ

 بسا حسرت بر غافلی که عمرش دلیلی بر ضد اوست، و روزگارش او را به بدبختی کشانیده است. 
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یا است، که ساعات عمر به هیچ قیمتی قابل بازگردانیدن نیسهت، در  ق بسیار روشن و گوطو به راستی این من

اغلب مردم برخالف این  شگفت آن است کهحالی که متاع دنیا و مواهب آن در هر شرایطی جبران پذیر است؛ و 

آورند و در صدد جبهران آننهد، ولهی بهه خهاطر از       حقیقت، نسبت به از دست دادن کمی از دنیایشان، فریاد برمی

نغمهه   ،خورند. از این رو است که حضرتش های عمر عزیزشان کمتر تأسف می ها و سال رفتن روزها و هفته دست

 دارد: تأمل وامی هآورد و ب های آماده را به خود می های شنوا و قلب نوازد و گوش بیدارگر آگاهی می

مَسا یُرْجَسى مِسنْ رَجْعَسةِ      ،یُرْجَى مِنْ رَجْعَةِ الْعُمُسرِ وَ خَافُوا بَغْتَةَ الْأَجَلِ فَإِن هُ لَا   فَبَادِرُوا الْعَمَلَ»

  1؛«الرِّزْقِ

پس برای عمل شتاب کنید، و از فرا رسیدن ناگهانی مرگ بهراسید، زیهرا آنچهه از روزی از دسهت    

 رفته، امید بازگشت آن هست، امّا آنچه از عمر گذشته، امیدی به بازگشت آن نیست.

او را از خواب غفلت بیدار  ،که سیلی سکرات بر صورت آدمی نواخته ،م انگیز احتضارهای غ و با اشاره به لحظه

 :فرمایند میبیند، اشاره  کند، و او خود را دست خالی و سرمایه باخته می می

... فَهُوَ یَعَضُّ یَدَهُ نَدَامَةً عَلَى مَا أَصْسحَرَ لَسهُ عِنْسدَ     دَهْرَهُ  أَذْهَبَ  وَ فِیمَ ،یُفَکِّرُ فِیمَ أَفْنَى عُمُرَهُ»

  2؛«وَ یَدْهَدُ فِیمَا کَانَ یَرْغَبُ فِیهِ أَیةامَ عُمُرِهِ ،الْمَوْتِ مِنْ أَمْرِهِ

را در چه راهی  راهی فانی ساخته، و روزگارشچه اندیشید که عمرش را در  می)در هنگام احتضار( 

سپری کرده... پس به خاطر آنچه که به هنگام مرگ بهرایش روشهن شهده، دسهت خهود را از سهر       

رغبهت   ، بهی هنسبت به آنچه در زندگی بدان رغبت داشت ،گزد، و در این حال پشیمانی به دندان می

 گردد. می

 جانکاه بر او سایه افکنده است!!های جبران بسته، و حسرتی  ها از دست رفته و راه ولی چه سود که فرصت

 3«.)تأخیر اندختن و واپس افکندن کار( بلند است« سوف»روایت است که بیشتر اهل دوزخ، فریادشان از »

 سراید: تحریر کشیده و به زیبایی چنین می ی ذهن پویای حافظ نیز این هشدارها را به رشته

 4وقهت ای دل، مگهر وقتهی کهه در مهانی     ندانی قدر   دریغا عیش شبگیری که در خواب سحر بگذشت

 کند: و از سر لطف و دلسوزی توصیه می
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 1کههه یکسههر بههه بطالههت بههرود      ،حیههف اوقههات   رههههههکام خود در آخر عمر از می و معشوق گی

 خواند: میفرا و با یادآوری فرجام آدمی، او را به دم غنیمت دانستن 

 2الیهها فکههر سههبو کههن، کههه پههر از بههاده کنههی     ح  دههههی شهههههران خواههههگ ل کوزهآخر االمر گ 

 

 گیرد که دست از بطالت بردارد: بندد و تصمیم می و با خود پیمان می

 3از امهههروز کهههار خهههواهم کهههرد  ،بطهههالتم بهههس  ذردهههههههگ یههههههبه هرزه بی می و معشوق م

 گوید: و باز می

 4بیههنم  چنههان نمههی چههرا کههه طههالع وقههت آن      رهههههههش بگیهههههارتفاع عی ،ز آفتاب قدح

 کند: به قضا کردن آن دعوت می یاران رابا صد افسوس بر عمر از دست رفته،  ،و در پایان

 5حضور صراحی و جهام رفهت   عمری که بی   مههها کنیههههههههوقت عزیز رفت، بیا تا قض

 

 گیری از عمر باقی مانده بهره

ایهامی کهه بهه غفلهت و بوالهوسهی سهپری شهده،        ها و روزهای عمر که به بیداری گذشته، در برابر  اگر ساعت

نفحات قدسی از سوی حضرت حهق، همهواره در وزیهدن اسهت و      ؛ در حالی کهمحاسبه گردد، بسیار اندک است

 :تا باقی عمر را از غفلت رهانید ،ها بود باید چشم به راه این نسیمو نوازد.  اهلش را می

  6؛«أَلَا فَتَرَصةدُوا لَهَا  فَحَاتٍنَ  اال إِن  لِل هِ فِی أَیةامِ دَهْرِکُمْ»

 آگاه باشید، در روزهای عمرتان، از سوی خدا نفحاتی است؛ آگاه باشید و منتظر آن بمانید.

به حفظ باقی عمر که در برابر آنچه گذشته بسهیار   ،با توجه دادن به این مهم )علیه السالم(امام امیرالمممنین

 فرمایند: ناچیز است، سفارش می

فَإِن هَا قَلِیلٌ فِی کَثِیرِ الْأَیةسامِ ال تِسی تَکُسونُ     ،وَ اصْبِرُوا لَهَا أَنْفُسَکُمْ ، فَاسْتَدْرِکُوا بَقِیةةَ أَیةامِکُمْ»

                                        
 .222. همان، غزل9

 .489. همان، غزل2
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  1؛«وَ الت شَاغُلُ عَنِ الْمَوْعِظَةِ ،مِنْکُمْ فِیهَا الْغَفْلَةُ

عمر، در برابر ایهام   ی مانده ید؛ زیرا باقیعمر خود را دریابید، و استقامت پیشه ساز ی مانده پس باقی

 است. اندکزیادی که به غفلت گذشته و شما را از موعظه منصرف کرده، بسیار 

دارنهد؛ زیهرا انسهانی کهه در      ها و استفاده از مباحات تکیه کنهیم، برحهذر مهی    و از اینکه بیش از حدّ به آزادی

کنهد و ههر لحظهه خطهر      تحریکات نفس، در مرز گناهان بزرگ سهیر مهی   اکند، ب گیری از مباحات افراط می بهره

 :کند او را تهدید می ،سقوط به پرتگاه

وَ لَسا تُسدَاهِنُوا فَسیَهْجُمَ بِکُسمُ      ،مَذَاهِبَ الظ لَمَةِ  الرُّخَصُ  فَتَذْهَبَ بِکُمُ ،وَ لَا تُرَخِّصُوا لِأَنْفُسِکُمْ»

  2؛«الْإِدْهَانُ عَلَى الْمَعْصِیَةِ

را  و سستی هم نورزید که شهما  ؛کشاند و به خود بیش از حد آزادی ندهید، که شما را به ستم می

 اندازد. به معصیت می

 دهند: دستور عمل کردن در روزگار مهلت می ،از این رو

وَ فِسی   ،وَ فِی فَرَاغِهِ قَبْلَ أَوَانِ شُغُلِهِ ، أَجَلِهِ  إِرْهَاقِ  قَبْلَ ،فَلْیَعْمَلِ الْعَامِلُ مِنْکُمْ فِی أَیةامِ مَهَلِهِ»

وَ لْیَتَسدَوةدْ مِسنْ دَارِ ظَعْنِسهِ لِسدَارِ      ،وَ لْیُمَهِّدْ لِنَفْسِسهِ وَ قَدَمِسهِ   ،مُتَنَف سِهِ قَبْلَ أَنْ یُؤْخَذَ بِکَظَمِهِ

  3؛«إِقَامَتِهِ

و  ؛اجلشان فرا رسد، عمل کنند ند، در ایام مهلتشان، پیش از آنکههست پس باید آنان که اهل عمل

که راه گلو بسته گردد، نفس  و قبل از آن ،در ایام فراغتشان، پیش از آنکه گرفتار شوند، تالش کنند

روند، توشه برگیرند؛ و از این سهرای کوچیهدنی بهرای منزلگهاه      بکشند؛ و برای خود و جایی که می

 ابدی تدارک ببینند.

اند؛ که به همگهان مهلهت کهافی بهرای      های الهی اشاره فرموده اتمام حجت ها و و در جمالتی دیگر، به فرصت

ها داده شده، راه وصول سعادت به آنان نمایانده شده، و زمان کهافی بهرای کسهب     خروج از مشکالت و مسئولیت

 رضایت الهی دارند:

وَ کُشِسفَتْ   ،وَ عُمِّرُوا مَهَلَ الْمُسْستَعْتِبِ  ،وَ هُدُوا سَبِیلَ الْمَنْهَجِ ، الْمَخْرَجِ  قَدْ أُمْهِلُوا فِی طَلَبِ»
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  1؛«عَنْهُمْ سُدٍَُ الرِّیَبِ وَ خُلُّوا لِمِضْمَارِ الْجِیَاد...

اند، که در جستجوی راه صحیح برآیند و راه نجات بر آنهان ارائهه شهده، و     به خاطر این مهلت یافته

ند، ظلمت شک و تردید از دیهدگان  عمر برای آن است که رضای حق را جلب کن ی این چند روزه

 برای مسابقه آماده کنند.خود را تا  ،اند آنها بر کنار شده و ایشان را آزاد گذارده

 :فرمایند های مبارک به هشدار گشوده، می لبو دیگر بار 

وَ  ،وَ الْمُدْبِرُ یُسدْعَى  ،سُوطَةٌوَ الت وْبَةُ مَبْ ،مَنْشُورٌٍَ  وَ الصُّحُفُ ،وَ أَنْتُمْ فِی نَفَ ِ الْبَقَا ِ ،فَاعْمَلُوا»

وَ یُسَسدة بَسابُ الت وْبَسةِ وَ تَصْسعَدَ      ،وَ یَنْقَضِسیَ الْأَجَسلُ  ، قَبْلَ أَنْ یَخْمُدَ الْعَمَسلُ  ،یُرْجَى  ُ الْمُسِی

  2؛«الْمَلَائِکَةُ

شهده، و  ها گشوده، راه توبه باز، و پشهت کردگهان فراخوانهده     پس اینک که زنده و برقرارید، پرونده

ها پایهان   ، و فرصتگردد پیش از آنکه چرا  عمل خاموش ، عمل کنید؛بدکاران امید بازگشت دارند

 ، و فرشتگان باال روند.شود ، و اجل فرا رسد، و درهای توبه بستهبندیا

 و باز همین هشدار:

وَ رَاحَةِ الْأَجْسَسادِ وَ مَهَسلِ    ،ةِ الْإِرْشَادِفِی فَیْنَ ،وَ الرُّوحُ مُرْسَلٌ ،أَلَا عِبَادَ الل هِ وَ الْخِنَاقُ مُهْمَلٌ» 

  3؛«الْبَقِیةةِ...

های مرگ بر گلویتان نیفتاده، و روح برای کسب کماالت آزاد  ای بندگان خدا! هم اکنون تا ریسمان

 .عمل کنید ،ها در راحتی است، و هنوز مهلت دارید است و بدن

یعنی  ؛شوند و پس از آنکه به دو نعمت بزرگ الهی آن را یاد آور می رازگیری و اب های بهره و در بیانی دیگر، راه

 فرمایند: می نمایند، با بیانی شیوا و اثرگذار میو فراهم بودن امکانات برای انجام هر گونه تصمیم اشاره  ،سالمتی

وَ خُسذُوا مِسنْ    ،وَ أَنْفِقُوا أَمْسوَالَکُمْ  ،وَ اسْتَعْمِلُوا أَقْدَامَکُمْ ، أَسْهِرُوا عُیُونَکُمْ وَ أَضْمِرُوا بُطُونَکُمْ»

  4؛«أَجْسَادِکُمْ فَجُودُوا بِهَا عَلَى أَنْفُسِکُمْ وَ لَا تَبْخَلُوا بِهَا عَنْهَا

را بهه کهار    هایتهان  را الغهر کنیهد، و قهدم    یتانها چشمانتان را در دل شب بیدار نگه دارید، و شکم

و در این کار بخل  ،به جانتان ببخشید و گیرید، و اموالتان را انفاق کنید، و از جسم خویش بگیرید
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 نورزید.

 :فرمایند توصیه می مندی از عمر باقی مانده راهی دیگر برای بهره، و بار دیگر

  1؛« تَهُ وَ بَادَرَ مَنِیةتَهوَ اسْتَقَالَ خَطِیئَ ، تَوْبَتَهُ  فَرَحِمَ الل هُ امْرَأً اسْتَقْبَلَ»

رحمت خدا بر آن کسی که به استقبال توبه برود، و از خطاهای خهود پهوزش بطلبهد، و )پهیش از     

 پایان زندگی( بر مرگ خود پیشی گیرد.

ور است، به درک اوقهات خهوش توصهیه نمهوده، و بهه       غوطه)علیه السالم(در مضامین کالم امام نیز که حافظ

 انگیزد: برمی یشتنخوغمخواری برای 

 مغتهنم شهمار           کهس را وقهوف نیسهت کهه انجهام کهار چیسهت          ،هر وقت خوش کهه دسهت دههد   

 2ههوش دار           غمخهوار خهویش بهاش، غهم روزگهار چیسههت؟       ،بسهته بهه مهویی اسهت     ،پیونهد عمهر  

 

 جبران ناپذیر است؛  ،که از دست دادن این فرصت ، تی دانستهمندی را حجّ و جمع بودن اسباب بهره

 گوید: از این رو با سماالتی نرم و پند آموز می

 کنههی؟ اسههباب جمههع داری و کههاری نمههی   ی؟ههههههکن ق گذاری نمیههای دل به کوی عش

 3کنهی؟  باز ظفر بهه دسهت و شهکاری نمهی      ی؟هههههزن ف و گویی نمیههچوگان حکم در ک

 

 فرماید: ید فرصت عیش را نگه داشت، چنین میو باز در این باره که هنگام مهیا بودن شرایط با

 4فرصت عیش نگه دار و بهزن جهامی چنهد     م به سبو رفت و گل افکند نقابچون می از خش

 

 :داند را توفیق بزرگی می اسباب عیش ی و جمع بودن همه

 5گههرت مههدام میسههر شههود، زهههی توفیههق   قههههههههمقام امن و می به عیش و رفیق شفی

 

 که باید شنید و فرمان برد: ،داند فرصت را امر پیر مغان میو این اغتنام 
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 1وشهیم ینبسخن پیر مغان است و به جهان    که به عشرت کوشیم         ،آن به ،دوستان وقت گل

 

ای از  امهان نامهه   اش، آینهده تا فرصت هست او را سیراب سازد؛ که هیچ کس برای  ،خواهد و از ساقی معنا می

 مرگ ندارد:سلطان 

 2امههانی بههه مههن آر  طخهه ،کههن                     یهها ز دیههوان قضهها ف یا عشههرت امههروز بههه فههردا مَ سههاق

 :ماند کند، که گوهر عمر همواره در صدف باقی نمی به این حقیقت اشاره می ،تمام با تأکید و با تکرارِ

 زمههههان خوشههههدلی دریههههاب دریههههاب                       کههههه دائههههم در صههههدف گههههوهر نباشههههد

 

 «اخِرُ دَعوانا أنِ الحمدِهلل ربة العالمینو »

 نتیجه گیری

گهذر  »ی  درباره)علیه السالم(های ناب و منحصر به فرد امیر بیان علی دستاورد این پژوهش، آشنایی با دیدگاه

است؛  )علیه السالم(های گوناگون روح مبارک علی البالغه است؛ کتابی که به حقیقت جلوه گر جلوه در نهج« عمر

هها و   ی تمهام نیکبختهی   های آن، سهرمایه  از بیانات قرآن ناطق، دریافتیم که توجه به نعمت عمر، و اغتنام فرصت

های دنیوی و اخروی آدمی است. سپس بیهان تهأثیر ایهن مضهمون، در شهعر لسهان الغیهب         ی سعادت خمیرمایه

بیان اثرگذاری بر زبان گویندگان ندرخشیده، یابی به این واقعیت که هیچ  شیراز است. و در پایان، دست ی خواجه

این بضهاعت مزجهات،    -ی قرآن و کالم نورانی معصومین)علیهم السالم( است خوار خوانِ گسترده که ریزه مگر این

البالغه بر  و در میان کلمات گوهر بار اهل بیت)علیهم السالم( ، خورشید نهج -نمایاندن مشتی از این خروار است

 درخشد؛ و در بیان شاعران شیرین سخن، شعر حافظ لطفی خداداد دارد. میتارک برج سخن 

 زوایای این پژوهش عبارتند از:

حسرت و اندوه بر عمر از »، «گذرگاه پرآشوب دنیا»، «عبرت از پیشینیان»، «یاد مرگ»، «گذار پرشتاب عمر»

ه هریک از این زوایا، موجهب بیهداری، و   ؛ که پرداختن ب«گیری از عمر باقی مانده بهره»، و در پایان، «دست رفته

 عمر عزیز خواهد بود. ی گرانمایه دانستن سرمایه

 

 

                                        
 .248. همان، غزل9
 .962. همان، غزل2
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 زیبایی و زیباسازی شهری 

 ملیحه تعادلی

 چکیده

نگر حوزه  معنایی وسیعی است که زیبایی محسوس)حس( ، غیر محسوس  بررسی مفهوم شناسی زیبایی، بیا    

از نگاه قرآن، زیبایی های محسوس شامل زیبایی انسان, آسمان، مناظر )خیال( و معقول )عقل(را دربر می گیرد. 

طبیعی، تنوع رنگها, مصنوعات بشری و زینت آالت و.... بوده و زیبایی های معقول، مشتمل بر زیبایی هایی 

همچون صبر، عقل، علم، عفو، معاشرت و مفارقت زیبا می باشد. همچنین برمبنای فرهنگ قرآنی آثار زیبایی 

ارتند از: بصیرت، تذکر، عمل و حرکت. در کتاب آسمانی ما چشم و قلب به عنوان ابزار درک زیبایی معرفی عب

شده است . مالک های زیبایی نیز تعادل و تناسب، پاکی و طهارت، هم خوانی با فطرت و احساس خوشایندی 

 است.

حسوس بایدجسم شهر که متشکل از یکی از مصادیق زیبایی، شهر زیباست. برای داشتن شهری زیبا در بعد م

اجزایی در مقیاس کالن ) آسمان و خط افق آن و همچنین ورودی ها و خروجی ها(؛ متوسط )لبه ها، 

معبرها،کناره ها(؛  و مقیاس خرد)نماها،مبلمان شهری و فضاهای شهری( می باشد؛ منطبق بر معیار های کلی 

در بعد معقول نیز جان شهر که مشتمل بر فرهنگ و اخالق زیبا شناختی و اختصاصی زیباسازی شهری باشد. و 

شهروندی است باید مرکز تجلی زیباترین رفتارهای شهروندی باشد.در فرهنگ اسالمی جار،اخ و رعیت معادل 

های واژه شهروندی هستند و با تکیه بر این کلید واژه ها، منابعی چون قرآن و نهج البالغه و رساله حقوق امام 

ره معصومین مرجعی غنی برای استخراج معیارها و راهبردهای ریباسازی شهر در هر دو بعد هستند سجاد و سی

وسیع و عمیق و دامنه داری است. از این رو در این مقاله تنها به ذکر رهیافت  که البته این امر نیازمند تجقیقات

 هایی بسنده نمودیم. 

 مقدمه

ی دوستی است. و همواره یکی از مطلوب های بشری، شناخت زیبایی،  یکی از ابعاد فطرت انسانی زیبای         

ابعاد آن  و راهکارهایی برای تحقق زیبایی و زیباسازی در عرصه های مختلف  بوده است. زیبا سازی شهری، 

فرایندی است که تحقق آن در وهله اول نیازمند درک عمیق حوزه معنایی زیبایی، مراتب، معیارهای آن با تکیه 

ر فرهنگ هر سرزمینی است. از سویی دیگر الزم است ابعاد شهر و شهرنشینی، عناصر شهر و راهکارهای ب

زیباسازی آن متناسب با فرهنگ هر کشور مورد شناسایی قرار گیرد. در این مقاله نیز تالش شده تا با بررسی 

ها،معیارها و مباح، مرتبط دیگر منابع مکتوب و دیجیتالی ابتدا به صورت تفصیلی بح، زیبایی، مراتب، عرصه 
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بر مبنای فرهنگ قرآنی مطرح شده؛ سپس با معرفی ابعاد شهر در مقیاس های خردو کالن در ارزیابی زیباساری 

شهری، و تفکیک زیباسازی  جسم و جان شهر، به اجمال رهیافت هایی برای زیبا سازی شهر در کالم و سیره 

 معصومین ارائه گردد .

 باییمفهوم شناسی زی

بوده و هم « حالت و کیفیت زیبا»های مهم زندگی انسانی است.زیبایی در لغت به معنای  زیبایی یکی از مقوله

و معادل آن در زبان عرب لغاتی از ریشه زین، 1معنی نیکو، خوب، شایسته، قشنگ و نقیض زشت و بداست

مطبوع بودن »( به معنای beautifulبهجت، حسن و جمیل می باشد. مترادف های آن در زبان انگلیسی، زیبا )

باشد. در زبان فرانسوی زیباشناسی یا علم الجمال، به استتیک  می«یک چیز برای حواس ظاهری و یا عقل

(esthetique ترجمه شده که از واژه یونانی )«aisthetikos » مشتق شده و به معنای حساسیت و استعداد

(  1762-1714یی شناسی اولین بار توسط الکساندر بوم گارتن )اصطالح زیبا .2ی حواس است دریافت به وسیله

مطالعات فلسفی در حوزه زیبایی بوده و تظاهرات  در حقیقت، علم زیبایی شناسی، فیلسوف آلمانی عنوان شد.

نماید. و می توان آن را علم چگونگی آفرینش  گوناگون زیبایی و ماهیت هنر و قوانین تکاملی آن را مطالعه می

 .3دانست هنری

زیبایی از آغاز زندگی انسانها همواره مورد توجه و عنایت بشر بوده و دانشمندان و فیلسوفان بزرگی همواره به 

توضیح و تعریف این موضوع پرداخته اند. تاکنون تعاریف متعددی از آن به عمل آمده که از آن میان فیلسوفان 

و بزرگانی دیگری همچون دکارت و اسپنزا، زیبایی را با سقراط، پارمیندوس   یونانی همچون ارسطو،افالطون،

می داند.ارسطو آن را  هماهنگی میان اجزاء یک کل"منطق و علم، قابل بررسی می دانستند. افالطون زیبایی را 

جان الک، هیوم و  معرفی می کند از طرف دیگر، "هماهنگی و تناسب و نظم آلی اجزاء دریک کل بهم پیوسته"

فکر تجربه گرایی داشتند، زیبایی را یک جور احساس می پنداشتند و بعدها دکارت با در نظر گرفتن که ت برکلی 

 .4هر دو تفکر چنین ابراز عقیده کرد که زیبایی هم حاصل علم و منطق و هم حاصل احساس و ادراک می باشد

با عظمت و پاکی در شیء  در تعریف جامع تری از زیبایی آمده است : زیبایی نظم و هماهنگی است که همراه

 5وجود دارد و عقل و تخیل و تمایالت عالی انسان را تحریک می کند و لذت و انبساط پدید می آورد.

                                        
 93169ص  9377علی اکبر دهخدا لغت نامه دهخدا تهران ، دانشگاه تهران ،  9

  http://www.mums.ac.ir/culture/fa/zibaeeچیست؟ زیبایی  2

 / http://www.cloob.comرویین پاکباز، دایره المعارف هنر، 3
 279ص  9388ویل دورانت، لذات فلسفه، ترجمه عباس زریاب، شرکت انتشارات علمی فرهنگی،  4

 9243، ص  9389فارسی ، تهران ، دبیر ، محمد معین ، فرهنگ  5

http://www.mums.ac.ir/culture/fa/zibaee


 اخالق عملی رد آینه کالم علوی 63
 

 
 

 

 

مقوله زیبایی بر مبنای تعاریف ذکر شده، گاهی پدیده ای صرفا مادی و گاه ادراکی معقول و ماوراء ماده معرفی 

زیبایی را فقط نوعی ادراک حسی تلقی می کنند.  (aesthatics)در حالی که در زیبایی شناسی مدرن  می شود.

در این دیدگاه زیبایی کامال حسی و محصول تناسب، اندازه و نسبت میان اجزاء و عناصر یک پدیده محسوب می 

شود، اما برخی همچنان آن را فراتر از ادراک حسی و التذاذ مادی و محصول مشترک ذهن و قوه فاهمه و یا 

های بی واسطه و بدون کمک  ذهن و عین می دانند. کانت زیبایی را از سنخ همین حس کردننسبت میان 

گردد؛ قوه  داند به این ترتیب که قوه حس ما آنگاه که با یک امر زیبا همچون گل زیبا مواجهه می مفاهیم می

حت یکی از مقوالت قرار کوشد تا در بازی آزاد خود با قوه فاهمه این زیبایی را ت خیال پس از این مواجهه می

رو کانت معتقد است که حکم زیبایی شناختی از طرفی با یک امر حسی و خارجی مواجه هست و از  دهد، از این

طرف دیگر این امر حسی وارد چارچوب و ساختار قوه فاهمه می شود، یا به تعبیر دیگربا پرسه زدن خیال در قوه 

اما بعضی دیگر زیبایی را کامالً معنوی و  1صادر می شود.« تاین گل زیباس»فاهمه، حکم زیبایی شناختی 

ارمغانی از عالم ملکوت می دانند که البته گاهی تجلی های مادی نیز پیدا کرده ولی هدفش اتصال آدمی به اصل 

برده و  و اساس زیبایی هاست. روز بهان بقلی، زیبایی را به معنای کمال روحی و خیر اخالقی به کار می

 وده که فرد به میزانی که به معنویت الوهی نزدیک باشد، زیبا است.معتقدب

بسیاری از اندیشمندان از جمله اکثر علماء مسلمان، مفهوم زیبایی را فراتر و عمیق تر از آموزه های حسی و  

 مادی می دانند.

ء از کمال  یک شی برخورداری"سهروردی شیخ اشراق با نگرشی متفاوت، زیبایی را این گونه معرفی می کند:  

"تعادل در شیئیت خود و انطباق آن با معیارهای فطرت
کمال ». در واقع وی معتقد است زیبایی عبارت است از 2

ء و میزان درک  درک زیبایی را عبارت از درک کمال یک شی»همچنین وی « ء حاصل است که در یک شی

انسان به هر میزان که »چنین مطرح می کرد:  می دانست.در واقع« زیبایی را، بسته به کمال درک کننده آن

 «. برد ی زیبایی اشخاص و اشیاء، لذت می کمال داشته باشد؛ به همان میزان از مشاهده

توان با حواس درک نمود اما جمال باطن را باید با نفس و  غزالی درباره زیبایی معتقد است، جمال ظاهر را می

طنی عالم، نیازمند روح و قلب سلیم است، قلبی که با تصفیه، صیقل دل جستجو نمود. در واقع درک زیبایی با

. برخی نیز به جهت وسعت 3های الهی را که در عالم تجلی نموده، دارا می شود داده شده و توانائی درک زیبایی

                                        
 .11ـ 917، صص 9383امانوئل کانت، نقد قوه حکم، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، چاپ سوم، نشر نی، س  9

 www.binesheno.comمرتضی رضوی، انسان و چیستی زیبایی،کتاب اینترنتی / 2
 همان 3
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به تعبیر مفهوم زیبایی، آن را غیر قابل تعریف می دانند.از دیدگاه شهید مطهری زیبایی را نمی توان تعریف کرد. 

 . 1است؛ درک می شود اما توصیف نمی شود« مما یدرک و ال یوصف»ایشان زیبایی 

  حوزه مفهومی زیبایی و ابعاد آن

با توجه به گستره مفهوم زیبایی و با استناد به دیدگاه اندیشمندان، می توان طبقه بندی زیر را در حوزه 

 مغهومی زیبایی ارائه نمود:

حیوانات و نباتات،  شود ودر جمادات، ه زیبایی محسوس : زیبایی هایی که با قوای ظاهری انسان درک می1   

 هوایداست)قوای حسی(.  …آسمان، زمین و دریاها و 

شوند؛ نظیر زیبایی فصاحت و  هایی که با قوة خیال انسان درک می ه زیبایی غیرمحسوس: زیبایی2

نی، اشعار، قرآن کریم و سخنان ائمه اطهار )علیهم السالم( فراوان به چشم بالغت که درمتون ادبی و عرفا

العاده سخنش که   بنابر این آن فصاحت خارق العاده علی علیه السالم یعنی آن زیبایی فوق خورد.)قوه خیال( می

زیبایی فکری است نه  از مقوله زیبایی است ولی اینها  درباره آن گفته اند : دون کالم الخالق و فوق کالم المخلوق

زیبایی حسی، یعنی مربوط به چشم و گوش و المسه و ذائقه و شامه نیست، فقط و فقط مربوط به فکر انسان 

 است.
شود. به عنوان مثال  ه زیبایی معقول : این زیبایی نه باحواس ظاهری بلکه با قوة عقل انسان درک می 3

 2عقل(توان از زیبایی کارهای نیک یاد کرد. )قوه  می

اغلب متفکران و فیلسوفان اسالمی ضمن بها دادن به دو نوع اول زیبایی، نوع سوم را ارج بیشتری نهاده و آن را 

» که :   اند. به عنوان مثال عالمه محمد تقی جعفری )رضوان اهلل تعالی علیه ( ابراز کرده زیبایی حقیقی دانسته

شود و موجب تحریک شهود و ذوق و  درک آدمی بر نهاده میمعنای زیبایی و جمال، حقیقتی است که در برابر 

آورد.حد اعالی زیبایی،  گردد و یا در وضع روانی آدمی انبساطی به وجود می یا احساس خاص زیبایی انسان می

نمودی است نگارین و شفاف که بر روی کمال کشیده شده است و کمال عبارت است از قرار گرفتن هر موضوعی 

 3«های خود  ها و شایستگی تگیدر مجرای بایس

 عرصه زیبایی

 : درباره ی عرصه زیبایی دو نظریه وجود دارد 

                                        
 http://www.tahoorkotob.com مرتضی مطهری رابطه دین و هنر، کتابخانه طهور/ 9

  www.tebyan.netکتابخانه اینترنتی تبیان/  918ـ  19مرتضی مطهری، فلسفة اخالق، صص  2
 281، ص 9381محمدتقی جعفری، زیبایی و هنر از دیدگاه اسالم، )تهران، موسسه تدوین و نشر آثار  عالمه جعفری، ( 3
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دارد(. آن تابلو است  obgectiveعده ای می گویند زیبایی خارج از وجود انسان دارای واقعیّت است )واقعیّتی 

به خود دارای واقعیّت است. زیبایی منهای وجود انسان خود  که زیباست ؛ آن صدا است که زیباست و باالخره، 

عده ای نیز می گویند که زیبایی اصالً یکی از عالمات استغنای ذات بشری است و این انسان است که  در مقابل ؛

هم در بین متفکران ما و هم در میان مغرب زمینی ها  این نظریه ، .پدیده ای را زیبا یا زشت معرفی می کند

بلکه از عالئم استغنای ذات   زیبایی در جهان عینی وجود ندارد؛ " می گوید :وجود دارد. شخصی به نام گاستاال 

استداللی که اینها دارند قابل توجه است؛ می گویند : اگر در مغز ما کوچکترین تصرفی انجام شود  "بشری است 

ایی آن بودیم؛ دیگر آنچه را که تا لحظه ای قبل؛ قایل به زیب  و یا کوچک ترین تغییری در دید ما راه پیدا کند؛

زیبا نخواهیم دانست.اگر آرام آرام از دسته گل دور بشوید، رفته رفته دیگر جز شبهی از آن نخواهید دید. ویا اگر 

جایی خواهید رسید که ممکن است از  میکروسکوپی در دست بگیرید و به میدان زیباترین نمودها نزدیک شوید ،

 ه شوید. آنچه در میکروسکوپ می بینید؛ وحشت زد

سال ها قبل، پس از ارسال اولین تصاویر ماهواره ها از ماه، مردم دریافتند که ماه اساساًچهره زیبایی ندارد و 

های زیبا به ماه دچار خطا شده اند،اما نکته مهم این است که در زیبایی ها مساله دید  هنرمندان در تشبیه چهره

ای بسیار دور و یا از فاصله ای بسیار نزدیک، متفاوت خواهند اصلهو فاصله ها مطرح است. زیباترین نمودها از ف

زیبا است.اما به طور کلی اکثر اندیشمندان بر نظریه اول تاکید  بود. ماه برای انسان خاک نشین با این فاصله 

 .1دارند از جمله : استاد مطهری معتقد است زیبایی واقعیتی خارج از وجود انسان بوده و قابل درک است

 حوزه مفهومی زیبایی در قرآن 

)با اشتقاقات شان(،تبیین  "حسن"و "زین"،"جمل"های  حوزه مفهومی زیبایی در قرآن  با جستجو در ریشه

می شود.آیات فراوانی نیز به این موضوع پرداخته است که ذکر خواهد شد . همچنین در روایات اسالمى و 

قدس حق به کار رفته و اولیاى گرامى اسالم خداوند را با صفت مضامین ادعیه  مکرر کلمه جمال درباره ذات م

 یاد کرده اند. امام صادق )علیه السالم( از جد گرامى اش على )علیه السالم(روایت کرده است که فرمود:  "جمال"

خداوند  2«مَت ه عَلی عَبد ه اَن یَری اَثَرَ ن ع یُح بُّ و إنَّ اهللَ جَم یلٌ، یُح بُّ الجَمَالَ»قال الصادقش)ع( عن علی ّ)ع(: 

جمیل است و جمال و زیبایى را دوست دارد، و همچنین دوست دارد که اثر نعمت هاى خود را در مردم مشاهده 

 فرماید.
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که جهان، تجلی زیبایی خداوند است، انسان نیز فطرتا زیبا دوست است  در منظر معارف اسالمی، عالوه بر این 

اند تا روح خداجو و زیبا آشنای  نیز از زیبایی در صورت ماده و معنا معرفی شدههای بارزی  و همچنین مصداق

انسان، نه تنها احساس غربت نکند و راه وصول به اصل خود را فراموش ننماید، بلکه در عالم کدر و خشن ماده، 

دیق در آیات احساس لطافت و آرامش کند.به عالوه در آیات متعدد مصادیق زیبایی مطرح شده است. این مصا

 قرآن کریم در دو بخش کلی قابل بح، می باشند:

 های مادی )محسوسات( (زیبایی1

آیات قرآن کریم عالوه بر این که از نظر ظاهر و معنا زیبا و جمیل بوده؛ بیانگر زیبایی های مختلفی در گستره 

روحانی. اما نکته متمایز  هستی می باشند؛ از زیبایی های طبیعی و انسانی گرفته تا زیبایی های معنوی و

فرهنگ قرآنی این است که زیبایی ها را به خداوند نسبت داده و ذات مقدس اله را به عنوان خالق تمام 

های محسوس و غیر محسوس تسبیح می کند. در فرهنگ اسالمی نمودهای زیبایی چه در طبیعت و چه  زیبایی

در محدوده مشیت خداوندی است. با نگرشی جامع به  در آنچه که با فکر و ذوق و کار بشری متجلی می شود

 آیات و روایات می توان مصادیق زیبایی های محسوس از نگاه قرآن را چنین بر شمرد:

 ها زیبایی انسان-الف

ها هم  در فرهنگ زیباشناسی قرآن، عالوه بر زیبایی روحی انسان که خلیفه اهلل است، به زیبایی جسمی انسان

» 1ما انسان را به نیکوترین صورت وسیرت آفریدیم.« لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ » توجه شده است. 

 2...و شما را صورت بخشید و صورت هایتان را نیکو ساخت. و...« … وَصَوةرَکُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَکُمْ …

اسب مجموع آنها با آن غرضی که به حسن صورت عبارت است از تناسب تجهیزات آن نسبت به یکدیگر و تن

خاطر آن غرن ایجاد شده، این است معنای حسن نه زیبایی منظر، چون حسن یک معنای عامی است که در 

گوید: انسان در زیباترین صورت یعنی مستوی القامه و مستقیم  تمامی موجودات جاری است . ابن عباس می

نده و افتاده بر صورت.أحسن التقویم یعنی انسانها با کمال در آفریده شده است . نه مثل سایر حیوانات سرافک

اند و با سخن گفتن و تشخیص دادن و تدبیر امور کردن از  نفوس و اعتدال در جوارح و اعضایشان آفریده شده

 .3اند دیگر موجودات جدا شده
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های زیبایی  ن یکی از جلوه)حوریان( به عنوا  های بهشتی های دنیوی و زن در معارف قرآنی، همان گونه که زن

اند؛ زیبایی مردها نیز در قرآن مورد توجه قرار گرفته است. در سوره یوسف )احسن القصص( ، خلقت معرفی شده

فَلَمةا » ها در مقابل مشاهده زیبایی حضرت یوسف به همین نکته اشاره می شود: با توصیف جریان بریدن دست

ها یوسف را دیدند، او را فوق العاده  چون آن زن1« أَیْدِیَهُن  وَقُلْنَ حَاشَ لِل هِ مَا هَذَا بَشَرًا رَأَیْنَهُ أَکْبَرْنَهُ وَقَط عْنَ

[بشر  ]یوسف های خود را بریدند)بدون توجه(و با تعجب گفتند:پاک است خدا، این بزرگ)زیبا(دانستند و دست

 نیست!

خداوند آدم را به صورت خود آفرید. به هر 2«هان اللّه خلق آدم علی صورت»همچنین در حدیثی آمده است:

های زیبایی معرفی شده است.البته در دین مبین  حال، انسان؛ زن و یا مرد، به عنوان یکی از مظاهر و مصداق

اسالم با تاکید بر زیبایی های معنوی، مالک هایی برای زیباترین زن ذکر شده است. به فرموده 

)زینت باطنها)یعنی زینت دادن نفس را « نَةُ الْبَوَاطِنِ أَجْمَلُ مِنْ زِینَةِ الظ وَاهِرزِی»امیرالمممنین)علیه السالم(:

 به اخالق و ملکات عالیه( زیباترست از زینت ظاهرها(.زن ، مظهر جمال است و زکات  جمال عفاف است. 

 زیبایی آسمان با ستارگانش -ب

ستند که با مناظر زیبا و پرجاذبه و پهنه نیلگون و پر از ها ه های زیبایی در قرآن، آسمان یکی دیگر از مصداق

أَفَلَمْ » دهند:  کنند و به هنرمندان نیز، درس زیباآفرینی می ستاره خود، چشم هر زیباطلبی را مجذوب می

اند که چگونه آن را  یستهآیا به آسمان باالی سرشان ننگر 3«یَنظُرُوا إِلَى السةمَا  فَوْقَهُمْ کَیْفَ بَنَیْنَاهَا وَزَیةن اهَا 

و پایین ترین آسمان را با چرا  هایی «  زَیةن ا السةمَا  الدُّنْیَا بِمَصَابِیَِ» ساختیم و به زیبایی آراستیم؟

و ما در آسمان برج هایی قرار دادیم و آن را «  وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِی السةمَا  بُرُوجًا وَزَیةن اهَا لِلن اظِرِینَ» .4بیاراستیم

 و... 5برای بینندگان بیاراستیم.

ها تزئین کردیم.این آیات  ما آسمان دنیا را زیبا نمودیم و با ستاره6« إِن ا زَیةن ا السةمَا  الدُّنْیَا بِدِینَةٍ الْکَوَاکِبِ» 

ن غریزه زیباجویی و زیبایابی را قرار داده و بهترین کند که خداوند در ذات انسا به این نکته جالب اشاره می

منظره زیبای آسمان در شبهای  اثرهای هنری و زیبایی را به عنوان نسخه شبیه به اصل به وجود آورده است.
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کند. منظور  سازد که او را مسحور خویش می تاریک و پرستاره، چنان منظره زیبایی در نظر انسان مجسم می

دن آسمان این است که ستارگان درخشان با ان جمال بدیع که دارند در آسمان افریدیم . پس آیات از زینت دا

 .1باشد ترین شاهد بر قدرت حق می اش صادق خود این ساختمان، این بنای بدیع با آن جمال خیره کننده

 زیبایی مناظر طبیعی روی زمین -ج

های زیبایی در منطق زیبانگری قرآن است که به مناظر زیبا و دلنواز  های طبیعت نیز از جمله مصداق زیبایی

برای شما از آسمان آبی 2« وَأَندَلَ لَکُم مِّنَ السةمَا ِ مَا  فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ» آن اشاره کرده است:

از هر 3« وَأَنبَتَتْ مِن کُلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍ» آور رویاندیم.  با و سرورانگیز و بهجتهای زی فرستادیم و به وسیله آن با 

أَلَمْ تَرَ أَن  الل هَ أَندَلَ مِنَ السةمَا ِ مَا ً فَتُصْبُِِ » رویاند. انگیز و سرور انگیز و زیبا می جفتی نباتات و درختان بهجت

ً إِن  الل هَ لَطِیفٌ آیا ندیدی که خدا از آسمان آبی فرو فرستاد و زمین سبز و خرم شد و « خَبِیرٌ  الْأَرْضُ مُخْضَرٍ 

 .  4خداوند دقیق و آگاه است

و زمین را بگستردیم و کوههای «وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَیْنَا فِیهَا رَوَاسِیَ وَأَنبَتْنَا فِیهَا مِن کُلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍ  »

 5گیاهان گوناگون با طراوت در آن برویاندیم .  بلند در آن بیافکندیم و

 زیبایی جانداران -د

در اندیشه زیباشناسی قرآن، حیوانات از مظاهر زیبایی در خلقت به شمار می روند و در برخی از آیات به 

..برای شما در آن و. 6«. وَلَکُمْ فِیهَا جَمَالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَحِینَ تَسْرَحُونَ» ها اشاره شده است:  زیبایی آن

های خود  ها را به جایگاه برید و در شامگاهان آن زیبایی است، هنگامی که صبحگاهان جانداران را به چرا می

 گردانید. برمی

تنوع   فرماید: نکته بسیار قابل توجهی که در تذکر به این زیبایی وجود دارد، این است که عالمه جعفری می

دهند، وجود دارد و این  نداران به طور انفرادی یا دسته جمعی از خود نشان میزیبایی در دو نوع حرکتی که جا

روند؛حال  های سرسبز می باشد، حرکت صبحگاهی که به مراتع و دشت ها می زیبایی هامحصول کیفیت حرکت آن
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انس با  دهند.و حرکت شامگاهی که برای استراحت و آرامش و دیدار و پویندگی در ادامه حیات خود را بروز می

 .1دهند جلوه دیگری از زیبایی را یاد آوری می کند های خود انجام می ها و بچه آشیانه

به این ترتیب آیه بیان می کند که در آمد و شد چهار پایان در صبح و شام برایتان زینت است . منظره جالب 

زگشتشان به سوی آغل و جمعی گوسفندان و چهارشنبه پایان به سوی بیابان و چراگاه سپس با حرکت دسته

استراحتگاه که قرآن از آن تعبیر به جمال کرده است تنها یک مسأله ظاهری و تشریفاتی نیست بلکه بیانگر 

ای خود کفاست، فقیر و مستمند و  واقعیتی است در اعماق جامعه، و گویای این حقیقت است که چنین جامعه

ستقالل، خودکفایی، تولید و توسعة دامداری است. در واقع باشد و جمال جامعه به ا وابسته به این و آن نمی

شود اینکه جمال جامعه در حرکت  جمال، استغناء و خودکفایی جامعه است ! نکته دیگری که از آیه استفاده می

و تالش است نه رکود و خمود. آن هم حرکت دسته جمعی نه تک روی. خداوند اینها را خلق کرده تا انسانها از 

 2نها استفاده کنند و زینت انسانها باشند.منافع آ

 ها زیبایی رنگ -ه

ها چه به صورت فرد  ها از دیگر نمودهای زیبایی در فرهنگ زیباشناسی قرآن است.زیبایی رنگ زیباآفرینی رنگ

فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلَمْ تَرَ أَن  الل هَ أَندَلَ مِنَ السةمَا ِ مَا ً » و چه به صورت ترکیب مورد توجه است.

آیا ندیدی که خداوند فرستاد از  3« أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِیضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِیبُ سُودٌ

هایی آفریده شد،  جاده ها نیز های مختلف و زیبا و از کوه هایی با رنگ آسمان آب را، پس بیرون آوردیم از آن میوه

دست با یک قلم و یک مرکب  های مختلف و گاه به رنگ کامال سیاه.این نقاش چیره سفید و سرخ و رنگ

فرماید:  کند!در مورد رنگ زرد می ها را ابداع کرده است که بینندگان را مجذوب و شیفته خود می )آب(انواع نقش

گفتند،  4«نَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِن هُ یَقُولُ إِن هَا بَقَرٌٍَ صَفْرَا  فَاقِ ٌ ل وْنُهَا تَسُرُّ الن اظِرِینَ قَالُواْ ادَُْ لَنَا رَبةكَ یُبَیِّن ل » 

سازد  بخواه از پروردگارت تا بیان کند رنگ آن گاو را؟گفت آن گاوی است زرد خالص که رنگش مسرور می

 به رنگ شتران زرد.5« جِمَالَتٌ صُفْرٌ کَأَن هُ» بینندگان راو یا در جای دیگر آمده است.

ها و عالمت زندگی،  ترین رنگ از نظر قرآن رنگ زرد نشاط آور است و چشمگیر، و رنگ سبز آرامش دهنده

های لباس  ها و رنگ تری شده و این رنگ از زیبایی رویش، صلح و جاودانی است.در قرآن به رنگ سبز توجه بیش
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» های سبز از دیبای نازک. پوشاند جامه می1«لْبَسُونَ ثِیَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَیَ» بهشتیان معرفی شده است.

هایی است از حریر نازک سبز رنگ و از دیبای  بر اندام بهشتیان لباس2« عَالِیَهُمْ ثِیَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ

ها بهشتیان با  گاه میان آمده است؛حتی تکیهضخیم. از رنگ سبز به عنوان یک رنگ زیبا و دلنشین زیاد سخن به 

های سبز و  کنند بر بالش تکیه می3« مُت کِئِینَ عَلَى رَفْرٍٍَ خُضْرٍ وَعَبْقَرِیٍّ حِسَانٍ» رنگ سبز معرفی شده است.

رای بساط قیمتی زیبا. در روایات اسالمی، برای جوان و زیبا نشان دادن انسان؛ به استفاده از رنگ سیاه و حنایی ب

 .4رنگ کردن موها، نیزتأکید شده است

 مصنوعات بشری -و

از منظر زیباشناسی قرآن، مصنوعات بشری نیز از مصادیق زیبایی محسوب می شوند.البته در فرهنگ قرآنی 

اند.چون آثار زیبایی  های هستی چه طبیعی باشند و چه مصنوعات دست بشر، به خداوند نسبت داده شده زیبایی

فرماید:ما امکانات را  ه بشر برخاسته از روح زیباطلبی است که خداوند در انسان نهاده وقرآن میهای دست ساخت

وَهُوَ ال ذِی سَخ رَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِیًّا » در اختیار قرار دادیم تا شما مصنوعات زیبا را استخراج کنید.

خداوند تسخیر کرد دریا را تا بخورید از آن گوشتی تازه و تهیه کنید 5« بَسُونَهَاوَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْیَةً تَلْ

 های زیبا. ها و پوشاندنی لباس

یَعْمَلُونَ لَهُ مَا یَشَا ُ مِن » فرماید: های ساخته شده در زمان حضرت سلیمان می در مورد شکل صورت

ها  ها تمثال اجنه برای سلیمان)ع(آنچه که از محراب6« ورٍ رةاسِیَاتٍمةحَارِیبَ وَتَمَاثِیلَ وَجِفَانٍ کَالْجَوَابِ وَقُدُ

ها به گفته  ساختند.منظور از محراب خواست، می هایی بزرگ و ثابت می ها و دیگ هایی مانند حوضه وکاسه

ها عبادت  های عبادت بوده است و گفته شده است که قصرها و مساجدی بوده که مردم در آن طبرسی: جایگاه

 .7کردند  یم
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وَمِمةا یُوقِدُونَ عَلَیْهِ فِی الن ارِ ابْتِغَا  » سازید. ها قصرها می شما در زمین1«  تَت خِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا» 

کنید. در این آیات، به  و از آن فلزاتی که در آتش برای زینت آالت یا کاال ذوب می2«  حِلْیَةٍ أَوْ مَتَاٍَ زَبَدٌ مِّثْلُهُ

.اینها همه بر زیبایی 4اشاره شده است 3ها ها و صورت آثار هنری زیبای بشری، از قبیل قصرها و زیورآالت و نقاشی

 و اثر بخشی مصنوعات بشری که جلوه از صنع الهی است اشاره شده است.

 زینت آالت، متعلقات و دارایی های انسان  -ز

زیبایی هایی دیگری را بر می شمارد که تمایالت انسانی را به عالوه بر زیبایی های مادی یاد شده در آیه زیر 

 دارد مانند طال و نقره و دارایی و ثروت خود مشغول می

الْخَیْلِ زُیِّنَ لِلن اسِ حُبُّ الش هَوَاتِ مِنَ النِّسَا  وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرٍَِ مِنَ الذ هَبِ وَالْفِض ةِ وَ"

.دوستى خواستنیها]ى " ةِ وَاألَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاَُ الْحَیَاٍِ الدُّنْیَا وَالل هُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِالْمُسَوةمَ

هاى نشاندار و دامها و کشتزار]ها[ براى مردم  گوناگون[ از زنان و پسران و اموال فراوان از زر و سیم و اسب

این جمله مایه تمتع زندگى دنیاست و ]حال آنکه[ فرجام نیکو نزد آراسته شده زیبا جلوه می کند ]لیکن[ 

  5خداست

مال و پسران زیور . لًاالْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاٍِ الدُّنْیَا وَالْبَاقِیَاتُ الصةالِحَاتُ خَیْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ أَمَ

 6.داش نزد پروردگارت بهتر و از نظر امید ]نیز[ بهتر است زندگى دنیایند و نیکیهاى ماندگار از نظر پا

ا کَانَ لَکُمْ أَن أَمةنْ خَلَقَ السةمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَندَلَ لَکُم مِّنَ السةمَا ِ مَا  فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مة

پندارند بهتر است[ یا آن کس که آسمانها  آیا آنچه شریک مى. قَوْمٌ یَعْدِلُونَتُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مة َ الل هِ بَلْ هُمْ 

انگیز رویانیدیم کار شما  و زمین را خلق کرد و براى شما آبى از آسمان فرود آورد پس به وسیله آن باغهاى بهجت

 7.نبود که درختانش را برویانید آیا معبودى با خداست ]نه[ بلکه آنان قومى منحرفند
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 . ا خَالِدُونَیُطَاٍُ عَلَیْهِم بِصِحَاٍٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَکْوَابٍ وَفِیهَا مَا تَشْتَهِیهِ الْأَنفُ ُ وَتَلَذُّ الْأَعْیُنُ وَأَنتُمْ فِیهَ

گردانند و در آنجا آنچه دلها آن را بخواهند و دیدگان را خوش  هایى در برابر آنان مى سینی هایى از طال و جام

 1.ما در آن جاودانیدآید ]هست[ و ش

ها، اسالم مانند تمام موارد، حد اعتدال را انتخاب کرده است؛ نه مانند بعضی در مورد استفاده از انواع زینت   

صورت اعتدال، مخالف زهد و پارسایی است و نه  ها و تجمّالت هرچند بهکنند که استفاده از زینت که خیال می

شوند و تن به هرگونه عمل نادرستی برای رسیدن به این نت و تجمّل میپرستانی که غرق در زی مانند تجمّل

بینیم که تعلیمات اسالم در این دهند. اگر ساختمان روح و جسم انسان را در نظر بگیریم، میهدف نامقدس می

 های روح و ساختمان جسم او است؛ زمینه درست هماهنگ ویژگی

کار بردن انواع عطرها و ...، نه تنها ردّ  های زیبا و متناسب، به لباسهای طبیعت، در اسالم استفاده از زیبایی

. در مجموع می توان گفت برای زیبا سازی از نگاه قرآن یکی 2نشده، بلکه به آن سفارش و توصیه نیز شده است

 از ابعاد وسیع زیبایی های مادی است که زیبا سازان شهری باید در تحقق آن اهتمام ورزند.

 های معنوی (زیبایی2

اند خاستهگاه زیبایی را در امور  ارزش های معنههوی از موضههوع زیبهایی جهدا نیست، گرچهه برخهی کوشیهده

های معنوی را در امور اخروی محصور نمایند؛ اما در تعالیم تهوحیهدی  محسوس و دنیوی محدود کرده و ارزش

رد توجه قرار گرفته است.و نه تنها زیبایههی محسوس، هر دو نوع زیبایی هم محسوس و هم غیر محسوس مو

ههای مادی با طبههع زیبهاپههرور معنههوی استنهاد شده است.البته  های این تجلهی نکوهش نشده، بلکه به شباهت

 خاستهگاه زیبههایی در امهور مادی محصهور نیست بلکه اصهل آن را باید در امههور معنهههوی جستجو کرد؛ 

رآن بیش از زیبایی های مادی؛ به حظ و لذت از زیبایی معنوی توجه شده است؛ ، زیبایی هایی که البته در ق

های در راه مانده، از  تر قابل درک است ولی انسان صاحب کمال و دارای درک عقالنی و ایمانی بیش  برای انسان

« لذت»عهم از محسهوس یا معقهول، در امر زیبهایههی ، ا» نویسد: ها عاجزند.استاد محمدتقی جعفری می درک آن

های محسوس  پذیرد که اگر از دریافت زیبایی ذاتههی است و هههر انسهان منصفهی می عنصهر بسیهار مههم درون

های معقول، لذت  برای انسان لهذتهی محسوس ایجاد شود ، به همههان انهدازه و چهه بسها بیشتر، دریافت زیبایی

رود که  ی حیههرت انسان در برابر زیبایی روح یک انسان رشدیافته تا آنجا باال میمعقول به همههراه دارد. گاه

های محسوس به آن حد برسد. همان گونه که چشم یک انسان الیق از تماشای  محههال است در زیبههایهی
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و  آسمان الجوردیههن سیههر نخواههد شد، زیبایی وجدان یک انسان پاک و مصفا شما را بیش از آن مبهوت

 «مستغهرق در زیبههایی خههود خواهد کرد.

زیبایی های معنوی و معقول به دلیل سنخیت و نزدیکی با روح انسان ، از عالی ترین درجات پر به طور کلی 

جاذبه زیبایی مورد تاکید و تشویق دین است و در قرآن به آن توجه خاصی بمراتب بیشتر از زیبایی مادی شده 

صبر جمیل ، جدایی و مفارقت زیبا ، زیبایی ایمان و ... اینک به تبیین برخی از این زیبایی  مانند: عفو زیبا ،است؛

 ها اشاره می شود:

 زیبایی صبر -الف

وَجَآؤُوا عَلَى قَمِیصِهِ بِدَمٍ کَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوةلَتْ لَکُمْ شکیبایی نما، شکیبایی زیبا. 1« فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِیلًا» 

پیراهنش را ]آغشته[ به خونى دروغین آوردند . أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَالل هُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ أَنفُسُکُمْ

]یعقوب[ گفت ]نه[ بلکه نفس شما کارى ]بد[ را براى شما آراسته است اینک صبرى نیکو ]براى من بهتر است[ 

 2.ده است  کنید خدا یارى و بر آنچه توصیف مى
اساس و غیرمنطقی  های بی فرماید:چه بزرگ و زیباست آن روح که در برابر حوادث و انگیزه عالمه جعفری می

ای روی روحش کشیده است، درهم و  بازد و تلخی صبر و بردباری، قیافه او را که مانند پرده خود را نمی

در هنگام شکیبایی، گشادگی روانی در  نکند و تبسم با عظمت او را مبدل به گرفتگی عبوسانه ننماید. تبسم برهم

های کوبنده، همان زیبایی معقول است که هیچ تماشاگری را هر اندازه هم که تماشایش  مقابل عوامل و انگیزه

ها و  های واالی زندگی، در برابر ناگواری حالت تحمل و بردباری در راه هدف کند. طوالنی بوده باشد، سیر نمی

ود نقاشی و ترسیمی و مناظر طبیعی ندارد، ولی از آن زیبایی برخوردار است که هرگونه گونه نم نامالیمات، هیچ

 .3بخشد زیبایی را معنی و محتوا می

از این رو برخی صبر را برتر از تحمل دانسته اند و معتقدند آن که تحمل می کند باری سخت را بر خود حمل 

ره رها شود. اما آن که صبر پیشه می کند با کرامت و می کند و تحت فشار است و ممکن است مانند فنر یکبا

 طمانینه شرایط را می پذیرد و... و از این رو صبر زیباست.

 زیبایی عقل-ب
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امام  های زیبایی معنوی است که صاحب آن از جمال و زیبایی معقول برخوردار است. عقل یکی دیگر از مصداق

جمال ظاهری،  1«ال ظاهر وحسن العقل جمال باطنحسن الصوره جم»حسن عسگری)علیه السالم(فرمود: 

هیچ جمالی زیباتر از عقل 2«ال جمال ازین من العقل»زیبایی صورت و جمال باطنی، زیبایی عقل است. و یا 

 نیست.

ها  های زیبای الهی است که موجب سعادت و خیر و وصول به حقیقت و جذب زیبایی فهم و بینش ، از موهبت

« ان اللّه خلق العقل و هو اول خلق»عمتی است که خداوند خلق کرد.قال ابو عبد اللّه)ع(:شود. عقل اولین ن می
لشگر )خصلت(شمرده  75خداوند عقل را خلق کرد و آن اولین مخلوق است. در همین حدی،، امام برای عقل 3

العقل الذی جعله »است که هر کدام به تنهایی یک زیبایی معنوی هستند.در حدیثی دیگر، امام صادق)ع(فرمود:

 خداوند عقل را زینت خلقش قرار داد.4«اللّه زینه لخلقه

 زیبایی علم-ج

دانش 5« العلم جمال»فرماید: در نگاه زیباشناسی دین، یکی از مظاهر و نمود زیبایی علم است.امام علی)ع(می

و جمال و زیبایى اش به زیور و زیبایی انسان است. على )علیه السالم( فرموده است : امتیاز مرد به عقل او 

مردانگى و فضایل اخالقى اوست .)و عنه )علیه السالم( : العلم جمال الیخفى و نسب الیجفى( و نیز فرموده است: 

زیور دانش براى انسان، جمالى است که پوشانده نمى شود و نسبى است که مورد جفا قرار نمى گیرد.شاهکارهای 

بخش است.علم لباس  ها، از برکت وجود علم هستند و علم حیات ینیانگیز رفتاری و صنعتی و هنرآفر شگفت

 گرداند و انتخابی زیباگرانه دارد. شود و اعمال او را زیبا می زیبایی است که بر اندام انسان پوشیده می

 زیبایی نیت-د

اندیشه  نیت جان عمل است و نیت زیبا بیانگر سیرت زیبای صاحب آن عمل است که از خود عمل زیباتر است.

های معنوی است.نیت زیبا حاکی از دید  و نیت زیبا در اعمال و رفتار نسبت به خدا و هستی یکی دیگر از زیبایی

نیت خوب، 6«حسن النیه جمال السرائر»مثبت و زیباگرانه نسبت به جهان اطراف انسان است. امام علی)ع(:

 هاست. زیبایی سیرت

                                        
 )نرم افزار جامع االحادیث(23/ 9 بحاراالنوار مجلسی، 9

 همان،  2

 )نرم افزار جامع االحادیث(9/23کلینی، اصول کافی،  3

 همان،  4

 )نرم افزار جامع االحادیث(54غرر الحکم،  5

 )نرم افزار جامع االحادیث(9/382همان   6
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 زیبایی عفو و اغمان-ه

پوشی از انتقام را ترسیم کند.آیا زیباتر  تواند صحنه زیبای چشم جویی آدمی نمی ساس زیباییذوق و شهود و اح

از صحنه عفو و گذشت سرا  دارید.عفو و گذشت از انتقام جویی، چنان زیبا است که گویا  اگر انسان در طول 

است.امام علی)ع(  زیبایی ارزنده ای را نچشیده  حیات خود این زیور باطنی را تجربه نکند، طعم هیچ

» فرماید: از زیباترین افعال قدرتمند، عفو و گذشت است.خداوند می1«احسن افعال المقتدر العفو»فرماید: می

همچنین از امیر بیان نقل « های مردم درگذر. با عفو و بخشش که زیباست از لغزش»2« فَاصْفَِِ الصةفَِْ الْجَمِیلَ

بهترین مردم کسی است که خشم خود را وقت  غضب فرو 3عن قدره. افضل الناس من کظم غیظه و حلمشده : 

 برد و با وجود قدرت بر انتقام حلم کند. 

 معاشرت زیبا -و

از جمله زیبایی های معنوی اخالق نیکو و حسنه است قرآن در موارد متعددی اشاره به رفتار حسنه، گفتار نرم 

4عاشروهن بالمعروٍو  "کاران توصیه بهو مجادله حسنه  دارد. قران حتی در مورد برخی خطا
می کند. و در  "

 آیات فراوانی انسان ها را دعوت به نیکی و احسان به نزدیکان و صله رحم می کند. 

امَى وَالْمَسَاکِینِ لْیَتَوَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِی إِسْرَائِیلَ الَ تَعْبُدُونَ إاِل  الل هَ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَذِی الْقُرْبَى وَا

و چون از . م مِّعْرِضُونَوَقُولُواْ لِلن اسِ حُسْنًا وَأَقِیمُواْ الصةالٍََ وَآتُواْ الد کَاٍَ ثُمة تَوَل یْتُمْ إاِل  قَلِیلًا مِّنکُمْ وَأَنتُ

یمان و مستمندان فرزندان اسرائیل پیمان محکم گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر و خویشان و یت

احسان کنید و با مردم ]به زبان[ خوش سخن بگویید و نماز را به پا دارید و زکات را بدهید آنگاه جز اندکى از 

  5شما ]همگى[ به حالت اعران روى برتافتید .

صادق معاشرت نیکو آثار فراوانی به دنبال دارد که از جمله آن ها افزایش طول عمر و آبادنی شهرهاست.امام 

اَلبِّرش وَحُسنش الخشلقِ یَعمُرانِ الد ّیارَ وَیَزیدانِ ف ى العمارِ؛ نیکى و خوش اخالقى، شهرها را آباد  :)علیه السالم( فرمودند

 6.و عمرها را زیاد مى کند

 ها( مفارقت زیبا )زیبایی جدایی از ناپسندی -ز

                                        
 غرر الحکم/)نرم افزار جامع االحادیث( 9

 85سوره حجر،  2

 غرر الحکم/)نرم افزار جامع االحادیث( 3

 91نساء/سوره  4
 83سوره بقره , 5

 http://www.aviny.com  63احادیث موضوعی، التوحید/ ص 6
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که با روح الهی انسان  "هایی ها و مکان نهمنحرفان و تبهکاران و صح"گونه از  های هدایت جدایی و مفارقت

های استقالل و اصالت روح زیباطلب انسان هستند که با این هجرت و  هایی از زیبایی سازگاری ندارند، جلوه

وَاصْبِرْ عَلَى مَا  »هاست. جدایی، خود به دنبال اصالح و ایجاد تغییر در طرف مقابل و کشانیدن او به زیبایی

گویند بردبار باش و از آنان دوری گزین؛ دوری و جدایی  به آنچه می1«جُرْهُمْ هَجْرًا جَمِیلًا یَقُولُونَ وَاهْ

فرماید:روح چنین شخصی از نوعی زیبایی عالی برخوردار است که خود بیش از همه از آن  زیبا.عالمه جعفری می

ود آمدن یک نفرت و انزجار، روح برد این آرمان معقول نشان دهنده آن کمال زیباست که با وج زیبایی لذت می

کند که هم طراوت و سرسبزی و شاخص های روح خود را از بین ببرد و هم روح آن  خود را مبدل به خزان نمی

توان گفت برای زیبا سازی در هر امری از جمله زیبا سازی  و به این ترتیب می 2کس را که از او جدا شده است.

 زیبایی های معقول ترویج رفتارهای نیکو و پسندیده است.های مهم و جدی  شهری یکی از عرصه

 رابطه زیبایی مادی و معنوی  

ها، رسیدن به  ورزی است.شاید برای همه انسان توجه به جمال مطلق و لذت بردن از آن، هدف و نهایت عشق

روع کرد و با شود از مقدمات و مراتب نازل زیبایی ش این هدف، بدون مقدمه و واسطه ممکن نباشد، ولی می

طلبی، به مراتب عالی زیبایی یعنی به کمال مطلق رسید بو علی سینا رابطه این دو را  استمداد از حس کمال

خداوند 3«اللّه هو جمال السرمدی و فی طبیعه الجمال تکون الرغبه فی الحب»بدین صورت بیان کرده است:

 شود. موجب رغبت و محبت به خداوند میجمال دائم و نهایی است و در طبیعت زیبایی نهفته است که 

بنابراین جمال مادی وسیله عروج است نه هدف.سیر و سلوک جمالی، مراحلی دارد که بایستی پله پله طی 

ورزی  های مادی و زمینی و مجازی، نه تنها سزاوار عشق شوند.یکی از اصول مکتب جمال این است که زیبایی

بور نکند، به مقصد حقیقی نخواهد رسید.یعنی زیبایی مراتبی دارد.گرچه ها ع هستند، بلکه اگر کسی از این پل

های  گذرند و به هدف ها می ای دیگر از آن کنند ؛اما عده های مقدماتی، محدود و ناقص توقف می ای در زیبایی عده

ورزی  عشقکنند.در قرآن شریف،  رسند؛جایی که چهره و جمال الهی را مشاهده می های معنوی می عالی زیبایی

ورزی مجازی  های دنیوی به عنوان وسیله، به رسمیت شناخته و تأئید شده است.یک نمونه از این عشق به زیبایی

و «سلیمان و بلقیس»و« یوسف و زلیخا»و«آدم و حوا»و پسندیده بین زن و مرد است و در فرهنگ قرآن، قصه

                                        
 91سوره مزمل،  9

 928جعفری،  2

 5/91مشکواه، فصل  3
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مطرح شده است.این «حوریان به مممنان»قیا عش«یعقوب به یوسف»های دیگر، مثل عشق ورزی به انسان عشق

 .1کنند های محسوس و مادی، نهایتا به عشق معنوی و به مرحله عشق الهی صعود می عشق

هایی که محصول فکر و ذوق  هایی که در نمایشگاه طبیعت وجود دارند و زیبایی از منظر قرآن، تمام زیبایی

عنوی به خداوند نسبت داده و به یک نقطه ختم های م انسانی هستند، اگر فاسد نباشند، مثل زیبایی

چرخند.یوسف و زلیخا هر دو طالب جمالند،  های زیبایی، در اطراف یک مرکز و اصل می شوند.تمام این جلوه می

رود و نه زلیخا، که هر  اما یوسف طالب جمال عقلی است و زلیخا خواستار جمال حسی.نه یوسف به بیراهه می

بیند و یوسف  هشیار و چه مست.ولی زلیخا در آغاز راه فقط همان جمال صوری را می کسی طالب یار است، چه

گاه چشم زلیخا بر مشاهده جمال ازلی گشوده شده  نگرد.چون آن در پایان راه، در حسن صورت قبول می

به پایان بخش عابدان است،  وجو و تشنه زیبایی است، با کالم امامی که زینت .کالم و قلمی را که در جست.است

های مشتاق را از نظر به دیدار زیبایت  خدایا!انسان رسانم: و ال تحجب مشتاقیک عن النظر الی جمیل رویتک می

 محجوب و پوشیده مفرما.

 منشازیبایی

ند؛ مثل درختی که در طول  های متغییر و ناپایدار از زیبایی ثابت و ارزشمند های ظاهری و واقعی جلوه زیبایی

کند. سایه از آن جهت که سایه درخت است واقعیت است  سایه آن و نیز سمت و سوی آن تغییر میروز، اندازه 

اما حقیقت ثابت آن خود درخت است؛ اگر کسی سایه را ببیند ولی درخت را نبیند دچار اشتباه بزرگی شده 

هایی  د. بنابراین زیباییای از او دار  است. درخت حقیقتی است که آن سایه با همه طراوت و خنکی که دارد جلوه

های جهان  شود و تا حدی که خداوند به زیبایی این جهانی در قرآن به شدت جدی گرفته شده و تحسین می

خورد. در تمام ادبیات جهان از قدیم تا امروز خورشید یکی از مظاهر زیبایی است، ماه، دریا، کوه همه از  قسم می

. 2ای از زیبایی حقیقی خودش است خورد چون جلوه همه اینها قسم میمظاهر زیبایی هستند و خدا در قرآن به 

ما در تفکر اسالمی همه چیز را از جانب او می دانیم. این حقیقت که همه مظاهر زیبای از اوست در آیات 

 متعددی ذکر شده است:

ما در آسمان برجهایى قرار دادیم و آن را براى  به یقین .وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِی السةمَا  بُرُوجًا وَزَیةن اهَا لِلن اظِرِینَ

 3تماشاگران آراستیم

                                        
 مصادیق زیبایی های معنوی در قرآن /کتابخانه تبیانمحمد علی عادلی مقدم،  9

 WWW.IQNA.IR محمد رجبی، بررسی منشأ زیبایی از منظر قرآن کریم/ 2
 96سوره حجر, 3
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از آنچه به ایشان روزى  .وَیَجْعَلُونَ لِمَا الَ یَعْلَمُونَ نَصِیبًا مِّمةا رَزَقْنَاهُمْ تَالل هِ لَتُسْأَلُن  عَمةا کُنتُمْ تَفْتَرُونَ

بافتید  نهند به خدا سوگند که از آنچه به درو  برمى دانند ]چیست[ مى دادیم نصیبى براى آن ]خدایانى[ که نمى

 1حتما سمال خواهید شد.

و اسبان و استران و خران را ]آفرید[ تا بر  .وَالْخَیْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِیرَ لِتَرْکَبُوهَا وَزِینَةً وَیَخْلُقُ مَا الَ تَعْلَمُونَ

 2آفریند دانید مى را نمىآنها سوار شوید و ]براى شما[ تجملى ]باشد[ و آنچه 

 آثار زیبایی

 .3برای زیبایی می توان آثاری همچون بصیرت، تذکر، و عمل و حرکت را بر شمرد

.زمین را گستردیم و در  وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَیْنَا فِیهَا رَوَاسِیَ وَأَنبَتْنَا فِیهَا مِن کُلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍبصیرت:  .1

تَبْصِرًٍَ وَذِکْرَى لِکُلِّ عَبْدٍ انگیز رویانیدیم . آن لنگر]آسا کوه[ها فرو افکندیم و در آن از هر گونه جفت دل

 4افزا و پندآموز باشد . کارى بینش . ]تا[ براى هر بنده توبه مُّنِیبٍ

نکته تاکید می کند که زیبایی و بهجت  تذکر:  چنانکه مالحظه می شود عالوه بر بصیرت آیه فوق براین .2

 5 .تَبْصِرًٍَ وَذِکْرَى لِکُلِّ عَبْدٍ مُّنِیبٍتذکر برای بندگان منیب نیزمی باشد.

در حقیقت ما آنچه را که بر زمین  إِن ا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً ل هَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًاعمل:   .3

از جمله ثمرات  6ى براى آن قرار دادیم تا آنان را بیازماییم که کدام یک از ایشان نیکوکارترند .است زیور

 زیبایی ها و زینت ها عمل نیکی است که انسان در جریان آزمون های الهی انجام می دهد.

دارد ، دیگر وجود  زیبا یی جاذبه دارد آنجا که زیبایی وجود دارد ، عشق و طلب در یک موجودحرکت:  .4

حتی به عقیده فالسفه الهی  حرکت و جنبش وجود دارد ، یعنی خود زیبایی موجب حرکت و جنبش است

را به   اساسی که تمام قافله عالم طبیعت که در این عالم است حتی حرکت جوهریه و  تمام حرکتهایی

شق و تحریک مولود عشق است : کتحریک المعشوق للعا صورت یک واحد جنبش و حرکت در آورده است

شعرهایی دارد  "با فقی  وحشی"گویند. در این زمینه سخن بسیار است  می المعلل للمتعلل چنین چیزی

 این را عشق  گوید فیلسوفان که میل و جاذبه در تمام ذرات عالم وجود دارد بعد می "میل"راجع به 

                                        
 56سوره نحل, 9

 8سوره نحل  2

 9386قرآن،تهران [ موسه بوستان کتاب ,علی اکبر هاشمی رفسنجانی، فرهنگ  3

 8و7سوره ق آیه  4
 8و7سوره ق آیه  5
 7سوره کهف  6
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حرکت و  ب وجود دارد ،نامند به هر حال هر جا که زیبایی هست جاذبه وجود دارد ، عشق و طل می

 .1آورد تقدیس می جنبش وجود دارد ، ستایش و تقدیس وجود دارد زیبایی به دنبال خودش ستایش و

 ابدار درك زیبایی

تمامی حواس انسانی را می توان مدرک نوع خاصی از زیبایی دانست. دست کشیدن روی یک سطح صاف و 

مطهری بین زیبایی و خوب یک رابطه برقرار می کند و صیقلی مانند مرمر موجد حظ زیبایی شناختی است، 

اساساً خوب در هر حس، زیبایی آن حس است، خوب در چشم، زیبایی در چشم است. خوب در »معتقد است 

گوش، زیبایی در گوش است. خوب در المسه، زیبایی در المسه است. خوب در ذائقه، زیبایی در ذائقه است و 

 . 2«مه استخوب در شامه، زیبایی در شا

به طور کلی می توان گفت:از آن جا که زیبایی دارای دو بعد مادی و معنوی است قرآن نیز  هم چشم ) حواس 

 .3ظاهری ( و هم قلب را به عنوان ابزار درک زیبایی معرفی می نماید

ا خَالِدُونَ یُطَاٍُ عَلَیْهِم بِصِحَاٍٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَکْوَابٍ وَفِیهَا مَا تَشْتَهِیهِ الْأَنفُ ُ وَتَلَذُّ الْأَعْیُنُ وَأَنتُمْ فِیهَ

گردانند و در آنجا آنچه دلها آن را بخواهند و دیدگان را خوش  هایى در برابر آنان مى سینی هایى از طال و جام.

 4.ا در آن جاودانید آید ]هست[ و شم

إِلَیْکُمُ الْإِیمَانَ وَزَیةنَهُ وَاعْلَمُوا أَن  فِیکُمْ رَسُولَ الل هِ لَوْ یُطِیعُکُمْ فِی کَثِیرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَکِن  الل هَ حَبةبَ 

و بدانید که پیامبر خدا در میان  . وْلَئِكَ هُمُ الر اشِدُونَفِی قُلُوبِکُمْ وَکَر هَ إِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْیَانَ أُ

شوید لیکن خدا ایمان را  شماست اگر در بسیارى از کارها از ]راى و میل[ شما پیروى کند قطعا دچار زحمت مى

 داشتنى گردانید و آن را در دلهاى شما بیاراست و کفر و پلیدکارى و سرکشى را در نظرتان براى شما دوست

  . 5یافتگانند اند[ ره ناخوشایند ساخت آنان ]که چنین

 بنابراین در زیباسازی شهر باید هم به عناصر چشم نواز و هم به عناصر روح پرور و نشاط انگیز توجه نمود.

 معیارهای زیبایی 

                                        
 11مرتضی مطهری، فلسفه اخالق، ص  9

 
 9386علی اکبر هاشمی رفسنجانی، فرهنگ قرآن،تهران [ موسه بوستان کتاب , 3

 79سوره زخرف 4
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ای است ذهنی و  ند زیبایی پدیده در مورد عینی یا مفهومی بودن زیبایی، دو دیدگاه وجود دارد . برخی معتقد

رسند. در این دیدگاه زیبایی انبساط خاطری است که از  افراد بر اساس حس زیبایی و تجربه شخصی به آن می

دهد. به عبارت دیگر زمانی به پدیده  می های فرد دست آل تطابق و یا نزدیکی وضعیت عینی ادراک شده با ایده

 آل ذهن ما نزدیکی و قرابت داشته باشد.  گوییم که با ایده ای زیبا می

ها وجود دارد؛ به این اعتبار  عده ای دیگر هم معتقد اند که زیبایی واقعیتی عینی است و خارج از ذهن انسان

القول باشند.  و می توان معیارهایی برای  ای متفق دهکه تعداد زیادی از مردم می توانند بر سر زیبا بودن پدی

تشخیص زیبایی ارائه نمود. البته یافتن معیارهای زیبایی با توجه به گستره مقوله زیبایی از یک پدیده صرفاً 

مادی تا یک پدیده کامالً عقالنی و معنوی، کاری بس دشوار و شاید تاحدودی غیر ممکن باشد. اما به طور کلی، 

و ترکیب، نظم، هماهنگی، تناسب و مقیاس، تقارن و تعادل، ریتم، تباین، قلمرو و محصوریت از معیارهای وحدت 

 زیبا شناختی محسوب می شوند که به تبیین مهم ترین انها خواهیم پرداخت: 

 مراد از تعادل، هماهنگی، تناسب و نظم آلی اجزاء یک کل است. تعادل را از دو جهت می توان  تعادل:-یك

ی دریافتگر است که  نسبی دانست: اوالً کمال هر چیز به نسبت نوع خود آن تعیین می شود. ثانیاً مقید به تجربه

مجنون صحرانشین زیبایان شام و مداین را ندیده بود که »اند  ی ذهنی او چیست. از این رو است که گفته پیشینه

عیارهای زیبا جلوه کردن داشتن تعادل، هماهنگی و ، بنابراین از م«است "آل زیبای ایده "کرد لیلی خیال می

تناسب است. با نگاهی عمیق تر می توان دریافت که عالم علوی) باال(، عالم حسن و جمال است و آنچه جمیل 

آن عالم است. چه هر جمال و حسن و تناسب که در این عالم محسوس است؛ همه  است؛ نمودگاری از جمال

آن عالم است، پس آواز خوش موزون متناسب هم، شباهتی از عجایب و تناسب آن ثمره حسن و جمال و تناسب 

آورد و حرکتی و شوقی می آفریند که ماهیت آن بر انسان نا  عالم دارد. از این روست که آگاهی در دل پدید می

 1معلوم است.

ست به عنوان مثال از دیگر معیارهای زیبایی بنابر تعریف علماء برخورداری شیء از کمال ا کمال :-دو

درک زیبایی عبارت است از »و « ء حاصل است زیبایی عبارت است از کمال که در یک شی»سهرودی معتقد بود 

میزان درک زیبایی، بسته به کمال خود درک کننده است، او به هر »و « ء هست درک کمالی که در یک شی

 .2«برد ایی اشخاص و اشیاء، لذت میی زیب میزان که کمال داشته باشد به همان میزان از مشاهده

                                        
 .473، ص 9ج  تصحیح حسین خدیو جم، چاپ دوازدهم، انتشارات علمی و فرهنگی،ابو حامد محمد غزالی، کیمیای سعادت، به  9

 911محمدتقی جعفری، زیبایی و هنر از نگاه اسالم،ص  2
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یکی از موضوعاتی که در اسالم، اهمیت زیادی دارد طهارت و پاکیزگی است لذا  پاکی و طهارت:-سه

دانسته و همواره پیروانش را به طهارت و پاکیزگی « نظافت را مبنای دین»و« طهارت را نیمی از ایمان»اسالم،

توجهند مالمت و سرزنش میکند. در اهمیت طهارت و پاکیزگی همین  تشویق می نماید و کسانی را که به آن بی

بس که عالوه بر آیات و روایات زیادی که در این زمینه وجود دارد؛ یکی از بخشهای مهم و مفصل کتب فقهی 

در مسئله زیبایی قرآن  است و همواره مورد توجه فقها و اندیشمندان اسالم قرار گرفته است. « طهارت»

خدا پاکیزگان را دوست روید بهترین لباس هایتان را بپوشید، خودتان را آرایش کنید.  فرماید: مسجد می می

وَ ثِیابَكَ دارد. ظاهری و باطنی. قرآن هم پاکی ظاهر را ضروری و زیبا می داند ) پاکی و پاکیزگی دو شاخه.1دارد

ن. و هم بر پاکی باطن تاکید می کند: و حقایق عمیق قرآنی را متعلق به آنان لباس هایت را تطهیر ک 2(فَطَهِّرْ

  می داند: و ال یمسه اال المطهرون.

برخی قطع نظر از دیگر معیارهای  احساس لذت و خوشایندی)هم خوانی با فطرت و ذائقه افراد(:-چهار

یص زیبایی مهم می شمارند.کانت زیبایی درونی و معنوی ، مالک خوشایند بودن و یا حتی نافع بودن را در تشخ

شود در انسان سیر و شهودی غیر ارادی و حالتی خوش دور از نفع و سود  را صفتی می داند که موجب می

ی آن قطع نظر از فواید و منافعش خوشایند گردد البته در بیان کانت نقص آشکاری  برانگیزد. و در واقع دارنده

ص دریافتگر از زیبایی و نفع بردن از آن، )در سالمت جسم و جان( امری واضح و وجود دارد، زیرا برخورداری شخ

 آشکار است.

های محسوس برای انسان  همان طور که پیشتر اشاره شد؛ استاد جعفری نیز مغتقد بود که دریافت زیبایی

یشتر، لذت معقول به های معقول برای انسان به همههان انهدازه و چهه بسها ب لهذتهی محسوس، و دریافت زیبایی

 همههراه دارد. 

 زیبایی شهری

با توجه  3زیبایی، آراستگی و پاکیزگی از ویژگی ها و معیارهای مهم ارزیابی شهری سالم و آرامش بخش است.

زیبایی های معقول و "و  "زیبایی های محسوس و مادی"به مباح، زیبایی شناختی، و تقسیم زیبایی ها به 

مورد بح، قرار داد. "معقول و معنوی"و  "محسوس و مادی"ی شهری را نیز در دو عرصه می توان زیبای "معنوی

عرصه مادی شامل عناصر مادی شهر وقالب های شهر سازی می شود و عرصه معنوی نیز کلیه امور فرهنگی 

                                        
 91توبه / سوره  9

 4مدثر/سوره  2
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بخش اجتماعی شهر، هنجارها و حتی رفتار شهروندان را در بر می گیرد. بخش مادی را می توان جسم شهر و 

 معنوی را روحیه یا جان شهر نامید.

 شهری  یا زیبایی جسم شهر: زیبایی های محسوس -الف

آرنوال ویتیک « نخستین کسی که زیبایی شناسی را به صورت یک علم وارد دایره المعارف شهرسازی کرد ،

تمام مطالعات شهری بر پایه مطالعات دو بعدی بود و بیشتر جنبه های عملکردی شهر مورد  بود. در گذشته «

موجود زنده دیده نمی شد و  توجه قرار می گرفت. در طرح های جامع شهری کمتر و شاید هرگز شهر به صورت

اما کامال آشکار است مطالعات اثر بخش شهری نیاز مند درک پویایی   مباح، زیبایی شناسی چندان مطرح نبود؛

و حیات شهر است و در بررسی های زیبا شناختی توجه جدی به سیمای بیرونی و درونی شهر از جایگاه ویژه ای 

 برخوردار است . 

تاکید می کندکه عبارتند از: نظم و زیبایی بصری شهری،   ناسی شهری روی چهار عاملویتیک برای زیبایی ش

 محصوریت، خیابان ، مبلمان.

کامیلوزیته معمار و شهرساز اتریشی نیز همانند ویتیک، دیدگاه زیباشناسانه به شهر دارد و ضمن ستایش  

میادین و خیابانها در فضای شهری  شهرسازی قرون وسطی بر ماهیت این نوع شهرسازی  و نیز اهمیت نقش

تاکید می کند البته وی اساسا دیدگاه نوستالوژیک یا گذشته گرا داشت. هر یک از اندیشمندان مقیاس ها و 

عواملی را برای زیبایی مطرح می کنند به طور کلی برمبنای وجه مشترک دیدگاه صاحب نظران می توان مقیاس 

 شناختی شهری معرفی نمود:های زیر را به منظور ارزیابی زیبا

 مقیاس کالن یا پیکر شهر یا منطقه شهری 

 مقیاس متوسط یا سیمای شهر یا منطقه شهری 

 مقیاس خرد یا چهره شهر یا منطقه شهری 

پیکر شهر، شکفتن بافت شهر در فضاست، در واقع از دیدی قابل تشخیص  مقیاس کالن یاپیکر شهر : -1

است که به آن دید پرنده می گویند. مقیاس کالن در واقع نمایی است که از داخل هواپیمای در حال پرواز بر 

س فراز شهر  مالحظه می شود. به طور کلی در مقیاس کالن موارد ذیل مورد بررسی قرار می گیرند: بازی تندی

 .  1گون احجام، خط آسمان ، ورودی ها و خروجی ها، نیمرخ شهر
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بنابراین برای داشتن شهری زیبا در مقیاس کالن؛  باید به حفظ پاکی و زیبایی آسمان و بازسازی دروازه های 

شهری فضای کلی شهر توجه کرد همچنان که در مبح، زیبایی یاد آور شدیم توصیه هایی در این زمینه در 

 روایات مطرح شده است. قران و

محتوای سیمای شهر از لحاظ شکل فیزیکی به پنج جزء )،( تقسیم می مقیاس متوسط یاسیمای شهر:  -2

شود. در مقیاس متوسط موارد ذیل مورد بررسی قرار می گیرند: نشانه ،راه وکناره ها، لبه ها ، گره ،نواحی )محله(  

به طور نقادانه روشنگری شده و با معیارهای زیر ارزیابی شوند: فردیت ومعبرها.البته اجزاء متشکله نیزمی بایستی 

و وضوح پس زمینه؛ سادگی شکل؛ تداوم؛ غلبه؛ آشکارایی؛ تمایز جهت دار؛ گسترة بصری؛ آگاهی تحرک؛ زنجیره 

 زمان؛ نام ها و معانی.

وامل هم به صورت سیمای شهر شامل تمام عواملی از شهر است که چشم قادر به تماشای آن است؛این ع

در هر لحظه از زمان گاه ترکیب چند یا چندین  انفرادی و هم به صورت پیوسته و دسته جمعی عمل می کنند. )

 عامل باهم( جلوه هایی از سیمای شهر را می آفرینند.

کلیه عوامل مشهود شهر یا منطقه شهری که از  چهره شهر عبارت است از مقیاس خرد یا چهره شهر:  -3

شوند هنگامی که در یک شهر یا منطقه و محله ای مشغول گشت و گذار باشیم ؛عناصر و  نزدیک دیده می دیدی

مرکب از  ببینیم و لمس می کنیم ،چهره شهر را تشکیل می دهند.چهره شهر عوامل اصلی را که از نزدیک می

به   ره شهر را در مقیاس خردبارزترین عناصر بصری جسم شهردر نمای نزدیک می باشد. بنابراین عناصری که چه

 وجود می آورند عبارتند: نماها، مبلمان، فضاها.

نما به معنای صورت ظاهری هر چیز و یا آنچه در معرن دید و برابر چشم است ذکر  نماهای شهری: -الف

 .نما را در شهرسازی، 1شده؛ منظره خارجی بنا و عمارت یا قسمت خارجی ساختمان نیز نما نامیده می شود

فرافکنی ساختمان یا جبهه ای از آن را بر صفحه عمود می گویند و مانندآنچه که در شهرسازی سه بعدی و در 

 معماری دو بعدی دیده می شود. 

شدن دوباره اهمیت فضاهای عمومی و ارزش زندگی شهری، نما اهمیت  پس از مطرح های اخیر در سال

کند.  می ن را از بیرون و فضای خصوصی را از فضای عمومی جدایافته است. نما در عمل درون ساختما ای دوباره

ساختمان، امکانات و ذوق  نما حاکی از موقعیت فرهنگی سازندگان ساختمان است و نشانگر میزان نظم ،طرح

وضعیت ساکنان ساختمان در بین عموم است. نما  آرایی طراح و مالک است. یک نما به مثابه معرفی تزئین و خانه
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حالتی است که فرد طراح یا مالک از خود در برابر بیرون دارد. نماهای  ع صورت ساختمان و بهترین بیاندر واق

 شوند، جنبه بیشتر جنبه خصوصی دارند، لیکن نماهایی که به سمت کوچه و بافت شهر باز می داخل ساختمان

آید، این نماها از جهتی  می مجموعه نماهای مشرف به فضای عمومی به دست نمای شهری از .تر دارند عمومی

شهر اجرا  ناهمگن هستند. همگن هستند زیرا با استفاده از زبانی مشترک روی بدنه اجزای همگن و از جهتی

کنند، ناهمگن هستند. در شهرهای ما نه  نیازهای خود را بیان می شوند و اما از آنجا که هر کدام مقاصد و می

وجود دارد، و نه مصالح و سبک یکسانی به کار گرفته می شود در واقع  زبان  و نه فرهنگ مشترکی بین نماها

و اجتماعی سازنده و نحوه تفکر و نگرش او به مسائل مختلف  هریک از نماها در شهر نشانه وضعیت اقتصادی

 1و این با نظم و هماهنگی اجزاء یک کل به هم پیوسته که در مقوله زیبایی مطرح است مغایرت دارد..است

و  ای در ارتباط با سیما و کالبد شهر وجود دارد شهرهای بزرگ جهان، ضوابط و مقررات ویژه سیاری ازدر ب

های بزرگ و  کنترل طرح شناسی به های مرتبط هنر زیباسازی و زیبا ترین افراد با تخصص گروهی از برجسته

های  شهری یعنی از جنبهها و محیط  ساختمان کوچک معماری و شهری از نقطه نظر هماهنگی نمای بیرونی

 .پردازند نما، رعایت اصول هماهنگی و تناسبات و ... می رنگ، حجم، مصالح مناسب، فضای پر و خالی

شامل فواره ها و نیمکت ها، کیوسک ها، کف پوش ها، تابلوها،  مبلمان شهری) اثاثیه شهری(: -ب

له، گیاهان زینتی، چمن کاری ها، درخت ها های پست، جعبه های زبا های برق، صندوق پوسترهای اعالنات، سیم

و درختچه ها، گلها، سرپناه ها و ....زیبایی این عنصر هم از بعد ظاهر ،تنوع رنگ و ... است و هم از بعد هم خوانی 

 با فرهنگ و ارزش های ملی و مذهبی است.

ر بافتی متراکم خود را این فضا ممکن است از انطباق با بافت دور و برخود باشد یا د فضاهای شهری: -ج 

نیمه  بگشاید و با آن در تضاد نشیند. البته ما انواع فضاها را در انواع دیدگاه ها داریم که شامل فضاهای عمومی،

عمومی، خصوصی و نیمه خصوصی است و فضاهای عمومی نیز شامل میدان ها، میدانچه ها، پارک ها و زمین 

 های خالی و خیابانهاست. 

 زیبایی جسم شهر عوامل موثر بر

اصول زیبایی شناختی هر پدیده ای با پدیده ای دیگر فرق می کند.در زیباشناختی جسم شهر نیز از آن جا که 

قلمرو، باید تالش کرد تا عالوه بر مالک های عمومی مانند تعادل و تناسب معیارهای اختصاصی از جمله  

یبایی مانند هر پدیدة دیگری دارای سه مملفه فرم، عملکرد در نگاهی تحلیلی تر، زمحصوریت و... نیز تحقق یابد. 

                                        
  mhud.ir-http://www.shahrsaziشهرسازی   9
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و معنا ست. فرم صورت یک پدیده بوده و شامل شکل، ساختار، وزن و حجم آن است.عملکرد در واقع، کاربرد 

در  هایی است که برای انسان دارد و معنا مملفه ای است که ما را به دنیاها و عالم های دیگر وصل می کند. 

اسی و طراحی شهری نیز چنین است. هر یک از عناصر مطروحه در مقیاس های خرد و کالن و زیبایی شن

متوسط عالوه بر برخورداری از یک فرم شکیل و زیبا وداشتن عملکرد اثر بخش باید از معنایی همخوان با 

 فرهنگ و ملیت برخوردار باشند.

ه سه مملفه فرم، عملکرد و معنا را در جهت وظیفة یک طراح شهر نیز به عنوان هماهنگ کننده، این است ک

ارتقای کیفیت و هر چه نزدیک ترشدن به ایده آل ها به کار گیرد. در واقع  زیبایی طراحی شهر، توجه به هر سه 

عنصر و همچنین رعایت اعتدال و تناسب بین آن هاست. بنابراین زیبایی یک شهر از لحاظ بصری به دو عامل 

ال؛ این که هر چیز سرجای خود قرار بگیرد و دوم تناسب؛  به این معنا که نحوة ترکیب بستگی دارد. اول اعتد

 . 1آنها به گونه ای خوشایند و اثربخش باشد

های  عواملی که مانع این هماهنگی شده و موجب بروز چند گانگی می شوند؛ عبارتند از: گریز از قواعد شهر

گذشته، پیروی از قواعد غیر خودی، تلقی نادرست از شهر، تغییر شکل تند روانه، تشدید تخریب و ساخت و ساز 

 بودن شهر و....  "شکل هندسی"قبل از رسیدن به قواعد ساخت، تلقی 

لبه براین ناهماهنگی ها نیازمند افزایش توانایی و مهارت برای انسجام این اجزاء نوظهور و گاه پراکنده در یک غ

کل منسجم است. انسجام  همان فرایند سازمان دهنده نظم در فضا است. به عبارت دیگر انسجام درصدد است تا 

ها و هنر، نحوه  رساند. در این بین علم، کشف رابطهعناصر پراکنده در شهر را برای رسیدن به زیبایی،  به وحدت ب

 ارائه آن را بر عهده دارد. 

به این  ترتیب مالحظه می شود که اکثر عناصر جسم شهر ، در مقیاس کالن ، متوسط و خرد در نگاه 

ی زیباشناسی فرهنگ اسالمی کامالً مورد توجه قرار گرفته است و ضمن امانت تلقی شدن همه آن عناصر ،برا

 حفظ و زیبا سازی آنها تاکیدات فراوانی در کالم معصومین )علیهم السالم( و سیره عملی آنها وجود دارد .

 زیبایی های معقول شهری یا زیبایی جان شهر: -ب

شهرسازی یا جسم شهر، ظرف است و مظروف آن، بعد معنوی شهر می باشد. در واقع جان شهر یا روح آن؛ 

معیشتی، فرهنگی، مذهبی، آیین ها، آداب و رسوم مناسبت های ملی و مذهبی و  تمامی رفتارهای اقتصادی،

مجموعه رفتارهای "کلیه امورعادی و روزمره مردم یک شهر در طول روز، ماه و سال را در بر می گیرد. بنابراین 
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به شهر روحیه یا جان شهر محسوب می شود. مثال مراسم عاشورا و تاسوعای حسینی که از شهری  "شهروندی

دیگر و از محله ای به محله دیگر متفاوت است و یا مراسم عروسی و ازدواج و یا برگزاری مراسم عیدهای رمضان، 

قربان و نوروز و حتی بوی غذاهایی که در محله ها و شهرها وجود دارد؛ مانند بوی قورمه سبزی در بعضی 

باع، هویت و زیبایی بخشیدن به شهر یا منطقه ای محالت قدیمی و خانه های نزدیک به هم و... همه اینها خود 

 .1از شهر می شود

چنانکه مالحظه می شود رفتارهای شهروندان یا اخالق شهروندی از عناصر مهم جان شهر است. این بخش از 

زیبایی شهری به زیبایی اخالقی و رعایت ارزش های انسانی شهروندان اختصاص دارد و از آن به عنوان اخالق 

و در "انسان زیباست "دی یاد می شود. این زیبایی در رفتار یک فرد در مقیاس کوچک، تجلی یک شهرون

 .  "شهر زیباست "مقیاس یک اجتماع بزرگ،  تجلی یک جامعه زیبا یا

 زیبایی جان شهر و اخالق شهروندی 

تر زندگی  بسیار آزادانه ها به صورت امروزی شکل نگرفته بودند؛ های نسبتا دور که هنوز شهر ها در زمان انسان

ها رایج شده باشد. ولی امروزه زندگی  از همان زمان "چهاردیواری، اختیاری"المثلی مانند کردند. شاید ضرب می

ت خاص دارد و هرگونه وقفه، کوتاهی و نادیده گرفتن قوانین و آداب  شهری نیاز به قوانین، ارتباطات و تعامال

یمات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  ها و نامال ها، خشونت گران؛ تنششهرنشینی و رعایت نکردن حقوق دی

 ها باشند. بسیاری را به همراه می آورد. افراد حتی در درون خانه خود هم باید مراقب حقوق همسایه

شدن مناسبات اجتماعی، هر  تر  ها و افزایش جمعیت شهرنشین و همچنین پیچیده به تدریج با گسترش شهر 

نشینان را هماهنگ سازد. در این  های شهر هایی شد که رفتار ندگی شهری نیازمند قوانین و ساختارچه بیشتر ز

نشینی  شودکه به لحاظ جغرافیایی در قلمرو شهر ساکن است و شهر نشین به کسی اطالق می مجموعه قواعد،شهر

شهروندی وظایف و . 2باشد نشینی شده و به اخالق شهروندی پای بند وند دارای فرهنگ شهر یعنی اینکه شهر

مسئولیت ها را در بین افراد جامعه توزیع می کند و در نهایت امکان مشارکت افراد در فعل و انفعاالت اجتماعی 

در واقع شهروندی موقعیتی است ، ضمن این که از حقوقی برخوردار می باشند باید وظایفی  .را فراهم می سازد

د بر عهده گیرند، به عبارت دیگر هر موقعیت اعطا شده، حقوق و مسئولیت را نیز که از آن موقعیت بر می خیز

وندی اگرچه امروز به همراه مفاهیم مدرن و در قالبی نو به  ق شهری و شهر البته اخال. 3هایی را شامل می شود

                                        
 http://www.kurdshora.ir احمد ابراهیمی،زیبا شناسی و تحلیل روحیه شهری،   9
 56،ص  9385تابستان  97مصطفی عسگریان،فرهنگ قومی در تربیت شهروندی، فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری های آموزشی،شماره  2
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ی انسان ق از دیرباز به عنوان یک قلمروی مهم در زندگی اجتماعی و معرفت شود، اما اخال مخاطبان عرضه می

شناخته می شده و از ضرورت های تنظیم روابط اجتماعی او بوده و در آثار علمی اندیشمندان ما اخالق مدن یا 

 آداب شهروندی متناسب با شرایط آن روزگار مورد توجه قرار گرفته است.

چنین وندی،حق همه افراد برای برخورداری از حقوق قانونی به رسمیت شناخته شده و هم در حیطه شهر

 .شود. تر برعهده گیرند مشخص می هایی که آنها باید آن را به جهت برخورداری از یک زندگی مناسب مسوولیت

باید در  مدیریت بهینه شهر، ایفاگر نقش و مسوولیت باشد، چرا که شهروندی، بستر اجتماعی وندان   شهر حتی 

همه چیز را در خدمت پیشرفت خود به سوی تعالی به کند تا او بتواند  های فرد مهیا می مناسبی را برای فعالیت

 دست گیرد. 

اخالق شهروندی تا اندازه زیادی تابع فضاهای عمومی شهری است. مثال شهری که به کرامت انسانی احترام 

از اخالق شهروندی در فرهنگ های مختلف، تعابیر متفاوتی می بگذارد؛ فردیت دگر خواه در آن شکل می گیرد.

ه طور کلی قدر مشترک مولفه های اخالق شهروندی در آن ها عبارتند از : مشارکت؛ تعاون؛ همکاری؛ شود اما ب

دانایی محوری؛ آراستگی شخصی؛ سخت کوشی؛ وطن دوستی؛ تبعیت از قانون؛ نوع دوستی؛ مسئولیت پذیری؛ 

نفع عمومی؛ مشارکت در بسط ارتباطات انسانی؛ کل نگری؛ احترام به اصول اخالقی و تفکر انتقادی؛ توجه به 

 .1زمینه های سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی؛ درک نیازها و نگرش های دیگران و انجام رفتار متعهدانه

شناسی،  ای چون ایران، احترام به حقوق دیگران، وقت ترین قوانین شهروندی در جامعه ترین و آشکار اساسی

اث زیست، ایجاد فضا و محله سالم، پیشگیری از هرگونه عدم ایجاد مزاحمت در انواع مختلف آن، حفظ میر

آلودگی از نوع محیطی و صوتی، مشارکت در اداره شهر و جلوگیری از تخریب اموال عمومی است. در حوزه ی 

اجتماعی تذکرات ما به دیگران باع، تقویت فرهنگ اخالق شهروندی در سطح جامعه خواهد شد واین خود 

 رای برخورد صحیح و ...و بسیاری از موارد دیگر استنیازمند امادگی افراد ب

 

 استخراج الگوی اخالق شهروندی از مناب  اسالمی

معادل های مختلفی دارد . از مهم ترین و اصلی ترین واژه ها می توان به  "شهروند"در فرهنگ اسالمی واژه 

خانه از هر سو  را شامل  42" ساکنان همسایه "به معنای همسایه اشاره نمود. در فرهنگ اسالمی "جار "واژه 

می شود. به این ترتیب تقریبا تمام ساکنان محله شهری همسایه یا همان شهروند تلقی می شوند. به عالوه واژه 

در مواردی که به برادرنسبی اشاره کند و منظور برادر دینی باشد می تواند مصداق شهروند امروزی باشد  " "اخ

                                        
 18،ص9385تابستان  97ملیحه آشتیانی و کوروش فتحی،،شناسایی آسیب های تربیت شهروندی...، فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری های آموزشی،شماره  9



 اخالق عملی رد آینه کالم علوی 88
 

 
 

 

 

در نامه های امام علی به استانداران حکایت از همان لفظ شهروند دارد. به این ترتیب می  "رعایا".همچنین کلمه 

 . 1توان گفت حوزه مفهومی شهروند دایره وسیعی را در فرهنگ اسالمی به خود اختصاص می دهد

کی از طبیعتا برسی تحلیلی هریک از این مفاهیم نیازمند تحقیقات گسترده ای است. به عنوان نمونه بررسی ی

 در یکی از آیات قرآن به اختصار شامل مباح، زیر می باشد:" تنها جار "این کلید واژه ها مثل 

 

وَ   وَ الْمَساکینِ وَ الْجارِ ذ ی الْقشرْبى  وَ الْیَتامى  وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ ال تششْرِکشوا بِه  شَیْئاً وَ بِالْوال دَیْنِ إِحْساناً وَ بِذ ی الْقشرْبى

 2تاالً فَخشوراً ارِ الْجُنشبِ وَ الصَّاح بِ بِالْجَنْبِ وَ ابْنِ السَّبیلِ وَ ما مَلَکَتْ أَیْمانشکشمْ إِنَّ اللَّهَ ال یُح بُّ مَنْ کانَ مُخْالْج

و خدا را بپرستید، و چیزى را شریک او قرار ندهید، و به پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و »

و همنشینان و همراهان و در راه ماندگان و بردگان نیکى کنید یقیناً خدا  و همسایه دورهمسایه نددیك 

این آیه پس از توحید، اخالق اجتماعی را مورد توجه قرار داده  . «کسى را که متکبّر و خودستاست، دوست ندارد

که از فقر مساکین و یتیمان و سفارش اکید دارد که با احسان مانع بروز آسیب های اجتماعی شویم. آسیب هایی 

، عدم تعامل نیکو با والدین،  همسایگان)نزدیک( و شهروندان) همسایگان دور(، فراموشی در راه ماندگان، 

 مهاجران و افراد به خدمت گرفته شده؛ ناشی می شود.

خداى حکیم « انه یا همسایه دور.همسایه خویشاوند یا نزدیک و همسایه بیگ -وَ الْجارِ الْجُنشبِ  وَ الْجارِ ذ ی الْقشرْبى»

همسایگان نزدیک را در این آیه بر همسایگان دور مقدم داشته است لذا بر انسان هم واجب میباشد حق تقدم را 

. همسایه بر انسان سه حق دارد. 3از نظر نیکوئى کردن و نیک رفتارى نمودن به همسایگان نزدیک بدهد

همسایه   میباشد که فقط حق همسایگى دارد. اما آنکه دو حق دارد: اى که یک حق دارد: همسایه کافر همسایه

اما آنکه سه حق دارد:  .مسلمان است که یک حق از نظر همسایگى و یک حق هم از جهت مسلمان بودن دارد

 .4اى است که مسلمان و از خویشاوند انسان باشد همسایه

شود.  ى فامیل و غیر فامیل، هم عقیده و غیر هم عقیده نیز مى همسایه، شامل «وَ الْجارِ الْجُنشبِ  الْجارِ ذ ی الْقشرْبى»

. یعنى در 1اند ى روایات تا چهل خانه از هر طرف، همسایه .به گفته5منظور از الجار الجنب دورى مکانى است

                                        
 برگرفته از مصاحبه با محقق نهج البالغه، دکتر دلشاد تهرانی 9
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خانه گیرد.  چون اگر هر  و در شهرهاى کوچک نیز تقریبا تمام شهر را در بر مى2اند مناطق کوچک، همه همسایه

اى فرن کنیم که شعاع آن از هر طرف چهل خانه باشد، با یک محاسبه ساده در باره مساحت  را مرکز دایره

دهد که مسلما  هاى اطراف آن را تقریبا پنج هزار خانه تشکیل مى شود که مجموع خانه اى روشن مى چنین دایره

                       3شهرهاى کوچک بیش از آن خانه ندارند

کرده  "همسایگان دور "، تصریح به حق"همسایگان نزدیک "الب توجه اینکه قرآن در آیه فوق عالوه بر ذکرج

گیرد لَذا براى توجه  است زیرا کلمه همسایه معموال مفهوم محدودى دارد، و تنها همسایگان نزدیک را در برمى

 ز همسایگان دور نیز صریحا برده شود.دادن به وسعت مفهوم آن از نظر اسالم راهى جز این نبوده که نامى ا

شود.  البته حقَ جوار )همسایگى( در اسالم منحصر به همسایگان مسلمان نیست و غیر مسلمانان را نیز شامل مى

در اسالم به قدرى اهمیت دارد که حضرت  "حق جوار ")مگر آنهایى که با مسلمانان سر جنگ داشته باشند(. 

 :نهج البالغه می نگارد هنگامى که وصیت میکرد فرمود47امه على بن أبی طالب چنانکه در ن

یعنى از خدا در باره  .اللّه اللّه! فى جیرانکم، فانهم وصیة نبیکم، مازال یوصى بهم، حتى ظننا انه سیورثهم

همسایگانتان بر حذر باشید!! زیرا که ایشان مشمول توصیه و سفارش پیامبر شما می باشند. پیغمبر خدا دائما 

قدرى راجع به آنان سفارش میکرد که ما گمان میکردیم: میخواهد همسایگان را وارث انسان قرار دهد!! آیه ب

 .4مورد بح، فرقى بین همسایه مسلمان و غیره نگذاشته است

)این حدی، در منابع معروف اهل تسنن نیز آمده است، در تفسیر المنار و تفسیر قرطبى از بخارى نیز همین  

در حدی، دیگرى از پیامبر ص نقل شده که در یکى از روزها سه بار  5یامبر ص نقل شده است(.مضمون از پ

یکى پرسید چه کسى؟! پیامبر ص فرمود:  "به خدا سوگند چنین کسى ایمان ندارد ... "فرمود: و اللَّه ال یممن :

و باز در حدی، دیگرى  6 !"کسى که همسایه او از مزاحمت او در امان نیست "الذى ال یامن جاره بوائقه :

کسى که ایمان به خدا و  "خوانیم که پیامبر ص فرمود: من کان یممن باللَّه و الیوم اآلخر فلیحسن الى جاره : مى

                                                                                                                               
 .939، ص 92وسائل، ج  9
 288ص:  2 تفسیر نور  ج 2
 389، ص: 3 تفسیر نمونه، ج  3

 47نهج البالغه نامه  4
 389، ص: 3 تفسیر نمونه، ج 5
 9754تفسیر قرطبى جلد سوم صفحه  6
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"روز رستاخیز دارد باید به همسایگان خود نیکى کند
.  و از امام صادق ع نقل شده که فرمود: حسن الجوار یعمر 1

. در "کند ها را آباد و عمرها را طوالنى مى نیکى کردن همسایگان به یکدیگر، خانه2 "الدیار و یزید فى االعمار :

شود دو همسایه حتى پس از گذشتن  جهان ماشینى که همسایگان کوچکترین خبرى از هم ندارند و گاه مى

 .3دانند این دستور بزرگ اسالمى درخشندگى خاصى دارد بیست سال نام یکدیگر را نمى

قرآن، رابطه میان همسایگان بر مبناى نیکخواهى و احسان باشد، همکارى و همفکرى میان ایشان  اگر به سفارش

امرى سهل و ساده خواهد بود. آن گاه این مجموعه در درون اجتماع به صورت یک نیروى سازنده اظهار وجود 

موجب استوار شدن خواهد کرد. تاکید تقویت روابط طبیعى چون خویشاوندى و همسایگى در جامعه اسالمى 

 .4هاى همکارى و تعاون در نفوس افراد و مقاوم شدن جامعه در برابر انحرافات،  و آسیب ها می گردد ریشه

به این ترتیب مالحظه می شود با پژوهشی در منابع ارزشمند و جامع مکتب اسالم همچون قرآن، نهج البالغه 

ان الگوی اخالق شهروندی را دقیق تر و کاملتر از آنچه که و رساله حقوق امام سجاد)علیه السالم(به خوبی می تو

از طریق تالش های علمی تاکنون به آن دست یافته اند؛ استخراج نمود. در واقع کالم معصومین)علیهم السالم(  

و به ویژه سیره عملی ایشان مشحون از  توصیه های عملیاتی و ارزنده ای در زمینه اداره شهر،وظیفه مسئولین و 

عایا)شهروندان(،رفتارها و تعامالت اجتماعی با برادران دینی)هم شهریان(، مقابله با آسیب های اجتماعی و ر

  تعامل با همسایگان و... است.

بدیهی است در این میان رجوع  به تاریخ زندگی و سیره پیامبر عظیم الشان اسالم)صلی اهلل علیه و آله و سلم( 

به عنوان پایه گذار مدینه النبی این آرمان شهر تحق یافته  اسالمی؛ می تواند شکل عملیاتی و راهبردی تحقق 

از سویی دیگر رهنمودهای عملیاتی وعالمانه  امام  جامعه مدنی اسالمی و اخالق شهروندی را دراختیار قرار دهد؛

علی)علیه السالم ( در نهج الالغه به عنوان منشور حکومت علوی و سیره عملی ایشان در اداره شهر کوفه و 

 نظارت بر سایر بالد اسالمی، الگویی شایسته برای مسئولین و شهروندان می باشد. 

زیبایی های   "رای زیبا سازی جان شهر  به عنوان نمودی ازبنابراین استخراج الگوی اخالق شهروندی ب

در هریک از متون  "زیبایی های محسوس"و همچنین رهنمودهایی برای زیباسازی جسم شهر به عنوان  "معقول

یم  "از "نمی"غنی فرهنگ اسالمی؛  نیازمند تدوین رساله ها و کتب متعدد است. از این رو  تنها به عنوان  

                                        
 بیروت.ط  12المنار جلد پنجم صفحه  9
 245ص  95وسائل الشیعه ج  2

 382، ص: 3 تفسیر نمونه، ج 3

 381ََ، ص: 3 تفسیر نمونه، ج 4
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رهیافت و برخی روایات در زمینه زیبایی های مادی ومعنوی مطرح شد و دراین قسمت نیز فقط نگرش قرآن "

 در  کالم و سیره معصومین علیهم السالم ارائه می گردد: هایی از زیباسازی جسم وجان شهر

 الف(رهیافت هایی در زیبایی جان شهر:

سان ها و رعایا با هر مقام  موقعیت و سن. تکریم مقام و جایگاه شهروندان: اهمیت قائل شدن برای مقام ان .1

ولی نعمت تلقی کردن آن ها  از نظر مسئولین اداره شهرها و تجلی باور  تکریم و تعظیم انسان های دیگر  

 در  حرف زدن، نگاه کردن و ارتباطات شهروندان با یکدیگر

 تاکید بر صداقت در اندشه و دریافت ها، گفتار و کالم، و رفتار شهروندان .2

تقویت مشارکت شهروندان: ترویج برادری و اخوت و تعاون )پیمان برادری بین مهاجرین و انصار( و جلب  .3

 پناهان) مهاجرین( مساعدت و همکاری ) انصار (در ساختن سرپناه برای بی

های قومی و افتخارات نژادی، از طریق مشارکت دادن نماینده اقوام و گروه ها در  از میان بردن گرایش .4

های تصمیم گیری برای اداره شهر و دفاع از آن )شوراهای اداره شهر در مساجد با حضور سلمان و شورا

 بالل و... در زمان جنگ و صلح(

تالش برای اکتساب زیبایی های معقول و معنوی شامل: صبرزیبا، عفوزیبا، معاشرت زیبا و ... که تامین  .5

 کننده سالمت روانی و اخالق جامعه شهری است

 گفتمان نیکو و معروف با سایر افراد اجتماع، غریبه ها، اندیشمندان  و حتی مخالفین.  .6

اهلل علیه و آله( و معصومین  هنگام  تاکید بر نشاط فردی و اجتماعی: چهره شاداب و خندان پیامبر )صلی .7

ور و شادی ایشان های یاران پیامبر و امام علی  با موالیشان جهت سر ها و مزاح ) شوخی مالقات یارانشان 

 در کتب سیره ضبط و ثبت شده است(.

ماندگان و اطعام ایتام، عیادت از  مقابله با آسیب های اجتماعی)کمک پیدا و پنهان به ضعیفان و در راه .1

 بیماران و...(

 اهتمام به ایجاد امنیت در زندگی، محیط شهر و... .1

همسایه احترام گذاشتن، و مقابله با مخل آسایش دیگران نشدن، به رعایت حقوق دیگران  از طریق  .12

 مزاحمان

اهتمام جدی در امر به معروف و نهی از منکر به منظور ارتقاء مقابله با زشتی ها  و آسیب های اجتماعی و  .11

 ترویج پاکی ها و خوبی ها به صورت عملی و کالمی

 مناسب و عطر و... معاشرت نیکو و احسن با دیگران از طریق پیشی گرفتن بر سالم، استفاده از لباس .12
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 ب(رهیافت هایی در زیبایی جسم شهر:

تالش برای حفظ  و پاک نگه داشتن مظاهر زیبایی های مادی مانند آسمان، دریاها، آب های زیر زمینی،  .1

 فضای سبز و جنگل ها و... به عنوان امانت های زیبا از خالقی زیبا به منظور نیل به زیبایی و کمال.

مبنای کالم ریالرآن و معصومین و سیره عملی آنها به عنوان اسوه حسنه وامام  ترویج بهداشت فردی بر .2

 مبین و همچنین  تبیین احکام طهارت وترغیب به اجرای آداب واجب و مستحب در نظافت شخصی

حفظ نظافت و بهداشت محیط از طریق توصیه های اکید بر نریختن زباله و آب دهان در معابر، حفظ پاکی  .3

 ن و جان و محل زندگی.و پاکیزگی ت

ترویج بهداشت اجتماعی  در زمینه پرهیز از رفتارهای غیر بهداشتی که سالمت جامعه را به خطر می  .4

 اندازد. 

 تاکید بر مصرف صحیح و بهینه و ترویج فرهنگ قناعت و صرفه جویی. .5

الیت های تالش برای آبادانی زمین و گسترش فضای سبز از طریق حفر چاه و غرس نهال و انجام فع .6

 کشاورزی بنا به سفارش قرآن و کالم معصوم.

سعی در ایجاد شهری با هویت، نما و شاخصه های دینی با احداث مساجد و مراکز تجمع دینی و  .7

 بزرگداشت مناسبت های مذهبی  و اهتمام به شرکت در نماز جماعت و جمعه، 

 

ئمه معصومین آن را قوال) آیات و روایات( و های فرهنگی مکتب اسالم است که ا هایی از آموزه اینها نمونه

شد و امام  النبی رعایت می ها و معیارها در مدینه فرمودند. این مالک عمال)سیره عملی( آن را ترویج و تبلیغ می

عاشقان حضرت علی نیز در مسیر پاسداری از حق و عدالت و تحقق جامعه و منشور اخالق علوی، طریق شهادت 

ما مسلمانان که داعیه پیروی از این بزرگواران را داریم؛ موظیم که به این  منشور اخالقی را برگزید و اینک 

 پایبند بوده و از جان و دل در عمل به آن   و ترویج اخالق محمدی و سیره علوی کوشا باشیم.

 نتیجه گیری 

گرفته است.و نه تنها در تعالیم تهوحیهدی هر دو نوع زیبایی هم محسوس و هم غیر محسوس مورد توجه قرار 

ههای مادی با طبههع زیبهاپههرور معنههوی  های این تجلهی زیبایههی محسوس، نکوهش نشده، بلکه به شباهت

اللّه هو جمال السرمدی و فی »استنهاد شده است. بو علی سینا رابطه این دو را بدین صورت بیان کرده است:
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جمال دائم و نهایی است و در طبیعت، زیبایی نهفته است که خداوند 1«طبیعه الجمال تکون الرغبه فی الحب

 شود. موجب رغبت و محبت به خداوند می

ها عبور نکند،  ورزی هستند، بلکه اگر کسی از این پل های مادی و زمینی و مجازی، نه تنها سزاوار عشق زیبایی

به مقصد حقیقی نخواهد رسید.یعنی زیبایی مراتبی دارد. اما جمال مادی وسیله عروج است نه هدف.گرچه 

های  گذرند و به هدف ها می ای دیگر از آن هکنند ؛اما عد های مقدماتی، محدود و ناقص توقف می ای در زیبایی عده

ورزی  کنند.در قرآن شریف، عشق رسند؛جایی که چهره و جمال الهی را مشاهده می های معنوی می عالی زیبایی

 های دنیوی به عنوان وسیله، به رسمیت شناخته و تأئید شده است.  به زیبایی

س و مادی که در قرآن و احادی، و یافته ها ی علم بنا براین در زیباسازی شهر باید به زیبایی های محسو

بشری که مغایر با مبانی و اصول مکتب اسالم نیستند؛ هم توجه کرد و البته باید همان طور که در مراتب و انواع  

زیبایی ذکر شد، بر آموزش و ترویج زیبایی های معقول و معنوی سفارش شده در کالم و سیره معصومین علیهم 

ترین درجات زیبایی برخوردار هستند؛ مانند: عفو زیبا ، صبر جمیل، جدایی و مفارقت زیبا ، ...  از عالیالسالم که 

 و همگی از رفتارهایی هستند که در منشور شهروندی بسیاری از کشورها برآن تاکید شده؛ همت بگماریم.

رشته ای و تطبیقی در موضوعات  می شود؛ تحقیقات میان پیشنهاددر پایان با توجه به مطالعات انجام گرفته 

زیباشناسی؛ مهندسی شهر و شهرسازی؛ اخالق فردی و اجتماعی )شهرنشینی(  در متون اسالمی )با تاکید بر 

سیره عملی معصومین علیهم السالم( و یافته های جدید علمی صورت گیرد. سپس با بررسی های توصیفی و 

اختی؛ الگوی مناسب زیباسازی برای جامعه ایرانی اسالمی تحلیلی و همچنین نیاز سنجی تخصصی و جامعه شن

در عرصه زیباسازی جسم شهر )شهرسازی، نماها و فضاهای شهری( و جان شهر ) فرهنگ و اخالق شهروندی( 

ارائه گردد. این امر نیازمند تعامل جدی شهرداری،حوزه های علمیه و مراکز دانشگاهی است و می تواند در قالب 

 مایش های مشترک تحقق یابد.پژوهش ها و ه

 

 

 

 

 

                                        
 5/91مشکواه، فصل  9
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 مدیریت زمان در نهج البالغه

 فاطمه سادات ابراهیمی

گسترش و ارتباطات كمی و كیفی، نرم افزاری و سخت افزاری و پیدایش تحوالت سریع جامعه شناسی و 

، جامعه شناسان و دست اندركاران سیاسی و سازمانی ، بهره وری از زمان را وارد حیطه توجه سیاست مداران 

نظری و عملی مدیریت نموده است، نقش زمان آن چنان در اذهان جدی شد كه حتی عده ای نسبت به هر چیز 

ثابت دچار تردید و تامل گردیدند و عده ای به باز بینی اعتقادات و اخالق و رسوم و احیانا ً بازنگری و روز آمد 

داختند ، لذا امروز زمان برای همه یک موضوع است و اگر چه به آن از یک زاویه كردن و یا رها كردن آن ها پر 

 آن سر وكار دارند. انگاه نمی كنند؛ ولی ب

 تعریف مدیرت زمان 

مدیرت زمان عبارت است از اگاهی به فن استفاده بهینه از زمان، داشتن دانش و مهارت الزم در این زمینه و  

انجام كار ها به طور اثر بخش و به موقع، كه بر خورداری از آن یکی از كلید های موفقیت است، مدیریت زمان 

 رسیدن به هدف های مورد نظر. یعنی بر نامه ریزی زمان ، فراهم كردن طرحی مناسب و دقیق برای

 زمان واقسام آن

 زمان در كالم بزرگان و سخنان و احادیث رسیده از ائمه به چند صورت بیان شده است:

یک معنای آن همان گذشت ساعات و لحظات شب وروز و ماه و سال است در پاره ای از سخنان امیر  -9

الدهر یخلق االبدان و یجدد » ، حضرت می فر مایند : المومنین ) علیه السالم (به این امر اشاره شده است

روزگار بدن ها « االمال و یقرب المنیه و یباعد اال منیه و یباعد االمنیه من ظفر به نصب ، ومن فاته تعب.

را كهنه می كند و آرزو ها را نوو جدید  می كند و مرگ را نزدیک و خواسته ها را دور می سازد ، كسی كه به آن 

 0بد خسته می شود ، كسی كه به آن نرسد رنج می برد.دست یا

معنای دیگر زمان در روایات ، عبارت از اوضاع حاكم بر جامعه و مقتضیات آن ، یعنی اگاهی از احتیا جات  -2

اعرف :» و نیاز های زمان ، و موقعیت ها و خصوصیات آن،حضرت علی ) علیه السالم ( در این زمینه می فر ماید 

آ شنا ترین مردم به احوال زمانه ، كسی است كه از حوادث و  «زمان من لم یتعجب من احداثه الناس بال

 2اتفاقات آن شگفت زده نشود.

                                        
 72نهج البالغه ، کلمات قصار ، ش  9

 52 32، ح  441، ص 2غرر الحکم ، ج  2
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معنای دیگر زمان آشنایی و آگاهی به روز ها و شب ها و سا عات خاصی است كه مورد توجه خداوند و  -3

لیله » عنایت  ر بو بی است كه خداوند می فر مایند: اولیای خدا می باشد ، مانند شب وروز قدر كه بسیار مورد 

 . 0شب قدر از هزار ماه بهتر است«  القدر خیر من الف شهر

ممکن است مراد دیگر از زمان ، موقع شناسی جهت انجام اقدام به هر كاری و یا ترک آن باشد ، یکی از -4

ع اقدام كردن است . حضرت در این زمینه می اسباب مو فقیت و پیروزی انسان در كارها ، وقت شناسی و به موق

و ایاک و العجله با االمور قبل اوانها ، او التسا قط فیها عند امکا نها ، او اللجاجه فیها اذا » فر مایند: 

از عجله در مورد  «هو او قع کل عمل مو قعه. تنکرت، او الوهن عنها اذا استوضحت ، فضع کل امر مو ضع

رسیده یا سستی در كار ها هنگامی كه واضح و روشن  است بر حذر باش ، وهر امری را در كار هایی كه وقتشان ن

  2جای خویش و هر كاری را به موقع خود انجام ده.

 اهمیت مدیریت زمان   

تمام فعالیت هایی كه به طور روزمره در موقعیت های مختلف انجام می دهیم تحت تا ثیر زمان است ، بدیهی 

زیرا زمان  ،اید در مورد گذر زمان ، چگو نگی استفاده و هدر دادن آن حساس و نگران  باشداست كه انسان ب

الفرصه » منبع بی بدیلی است كه اگر هدر برود ، جایگزینی نخواهد داشت، حضرت در این زمینه می فرمایند: 

ناسب بهره بر داری فر صت ها مانند ابر می گذرد پس، از فر صت های م «تمر السحاب فانتهزوا فرص الخیر

 3كنید.

در نظر امام ، زمان آن قدر در هویت و تحقق امور معتبر است كه آن حضرت ، با تعجب تقبیح آمیز ، از كسانی 

یر تضعون اُمّا قد فطمت و یحیون » یاد می كنند كه انتظار و قوع امری را دارند كه زمانش سپری شده است؛

، تمامی 4می خواهند مادری را بدوشند كه از شیر افتاده و بد عتی را زنده كنند كه مرده است. «بدعه قدامیتت

زمان مخصوص به خود را دارند، مانند؛ نماز،حج ، روزه و... كه الزم است هر كدام  ،احکام شرعی و تکالیف الهی

 در موقع خود به جا آورده شود.

 عناصر مدیریت زمان

 بر نامه ریزی  -9 

                                        
 3سوره قدر،آیه  9

 53نهج البالغه ، نامه  2

 21نهج البالغه / حکمت  3

 22خطبه  نهج البالغه/ 4
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است ، بر « بر نامه ریزی» از عناصر مهم مدیریت زمان كه نقش بسیارمهمی در بهره وری از زمان دارد  یکی

و یا تدوین و تعیین فعالیت هایی كه رسیده نامه ریزی عبارتست از انتخاب راه وروش مناسب برای بهتر به هدف 

 تا نیل به هدف را میسر سازد.باید در محدوده راه ها ودر چارچوب روش های مشخص شده انجام پذیرد  

 تقسیم مناسب وقت -2

در بر نامه ریزی برای كارهای مختلف باید وقت كافی و مناسب برای تمامی كار های مهم اختصاص یابد و هیچ 

باید بیش از ظرفیت هر زمان ، كاری را به آن اختصاص داد ، باید زمان را به گو نه ای ن  كاری از قلم نیافتد،

 :كه برای هر كاری وقت داشته باشیم واز كارهای مهم غافل نباشیم، حضرت در این باره می فرمایند تنظیم كنیم

ن نفسه و بین لذ یالث ساعات فساعه یناجی فیها ربه و ساعه یرم معشه و ساعه یخلی بللمومن ث» 

تها فیما یحل و یجمل و لیس للعاقل ان یکون شا خصاً اال فی ثالث مرمه لمعاش او خطوه فی معاد او 

مومن را سه ساعت است ؛ ساعتی كه در آن با پرور دگارش به راز ونیاز است و ساعتی كه « لذه فی غیر محرم 

 و نیکو با لذت نفس دمساز است.در آن زندگانی خود را كار ساز است و ساعتی كه در حالل 

 موانع مدیریت زمان

عوامل زیادی وجود دارد كه فرد را از مدیرت صحیح  زمان خویش باز می دارد و موجب كاهش كارایی و اثر 

بخشی او می گردد كه از آن جمله می توان به اهمال كا ری ، به تاخیر انداختن كار ها و تردید و دو دلی اشاره 

 كرد.

 ودودلی تردید -9

یکی از عوامل مهم برای موفقیت، قاطعیت در اجرای تصمیم ها و برنامه ریزی از پیش تعیین شده و پرهیز از 

تردید و دودلی است ، اگر برای انجام كاری ، با تفکر و بر نامه ریزی و رعایت اولویت ها عمل كنیم ، تردید در 

جب هدر رفتن وقت و عدم مدیریت صحیح زمان گردد، در اجرای آن هرگز نبوده زیرا چنین تردیدی می تواند مو

روایتی از امام علی ) علیه السالم ( چنین آمده است كه اگر از انجام كاری ترسیدی خود را در آن قرار ده ، زیرا 

 ترس از كار ، پیش از انجام آن موجب دل نگرانی و اتالف وقت می شود.

 اهمال کاری  -2

مدیریت زمان به تاخیر انداختن بی مورد كار ها و به تعبیر دیگر سستی و اهمال در یکی از موانع جدی در 

 امور است كه موجب می شود سر مایه گرانبهای عمر  هدر رفته  واسباب هالكت آدمی  فراهم شود .
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 آثار اجتماعی عدم رعایت مدیریت زمان

ما تاخیر در قرارهاست با وجودی كه در  :یکی از وجوه نازیبا در تعامالت انسانی بدقولی و خلف وعده-9

مکتب ما وقت شناسی بسیار اهمیت دارد اما متاسفانه پای بندی به زمان قرار و وقت شناسی كمتر مورد عنایت 

 .گیرند قرار می

 .عدم رعایت اولویت ها و هدفمند نبودن فعالیت ها منجر به بروز بی نظمی می شودبی نظمی در امور: -2

ست رفتن توانمندی و استعدادهای دعدم مدیریت صحیح وقت موجب از نات و استعدادها:اتالف امکا -3

 .انسانی و امکانات مادی می شود

از جمله مهارتهای مدیریت زمان تقسیم اهداف به هدف های جزئی و ناکامی در دست یابی به اهداف: -4

عمل را ساده تر می نماید درغیر این صورت  كوتاه مدت است این امر هم انگیزه را افزایش می دهد و هم اقدام و

 هدف دست نیافتنی می شود .

از مجموع آن چه گذشت، روشن شد كه بر ما الزم است تا با انتخاب سعادت اخروی به عنوان هدف اصلی 

ریزی صحیح كار ها ،ضمن پر داختن به امور دنیوی ، تمام همت خویش را مصروف آخرت كنیم  خویش، با برنامه

ه لحظه های عمر خویش را به طور حساب شده خرج كنیم و به آسانی آن را در امور باطل هدر ندهیم كه و لحظ

 موجب پشیمانی آخرت خواهد شد.
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 البالغه نهج در خویشتن بر مدیریت 

 معصومه اردكانی زاده ، فهیمه السادات حسینیان

و در اصطالح به معنای  دیگر انجام می دهدمدیریت در لغت به معنای اینکه خدمتی را شخصی برای شخص 

اینکه شخصی به عنوان نماینده امر گروهی را به عهده بگیرد و آنان را سرپرستی نماید. در سخنان امام علی 

)علیه السالم( مفهوم مدیریت به كار برده شده است و خود واژه مدیریت به كار نرفته است، واژگانی چون تدبیر ، 

است. اندیشه های مدیریتی امام علی )علیه السالم( نه تنها در جهان اسالم  سروری و سیاست فرماندهی، سرور و

باشد. امام )علیه السالم( در مدیریت فردی  بلکه در میان تمام اندیشمندان غرب و شرق زبانزد و ارزشمند می

، شادی زیاد و در یک  بیشتر بر نظم بخشی ، سازماندهی و هدفمندی امور فردی چون زندگی ، غلبه بر خشم

بیان غلبه بر خویشتن تاكید می كند. یک انسان در امور خودش زمانی می تواند موفق باشد كه اول از همه با 

طبیعت خودش و سازمان بدنش و اینکه چه اموری باعث حركت و چه اموری باعث سست شدن اراده و 

نمی باشد . شناخت  ر بس مشکلی است اما غیر ممکنم كااش می شود آشنا شود .البته رسیدن به این مقا انگیزه

 ماهیت وجودی انسان از طریق قرآن و سنت امکان دارد .

در نگرش انسانی امام )علیه السالم( هدفمند بودن نظام هستی و اینکه خداوند تعالی این جهان را تصادفی و 

دگی خود مدیر خوبی باشد تا بتواند با بیهوده نیافریده اند نقش محوری دارد. این انسان است كه باید در زن

سیاست و تدبیر عالی خود زیبایی های جهان تکوین را درک نماید و بر درجات خود یکی پس از دیگری بیفزاید 

و به درجه كمال برسد . بدیهی است نیل به مقام انسان كامل و مراحلی دارد كه مهمترین راه آن خودشناسی و 

 « بهترین راه خدا شناسی ، خود شناسی است » زرگان فرمودند : خودسازی است همان طور كه ب

 خودسازی و خودشناسی

وجود انسان به عنوان یک حقیقت محض دارای ابعاد و جهات گوناگونی می باشد كه از ماده ای بی درک و 

انسان : » پس همان طور كه منطقیون می گویند. ده و به جوهر مجرد منتهی می گرددشعور به نام خاک آغاز ش

دارای خود جسمانی، نباتی، حیوانی و خودانسانی است، اما تمام اصالت ها چه در قرآن و چه در سنت به خود 

انسانی داده شده است ، همان طور كه در قرآن كریم خلقت انسان را بیان می كند كه از ماده بی روح و بی 

رساندیمش و در آخر خداوند به خود «ن روحی نفخت فیه م» ارزش به نام خاک او را ساختیم تا به مرحله 

و این روح ملکوتی انسان است كه نزد پروردگار آنقدر ارزش دارد 0« فتبارک اهلل احسن الخالقین» گوید :  می

                                        
 94-93مومنون  9
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تا جایی كه خداوند به فرشتگان بارگاهش دستور می دهد بر او سجده نمائید چون او اشرف مخلوقات می باشد ، 

تعجب می كنم از كسی كه برای یافتن گمشده اش تالش » ی )علیه السالم( می فرمایند : همان طور كه امام عل

  0«می كند در صورتی كه نفس انسانی خویش را گم كرده و درصدد یافتن آن نیست 

انسان در جهان تکوین باید بتواند بر خویشتن خود مدیریت كند تا همچون اسب سركش به هركجا سر نکشد 

 در دستان خود محکم نگه دارد و تقوا و این مدیریت را برای انسان میسر می كند.و افسار آن را 

 ضرورت تقوا یا مدیریت بر نفس

روند  آن كسی كه بهشت را پیش روی خود دارد در تالش است برخی از مردم به سرعت به سوی حق پیش می

در آتش جهنم گرفتار است .چپ و  كه اهل نجاتند و بعضی به كندی و امیدوارند و دیگری كوتاهی می كند و

راست گمراهی و راه میانه جادة مستقیم الهی است كه قرآن و آثار نبوت آن را سفارش می كند .در مکتب اسالم 

تقوا از یک موقعیت بسیار ممتاز برخوردار است و جایی كه قرآن كریم متقین را از مؤمنین متمایز شمرده اند ، 

و «2 کماد اهلل اتقونان اکرمکم ع» ش انسان ها را در تقوا می داند و می فرماید: قرآن كریم مالک كرامت و ارز

از پاداش های بزرگ، بهترین توشه تقوا و وعده بهشت را برای متقین ذكر می كند. هم چنین در نهج البالغه تقوا 

 3«ق قرار دارد . تقوا در رأس همه اخال» به عنوان رئیس اخالق و بزرگترین وسیله سعادت معرفی شده است:

همانا تقوا داروی شفابخش بیماری و اصالح كننده فساد و پاک كننده » می فرمایند: ( علیه السالم) امام علی

آلودگی های نفس و جال دهنده پرده های دیدگان و آرامش بخش اضطراب درونی و روشن كننده تاریکی های 

كه می توان بر خویشتن خویش مدیریت و نفس را مهار پس تقوا یک امر مثبت و ایجابی است 4«شما می باشد.

 كرد.

 تقوا و بیداری دل

تـقوا در لغت به معنای نگه داشتن آنچه از اذیت و ضرر می رساند و در عرف و شرع به معنای خویشتن داری 

ا الذین یا ایه:» از گناه می باشد. در قرآن كریم سفارش خداوند برای سعادت دنیا و آخرت در گرو تقوا است 

انسان باید بتواند مدبرانه بر نفس خویش مدیریت كند و از هر راهی كه می تواند 5«آمنوا اتقوا ... حق تقاته 

خود را آماده كند برای خودسازی و زمانی می تواند مدیر موفق بر نفس خویش باشد كه خود را خوب بشناسد 
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انست مدیـریت بر جسم و جانش كند و هرگز در جامعه اما هنگامی كه نتواند خود را بشناسد مطمئناً نخواهد تو

 مدیر موفق نخواهد بود .

یک انسان حقیقی باید بتواند بر نفس خویش در برابر مصائب و سختی ها و بالهای ناگوار مدیریت كرده و 

حانی نان را به عنوان یک هدیه یا نعمتی از جانب پروردگار خود بداند و اینکه شاید این امر سخت یک امتآ

ع و فزع زیادی در این راه او را از تقوا در دین باز می دارد و زباشد كه از جانب خداوند برای او آمده است و ج

صبر نسبت » ایمان خویش را در این راه نباید از دست دهد ، همچنان كه امام علی )علیه السالم( می فرمایند : 

 0« ایده ندارد و ایمان بی صبر نیز نتیجه ای ندارد . به ایمان همچون سر است در مقابل تن ، تن بی سر ف

 احتیاط و میانه روی 

اید در راهی كه ترس گمراهی می رود قدم گذارد بلکه یک انسانی كه در راه تهذیب نفس روبه بانسان متقی ن

همیشه بداند رو جلو می رود باید همیشه اعتدال و میانه روی را در كار خویش به مثابه كلید راهش قرار دهد و 

اگر در هر امری ولو خداپرستی افراط زیاد داشته باشد به جایی نخواهد رسید و از راهش باز می ماند ، دستور 

در مورد ترک كارهای شبهه ناک و عبور از مسیرهایی كه احتمال » امام علی )علیه السالم( این است كه 

كه کم می كند به دفع ضرر محتمل در امور مشتبه گمراهی در آن است ارشاد به حکم عقل است ، زیرا  عقل ح

 2« احتمال ضرر است . 

 وقت شناسی

مدیری در اداره خویشتن موفق است كه قبل از آنکه اتالف وقت مایه پشیمانی او شود آن را غنیمت شمارد 

راین فرصت های و فرصت ها می گذرد ، همانند عبور ابرها ، بناب» همان سخن معروف امیرمؤمنان )علیه السالم(: 

 3«خوب را غنیمت شمارید . 

اگر انسانی پرهیز از گناهان داشته باشد و مراقبت از نفس خویش را یکی از مهم ترین كارهای خود بداند به 

مرحله ای می رسد كه آنچه را با گوش جسم نمی شنود و با چشم بینا نمی بیند با گوش و چشم دل می شنود 

روشن می گردد، البته این عمل بسیار دشواری است كه انسان تقوا پیشه سازد ولی  و می بیند و چراغ دل برایش

اگر همین انسان بتواند بر جسم و هوای نفس خود مدیریت كند به همان پاداش بزرگی خواهد رسید كه امام 

 علی )علیه السالم( فرمودند و همچون متقین در صفوف بهشت جایگاهش می شود .
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 یاد خدا 

از راه هایی كه برای خودسازی سفارش می شود ، و تثبیت تقوا و مدیریت برنفس یاد خدا است . یکی دیگر 

انسان در هیچ لحظه از زندگی نباید از یاد خداوند غافل شود زیرا غفلت از معبود یگانه موجب بدبختی و 

أال بذکر اهلل » یند : سرگردانی می شود كه عواقب خوبی را به سرانجام نمی رساند خداوند در قرآن می فرما

انسان باید قلب خود را با یاد خدا آماده كند برای رسیدن به مرتبه قرب الهی و نفس خویش 0« تطمئن القلوب

را با زهد و پرهیزگاری آماده سازد تا در حین راه دچار گرفتگی نفس نگردد و بتواند راهش را با خیال راحت طی 

 نماید .

 موعظه پذیری انسان

جودی است كه طبعاً موعظه و نصیحت را دوست ندارد اما اگر جایی این نصیحت و موعظه درست و انسان مو

به جا به كار برده شود هر انسانی آن را دوست می دارد اما اگر بی جا و مناسب باشد هرگز آن را قبول نخواهد 

 كرد حتی با كتک و به زور و اجبار .

آگاه باشید ! آن كس كه به خویش كمک نکند و واعظ و مانعی از درون » به فرموده امیرمؤمنان )علیه السالم(:

 2«برایش فراهم نگردد از دیگران واعظ و مانعی نخواهد بود . 

 ن گام خودسازییغفلت اولین و اساسی تررهایی از

برای پیمودن هر یک از مراحل خودسازی بیش از هرچیز آگاهی و زائل شدن غفلت الزم است، انسان بیدار 

تواند در مبدأ و معاد خویش اندیشه كند و نواقص عمل خویش را در مقایسه با مقصدش دریابد ، پس هر  یم

كس بیاندیشد و اعمالی را كه انجام داده با هدف خلقتش معارض یابد باید عزم كند .سمت و سوی حركتش را 

وز به محاسبه بپردازد و عمل خود به سوی مقصد حقیقی متوجه سازد او باید پس از مراقبت كافی در پایان هر ر

را با شرط هایش مقایسه كند ، محاسبه موجب شناخت كاستی های گذشته می شود و چون با یادآوری محاسبه 

 دقیق خداوند همراه شود منشأ تعلیم عزم و قرار دادن شروط تازه خواهد شد .

 زمان خود سازی 

گی واجب است و در هیچ لحظه ای از عمر نباید آن را خودسازی به عنوان یک فریضة عقلی در همة ادوار زند

ترک گفت زیرا وعید پروردگار وحشتناک و وعده های نعیم او بسیار بزرگ است . روایات نیز به ما اطمینان 
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دهند كه دوره نوجوانی و جوانی بهترین سالهای خودسازی است ، گواهی عقل به دشوار بودن خودسازی بس از  می

بودن آن در دورة نوجوانی و جوانی از آن روست كه خودسازی متوقف بر شناخت ایمان و عمل  دورة جوانی سهل

 است و آموختن در سنین پایین آسانتر است .

 مراحل خودسازی

 دربارة مراحل خودسازی عارفان مسلمان منازلی را شناسایی و معرفی كرده اند ، مراحل گوناگون خودسازی را

نامند و در آثار مختلف عرفانی از حدود سی تا صد مرحله را ذكر كرده اند و برخی از می «مراحل سلوک»عارفان 

 آنان این مراحل پر شمار را در چهار مرحله كلی تقسیم كرده اند :

مطابق ساختن اعمال و ظواهر خود با آداب شرعی ، یعنی انجام دادن واجبات و ترک محرمات و عمل به  .0

 مرحله را تجلیه جال دادن نامیده اند . مستحبات و ترک مکروهات ، این

 پیراستن باطن از رذایل نفسانی و خارج شدن از اطاعت شهوت و غضب، این مرحله را تخلیه خوانده اند . .2

آراستن باطن به فضایل و كماالت معنوی و تخلق به اخالق و صفات الهی، این مرحله را تحلیه )آراستن(  .3

 گویند . می

در شهود حق ، این مرحله را فنا می نامند و آخرین منزل سلوک است و هر یک از فانی شدن روح از خودی  .4

 0منازل چهار گونه در درون خود مراحل و منازلی دارد
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 های اجتماعی از دیدگاه  نهج البالغه سیبآو مولفه های مقابله با  مبانی 

 محمد اسماعیل زاده

است به خوبی  كه آن حضرت در مقاطع مختلف به كار بستههایی  مطالعه در تاریخ حکومت علوی و سیاست

اهتمام و توجه ویژه ای به مقوله مقابله با آسیب های (، لیه السالمبیانگر این موضوع است كه امیرالمؤمنین)ع

 مبارزه با بی عدالتی به عنوان مهم ترین آسیب اجتماعی در حکومت علوی است بدون تردید .اجتماعی داشتند 

عدالت، هدف  كرد. پس حکومت اسالمی تلقی اجتماعی را می توان به عنوان بزرگترین هدف از تشکیل عدالت

  .استدر عرصة سیاست و حکومت  های فکری و اجرایی غایی تمامی تالش

 مفهوم عدالت

عدل یعنی  :0((عطاء المرء ماله و اخذ ما علیهالعدل: االنصاف و هو ادر تعریف لغوی عدل آمده است))

لیه او هر آنچه كه باید گرفت بگیری . امام علی )ع اف و این كه به هر فرد آنچه اختصاص به او دارد بدهی و ازانص

عدالت، آن است كه هر چیزی در جای  ((:العدل وضع کل شیء موضعه( در این زمینه می فرماید ))السالم

 بر اساس مفهوم حق پایه ریزی شده است،  عدالت ، ( لیه السالم)ع قرار گیرد.در دیدگاه امام علی خودش

( حقوقی كه انسان بما هوانسان داراست. به دلیل تساوی تام و تمام انسان ها در انسانیت، حقوق و 0

مبتنی بر این حقوق عبارت است از اعمال و اعطاء بالسویه این  عدالت .برابر است اختصاصات انسانی آن ها نیز

  .حقوق به انسان ها

كه انسان به جهت عضویتش در اجتماع داراست، منشا این حقوق اعتباراتی است كه عقال برای ( حقوقی 2

مبتنی بر این حقوق، اجرای بالسویه  عدالت .می كنند و نمونه بارز آن وضع قوانین است اداره جامعه تاسیس

  .قانون است

. همچون حق برخورداری از حقوقی كه افراد به دلیل تالش ها و اختصاصات فردی خود كسب می كنند (3

در اینجا دیگر اعطای بالسویه نیست، بلکه اعطای یک جانبه حقوق به صاحبان  عدالت البته محصول كار و تالش،

 .حقوق است

 عدالت از دید گاه اسالم 

نجاست كه هیچ قانونی در نظام اسالم نیست، مگر این كه از عدل سرچشمه آاهمیت عدالت در اسالم تا به  

عدالت از دید اسالم دو جهت است اول  این كه زندگی اجتماعی در بشر تکامل یافته نیست و  نیاز بهباشد. گرفته
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دوم  از این جهت  .تکامل را هموار می سازد و هم در نهایت، مقصود این تکامل است است كه هم راه عدالت این

اشته واین با رعایت حقوق دیگران تطابق ندكه رفتار بشر تحت تاثیر خواسته های درونی اوست و این خواسته ها 

 هیچ امری در اسالم نیست مگر .در خالف جهت آن است. اصوال در اسالم عدالت مبتنی بر ایمان است غالباً كه

 .در حیات اجتماعی بشر است عدالت اینکه هدف آن تحقق

 (لیه السالم)عجایگاه عدالت از دیدگاه امام علی

 .هاست عدالت، رأس و هستة اصلی وبه مثابه شیره ایمان وسرچشمه همه  خوبی،(الملیه الس)عدر نگاه امام علی

 )العدل رأس االیمان و جماع االحسان.(

جود، كاری عارضی به نفع خاصگان. پس عدل،  المنفعه است. اما ای عام عدالت، سیاستگذار و تدبیركننده

منبعث از حقوقی است كه  در عرصه مدیریت عدالت علوی نقطه اصلی ثقل و تکیه گاه.شریفتر و افضل است

انسان ها به دلیل انسان بودن و به دلیل عضویت در اجتماع، از آنها برخوردارند. تساوی در حق حیات و تساوی 

 اجتماعی اند. عدالت آزادی از مصادیق مهم در

تواند تعادل اجتماع را  آن اصلی كه می( لیه السالم)عنظر علی از:در این زمینه می گوید  استاد شهید مطهری

است، ظلم و  عدالت نگه دارد، به پیکر اجتماع سالمت و به روح اجتماع آرامش بدهد حفظ كند و همه را راضی

راضی و آرام  ،نفع او ستمگری می شود جور و تبعیض قادر نیست، حتی روح خود ستمگر و روح آن كسی كه به

در عدل  مى فرمایند كه( لیه السالم)عزیرا حضرت على  .شدگانپایمال  تا چه رسد به ستمدیدگان و ،نگه دارد

او را در تنگنا قرار مى دهد، ظلم و ستم بر او تنگ تر خواهد  عدالت وسعت و گشایش است و كسى كه اجراى

 آمد!

 راهبردهای امام علی )علیه السالم( برای تحقق عدالت

 وقانون گریزی مقابله با تبعیض -9

استفاده و  همگان دربرابر قانون ولزوم  یبرابر( لیه السالم)عازجنبه های بارز در سیمای حکومتی امام علی 

مال از آن خداوند است و بین شما به  لذا می فرمایند:بهره مندی متساوی همگان ازسرمایه های ملی است. 

قیامت بهترین اجر  برای متقین در روز تساوی تقسیم می شود هیچ كس در این تقسیم بر دیگران برتری ندارد و

كه  حق مردم بر والی عبارت از  می فرمایند:و ثواب خواهد بود. خداوند دنیا را اجر و ثواب متقین قرار ندادامام 

اساس 0 خیرخواهی مردم بکوشد كه حاكم اموال عمومی را به مصرف مردم برساند و در تعلیم و تادیب و است این
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آرمان زندگی  یک پست و مقام دنیوی كه اشباع كننده حس جاه طلبی و به عنوان هدف و ،كلی درحکومت امام 

خوكی كه در دست انسان جذامی   او نبود چراكه ان بزرگوارآن را پشیزی نمی شمارد، آن را، حتی از استخوان

ش یعنی ا و واقعی ن  را در مسیر اصلیآمی شمارد، تنها  حکومت و زعامت را می خواست كه  باشد، بی مقدارتر

 و احقاق حق و خدمت به اجتماع باشد  عدالت وسیله ای برای اجرای به عنوان

 و مقابله با طایفه ساالری و جناحی عمل کردناصل شایسته ساالری رعایت  -2

 هر كاری احتیاج به لیاقت و استعداد خاص همان كار را دارد و تنها چنین مدیریت و اساساً در دست گیری 

عدالت، شایستگی نشستن بر مسند انجام چنین اموری را دارند. در عین  و صاحبان استحقاق بر سبیلمستحقین 

ها و مراتب عالی از  دانش ترین فرد، در كسب موقعیت ورع و با ایجاب می كند كه تواناترین و با عدالت حال

لناس بهذا االمر اقواهم علیه و یا ایها الناس! انِّ احق ا :سایرین اولی باشدبر این اساس بود كه می فرمود 

 .به خالفت كسی است كه بدان تواناتر باشد و در آن به فرمان خدا داناتر سزاوار ا:همان0اعلمهم بامراهلل فیه

می بایست عهده  عدالت علوی ایجاب می كرد هركسی با توجیه موقعیت و مقام درونی و تخصص و شایستگی

حکومتی امام علی)علیه السّالم( به قدری  گزینش یاران در سیستمدار پستی در همان سطح شود. این نحوه 

فت حکومت كارگزارانش آآفه االعمال.. العمال: (كارگزارانش را به صفرمی رساند دقیق بود كه امکان خطا و اشتباه

مقتضیات  توجه به به اصل لیاقت و كفایت سیاسی در كنار  تدبیر، تجربه وكارآمدی اشخاص با است( حضرت

  مکان سخت معتقد است. زمان و

   با متخلفانقاطع  برخورد  -3

تعدی و تجاوز و  ( با صراحت از همگان و علی الخصوص مومنین  می خواهد كه در مقابللیه السالمامام)ع

آن مخالفت نموده و از آن بیزاری جویند و چنین  اعمال خالف بی تفاوت نبوده و با قلب و زبان و حتی شمشیر با

 .قلبی می داند مایه هدایت و یقینعملی را 

 ارزیابی دقیق و به دور از سالیق مشخص به همراه تشویق و تنبیه -4

ن اهتمام داشت این بود كه  میزان كار كارگزاران و كارمندان حکومت باید به طور دقیق آ كه امام بر روی آنچه

درمورد عموم به نحو  ی قرارگیردوعدالتسلیقه های شخصی و گروهی بلکه برابر قانون مورد ارزیاب و بدون اعمال

هریک از كاركنان، حس مسئولیت و  ابتکاری  یکسان رعایت شود. این كار موجب می شود چنان كه از سوی

مورد تکریم و تشویق قرارگیرند و بالعکس، چنانچه  ،سودمند باشد مشاهده شود كه برای نظام وپیشرفت جامعه
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و  سطوح مدیریت جامعه مشاهده شود، بدون هیچ مالحظه ای، تنبیهكسی در هریک از  تخلف و تخطی توسط

 .مجازات اعمال گردد

 مقابله با غلط های مصطلح و خطاهای رایج -5

، اصلی است كه به هیچ عنوان تخصیص مقابله با آسیب های اجتماعی رایج ازمجموعه رفتار امام بر می آید كه

. از این روست كه از منظر آن امام است  همین اصول  ایبردار نیست. حکمت حکومت در نگاه امام تنها اجر

 .حکومت ولو در موارد نادری، اگر به ظلم آلوده شود فلسفه وجودی خود را از بین برده استهمام)علیه السالم(

كه حقی در پرتو آن اقامه شود و یا از  حکومت به اندازه لنگه كفشی ارزش ندارد مگر آن (علیه السالم)نزد علی 

از دیدگاه ایشان مهم ترین چالش و اسیب فرا روی حکومت بی عدالتی است . از این لی باز داشته شود. باط

 كه به موضوع در اندیشه هاى مکتوب و غیر مکتوب موجود در ادبیات عرب و اسالمى، اولین كسىروست كه 

روست كه تمامی مواردی كه به از این ( بوده است. لیه السالمنگاه ژرف و عمیقی داشته، حضرت على )ع عدالت

ان آنهارا عنوان معضل اجتماعی از آنها نام برده شد به نحوی در ارتباط با مقوله عدالت مطرح می باشند و می تو

در صورتی كه از طریق راهبردهای علوی جامعه ای از عدالت عدات در جامعه بیان و تبیین كرد، در قالب كلی

قی ها، ناهنجاری های رفتاری ، زشتی ها از آن جامعه دور می شود و طبق اجتماعی برخوردار گردد. بد اخال

 وعده قرآن آن جامعه وسط و الگو شده و زیبایی منش و رفتار افراد آن چشمگیر خواهد شد .
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 یازده گام برای ارتقاء کیفیت زندگی از دیدگاه امیر المومنین ) علیه السالم(

 سمانه آقابالی

انسان موجود اجتماعی است به ویژه در عصر ما نیز پیشرفت فراوان تکنولوژی روابط اجتماعی  چنان وسعت و 

نزدیکی پیدا كرده است كه با صرف كم ترین زمان و انرژی می توان با دور دسترین مناطق جهان ارتباط برقرار 

مهم ترین نیاز های روز جامعه ما می باشد  كرد ، در این میان باید گفت اصالح روابط افراد جامعه خود یکی از

كه بر ای نیل به آن ،ابتدا باید روابط خود فرد با خویشتن  وزندگی شخصی خود اصالح شود تا رابطه ی وی با 

 . شوددنیای بیرون نیز به تبع آن اصالح 

زندگی كردن به های  و یکی از رسالت های آن آموزش مهارت یکی از دغدغه های دین، رضایت از زندگی است

پیروان خویش است .زندگی در اندیشه دینی مزرعه ی آخرت و خاستگاه رسیدن به كمال اخروی است ، به 

جهت جایگاه مهمی كه رضایت از زندگی در تکامل معنوی انسان دارد ، اولیای دین آموزه های فراوانی در این 

مرز های مجازند كه انسان می تواند آن ها را انجام  –واجبات دینی و حدود الهی –زمینه فرموده اند.فرائض الهی 

دهد و بیش ازآن اگر پیش برود مانند كسی است كه از خط مرزی عبور كرده كه دستگیر و مجازات شود ، 

 شکستن حرمت ها یعنی كار های حرام را انجام ندهد و یا در كار های واجب كوتاهی نکند.

 راه های با ال بردن کیفیت زندگی  

 ام فرائض الهی و دوری از محرماتانج .0

بر اساس آموزه های دینی و به فرموده امیر المومنین ) علیه السالم ( اولین راه اصالح روش زندگی انسان ، 

 ن از نعمت های حالل است .دروی آوردن به فرائض الهی و دوری از رذائل ، كه خداوند حرام كرده و لذت بر

  کنترل و مدیریت احساس .2

زندگی، بستر موفقیت و كامیابی برای هر فرد می باشد ، بدون رضایت مندی امکان پیشرفت و  رضایت از

موفقیت وجود ندارد ، بسیاری از افرادی كه به امکانات خوش بختی دست می یابند ، احساس خوشبختی را 

رضایت از تجربه نمی كنند و بر عکس ، بسیاری از كسانی كه فاقد امکانات خوش بختی اند ،از احساس 

 یزندگی بر خور دار هستند به جرات می توان گفت میان تمکن مالی و رضایت از زندگی رابطه علت و معلول

 بر قرار نیست.

 شناخت ماهیت دنیا .3

شرط یافتن و پیدا كردن ، شناخت است، كسی كه در جستجوی خوش بختی و رسیدن به شاد كامی و 

ی می گردد، دنیا را آنگونه هست باید شناخت برای رسیدن به رضایتمندی است ، باید بداند دنبال چه چیز
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احساس شاد مانی ، الزم نیست واقعیت های سخت و تلخ زندگی را انکار كنیم، با تفکر واقع گرا نیز می توان 

دنیا «  یغر ها و لم تخلق لنفسهالالدنیا خلقت » به شادمانی و رضایتمندی رسید.حضرت می فرمایند : 

 0فریده نشده بلکه برای آخرت است .برای دنیا آ

 راضی به رضای خدا بودن  .4

امام علی)علیه السالم( بر این اصل تاكید دارد كه اگر كسی دنیا را آنگونه كه هست بشناسد ، از سختی 

های آن اندوهگین نمی شود، در واقع حضرت می فرمایند اگر دنیا شناسی تان واقعی باشد ، با وجود سختی 

اقرار به وجود آن ها باز هم احساس ناراحتی به شما دست نخواهد داد، آموزه های زندگی ساز های آن و با 

دین ، انسان را به گونه ای تربیت می كند كه در اوج سختی ها و در عمق گرفتاری ها نیز نا امید و افسرده 

ی ، سخت گریزان انسان موجودی است كمال گرا و هدفمند كه از بیهودگی ، بی معنایی و بی هدفنشود،

است از این رو اگر زندگی معنا و مفهومی نداشته باشد، زنده ماندن ، ارزشی نخواهد داشت .عده ای از افراد 

بشر، از آغاز، معنایی برای حیات نمی یابند و زندگی را هیچ وپوچ می دانند، اینان نمی دانند برای چه به 

فرینش را هدفمند می دانند ونه هدفی برای خویش دارند، تا دنیا آمده اند و برای چه باید زندگی كنند نه آ

ی توانیم به نتیجه  مطلوب برسیم اگر انسان به خاطر خدا عنای واقعی زندگی را درک نکنیم نمزمانی كه م

زندگی كند ، به خاطر او تالش كند از حیرت و سرگردانی  در می آید  بر خود می بالد و احساس رضایت 

 ی كند.مندی و خشنودی م

 پذیرفتن واقعیت و اقتضا ئات  دنیا .5

بشر خواسته هایی داردو دنیا هم اقتضائاتی ، خواسته های بشر بر محور دوست داشتن می چرخد ، این 

یک اصل است و افراد در این كه چه چیزی را دوست دارند متفاوت اند اما در این كه آن چه را دوست دارند 

خود را دارد ، اما بنابر قانون  ی ه انسان انتظار محقق شدن خواستهیکسان هستند ودر این صورت است ك

و با اقتضائات  اقتضائات دنیا، برخی امور ممکن اند وبرخی نا ممکن ،ودر حقیقت ما باید آن چه را ممکن است

؛ دیگر مایوس  با از دست دادنشزندگی هماهنگ است ، بخواهیم در این صورت آن چه را كه خواستیم 

هر گاه آن چه  «اذا لم یکن ما ترید فال تبل کیف کنت :» نخواهیم شد. حضرت در این باره می فر مایند 

 2نشد ، آن چه را هست ، سخت مگیر. را خواستی
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 دنیا منزلگاه موقت است  .6

جا به دنیا دنیا و زندگی دنیوی انسان اصالت ندارد و همه انسان در آن تعریف و معنا نمی شود ما این 

ففی الدنیا حییتم » در این باره می فر مایند: (آییم اما برای دنیا آفریده نشده ایم، امام علی)علیه السالم می

نند كاستی ها و آفریده شدید .) كسانی كه نمی توا در دنیا حیات یافتیدو برای آخرت «ولالخره خلقتم

معنایی جز زندگی دنیا  برای آنانانندو حیات سختی های دنیا را تحمل كنند ، دنیا را همه چیز می د

ندارد،برای این كه زندگی آسوده در این دنیا داشته باشیم باید خود را در این دنیا بسان مهمانی بدانیم كه از 

گیرد  ناشی از تفکر است ، احساسات و عواطف ما آن گونه شکل می ما خانه مهمان كوچ خواهد كرد .احساس

احساسات مثبت و منفی ، نتیجه مستقیم افکار ند، بدون داشتن افکار غمگینانه نمی كه می اندیشیم همه 

توان احساس غم كرد یا بدون داشتن افکار خشمگینانه نمی توان احساس خشم كرد،معموالً ارزیابی افراد 

رت مختلف از یک رویداد یکسان نیست و علت این انتخاب ، تفاوت در نگرش های متفاوت افراد است . حض

خوشی یا ناخوشی دنیا ماندگار نباشد ودر آن چه در گذرد گویی اصالً » فر مایند :  می علی)علیه السالم(

 .« نبوده است 

مهم ترین و بزرگ ترین رویداد بشر ، زندگی دنیا است ، زندگی در دنیا اولین تجربه ای  ا ست كه بشر به 

یاد دارد و انسان هستی و وجود خود را با زندگی در این دنیا یافته است به فرموده پیامبر دنیا مزرعه آخرت 

ه آن دل بست ، به فرموده امیر بیان : است اما باید یاد آور شد كه دنیا فانی و زود گذر است و نباید ب

«  الدهریخلق االبدان و یجدداالمال ویقرب المنیه و یبعد االمنیه من ظفر به نصب و من فاته تعب»

، آن كه دنیا را  وآرزو ها را دور گرداندروزگار بدن ها را بفرساید و آرزوها را نو گرداند و مرگ را نزدیک كند 

  0كه از دستش دهد ، سختی كشد.و آن چنگ آرد به رنج افتد 

دنیا زود گذر است و تا انسان چشم باز كند ، خود را در سرا بی می بیندكه هیچ  چیز از امور دنیا یی در 

شود و نه به خاطر از دست دادن چیزی  چیزی سر مست می ننه از به دست آورد انساندست او نیست  

اهل 2«اهل الدّنیا کرکب یسار بهم و هم نیام» مایند:می فر  ناالن می شود.حضرت علی ) علیه السالم(

دنیا  مانند كاروانی هستند كه ایشان را می برند در حالی كه خوابند.یکی از علل ناراحتی و نارضایتی از 

را  خانه ی خود و منزلگاه همیشگی خویشتن دانستن است ، هنگامی كه انسان از این حقیقت  زندگی ، دنیا
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غافل نباشد و بداند كه خانه ی دنیا موقتی است و هیچ مالکیتی نسبت به آن ندارد ، احساس رضایت مندی 

وی از زندگی كاهش می یابد.محنت ورنج با دلبستگی به دنیا مقرون است  می توان در این دنیای ناپایدار 

 راحت زندگی كرد به شرط آن كه راه آن را بدانیم  و به آن دل نبندیم 

  یاد داشتن فقر حقیقی انسان به .7

كسی كه در این دنیا خود را مهمان و مال را عاریه بداند ، نه نسبت به مدت اقامت در این دنیا ناالن 

ایده آل نگری انسان مربوط به جایی ، شود و نه نسبت به آنچه ندارد و یا از دست داده ، شکایت می كند می

اشد انسان از هر چیز نا خوشایندی ناراحت و آزرده می شود، دنیا است كه وطن اصلی و اقامتگاه دائمی او ب

 خانه دائمی ما نیست وما نیز ساكنان همیشگی آن نیستیم ، این یکی از واقعیت های دنیاست .

  همواره به یاد آخرت بودن .3

سوده آدلی كه در گرو آخرت و نعمت های آن باشد، سختی های دنیا را هیچ می بیند ودر عین مشکالت 

در دنیا « کن فی الدنیا ببدنک و فی االخره بقلبک» خاطر زندگی می كند.موال در این زمینه می فرماید:

 خرت با قلبت .آبا بدنت باش ودر 

 اصالح تصورات نسبت به نعمت های دنیا .5

های  ب باشد این است كه بهرهنیا بی تااز دیگر عواملی كه باعث می شود انسان ها نسبت به سختی های د

دنیا را بسیار زیاد می شمارند ، مهم دانستن یک چیز باعث می شود كه با از دست دادن آن چیز به شدت 

 غمگین و ناراحت با شیم .

 پیوند زدن زندگی خود به چیز های پایدار و ثابت  .91

ار و اگر بخواهیم زندگی مو فق  ورضایت  بخشی داشته باشیم ، باید به چیزی و جایی دل نبندیم كه پاید

تغییر ناپذیر است، یکی از لذت های زندگی، چشیدن شیرینی ایمان است و چشیدن شیرینی ایمان متوقف 

 بر دل نبستن به دنیا است ، كسانی كه از این نعمت محروم هستند ، لذت كاملی از زندگی نمی برند.

 دست یافتن به رضای الهی ، معنای واقعی زندگی .00

هدفمند كه از بیهودگی ، بی معنایی و بی هدفی ، سخت گریزان است از انسان موجودی است كمال گرا و 

این رو اگر زندگی معنا و مفهومی نداشته باشد، زنده ماندن ، ارزشی نخواهد داشت .عده ای از افراد بشر ، از 

اند  ا آمدهآغاز،معنایی برای حیات نمی یابند و زندگی را هیچ وپوچ می دانند، اینان نمی دانند برای چه به دنی

و برای چه باید زندگی كنند نه آفرینش را هدفمند می دانند ونه هدفی برای خویش دارند ، تا زمانی كه 
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می توانیم به نتیجه  مطلوب برسیم  اگر انسان به خاطر خدا زندگی عنای واقعی زندگی را درک نکنیم نم

ر خود می بالد و احساس رضایت مندی و كند ، به خاطر او تالش كند از حیرت و سرگردانی  در می آید  ب

 خشنودی می كند.
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 )از انتقام تا تغافل(مرز شناسی رفتار های اجتماعی در نهج البالغه

 سیده سمیرا آل هاشمی

انتخاب الگوهای رفتاری در تعامل  ،از پایه های تنظیم رفتار در اجتماع به منظور تحکیم روابط اجتماعی سالم

شک اگر عفو و گذشت از محیط  بى . با دیگران است به خصوص در مواردی كه ما شاهد خطای دیگران هستیم

شود، در مقام انتقام جویى برآید،  اجتماع برچیده شود، و هر كس بخواهد در مزاحمت هایى كه به حق او مى

ود كه هیچ كس در آن امنیت ندارد، و كسی در آن روی آسایش را ش محیط اجتماع به جهنم سوزانى مبدل مى

نمی بیند . اما نکته مهم این است كه ابتدا با طیف عملکرد انسان نسبت به خطای دیگران آشنا شویم .در مقابل 

خطای دیگران سه طیف رفتار قابل تصور است الف(انتقام ب(عفو و گذشت ج(تغافل) مثبت و منفی ( اینک به 

 ی هریک از این مفاهیم خواهیم پرداخت.بررس

 الف(انتقام

و در لغت به معناى انکار كردن، كینه كشیدن، كیفر دادن، مؤاخذه همراه با « ن ـ ق ـ م»انتقام از ریشه 

كه فرد در  شود و آن این و در اصطالح به عقوبتى خاص اطالق مى كراهت و مبالغه در كیفر و عقوبت آمده است

او بدى كرده به همان اندازه یا بیشتر بدى كند؛ همچنین انتقام گاه به انسان نسبت داده  برابر كسى كه به

هاى بشرى بیشتر در پى زیانى است كه فرد بر اثر  شود و گاه به خداوند. تفاوت این دو در این است كه انتقام مى

رو گاه ضمن  ن كند، ازاینخواهد ناكامى و شکست خود را جبرا عجز از ناحیه دشمن دیده و بدین وسیله مى

شود؛ اما انتقام الهى بر اثر آسیب دیدن  گرفتن انتقام، از حدّ اعتدال بیرون رفته، مرتکب كار ناروا و خالف حق مى

پذیر نیست و تشفى خاطر در او راه ندارد، بلکه انتقام او به  خداوند یا براى تشفى خاطر نیست، زیرا خداوند آسیب

 کاران براساس حق و عدالت است. معناى كیفر دادن گناه

 اقسام انتقام

رو مقابله با  اسالم باهرگونه ظلم و تعدى، به فرد یا جامعه مخالف است، ازاین. انتقام پسندیده و الزم:9

شمارد. قرآن یکى از ویژگیهاى مؤمنان راستین  ستمگران و گرفتن حق مظلومان را امرى ممدوح و گاه واجب مى

والَّذینَ اِذا اَصابَهُمُ »را یارى طلبیدن از دیگران براى رفع ظلم از خود و گرفتن انتقام از ستمگر دانسته است: 

 « البَغىُ هُم یَنتَصِرون

http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/dmaarefbooks/Books/4/43.htm#f2#f2
http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/dmaarefbooks/Books/4/43.htm#f2#f2
http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/dmaarefbooks/Books/4/43.htm#f2#f2
http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/dmaarefbooks/Books/4/43.htm#f3#f3
http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/dmaarefbooks/Books/4/43.htm#f3#f3


 اخالق عملی رد آینه کالم علوی 114
 

 
 

 

 

اگر ستم و تجاوز متوجه شخص انسان شده باشد و انتقام گرفتن او پیامدى براى دیگران . انتقام مُجاز:2

رد، بین گرفتن انتقام از ظالم یا گونه موا نداشته باشد این كار جایز و روا خواهد بود؛ بدین معنا كه انسان در این

 عفو او مخیّر است: لیکن انتقام در این دو مورد یعنى انتقام پسندیده و الزم و انتقام مجاز شرایطى دارد؛ از جمله: 

 . رعایت اعتدال و حدود الهى؛ به این معنا كه انتقام باید به اندازه بدى و ظلمى باشد كه به انسان شده است: 0

. استمداد از دیگران و قانون در برخى موارد؛ از جمله قصاص؛ الزم است فرد ستمدیده براى گرفتن حق 2

 خویش از دیگران و از قانون استمداد كند. 

هاى ناروا و همراه با تجاوز و  هاى جاهالنه، دشمنی انتقام اگر برخاسته از تعصبم و ناروا:. انتقام مذمو3

گردد، بلکه  ها نه تنها حقى احقاق نشده و ظلمى برطرف نمى تعدى باشد ناروا و مذموم است، زیرا در این انتقام

در روایات و كتب اخالقى از  خود موجب تضییع حقوق دیگران و منشأ ظلم و فساد خواهد گشت. انتقامى كه

اند همین قسم از انتقام است. قرآن كریم در آیات متعدد به  رذایل اخالقى شمرده شده و مؤمنان از آن نهى شده

شدت مذمت كرده است؛ از جمله در آیات  هاى ناروا اشاره كرده و انتقام گیرندگان را به گونه انتقام برخى از این

كند كه فرعون پس از آگاهى از ایمان  استان ایمان آوردن ساحران به موسى اشاره مىبه د 7اعراف/ (026ـ  023)

 .آنان تصمیم به انتقام گرفته و ساحران را به قطع دست و پا و به صلیب كشیدن تهدید كرد

 عفو به جاى انتقام:ب(

در صورتى كه ظلم و بدى متوجه حقوق عموم بوده و گرفتن انتقام موجب جلوگیرى از ظلم، فساد و ناامنى 

جا كه حقوق فردى در میان است و  گردد اسالم گرفتن انتقام را الزم دانسته و بر آن تأكید كرده است؛ اما آن

پى ندارد اسالم عفو را از انتقام بهتر دانسته و كسانى را كه از حقوق خویش بگذرند اى در  گذشت از انتقام مفسده

اسالم نه تنها مؤمنان، را به عفو و گذشت از حق خویش فرا خوانده،  .مستحق پاداش و اجر الهى دانسته است

ال تَستَوِى »ا بدى:كند كه بدى را با خوبى پاسخ دهند؛ نه ب تر نهاده و به مؤمنان سفارش مى بلکه گامى پیش

براساس این  0« الحَسَنَةُ والَ السَّیِِّئَةُ اِدفَع بِالَّتى هِىَ اَحسَنُ فَاِذا الَّذى بَینَکَ و بَینَهُ عَدوَةٌ کَاَنَّهُ ولِىٌّ حَمیم

ها شده و در مواردى دشمنان سرسخت را به  آیه عفو از انتقام و پاسخ دادن بدى با نیکى موجب رفع كینه

ها شده و گاه خسارات  كند؛ اما در مقابل، گرفتن انتقام موجب تشدید دشمنی دوستانى بسیار مهربان تبدیل مى

 كند. جبران ناپذیرى را به فرد و اجتماع وارد مى

                                        
 49،34فصّلت/ 9
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داند و از آن آگاه است، با اراده و عمد، خود را به  عبارت است از این كه آدمی چیزی را كه می افلتغ ج(

ای وانمود كند كه از آن ناآگاه و بی اطالع است؛ و درواقع خود را غافل نشان  خبری و غفلت بزند و به گونه بی

به رو نیاوردن، نادیده گرفتن و ...، پوشی، عفو و گذشت، اغماض،  دهد.تغافل با كلمات متفاوتی همچون چشم

تغافل نشانه بزرگواری و كرامت نفس و باعث جلب محبت و ستایش مردم ،شود كار برده می مترادف و هم معنی به

خود را به »؛ «من اشرف اعمال )احوال( الکریم غفلته عما یعلم»فرماید:  السالم( می است. امام علی)علیه

تغافل »فرماید:  ایشان همچنین می« كارهای بزرگواران )افراد كریم النفس( است.خبری نمایاندن از بهترین  بی

 «گردد. های مردم تغافل كن، كارت ستوده می از لغزش»؛ «یحمد امرک

   آمیز تغافل مصلحت

اطالع نشان دادن در اصالح  های این و آن بی گاهی عیوب دیگران را نادیده گرفتن و خویشتن را در لغزش

اعمالشان مؤثرتر از اظهار كردن و برو آوردن است. در جایی است كه شخص مرتکب گناهی شده و از اخالق و 

های  آگاه شدن دیگران بیم و هراس دارد، خیر و صالح در این است كه رازش را پوشیده داریم، و از دانسته

گناهی را كه مرتکب شده خویش تغافل نماییم تا او برای مصون داشتن شرافت خود پیرامون آن عمل نگردد و 

است، تکرار ننماید. تغافلی كه در تعالیم دینی ممدوح شناخته شده و اولیای اسالم پیروان خود را به رعایت آن 

آهنگ با اخالق و فضیلت باشد و تغافل كننده آن  اند، تغافلی است كه ناشی از عقل و مصلحت و هم تشویق كرده

دهد كه چنین تغافلی از صفات حمیده است و اگر انگیزه متغافل فقط را با حسن نیت و اندیشه پاک انجام 

  بزرگواری و شرافت نفسانی باشد، تغافلش بسیار ارزنده و پر ارج است.

 اقسام تغافل

 تغافل مثبت

بارآورد در ه از جمله تغافل های شایسته و ممدوح كه ممکن است سودبخش و مفید واقع شود و نتیجه خوب ب

در امور زندگی، « غفلت»همان گونه كه  باشد. آموزان در محیط خانه و آموزشگاه می فرزندان ودانشامور تربیتی 

نسبت به این امورنیز همین گونه است، یعنی، انسان، واقعیت ها را بداند و باور « تغافل»مایه بدبختی است، 

از آن بگذرند، و به سرایی دیگر داشته باشد كه زندگی دنیاناپایدار است و این جهان گذرگاهی است كه باید 

های مادی نیست، ولی با این  ها و ثروت بشتابندو مرگ قانون تخلف ناپذیری است، و هیچ اعتباری به قدرت

حال، چنان از كنار این مسایل می گذرد كه گویی هیچ چیزی نمی داند ونمی بیند.این تغافل منفی است كه آثار 

تغافل »زیرا، غافالن، ناآگاهانه به دام حوادث گرفتار می شوند، اما  هم بیشتر است،« غفلت»زیانبارش از 
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با آگاهی در این دام قدم می گذارند كه مسؤولیت الهی اش بیشتر و نکوهش مردم درباره آن شدیدتر « كنندگان

دیده است.تغافل مثبت نیز داریم و آن این است كه انسان، چیزهایی را بداند كه پنهان كردن آن الزم یا پسن

است، یعنی، فردی خود را نسبت مساله ای كه اظهارش عواقب نامطلوب دارد، به ناآگاهی و بی اطالعی بزند و با 

 بزرگواری از كنار آن بگذرد تا باعث حفظ آبروی دیگران شود.

 تغافل منفی

است و به تغافل در امور معنوی و نسبت به اعتقادات و در مورد خالق هستی و جهان آخرت تغافلی منفی 

 075شدت از آن نهی شده كه بیشتر تحت عنوان غفلت بحث می شود.خداوند متعال در سوره اعراف آیه 

یُبْصِرُونَ بِهَا  وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کَثِیرًا مِّنَ الْجِنِّ وَاإلِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ الَّ یَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ الَّ»فرماید: می

  «هُمْ آذَانٌ الَّ یَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَـئِکَ کَاألَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَوَلَ

اما از آنجایی كه سفارش به تغافل در روایات به صورت یک نکته مثبت و تربیتی بیان شده لذا می توان گفت: 

یی است كه موجب ایجاد اثرات مثبت و یا اصالح یک رفتار تغافل در امور كم اهمیت زندگی است و حد آن تا جا

گردد؛ چراكه  اش به خودشان برمی گیرند بزرگترین فایده های دیگران را نادیده می نادرست شود.افرادی كه لغزش

در  السالم( برند.امیر المؤمنین علی)علیه شوند و ارزش و منزلت خود را باال می با این كار عزیز و قابل احترام می

پوشی كردن از چیزهای  با چشم»؛ «عظموا اقدارکم بالتغافل عن الدنی من االمور»فرماید:  این باره می

 «كوچک، خود را بزرگ كنید و بر قدر و منزلت خویش بیفزایید.
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 کنترل هیجانات )خشم و اضطراب(

 سمانه اوسطی آشتیانی

حالت تعادل خارج شود و یا منشاء نا مناسبی داشته  خشم تجلی قوه غضبیه انسان است و در صورتی كه از

رفتاری ناپسند محسوب شده و آثار و پیامدهای جبران ناپذیری به دنبال  خواهد داشت . متاسفانه در  ،باشد

جوامع شهری و زندگی های شهر نشینی همه روزه شاهد خشم های غیر معقول شهروندان و تبعات ناشایست 

در فرهنگ دینی ما آن را صفتی ناپسند شمرده و راهکارهایی برای كنترل آن ارائه آن هستیم در صورتی كه 

  نموده اند. به همین دلیل برآن شدیم تا خشم و راههای كنترل آن را از نگاه امیرالمومنین بررسی كنیم.

 معنای خشم 

و در اصطالح خشم حالتی عاطفی است كه ازنظر  0معنای غضب، قهر و غیظ آمده است  خشم در لغت به

» حضرت امیر در مورد خشم و تند خویی می فرمایند:شدت ازتحریک مالیم تاعصبانیت شدید تغییر می كند.

شد، پس دیوانگی او تند خویی بی مورد نوعی دیوانگی است، زیرا كه تندخو پشیمان می شود واگر پشیمان ن

 2« پایدار است.

 قرآنمعنای خشم در 

معرفی "كظم و اسف "اگر اندكی در قرآن تامل كنیم متوجه می شویم كه كلمه خشم در قرآن با لغاتی به نام  

سوره یوسف كه نمونه ای از معنای خشم در قرآن است خداوند در مورد خشم اینگونه  34شده است . در آیه 

 از خود روى «کَظِیمٌ  فَهُوَ الْحُزْنِ مِنَ عَیْناهُ ابْیَضَّتْ وَ یُوسُفَ  عَلى  أَسَفى یا قالَ وَ عَنْهُمْ تَوَلَّى وَ »فرماید: می

 .خورد مى فرو خود اندوه چنان هم و گرفت سپیدى غم از وچشمانش،یوسف بر اندوها اى: گفت و بگردانید آن ها

 اندوه معناى به "اسف "كلمه: گفته مفردات در راغب» در تفسیر این آیه آقای عالمه طباطبایی می فرمایند:

 خون فوران از عبارتست ،"اسف" حقیقت و شود، مى استعمال نیز دو آن تک تک در گاهى و است، غضب با توأم

 نامیده غضب باشد آدمى دست پایین و تر ضعیف شخص برابر در اگر حالت این و انتقام، به اشتهاى شدت و قلب

در آیه ای دیگر در مورد خشم آمده . دهد مى دست اندوه و گرفتگى حالت باشد فوق ما برابر در اگر و شود مى

است كه یکی از صفات مومنین عفو به هنگام غضب است در حقیقت خشم اگر به همراه عفو وگذشت باشد 

 غَضِبُوا ما إِذا وَ الْفَواحِشَ وَ الْإِثْمِ کَبائِرَ یَجْتَنِبُونَ الَّذینَ وَ ﴿ »دلنشین است؛ خداوند در این باره می فرمایند:

                                        
 463فرهنگ فارسی، ص 9

 487،ص255سیدرضی،ح  2
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آیند  دارندو چون به خشم درمی ها خود را به دور می كاری وكسانی كه از گناهان بزرگ و زشت(یَغْفِرُونَ هُمْ

 »عالمه می فرمایند: یَغْفِرُونَ  هُمْ غَضِبُوا ما إِذا د.در تفسیر این قسمت از آیه كه خداوند می فرمایدگذرن درمی

این  جهت همین به و است، مؤمنین صفات بارزترین از كه غضب هنگام در عفو فضیلت به است اشاره جمله این

 تاكید جهت چند از تعبیر آن در چون "غضبوا اذا یغفرون و "نفرموده و كرده، تعبیر كنید مى مالحظه كه طور

( السالمعلیه )امام صادق 0« نکرده است. غضب صورت در منحصر را مغفرت و عفو دوم تعبیر مانند و رفته، كار به

 2؛كسى كه هنگام خشم خوددار نباشد، از ما نیست."لَیسَ مِنِّا مَن لَم یَملِکُ نَفسَهُ عِندَ غَضَبِهِ" می فرمایند:

؛بردبارى آتش خشم را "یُطفى نارَ الغَضَبِ وَالحِدَّةُ تُؤَجِّجُ إِحراقَهُ اَلحِلمُ"می فرمایند: (علیه السالم)امام على 

 3را شعله ورتر مى كند.فرو مى نشاند و تندى آن 

 ضرورت پرهیز از خشم 

از مواردی كه حضرت در مورد خشم بیان فرمودند پرهیز از خشم است. ایشان در این باره در نهج البالغه این 

مبادا » و نیزایشان در كالم دیگر می فرمایند: 4«بپرهیزكه لشکر بزرگ شیطان است. ازخشم» طور می فرمایند:

ت آن فرا نرسیده شتاب كنی. یا كاری كه وقت آن رسیده، سستی كنی ویا در چیزی كه هرگز در كاری كه وق

روشن نیست ،ستیزه جویی نمایی ویا در كارهای واضح وآشکار كوتاهی كنی. تالش كن تا هركاری را در جای 

 2«ر زمان مخصوص به خود انجام دهی.خود و د

 علل وعوامل به وجود آورنده خشم 

خشم ممکن است هم به وسیله ی عوامل بیرونی و هم به  وسیله ی عوامل درونی به وجود آید. عوامل   

نظیر افرادی كه با آن ها ارتباط داریم، بی عدالتی ها و نا داوری ها باشد. عوامل درونی  ؛تواند بیرونی می

زا  كند مثال یک خاطره ی آسیب ی میمسائل شخصی باشد كه فرد را به فکر وا می دارد و او را عصبان؛تواند می

 شود؛ در كتاب روانشناسی خشم، علل آن  به سه دسته تقسیم میداحساسات خشم را به وجود آورد.می توان

چیزی است كه می توان آن را جسم بی روح نادان نامید؛ یعنی اشیای ساده وپیش پا افتاده ای  دسته اول

خصوصیات  "مربوط اند واز "مسائل فکری"خشم بیشتر به  دسته دومكنند. كه خشم فوری ایجاد می

تشکیل می شوند.بدین صورت كه بعضی از مردم عادات و رفتارها ی خاصی دارند. شما ممکن است  "اخالقی

                                        
 12: ص ،98 سید محمد حسین طباطبایی، ج 9

 2، ح637، ص 2کافى، ج 2

 2163، ح923، ص 2غررالحکم، ج 3

 435،ص61همان، نامه  4
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این افراد را،درسایر مواقع، آدم های خوب و مهربانی بدانید اما وقتی آن عادت یارفتار خاص از آن ها سر 

دسته ستشان خشمگین می شوید كه دلتان می خواهد خفه شان كنید.خشم هایی كه در زند،آن قدر از د می

ین و تحقیقر قرار دارند، ظاهرا هم واكنش های جسمی را در بر می گیرند وهم واكنش های روانی توهسوم 

  0نفس و نظایر آن را .

 معنای اضطراب

  از یک  است  عبارتدر اصطالح 2است؛  دن، لرزیدن و پریشانی آمدهدرلغت به معنای پریشان ش  اضطراب

  گردد. برای می  بر فرد مستولی  ناشناخته كه  ، یا خطر با منشا و مبهم ترس ، وحشت   كننده ناراحت  احساس

  صورت  به  حالت  دیگر این  بعضی  شود، اما برای  دهد و بر طرف  ناگهانی روی  است  ممکن  حالت  از افراد این  بعضی

 آید.  در می  مزمن

 تفاوت خشم و اضطراب

خشم حالتی عاطفی است كه ازنظر شدت از تحریک مالیم تا »همان طور كه در تعریف هردو كلمه آمده است؛ 

،  و مبهم ترس ، وحشت   كننده ناراحت  احساس  از یک  است  عبارت . ولی اضطراب"عصبانیت شدید تغییر می كند

 .گردد می  بر فرد مستولی  ناشناخته كه  یا خطر با منشا

 مولفه های اضطراب 

به هر كدام  اضطراب سه مولفه دارد: عوامل رفتاری،عالیم فیزیکی و افکار نگران كننده كه اشاره ای كوتاه

 نمائیم:   می

 عوامل رفتاری  .9

می تواند بر رفتار تاثیر منفی بگذارد و به عملکرد آسیب رساند. مثال می تواند باعث لکنت  یماًقاضطراب مست

زبان، بی خوابی، پر تحركی، و رفتار های تکراری شود. شایع ترین اختالل رفتاری ناشی از اضطراب، اجتناب یا 

 گریز است.

 فیزیکیعالیم  .2

د بیش فعالی دستگاه عصبی سمپاتیک یا افزایش تنش عضالنی را به شکل انواع پاسخ های بدنی نافراد می توان

احساس كنندكه به خاطر آنها در پی كمک پزشکی برآیند . عالیم تنفسی عمومی مشتمل اند بر احساس انقباض 

                                        
 911و  18کارول تاوریس،صص  9

 992فرهنگ فارسی،ص 2
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روقی عبارت اند از تپش قلب، ناراحتی یا ع-در قفسه سینه، اشکال در نفس كشیدن، بیش تنفسی؛ عوارض قلبی

سیستم عصبی مركزی عبارت اند از زنگ زدن به درد در ناحیه قلب، و زق زق كردن گردن، شکایت های مربوط 

روده ای عبارت از خشکی دهان، مشکالت  –گوش، تاری دید، احساس گزگز، و سرگیجه .عالیم دستگاه معدی 

بلع، ناراحتی معده، نفخ، ناتوانی جنسی در مردان، كاهش میل جنسی، وفقدان قاعدگی یا قاعدگی دردناک در 

 زنان سایر عالیم به تنش عضالنی مربوط می شوند.

 افکار نگران کننده .3

یش سطح برانگیختگی همراه اند. این نوع این افکار، فکرهایی پریشان كننده واغلب تکراری هستند كه با افزا

افکار یا خیال پردازی ها به خطراحتمالی تهدید فیزیکی بیرونی مربوط اند، ولی غالبا ترس از آسیب روان 

شناختی یا فیزیکی را در بر دارند. مثال ممکن است مسافری در هواپیما مداوم نگران برخورد آن با چیزی در هوا 

ز این بترسد كه در یک مغازه شلوغ و پرازدحام، به زمین بخورد و دست و پا چلفتی به باشد؛ فردی ممکن است ا

نظر آید؛ برخی افکار نگران كننده، تصاویر ذهنی هشدار دهنده و خودانگیخته ای هستندكه دامنه ای از تصوراتی 

فه معموال در تركیب با تصورات خیلی عجیب وغریب را در بر می گیرند.به طور خالصه، این سه مولبا واقع نما 

در نظر گرفتن این سه جنبه  ،هم بروز می كنند، اگرچه میزان تظاهر هر یک متفاوت است. در ارزیابی اضطراب

 0ت دارد. اهمی

با توجه به حرف امام ،شخص نباید در كارهای خود شتاب زده عمل كند و در انجام كارهایش سستی به خرج 

ست خشم را آمیخته با آن كند وعجوالنه آن كار را انجام دهد چون منجر دهد و در كاری كه برایش روشن نی

 می شود تصمیمی درست نگیرد و به نتیجه نرسد.
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های اخالق عملی از منظر امام علی )علیه پذیری کارگزاران و مدیران به عنوان یکی از مؤلفهمسئولیت

 السالم(

 حسین كاویار, فرددكتر علی اكبر ایزدی

پذیری در ازاء حقوق دیگران است مسئوالن ی مهم حکومت رعایت اصل مسئولیتهای و وظیفهویژگییکی از 

حکومت موظف هستند در برابر دیگران به وظایف خود به نحو اَحسن عمل كرده و پاسخگو باشند و در حقیقت 

مر و اجابت درخواست پذیری حکومت همان پاسخگویی به مردم است. كه در آن فرمانبرداری، اطاعت امسئولیت

پذیری كه همان پاسخگویی گردد و عنصر اصلی مسئولیتدیگران نسبت به وظایفی كه بر عهده دارند، مطرح می

در دیدگاه امام علی «. شما حق دارید و من تکلیف»است یعنی اصالت دادن به حقوق دیگران به این معنا كه 

روشن است كه  احیای حق، انهدام باطل و رساندن انسان از خاک به خداست ،حکومت یفلسفه )علیه السالم(

ها و نخبگان انتخاب كند تا اشتباهات و انحرافات احتمالی به حداقل  امام باید كارگزاران خویش را از میان بهترین

یدگاه حضرت علی از دبرای انتخاب كارگزاران برگرفته از متن دین بود.  )علیه السالم(معیارهای امام ،برسند

ی ی حدود الهی و انجام وظایفی است كه بر عهدهچرایی تشکیل حکومت اسالمی مبتنی بر اقامه )علیه السالم(

حکومت بر مردم به هیچ وجه هدف نیست، بلکه امانت  )علیه السالم(مردان است،از نظر موالی متقیان علی دولت

ای جهت رفع نیازهای محرومان و به عنوان وسیله الهی است كه باید در جهت خدمت به بندگان خدا و

نیازمندان و با نگاه كارگزاری برای مردم ،نه نگاه سلطه جویانه، قرار گیرد. حضرت در نامه به اشعث بن قیس 

ی آب و نان نبوده، بلکه امانتی در همانا پست فرمانداری برای تو وسیله»نویسد: فرماندار خود در آذربایجان می

ست، باید از فرمانده و امام خود اطاعت كنی )زیرا نسبت به مافوق خود نگهبان مردمی(. تو حق نداری گردن تو

نسبت به رعیت استبداد ورزی و در مورد مردم مطابق نظر و میل خود رفتار كنی. در امور مالی باید پس از 

است و تو انباردار آن و در مقابل خدا اطمینان اقدام نمایی و ثروتی كه در اختیار توست، از اموال خدای عزّوجل 

ها باید به كسانی واگذار شود در نظام اسالمی، مدیریت )علیه السالم(. از دیدگاه حضرت علی 0« و خلق مسئولی

 )علیه السالم(ی معصومین كه در بعد اندیشه و عمل، اسالم را قبول داشته و تابع فرامین الهی، سنت نبوی و ائمه

 .2باشند 

 پذیری کارگزاران حکومتیتمسئولی

پذیری انسان كه به دلیل خودآگاهی و اختیار اوست، نوعی رفتار اخالقی است كه همراه با الزام اصل مسئولیت

                                        
 5نامه  9

 38نامه  2
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شامل: تالش در جهت كسب  است «اخالق فردی»های اخالقی گاه به صورت باشد،مسئولیتبوده و تعهدآور می

های الهی، ی بهینه از نعمتمتابعت از حق و مالزمت با آن،استفادهمکارم و فضائل، برآوردن حاجت دیگران، 

است. هر   «اخالق شغلی»های اخالقی به صورت رعایت حقوق دوستان و پدر و فرزند و.... وگاهی مسئولیت

های اخالقی های اخالقی خاصی است؛ مانند مسئولیتای كه دارد، دارای مسئولیتفردی با توجه به شغل و حرفه

پزشک، مسئولیت علماء در نشر علم و دانش، مسئولیت كارمندان در رعایت تقوای الهی و ادای امانت و  یک

كه ناظر بر  2است  «ایحرفه» و  «اخالق سازمانی»های اخالقی به صورت .قسم سوم از مسئولیت0داریمردم

های اخالقی مبتنی ض، مسئولیتمسئولیت افراد به عنوان اشخاص حقوقی است ،از منظر نهج البالغه در این فر

بر نگرش كل گرایانه و سیستمی است؛ یعنی به دست آوردن حقوق، مساوی است با رعایت حقوق دیگران 

ای و سازمانی خود، به های حرفهبا بیانی زیبا كه همان  مسئولیت 206در خطبه  )علیه السالم(حضرت علی 

شما نسبت به من به »اشاره كرده كه مفاد آن چنین است: ای و سازمانی حکومتی است های حرفهمسئولیت

عنوان سرپرست حکومت وظایفی دارید و من نیز نسبت به شما به عنوان حاكم وظایفی دارم و حقی بر كسی 

های اگر طرفین به وظایف و مسئولیت»فرماید: آنگاه می« شود مگر این كه همانند آن را انجام دهدواجب نمی

 یابد حق در آن جامعه عزّت میخود عمل كنند، 

حق شما بر من آن »فرماید: ها میدر ترسیم و تبیین آن مسئولیت 34در خطبه  )علیه السالم(حضرت علی 

و اما »است كه از خیرخواهی شما دریغ نورزم و بیت المال را میان شما عادالنه تقسیم كنم و شما را آموزش دهم

با من وفادار باشید و در آشکار و نهان برایم خیرخواهی كنید، و هر گاه حقّ من بر شما این است كه به بیعت 

 «.فرمان دادم، اطاعت كنید
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 انواع مسئولیت پذیری مدیران و کارگزاران حکومت

 

 تالش در جهت كسب مکارم و فضائل -0

 برآوردن حاجت دیگران -2

 متابعت از حق و مالزمت با آن -3

 پرداخت حقوق دیگران -4

 ی بهینه از نعمات الهیاستفاده -2

 رعایت حقوق دوستان و والدین -6

 توجه به مشکالت جامعه و كمک به مردم -7

 اخالق فردی

 انواع مسئولیت پذیری

مدیران و كارگزاران 

 حکومت طبق فرمایشات

 امام علی )علیه السالم( 

 مسئولیت علماء در نشر علم و دانش -0

تقوای الهی و ادای امانت و  مسئولیت كارمندان در رعایت -2

 مردمداری

مسئولیت مدیران و كارگزاران حکومت در حمایت از دین خدا  -3

 و مقابله با غرور و سركشی گنهکاران

 دفاع از حدود و ثغور مملکت اسالمی -4

 فروتنی نسبت به مردم -2

 مسئولیت سرمایه داران در كمک به فقراء و ادای حقوق آنان -6

 اخالق شغلی

های اخالقی مبتنی از منظر نهج البالغه در این فرض، مسئولیت

بر نگرش كل گرایانه و سیستمی است؛ یعنی به دست آوردن 

حقوق، مساوی است با رعایت حقوق دیگران و انجام وظایف خود 

در قبال حقوق دیگران عین احقاق حق خود است. عنصر اصلی این 

شما »به این معنا كه اخالق یعنی اصالت دادن به حقوق دیگران 

ی تفصیلی مصادیق )جهت مالحظه «حق دارید و من تکلیف

 بنگرید(. 3ای مدیران و كارگزاران به جدول شماره اخالق حرفه

اخالق 

سازمانی یا 

 ایحرفه
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یابد. این نوع مسئولیت مبتنی است ای تحقّق میپذیری كارگزاران حکومت تنها در قالب اخالق حرفهمسئولیت

 «. شما حق دارید و من تکلیف»بر اصل 

 

 ایمسئولیت پذیری زمامداران و مدیران در قالب اخالق حرفه

 ی اسالمی و مصرف صحیح بیت المالی جامعهجمع آوری مالیات برای اداره

مسئولیت پذیری 

 زمامداران و مدیران

 در قالب اخالق  

ات ای طبق فرمایشحرفه

 امیر مؤمنان علی )ع(

 بیگانگان و برقراری امنیّت دفاع از كشور در مقابل دشمنان و

های ی حدود و ارزشاحیاء سنّت خدا و رسول گرامی اسالم )ص( و اقامه

 الهی

 به سامان رساندن امور مردم و اصالح در كارهای آنان

 رویی و فروتنی با مردم و مدارا و انصاف با آنانگشاده

 تالش برای جلب رضایت مردم در انجام كارها و حلّ مشکالت آنان

 تقدّم حقوق جمعی برحقوق فردی در فرض تعارض میان آن دو

 های زندگی جامعهی عرصهمحوریت عدالت در همه

های موجود در آموزش و ارتقای سطح دانش جامعه، تزكیه و پیرایش ناروایی

 بین مردم و اصالح فرهنگ آنان

ی نقطه نظرات همراه با رعایت اصول و ایجاد فضای باز سیاسی و بیان آزادانه

 مبانی دینی و انسانی

 تقدّم رضایت خدا بر رضایت خلق و استعانت از خداوند در امور

و  34ی ابعاد آن )ر.ک: خطبه توجه دادن مردم به اعمال عبادی در همه

 (.437و حکمت  23، نامه 012

اگر كارگزار و مدیر اموالی به دست آورد یا نعمتی مخصوص او »نهایت و در 

ها بیشتر به بندگان خدا نزدیک شد، دچار دگرگونی نشود و با آن اموال و نعمت

 «. گردد و به برادرانش مهربانی بیشتری روا دارد
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نحوه ی پاسخگویی آنان در مقابل مردم است كه  ،ایِ كارگزاران حکومتی دیگر در ارتباط با اخالق حرفهنکته

 در ذیل به مواردی از آن ها اشاره می كنیم.

ها در پاسخ دادن سعی شود شرایطی فراهم گردد تا افراد بدون دغدغه و ترس به راحتی بتوانند درخواست .0

روزیِ »اید: فرمبه مالک اشتر می )علیه السالم(و مشکالت خود را با مسئوالن مطرح كرده حضرت علی 

اینان را فراخ دار و از رسیدگی به كارشان دریغ مدار و روی ترش بدانان میار، بخشی از وقت خود را خاصّ 

 كسانی كن كه به تو نیاز دارند. 

 پاسخگویی باید همراه با صداقت و صراحت باشد.  .2

 ود. ای باشد كه همه از آن آگاه شده و ضایع یا دوباره كاری نشپاسخ دادن به گونه .3

در پاسخگویی سعی شود در موارد لزوم از باورها و اصول مشترک كه مورد قبول طرفین است، استفاده  .4

 ی مطلوب دست یافت. شود تا زودتر بتوان به نتیجه

 پاسخگویی همراه با خوش خلقی، خوشرویی، مهر و محبت باشد نه با تبختر و تکبّر.  .2

ی مسئولیت مدیر باشد و گرنه پاسخگویی به هر سؤالی حیطه به سؤاالتی پاسخ داده شود كه در ارتباط با .6

 اوالً دخالت در كار دیگران و ثانیاً دلیل بر سفاهت و عدم رشد عقلی است. 

مؤثرترین روش در پاسخگویی كه تأثیر زیادی در اعتماد آفرینی دارد، این است كه كارگزاران حکومت و  .7

 و گفتار و ادعا و نوشته، پاسخگو باشند. زمامداران در مقام عمل و نه صرفاً با لفظ 

كنم مگر ای مردم! به خدا سوگند من شما را به هیچ طاعتی وادار نمی»فرمودند:  )علیه السالم(حضرت علی 

دارم جز این كه قبل از آن تركش ام و از معصیتی شما را باز نمیاین كه پیش از آن خود بدان عمل كرده

اِنَّ اهللَ جَعَلَنی اِماماً لِخَلقِهِ فَفَرَضَ عَلَیّ التَّقدیرَ فی نَفسی وَ مَطعَمی وَ مَشرَبی وَ ». فرمودند: 0« ام نموده

خداوند مرا پیشوای خلقش قرار داد و بر من الزم كرده كه در خوردن، نوشیدن و  2 «مَلبَسی کَضُعَفاءِ النِّاسِ

 ترین مردم باشم. پوشیدنم همانند ضعیف

 ارتباط متقابل مسئولیت پذیری کارگزاران و مردم 

پذیری آحاد افراد جامعه به عنوان امّت پذیری حاكمان و كارگزاران در ارتباط متقابل با مسئولیتمسئولیت

بدان اشاره كرده  206و  34در خطبه  )علیه السالم(اسالمی قابل تعریف و تبیین و توجیه است و حضرت علی 

داند كه در ارتباط با اوّلین حقّ مردم بر زمامدار را خیرخواهی می )علیه السالم(ضرت علی ح 34است.در خطبه 

                                        
 975خطبه  9

 9/343: 9316؛ محمودی، 4/378: 9491؛ نمازی شاهرودی، 41/336: 9413؛ مجلسی، 7/43تا: ؛ مازندرانی، بی2/295: 9499؛ بحرانی، 9/491: 9388کلینی،  2
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كندمورد دیگر، پاسخ مثبت مردم به دعوت زمامدار و اطاعت از حقّ زمامدار بر مردم نیز همین مورد را مطرح می

های بعثت پیامبران و فرستادن كتابدهد كه دستورات اوست. آیات فراوانی در قرآن مجید این معنا را تذكر می

ها بیرون گری و خود محوریآسمانی همه و همه برای این است كه مردم را از جهل و فقر و نکبت و طغیان

برای شما نور و كتابی آشکار و آشکار »ی مائده آمده است: سوره 06و  02آورده و به نور وارد نمایند. در آیه 

های ی آن نور و كتاب كسی را كه از رضای او پیروی كند، به راهخداوند به وسیلهكننده از طرف خدا آمده است. 

سِلم و صفا و حقیقت راهنمایی نموده و آنان را به اذن خداوندی از ظلمات بیرون آورده و به نور وارد 

ی كارگزاران هاپذیری مردم به عنوان امّت اسالمی زمینه ساز ایفاء مسئولیتدر حقیقت، مسئولیت0«.نماید می

 حکومت به نحو نیکو است؛ 

 حقوق مردم بر زمامداران

 خیرخواهی .9

ی آنان است. خیرخواهی زمامدار اوّلین حقّی كه مردم بر كارگزاران و دولتمردان خود دارند، خیرخواهی درباره 

ای كه نامهكند كه مردم جامعه مانند اجزاء و عناصر شخصیت زمامدار تلقی شوند در موقعی تحقق پیدا می

آیا به این امر »به عثمان بن حنیف نوشته، احساس مزبور را با صراحت بیان فرمودند:  )علیه السالم(حضرت علی 

های روزگار با آنان شركت نورزم و در خشونت و قناعت كنم كه به من امیرالمؤمنین گفته شود ولی در ناگواری

در منطق داری است. ین نتایج خیرخواهی كارگزاران، مردمتراز مهم.2«های زندگی الگوی آنان نباشم ؟سختی

اسالم، حاكم باید به مردم نگاهی از روی مهربانی و عطوفت داشته باشد. اگر حاكم نسبت به مردم این نگاه را 

 )علیه السالم(شود؛ تصویری كه امام علی  داشته باشد، از انحرافات و فسادهای حکومتی در اجتماع جلوگیری می

 طیّ )علیه السالم(است. امام علی  «امانت بودن حکومت»دهد،  کومت برای كارگزاران خویش نشان میاز ح

آب و نان نبوده،  یهمانا پست فرمانداری برای تو وسیله»بن قیس، فرماندار آذربایجان نوشت:   ای به اشعث نامه

تو حق نداری نسبت به رعیّت، استبداد بلکه امانتی در گردن توست، باید از فرمانده و امام خود اطاعت كنی. 

است و تو  عزّ و جلهای خدای  ی اقدام نمایی. در دست تو اموالی از ثروتورزی و بدون دستور، به كار مهمّ

  «هایی تا به من بسپاری دار آن خزانه

 ی بیت المال تقسیم عادالنه .2

                                        
 یَهْدِی بِهِ اللِّـهُ مَـنِ   * کِتَابٌ مُّبِینٌ وَ تُخْفُونَ مِنَ الْکِتَابِ وَیَعْفُو عَن کَثِیرٍ قَدْ جَاءکُم مِّنَ اللِّهِ نُورٌ جَاءکُمْ رَسُولُنَا یُبَیِّنُ لَکُمْ کَثِیراً مِّمَّا کُنتُمْ الْکِتَابِ قَدْ یَا أهْلَ» - 9

 «.یَهْدِیهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ مَاتِ إِلَىیُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّالَمِ وَ
 45نامه  2
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ریزی صحیح مسائل اقتصادی كامل و برنامهی بیت المال و تنظیم حقّ دوم مردم بر زمامداران تقسیم عادالنه

موجودی بیت المال را به  ندبیعت كردند. دستور داد )علیه السالم(جامعه است. پس از آن كه مردم با امام علی 

 رسید.ای مساوی تقسیم كنند كه به هر نفر سه درهم میگونه

 سوادی تعلیم مردم جامعه برای رها ساختن آنان از جهل و بی .3

در برخورد با  )علیه السالم(ی مسلمین واجب است؛ حضرت علی اساس روایات اسالمی تعلیم و تعلّم بر همهبر 

ی صدر داشت كه با بزرگواری و تحمّل وصف ناشدنی به های مختلف مردم آن چنان سعهشبهات دینی و پرسش

 داد.های آنان پاسخ میپرسش

 تربیت مردم و رشد روحی و معنوی  .4

ی حضرت بیت مردم و رشد روحی و معنوی آنان در كنار كسب علم و دانش است؛ زیرا به فرمودهحق دیگرتر 

 0« علم میراث گرانبهایی است و تربیت و آداب ارزشمند اخالقی، لباس فاخر و زینتی است» )علیه السالم(علی 

نای پاسخگویی در برابر پذیری كارگزاران و مدیران حکومت در برابر حقوق دیگران به معبنابراین مسئولیت

این نوع مسئولیت مبتنی است بر  )علیه السالم(ی خود دارند از دیدگاه حضرت علی وظایفی است كه بر عهده

پذیری كارگزاران در ارتباط متقابل، از منظر نهج البالغه مسئولیت« شما حق دارید و من تکلیف»این كه 

پذیری زمامداران باشد مسئولیته عنوان امّت اسالمی میسیستماتیک و ارگانیک با مسئولیت پذیری مردم ب

 تواند زمینه ساز انجام وظایف مردم در برابر حکومت باشد .آفرینی است كه میاش اعتمادترین نتیجهاساسی

اگر الگوی علوی ارتباط متقابل كار گزاران و مردم را الگوی تعامل مردم و مسئولین در رده های مختلف 

و سازمانی قرار دهیم. هر دو گروه ضمن آشنایی با وسعت و عظمت مسئولیت خویش ، و آگاهی  مدیریت شهری

 از حقوقشان در جهت انجام آن تالش كرده و ثمرات گرانبار برای جامعه اسالمی ما به ارمغان خواهد آورد.

 
 

 

 

 

 

 

                                        
 5حکمت  9
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 (لیه السالمحقوق شهروندی از دیدگاه حضرت علی )ع

 مهرداد برون

  واژه حقوقتحلیل مفهومی 

گیرد.حق در لغت ـ  حقوق جمع حق است، و حق از دیدگاه اهل لغت، فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار می

صدق، خالف باطل و دارای معانی متعددی است. از جمله به معنای مطابقت، موافقت، موجود ثابت، « حق»واژه 

اصی بین مالک و مملوک وجود خ نحو  كه به، حق نوعی ملکیت است، . حق در اصطالح فقه 0الیق آمده است 

اند، و  .از دیدگاه اسالم بین تمام ذرات جهان هستی ارتباطی وجود دارد، كه به خاطر هدفی آفریده شده2دارد 

یک نوع شعور كلی بر نوامیس عالم حکمفرماست. اسالم یک سلسله مبانی حقوقی دارد كه قوانین خود را بر 

كه بر حسب اصل  3كریم به طور مکرر تصریح شده است كرده است. در قرآن  اساس آن اصول و مبانی وضع

 . 4« ذی خلق لکم ما فی االرض جمیعاًهو ال»خلقت، مواهب عالم برای انسان آفریده شده است 

بنابراین قبل از آنکه بشر فعالیتی انجام دهد، و قبل از آنکه دستورهای دین به وسیله پیامبر )ص( به مردم 

شود، یک نوع ارتباط بین انسان و مواهب آفرینش وجود داشته است. قطع نظر از تصریحی كه در قرآن اعالم 

كریم آمده است، اگر بـه نظام عالم توجه شود، یک نوع رابطه غایی بین جمادات و نباتات و حیوانات و همه اینها 

 شود. با انسان مشاهده می

 هدف از حقوق در اندیشه حقوقی

 وقی بر اساس آنکه كدام مکتب حقوقی مورد توجه قرار گرفته باشد، یکی از سه امر است.هدف قواعد حق

شمرند، قواعد حقوق را مقرراتی  ها می ـ بعضی از حقوقدانان حفظ نظم در جامعه را مهمترین مصلحت0

 دانند كه از طرف قوای صالح دولت تضمین شده، و هدف آن استقرار صلح و نظم در اجتماع است. می

شناسند، هدف حقوق را تأمین  ـ پیروان بعضی مکاتب كه برای حقوق مبنای ذهنی و برتر از اراده حکومت می2

 ترین منبع حقوق، افکار و نظریات دانشمندان است. دانند؛ به نظر آنها مهم عدالت می

 . 2است وق پیشرفت تمدن و فرهنگ ملتهـ در نظرهایی كه منبع اصلی حقوق، عرف و عادت است، هدف حق3

  دیدگاه اسالم در مورد هدف حقوق

                                        
 9461، ص4هـ، ج9417جوهری،  9

 46، ص4تا، ج طباطبایی حکیم، بی 2

 31؛ روم، 1اعراف،  3

 21بقره،  4

 491ـ497، ص 9365کاتوزیان،  5
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از دیدگاه اسالم خداوند متعال نه تنها خالق جهان هستی و مدبر امور آن است، بلکه قوانین حاكم بر افراد و 

كند، انسان مکلف است كه تنها از دستورات و قوانین او اطاعت كند. این نکته در  جوامع انسانی را هم وضع می

 .0كریم مورد تأكید قرار گرفته است قرآن 

یابیم كه نخستین حق انسان شناخت جایگاه حقیقی  با توجه به آیات قرآن كریم و تعالیم بزرگان دین، در می

)ع(  دبرد. از دیدگاه امام سجا خویش است، و با این شناخت به وظایف خود به عنوان باالترین مخلوق پی می

حق تک تک اعضا و پس از آن حقوق اموال و افراد اجتماع بیان گردیده  ، سپس2اولین حق انسان، حق نفس

است. بنابراین قوانین اسالمی هر دو بعد فردی و اجتماعی انسان را مورد توجه قرار داده، و در هر دو بعد، هم به 

دگی فرد و نیازهای مادی پاسخ داده است، هم به نیازهای معنوی.بسیاری از احکام عبادی برای پرورش و سازن

گذاری شده است، نیز بسیاری از احکام دیگر برای اصالح جامعه و ایجاد عدالت اجتماعی و  روحیات او قانون

 حفظ حقوق امت اسالمی است.

است و تجدد را كه « تبیان کلِّ شی»ترین خاستگاه حقوقی در اندیشه اسالمی قرآن كریم است كه  مهم

المللی بدان نیازمند است، به بهترین صورت برای  اجتماعی، سیاسی، بینبشریت در عرصه ارتباطات فردی، 

نیز مطابق با درک درست مفاهیم  (علیهم السالم)و دیگر معصومان  جوامع بشری به ارمغان آورده كه سیره نبوی

نیازهای  ریزی فرمود، پاسخگویی به آن كتاب عظیم است. پیامبر گرامی اسالم هسته اولیه امت وسط و الگو را پی

وَ  "فکری و اعتقادی مردم آن زمان و چه بسا بشریت، از مهمترین اهداف رسالت پیامبر اكرم )ع( بوده است.

دارد و  پیامبری كه بار سنگین را از دوش مردم بر می»"؛یَضَعُ عَنهُم إِصرَهُم وَ األغاللَ الَّتی کانَت عَلَیهم

 . 3« كند زنجیرها را از آنان باز میبندها و 

 حقوق شهروندی در اسالم

 حق امنیت -الف

داند. قرآن كریم در این  اسالم بر حق زیستن در محیط انسانی تأكید دارد، آن را از حقوق معنوی شهروندان می

إنِّما جزاء الذین یحاربون اهلل و رسوله و یَسَعون فی االرض فسادا أن یقتِّلوا أو یّصلبوا  ":فرماید مورد می

كیفر آنان كه با خداو پیامبرش به جنگ بر »؛"أرجلهم من خالف أو یُنفوا من االرضأو تقطِّع أیدیهم و 

                                        
 93؛ شورا، 921بقره،  9

 3، ص9379میرتقی،  2

 957اعراف،  3
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دار آویختن و یا قطع  ، كشتن ایشان است بوسیله اعدام یا به  كنند خیزند و اقدام به فساد در روی زمین می می

 ، 0«ت یا به عکس. یا تبعید آنان استدست راست و پای چپ آنهاس

و قاتلوهم حتِّی ال تکون .ف درگیر و اسیران هم حقوقی دارندكشی جایز نیست، طر حقدر جنگ و ستیز هم 

با ایشان پیکار كنید تا فتنه باقی نماند، دین » فتنه و یکون الدین هلل فأن انتهوا فالعُدوان إال علی الظالمین

ر بردارید؛ زیرا تعدی مخصوص خدا گردد. پس اگر )از روش نادرست خود( دست برداشتند، شما نیز دست از پیکا

 .2« ز بر ستمکاران روا نیستج

برای دستیابی به یک محیط سالم اولین گام امر به معروف و نهی از منکر و نظارت همگانی است. البته با در 

عن و لتکن منکم أمّة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون »نظر گرفتن مراتب و شرایط آنها 

های مختلف مالی،  . از دیگر حقوق شهروندان تأمین امنیت ایشان در زمینه3« المفلحون المنکر و اولئک هم

باشد. در آیات متعدد قرآن كریم از ظلم و تعدی به هر صورتی كه باشد  جانی، كاری، حقوقی و شخصیتی می

 نهی شده است.

 حق برخورداری از قسط و عدل -ب

لَقَد أرسَلنا رُسلَنا بِالبَیِّنات »برقراری عدالت و اقامه قسط در جامعه وظیفه هر حاكم و حق هر شهروند است 

. قسط و عدل مطلوب هر انسان است، و در جای 4« انَ لِیَقُومَ النِّاس بِالقِسطوَ أنزَلنا مَعَهُم الکِتابَ وَ المیز

 2عالیم اسالمی به آن امر شده است جای ت

 برخورداری از رفاه حق -ج

باید محیط اجتماع و  اوست و تعالی رشد بهره مندی از رفاه و امکاناتنخستین حق هر شهروند و هر انسانی 

از دیگر حقوق شهروندان در حکومت اسالمی برخورداری از رفاه و  فراهم نماید.فرصت رشد، توسعه و كمال را 

مند گردند و به  آسایش مادی است. ایشان حق دارند كه در یک محیط امن و با آرامش از مواهب هستی بهره

داری از منابع بر طریق دلخواه خود به كسب و كار پردازند. قرآن كریم به مالکیت خصوصی و حق همگانی در بهره

ما تسلط و مالکیت  0« ایشلقد مکِّناکم فی االرض و جعلنا لکم فیها مع»فرماید  ، و می6عی تأكید دارد طبی

                                        
 32مائده،  9

 914بقره،  2

 913آل عمران،  3

 24حدید،  4

 (1؛ حجرات، 11نحل،  5

 95؛ ملک، 99؛ ق،89؛ طه،29؛ حجر،968و  21بقره،  6
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بر زمین را برای شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگی را برای شما فراهم ساختیم.اگر كسی در جامعه اسالمی به 

ه حساب آید، حکومت اسالمی با او برخورد ای به اكتساب بپـردازد كه تجاوز به حقوق دیگر شهروندان ب گونه

 كند.  می

هایی است كه اسالم برای هر یک از شهروندان قائل  بنابراین، انتخاب شغل و كسب درآمد از مواهب و آزادی

است، مگر آنکه موجب ضرر به فرد یا اجتماع گردد. كمک به اقشار محروم هم از حقوق شهروندان ضعیف شمرده 

افراد جامعه اسالمی در قبال آن مسؤولیت دارند. قرآن كریم در این مورد آیات بسیار  شده است و حکومت و

 دارد، و آیات خمس، نفقات و زكات از این قبیل است. 

  حق حفظ کرامت انسانی-د

و  2« وَ لَقَد کرِّمنا بنی آدم»هاست یکی دیگر از مهمترین تعالیم دینی توجه به منزلت و كرامت همه انسان

. یعنی چگونگی 3« رمکم عنداهلل أتقکمإن اک»گردد، تنها تقوا است  آنچه موجب برتری كسی بر دیگری می

 شود، عمل و رفتار است كه موجب كسب فضیلتی افزون بر دیگری می

 حق برخورداری از محیطی سرشار از نشاط و صمیمیت -ه

محیطی سرشار از صلح و صفاست. به همین از دیگر حقوق شهروندان در یک حکومت اسالمی، زندگی در 

امانتداری در اموال، آبرو، سخنان و... حتی در مورد اهل  .4افراد اجتماع سفارش شده است  دلیل به دوستی بین

خطاب آیه شریف عام است و وفای به عهد در مورد « مَن اَوفی بعهده و اتِّقی فإنَّ اهلل یُحبّ المتِّقین»كتاب 

ود. در آیات قبل از آن هم، بحث در مورد یهودیان است كه ایشان خود را در مقابل غیر ش همگان را شامل می

و یاری افراد در خیر و نیکی از عواملی است كه  2در هر حال وفای به عهد و پیمان  دانستند. یهود مسؤول نمی

 از تهمت و آزارشود، به آنها سفارش شده است. در قرآن  سبب ایجاد محیطی سرشار از دوستی و محبت می

 .6زبانی نیز نهی شده است 

                                                                                                                               
 1اعراف،  9

 71اسراء،  2

 93حجرات،  3

 34؛ نساء، 9انفال،  4

 34؛ اسراء، 9مائده،  5
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ـ گرچه اعتقاد ركن اساسی دین است، اما توجه به این نکته ضروری است كه اسالم تنها یک دین اعتقادی 0

شود؛ بلکه احکام بسیاری در زمینه حقوق اجتماعی دارد، از حقوق  نیست و دستورات آن در عبادیات خالصه نمی

 تا حکومت. جامعه كوچک خانواده گرفته

تعالی است و ما موظف به دریافت و استنباط قوانین  ـ مبنای حقوق در دیدگاه اسالم، ذات اقدس باری2

 اسالمی از منابع آن هستیم.

ـ ضمانت اجرای اصلی این حقوق نیز با خداوند متعال است و پاداش و جزا دهنده حقیقی اوست. البته این به 3

 معنای عدم مسؤولیت ما نیست.

قوانین اسالمی هم به فرد توجه دارند و هم به اجتماع، و ارزش هر یک به اندازه تأثیر خیر و صالحی است  ـ4

 گیرند. كه در مسیر تکامل بشر به عهده می

ـ قوانین اسالمی همه ابعاد وجودی فرد را در نظر دارد، نه تنها ابعاد مادی و اقتصادی؛ افزون بر آن ارتباط 2

 از دیدگاه این حقوق مورد غفلت قرار نگرفته است. فرد با جهان آفرینش

یابد، هم  كند، هم به پاداش مادی دست می ـ از دیدگاه حقوق اسالمی شخصی كه به وظیفه خود عمل می6

یابد، گرچه این  معنوی؛ هم دنیایی، هم اخروی. از این رو اگر ارزش كار او پوشیده ماند، او كار خود را بیهوده نمی

 كاهد. لیت دیگران نمیمطلب ازمسؤو

دست آوردن آنها از منابع شرع و دریافت  هـ قوانین اسالمی قابل اجرا در جامعه كنونی هستند و باید پس از ب7

احکام مسائل نو پیدا از منابع كلی، به تبیین آنها پرداخت، با توجه به چالشهای جوامع امروزی راهکارهای 

جامعه آن روز عربستان را متحول نمودند. امروزه هم بار دیگر امکان این  اجرایی آن را فراهم نمود. همین قوانین

 0تحول وجود دارد. این مهم به خواست و تالش روز افزون و آگاهانه مسلمین میسر خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

                                        
شهروندی شامل حقوق سیاسی،معنوی ،فرهنگی ، امنیت،جنگ و... پرداخته شده که بـه جهـت مشـابهت آن بـا مقالـه       در ادامه این مقاله به معرفی حقوق 9

 بازخوانی حقوق شهروندی با رویکردی بر نهج البالغه از سرکار خانم سلطان محمدی از ذکر آن خود داری میشود.
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 حقوق وتکالیف شهروندان یا مدیریت رفتار شهروندی در نهج البالغه

 ميسون بزاز

در که  )علیه السالم(ان، علی ین امام متقیانات پر محتوا ومتید از بیشهروندان با ژه ومتقابلیان حقوق ویبرای ب

جامعه شناسان تعریف نمودند انسان موجودی اجتماعی است که  میاستفاده کن، آمده است کتاب نهج البالغه

به ویژه در میل به زندگی اجتماعی در فطرت انسان وجود داشته و او به گروه تمایل دارد .در اسالم نیز و

به زندگی اجتماعی انسان تاکید شده است، در این کتاب امام  البالغه به علت هدفمند بودن زندگی انسان، نهج

بهترین راه ورسم زندگی را برای انسان ترسیم کرده است .برای اجتماعی زندگی کردن   علی )علیه السالم(

 مثل احترام به همنوع، کمک به همنوع، رعایت حقوق دیگران و...  ،مقرراتی الزم است

از آنجائی که انسان تمایل دارد اجتماعی زندگی کند لذا به تعاون وهمکاری دیگران واز مجموعه قوانین 

ومقررات اجتماعی برای برقراری نظم وقسط وعدل در جامعه ی بشری نیاز است.  با تمدن بشر وپیشرفت علوم، 

ا به زندگی شهری روی آورده وبه تمدن شهرنشینی تمایل پیدا کردند، فرهنگ شهرنشینی به مقررات انسان ه

وقوانین معین نیازمند است وبرای برقراری آن ها در جامعه، مردم نیاز به آموزش های الزم در این زمینه خواهند 

در زمین قرار دادبه حمل امانت مکلف داشت، بعد از اینکه خداوند انسان را از عدم آفریدپس او را خلیفه خود 

کرد، تا استحقاق آن منزلت رفیع خالفت در زمین را  داشته باشد، لذا وجود انسان در زمین عب، وبیهوده 

، 1ماَلًن هُ لَمْ یَخْلُقْکُمْ عَبَثا، وَ لَمْ یُرْسِلْکُمْ هَأَوَاعْلَمُوا عِبادَ الل هِ، نیست، در نهج البالغه به این مورد اشاره شده 

  . اى بندگان خدا، بدانید که خداوندتان بیهوده نیافریده و چون اشتران بى ساربان رها ننموده()

یکی از نظام هایی که امروزه می تواند روابط انسان ها را تنظیم کند پرورش کرامت درافراد اجتماع است.در 

رامت را برای بنی آدم در نظر گرفته است: نظام اجتماعی اسالم، هر کس در جای خود ارزشمند است. خداوند، ک

2وَ لَقَدْ کَر مْنَا بَنى  َادَمَ"
، این انسان مکلف در مقابل تمام چیزهایی که در اطراف خود دارد مسمول است وباید "

بلکه در مقابل خانه ها وشهرها واموال وحتی حیوانات نیز  ،حق آن ها را ادا کند،نه تنها در مقابل همنوعان خود

نْ فْالکِها عَلَى اوَ الل هِ لَوْ ا ُعْطِیتُ الْا َقالِیمَ السةبْعَةَ بِما تَحْتَ اَ"تکالیفی دارد، امام در این زمینه می فرماید: 

)به خدا سوگند، اگر همه هفت اقلیم عالم را و هر چه ، 3" سْلُبُها جُلْبَ شَعِیرٍٍَ ما فَعَلْتُهُعْصِیَ الل هَ فِی نَمْلَةٍ ااَ

                                        
 986نهج البالغه، خطبه  - 9

 71سوره اسراء، آیه  - 2

 295بالغه، خطبهنهج ال - 3
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.در  در زیر آسمان است به من دهند تا نافرمانى خدا کنم ، آنقدر که پوست جوى را از مورچه اى بربایم ، نپذیرم(

واقع حق همواره منشأ تکلیف است؛ چون یک گونه سلطه است، پس رابطه حقوق وتکالیف، یک رابطه متقابل 

 اپذیر است، وجدایی ن

 اصطالح شهروند در نهج البالغه

 البالغه در نهج ی ساکن بوده ودارای حقوقی می باشد.یبه طور کلی شهروند به کسی گفته می شودکه در جا    

استفاده شهروند یدر معناوارد شده که هایى  واژه، واژه این عالوه برواژه رعیت همان اصطالح شهروند است.

 اند . شده

 انواَ حقوق در نهج البالغه     

حقوق مردم نسبت به خدا، حقوق متقابل مردم  البالغه حقوق در چند زمینه مطرح شده است: در نهج

 وحکومت وحقوق متقابل مردم با یکدیگر.

 حقوق متقابل خدا ومردم -1

در واقع این حقوقی که انسان دارا می باشد فقط برای او نسبت به دیگران است ونمی تواند نسبت به خدا      

؛ اما خداوند سبحان از روی بخشندگی ومهربانی خودش باشد،انسان نسبت به خداوند فقط تکلیف دارد نه حق

ا ُوصِیکُمْ عِبَادَ الل هِ بِتَقْوَى الل هِ فَإِن هَا "دهنسبت به بندگانی که حق او را ادا می کنند این رابطه را دو طرفه کر

اى بندگان خدا، شما را به ترس از خدا سفارش مى کنم که ، )" 1حَقُّ الل هِ عَلَیْکُمْ وَ الْمُوجِبَةُ عَلَى الل هِ حَق کُمْ

 . تقوا حق خداست بر شما و حق شما را بر خدا سبب شود(

 حقوق متقابل مردم وحکومت -2
وَ ا َعْظَمُ "در این باره می فرماید:   )علیه السالم(این نوع از حقوق مهم ترین نوع از انواع حقوق است؛ امام    

یضَةٌ فَرَضَها مَا افْتَرَضَ سُبْحانَهُ مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوالِی عَلَى الر عِیةةِ، وَ حَقُّ الر عِیةةِ عَلَى الْوالِی ، فَرِ

بزرگترین حقى که خداوند تعالى از آن حقوق واجب گردانیده ، حق والى است بر )"الل هُ سُبْحانَهُ لِکُلِّ عَلَى کُل 

 رعیت و حق رعیت است بر والى . این فریضه اى است که خدا اداى آن را بر هر یک از دو طرف مقرر داشته

یز حق خود را نسبت به رعیت ادا نماید،حق در میان ارد و والى نذزمانى که رعیت حق خود را نسبت به والى بگ

روزگار به صالح آید و امید به و ها عزت یابد و پایه هاى دینشان استوارى گیرد ونشانه هاى عدالت برپا گردد  آن

برای بیان این نوع از حقوق، ابتدا باید حکومت ومفهوم آن گردند.   یوس أبقاى دولت قوت گیرد و دشمنان م
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ده شود . دولت وحکومت باید از طرف خداوند تعیین شود و باید منشأ مردمی داشته باشد منشأ مردمی توضیح دا

)علیه داشتن به این معنی است که پذیرش مردم وبه اصطالح بیعت آن ها با رهبر اهمیت دارد .  از نگاه امام علی

اداره استوار جامعه  )علیه السالم(سیاست در نگاه علی 1اسی از استوارترین شرایط رهبری است.سینش یب،السالم(

   )علیه السالم(.امام2بر اساس معیارهای الهی، وحرکتی حق مدارانه است... وتأمین رفاه مادی ومعنوی مردم است

هدف از پذیرش حکومت را ایجاد اصالحات در نظام حکومتی اعالم می کند وتصریح می کند که محبت اصلی 

إِن  هذَا الْإِسْالمَ دِینُ الل هِ ال ذِی اصْطَفاهُ قق حکومت اسالمی است . او در این زمینه می فرماید: ترین عامل تح

این اسالم دین خداست ، ، 3لِنَفْسِهِ، وَاصْطَنَعَهُ عَلَى عَیْنِهِ، وَ ا َصْفاهُ خِیَرٍََ خَلْقِهِ، وَ ا َقامَ دَعائِمَهُ عَلى مَحَبةتِهِ

آن را بر بنیاد  یود برگزید و به نظر عنایت خویش در آن نگریست و پرورش داد. و ستونهاکه آن را براى خ

 (،داشت یخود برپا یدوست

 الف(حقوق مردم بر حکومت

أَیُّهَا الن اسُ إِن  " د:یامام حقوق را تک تک نام می برد واز حقوق مردم بر حکومت شروع می کند ومی فرما    

لَا لَکُمْ عَلَیة حَقٌّ فَأَمةا حَقُّکُمْ عَلَیة فَالن صِیحَةُ لَکُمْ وَ تَوْفِیرُ فَیْئِکُمْ عَلَیْکُمْ وَ تَعْلِیمُکُمْ کَیْ لِى عَلَیْکُمْ حَق ا وَ

شماست و  یکه شما به گردن من دارید، اندرز دادن و نیکخواه یحق) "،4.تَجْهَلُوا وَ تَأْدِیبُکُمْ کَیْمَا تَعْلَمُوا..

از ( .دیب شماست تا بیاموزیدأ، میان شما تقسیم کردن و تعلیم دادن شماست تا جاهل نمانید و تیامغنایم را بتم

 این فرمایشات امام )علیه السالم( نتیجه می گیریم که حقوق مردم بر حاکم در موارد زیر خالصه می شود:

بر قراری  که شامل ایجاد امنیت برای مردم،یك (نصیحت وخیر خواهی حکومت نسبت به مردم: 

محبت به مردم وپذیرفتن آراء وپیشنهادهای آن ها داشتن سعه  ،نظم در جامعه، پنهان نکردن حقایق

در نامه خود به مالک اشتر در رابطه با نحوه ارتباط با مردم  )علیه السالم(امام  .صدر نسبت به مردم 

تَغْتَنِمُ أَکْلَهُمْ، فَإِن هُمْ صِنْفَانِ:  ،اًیاً ضَارِهِمْ سَبُعیواَلَ تَکُونَن  عَلَ"د: یش می کند ومى فرمارن سفایچن

5رٌ لَكَ فِی الْخَلْقِینِ، وَإِمةا نَظِیإِمةا أَخٌ لَكَ فِی الدِّ
، )چونان حیوانى درنده مباش که خوردنشان را "

ه یپا.بى شک  غنیمت شمارى ، زیرا آنان دو گروهند یا همکیشان تو هستند یا همانندان تو در آفرینش(
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دهد تمام  ین گفتار نشان میرها ایح، عادالنه، بر قلوب و دل هاى مردم است نه بر شمشیحکومت صح

ز داشته باشند و در داخل یتوانند با مسلمانان زندگى مسالمت آم یروان همه مذاهب میانسان ها و پ

امام به مهربانی  اشد.شان محفوظ بین اسالم، جان و مال و ناموس و آبرویه قوانیدر سا یکشورهاى اسالم

مِنْهُمُ الد لَلُ، یفرُطُ  "نسبت به مردم وبه نادیده گرفتن لغزش های آن ها بسیار سفارش می کند.

هِمْ فِی الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ، فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَصَفْحِكَ مِثْلِ یدِیْؤْتَى عَلَى أَیوَتَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلُ، وَ

 ها خطاها سر خواهد زد و علت ، )از آن1" كَ اهللُ مِنْ عَفْوِهِ وَصَفْحِهِیعْطِیال ذِی تُحِبُّ وَتَرْضَى أَنْ 

بخشایش خویش از عفو و   هایى کنند، پس عمد یا خطا، لغزشه هایى عارضشان خواهد شد و، ب

 . گونه که دوست دارى که خداوند نیز از عفو و بخشایش خود تو را نصیب دهد( نصیبشان ده ، همان

که شامل حل مشکالت اقتصادی مردم وتامین رفاه دو(برقراری عدالت اقتصادی برای مردم: 

افراد جامعه  اجتماعی برای آن ها وایجاد آبادانی در کشور وفراهم نمودن فرصت اشتغال برای تک تک

معموال سیاستمداران دنیا مصلحت اندیشى را می باشد،حکومت وظیفه دارد که فقر را از جامعه بزداید، 

بر حق و واقعیّت مقدّم مى دارند و ولى مردان الهى و رجالى بى تردید حق را ترجیح مى دهند. یکى از 

 .2بود. با دشمنان همین   )علیه السالم(موارد اختالف امیرمممنان على 

ساندن آن ها به  رفراهم کردن شرایط مناسب برای آموزش های مختلف به مردم سه(تعلیم مردم: 

پیشرفت در همه زمینه ها از قبیل پیشرفت علمی ودینی وفرهنگی و... وپرورش استعدادهای افراد 

  جامعه .

ایجاد فرصت های مناسب برای پرورش مردم از نظر مسائل اخالقی وتربیتی  چهار(تربیت مردم:

 رسیدن به کمال معنوی مطلوب برای انسان. 

 ب(حق حکومت بر مردم

أَیُّهَا الن اسُ إِن  لِى عَلَیْکُمْ حَق ا  "به تبیین حقوق حکومت بر مردم می پردازد ومی فرماید:  امام )علیه السالم(

وَا َمّا حَقِّی عَلَیْکُمْ فَالْوَفَا ُ بِالْبَیْعَةِ، وَالن صِیحَةُ فِی الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِیبِ، وَالْإِجَابَةُ حِینَ ... حَقٌّ وَ لَکُمْ عَلَیة

3ا َدْعُوکُمْ وَ الط اعَةُ حِینَ آمُرُکُمْ
حقى که من به گردن شما دارم ، باید که در بیعت وفادار باشید و در ، )"
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سر نیکخواه من باشید و چون فرا مى خوانمتان به من پاسخ دهید و چون فرمان مى دهم فرمان  رویاروى و پشت

 که حقوق حاکم بر مردم در موارد زیر خالصه می شود:( .برید

بیعت، در واقع همان پیمانى است که میان امّت و امام برقرار مى شودبر اساس این  ؛یك(وفاداری به بیعت

و حاکم باید در همه جا مصلحت اشمّت را در نظر بگیرد و امنیّت و نظم را برقرار سازد   السالم()علیه پیمان امام 

یشرفت و تکامل جامعه را فراهم کند و امّت نیز باید پشت سر امامش پو با دشمنان به مبارزه برخیزد و اسباب 

  .بایستد

در حضور حاکم از او تعریف می کنند  مردم نباید مانند چاپلوسان ومتملقان که ؛دو(نصیحت وخیر خواهی

ودر غیاب او عیب جویی می کنند وبه او خیانت می کنند باشند، مردم نباید از نصیحت خود به حاکم در 

 آشکار ونهان دریغ کنند.

افراد امت باید در همه شرایط ودر هر موقعیتی گوش به فرمان امام خود باشند، امت باید مطیع ؛سه(اجابت

از سخنان امام پی می بریم که شهروندان به حکومت وابسته هستند و حکومت بدون .ود باشندفرمان امام خ

 وجود شهروندامکان پذیر نیست و معنی پیدا نمی کند

 حقوق متقابل مردم نسبت به یکدیگر -3

سفارش شده است؛ آن حضرت در وصیت خود به    )علیه السالم(بر این نوع از حقوق نیز در سخنان امام   

یَا بُنَیة، اجْعَلْ نَفْسَكَ مِیدَانا فِیمَا بَیْنَكَ وَ بَیْنَ غَیْرِكَ، "می فرماید:   )علیه السالم(فرزندش امام حسن مجتبی

مْ کَمَا الَ تُحِبُّ ا َنْ تُظْلَمَ، وَ ا َحْسِنْ کَمَا فَا َحْبِبْ لِغَیْرِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، وَاکْرَهْ لَهُ مَا تَکْرَهُ لَهَا، وَ الَ تَظْلِ

ضَاهُ لَهُمْ تُحِبُّ ا َنْ یُحْسَنَ إِلَیْكَ، وَاسْتَقْبِِْ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَسْتَقْبُِِ مِنْ غَیْرِكَ، وَارْضَ مِنَ الن اسِ بِمَا تَرْ

)اى فرزند، خود را ، 1 ا تَعْلَمُ، وَ الَ تَقُلْ مَا الَ تُحِبُّ ا َنْ یُقَالَ لَكَمِنْ نَفْسِكَ، وَ الَ تَقُلْ مَا الَ تَعْلَمُ وَ إِنْ قَل  مَ

 یدار یخود دوست م یدیگران دوست بدار آنچه برا یبرا  پندار. پس  یدر آنچه میان تو و دیگران است ، ترازوی

که بر تو ستم  ینخواهگونه که  و به کس ستم مکن همان یخواه یخود نم یدیگران مخواه آنچه برا یو برا

از خود  یدار یکنند. آنچه از دیگران زشت م یکه به تو نیک یگونه که خواه کن ، همان یبه دیگران نیک، کنند

سازد، سزاوار است که از تو نیز به مردم همان رسد.  یرسد و خشنودت م ینیز زشت بدار. آنچه از مردم به تو م

 پسندى که به تو گویند، تو نیز بر زبان (. یاندک باشد و آنچه نم یدان ی، هر چند، آنچه م یمگو یدان یآنچه نم
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شود که در آن  بر او واجب می فعال دارد مسئول است، و بنابراین هر انسان درجامعه اسالمی نقش ممثر و

جامعه قلمرو به افراد زیر دست خود با عدالت ومهربانی رفتار کند، وجود حقوق متقابل نشان از وجود آزادی در 

اسالمی مقبولیت حکومت از طرف شهروندان یک جامعه به حاکم کمک می کند که با قوت قلب بیشتری به 

اداره امور جامعه بپردازد .داشتن آزادی در انتقاد از حاکم وتقدیم نصیحت خالصانه به او از نشانه های یک جامعه 

وسیله ای برای رسیدن به هدف کمال انسان   الم()علیه الساسالمی پیشرفته می باشد . حکومت در نگاه امام علی

ارزش  احترام به شخصیت انسانی او و رشد وتعالی انسان و رفاه و است که در سایه تحقق عدالت اجتماعی و

 گذاشتن به خواسته های او تحقق می یابد . 
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 نهج البالغه و مسئولیت پذیری مدیران

 محمد پریمی

اركان هر كاری ، مسئولیت و مسئولیت پذیری است . انسان در قبال كاری كه بر عهده  یکی از مهمترین

گیرد مسئول است و باید در روز قیامت در پیشگاه حق تعالی پاسخگو باشد . ولی بعضی از مسئوالن و  می

اند ، نشان مدیران اصلی ترین وظایف خود را فراموش می كنند و هیچ تعهدی نسبت به كاری كه برعهده گرفته 

 نمی دهند .

من » در مورد مسئولیت پذیری بهترین، خالصه ترین و كاربردی ترین كالم را دارند ؛  )علیه السالم(امام علی 

اگر این جمله آویزه ی گوش مدیران و مسئوالن قرار بگیرد دیگر شاهد كم كاری و « . وظیفه دارم و شما حق

اهیم بود . لذا امیدواریم جامعه ی اسالمی ما با بهره گیری كامل و برخورد های ناشایسته از جانب مدیران نخو

احسن از بهترین و جامع ترین كتاب های سعادت دنیوی و اخروی یعنی قرآن و نهج البالغه ، در آینده ای نه 

 چندار دور به الگوی جهانی مدیریت شهری تبدیل شود .

در معرض » و « قابل بازخواست بودن » و به معنای  گرفته شده« سأل» مسئولیت كلمه ای عربی است كه از 

د بودن به انجام متعه –موظف بودن » . اما مسئولیت در فارسی به معنای 0است« خواست و سؤال بودن باز

و در اصطالح امری است كه به وظیفه ی انسان دیندار در قبال خداوند و جامعه بر اساس 2می باشد« كاری 

 آموزه های دین و هنجار های اجتماعی اشاره دارد . 

اما پس از آشنایی با واژه ی مسئولیت الزم است بدانیم كه مسئولیت پذیری مقدمات و شرایطی دارد و زمانی 

 كه این شرایط را احراز كرده باشد . این مقدمات و شرایط عبارتند از : می توان مسئولیتی را به فردی داد 

 شود كه كه رسالت و تکلیفی در كار باشد؛  ؛ مسئولیت پذیری وقتی محقق میتکلیف -0

 مسئولیت در جایی اعتبار پیدا می كند كه فرد دارای قوه ی اداراک باشد؛  قدرت ادراک؛ -2

را مورد بازخواست قرار داد كه آن فرد ، قبال مسئولیت خود را زمانی می توان فرد  آگاهی از مسئولیت؛ -3

 شناخته باشد؛

 تکلیف كردن منوط به قدرت انجام وظیفه از سوی فرد مسئول است؛ قدرت انجام ؛ -4
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زمانی می توان فرد را مسئول دانست كه او با اختیار و اراده ی خودش كاری را اختیارات انجام ؛ -2

ن شروط، مسئولیت دادن به كسی و بازخواست كردن از او معنایی ندارد و این برعهده گرفته باشد. بدون ای

 مقدمات ، از شرایط اساسی مسئولیت پذیری است .

 اهمیت مسئولیت پذیری در آیات و روایات : 

نظام حقوقی اسالم ، نظامی تکلیف گراست ؛ بنابراین در متون دینی هرگاه سخن از حق انسان می شود ، 

حقوقی است كه انسان های دیگر بر ما دارند و به عبارت دیگر مسئولیتی كه ما در قبال دیگران داریم . سخن از 

؛ « .هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را بر دوش نمی كشد – ... و ال تَزرُوا وازِرةً وِزرَ أُخرَی »خداوند می فرماید:

نیز « گناه و مسئولیت » ر برخی تفاسیر به معنای است و د« سنگین » به معنی «  وزر »در این آیه ی مباركه 

آمده است . ابعاد این پاسخگویی به قدری وسیع است كه اعضا و جوارح را نیز در بر می گیرد چنانچه خداوند 

از  – قفُ ما لیس لکَ به عِلم إن السمعَ و البصرَ و الفؤادَ کلُ اولئک کانَ عنه مسئوالًتَال و» می فرماید : 

مسئولیت پذیری چنان اهمیتی دارد كه  0«گوش و چشم و دل همه مسئولند.آنچه نمی دانی پیروی نکن چراكه 

در بسیاری از تفاسیر از امانت الهی ، به همان تعهد و قبول مسئولیت یاد شده است و علت اینکه این امانت 

  2انست والیت الهی را پذیرا گردد. تو عظیم به انسان سپرده شد این بود كه او این قابلیت را داشت و می

درنظام تکلیف گرای اسالم ،حقوق طرفینی است ؛ ما نیز این حقوق را بر عهده ی دیگران داریم اما به دلیل 

همان بعد سازندگی و تربیتی و هدایتی  كه دین اسالم برای خودش قائل است در بیان جنبه ی تکلیف و وظیفه 

می فرماید: بدان كه خدای عز وجل را بر تو )علیه السالم( ی كند لذا امام سجاد و مسئولیت ، توجه بیشتری م

حقوقی است كه در هر جنبشی كه از تو سر می زند و هر آرامشی كه داشته باشی و یا در هر حالی كه باشی یا 

ن حقوق اطراف در هر منزلی كه فرود آیی یا در هر عضوی كه بگردانی یا در هر ابزاری كه در آن تصرف كنی، آ

تو را فرا گرفته است. بزرگترین حق خدای تبارک و تعالی همان است كه برای خویشتن بر تو واجب كرده است؛ 

  3«ی حقوق است .  ی همه ی كه ریشههمان حق

 مسئولیت و مسئولیت پذیری در نهج البالغه : 

و غیر مستقیم به  شود متقابالً ی حق و مسئولیت با هم مالزم هستند ؛ لذا هرجا سخن از حق می دو واژه

 بخش می باشد :  3مسئولیت و تکلیف در قبال آن حق نیز اشاره شده است . مسئولیت در نهج البالغه دارای 
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 : مسئولیت انسان در رابطه با خویشتن  – 9

د و امام علی ) علیه السالم( معتقد است انسان در رابطه با خویش مسئول است كه خویشتن خویش را بشناس

در پرورش استعداد ها و توانایی هایش بکوشد ، ضعف ها و زشتی های خود را برطرف سازد ، كرامت انسانی 

 خویش را حفظ كند و فرصت عمر گرانبها ترین سرمایه ی خود را غنیمت شمارد .

 :مسئولیت انسان نسبت به خداوند  – 2

انسان در نظام آفرینش در رابطه با خداوند ، سراسر فقر وجودی و عین رابطه است و در رابطه با موجودات   

الهی و امانتدار خداوند و جهان هستی است. مسئولیت انسان  هدیگر، بر بسیاری از موجودات برتری یافته و خلیف

ه او ایمان آورد ، تنها خداوند را ستایش كند و در قبال خداوند باعث می شود كه انسان به خدا معرفت یابد و ب

 مسئولیت خویش را نسبت به او ادا كند 

وَ لَو کانَ لِأحَدٍ أن یَجرِی علیه لَکانَ ذلک خالصاً لِلهِ سبحانَه دونَ » می فرمایند : )علیه السالم( امام علی 

فُ قَضائِه و لکِنَه جَعلَ حَقَه علی العبادِ أن خَلقِه لِقدرتِه علی عِبادِهِ و لِعدلِه فی کُلِ ما جَرَت علیه صُرو

و اگر كسی  – المَزیدِ اَهلهُ ،یُطیعُوه و جَعلَ جَزاءَهم علیه مُضاعَفَة الثوابِ تَفضُالً منه و تَوَسُعاً بما هو مِنَ

؛ را بر دیگری حقی ثابت است و آن كس را بر وی حقی نباشد این حق فقط برای خداوند سبحان است نه غیر او

به خاطر احاطه قدرتش بر بندگان و عدالتش در تمام آنچه كه فرمانش در آن جاری است ولی حقش را بر 

بندگان چنین مقرر كرده كه او را بندگی كنند و مزد عبادت را برعهده ی خود ، برای بندگان ، چند برابر قرار 

  0« است . دهی كه شایسته و اهل آن داد به علت تفضل و كرمی كه دارد و افزون 

 مسئولیت انسان در رابطه با دیگران : – 3

بر ایکی از مهمترین حوزه های مسئولیت انسان در رابطه با خانواده و خویشاوندان است ؛ هر انسانی در بر

 خانواده و فرزندانش مسئول است .

إمَا أخٌ لَکَ فی الناسُ صِنفان : » در فرازی از نامه ی خود به مالک اشتر می نویسد : )علیه السالم( امام علی 

اند : دسته ای برادر دینی تو و دسته ای نظیر تو در آفرینش  مردم دو دسته –الدینِ أو نَظیرٌ لَکَ فی الخَلقِ 

در واقع امیر المؤمنین در این كالم ، حس مسئولیت را به همگان تعمیم دادند و از دایره ی مسلمان « هستند . 

 كردند .و غیر مسلمان خارج 

 مسئولیت ها و مسئولیت پذیری مدیران در قبال مردم : 
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یکی از مهم ترین و محوری ترین مؤلفه های سیاست ورزی در جوامع دموكراتیک ، مسئولیت پذیری 

از دیدگاه امام ز شاكله های سیاست دموكراتیک است.مسئوالن اجرایی است . مسئولیت پذیری بدین معنا ، ا

فلسفه ی حکومت ، احیای حق و انهدام باطل و رساندن انسان از فرش به عرش است، این )علیه السالم( علی 

حکومت بر مردم را به هیچ وجه هدف )علیه السالم( آرمان واال جز با حکومت صالحان تحقق نمی یابد . امام 

ه ای جهت رفع نمی دانستند بلکه امانت الهی  بود كه باید در جهت خدمت به بندگان خدا و به عنوان وسیل

نیازهای محرومان و نیازمندان و با نگاه كارگزاری برای مردم نه نگاه سلطه جویانه قرار گیرد . اصل مسئولیت 

پذیری انسان به خاطر خودآگاهی و اختیار انسان است ؛ نوعی رفتار اخالقی است كه همراه با الزام بوده و تعهد 

فاتی ندارد ،اما بعضی از آنها نیز به صورت مسئولیت های اخالقی آور است ، تعهدی كه با اختیارات انسان منا

سازمانی پدیدار می گردند كه ناظر بر مسئولیت افراد به عنوان اشخاص حقوقی است كه بامسئولیت های فردی 

شما نسبت به من به عنوان سرپرست حکومت اسالمی » و شغلی متفاوت است ،و این چنین می فرماید : 

و من نیز به عنوان حاكم اسالمی وظایفی دارم و حقی بر كسی واجب نمی شود مگر اینکه همانند  وظایفی دارید

.امام پست ترین زمامداران را كسانی می داند كه دوستدار ستایش هستند و كشورداریِ آنها  0« نجام دهد.آن را ا

یران خیر خواهی است ؛ امام در یکی دیگر از مسئولیت های مد2رور و خودپسندی استوارتر باشد . بر كبر و غ

آیا به این امر قناعت كنم كه » كه به عثمان بن حنیف نوشتند با صراحت می فرمایند :  42نهج البالغه در نامه

مردم به من امیر المؤمنین بگویند ولی من در ناگواری های روزگار با آنان سخت مشاركت نکنم و در سختی 

صحیح مسائل حق دیگر مردم ، تقسیم عادالنه ی بیت المال و برنامه ریزی « های زندگی الگوی آنان نباشم ؟ 

  4دیگر حق مردم بر مدیران و حاكمان ، تربیت مردم و رشد روحی و معنوی آنان است . 3اقتصادی جامعه است . 

 شرایط پاسخگویی مدیران:

است . مسئولیت پذیری آثار  از نگاه نهج البالغه مسئولیت پذیری برای انسان سعادت طلب ، بسیار ضروری

مهمی چون دستیابی به سعادت برای انسان و پیشرفت برای جامعه را دارد. اما آنچه كه موجب تقویت مسئولیت 

پذیری است یاد خدا و آخرت و مرگ است . امام علل فرار از مسئولیت ها و غفلت از آنها را وابستگی به دنیا، 

هواهای نفسانی و تن پروری و عدم بصیرت می دانند . انسان مسئولیت پذیر نادانی، غفلت، تسلیم شدن در برابر 

( انسانی است كه در ابعاد مختلف و شرایط گوناگون و برهه های متفاوت زندگی علیه السالماز دید امام علی )
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د را خویش همواره نگاهی مسئوالنه دارد و عملکرد خویش را به گونه ای تنظیم می كند كه مسئولیت های خو

 به خوبی ادا كند .

یکی از مهم ترین ویژگی های مدیران در قبال مردم پاسخگو بودن آنهاست . امام علی شرایطی نیز برای پاسخ 

 دادن مدیران مدنظر دارند كه بطور خالصه به آنها اشاره میکنم :

  0پاسخگویی همراه با صراحت و صداقت باشد ؛ .0

الت و مسائل خود را به راحتی و بدون دغدغه با مدیران مطرح باید شرایط به نحوی باشد كه مردم مشک .2

 2كنند ؛ 

در پاسخ باید در موارد لزوم از باورها و اصول مشترک طرفین استفاده شود تا نتیجه ی مطلوب حاصل  .3

 3شود . 

 پاسخگویی همراه با خوش خلقی و خوشرویی و محبت باشد ؛  .4

ر جلب اعتماد دارد این است كه مدیران در عمل نه صرفا مؤثرترین روش در پاسخگویی كه تأثیر زیادی د .2

4در گفتار پاسخگو باشند . 
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 مدیریت زمان از دیدگاه امام علی )علیه السالم(

 حامد شریعتی نیاسر و دكتر منصور پهلوان 

زمان با ارزش ترین و گرانبهاترین سرمایه و حیاتی ترین منبعی است كه در اختیار هر فردی قرار داشته ، 

زندگی از آن ساخته می شود و تلف شدن آن ضایعات جبران ناپذیری را به بار می آورد.مدیریت زمان در واقع 

من ذا الذی تاجر "سالم( می فرماید : نوعی تجارت است كه با سرمایه زمان انجام می شود امام علی )علیه ال

كیست كه به تجارت با زمان بپردازد و سود برد و كیست "الزمان فغنم، و من ذا الذی استرحم االیام فرحم 

 كه از روز گار بخواهد كه به او رحم كند و زمانه هم به او رحم كند؟ 

الم همواره طالب طول عمر از خداوند با توجه به اهمیت این سرمایه گرانبها است كه معصومین علیهم الس

اند تا بتوانند هر چه بیشتر از این سرمایه در بهترین راه كه طاعت خدا باشد بهره برده و از كسانی باشند كه  بوده

خداوند عملشان را نیکو گردانیده و در حالی كه خدا از ایشان راضی است بسوی او باز گردند . بنابراین در اسالم 

خودی خود مطلوب نیست ، بلکه عمری كه در راه خدا باشد ارزش دارد و چه بهتر كه چنین عمری طول عمر به 

وای بر كسی كه عمرش طوالنی و  "( لی اهلل علیه واله و سلمطوالنی هم باشد. اما به فرموده پیامبر اكرم )ص

 0."عملش بد و فرجامش با ناخرسندی پروردگار همراه باشد 

با استفاده موثر از زمانی كه در اختیار داریم ضمن در خواست از خداوند برای افزایش  بنابراین الزم است تا

طول عمر ، سعی كنیم تا به بهترین شکل ممکن حداكثر استفاده از آن را داشته باشیم و تحقق این امر تنها با 

 مدیریت صحیح زمان امکان پذیر است . 

 تعریف مدیریت زمان

مدیریت زمان عبارت است از آگاهی به علم و فن و هنر استفاده بهینه از زمان ، داشتن دانش و مهارت الزم در 

این زمینه و انجام كارها و امور بطور اثر بخش و به موقع ، كه برخورداری از آن یکی از كلیدهای موفقیت است . 

 مدیریت زمان یعنی برنامه ریزی زمان . 

 ت زمان انگیزه های مدیری

 تخلق به اخالق الهی  .9

 زمان دار بودن تکالیف شرعی  .2
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تمامی احکام شرعی و تکالیف الهی زمان مخصوص به خود را دارند ، مانند نماز ، حج، روزه و ... كه الزم 

است هر كدام در موقع خود بجا آورده شود مانند نماز كه باید اول وقت خواند یا روزه واجب كه در ماه رمضان 

اهتمام به انجام بموقع تکالیف الهی نشانه وقت شناسی و برخورداری از مدیریت صحیح زمان است . در  است و

كلمات امام علی )علیه السالم ( مواردی از توصیه به انجام به موقع تکالیف الهی و از جمله نماز وجود دارد كه 

روا منها و تقربوا بها فانها کانت علی تعاهدوا امر الصاله علیها و استکث"برخی از آنها عبارت اند از : 

 0امر نماز را مراعات كنید و آن را محافظت كنید و از وقت فضیلت آن غافل نمانید.  "المومنین کتابا موقوتا.

 محدودیت عمر  .3

از نگاه امام علی )علیه السالم ( شمار نفسهای آدمی معلوم و معین است و انسان با هر نفسی در حقیقت 

عمر خویش را سپری نموده است .ایشان در ضمن یکی از خطبه های خود مدت كوتاه عمر را به ای از  پاره

قد امهلوا فی "كسی داده شده تارضایت شاكی خود را جلب كند:  فرصت اندكی تشبیه می فرمایند كه به

"طلب المخرج و هودا سبیل المنهج و عمروا مهل المستعتب
شده اند هی مهلت داده برای رهایی از گمرا2

ه پیغمبران ( به راه راست هدایت گردیده اند و فرصت به آنها داده شده مانند فرصتی كه به كسی و) به وسیل

 دهند تا رضا و خوشنودی ناراضی خود را جلب نماید. می

فبادروا العمل و خافوا بغته االجل فانه الیرجی من رجعه العمر ما یرجی من رجعه الرزق مافات "

زق رجی غدا زیادته و ما فات امس من العمر لم یرج الیوم رجعنه الرجاء مع الجائی و الیوم من الر

پس به كار پیشدستی كنید و از ناگهان رسیدن اجل بترسید ، كه امید بازگشت عمر 3 "الیاس مع الماضی

دیروز از  رفته چون روزی از دست شده نیست. آنچه از روزی از دست رفته امیدافزودن آن در فردا رودو آنچه

كه امید به آینده است. بنابراین باید مراقب بود كه این وقت  ،عمر رفته ، امید نیست كه امروز بازگردد

محدودی كه در اختیار داریم را جز در آنچه مایه سعادت و نجات است . صرف نکرده و در گرانمایه عمر 

 4.خویش را ارزان از دست نداده و جان خود را جز به بهشت نفروشیم

 فناپذیری و کوتاهی دنیا در مقابل بقا و جاودانگی آخرت  .4
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 رامدت دنیا  آنقدر گذرا ومحدود است كه در روز قیامت وقتی بندگان برای محاسبه اعمال برانگیخته شده و 

آنان سئوال می شود كه چه مدت در دنیا درنگ كردید می گویند جز مدت اندكی یا لحظه ای از یک روز 

 0نبود.

امام علی )علیه السالم ( افرادی كه به بهترین وجه ممکن با مدیریت صحیح این زمان محدود از آن در مسیر 

فاتقوا  "طاعت الهی و رسیدن به اهداف اخروی استفاده می كنند را خردمند خوانده و آنها را چنین می ستاید:

عاجله حمیدا و قدم زاد االجله سعیدا و بادر قد عبر معبر ال اهلل عباد اهلل تقیه ذی لب شغل التفکر قلبه ...

پس، از "من وجل و اكمش فی مهل و رغب فی طلب و ذهب عن هرب .و راقب فی یومه غده و نظر قدما امامه 

خدا چون خردمندی بترسید كه دل خود را از جز تفکر پرداخته ... از گذرگاه این جهان گذشت با نیک نامی ، 

روانه داشتة با نکو فرجامی . از بیم پیشدستی كرد و در فرصتی كه داشت شتافت و توشه آن جهان را از پیش 

و خواست آنچه باید و از آنچه نباید ترسان رخ بتافت امروز نگاهبان فردای خویش بود، و طومار كارهای كرده 

 در پیش.

 رستگاری آخرت  .5

هایی كه در دنیا در اختیار انسان  های قیامت داللت بر آن دارد كه عدم استفاده صحیح از فرصت برخی نام

بوده و مدیریت نکردن آنها موجب ندامت و پشیمانی است از جمله این نامها یوم الحسره ، یوم التغابن، یوم الجزا 

كه انسان جزای اعمال خود را مشاهده می كند و سزای سوء تدبیر خود در دنیا را می چشد و یا هنگامی كه 

 توبه سودی به حال او ندارد.  زمان مرگ او فرا رسد دیگر

 نقش مدیریت زمان در تکامل فردی 

ر فرد در زندگی و مدیریت زمان او باید به گونه ای باشد كه هر روز او از همطابق تعالیم اسالمی برنامه ریزی 

مسیر روز قبلش و بلکه هر لحظه او از لحظات قلبش بهتر و باالتر باشد و به عبارت دیگر در زندگی خود در 

صعودی و به سمت كسب كماالت الهی حركت كند. امام علی )علیه السالم (دیگر معصومان علیهم السالم در 

سخنتان خود این مطلب را به پیروان خویش گوشزد می نمایند كه هر كس دو روزش با هم مساوی باشد زیانکار 

 و اگر امروزش از دیروزش بدتر باشد به خود خیانت كرده است .  2است

 اصول مدیریت زمان 
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تواند ما را در رسیدن  مدیریت زمان همانند هر دانش دیگری از یکسری اصول برخوردار است كه رعایت آنها می

به اهداف مورد نظر خود یاری كند . این اصول عبارت اند از : تعیین اهداف و اولویتها، برنامه ریزی و اجرا و در 

 نهایت نظارت و ارزیابی .

 تعیین هدف  .9

دستیابی به موفقیت در گرو سه عمل است : تعیین هدف ، برنامه ریزی دقیق برای رسیدن به هدف ، تالش و 

ریزی  پایداری تا رسیدن به هدف. هریک ازخواسته های انسان می تواند هدف او باشد كه نیل به آنها بدون برنامه

انداز زندگی،پیش نیاز برنامه ریزی و و زمانبندی مناسب امکان پذیر نیست. بنابراین مشخص كردن چشم 

 مدیریت صحیح عمر است.

 نکات مهم در تعیین هدف 

هر فردی برای تعیین اهداف مهم زندگی خود باید ابتدا نکاتی را در نظر بگیرد و با رعایت اولویت بندی برای 

 :از اند عمر منجر شود عبارترسیدن به آن تالش كند. برخی از این نکات كه می تواند به استفاده بهتر از سرمایه 

الزم است از تعیین اهداف بلند پروازانه و دست نیافتنی الف(پرهیز از کلی گویی و آرزوهای دور و دراز:

كه موجب مسامحه در انجام كارها و به تعویق انداختن آنها و اتالف وقت می شود پرهیز كرده و در عوض 

رگزید. امام علی )علیه السالم( با ستایش از افرادی كه هدفی دقیق، قابل وصول و مشخص را برای خود ب

ان اخسر الناس صفقه "آرزوهای خود را كوتاه كرده و مهلت عمر خویش را غنیمت می شمرند. می فرماید: 

و اخیبهم سعیا رجل اخلق بدنه فی طلب اماله و لم تساعده المقادیر علی ارادته فخرج من الدنیا 

زیانمندترین مردم در معاملت و نومیدترین شان در مجاهدت، مردی  "بتبعته.بحسرته و قدم علی االخره 

است كه تن خویش در طلب مال فرسود و تقدیرها با خواست او مساعدت نبود، پس با دریغ از دنیا برون شد و 

 0با وبال آن مال روی به آخرت نمود.

ها  ها و توانمندی امکانات، قابلیت در مسیر تعیین هدف، شناختب(خود شناسی و ارزیابی توانمندی ها:

از اهمیت اساسی برخوردار است . از نگاه امام علی )علیه السالم ( عالم واقعی كسی است كه حد و حدود 

خویش را بشناسد و از آن تجاوز نکند و در نادانی فرد همین بس كه قدر خویش را نشناسد. امام علی )علیه 

شته است.بنابراین باید دا دارد در واقع مارا به مخالفت با خود وا از طاقت وا السالم( اگر كسی ما را كاری فراتر
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آموخت كه به هر درخواستی نباید لزوما پاسخ مثبت داد و این یکی از شیوه های مهم در مدیریت زمان به 

 شمار می آید .

 اولویت بندی کارها-2

فاقد اهمیت و فوریت ، فاقد اهمیت اما فوری  كارهای مختلف به لحاظ اهمیت به چند دسته قابل تقسیم است:

،مهم اما غیر فوری و، مهم و فوری، اهم و مهم . از آن جا كه انسان با محدودیت های بسیاری به ویژه محدودیت 

امام علی )علیه السالم( پیروان خود را به این نکته توجه  اگزیر باید به اولویت بندی اقدام نمود.نزمانی روبروست 

ه اندیشه آدمی گنجایش همه چیز را ندارد و باید برای كارهای مهم خالی نگه دارد چه در صورت داده ك

پرداختن به كارهای كم اهمیت، كارهای مهمتری را كه می تواند مایه نجات او باشد ضایع كرده و از دست 

 0دهد و از هدف اصلی خویش باز می ماند. می

د تکفل لکم بالرزق و امرتم بالعمل فال یکونن المضمون لکم طلبه ق "امام علی )علیه السالم( می فرماید:

روزی شما را ضمانت كرده است و شما مامور به كردارید. پس مبادا " اولی بکم من المفروض علیکم عمله.

 2خواستن آنچه برایتان ضمانت شده ،مهمتر از كاری باشد كه بر عهده دارید.

 برنامه ریزی برای رسیدن به هدف -3

بعد از تعیین هدف و اولویت بندی كارها نوبت به برنامه ریزی می رسد.برنامه ریزی دقیق و زمانبندی مناسب، 

یکی از مهم ترین مهارت های مدیریت زمان و الزمه رسیدن به هدف است و بی برنامگی خود یکی از عوامل 

های دنیوی، خود را برای  ب از نعمتآید انسان مومن الزم است در تمامی مطلو می اساسی اتالف وقت به شمار

وجود ندارد. در كالم امام علی  "زمان بیکاری "سعادت ابدی در جهان اخروی آماده سازد زیرا چیزی به نام 

)علیه السالم ( از برنامه ریزی به تدبیر و تدبر همراه با مشورت تعبیر شده كه مانع احساس پشیمانی در پایان كار 

 3خواهد شد .

ریزی مناسب مستلزم رعایت اموری از قبیل زمان سنجی، تعیین وقت معین برای انجام هر كار و  برنامه 

مشخص كردن سر رسید آن و تقسیم مناسب وقت است كه این امر با در نظر گرفتن اهداف بلند مدت و كوتاه 

امه به توضیح پاره ای از مدت و برنامه ریزی های روزانه ، هفتگی ، ماهانه و سالیانه امکان پذیر است كه در اد

 آنها با استناد به كلمات امام علی ) علیه السالم( می پردازیم :
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هر ساعت و هر روز یک ظرف زمانی است كه باید آن را با برنامه ای از پیش الف(برنامه ریزی دوره ای :

ما  "لسالم( می فرماید: ها پركرد . امام علی )علیه ا تعیین شده و حساب شده و با در نظر گرفتن اولویت بندی

من یوم اال و هو یقول انی یوم جدید ) و ان علی کل( ما یفعل فی شهید و لو قد غربت شمسی لم 

"ارجع الیکم ابدا
هیچ روزی نیست مگر آنکه می گوید: من یک روز جدیدم و بر هر آنچه در ظرف زمانی  0

 یگر به سوی شما باز نخواهم گشت.من انجام می شود گواهی می دهم و اگر خورشید من غروب كرد د

باید برنامه ریزی به گونه ای باشد كه برای تمامی كار های الزم و نه فقط كارهای ب(تقسیم مناسب وقت:

للمومن ثالث ساعات مورد عالقه زمانی اختصاص یابد. حضرت علی )علیه السالم( در ابن باره فرموده است: 

ه و ساعه یخلی بین نفسه و بین لذتها فیما یحل و یجمل و فساعه یناجی فیها ربه و ساعه یرم معاش

.مومن لیس للعاقل ان یکون شاخصا اال فی ثالث مرمه لمعاش او خطوه فی معاد او لذه فی غیر محرم

را سه ساعت است: ساعتی كه در آن با پروردگارش به راز و نیاز است و ساعتی كه در آن زندگانی خود را 

 در حالل و نیکو با لذت نفس دمساز است.  كارساز است و ساعتی كه

 نظارت بر میزان پیشرفت برنامه و ارزیابی آن ) محاسبه و مراقبه (  -4

یکی دیگر از اصول مهم مدیریت زمان پس از برنامه ریزی صحیح ، اجرای درست و دقیق برنامه تعیین شده ، 

درک و شناخت نقاط ضعف و اشتباهات كنونی و شناسایی موانع مدیریت زمان است. با این كار می توان دریافت 

ی كارهای جدید باید صرف كرد . از كه چه مقدار زمان باید به هر كاری اختصاص یابد و چه مقدار زمان برا

دیدگاه امام علی )علیه السالم ( حسابرسی دقیق نفس الزمه موفقیت در كارها و مبارزه با سستی و كوتاهی است 

و ایشان همواره پیروان خود را به حسابرسی دقیق از خود تا پیش از فرا رسیدن یوم الحساب دعوت كرده است: 

"قبل ان توزنوا و حاسبوها من قبل ان تحاسبواعباد اهلل زنوا انفسکم من "
 –بندگان خدا كردار و گفتار  2

 خود را بسنجید ، پیش از آنکه آن را بسنجند و حساب نفس خویش را برسید پیش از آنکه به حسابتان برسند.

 روشهای مدیریت زمان 

های از دست رفته،  فرصتهای به دست آمده، تدارک  زمان سنجی، وقت شناسی، استفاده بهینه از فرصت

شناخت موانع مدیریت زمان از جمله روش های مدیریت زمان محسوب می شوند كه در ادامه به توضیح هر یک 

 بر اساس كلمات امام علی ) علیه السالم( می پردازیم:
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 زمان سنجی و تعیین وقت معین برای انجام هر کار -9

ر كار و زمان سر رسید آن بر حسب اولویت واهمیت ، ارزیابی تعیین واقع بینانه بازه زمانی الزم برای انجام ه

واقع بینانه از وقت مورد نیاز برای انجام وظایف روزانه همچون انجام تکالیف درسی، رفت و آمد و رسیدگی به 

 امور خانواده حائز اهمیت است.

 وقت شناسی -2

رها جلوگیری شود. به این منظور هر هر كاری را باید در زمان خاص خود انجام داد تا از انباشته شدن كا

كاری را باید مطابق برنامه به موقع شروع و به موقع به اتمام رساند و از استراحت های طوالنی و غیر ضروری 

پرهیز كرد. كاری را كه برای هر روز در نظر گرفته شده را در همان روز و به موقع باید انجام داد و آن را به 

 0فردا نیفکند.

 ها ری از فرصتبهره گی -3

ها، پیروان خود را به بهره گیری هر چه بهتر  امام علی )علیه السالم( ضمن یاد آوری ارزش و اهمیت فرصت

 2 "الفرصه تمرمر السحاب فانتهزوا فرص الخیر"می فرماید: های زودگذر تشویق كرده و ازاین فرصت

غنیمت بشمارید. از نگاه امام علی ) علیه  های نیک را ها همچون عبور ابرها می گذرد. بنابراین فرصت فرصت

گیری از فرصتها بویژه جهت توشه اندوزی برای آخرت ، شیوه متقین و نشانه عقل و تدبیر است و  السالم ( بهره

 از دست دادن فرصت و یا عجله در كاری كه هنوز موعد آن فرا نرسیده نشانه بی خردی و نادانی است 

انی فرصتی استثنایی در مدت عمر آدمی است كه باید قدر آن را دانست و دوران جو الف( فرصت جوانی :

به بطالت نگذراند. این دوره از عمر آدمی بعلت ویژگی خاصی كه دارد و تمامی قوت و نیرو و امکانات در وجود 

 آدمی  شکوفا شده و آماده فراگیری و بهره دهی است بسیار مورد توجه اسالم است و در كلمات معصومان

علیهم السالم و امام علی)علیه السالم ( تاكید فراوانی در قدر دانستن این فرصت و بهروری و مدیریت بهینه آن 

دیده می شود زیرا به تعبیر امام علی )علیه السالم( دو فرصت جوانی و سالمتی تا زمانی كه از  دست نرفته اند 

نهج البالغه به فرزند خود امام حسن  30الم( در نامه قدرشان شناخته نمی شود. از این رو امام علی )علیه الس

انما قلب الحدث کاالرض الخالیه ما القی فیها من شیء قبلته فبادرتک  ")علیه السالم ( می فرماید:
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و دل جوان همچون زمین ناكشته است . هر چه در آن 0 "باالدب قبل ان یقسو قلبک و یشتغل لبک

 ت پرداختم ، پیش از آنکه دلت سخت شود و خردت هوایی دیگر گیرد.افکنند بپذیرد. پس به ادب آموختت

فرصت مهم دیگری كه هر فردی در زندگی در اختیار دارد و باید با  ب( فرصت سالمتی و فراغ بال :

برنامه ریزی و مدیریت صحیح بهترین بهره را ببرد فرصت سالمتی و شادابی جسمانی است كه در این خصوص 

السالم ( ضمن توجه دادن به اهمیت این فرصتی كه اكثر مردم آن را قدر ندانسته و زیانکار امام علی )علیه 

شوند پیروان خود را به استفاده از آن در راه بندگی و اطاعت الهی تشویق كرده و می فرماید : قبل از آنکه  می

 بیمار شوی فرصت سالمتی را غنیمت شمار. 

ه باید قدر آن را دانست و با مدیریت صحیح از آن بهترین بهره را فرصت دیگری ك ج( فرصت غنا و ثروت :

برد فرصت غنا و ثروت است و به فرمایش امیر المومنین سالم اهلل علیه الزم است تا در آن هنگام رعایت حال 

مام تنگدستان را نمود و با احسان به ایشان در واقع توشه فراوان برای روز تنگدستی آخرت خود ذخیره نمود. ا

و اذا وجدت من اهل الفاقه من یحمل لک زادک الی یوم القیامه "علی )علیه السالم ( می فرماید : 

فیوافیک به غذا حیث تحتاج الیه فاغتنمه و حمله ایاه و اکثر من تزویده و انت قادر علیه فلعلک 

" تطلبه فال تجده و اغتنم من استقرضک فی حال غناک لیجعل قضاءه لک فی یوم عسرتک.
و اگر 2

مستمندی یافتی كه توشه ات را تا به قیامت برد،و فردا كه بدان نیازمندی تورا به كمال پس دهد ، او را 

غنیمت شمار و بار خود را بر پشت او گذار و توشه او را سنگین كن چنانکه توانی چه بود كه او را بجویی و 

 یت از تو وام خواهد تا در روز تنگدستی ات بپردازد.نشانی از وی ندانی و غنیمت دان آن را كه در حال بی نیاز

به تعبیر امام علی )علیه السالم( با هر روزی كه بر ما می گذرد و پایان می یابد ورقی از  د( فرصت حیات :

دفتر عمر خویش را پر كرده ایم پس چه بهتر كه با برنامه و مدیریت صحیح این فرصت، بهترین كارها را در آن 

انده و پیش از آنکه فرشته مرگ ، آن ناپیدایی كه انتظار آن می رود ، ما را دریابد و پیش قلم ثبت به ثبت رس

اعمال ما خشک شده و طومار عمرمان درهم پیچیده شود و دیگر نه رزقی برای ما فروآید و نه عملی از ما باال 

 رود در انجام كارهای نیک شتاب كرده و فرصت عمر را مغتنم دانیم.

 دارک فرصت های از دست رفته ت -4
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های  ها و لحظه لحظه امام علی )علیه السالم ( در كنار همه تاكیدهایی كه نسبت به غنیمت شمردن فرصت

ها بهره نبرده و آن را ضایع كرده اند  راه كارهایی را هم برای كسانی كه تا كنون از این فرصت زندگی دارند،

ناامیدی دچار نشوند و هم اكنون برای نحات خود كاری كنند كه فردا دیر تا این افراد به  بیان می فرماید

فاستدرکوا بقیه ایامکم و اصبروا لها انفسکم فانها قلیل فی کثیر االیام التی "ایشان می فرماید:.است

پس در این چند روزكه زنده اید، گذشته را جبران  9."تکون منکم فیها الغفله و التشاغل عن الموعظه

كنید و خود را به شکیبایی ورزیدن و سختی دیدن خوی دهید . كه این روزها برابر روزهایی فراوان كه در 

های پیش  غفلت بودید اندک است . از دیدگاه امام علی )علیه السالم( جبران گذشته و از دست ندادن فرصت

مدیریت زمان به مشار می آید . به شرط آنکه دچار تسویف نشده و فردا فردا نکند  های رو كه یکی از روش

 ،یکی از موجبات رستگاری است .

 راه کارهای بهره مندی از مدیریت زمان 

 پرهیز از شتابزدگی و عجله بی مورد  -1

ق فرمایش تحقق هر هدف و برنامه ای نیازمند زمان مناسب خود است و به تدریج صورت می گیرد . مطاب

امام علی ) علیه السالم ( باید از عجله در كارها قبل از فرا رسیدن زمان انجام آنها پرهیز نموده و هنگامی كه 

زمان آن رسید در انجام آن كوتاهی نکرد و هر كاری را در موضع و وقت خاص آن انجام داد . زیرا كه هر 

اغبانی است كه میوه را نارس بچیند و در زمینی كس برای كاری كه زمانش فرا نرسیده عجله كند مانند ب

 2غیر از زمین خود محصولی بکارد كه این كار نشانه كم خردی است.

 های اجرای برنامه برای نیل به هدف  صبر بر سختی -2

یکی از اصول مهم مدیریت زمان تعیین هدف و مقصد است كه بالطبع در نگرش الهی این هدف دستیابی 

صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحله طویله "درتمامی امور اعم ازدنیوی و اخروی خواهد بود.به رضای الهی 

 ایام كوتاهی را در این دنیا صبر كردند و در آخرت به راحتی ابدی رسیدند.3 "

 رعایت نظم در اجرای برنامه -3

خص را با خطری به طور كلی نظم و ترتیب در زندگی نقش سازنده ای دارد و تاخیر در انجام وظیفه، ش

جدی روبه رو می سازد كه هرگز قابل جبران نیست امام علی ) علیه السالم ( در وصیت نامه خود به امام 

                                        
 85سید رضی /خطبه  9
 5سید رضی /خطبه  2
 984سید رضی / خطبه  3
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اوصیکم و جمیع ولید و اهلی و من بلغه کتابی بتوقی  "حسن و امام حسین علیهما السالم می فرماید : 

كه نامه من بدو رسد . سفارش می كنم به ترس شما و همه فرزندانم و كسانم و آن را 0 "اهلل و نظم امر کم 

 از خدا و آراستن كارها.

 موانع مدیریت زمان 

عوامل زیادی وجود دارند كه فرد را از مدیریت صحیح زمان خویش باز داشته و موجب كاهش كارایی و اثر 

اختن كارها و تردید و دو بخشی او می گرداند كه از آن جمله می توان به اهمال كاری ، دفع الوقت و به تاخیر اند

ارزنده ای دارند كه به  السالم ( و سایر معصومان فرمایشاتدلی اشاره كرد. در این خصوص امام علی ) علیه 

 بخشی از آنها اشاره می شود :

یکی از عوامل مهم برای موفقیت قاطعیت در اجرای تصمیم ها و برنامه ریزی از پیش تعیین شده و پرهیز از  .0

دلی است اگر برای انجام كاری، با تفکرو برنامه ریزی و رعایت اولویتها عمل كنیم ، تردید در  تردید و دو

اجرای آن هرگز جایز نبوده زیرا چنین تردیدی می تواند موجب هدر رفتن وقت و عدم مدیریت صحیح زمان 

سیدی خود را در آن كار گردد. در روایتی از امام علی ) علیه السالم( چنین آمده كه اگر از انجام كاری تر

  2قرار ده . زیرا ترس از كار پیش از انجام آن موجب دل نگرانی و اتالف وقت می شود .

اهمال كاری یکی از موانع جدی در مدیریت زمان به تاخیر انداخت بی مورد كارها و به تعبیر دیگر سستی و  .2

از قبیل تسویف، تهاون؛ كسل و ضجر و ابطاء  اهمال در امور است . در لسان روایات از این امر با واژه هایی

فقد افنیت بالتسویف و االمال "تعبیر شده است.امام سجاد )علیه السالم ( در دعای ابو حمزه می فرماید:

خدایا من عمرم را به امروز ، فردا كردن و آرزو های طوالنی و بلند گذراندم.  دفع الوقت كردن ، و  " عمری

ا و امروز و فردا كردن همگی از جمله عوامل اتالف وقت و به هدر رفتن سرمایه به تاخیر انداختن كاره

گرانبهای عمر و فراهم شدن اسباب هالک آدمی است و باید آن را با داروی عزم و ارداه ای جازم درمان 

3كرد.
 

 
 

                                        
 47سید رضی /نامه  9
 966سید رضی /حکمت  2
 936/2الکینی  3
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 (لیه السالممدیریت زمان از دیدگاه امام علی )ع

 محبوبه پیرحیاتی

مبین اسالم به آن اهمیت ویژه ای داده است،مسئله زمان و گذر عمر است.ائمه اطهار از جمله مسائلی كه دین 

از آنجا كه وجود بی نظمی و عدم مدیریت  نیز با بیانات خویش تأكید فراوان بر استفاده صحیح از زمان كرده اند.

به ویژه در  خود می شود،مانع رسیدن افراد به اهداف  صحیح زمان پیامدهای سوئی را در افراد و جامعه دارد و

( تأكید فراوانی بر استفاده صحیح از فرصت ها و لحظه های عمر، دیده لیه السالمكالم امیر المؤمنین علی)ع

 شود. می

 مفهوم مدیر

به معنای مدیر بودن ) اداره كننده  مدیربه معنای اداره كننده كاری یا مؤسسه ای به كار رفته است و مدیریت

ار رفته است.حاصل آن كه مدیریت شامل شناخت صحیح انسان از موضوع مورد نظر واهمیت و هدایت گر( به ك

 آن و نحوه اداره و هدایت كردن آن ،برای رسیدن به هدفی مطلوب است.

 مفهوم زمان 

زمان به مدتی اطالق می شود كه قابل تقسیم به كم و زیاد است. دیدگاه دكتر معین درباره زمان چنین است: 

دوره،هنگام و وقت به كار رفته است.واژه زمان همچنین از دیدگاه راغب اصفهانی به این  معنای وقت ، زمان به

زمان به معنای وقت عبارت است از نهایت "نهایة ُالزمان المَفروض لِلعَملِ"صورت تعریف شده است .وقت:

 "فرصتی كه برای انجام كاری قرار می دهیم.

 مدیریت زمان 

عبارت است از فرآیند استفاده بهینه از زمان كه منجر به حذف فعالیت های اتالف كننده آن مدیریت زمان 

شود. به عبارتی رسیدن به اهداف مهم زندگی در گرو برنامه ریزی صحیح است.و با مدیریت لحظه ها  می

لیه )عالموحدین،امیرالمؤمنین علیمولی  انیم به رستگاری وپیروزی دست یابیم.ومی ت واستفاده صحیح از زمان،

كه خود اسوه ی حقیقی یک انسان كامل است ،این نکته را حائض اهمیت دانسته و در بیانات راهگشای ( السالم

ذین عُمِّروفَنَعِموا و عبادَاهلل،أینَ ال خود به این موضوع اشاره فرموده است .آنجا كه خطاب به مردم می فرماید:

های  كه سالیان طوالنی در نعمت د آنانهستن كجا ای بندگان خدا .اُنظِروا فَلَهَوا وسُلِّموا،فَنَسُوافَفَهِمُوا و،عُلِّموا

مهلتشان دادند و بیهوده روزگار گذراندند و از آفات و بالها  یا و دریافتند . تعلیمشان دادند ؛عمر گذراندند خداوند

دورشان داشتند اما فراموش كردند.ایشان خاطر نشان می كنند كه مواظب باشید .بی توجه بودن به مهلتی كه 
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:از خداوند در اختیار شما قرار داده است باعث پشیمانی شما می شود همان طور كه فرمودند:اضاعَةُالفُرصَةُ غَصَََّةٌ

 دست دادن فرصت ها اندوهبار است.

 فواید مدیریت صحیح زمان

 مهمترین فوایدی كه بر مدیریت زمان مترتب است عبارتند از : 

 جلوگیری از افسوس و غصه خوردن (0

:فرصت سریع از دست می رود الفُرصَةُ سَریعَةُ الفَوتِ وبَطیئَةُ العَودِ":(لیه السالم)عبر مبنای سخن امام علی 

داشتن بینش باال برای تشخیص فرصت ها و استفاده صحیح از آن ها ،باعث جلوگیری "به كندی باز می گردد.و 

 مناسب ،از انجام كارهایش باز نمی ماند. از افسوس در آینده خواهد شد و انسان به انتظار رسیدن فرصتی

 تنظیم برنامه صحیح و منظم  (2

( لیه السالم)عبرنامه ریزی صحیح تری داشته باشیم،امام علیآینده عبرت گرفتن از گذشته باعث می شود برای 

لَوِاعتَبَرتَ بِما اصنَعتَ مِن ماضی عُمرِکَ لَحَفِظتَ ما "نیز به این موضوع اشاره كرده اند.آنجا كه می فرمایند:

برای "واهی بود.باقی مانده آن در امان خ اگر از ضایع كردن عمر گذشته عبرت گیری بی گمان از ضایع شدنبَقِیَ

رسیدن به اهداف بزرگ عالوه بر مدیریت زمان،داشتن توانایی الزم برای انجام كار ،امری ضروری است. لذا 

 رسیدن به موفقیت بدون داشتن هر یک از آن ها امکان پذیر نیست .

 آثار سوء عدم مدیریت زمان

 حمل آثار زیر خواهند شد:افرادی كه نتوانند از زمان در اختیار خود درست استفاده كنند مت

 (سلب توفیق عمل صالح9

اولین ضرری كه از عدم مدیریت زمان به انسان می رسد،این است كه توفیق عمل صالح از انسان گرفته 

شود.زیرا غفلت از موقعیت به دست آمده برای انجام عمل خیر ،باعث فوت وقت شده و انسان دیگر قادر به  می

الفُرصَةُ "نیز به این موضوع اشاره كرده و می فرمایند:( لیه السالم)عبود.امام علیآن كار خیر نخواهد  انجام

. فرصت ها چون ابرها می گذرند،پس فرصت های نیک را غنیمت تَمُرُّمَرَِّ السَّحاب،فَانتَهِزوا فُرَصَ الخیر

 "بشمارید.

 (اضطراب و سردرگمی2

كارهای خود دچار اضطراب و سر در گمی شود.از آن جا عدم مدیریت زمان باعث می شود انسان برای انجام 

 كه انجام هر كاری نیاز به صبر و تحمل دارد،عجله و شتابزدگی مانع از انجام كار به صورت كامل و صحیح
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الصَِّبرَ فی االُمور بِمَنزِلَةِ الرِّاسِ مِنَ ":نیز در این باره چنین می فرمایند( لیه السالم)عامام علی  شود می

 دِ،فا اِذا فارَقَ الرَّاسُ الجَسَدُ فَسَدَالجَسَدُ و اِذا فارقَالصَّبرُاالُمورَفَسَدَتِ االُمور:الجَسَ

 (نرسیدن به اهداف صحیح 3       

نداشتن مدیریت صحیح زمان انسان را از رسیدن به اهدافش باز می دارد لذا انسان در آرزوی رسیدن به 

راز انسان را از یاد مرگ غافل می كند و این امر آغاز شقاوت و بدبختی د آرزوهای دور و اهدافش غرق می شود و

 .انسان است

دین اسالم كه كامل ترین و جامع ترین برنامه ی زندگی و سعادت انسان می باشد با توجه به اهمیت مسئله 

جمله امام علی از آن  مؤثری در این زمینه پرداخته است. آن به ارائه راهکارهای زمان و استفاده بهینه از

لِلمؤمِنِ ثالثُ ساعاتٍ: فَساعَة ٌ یُناجی فیها رَبَّه ُو ساعَة ٌ مَعاشَه ُ و ":( در این باره می فرمایدالسالم علیه)

ساعتی كه در آن با  مؤمن را سه ساعت است."ساعَةٌ یُخَلِّی بَینَ نَفسِهِ وبَینَ لَذَّتِها فیما یَحِلُّ و یَجمُلُ.

كند و ساعتی كه در آن به ترمیم معاش اقدام می نماید و ساعتی كه در آن از لذت های  خداوند راز و نیاز می

حالل و نیکو بهره می گیرد.آن چه در این برنامه ی زندگی مهم جلوه می كند ،آن است كه پیروزی و موفقیت 

ن از لذت های در سه بخش عبادت ،تالش برای امرار معاش و صله رحم در گرو داشتن ساعاتی برای بهره برد

حالل است.از بیانات ائمه اطهار برداشت می شود كه تقویت روحیه و داشتن شادابی و نشاط ،الزمه ی ادامه 

 زندگی انسان را تشکیل می زندگی و برنامه ریزی صحیح برای آن است .به عبارتی لذت های حالل بخشی از

 پردازیم . گاه محقق میكارهای مدیریت زمان از دید در این جا به ارائه راه دهند.

دانستن اهمیت زمان به عنوان منبعی غیر قابل بازگشت از ضروریات مدیریت زمان به حساب بنابراین 

آید.با بررسی فوائد مدیریت زمان و مضرات عدم مدیریت زمان این مطلب روشن می شود كه نقش استفاده ی  می

اهمیت بوده و در این راستا  زت اخروی بسیار حائصحیح از فرصت ها در پیشرفت دنیا و دست یابی به سعاد

 ،با استفاده از این مهم كارهای ارائه شده از سوی ائمه اطهار قابل تأمل و بهره برداری می باشد و استفاده از راه

این امر در سطح اجتماعی نیز صادق خواهد بود .  . ومسیر موفقیت را هر چه سریع تر و مطمئن تر طی كنیم

شهروندانی كه به برنامه ریزی زمان بندی فعالیت های خویش اهمیت داد. هر كار را در زمان شایسته خود انجام 

دهند از اضطراب و سردرگمی به دور خواهند بود. و عالوه بر تحقق اهداف فردی موجب به ثمر نشستن اهداف 

 اجتماعی آن خواهند شد و برای شهر خود چهره ای زیبا آرام و با نشاط را رقم خواهند زد.  شهری و برنامه های
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 بررسی ابعادقانون جذب در نهج البالغه 

 مینا تهرانی 

قانون جذب یک قانون انتزاعی است و به طور خالصه بیان می كند كه هر آنچه در ذهن انسان تصور شود اعم 

در دنیای واقعی نمود خواهد یافت سرعت و شدت در به واقعیت پیوستن این تصور از خوب یا بد ، زشت یا زیبا 

به شدت تمركز روی آن موضوع و وضح آنها در ذهن بستگی دارد. در واقع خواسته هایی كه تصور می شوند باید 

شابه خود را قانون جذب بیان می كند هر چیزی م به گونه ای باشند كه بتوان آنها را در ذهن حس و باور نمود.

در عین حال مشابه همان افکار را به سوی خود  جذب می كند بنا بر این وقتی ما راجع به چیزی فکر می كنیم،

 .گردد جذب می كنیم. این قانون بیان می كند هر چیزی بیرون فرستاده می شود ،به منبع ، یعنی خودت باز می

 .ه برای رسیدن به آن ها طی كرده باشیدر جهان چیزهایی به سمت تو می آید كه تو چهار مرحل

 (آن ها را خواسته باشی و در واقع صدا زده باشی.0

(یقین داشته باشی كه به محض طلب و خواستنت چیزی در جهان هستی شروع به تغییر و سازمان دهی و 2

 دوباره چیدن دنیا می كند كه تو به خواسته ات برسی.

دن به آنچه طلب كرده ای،طوری فکر كنی و احساس كنی كه انگار (تا لحظه ی وصال یعنی تا لحظه ی رسی3

 به آن چیز رسیده ای.

 سپاسگزاری كنی. (از كاینات و جهان هستی به خاطر هرچه به شما می دهد وداده و خواهد داد،4

 این قانون به طور كلی منافاتی با آموزه های شریعت نجات بخش اسالم ندارد و در راستای آن است.در دین

این عبارت را تحت  مقدس اسالم بسیار سفارش شده به این كه فرد مسلمان به پروردگار امید داشته باشد و

عنوان حسن ظن در روایات اسالمی، بی شمار می یابیم كه به عنوان نمونه احادیثی ارایه می شود:انسان كامل، 

ش به فرزند گرامیش امام حسن مجتبی الگوی كامل روشنفکری ،امیر مومنان حضرت علی علیه السالم در وصیت

بدان! خدایی كه گنج های آسمان و زمین در »)علیه السالم( این گونه نشانه های رحمت الهی را بیان می كند:

دست اوست ،به تو اجازه ی درخواست داده، و اجابت آن را بر عهده گرفته است. تو را فرمان داده كه از او 

 «.مت كنی تا ببخشایدبخواهی تا عطا كند؛درخواست رح

)صلی فرمایند:از امیر المومنین علی )علیه السالم( نقل شده كه پیغمبر حضرت امام محمد باقر)علیه السالم( می

فرمود: هیچ مومنی گمان خوب به خداوند نمی دارد مگر این كه خداوند مناسب گمان او اهلل وعلیه و آله و سلم ( 

ی  زیرا خداوند كریم است و خیرات و احسان ها به دست اوست و شرم می آید او را كه بنده ،با او سلوک می كند

مومن گمان خوبی به او داشته و امید و گمان او را به جا نیاورد.همچنین از امام رضا)علیه السالم( در این باره 
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ی خود در آن مرتبه ام كه به من روایت شده: ظن خود را به خدا نیکو ساز زیرا خداوند می فرماید:من با بنده 

خوش گمان بودن 0اگر گمان بد دارد عقوبت می كشد. گمان دارد اگر گمان حوب دارد احسان می بیند و

از قول خداوند )صلی اهلل وعلیه و آله و سلم ( ی پاک بودن دل از صفت های ناپسند است رسول اكرم  نتیجه

م كه در باره ی من دارد و مطابق گمان نیکوی  او با او رفتار فرمایند:من همراه حسن ظن بنده ی خود هست می

و از وفا كردن به لوازم گمان خود كوتاهی نمود،هر  می كنم و هرگاه كسی به مقتضای حسن ظن خود عمل نکرد

امام صادق علیه السالم در آینه بر ضرر خود قدم برداشته و بر خالف دعوی و اظهار خود سلوک كرده است. 

د علیه السالم وحى كرد كه: هر یک از بندگانم با وینه فرموده اند: خداوند تبارک و تعالى به حضرت داوهمین زم

فهمم؛ و سپس همه آسمانها و زمین و هر كه در  یأس از مخلوقاتم به من پناهنده شود من از نیتش این را مى

با كمی دقت و  ت آنها فراهم خواهم كرد.اى براى نجات از دس آنها هست براى او توطئه كنند من برایش راه چاره

اینکه می گویند تو قبل از این كه  تامل روشن می شود كه تمام پیام قانون جذب حول این محورها می گردد،

به فضل خدا یقین و پیشاپیش خداوند را شاكر باش در حقیقت نتیجه ی خوش گمان  خواسته ات برآورده شود

 تحقق خواسته هاست.بودن و حسن ظن داشتن به خداوند 

امام صادق )علیه السالم( می فرمایند: كه وقتی چبزی را می خواهی چنان دعا كن كه گویی خواسته ات پشت 

در است)این چنین یقین به استجابت داشته باش( در حدیثی قدسی می خوانیم بنده ای كه اطاعت خدا را بکند، 

خواهد یافت.بنابراین اسالم به عنوان كامل ترین دین به حدی می رسد كه به قدرت ایجاد در آن واحد دست 

 الهی فراتر از این قانون را ارائه داده است.

 این قانون یکی از فرمول های روان شناسی موفقیت است كه در آن جا به سه صورت بیان شده است:

صی برای رسیدن به (اگر شما هدفی را در نظر گرفته مدام به آن فکر كنید در مغز شما شبکه های عصبی خا0

 .آن هدف ایجاد خواهد شد

ی ذهنی خود قرار دهید این هدف در ذهن ناخود آگاه شما جای  هدفی را انتخاب و آن را مشغله (اگر شما2

 خواهد گرفت.

(تقریر سوم از قانون جذب مدعی است اگر شما خواسته ی خود را مدام در ذهن داشته باشید و كارهای 3

 ام دهید، در آن صورت جهان هستی در مسیر بر آوردن حاجت شما دست به كار خواهد شد.متناسب با آن را انج

                                        
 منهاج الیقین 9
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بیان اول در واقع همان اصل تمرین و تداوم است و بیان دوم همان اصل تلقین و شاید بتوان هر دوی این ها را 

حضرت علی  ده.یکی تلقی كرد. در اسالم به اصل استمرار فکر و عمل و اصل تلقین اهمیت بسزایی داده ش

السالم( در یکی از حکمت های نهج البالغه می فرمایند:كمی كه آن را ادامه دهی امیدوار كننده تر است از  )علیه

نیز در جای دیگر می فرماید اگر حلیم و بردبار نیستی خود را به بردباری بزن 0باشد ،زیادی كه خسته كننده 

رار دهد و از آنان شمرده نشود.یعنی اگر هدف شما مثال بردبار زیرا كم شده است كه كسی خود را شبیه قومی ق

شدن باشد با تشبه مداوم به اهل حلم، مغز و روان شما در مسیر حلیم شدن تغییر می كند. حضرت در یکی 

را به دیگر از حکمت های نهج البالغه فرموده اند :هركس مصیبت های كوچک را بزرگ شمارد، خداوند او 

یعنی سنت خداوند این است كه افراد منفی باف كه یک حادثه ی منفی جزئی را 2فتار می كند.مصائب بزرگ گر

بزرگ می بینند دچار همان حادثه ی بزرگ بشوندحضرت در حکمتی دیگر در نهج البالغه فرموده اند:كسی كه 

ه دیگری به كار خیر چیزی را طلب كند به كل یا قسمتی از آن می رسد و باز فرموده اند: كسی از شما نگوید ك

طور می فرمایند :فال خیر بزن تا  همین 3به خدا سوگند همین طور خواهد شد كردن از من سزاوارتر است كه

 پیروز شوی.

بنابراین وقتی ما راجع به چیزی فکر  ،قانون جذب بیان می كند كه هر چیزی مشابه خود را جذب می كند

به سوی خود جذب می كنیم . این قانون بیان می كند كه هر چیزی كنیم در عین حال مشابه همان افکار را  می

بیرون فرستاده می شود ،به منبع یعنی به خودت باز می گردد این قانون به طور كلی منافاتی با آموزه های 

 شریعت نجات بخش اسالم ندارد و در راستای آن است  در دین مقدس اسالم بسیار سفارش شده به این كه فرد

 .یابیم به پروردگار امید داشته باشد و این عبارت را تحت عنوان حسن ظن در روایات اسالمی بیشمار می مسلمان

در واقع این قانون یکی از فرمول های روان شناسی موفقیت است .به طور كلی می توان گفت مضامین مشترک 

قانون جذب با آموزه های اخالقی نهج البالغه عبارتند از : رجاء، یقین به اجابت دعا، حسن ظن، خوب 

ه نگری. و پیش فرض این نظریه خواستن،مداومت برخواسته های نیکو از طریق تصحیح باور و اندیشه ذكر ،آیند

 برمبنای نهج البالغه امکان تسخیر و حاكمیت انسان بركائنات می باشد.
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 )علیه السالم(شاخص ها و مولفه های مدیر از منظر حضرت علی 

 محسن جمشیدی كوهساری

ها و اداره گروه  جامعه شهروندی مساله مدیریت و امور اجتناب ناپذیر در زندگی اجتماعی و یکی از

هاست و از مباحث مهم حکومت و مدیریت تبیین ویژگی های مدیر در جامعه اسالمی است و با توجه به  سازمان

ها ونهادهای بین المللی و ترویج مدیریت نوین بر آن شدیم تا با تبیین  اهمیت و جایگاه مدیریت در سازمان

مدیران  مدیران موفق، الگویی مناسب را برای وهای ارزشمند امام علی )علیه السالم( در مورد مدیریت  دیدگاه

از دیدگاه اسالم به طور عام، و در نگاه امام على )علیه السالم( به طور خاص، حکومت جامعه اسالمی ترسیم كنیم:

و مدیریت در حکم امانتى است كه به مدیر سپرده مى شود تا براى مدتى معین به عنوان مجرى یا امانتدارى در 

سنگى است كه باید به اهلش سپرده شود، زیرا  نجام وظیفه كند. مدیریت و مسئولیت، امانت گرانآن جایگاه ا

شود، آن است كه مشاغل مدیریتى از یک سو  آنچه موجب گردش درست امور و سالمت و صالبت كارها مى

و هر   در هر زمان  كمانو حا  امانت تلقى شود، و از سویى دیگر به افراد شایسته و توانمند واگذار گردد. مدیران

  بخش  در این  دارند كه و یکسانی  تقریباً مشابه  ، وظایف جامعه  كار و نوع  و گستردگی  هدف  به  توجّه بدون  سازمانی

شود.  می  پرداخته  )علیه السالم( است  علی  امام  وسیره عملی  و یا روش  از سخنان  برگرفته  ها كه از آن  مواردی  به

 بردارد.  اسالمی  در امر مدیریت  مؤثرتری  های ، گام وظایف  آن  روز در اجرای ما روزبه  جامعه اسالمی  ستامید ا

ها را دارد و مدیران حکومت دینى كه خود را منتسب به حکومت علوى  اى كه داعیه هدایت انسان جامعه

اى براى جامعه اسالمى انتخاب كنند و  ستهدانند، باشد تا با الگوگیرى از جامعه و حکومت علوى، مدیران شای مى

 مدیران منتخب نیز پیش از پیش در جامعه اسالمى خود را به اوصاف مدیران علوى نزدیک كنند.

امانت ها را به » در روایات از مدیریت به عنوان امانت یاد شده است و خداوند نیز در قران فرمان داده كه 

مدیریت ، تکلیف است زیرا اگر حق بود ، برگرداندن آن به صاحبانش باید گفت كه «.صاحبانش برگردانید 

 معنایی نداشت.

خواهد و دوست دارد،  آید كه مدیر هرگز حق ندارد كه با زیردستانش هر گونه كه می از بیان امام به خوبی برمی

باشد . در نامه دیگری به  و البته قاطع داشته رفتار نماید و مکلف است با آنان رفتاری انسانی، دوستانه و صمیمی

مدیریت و حکمرانی برای تو طعمه نیست ، آن مسئولیتی است بر گردن :» می فرماید  یکی دیگر از فرماندارانش

تو و كسی كه از تو باالتر است ، از تو خواسته كه نگهبان آن باشی و وظیفه نداری كه در كار مردم به میل و 

 «مالک معتبر و فرمان قانونی ، به كار بزرگی دست بزنی  خواسته شخصی خود عمل كنی و یا بدون

 : )علیه السالم(هاى مدیر از منظر حضرت على  اوصاف و ویژگى
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  ، برای وغیرانسانی  انسانی  منابع  به  با توجّه  عملیات  بینی پیش  معنای  به  ریزی برنامه بودن:   دارای  برنامه-9

. در برخى روایات نقل شده از امام على )علیه السالم( به بعضى از آثار  است  شده  تعیین  از پیش  اهداف  به  رسیدن

ورى، مقابله با تهدیدات، كمک به  ریزى اشاره شده است، مانند جلوگیرى از اشتباه، افزایش بهره مثبت برنامه

نى. البته باید گیرى اثر بخش، ایجاد آرامش درونى، كمک به حل مشکالت سازمان و مصونیت از پشیما تصمیم

تواند مقدمات موفقیت و  اى مى ریزى، موجب موفقیت سازمان نمى شود، بلکه برنامه توجه داشت كه صرف برنامه

 پیشرفت سازمان را فراهم كند كه اصولى، منطقى و متناسب با امکانات و شرایط سازمان طراحى شده باشد.

گیرى  تصمیم دهد. ى مدیریت را تشکیل مىگیرى كانون اصل تصمیم تصمیم صحیح و منطقی گرفتن :-2

نگرى همراه باشد، دستیابى به اهداف سازمانى و موفقیت و اثر بخشى  گاه كه با دقت، دوراندیشى و ژرف آن

اذا اقترب العزم بالحزم کملت »كند. حضرت على )علیه السالم(فرمود: سازمان را تا حد زیادى تضمین مى

 ا دور اندیشى همراه شود، سعادت كامل گردد.( )هنگامى كه تصمیم ب «السعادة . 

امر و فرمان مدیر در صورتی قابل اجراست كه مطابق با فرامین تصمیم گیری در محدوده قوانین الهی:  -3

. مطلق …بنابراین  از نظر اسالم، متابعت از رهبر، رئیس، مدیر، مسئول و  الهی و در راستای اطاعت از خالق باشد

باشد و هر گاه این قید حذف شد ، لزوم اطاعت نیز از بین خواهد  می« حق » به هماهنگی با  نیست بلکه  مقید

كنند باید بدانند كه  رفت. مدیرانی كه از مجرای حدود الهی خارج شده و بر خالف دستورات الهی ، امر و نهی می

اند  و نابودی خویش را فراهم ساخته های مدیریت خویش را متزلزل نموده و زمینه سقوط  با این كار، اركان و پایه

ای جز سقوط ندارد و كاركنانی  زیرا قوانین الهی، منطبق با فطرت انسانی است و مخالفت با فطرت انسانی، ثمره

كنند نیز باید بدانند كه با این كار خشم و غضب خالق را   كه به خاطر ترس و جهل از اوامر غیر الهی پیروی می

 باشد اند و فرجام شومی در انتظارشان می نودی مخلوقی متزلزل خریدار شدهدر مقابل رضایت و خش

كند و  در نظام اسالمی، مدیر با تاكید برحفظ كرامت انسانی، مدیریت می : پیوند عاطفى با مردم داشتن-4

یت لطمه وارد آورد، آن مدیریت، مدیر  های مدیریت به شخصیت و حیثیت انسانی انسان، هرگاه اصول و شیوه

اشرف » و « …خلیفه ا» اسالمی نیست. مکتب انسان ساز اسالم در هزار و چهارصد سال پیش ، انسان را 

نباید بگویی من مامورم و »نامیده است. لذا حضرت علی )علیه السالم( به مالک توصیه می نماید: « مخلوقات 

فاسد، دین را بی حرمت و نعمت را زایل معذور، دستور می دهم پس باید اطاعت كنید، این شیوه مغرورانه دل را 

 « می سازد.
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مدیریت در اسالم، قبل از این كه ریاست باشد، خدمتگزاری است و مدیر در این منصب، خدمتگزاربودن: -5

عدالتی قیام  باید با تیغ تیز مدیریت در جهت خدمت به خلق خدا، اقامه عدل و داد و رفع ظلم و تبعیض و بی

مسند مدیریت را وسیله افتخار و نردبان نخوت قرار دهد، زیرا آن دسته از مدیرانی كه، مدیریت نماید. مدیر نباید 

دانند و این میدان را بهترین عرصه برای تاخت  بر یک تشکیالت را، زمینه تجلی خصلت های ناروای شیطانی می

ی نیستند . بنابراین در حکومت آورند، هرگز مدیر اسالمی و انسان و تاز غرورها و شیطنت های خود به حساب می

ای برای خدمت  ای برای حاكمیت و ریاست باشد بلکه به عکس حکومت باید وسیله اسالمی، خدمت نباید وسیله

 باشد. 

به خدا سوگند ، این كفش » فرماید:  ابن عباس می …چنانچه امیر المؤمنین علی )علیه السالم( خطاب به عبدا

فقط به خاطر   ام ، از حکومت بر شما محبوبتر است و من اگر این حکومت را پذیرفتهكهنه پر از وصله، در نزد من 

ای  بنابراین در حکومت اسالمی، خدمت نباید وسیله« این است كه حقی را ثابت كنم و باطلی را از میان بردارم 

 ای برای خدمت باشد.  برای حاكمیت و ریاست باشد بلکه به عکس حکومت باید وسیله

شود . در یک نظام اسالمی ،  مدیریت از دیدگاه اسالمی امانتی است كه به مدیر سپرده می انتدار بودن :ام -6

همه سمت ها و مقام ها و كلیه پست ها و منصب ها، امانت های خاص الهی هستند كه به ودیعه در اختیار 

می صاحبان آنهاست . احترام به گیرند و حفظ آن ها از گزند افراط و تفریط، از وظایف حت مسئوالن قرار می

امانت و پاسداری آن از آسیب تطاول و گزند چپاول، از دستورات ضروری دین مبین اسالم می باشد. از دید 

باشند و باید به دست كسانی سپرده شوند  حضرت علی )علیه السالم(، مناصب و مدیریت ها تنها امانت الهی می

و این شرط، از مهم ترین مالک ها و شرایط احراز مدیریت در حکومت كه امانت داری صالح و شایسته باشند 

اگر مقام » فرماید :  علوی است. حضرت علی )علیه السالم(، در كالم زیبایی این حقیقت را بیان نموده و می

 «.رسید  ماندنی بود ، به تو نمی

در مدیریت اسالمی مشورت، عامل بازدارنده از استبداد رای و شخصیت دهنده  رعایت اصل مشورت:-7

زیردستان، مشوق و محرک افراد برای همکاری، باعث ایجاد هماهنگی صمیمانه و مشاركت در عقل دیگران و به 

و  من استبد بدایه هلک» دست آوردن رای صحیح است. در این خصوص حضرت علی )علیه السالم(، فرموده اند:

هركس مشورت نکرد، تباه گشت و هر كه با خردمندان با تجربه مشورت « »من شاور الرجال شاركها فی عقولها.

 .«كند با آنها در خردهایشان شریک می شود 

یکی از اصول اساسی در مدیریت اسالمی، علم و آگاهی مدیر در  . علم و آگاهى در باالترین سطح :8

اری از خصایل و فضایل برجسته فردی به تنهایی محور گزینش نیست بلکه علم باالترین سطح است. لذا برخورد
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وآگاهی هم باید در كنار آن باشد. تعهد و تخصص همراه با عشق و عالقه معیار اصلی گزینش است. امام در این 

یستگی آن كس كه از عهده امور بدرستی برآید، شا« » من احسن الکفایة استحق الوالیة» زمینه می فرماید:

 .« والیت و رهبری را دارد 

این كنترل در برخی موارد آشکار و بیرونی است. با نظارت بیرونی در بکارگیری ماموران کنترل و ارزیابی:-5

تجسس می توان امور را كنترل و ارزیابی نمود. گاهی با یک نظارت درونی می توان افراد را معتقد به وظایف 

امور خود را به بررسی و ارزیابی بکشد. امام در قسمتی از سخنان گهربار خود  خود نمود كه با نفس لوامه خود

و ابعث العیون من اهل الصدق و » خصوصیات الزم را جهت انتخاب این بازرسان، برای مالک اشتر می فرماید:

 « برآن ها بازرسان و كنترل كنندگانی بگمار كه به تو وفادار و راستگو باشند.» «الوفاء علیهم

انتقادپذیری الزمه مدیریت است و انسان را به سوی  داشتن شرح صدر و.انتقاد پذیری وسعه صدر: 91

تکامل، سوق می دهد. به تعبیر قرآن هرگاه ظرفیت روانی انسان برای پذیرش حق گسترش یابد، نورانیت و 

عه تصحیح می گردد. بینشی برای او حاصل می شود كه در پرتو آن، حركت انسان در جهت تکامل خود و جام

آیا كسی كه خداوند ریشه اش را برای پذیرش اسالم » «افمن شرح اهلل صدره لالسالم فهو علی نور من ربه»

 « دل است؟ گسترده ساخته و در نتیجه با نور الهی گام برمی دارد همانند انسان تاریک

م به مالک اشتر قابل طرح است كه برخی بسیاری از ویژگی های دیگر نیز با تکیه بركالم حضرت امیر و نامه اما

 از آنها تیتر وار بیان می گردد:

 . تواضع در عین وقار و هیبت.00

 . رعایت عدالت و عدم تبعیض در میان مردم:02

 . دورى از بخل، جهل و نادانى، جفا و ستم. 03

 . دورى از سازشکارى و هماهنگى با اهل باطل. 04

 عاقبت اندیشی و دوراندیشی. -02

 عملکرد امام علی )علیه السالم( در اداره حکومت 

در مدیریت علوی، در انتخاب افراد برای پذیرش مسئولیت نهایت دقت و حسیاست صورت می گیرد و پس از 

انتخاب، فرد از امنیت شغلی برخوردار است اما این امنیت شغلی تا زمانی است كه فرد در حیطه مسئولیت 

رسوالنش فرموده اند تخطی ننماید كه در این صورت از مسئولیت ساقط  خدا و خویش خطا نکند و از آن چه
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شود اما اگر در راستای فرمان الهی حركت كند نه تنها از امنیت شغلی برخوردار است بلکه از بهترین تشویق  می

 كه به مواردی از آن اشاره می نمائیم. ،ها و پاداش ها نیز بهره مند است

اولین اقدامش در زمینه اصالحات اداری، استاندارانی  حضرت علی)علیه السالم(در:ناالیقعزل کارگزاران   -9

 منصوب شده و دارای ضوابط ذكر شده نبودند، عزل نمود. را كه فقط بر اساس روابط

تالش خویش را بکار گرفت تا بر اساس  :حضرت علی )علیه السالم(تمام انتخاب کارگزاران شایسته  -2

كارگزاران شایسته ای را برای انجام امور بگمارد. چنانچه  رعایت اهلیت یا همان شایسته ساالری،اصل مهم 

پس از انتخاب »حضرت علی )علیه السالم( در توصیه به مالک اشتر  برای انتخاب قاضی می نماید، می فرماید: 

های باالتر نظام  برای پستامام همچنین در انتخاب افراد « های او بیندیش. قاضی هرچه بیشتر در قضاوت

تجربه پیران از آمادگی رزمی جوانان »ارشدیت عامل تجربه و سابقه را بسیار مهم می داند تا انجا كه می فرماید: 

و در جاهای دیگر زیان « بدتر است.در جای دیگر فرموده اند: حفظ و به كارگیری تجربه، رمز پیروزی است.

ها و تجربیات دیگران سودی  آن كس كه از آزمایش» را چنین بیان می كنند: استفاده نکردن از تجربیات دیگران 

نبرد، از هیچ پند و اندرزی سود نخواهد برد و كوته فکری دامنگیر او خواهد شد تا آنجا كه بد را خوب و خوب را 

 م ارشدیت( دارد.لذا در مدیریت علوی نیز عامل تجربه نقش كلیدی در گزینش و انتصاب افراد )نظا« نگرد. می بد

 حضرت علی )علیه السالم( هرگاه فردی را جهت انجام :مشخص نمودن دقیق وظایف کارگزار -3

خیانت در انجام امور بیم  مسئولیتی بر می گزید، طی فرمانی وظایف او را بطور دقیق مشخص نموده از كوتاهی و

 .نمود می داد و بدینوسیله امکان هر گونه بهانه جویی را سلب می

مسئولیت بر  در حکومت حضرت واگذاری :و اگذاری مسئولیت بر اساس توانایی با تفویض اختیار  -4

ها لیاقت و توانایی است،  مسئولیت اساس توانائی و دادن اختیارات بر اساس مسئولیت را بود. چون معیار واگذاری

اختیارات یکسانی نداشتند. آن  و لذا در حکومت حضرت علی )علیه السالم( حتی استانداردهای حضرت وظایف

از لحاظ توانایی های فکری و اجرائی در حد باالیی بودند، به  عده از یارا ن حضرت كه كامالً مورد اعتماد بوده و

حساس و بزرگ منصوب گشته و حضرت تقریباً تمام اختیارات خویش را به عنوان ولی  سمت استانداری مناطق

 .ان تفویض می نمودمسلمین در آن مناطق به ایش امر

دولتی،  سیاست مالی حضرت علی )علیه السالم( در قبال كارگزاران :تأمین مالی و معنوی کارگزاران  -5

كارگزاران دولت.  دو وجه داشت: مخاطب یک وجه آن مدیران ارشد نظام بودند و مخاطب وجه دیگر آن مابقی

ایشان به مالک  ش جهت بهبود وضعیت معیشتیحضرت علی )علیه السالم( در تأمین حقوق كارگزاران و تال

زیرا این كار، آنها را در اصالح  سپس به ایشان )كارگزاران( حقوق فراوان بده،» اشتر چنین دستور می دهند:
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و از خیانت در اموالی كه در اختیار آنهاست بی نیاز  خویش تقویت می كند و به دنبال خیانت و رشوه نمی روند

دستورتوسرپیچی كردند و درامانت خیانت ورزیدند، حجت بر آنها تمام است و  ، چنانچه ازمی سازد. به عالوه

خداوند بر پیشوایان دادگر واجب گردانیده است كه زندگی خود را با  یعنی«. متخلف را تنبیه كنی  توانی می

چنان چه مالحظه می گردد امام عالوه بر  دهند كه رنج فقر ، مستمندان را ناراحت نکند. طبقه ضعیف تطبیق

 تشویق و پاداش مالی به پاداشهای روحی و معنوی نیز توجه دارد. 

بازرسی و بازرسان ،  درنظر ایشان نظام :نظارت مستمر و دقیق بر عملکرد کارگزاران و اطرافیان  -6

باشد، همانند كوری نداشته  چشم حکومت محسوب می شوند و حکومتی كه نظام بازرسی صحیح و مطمئن

 .ور می شود است كه معایب را نمی بیند و در منجالب عیوب و مفاسد غوطه

( در برابر كارگزارانش ، سیاست پیشگیری از لیه السالمسیاست امام علی )ع :برخورد با کارگزار متخلف  -7

بکار  بازرسی دقیق و ...( راتأمین مالی،   تمام شرایط پیشگیری )گزینش ، مشخص كردن وظایف، جرم است. لذا

عدم برخورد با او وجود  گیرد. حال اگر با تمام این شرایط كسی تخلفی می كرد، دیگر هیچ بهانه ای برای می

 نداشت.

اصل است كه بکار گیری صحیح و منطقی و  02بنابراین مدیریت اسالمی در كالم و سیره حضرت مبتنی بر  

ارشد كمک كند تا در انتخاب مدیران دینی دچار اشتباه نشوند و به  درست این اصول می تواند به مدیران

مدیران فعلی ما نیز این امکان را خواهد داد تا هر چه بیشتر تالش كرد تا خود را به این اصول نزدیکتر كنند تا 

 بتوانیم جامعه و دینی شکوفا تری داشته باشیم .
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 البالغه مدیریت برخویشتن)تقوی و خودسازی( در نهج

 جهازی بغداد آبادی زیبا

یکی از مشکالت امروز ما این است كه قانون هست ولی الزام برای انجام آن درونی نیست و تنها برای اجرای 

آن به عوامل بیرونی متوسل می شوند در حالیکه باید قوه و نیرویی در خور مردم باشد كه این حدود و مرزها را 

ید هم در رفتارهای فردی و هم در رفتارهای اجتماعی تجلی یابد در علوم كاربردی محترم بشمارند و این امر با

جدید از این توانمندی با اصطالح مدیریت بر خویشتن یاد می كنند به این معنا كه فرد با نیرویی درونی بتواند 

قبول مدیریت كند رفتار خود را در موقعیت های مختلف مطابق با معیارها  و شاخصه های تعیین شده و مورد 

بدیهی است مهمترین معیار رفتاری برای ما مسلمانان قوانین الهی است. بنابراین مدیریت بر خویشتن همان 

فرایندی است كه به آن نام تقوا داده اند. بدون تردید ضعف نیروی ایمان و خرابی حصار تقوا یکی از مهمترین 

 ی باشد.عوامل مفاسدی كه امروزه بشریت با آن روبروست م

 تقوی در نهج البالغه 

امام »( است به طوری كه ایشان در میان شیعیان به لیه السالمتقوی از مهمترین ابعاد زندگی امام علی)ع

بنابر گواهی كالم ایشان در نهج البالغه نیرویی )علیه السالم( خوانده می شود. تقوی از منظر امام علی« المتقین

نشاء و كشش ها و گریز هایی می گردد. كشش حركت به سوی ارزشهای روحی، مقدس و متعالی است كه م

تقوی )علیه السالم( معنوی و خداجویانه و گریز و جدا شدن از پستی ها و آلودگی های مادی.در محضر امام علی

فقط یک تالش معنوی نیست بلکه حالتی است كه به روح انسان شخصیت و قدرت می دهد و آدمی را مسلط بر 

در باب ضرورت تقوی می فرماید: ای بندگان  027مالک بر تصمیم گیری های خود می نماید.در خطبه  خویش و

خانه ای در حال فروریختن و خوار كننده است  هخدا بدانید كه تقوا، دژی محکم و شکست ناپذیر است اما گنا

آگاه باشید با تقوی ریشه های كه بدان پناه برد، در امام نیست.  كه از ساكنان خود دفاع نخواهد كرد و كسی

 گناهان را می توان ریشه كن ساخت و با یقین می توان به برترین جایگاه معنوی دسترسی پیدا نمود.

 «متقین»مفهوم تقوی و  -9

گرفته شده است. بعضی از اساتید گفته اند تقوی در « یقی-وَقی»تقوی، اسم مصدر است و از همین ریشه

سید هاشم  -شده، لذا واودوم زائد است )علوم العربیه« تقوی»شده و « ت»تبدیل به « و»بوده كه « وقوی»اصل

 حسینی تهرانی(

تقوی در معانی مختلف استعمال می شود. معنی حقیقی آن حفظ كردن نفس است از آنچه برای آن خطر و 

و از خیر و صالح باز  ضرر دارد. یعنی خود نگه داری وصیانت نفس. حفظ كردن نفس از آنچه آن را فاسد می كند
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هم یعنی كسی كه نفس خود را از ضررها و خطرهایی كه آن را فاسد می كند و از خیر و « متقی»می دارد. 

صالح باز می دارد، حفظ می كند. متقی بر نفس خود تسلط دارد و نمی گذارد كه به فساد آلوده گردد. تقوا به 

ی خواهد انسان باشد و تحت فرمان عقل زندگی كند و از معنای عام كلمه الزمه زندگی هر فردی است كه م

اصول معین پیروی نماید.تقوای دینی و الهی یعنی اینکه انسان خود را از آنچه از نظر دین و اصولی كه دین در 

زندگی معین كرده،و خطا و گناه و پلیدی و زشتی شناخته شده ، حفظ و صیانت كند و مرتکب آنها نشود.چیزی 

 ظ و صیانت خود از گناه كه نامش تقوا است به دو صورت ممکن است صورت بگیرد. كه هست حف

 تقوای ضعف -0

 تقوای قوت -2

نوع اول اینکه انسان برای اینکه خود را از آلودگی های معاصی حفظ كند از موجبات آنها فرار می كند و خود 

حفظ خود كوشش می كند خود را از را همیشه از محیط گناه دور نگه می دارد. شبیه كسی كه برای رعایت 

 .محیط مرض و میکروب و از موجبات انتقال بیماری دور نگه دارد

نوع دوم اینکه در روح خود حالت و قوتی بوجود می آورد كه به او مصونیت روحی و اخالقی می دهد كه اگر 

الت و ملکه روحی، او را فرضاً در محیطی قرار بگیرد كه وسایل و موجبات گناه و معصیت فراهم باشد، آن ح

 حفظ می كند و مانع می شود كه آلودگی پیدا كند، 

o تقوا عامل پرهیز از گناه 

تقوا به معنای آن ملکه مقدس است كه در روح پیدا می شود و به روح قوت و قدرت و نیرو می دهد و نفس 

ان یک نیرویی معنوی و روحانی كه نهج البالغه تقوا را به عنو اماره و احساسات سركش را رام و مطیع می سازد.

بر اثر تمرین و ممارست پدید می آید و به نوبه خود آثار و لوازم ونتایجی دارد و از آن جمله آسان شدن پرهیز از 

گناه است معرفی می كند.شهید مطهری در كتاب سیری در نهج البالغه تقوا را از دیدگاه حضرت علی)ع( 

قوی اهلل حَمَّت اَولیاءَ اهلل مَحارِمَه وَ الزَمَت قُلوبَهمُم مَفاضَهُ حتی اَسهرت اِنَّ تَ»اینگونه معرفی می كند:

تقوای الهی اولیای خدا را در حمایت خود قرار داده آنان را از تجاوز به حریم « لَیالیهم و اظمات هُوَ اجرهم

 خواب آنجا كه شبهایشان را بی  است تامنهیات الهی باز داشته است و ترس از خدا را مالزم دلهای آنان قرار داده 

بنابراین تقوا به معنای آن حالت معنوی  0آب )به سبب روزه( گردانیده است)به سبب عبادت( و روزهایشان را بی 

 و روحانی است كه حافظ و نگهبان فرد از ارتکاب به گناه است.

                                        
 993نهج البالغه خطبه 9
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o تقوا موجب مالکیت نفس 

در گرو گفتار خود قرار می دهم و صحت گفتار خود را  ذمه خود را می فرماید: 06حضرت امیردر خطبه 

ضمانت می كنم. اگر عبرتهای گذشته برای شخصی آینه آینده قرار گیرد، تقوا جلو او را از فرو رفتن در كارهای 

البته الزمة تقوا و ضبط نفس افزایش  شبهه ناک می گیرد.پس ضبط نفس بود، و به مالکیت نفس منجر می شود.

و شخصیت معنوی و عقلی داشتن است. مانند سوار ماهر و مسلطی كه بر اسب تربیت شده ای سوار  قدرت اراده

 است و با قدرت فرمان می دهد و آن اسب با سهولت اطاعت می كند.

o تقوا سپری از آتش دوزخ 

یعنی تقوا در «اِلَی الجَنَّهفَاِنَّ التَّقوی فِی الیَوم الحِرزُ وَ الجنَّهُ و فی عَذٍ الطِّریقُ »می فرماید: 035در خطبه 

 0ر فردای آخرت راه بهشت است.امروزة دنیا برای انسان به منزلة یک حصار و بار و به منزلة یک سپر است و د

o  تقوا نگهبان انسان ، انسان حافظ تقوی 

متقابل از  تقوا نگهبان انسان است و انسان نگهبان تقوا و این دور محال نیست بلکه دور جایز است. این نگهبانی

نگهبان انسان از  نوع نگهبانی انسان و جامه است كه انسان نگهبان جامه از دزدیدن و پاره شدن است و جامه

« ضردر لباس التقوی ذلک »و چنانکه می دانیم قرآن كریم از تقوا به جامه تعبیر كرده است:  سرما و گرما است

 2ولی جامه تقوا همان بهتر است

ایتظوابها نومکم و اقطعوا »می فرماید: 050درباره نگهبانی متقابل انسان و تقوا در خطبه )علیه السالم( علی

خواب خویش را بوسیله  «بها یومکم و اشعروها قلوبکم و ارحضوا بها ذنوبکم... االفصونوها و تصونوا بها

دل خود زنده نمائید و گناهان تقوا تبدیل به بیداری كنید و وقت خود را با آن به پایان برسانید و احساس آنرا در 

 «خود را با آن بشویید... همانا تقوی را صیانت كنید و خود را در صیانت تقوی قرار دهید.

 ضرورت تقوی

افعال و حركات انسان برخاسته از گرایشات درونی اوست. این گرایشات به دو دسته اصلی تقسیم می شود: 

امیال گذرا به آن دسته از خواسته ها اطالق می شود كه بر اثر حادثه ای خاص یا در شرایطی معین  گذرا و راسخ

بروز ظهور می كنند. مثالً خطیبی توانا و زبردست با سخنرانی خود احساسات عده ای را تحریک می كند و از 

جام مقصود خود را عمل می كند. آنها جهت ساختن بیمارستان یا اعانت به درمانده ای استمداد می جوید و سران

                                        
 614ص-شهدی مطهری -آزادی معنوی 9

 27اعراف 2
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در اینجا صفت جود و بخشش به مستمندان منشأ افعالی به نام كمک، همدردی، اعانت و دستگیری شده است. 

اما در بسیاری از این افراد شاید همین یک مرتبه باشد و هرگز تکرار نگردد، زیرا وصفی كه منشأ این افعال شده، 

ع( زمینه تقوا و ضرورت مراقبت همیشگی را این گونه بیان فرموده گذرا و غیر راسخ است. حضرت علی)

فاتقوا هلل الذی انتم بعینه و نواصیکم بیده و تقلبکم فی قبضته، إن اسررتم علِمه و إن اعلنتم "است:

"یسقطون حقِّاًو ال یثبنون باطالً کتبه قد و کل بذلک حفظهً کِراماً ال
9 

ر مقابل دیدگان او هستید، زمام شما به دست او و حركات و سکنات شما از خدایی پروا داشته باشید كه شما د

در قبضة قدرت وی است. اگر چیزی را كتمان كنید، می داند و اگر آشکار كنید، می نویسد. نگهبانان كریمی بر 

بشری،  تقوا و مراتب آن، در تمام امور عالم طبیعی شما گمارده كه حقی را زایل و باطلی را تثبیت نمی كنند.

توفیقی است كه اگر عنایت الهی شامل كسی نشود، ممکن نیست فردی بر انجام آن موفق نشود، زیرا تمام جهاز 

عالم خاكی، شخصی را به بهره گیری بی حد و اندازه از قوای اعضاء و جوارح دعوت می كند ولی تقوا به كمک 

تقوا همان « التقوی اِجتِنابٌ»ی فرماید: عقل به اعتدال و بهره مندی راهنمایی می كند.حضرت علی)ع( م

اَلتَّقوی »تقوا پناهگاه مؤمن است.« لِلتَّقوی حِصنُ المُؤمِن»اجتناب و دوری گردن ]از گناه و غفلت[ است.

تقوا كلید صالح و درستی است.مفهوم تقوی در قرآن بعنوان عامل سعادت و رستگاری انسان  «مِفتاحُ الصَّالح

ذلِکَ »ن مورد تاكید فراوان قرار گرفته است. خداوند در ابتدای سوره بقره می فرماید:معرفی شده و رعایت آ

 این كتاب بدون تردید راهنمای پرهیزگاران است.2 «الکِتابَ ال رَیبَ فیه هُدیً لِلمُتَّقینَ

كرده  سپس مشخصات و صفات برجسته متقین مثل ایمان، نماز، انفاق، و یقین را یکی پس از دیگری یاد آوری

و در آخر هم خبر می دهد كه فقط آنان رستگار هستند.در آیات فراوانی، خود تقوا یا مصادیق آن و كارهایی كه 

 رنگ تقوا دارند، با تعابیر مختلف، بعنوان عامل سعادت ابدی و اخروی و مجوز ورود به بهشت معرفی شده است.

"عَدِصِدقٍ عِندَ ملیکٍ مُقتَدِرمَقان المُتَّقین فی جَنِّاتٍ ونَهَرٍ فی "نظیر این آیات:
ها و  پرهیزگاران در باغ3

 جویبارهایند در جایگاهی پسندیده نزد سلطانی قدرتمند.

 آثار تقوا

                                        
 9،بند983خطبه  9

 21بقره 2

 54و  55قمر 3
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اِن تَتَّقُوا هللَ یَجعَل لَکُم "می فرماید: 25دو اثر تقوا یکی روشن بینی و بصیرت است كه در سوره انفال آیه 

دیگری حل شدن  شید خدا برای شما مایة تمیز و تشخیص قرار می دهد.اگر تقوای الهی داشته با"فُرقاناً

وَ مَن ":می فرماید 2آیه  گناها و مضایق است. در سوره طالقمشکالت و آسان شدن كارها و بیرون آمدن از تن

شدن از شداید یعنی هركس كه تقوای الهی داشته باشد خداوند برای او راه بیرون "یَتَّقِ اهللَ یَجعَل لَهُ مَخرَجاً.

 قرار می دهد.
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 اخالق اجتماعی از دیدگاه نهج البالغه

 فاطمه حداد

توقع دست یابی به یک اجتماع اخالقی و رعایت آداب و معیارهای ارزشی و اخالقی ، برای یک جامعه انسانی ، 

كه  است یک توهم نیست، به شرط آندر شرایط كنونی كه ظواهر و زرق و برق دنیا بر اخالقیات سایه افکنده 

 یک جامعه دینی، الگوها و مصادیق خود را جز از منابع اصیل و عمیق خود دریافت ندارد .

كتاب نهج البالغه كه نازله روح امیر المومنین حضرت علی )علیه السالم( به عنوان یک انسان كامل می باشد ، 

های فردی و اجتماعی و مجموعه ای است دارای ابعاد به خود معجونی است برای شفا و مرهمی است برای درد

اندازه یک انسان و یک جامعه انسانی، از زمان صدور آن تا هر چه تاریخ به پیش برود و هر چه جوامع به وجود 

 0آید، ملت ها متحقق شوند وهر قدر متفکران و فیلسوفان و محققان بیایند و در آن غور كنند و غرق شوند .

اعی و عدالت و مساوات و رعایت ارزش های اخالقی در یک جامعه از جمله موضوعاتی كه دراین حقوق اجتم

و آن حضرت در بسیاری از كلمات خود روی این موضوع عنایت  یاد مورد عنایت امیرالمومنین استكتاب ز

 . به خرج داده است ای ویژه

 اخالق 

فضایل اخالقی  كه قابل اتصاف به خوبی و بدی است . اخالق به معنای مجموعه ای ناظر بر صفات و رفتارهایی

و صفات حمیده و خلق و خوی پسندیده ، یگانه عامل سعادت بشر در رسیدن به اوج قله تکاملی انسان است ؛ 

زیرا خداوند ، منظور از خلقت بشر را در پرتو همین اخالق قرار داده ، تا یک زندگی لذت بخش و خوش و خرم 

در زندگی  2دست آید و در سرای دیگر هم متنعم به نعمت های بی پایان الهی باشد . مادی و معنوی به

اجتماعی انسان ها ، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد ، وجود روابط حسنه و صفا و صمیمیت بین افراد است . 

یمای زندگی آنان دستورات اسالم در این باره به حدی دقیق و عمیق است كه افراد بشر آن را بکار ببندند، س

درخشان ، و معاشرت ها و برخوردها رنگ انسانی به خواهد گرفت. بهترین منبع برای دستیابی به این دستورات 

 3،منابع مرجع دینی از جمله نهج البالغه می باشد .

 اخالق اجتماعی 

                                        
 ش به نقل از 9372آداب الصاله ، امام روح اهلل وسوی الخمینی ،چاپ سوم ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،  - 9

 .9371ماه مهر پرور ، مصطفی دلشاد تهرانی ،چاپ اول ، انتشارات وزارت فرهنگ  ارشاد اسالمی ،  
 . 217همان ، ص   - 2
 تعالیم آسمانی اسالم ، سید محمد صحفی ، انتشارات اهل بیت علیهم السالم . - 3
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اجتماعی و آداب و  اجتماع به عنوان یکی از اركان سیر تکاملی انسان حائز اهمیت است و تا انسان ، اخالق

نمی تواند در جامعه آن گونه كه باید ظهور كند. اهمیت اخالق اجتماعی و رعایت  ،معاشرت با مردم را فرا نگیرد

آداب اجتماعی از نگاه امیر المومنین به گونه ای است كه ایشان در موارد بسیاری بر این امر تاكید می نمایند  به 

مردم آن گونه معاشرت كنید ، كه اگر مردید؛ بر شما اشک بریزند و اگر زنده با "طور مثال ایشان می فرمایند:

0ماندید ، با اشتیاق به سوی شما بیایند .
به نیکی ها امر كن و خود نیکوكار باشد ، و با دست و زبان بدی ها را "

ن ، و هرگونه سرزنش انکار كن ، و بکوش تا از بدكاران دور باشی و در راه خدا آنگونه كه شایسته است تالش ك

برای حق در مشکالت و سختی ها شنا كن ، شناخت خود را در  مالمتگران تو را از تالش در راه خدا باز ندارد.

دین به كمال رسان ، خود را برای استقامت در برابر مشکالت عادت بده كه شکیبایی در راه خدا عادتی پسندیده 

در دعا با اخالص  ای ،ار ، كه به پناهگاه مطمئن و نیرومندی رسیدهاست ، در تمام كارها خود را به خدا واگذ

 2پروردگارت را بخوان كه بخشیدن و محروم كردن به دست اوست و فراوان از خدا درخواست نیکی داشته باشد .

 معیارهای روابط اجتماعی 

ای پسرم  :را سفارش می كند امیرالمومنین در نامه ای به فرزند عزیزشان امام حسن مجتبی )علیه السالم( او

نفس خود را به عنوان میزان میان خود و دیگران قرار بده ، پس آنچه را برای خود دوست داری برای دیگران نیز 

از این رو به چند مورد از معیارهای روابط  دوست بدار ، آنچه را برای خود نمی پسندی ، برای دیگران مپسند .

 اجتماعی اشاره می كنیم :

 ام متقابل اجتماعیاحتر -0

  باید خردساالن شما از بزرگان شما پیروی كنند ، بزرگساالن شما نسبت به خردساالن مهربان باشند و...

 روابط متقابل اجتماعی  -2

در آنجا كه مدارا كردن بهتر است مدارا كن و در جایی كه »نهج البالغه بیان می دارند :  46حضرت در نامه 

نگیرد ، درشتی كن، پر و بالت را برابر رعیت بگستران ، با مردم گشاده رو و فروتن باش ، جز با درشتی كار انجام 

تو طمع نکنند و  مگان یکسان باش ، تا زورمندان درو در نگاه و اشاره چشم، در سالم كردن و اشاره كردن با ه

 3«ناتوانان از عدالت تو مایوس نگردند.

 نفی آداب زشت اجتماعی  -3

                                        
 91همان ، حکمت  - 9
 39همان ، نامه  - 2
 46نامه  - 3
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آداب زشت اجتماعی معرفی می كند چنان كه  السالم( اساساً علت پذیرش حکومت را مقابله با امام علی )علیه

می فرماید: و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود كه برابر شکمبارگی ستمگران ، و گرسنگی مظلومان 

 سکوت نکنند ، مهار شتر خالفت را بر كوهان آن انداخته ، رهایش می ساختم.

 پرهیز از حیله و نیرنگ  -4

اما »امیرالمومنین حضرت علی )علیه السالم( به این صفت زشت اشاره دارند كه :  3در قسمت دیگری از خطبه

امروز در محیط و زمانه ای زندگی می كنیم كه بیشتر مردم حیله و نیرنگ را ، زیركی می پندارند و افراد جاهل 

 «آنان را اهل تدبیر می خوانند . 

 آداب جاهلی ترک  -5

در راه صفین دهقانان شهر انبار تا امام را دیدند پیاده شدند و پیشاپیش آن حضرت دویدند، فرمود: چرا چنین 

به خدا سوگند كه امیران شما از » می كنید؟ گفتند : عادتی است كه پادشاهان خود را احترام می كردیم فرمود: 

ود را به زحمت می افکنید ، و در آخرت دچار زحمت می گردید ، این كار سودی نبردند ، و شما در دنیا با آن خ

و چه زیانبار است، رنجی كه عذابی در پی آن باشد ، و چه سودمند است آسایشی كه با آن ،امان از آتش جهنم 

 0«باشد.

جامعه با توجه به این كه حضرت علی )علیه السالم( حاوی ناب ترین و رساترین مطالب و متون مورد نیاز یک 

بشری است و اگر یک جامعه ، آن هم یک جامعه دینی بخواهد روی آرامش و آسایش و امنیت را ببیند ناگزیر از 

زانوی ادب زدن در مقابل متون اصیل دین خود و الگو برداری از سیره پیشوایان دینی می باشد وگرنه نتیجه آن 

شدن جایگاه ارزش های انسانی با رذالت و پستی  انحطاط و مسخ شدن ارزش ها و از بین رفتن خوبی ها و عوض

 ای بدون شک محکوم به انحطاط است .و منکرات خواهد بود و چنین جامعه
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 مقابله با آسیب های اجتماعی در نهج البالغه)فقر و راه های مبارزه با آن(

 مرضیه حریری

نموده است و پیامدهای فردی اجتماعی فقر پدیده ای است كه در سطح جهان چهره زندگی شهری را نازیبا 

فرهنگی نامناسبی را به دنبال دارد و جامعه شناسان  شهری و محققین  اجتماعی طی تحقیقات خود به دنبال 

و گاه ایده ها و راهکارهایی نیز ارائه نموده اند در فرهنگ اسالمی نیز در  ساماندهی این پدیده شوم می باشند

 به این مساله پرداخته شده است.آیات الهی و كتب معصومین 

مند باشند. این كه دیده  ، همه افراد بشر حق دارند از یک زندگى انسانى بهره)علیه السالم(در مکتب امام على

ست كه ثروتمندان به ا خاطر اینه گریبان، یا به شود گروهى در ناز و نعمتند، و گروهى دیگر با فقر دست ب مى

ست كه فقرا، وظیفه انسانى خود را در تحصیل یک زندگى ا جهت اینه یا ب كنند، و وظیفه خود عمل نمى

اى نیستند و در تدبیر اداره امور و  دهند و یا به این علت است كه زمامداران مردم شایسته آبرومندانه انجام نمى

سمانی بشریت اسالم كه آخرین و كامل ترین پیام آ ،هاى صحیح و بر قرارى عدالت اجتماعى عاجزند طرح پروژه

است، جهت مبارزه با این معضل اجتماعی، شیوه های استواری را ارائه نموده كه عمل به این شیوه ها و 

 دستورات، باعث استحکام ساختار نظام اقتصادی و از میان برداشتن همیشگی فقر و تهیدستی می گردد.

 )علیه السالم( فقر در سخنان امام علی

كند؛  ها توصیف می ترین صفت آن را با پست  یک پدیده زشت اجتماعی است كه امام  فقر در سخنان امام علی

 .كند هایی واقعی كه ماهیت و ابعاد و آثار زشت آن را، به بشریت منعکس می صفت

  علل فقر در کالم امام علی

 :نمودبا بررسی كالم حضرت امیر در زمینه فقر می توان علل بروز فقر را به طور كلی چنین مطرح 

إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ أَقْوَاتَ  "ـ انحصار ثروت در دست توانگران و ثروتمندان9

از خداوند سبحان غذا و نی"؛الْفُقَرَاءِ: فَمَا جَاعَ فَقِیرٌ إاِلَّ بِمَا مُتِّعَ بِهِ غَنِیٌّ، وَ اللَّهُ تَعَالَى سَائِلُهُمْ عَنْ ذلِکَ

ماند، مگر به واسطه اینکه ثروتمندان  فقیری گرسنه نمی  ؛ پس هیچ نیازمندان را در اموال ثروتمندان معین كرده

 . و خداوند آنها را به خاطر این عمل مؤاخذه خواهد كرد. اند مند شده از حق آنان بهره

لِلْوَالِی خَاصَّةً وَ بِطَاَنةً فِیهِمُ اسْتِئْثَارٌ وَ ثُمَّ إِنَّ " ـ انحصار منابع درآمد در دست طبقة خاصی از مردم2

برای زمامدار، خاصان و . "تَطَاوُلٌ وَ قِلَّةُ إِنْصَافٍ فِی مُعَامَلَةٍ، فَاحْسِمْ مَادَّةَ أُولئِکَ بِقَطْعِ أَسْبابِ تِلْکَ الْأَحْوَالِ
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كنند،  انصاف را رعایت نمی ، عدالت و مردمصاحبان اسراری است كه خودخواه و دست درازند، و در داد و ستد با 

 !  ، از بیخ بر كن ریشة ستم آنان را با قطع وسایل

إِنَّمَا یُؤْتَى خَرَابُ الْأَرْضِ مِنْ إِعْوَازِ ..."فرماید: امام میراستا این  در ـ ثروت اندوزی حاکمان و والیان3

همانا ویرانی زمین به  ... ؛أَنْفُسِ الْواُلَةِ عَلَى الْجَمْع،وَ سُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِأَهْلِهَا، وَ إِنَّمَا یُعْوِزُ أَهْلُهَا إلِشْرَافِ 

غارت اموال از طرف زمامدارانی است كه به آینده   ، به جهت ، و تنگدستی مردم دلیل تنگدستی مردم است

 "حکومتشان اعتماد ندارند.

عَجِبْتُ لِلْبَخِیلِ یَسْتَعْجِلُ الْفَقْرَ، الَّذِی "فرماید:  در این باره می  ماما( ـ حبس مال )بخل ورزیدن به مال4

لْآخِرَةِ حِسَابَ مِنْهُ هَرَبَ، وَ یَفُوتُهُ الْغِنَى الَّذِی إِیَّاهُ طَلَبَ، فَیَعِیشُ فی الدُّنْیَا عِیْشَ الْفُقَرَاءِ؛ وَ یُحَاسَبُ فِی ا

دهد كه  ای را از دست می گریزد و سرمایه شتابد كه از آن می ه سوی فقری می! ب از بخیل در شگفتم؛الْأَغْنِیَاءِ

داران  كند؛ اما در آخرت چون سرمایه می  كند. در دنیا چون فقیران و تهیدستان زندگی برای آن تالش می

 "شود. محاكمه می

   نِعْمَه   لکل"فرماید:  می  امام.  كاری است یکی دیگر از علل بوجود آمدن فقر، تنبلی و بی :کاری ـ تنبلی و بی5

، كلیدش صبر و قفل آن  هر نعمتی را كلید و قفلی است "؛مِفْتَاحُها الصبر و مغالقها الکَسل   و مِغالق   مفتاح

 ". تنبلی است

دانند. تبذیر به معنی  یکی از عوامل فقر را اسراف و تبذیر می  )علیه السالم(امام علی :ـ اسراف و تبذیر6

را برادران   كند و مبذرین ، كه دین اسالم با آن به شدت مبارزه می موقع و هدر دادن ثروت است بی  مصرف

فَدَعِ الْإِسْرَافَ مُقْتَصِداً، وَ اذْکُرْ فِی الْیَوْمِ غَداً، وَ أَمْسِکْ مِنَ الْمَالِ بِقَدْرِ ضَرُورَتِکَ، وَ قَدِّمِ "داند. شیطان می

، و از اموال دنیا به  ، از امروز به فکر فردا باش از اسراف بپرهیز، و میانه روی را برگزین."کَالْفَضْلَ لِیَوْمِ حَاجَتِ

 .  بفرست  ، پیش ، در آخرت اندازة كفاف خویش نگهدار، و زیادی را برای روز نیازمندیت

نابسامان   در اوضاعاز نظر امام یکی دیگر از عوامل فقر احتکار و انبار كردن كاالست كه معموالً  :ـ احتکار7

أَنَّ فِی کَثِیْرٍ  "شود. ها انجام می قیمت  اقتصادی به سبب عواملی مانند جنگ و شیوع بیماری و...به امید باال رفتن

ها )تجّار(  در میان آن"و....  مِنْهُمْ ضِیْقاً فَاحِشاً، وَشُحّاً قَبِیحاً، وَاحْتِکَاراً لِلْمَنَافِعِ، وَ تَحَکُّماً فِی الْبِیَاعَاتِ

باشند. كه همواره در پی احتکار مواد مورد نیاز  ، می صورت قبیح و زشت آن  ، آن هم به گروهی تنگ نظر و بخیل

 و....مردم و تسلط یافتن بر تمام معامالت هستند؛ 
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گردد.  رهبانیت و گوشه نشینی یکی از عواملی است كه سبب فقر جامعه می :ـ رهبانیت و گوشه نشینی8

ای »داند.  تعادل و توازن می   پذیرد و آن را مخل نشینی و عبادت كردن صرف را نمی گری و گوشه صوفی  اسالم

؟ پنداری  كنی ، شیطان ناپاک می خواهد كه تو را گمراه كند. آیا به زن و فرزندت رحم نمی دشمن حقیر خویش

؟ تو نزد خدا از آنچه  مند گردی از آنها بهره خواهد كه ولی نمی  كه خدا چیزهای نیکو و پاكیزه را بر تو حالل كرده

 .« تر هستی می پنداری پست

 پیامدهای شوم فقر

 با تامل در بیانات گهر بار امیر بیان می توان پیامدهای فقر را چنین برشمرد:

 ـ نقص عقل و دین9

در جهت از بین بردن فقر  ، جامعه  های مختلفی به در موارد مختلف به آثار منفی فقر اشاره نموده و توصیه  امام

یَا بُنَیَّ، إِنِّی أَخَافُ عَلَیْکَ الْفَقْرَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، "فرمایند:  می  اند؛ امام خطاب به محمد بن حنفیه فرموده

، از آن به خدا پناه  ترسم بر تو می! از فقر  فرزندم "؛فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدِّینِ! مَدْهَشَةٌ لِلْعَقْلِ، دَاعِیَةٌ لِلْمَقْتِ

، و مردم را نسبت به او، و او را نسبت به مردم  ببر! زیرا فقر دین انسان را ناقص و عقل و اندیشة او را مشوش

 "سازد. می  بدبین

 ـ ناتوانی و غربت2

،  فقر و تهیدستی؛الْمُقِلُّ غَرِیبٌ فِى بَلْدَتِهِالْفَقْرُ یُخْرِسُ الْفَطِنَ عَنْ حُجَّتِهِ وَ "فرمایند: امام در فرازی دیگر می

از كالم امام ". سازد و انسان فقیر در شهر خود نیز غریب و بیگانه است ، كُند و ناتوان می مردزیرک را در برهان

 گیرد، و فقیر جرأت داد و ستد را از قدرت و توان برخوردهای اجتماعی را از انسان می ،شود كه فقر استفاده می

 .شود كه قدرت انجام هیچ كاری را ندارد تبدیل می  دهد و به یک انسان بی اراده دست می

 فساد اداری هـ زمین3

بسیار ارزشمند خود به مالک اشتر مطالبی را در مورد قضات و كارگزاران بیان  ه یدر نام)علیه السالم(  امام

، موجب نیاز  حقوق كافی به كارگزاران  نمود كه نپرداختنتوان این گونه استفاده  ها می دارند كه از مفهوم آن می

أَکْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ وَ افْسَحْ لَهُ فِی "گردد:  خواری و فساد اداری می ها به مردم و در نتیجه باعث رشوه آن

های قاضی خویش را  چه بیشتر قضاوتبا جدیّت هر ؛الْبَذْلِ مَا یُزِیْلُ عِلَّتَهُ، وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ

ش از بین برود و ی اچنان كه نیازمند ، و در بذل و بخشش مال به او سفره سخاوتت را بگستر، آن بررسی كن

 "حاجت و نیازی به مردم پیدا نکند.
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 ـ ذلت و خواری 4

اَللَّهُمَّ صُنْ "فرماید:  كه میجا  برد، آن از سنگینی و ذلّت و خواری فقر به خدا پناه می  )علیه السالم (امام علی

کَ، وَ أُبْتَلَى وَجْهِی بِالْیَسَارِ، وَ الَ تَبْذُلْ جَاهِیَ بِالْإِقْتَارِ، فَأَسْتَرْزِقَ طَالِبِی رِزْقِکَ، وَ أَسْتَعْطِفَ شِرَارَ خَلْقِ

إِنَّکَ عَلَى «رَاءِ ذلِکَ کُلِّهِ وَلِیُّ الْإِعْطَاءِ وَ الْمَنْعِ؛ بِحَمْدِ مَنْ أَعْطَانِی، وَ أُفْتَتَنَ بِذَمِّ مَنْ مَنَعَنِی، وَ أَنْتَ مِنْ وَ

از روزی   ! كه نیازی نگهدار! و شخصیتم را در اثر فقر ساقط مگردان پروردگارا! آبرویم را با بی» "؛ءٍ قَدِیرٌ کُلِّ شَیْ

به ستودن آن كس كه ،  خواران تو درخواست روزی كنم و از اشخاص پست خواستار عطوفت و بخشش باشم

، و تو در ورای همه  بخشد آزمایش شوم كه به من نمی از آن  ، و به مذمت و بدگوئی كند مبتال گردم كمکم می

 "!« ، و تو بر همه چیز قادری ببخشی و یا منع نمایی  ها سرپرست منی كه این

 های مبارزه با فقر راه

مبارزه با این پدیدة   هایی را برای ، راه به دلیل اهمیت فقرزدایی،  های مختلف در مناسبت  ) علیه السالم(امام علی

 . پردازیم اند كه در ذیل به آن می ، بیان نموده سوز و شوم خانمان

 ( وظایف فردی در مبارزه با فقر: الف

علم بیاموزید كه علم و دانش زیور  ؛، فانِّه زین للغنى و عون للفقیر تعلم العلم "ـ طلب علم و دانش9

 ". توانگران و یاور نیازمندان و تهیدستان است

 "ات تو را به كفر نکشاند. تنگدستی ؛کُفْرَاً   ال یَکُن فَقْرُک"ـ صبر و استقامت 2

 ". ناپذیر است ، گنجی پایان قناعت د؛کنزٌ ال یَنْفَ   القَناعَه "ـ قناعت و صرفه جویی3

،  ترحم بر ضعیفان ؛الرَّحْمَه   الضِّعفاء تستَنزِل   رَحَمَه"ـ ترحم به فقرا و نیازمندان و برآوردن نیاز آنها 4

 ". موجب نزول رحمت است

 ". تجربه اندوزی و حفظ آن نشانة پیروزی است ؛التَّجْرِبَه   حِفْظ   التُّوفیق   مِن"ـ کسب تجربه 5

كه برای تأمین مخارج زندگی  اجر كسی ؛اللِّه   کَالُمجاهِدِ فِی سَبیل   عیالِه   الکادُّ عَلی"ـ کار و تالش 6

 "كند. كند، مانند كسی است كه در راه خدا جهاد می خانوادة خود، كار و تالش می

وَ ما عالَ اَمرَءٌ  أَلْهَمُّ نِصْفُ الْهَرَمِقِلَّةُ العَیالِ أَحَدُ الیَسارَینِ وَ هُوَ نِصفُ العَیشِ وَ  "ـ تنظیم خانواده7

یکی از دو آسایش و نصف عیش است، غصه نصف پیری است. آن كه تعادل  كمی عایله )زن و فرزند(اقتَصد؛ 

 "گردد.  زندگی را نگه دارد تنگدست و بی نوا نمی
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 "؛الَمَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ، وَ الَ وَحْدَةَ أَوْحَشُ مِنَ الْعُجْبِ، وَ الَ عَقْلَ کالتَّدْبِیرِ "تدبیر و چاره اندیشی -8

هچ مالی پردرآمدتر از عقل نیست و هیچ تنهایی وحشتناک تر از خودبینی نیست و هیچ عقل و تدبری هم چون 

  "عاقبت اندیشی نیست.

كسی كه در خرج كردن میانه روی  "مَا عالَ مَنِ اقتَصَد؛"توسعه به انفاق و میانه روی در مخارج  -1

 "كند هرگز نیازمند نخواهد شد.

كسی كه آب و خاک در اختیار دارد و  "مَن وَجَدَ ماءً وَ تُراباً ثُمَّ افتَقَرَ اَبعَدَهُ اهللُ؛"ی توجه به کشاورز -91

نیروی خود را برای بهره برداری به كار نمی بندد و با فقیر و گدایی روزگار خود را می گذراند نفرین و لعنت خدا 

 "بر او باد. 

فرصت ها هم چون "؛رُّ مَرَّالسَّحَابِ فَانْتَهِزُوا فُرَصَ الْخَیْرِوَالْفُرْصَةُ تَمُ "غنیمت شمردن فرصت ها -99

 "عبور ابرها می گذرد، بنابراین فرصت های نیک را غنیمت بشمرید. 

 "خداوند زكات را برای رسیدن روزی واجب كرد. "فَرض اهلل الزِّکاة تسبیباً للرزق؛ "پرداخت زکات -92

 ب( وظایف اجتماعی در مبارزه با فقر

 وظایفی كه امام)علیه السالم( برای مبارزه با فقر به عهده جامعه می داند، عبارت است از:  

 همیاری اجتماعی  .9

 ایجاد تعاونی ها و کمک به دیگران  .2

 نظارت بر کار دولت با نظارت کامل  .3

كارى  كام نیازى در اقتصاد، این است كه حاكم، با شدت هر چه تمام از اسرافگرى و ترین عوامل بى از اساسى

اگر رفاه و آسایش مادى یک جامعه كامال آماده »...و مال اندوزى وابستگان خود و دیگر تبهکاران جلوگیرى نمود. 

شده باشد و فقر و نیاز بکلى مرتفع گردد، آن جامعه هر گونه ناگوارى و درد و بدبختى را از خود دور كرده و افراد 

 «اندازند... گوئى و سودجوئى شخصى را به دور مىشوند و خود خواهى و زور آن ذاتا عوض می
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 (لیه السالممدیریت از نگاه حضرت علی )ع

 بتول حیدری ویری

 مدیریت و معانی آن 

یعنى گرداندن یک دستگاه ، اداره ،   مدیر یعنى گرداننده و مدیریت است«   اداره كردن» معناى لغوى مدیریت 

مدیریت دانشی است برای چگونگی اداره و هدایت سازمان، جهت » و شهر یا . . . ، در جهت هدف خاص خودش

.از نظر علم مدیریت وظیفه اصلی یک مدیر تصمیم گیری های منطقی و مناسب به « رسیدن به نتایج مطلوب 

ارزشی روش علمی است . حال اگر مبنای این تصمیم گیری ها باورهای الهی و معارف دینی یا در یک نظام 

كارگیری مؤثر  فرایند به "یریت دینی یا ارزشی خواهد بود و می توان آن را چنین تعریف نمود. صورت پذیرد مد

، كارآمد و خالقانه منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی ، سازماندهی و بسیج منابع و امکانات ، هدایت و كنترل 

 ".دستیابی به اهداف سازمانی منطبق با نظام ارزشی مورد قبول به منظور

 (      لیه السالمتئوری مدیریت از دیدگاه امام علی )ع 

...و ان ":درباره این امانت الهی می فرماید )علیه السالم( موالی متقیان علی از نگاه امام مدیریت امانت است

امانتی بر  طعمه نیست ؛ بلکه مدیریت و حکمرانی برای تو . امانة عملک لیس لک لطعمة و لکنه فی عنقک

 ".گردن تو است 

در نظام اسالمی، واگذاری، قبول و احراز مناصب اجتماعی و مدیریتی تکلیف است ،مدیر قبل از آن كه 

اداره كردن نیز تدبیر می خواهد و رئیس و مدیر  ریاستمدار باشد ، خدمتگزار است رئیس باید بتواند اداره كند ،

تربیت مدیران الیق از اهم مبانی فکری دینی  ت و راه كارهای آن وباید اهل تدبیر و دوراندیشی باشد مدیری

االمامة ریاسة عامة فی "کرد .محسوب می شود. در تفکر شیعی ضرورت مدیریت را باید در امامت جستجو 

در نظام اداری و اجتماعی اسالمی « . امامت ، ریاستی عمومی در امور دین و دنیاست » ؛  "امور الدین و الدنیا

 .امامت ریشه می گیرند مدیریت ها از، 

كه  –از آن جا كه اهداف مدیریت در اسالم جدا از اهداف حکومت اسالمی اهداف و اصول در مدیریت :  

اصلی یک مدیر در چهار چوب  باید اهداف حکومت اسالمی، اهداف نیست،  –مدیریت ها جزئی از پیکره آن است

عمده بیش از همه موارد جلب توجه می كند كه حکومت اسالمی و  در یک بررسی ، چهار هدف مدیریتش باشد،

     اهداف گام بر دارند: مدیریت هایی كه از آن نشأت می گیرد در مسیر این

 آگاهی بخشیدن به انسان ها -0
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 تربیت معنوی و احیای ارزش های اخالقی -2

 اقامه قسط و عدل به صورت حركتی مردمی برخاسته از متن جامعه -3

 ها در حریم قانون و شریعت آزادی انسان -4

 اصول مدیریت اسالمی عبارت است از :

 تقوا و نظم  -0

 اصل مشاركت  -2

 عبادات و دانستن كار -3

 تشویق و تنبیه -4

 ارکان مدیریت از نگاه امام علی )علیه السالم ( 

به عبارت دیگر برنامه ، هدف و خط مشی « تفکر در كلیات و جزئیات برنامه » عبارت است از  :برنامه ریزی .0

 ، شرح عملیات و روش اجرای عملیات در هر سازمان است . 

o  :برنامه ریزی در اسالم از اهمیت به سزایی برخوردار است. امیرالمؤمنین )علیه اهمیت برنامه ریزی

اندیشی در  ریزی و چاره بقای مناصب و دولت ها، برنامه ؛الدول انشاء الحیلامارات "السالم(می فرماید:

 امور است .

o :می دهد. امام علی )علیه السالم(  ریزی مانع ندامت است و به انسان تدبیر برنامه فواید برنامه ریزی

را از  آینده نگری قبل از شروع كار تو» ؛ «  التدبیر قبل العمل یؤمنک من الندم» می فرماید: 

برنامه ریزی راه استفاده صحیح از امکانات را  برنامه ریزی حالل مشکالت است،«. پشیمانی ایمن می سازد

؛ "التلطف فی الحیلة اجدی من الوسیلة" :باره می فرماید امام علی)علیه السالم( در این سازد. میسر می

برنامه ریزی در رأس وظایف مدیر قرار دارد و « . ظرافت و دقت دربرنامه ریزی ، بهتر ازامکانات است » 

 شالوده مدیریت است . 

یکی دیگر از اركان مدیریت ، سازماندهی است . سازماندهی نیز تجویز چرخه روابط رسمی بین  :سازماندهی .2

بی به اهداف آن است.  برای سازماندهی ، مبانی مختلفی چون افراد یک سازمان و منابع آن، به منظور دست یا

هدف، وظیفه، نوع تولید، عملیات، منطقه عملیات، ارباب رجوع یا مشتری وجود دارد .از مهم ترین مسائل در 

( در نامه لیه السالمسازماندهی گزینش و بکارگیری افراد درستکار و شایسته در سازمان است . حضرت علی )ع

از جمله اصالت مذهبی و خانوادگی "فرماید ؛  مالک اشتر مالک های گزینش كارگزاران را بیان می به ای خطاب
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 والقدم فی االسالم» كنند مهمی كه امام در این گزینش به آن اشاره می نکته"، تقوا، شرم، حیاو حزم؛

جای دیگر حضرت در سازماندهی  ست یعنی كسانی را برگزین كه در اسالم پیشگام تر بوده اند، درا« المتقدمة 

بر انسان های كسل دركارهایت تکیه نکن »؛"ال تتکل فی امورک علی کسالن"نیروهای یک مدیر می فرماید:

. »   

از اركان مدیریت است ؛ زیرا مدیر بوسیله  تقسیم كار یکی (در تئوری حضرت امیر )علیه السالم: تقسیم کار .3

كه منظور از آن  طبیعی است نظارت مبادرت كند تقسیم كار یکی از قوانینكنترل و  تقسیم كار می تواند به اصل

ها  اساس شایستگی در مکتب امیرالمؤمنین )علیه السالم( تقسیم كار بر آوردن نتیجه بهتر و زیادتر است. دست هب

رای هر پس از دسته بندی كارها باید ب وظیفه مدیر و حاكم اسالمی تبیین وظایف است و انجام می پذیرد .

 در ادامه نامه خود به لی را انتخاب و حدود اختیارات او را مشخص كرد . حضرت علی )علیه السالم(مسؤ قسمت

امورک راسا منهم ال یقهره کبیرها و ال یتشتت علیه  واجعل لراس کل امر من"مالک اشتر می فرماید : 

انتخاب كنی ، رئیسی كه كارهای مهم او را یک رئیس  برای هر كدام از كارهایت ای مالک ! باید» ؛ "کثیرها

        « .مغلوب نسازد و كثرت كارها او را پریشان و خسته نکند 

ایجاد پیوند بین افراد و واحدهای سازمان می باشد . هماهنگی  عامل اصلی برای مدیر تشکیالت ،: هماهنگی .4

در مجموعه ای وجود نداشته باشد آن و هم سویی در یک سازمان از چنان اهمیتی برخوردار است كه هرگاه 

از اصول بنیادی محسوب « هماهنگی» و « وحدت» مجموعه دیگر مجموعه نخواهد بود در مدیریت اسالمی ، 

 می شود ؛: یکی از طرق مؤثر ، هماهنگ كردن عملیات ، تقویت ریاست سازمان است . 

تصمیم » یا موفقیت مدیر باشد، مهم ترین اركان مدیریت كه می تواند رمز شکست و  :تصمیم گیری .5

مرد ، اندیشه  میزان عقل»  ؛"رأی الرجل میزان عقله "است . امیرالمؤمنین)علیه السالم(می فرماید :  «گیری 

 :نظام می دهد بر این اساس حضرت می فرمایند .تصمیم های صحیح و عاقالنه ، امور مختلف سازمان را« اوست 

 « .هنگامی كه تصمیم با دقت همراه شود ، سعادت كامل می شود»؛"سعادةاذا اقترن العزم بالحزم کملت  "

 تصمیم گیری نیاز به شش مرحله دارد : 

 تشخیص -0

 مشکل اساسی در سیستم -2

 یافتن راه حل  -3

 انتخاب معیار  -4
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 جهت -2

 ارزیابی راه حل ها -6

 مقایسه راه حل ها  -7

 انتخاب یک راه حل  -3

لکل  مشکلی راه حلی هست ولیکن یافتن آن نیاز به تدبیر دارد :  برای هر تعبیر امیرالمؤمنین )علیه السالم( به

كسی كه آراء و راه حل های مختلف را بیازماید ،  «.برای هر تنگنایی راه خروجی هست»  ضیق مخرج 

وجوه اآلراء  من استقبل"حضرت علی )علیه السالم( می فرماید: تواند لغزشگاه ها را با دید وسیع بشناسد، می

و نیز « لغزشگاه ها را خواهد شناخت  كند، كسی كه از آرای گوناگون استقبال»  ؛"الخطاء عرف مواقع

 فکار مختلف را با یکدیگر مقایسه كنید ؛ راها »؛"ببعض یتولد منه الصواب اضربوا بعض الرای"فرمایند : می

 -2متعارف )عادی( تصمیم های  -0.تصمیمات معموالً دو بخش هستند : «  صحیح از آن به دست خواهد آمد

شوند،  معموالً تصمیماتی كه براساس خط مشی قوانین و عادات گرفته می های غیر متعارف )غیرعادی(. تصمیم

 تصمیماتی هستند كه در رابطه با مشکالت و وضعیت های«  تصمیمات غیر متعارف » از نوع متعارف هستند و

 غیر معمول اخذ می شوند . 

 عوامل مؤثر در تصمیم گیری

 عاقبت اندیشی و دوراندیشی : -الف 

بیندیشیم و نتایج آینده آن را لحاظ كنیم . امیرالمؤمنین  هنگام تصمیم گیری باید به عواقب و جوانب امر

» ؛  "و ناظر قلب اللبیب به یبصر امده و یعرف غوره و نجده ":خصوص می فرماید )علیه السالم( در این

در « عاقبت نگری«.» چشم دل انسان خردمند پایان كارش را می بیند و نشیب و فراز خویش را می شناسد

سرچشمه می گیرد و این اصل از « آینده نگری » كارها كه در واقع نگرشی عمیق به آینده است از اصل 

مؤمنان كسانی هستند » ؛  "المؤمنون هم الذین عرفوا ما امامهم"اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . 

 « . كه آینده خویش را می شناسند

 ابهام زدایی :  -ب 

ابهام آور و شبهه انگیز در محیط كار ممانعت و پیشگیری  مدیر موفق كسی است كه از هرگونه حركت و اعمال

هن كاركنان را ذ رفتار و گفتار مشکوک و چند پهلو، سازمان موفق او را به انحطاط بکشد و كند و اجازه ندهد

 . تصمیمات مدیر مؤثر واقع شود مغشوش سازد . ابهامات و شبهات ایجاد شده می تواند در
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 مشورت : -ج 

من "،مشاركت در عقل دیگران و به دست آوردن رأی صحیح است مشورت، عامل بازدارنده از استبداد و

هركس مشورت نکرد ، تباه گشت و هر كه » ؛  "عقولها  استبد بدایه هلک و من شاور الرجال شارکها فی

مشاور باید عاقل ، دلسوز و با تجربه  « .شور كند با آنها در خردهایشان شریک می شود با خردمندان با تجربه

امیرالمؤمنین )علیه السالم( می فرماید:  باشد . انسان های بخیل و حریص و ترسو نباید طرف مشورت قرار گیرند.

 « .  از انسان دانا اطاعت كن تا بهره مند شوی» ؛ " نماطع العاقل تغ"

 قاطعیت : -د 

دندگی تفاوت دارد .  قاطعیت به معنی فیصله دادن به امور و حل مشکالت است . این امر با لجبازی و یک 

و برخی دیگر آن را سختگیری می دانند . « عدم انعطاف پذیری » و را پافشاری بیش از حد« قاطعیت » برخی 

«. فشار و سخت گیری پستی است » ؛ "العسر لؤم "امیرالمؤمنین )علیه السالم( در این خصوص می فرماید :

قاطعیت دارای دو نمود مهم است : یکی یافتن تصمیمی كارساز و كامل ، دیگری ابراز تصمیم قاطع و بدور از 

در » ؛  "رو تحزم فاذا استوضحت فاجزم  "ردید .امیرالمؤمنین )علیه السالم( در این باره می فرماید :شک و ت

و نیز « كارها فکر كن ، به محکم كاری دست خواهی یافت . پس هنگامی كه امور برایت روشن شد، تصمیم بگیر 

بگیر سپس قطع كن ، فکر كن و اندازه »  ؛"قدر ثم اقطع و فکر ثم انطق و تبین ثم اعمل"می فرماید : 

 « .سپس سخن بگو، واضح كن و سپس عمل كن 

 کنترل -ه

اعمال اصالحات مقتضی بر مبنای اهداف تبیین شده است، كنترل دارای  كنترل عبارت از توجه به نتایج كار،

 اركانی است ؛ مانند نظارت ، ارزیابی و پیگیری .

o نظارت و ارزیابی 

موارد آشکار و بیرونی است . با بکارگیری مأموران تجسس و پیگیری می توان نظارت و ارزیابی در برخی 

امور را كنترل و ارزیابی نمود. گاهی با یک نظارت درونی می توان افراد را معتقد به وظایف خود نمود كه با 

العیون من و ابعث "نفس لوامه خود امور خود را به بررسی و ارزیابی بکشند .برای مالک اشتر می فرماید : 

 «. برآنها بازرسان و كنترل كنندگانی بگمار كه به تو وفادار و راستگو باشند»  ؛"اهل الصدق و الوفاء علیهم

o پیگیری 
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گردد پس از ارزیابی بایستی افراد شایسته مورد شناسایی  اگر پیگیری نباشد نقاط قوت و ضعف بررسی نمی

خطا كار را به وسیله »  "؛ ازجر المسیء بثواب المحسن"ند:و تشویق قرار بگیرندامام در این باره می فرمای

 « . پاداش دادن به نیکوكار تنبیه كن 

 مالک انتخاب مدیر از نگاه امام علی )علیه السالم(

یکی از اصول اساسی در گزینش مدیر شایسته ساالری است.تعهد و تخصص همراه با عشق و عالقه و 

: من احسن امام علی )علیه السالم( نیز می فرماید عیین شایستگان است .های حرفه ای معیار اصلی ت توانمندی

 «. درستی برآید ، شایستگی والیت و رهبری را دارد ه آن كس كه از عهده امور ب» ؛  الکفایة استحق الوالیة

 محبت و معرفت عناصر اساسی تئوری مدیریت علوی 

رابطه  انسان ها حرف اول را می زند محبت و عشق است،انسان موجودی اجتماعی است وآنچه در ارتباط بین 

انسان با خدا نیز از مقوله محبت و عشق است واراده ای كه در طول اراده خداوند باشد ، در جهت انجام تکالیف 

می تواند انسان را به فالح و رستگاری برساند .حضرت امیر )علیه السالم( در مورد رسیدگی مسؤول به وضع افراد 

 ."از حال آنان جویا باشد ، آنچنان كه پدر و مادر از فرزندانشان تفقد می كنند "انش می فرماید : سازم

باید بدانیم كه خوش رفتاری و محبت عامل جذب دیگران است ؛ البته این محبت و خوش رفتاری باید ظهور و 

قرار می گیرد و آن ها او را ملجأ و بروز بیرونی هم داشته باشد . یک مدیر و مسؤول وقتی مورد اعتماد كاركنان 

 حامی خود می دانند كه محبت و خیرخواهی او را باور كرده باشند . محبت و احسان به دیگران اقتضاء می كند.

هركس با » ؛  " من تالف الناس احبوه"ل در اختیار افراد باشد تا بتوانند با او ارتباط برقرار كنند : كه مسئو

.در الگوی ارائه شده ، زمانی رابطه تعاملی بین محبت و « ه باشد ، دوستش می دارند مردم انس و الفت داشت

  .معرفت در نیل به كمال وجود دارد كه برگرفته از ایمان و تقوی باشد

خالصه آن كه تئوری مدیریت از دیدگاه امام علی )علیه السالم(مبتنی بر اهداف و مبانی و عناصری است كه 

یزی ، سازماندهی ، تصمیم گیری ، هماهنگی ، تفویض اختیار ، كنترل و نظارت می چرخد . حول محور برنامه ر

یقیناً مدیرانی موفق هستند كه عالوه بر اركان فوق به مهارت ها و توانایی هایی دست یازند كه عوامل پیش 

ق از اصلی ترین لوازم و برنده مدیریت هستند ؛ نظم ، دقت ، تواضع ، وقار و هیبت و از همه مهم تر محبت و عش

عوامل در مناسبات انسانی و اسالمی است و باید گفت : تئوری حضرت امیر )علیه السالم( مبتنی بر مدیریتی 

حاكی از عشق و محبت به ذات اقدس اهلل است كه همین محبت را نثار همه انسان هایی می كند كه خود والی ، 

 زمامدار و مدیر آن هاست .
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قوله محبت است . اگر مدیر خود را متصل به دریای حق می داند ، باید در مقام عمل معرفت نیز از م

زیردستان خود را به عنوان تجلی حق بنگرد ؛ ابتدا با اهرم جذب و محبت اعمال مدیریت كند و سپس بر قلوب 

؛ به یقین  آنان حکومت كند ؛ مبنا و پایه مدیریت دینی و اسالمی مبتنی بر آمیختگی معرفت و محبت است

مدیری الیق و تواناست كه بتواند با رسوخ در قلب كاركنان خود آنها را به تالش و كوشش پیگیر وادار نماید . 

گسترش چنین فرهنگی در جامعه موجب می شود كه عالوه بر مدیران سایر شهروندان در تعامل با یکدیگر از 

تا ضمن ارتقاء معرفت خود و سایرین نسبت به محبت تبعیت كرده و صمیمانه تالش كنند  –الگوی معرفت 

 .معضالت اجتماعی برای رفع آن بکوشند
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 البالغه نهج در فکر مدیریت

 آزاده خادمیان

و موجب می شود انسان در  تفکر و درست اندیشیدن صحیح آدمی را به حقیقت هستی رهنمون می كند

عرصه رفتارهای فردی و اجتماعی سنجیده تر و با تدبیر عمل كند.و قبل از هر كالم و اقدام با تفکر در ابعاد و 

آثار آن ، بهترین تصمیم را اتخاذ كند البته این امر ساده ترین و عملیاتی ترین بستر اندیشه آدمی است و بدیهی 

 ات و كماالت حق واالترین عرصه تفکر و اندیشه است. است تفکر در حق و اسماء و صف

 تاکید بر تفکر 

با توجه به جایگاه و اهمیت تفکر، هیچ چیز جایگزین تفکر در تربیت نیست و الزم است نظام آموزشى به 

اى سازماندهى شود كه فرد اهل اندیشه ى صحیح بار آید و با تفکر منطقى خو گیرد و با راه تفکر حقیقى  گونه

امیرمومنان على )علیه السالم (می فرماید:تفکر حقیقى و اندیشیدن در حقایق هستى را عبادت  .آشنا گردد

آنان كه خداوند ایشان را براى خود خالص كرده است، پس از آن كه آنان خود  -واالترین بندگان یعنى مخلصین

 معرفى كرده. -خواهندرا براى خدا خالص كردند و آنان كه جز خدا نمى بینند و جز خدا نمى 

پیوسته مردمان را به اندیشیدن فرامى خواند و بدان برمى انگیخت كه اندیشیدن  (لیه السالمع)امیرمومنان على

 :فرموده است )علیه السالم(بهترین زمینه ى تربیت آدمیان است. آن حضرت در وصیتى به فرزندش حسین 

 ،پسرم! اندیشیدن نور پدید مى آورد و غفلت ورزیدن ظلمت "اى بنى! الفکره تورث نورا و الغفله ظلمه.''

  .مومن فرورفته در اندیشه است

 ثمرات تفکر 

تفکر مفتاح ابواب معارف و كلید خزائن كماالت و علوم است و مقدمه ى الزمه ى '' :"ره"به بیان امام خمینى 

رهنمون مى شود و او را از فرورفتن در تفکر صحیح آدمى را به حقیقت هستى  ''حتمیه ى سلوک انسانیت است.

یابد.  تباهی ها نگه مى دارد و در واقع با چنین تفکرى است كه آدمى به حکمت نظرى و حکمت عملى دست مى

تفکر صحیح آدمى را به معرفت درست هستى و خشیت الهى راه مى برد و این باالترین حکمت براى آدمى است، 

راس الحکمه مخافه اهلل "روایت شده است كه فرمود: "علیه و آله و سلملی اهلل ص"چنان كه از رسول خدا 

  .سر حکمت خشیت خداى عز و جل است ".عزوجل
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. افکر تستبصر'' :علی )علیه السالم (ثمره ى مستقیم اندیشیدن را بینایى دانسته و فرموده است حضرت

''من اسهر عین فکرته، بلغ کنه همته.'' .بیندیش تا بینا گردى
آن كه چشم اندیشه ى خود را بیدار نگاه  0

 :در ضمن خطبه اى فرموده است و نیزامیرمومنان )علیه السالم ( دارد، به منتهاى خواسته ى خویش برسد

 پندگیردوخدا رحمت كند انسانى را كه بیندیشد و پند گیرد و رحم اهلل امرءا تفکر فاعتبر و اعتبر فابصر.''

  .پذیردب

 مجارى تفکر 

ترین مجارى تفکر در نهج البالغه عبارت است از: خداشناسى، انسان شناسى، جهان شناسى و تاریخ مهم 

تفکر   .لطیف ترین سخنان را درباره ى این مجارى تفکر فرموده است شناسى و امیرمومنان على )علیه السالم (

حق است امیرمومنان على در حق و اسما و صفات حق واالترین عرصه ى تفکر و بهترین سلوک به سوى شهود 

دانا كسى است كه قدر  ''.العالم من عرف قدره و کفى بالمرء جهال اال یعرف قدره)علیه السالم (میفرماید : 

  .خود را بشناسد و در نادانى انسان همین بس كه قدر خویش را نشناسد

دیدند و از آتش سوزان عذاب مى گر مى اندیشیدند، به راه راست باز -او -اگر در بزرگى قدرت و كالنى نعمت

مى ترسیدند، لیکن دل ها بیمار است و بینش ها عیب دار. آیا به خردترین چیزى كه آفریده نمى نگرند، كه 

چسان آفرینش او را استوار داشته و تركیب آن را برقرار؟ آن را شنوایى و بینایى بخشیده و برایش استخوان و 

ى جثه ى آن و لطافتش، در برون و نهان. چنان است كه به گوشه ى پوست آفریده. بنگرید به مورچه و خرد

إِنَّ الْمُؤْمِنَ... إذا امام على)علیه السالم (: چشمش نتوان دید و با اندیشیدن به چگونگى خلقتش نتوان رسید.

علی علیه السالم امام .سکوت مؤمن تفکر و سکوت منافق غفلت استسَکَتَ فَکَّرَ... وَالْمُنافِقُ إِذا سَکَتَ سَها؛

دانا كسی است كه قدر فَال تستعملوا الرای فیما ال یدرک قعره البصر و ال تتغلغل الیه الفکر؛ می فرماید:

 .خود را بشناسد و نادانی انسان همین بس كه  قدرخویش را نشناسد

ت تفکر الزم است و نخس تقوایی كه گذار انسان را از صراط آسان كند ، برای ورود به مرحله تقوا ، بنابراین 

اندیشه ای كه تمام قلب را به خود مشغول دارد و خوف از خدا را در انسان زنده كند و به دنبال آن تهجد و شب 

زنده داری و روزه در ایام گرم تابستان و زهد و پارسایی ،در وجود انسان ظاهر گردد ،چنین تقوایی است كه 

 عبور می دهد. "صراط خطرناک قیامت "را همچون برق ،از  انسان را به سر منزل مقصود می رساند و او

                                        
 368، ص 5همان، ج  9
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 مدیریت زمان در نهج البالغه

 الهه درستکار سیانی

زمان، با ارزش ترین و گرانبهاترین سرمایه و حیاتی ترین منبعی است كه در اختیار هر فردی قرار داشته، 

از آنجا كه انسان طبعاً زندگی از آن ساخته می شود و تلف شدن آن ضایعات جبران ناپذیری را به بار می آورد. 

طرت اوست، بخش مهمی از سعادت انسان موجودی اجتماعی است و رفتارهای اجتماعی او منبعث از طبیعت و ف

درگرو تحقق نیازهای اجتماعی و فطری اوست. یکی از اركان زندگی اجتماعی، مدیریت است كه تکلیف منافع 

 مشترک و متفاوت انسان ها را روشن می كند.

 مدیریت و معانی آن

در اداره بر وزن اقامه فاعل از مصاست و مدیر یعنی اداره كننده، كه اسم « اداره كردن»معنای لغوی مدیریت 

برخی از « فَالمُدبِّرات اَمراً»در متون اسالمی كلمه مدیر نیامده ولی به كلمه مدبر اشاره شده است: 0می باشد. 

 مفسران نیز اشاره به مدیریت مالئکه دارند و مالئکه را مدیران جهان مادی معرفی می كنند. 

 مدیریت در اصطالح

  ad+ministrative كه شامل دو جزء التینی یعنی Administrater ل تحلیل انگلیسیمدیریت، بنابر اص 

 رساند.  باشد و معنای خدمت كردن را می می

 تعریف مدیریت زمان

مدیریت زمان عبارت است از آگاهی به علم و فن و هنر استفاده بهینه از زمان، داشتن دانش و مهارت الزم در 

امور به طور اثربخش و به موقع، كه برخورداری از آن یکی از كلیدهای موفقیت است.  این زمینه و انجام كارها و

ریزی زمان، یعنی فراهم كردن نقشه و طرحی مناسب و دقیق برای رسیدن به  مدیریت زمان یعنی برنامه

 های مورد نظر و از قبل تعیین شده. هدف

 (لیه السالممفهوم مدیریت در سخنان امام علی )ع

 قدرت؛ تدبیر؛فرماندهی )حکمرانی(؛:معنایی با دیگر مفاهیم مدیریتی دارد كه این واژگان عبارتند ازاشتراک 

 سرور و سروری؛سیاست.

 ویژگی های مدیر اسالمی

o ایمان به قادر مطلق 

                                        
 955، ص 92علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج  9
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در نظام اسالمی، مدیریت ها به »اولین ویژگی یک مدیر اسالمی موحد بودن و ایمان وی به قادر یکتاست.  

گذار می شود كه در بعد اندیشه و عمل، اسالم را قبول داشته باشند و این گونه انسانها را با اوصاف و كسانی وا

 0«عناوینی همچون صالحین، متقین، صادقین، قاسطین، مخلصین، محسنین، مطهرین می شناسیم.

o ایمان به پیامبران 

o ایمان به رستاخیز 

o تسلط بر نفس 

o عطوفت و مهربانی نسبت به زیردستان 

( در وصف لیه السالماز ویژگی های مهم مدیر اسالمی عطوفت و مهربانی به زیردستان است. حضرت علی )ع 

یَعفو عَمَّن ظَلَمَه و یُعطی مَن حَرَمَه؛ آنان كسانی هستند كه اگر كسی به »ت می فرماید: شمهربان بودن و گذ

 ایشان ستم كند از او گذشت كرده و به او احسان می كنند.(

o ر بودنبردبا 

( لیه السالمویژگی دیگر مدیر اسالمی حلیم و بردبار بودن و دوری از خشم و غضب است. حضرت علی )ع 

ستند كه بر نفس خود حاكم خیراالمراه مِن كان علی نفسهِ امیراً؛ برترین مدیران كسانی ه»فرمایند: دراین باب می

 2«باشند.

o مدیریت زمان 

نالند و دلیل  هایی كه از كمبود وقت می نیاز نیست و چه بسیارند انسان بیهیچ انسانی از وقت و زمان ، 

دانند. هر چه سطح مسئولیت فرد وسیعتر باشد به همان  توجهی به بخشی از امورات زندگی را كمبود وقت می بی

با اقسام  روز برای همه یکسان است و طبیعی است یک مدیركه نسبت نیاز او به وقت بیشتر است زیرا مدت شبانه

ها و توقعات روبروست ، برای پاسخگویی در حیطه مسئولیتش ، بیشترین نیاز را به  گوناگون كارها و انواع سلیقه

گیری و استفاده از زمان به  كه در واقع روشهای بهره« مدیریت زمان » وقت و زمان دارد لذا آشنایی با فنون 

، استفاده مؤثر و «مدیریت زمان»اساس  .ن الزم و ضروری استدهد ، برای كلیه مدیرا بهترین وجه را تعلیم می

 باشد كه شامل مراحل زیر می باشد: می« برنامه ریزی»بهینه از وقت است و این امر مبتنی بر فرآیند 

 تعیین دقیق كارهایی كه باید در مدت زمانی مشخص )مثالً یک روز( انجام شود .    -0

 اولویت بندی كارها به ترتیب اهمیت لزوم و انجام زودتر آنها .    -2

                                        
 مدیریت اسالمی، محمدرضا سرمدی 9

 311غررالحکم، ص  2
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 شود .   مشخص نمودن اقدامات الزم برای انجام هر كار و تعیین زمانی كه صرف انجام آن كار می -3

 زمان بندی وقت خویش برای انجام هر كار با توجه به اولویت تعیین شده .    -4

 ویش به ترتیب اولویت . انجام هر كار در موعد مشخص خ   -2

توان از زمان خویش بیشترین استفاده را كرد و آنگاه باور نمود كه برای انجام تمام  با انجام مراحل مذكور، می

وری از زمان دارد  كارها وقت وجود دارد. بنابراین یکی از عناصر مهم مدیریت زمان كه نقش بسیار مهمی در بهره

 است. « برنامه ریزی»

برنامه ریزی عبارت است از انتخاب راه و روش مناسب  نامه ریزی تعاریف مختلفی بیان شده است:برای بر 

های  ها و در چارچوب روش هایی كه باید در محدوده راه برای بهتر رسیدن به هدف و یا تدوین و تعیین فعالیت

حکومت خویش ،  ، خود در آغازامام علی)علیه السالم( رد تا نیل به هدف را میسور سازد.مشخص شده انجام پذی

، برنامه حکومت خویش را به مردم اعالم نمود و آنگاه كه مالک اشتر را به عنوان والی  0ای قرّاء  طی خطبه

آوری خراج و مالیات ،  جمع»دارد :  های مهم حکومتی او را چنین بیان می سرزمین مصر ، انتخاب نمود نیز برنامه

نماید  امام ، حتی به تمامی مؤمنان توصیه می 2«ردم و آبادانی شهرها و روستاهار ماصالح امو  نبرد با دشمنان ،

روز خود را به سه  شبانه مؤمن باید»نماید :  برای خود داشته باشند و آن را چنین پیشنهاد می« برنامه روزانه»كه 

ه زندگی و زمانی برای واداشتن قسم تقسیم نماید: زمانی برای نیایش و عبادت پروردگار، زمانی برای تأمین هزین

 3.« ایی كه حالل و مایه زیبایی استه نفس به لذت

رعایت قاعده اهّم و مهم و پرداختن به امور اهّم پیش از امور مهم از تکنیک ها و روش های مدیریت زمان  

رد آرزوی كسی كه به امور زاید بپردازد، امور مهم و مو»فرماید:  باشد امام علی )علیه السالم( در این مورد می می

مهمی كه ه به تو مربوط نیست، رها كن و به امور آنچه ك»اند:  در جای دیگر فرموده4«دهد خود را از دست می

وری از وقت بسیار مؤثر و كارساز است. همچنین یکی دیگر از تکنیک های  و در بهره 2«مایه نجات توست بپرداز

باشد. در مدیریت اسالمی به ویژه در مدیریت علوی ، تأكیدات فراوانی  می« حسابرسی از وقت»مدیریت زمان، 

گذرند پس هنگامی كه فرصت  ها همچون ابر می فرصت»ها شده است  ها و وقت بهینه از فرصتدرباره استفاده 

                                        
 96خطبه  –نهج البالغه  9

 53نامه  –نهج البالغه  2

 311حکمت  –نهج البالغه  3

 336ص  – 2ج  –غرر الحکم  4

 98ص  – 4ج  –غرر الحکم  5
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ر( گیرند )عم شب و روز از تو چیزی می» 2« نوردند. ها ، عمر را درمی لحظه» 0یی یافتید، از آن استفاده كنید.نیکو

مبادا هرگز »فرماید :  ود ،به مالک میامام همچنین در مورد انجام هر كار به وقت خ3« پس تو نیز از آنها بهره ببر

تالش كن تا هر  …در كاری كه وقت آن نرسیده ، شتاب كنی، یا در كاری كه وقت آن رسیده ، سستی ورزی

های امام علی )علیه  عمل كردن به توصیه4«ر زمان مخصوص به خود انجام دهیكاری را در جای خود و د

كند بلکه زندگی  دگی شخصی ما را هدفمند و منظم و سازمان یافته میالسالم( در زمینه مدیریت زمان نه تنها زن

 گردند. اجتماعی و شهروندی را به شدت متاثر ساخته و رفتارهای شهروندی نظام یافته می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 573ص  – 2ج  –همان منبع  9

 14ص  – 9ج  –همان منبع  2

 667ص  – 2ج  –غرر الحکم   3

 ترجمه محمد دشتی – 53نهج البالغه نامه  4
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 روش های تربیت دینی جوانان و نوجوانان در نهج البالغه

 سارا رضایی

زندگی انسان می باشد چرا كه در این دوره اعتقادات انسان شکل نوجوانی از حساس ترین و مهم ترین دوره 

می گیرد. نوجوان در این مرحله، به دنبال جواب بسیاری از سؤاالت و شبهاتی است كه ذهن او را درگیر و 

خصوص والدین در این مرحله از هر مرحله دیگر زندگی، مهم ه لذا وظیفه مربیان،متولیان وب مشغول نموده است؛

حساس تر به نظر می رسد و باید نسبت به تربیت دینی نوجوان توجه ویژه ای داشته باشد. كار عمده تربیت  تر و

دینی آشنایی با ماهیت آدمی و هدف خلقت او می باشد. با توجه به اهمیت این مسئله باید به دنبال شیوه های 

 تربیتی مناسب بود تا تربیت اسالمی معنای واقعی خویش را بیابد. 

 مفهوم تربیت و دین

"ربا الشیء: أی زاد ونما؛"به معنای زیادت گرفته شده است. « ربّو»از « تربیت»معنای لغوی تربیت: واژه 
0 

یعنی افزایش یافت و رشد كردو در اصطالح رب: در اصل به معنای تربیت است و معنای آن ایجاد چیزی یا 

معنای لغوی دین: دین معانی 2مال و تام خود برسد.حالتی، به تدریج و در مراحل مختلف است تا به حد ك

و در اصطالح نیز معانی گوناگونی دارد، 3گوناگون دارد كه عبارتند از: عادت و شأن، حساب، جزا، اطاعت و اسالم.

صرف نظر از ورود به این بحث، منظور ما از دین در این تحقیق همان دین اسالم است. چنان كه قرآن، به 

 4«.إنِّ الدین عند اهلل االسالم»ف آن می فرماید: صراحت در تعری

 تربیت دینی

 -چنان كه گذشت–این واژه تركیب یافته از تربیت و دین است كه هركدام به تنهایی معنای ویژه ای دارند 

تربیت دینی »ولی وقتی این دو واژه مركب شوند، تعریف سومی به دست می آید كه در توضیح آن گفته اند: 

از مجموعه اعمال عمدی و هدف دار، به منظور آموزش گزاره های معتبر یک دین به افراد دیگر، به عبارتست 

 2«.نحوی كه آن افراد در عمل و نظر به آن آموزه ها متعهد و پایبند گردند

 ضرورت تربیت دینی نوجوان

                                        
 .926، ص5. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج 9
 .336. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، ص 2
 .341، ص4. ابن منظور، همان، ج 3
 .91. آل عمران/  4
 .26. داوودی، محمد، سیره تربیتی پیامبر)ص( و اهل بیت)ع(، جلد دوم تربیت دینی، ص 5
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شد كه معموالً بین از نظر دانشمندان دوران نوجوانی، حساس ترین و مهم ترین دوره زندگی انسان می با

سالگی می باشد. چون این دوره، دوره شکل گیری اعتقادات نوجوان می باشد و به مقتضای  03الی  02سنین 

این مرحله از زندگی خویش، كنجکاوی زیادی برای شناخت هویت عقیدتی خویش دارد.دست یافتن به ایمان 

و ضرورت های این دوران است كمک می كند و دینی، نوجوان را در رسیدن به آرامش روانی كه از نیازها 

چه  در تربیت دینی انسان، محیط زندگی اوست كه چنان اضطراب های او را فرو می نشانند. یکی از عوامل مؤثر

یکی از وظایف  و اشاره كردیم مهم ترین عامل مؤثر  در تربیت دینی نوجوان و جوان، والدین و خانواده او هستند

ریت دینی فرزند است. نقش خانواده به ویژه والدین در تربیت دینی فرزندان بسیار مهم است و مهم پدر و مادر، ت

آن ها وظیفه دارند به این عمل مبادرت ورزند. رفتار و گفتارشان به گونه ای باشد كه خود الگوی مناسب برای 

 فرزندانشان باشند.

 روش های تربیت دینی در نهج البالغه

می یابیم كه این مربی تربیتی بزرگ بشر همواره به مسأله  ن كتاب تربیتی انسان ساز، دربا نگاهی گذرا به ای

تربیتی انسان ها به خصوص نوجوانان و جوانان توجه ویژه ای نموده است كه در مسیر تربیت فرزندان خویش از 

وش های متناسب با این بهترین روش های تربیتی استفاده نموده و بهترین و مناسب ترین اصول و راهکارها و ر

 قشر جامعه ارائه فرموده است كه اشاره ای كوتاه به آن ها می نمائیم:

 بیدار سازی فطرت و عقل .9

است كه از اهداف اولیه و مهم تربیتی اسالم « بیدار سازی فطرت و عقل»یکی از روشهای تربیت دینی نوجوان 

موعظه و تذكر   -است كه بدان ها اشاره می كنیم: الف به شمار می رود كه این روش خود مصادیق مختلفی را دارا

 عبرت و تجربه-ب

 تحکیم اعتقادات دینی .2

از جمله روش های مهمی كه در تربیت دینی باید مورد توجه و مالحظه قرار گرفت، تحکیم اعتقادات دینی 

ذهنی او شده و  و فکری ونوجوان می باشد. چرا كه تحکیم بنیه اعتقادی نوجوان و جوان باعث رشد و نمّ

همچنین باعث افزایش اطالعات علمی و مذهبی او می گردد تا بدین سان از سویی از منبع اطالعات خویش 

سدی محکم در برابر شبهات دینی بیگانگان ساخته تا خود را از خطرات انحرافات و انجام گناه ایمن سازد . لذا 

و اعلم انِّ مالک الموت هو مالک الحیاه و ان الخالق فتفِّهم یابتی وصیتی »( می فرماید: لیه السالمعلی)ع

پسرم در وصیت من درست بیندیش، بدان كه در اختیار دارنده مرگ همان است كه زندگی  .« هو الممیّت و ..

در دست او و او پدیدآورنده موجودات است. پسرم اگر خدا شریکی داشت، پیامبران او نیز به سوی تو می آمدند 
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را می دیدی و كردار و صفاتش را می شناختی. اما خدا خدایی است یگانه، همانگونه كه خود و آثار قدرتش 

 0«.توصیف كرد. هیچکس در مملکت داری او نزاعی ندارد، نابود شدنی نیست و همواره بوده است

 ایجاد رغبت و شوق .3

هرچه از دوران پایین تر به الزمه خداشناسی و خدا باوری اطاعت و عبادت خالصانه او می باشد و این امر 

فاذا »( می فرماید: لیه السالمخصوصاً نوجوانی و جوانی آغاز شود به تربیت نزدیک تر است. لذا امام علی)ع

برای ایجاد رغبت و شوق  2«عرفت ذلک فافعل کما ینبغی لمثلک ان یفعله فی صغر خطره و قله مقدره...

آموزش قرآن و  -نماز ج -تشویق به طاعت و بندگی ب -كرد؛الفدر سنین پایین می توان از چند روش استفاده 

 تشوئیق به مجالست با دانشمندان  -تعلیم دعا و -مفاهیم آن د

 مدارا و محبت .4

از نیکوترین  و اساسی ترین روش های تربیت روش محبت و مدارا كردن است كه بیشترین تناسب را با فطرت 

یتی به ویژه والدین و خانواده ها برای جذب فرزندان به خصوص و سرشت آدمی دارد. لذا باید مربیان ترب

نوجوانان و جوانان و جلوگیری آنها از انحراف به این اكسیر طالیی متوسل گردند. در شیوه تربیتی امام مهربان 

ه امام به نهایت بعد عاطفی آن حضرت در برابر فرزندش برمیخوریم: از جمله آنگاه كه ب )علیه السالم( امیرمؤمنان

می فرماید: فرزندم تو را دیدم كه پاره تن من بلکه همه جان منی، آنگونه كه اگر آسیبی به )علیه السالم( حسن

بنابراین الزمه هر تربیت دینی 3«.تو برسد، به من رسیده است و اگر مرگ تو را فرا گیرد، زندگی مرا گرفته است...

ات خاص نوجوان تأثیر بسزایی نهاد و او را در جهت تربیت محبت و شفقت است كه بدین شکل می توان بر روحی

اسالمی سوق داد. چرا كه نظام تربیتی دینی، زمانی درست سامان می یابد و می تواند نوجوان و جوان را به خیر 

 و نیکی دعوت كند كه از شیوه مدارا و مالیمت استفاده نموده و از سخت دلی و خشونت به شدت پرهیز شود.

 غافلعفو و ت .5

 یکی دیگر از روش های تربیت دینی؛ اصل عفو و تغافل است. از آن جایی كه انسان  ممکن الخطاست ، نباید

در برابر اشتباهات و خطاهای نوجوان چنان برخوردی نمود كه او را از خود باوری و اعتماد به نفس دور نماید. لذا 

اذا عاتبت الحدث فاترک له موضعاً من ذنبه لئال : »می فرماید)علیه السالم( آن مربی تربیتی بشر، امام علی

                                        
 . همان. 9
 . همان. 2
 . نهج البالغه، همان. 3
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گناهانش  ،وقتی جوانی را ]به سبب اشتباهاتش[ سرزنش كردی، همه لغزش ها 0«یعمله االخراج علی المکابره

 را یادآور نشو تا راه زورگویی و سركشی در پیش نگیرد.

 جلب اعتماد نوجوان .6

تربیت دینی فرزند خویش مورد توجه قرار می دهد جلب  در)علیه السالم( روش دیگری كه امیر مؤمنان علی

لی اعتماد او است كه این خود باعث به وجود آمدن انگیزه برای پذیرش حقانیت دین و معارف ناب محمدی)ص

( می شود و حرف های والدین را به خوبی و با گوش جان می پذیرد و در نتیجه جوان و اهلل علیه وآله و سلم

یشتری به طرف تربیت دینی و اسالمی متمایل می گردند. یکی از راه های جلب اعتماد متربی نوجوان با رغبت ب

به خصوص نوجوان این است كه صداقت را سرلوحه گفتار و اعمال خویش قرار دهد و آن چه را واقعاً صالح 

 نوجوان است به او گوشزد نماید.

 انتخاب دوست مناسب

جوان، انتخاب دوست مناسب است. چون در دوران حساس نوجوانی نقش یکی از عوامل مهم در تربیت دینی نو

سال و دوستان گسترش بیشتری می یابد و زمینه اجتماعی تر شدن را برای آنها فراهم نموده و فضای  گروه هم

در اهمیت دوست مناسب و )علیه السالم( الزم و زمینه را برای رشد شخصیت مستقل آنها فراهم میکند. امام علی

دوست انسان باید  2«الصاحب مناسبٌ و الصدیق من صدق غیبه»أثیر آن در تربیت دینی می فرماید: ت

بنابراین از آن جایی كه در دوره نوجوانی ،  مناسب او باشد و دوست واقعی كسی است كه در نهان صادق باشد.

نهاد نقش اساسی در شکل گیری اجتماع می گیرد این دو  انسان بیشترین میزان تاثیر پذیری از نهاد خانواده،

شخصیت و تربیت دینی نوجوانان دارد. لذا بر همه مربیان تربیتی به خصوص والدین الزم است كه با روش های 

مناسب تربیتی آشنا گشته و از آن روش ها بهترین بهره برداری الزم را به منظور تربیت دینی نوجوانان و جوانان 

 داشته باشند.

 

 

 

                                        
 .333، ص21. ابن ابی الحدید، معتزلی، عبدالحمید، شرح نهج البالغه، ج 9
 . همان. 2
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 البالغهتفکر در نهج 

 فریبارفیع پور

نهج البالغه كه پیام حکمت آمیز حکیمی بزرگ است بیش از هر بعد دیگر به بعد عقالنی و پرورش تفکر 

 ،شناخت خدا، انسان و جهان وا می دارد  در مورد و عقل و اندیشه را به تعقل و تفکر  آدمی توجه داشته است

رویارویی با مجهول او را به تالش برای رسیدن به مطلوب  فکرهمان قوه ی نهفته در انسان است كه به هنگام

از باطل و شر كه   تشخیص حق وخیر واست  "تدبر"، و "تفقه"، "تعقلواژه های مترادف با تفکروا می دارد.

كاركرد عقل نظری است به تالش و فعالیت علمی آن یعنی فکر بستگی دارد و ثمره اش سالم ماندن از 

در تعبیر زیبا و لطیف عقل را به (علیه السالم)از این رو امام علی 0ها و انحرافات نظری و عملی است.  لغزش

اصل العقل الفکر و ثمرته "درختی تشبیه كرده كه ریشه ی آن فکرو میوه اش سالمت )از لغزش ها( است :

نمونه هایی (علیه السالم) فقه را مرادف فهم و علم تعربف كرده در كالم حضرت علی ابن منظور."السالمه

ال تس سل تفقها و ال" می فرماید: می دهد."تفهم و تعلم"وجود دارد كه درآن ها تفقه، همان معنای

"تعنتا...
2  

به این ترتیب از عوامل مهم حفظ سالمت فرد و اجتماع فعال سازی و هدایت نیروی تفکر و اندیشه است در 

صورتی كه افراد بنا به توصیه امام علی ) علیه السالم ( اندیشه خودرا قبل از كالم و عمل به كار گیرند دیگر در 

 رفتارهای فردی و شهروندی شاهد ناهنجاریها نخواهیم بود 

 تدبر م مفهو

پس تدبر همان تفکر با قید توجه به باطن 3است. "عاقبت اندیشی "یا  "ت امورتفکر در عاقب"ه معنای بتدبیر 

و زندگی روز مره  أكید كرده است، اندیشه و تفکر در آفرینشتدین اسالم یکی از اصولی كه و عاقبت امور است.

در احادیث ائمه ،را به اندیشه و تعقل فراخوانده  انسان هاودر قرآن كریم آیات متعددی وجود دارد است كه 

در صفت مومن  (علیه السالم)امیرمومنان على  ( نیز دعوت به تفکر و تعقل فراوان استلیهم السالماطهار)ع

گشوده شدن درهاى حکمت به تفکر .است مومن فرورفته در اندیشه4 ''.المومن مغمور بفکرته''است:  فرموده

                                        
 961بهشتی،ص 9

 392حکمت  2

 655،ص9راغب،ج 3
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''افضل العباده الفکر.''ه است: نحوه از تفکر برترین عبادات شمرده شدكه این  است چنان
برترین عبادت  0

تفکر حقیقى و اندیشیدن در حقایق هستى را عبادت واالترین  (علیه السالم)امیرمومنان على  اندیشیدن است.

عباده اوات و االرض التفکر فى ملکوت السم'' اند:معرفى كرده و فرموده  بندگان یعنى مخلصین

 تفکر در ملکوت آسمانها و زمین عبادت مخلصین است.  2 ''المخلصین.

 مجاری تفکر

مهم ترین مجارى تفکر در نهج البالغه عبارت است از: خداشناسى، انسان شناسى، جهان شناسى و تاریخ 

 كه در ذیل اشاره ای كوتاه به آن ها می نمائیم. شناسى

 تفکر در خدا-9

درباره اهمیت چنین تفکرى  "ره"صفات الهی برترین محور تفکر است. امام خمینى تفکر در حق و اسما و 

اول تفکر در حق و اسما و صفات و كماالت اوست و نتیجه ى آن علم به وجود حق و انواع ''می فرمایند:

و اتقن تجلیات است و از آن، علم به اعیان و مظاهر رخ مى دهد و این افضل مراتب فکر و اعال مرتبه ى علوم 

 مراتب برهان است،

 تفکر در انسان -2

در این )علیه السالم( حضرت على  تفکر در انسان و شناخت حقیقت او دومین محور از محور های تفکراست

دانا كسى است كه قدر  3 ''اال یعرف قدره.العالم من عرف قدره و کفى بالمرء جهال ''زمینه می فرمایند: 

 .خود را بشناسد و در نادانى انسان همین بس كه قدر خویش را نشناسد

 تفکر در جهان هستی -3

خدای حکیم در قرآن، انسان را به تفکر و اندیشه در مخلوقات و آفریده های خود و نیز پدیده های عالم 

ان فی خلق السموات »ه اشاره نمود. از سوره مباركه بقر 064آفرینش فرا می خواند كه می توان به آیه 

حضرت علی  «.واالرض و اختالف اللیل و النهار و الفلک التی تجری فی البحر... الیات لقوم یعقلون

ال عباده کالتفکر فی صنعه اهلل » مکرر به تفکر در این زمینه سفارش نموده از جمله فرموده اند: )السالم لیهع(

زیرا تفکر و اندیشه، انسان را به « هیچ عبادتی همانند تفکر و مطالعه در مصنوعات الهی نیست.»  4 «زوجلع

                                        
 389، ص 2شرح غررالحکم، ج  9

 41شرح غررالحکم ، ص  2

 913خطبه ى  3
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التفکر فی آالء اهلل "حقیقت رهنمون می كند و انسان وجود خدا را در همه جا می بیند. همچنین می فرمایند: 

  0نعمت های خدا، نیکو عبادتی است. اندیشیدن درباره ی  "نعم العباده

 تفکر در تاریخ -4

های بسیاری را از اقوام و ملل  ها داستان خداوند متعال در قرآن، به منظور سازندگی روحی و اخالقی انسان

گذشته نقل فرموده است تا مخاطبان قرآن كریم با اندیشه در اوضاع و احوال زندگی آنان، راه سعادت را از 

اى بنى، انى و ان " و نیز حضرت علی )علیه السالم( هندشقاوت بهتر باز شناخته و به طاعت پروردگار گردن ن

لم اکن عمرت عمر من کان قبلى، فقد نظرت فى اعمالهم، و فکرت فى اخبارهم و سرت فى آثارهم، 

حتى عدت کاحدهم، بل کانى بما انتهى الى من امورهم قد عمرت مع اولهم الى آخرهم، فعرفت صفو 

 . "صت لک جمیله و صرفت عنک مجهولهذلک من کدره و نفعه من ضرره، فاستخل

پسرم! هر چند من به اندازه همه ى آنان كه پیش از من بوده اند نزیسته ام، اما در كارهایشان نگریسته ام و در 

هایشان اندیشیده ام و در آنچه از آنان مانده است، سیر كرده ام تا چون یکى از ایشان گردیده ام، بلکه  سرگذشت

از كارهایشان به دست آورده ام گویى چنان است كه با نخستین تا پسینشان به سر برده ام. یى كه ها با آگاهى

پس روشن تاریخ را از تاریک آن و سودمند آن را از زیانبارش بازشناختم و براى تو از هر چیز زبده ى آن را جدا 

 و به دور انداختم.ساختم و نیکویى آن را برایت جستجو كردم و آن را كه شناخته نبود از دسترس ت

 عوامل زیادی برای شکوفایی ذكر شده است. عوامل شکوفایی تفکر:

 درک محضر عقال و حکما -9

اخالق و  ،معاشرت با دانشمندان و عقال به علوم و اطالعات انسان می افزاید و عقل او را كامل تر می گرداند

رفتارعاقالنه ی آن ها بدون شک در معاشرینشان تأثیر خواهد گذاشت. و برعکس، معاشرت و گفت و گو با 

انسان را به سوی نقصان و سقوط خواهد كشید، دقت و سوال كردن یکی از بهترین  افراد جاهل و كم عقل

ماید، اگر به واقع نرسید باز هم عوامل تقویت نیروی عقل است. انسانی كه در شناخت امور، كنجکاوی می ن

نیز بر این بوده است  (علیه السالم)نباید آن را رها كند، باید از دانشمندان و اهل آن سوال كند، سیره امام علی 

أیها الناس سلونی » كه مردم را به سؤال كردن تشویق می كرد، در مسجد كوفه خطاب به مردم می گوید: 

                                        
 غررالحکم ماده فکر 9
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ای مردم از  0« بأحالم قومهاشغر برجلها فتنه تطأ فی خطامها و تذهب قبل أن تفقدونی ... قبل أن ت

 من بپرسید پیش از آن كه مرا از دست بدهید.

 تجربه  -2

فکر كردن و تجربه اجتماعی با  .عقل تجربه اجتماعی را در مراحل مختلفِ تجربه از قوه به فعل در می آورد

فکر كردن به معنای آنگونه نشاطی است كه انسان را به  یکدیگر ارتباط محکم و عمیقی دارند. زیرا در اینجا

سوی خلق كردن روش ها و جذب كردن داده هایی كه بین او و واقعیت خارجی اتفاق می افتد رهنمون می 

سازد. به بیان دیگر، فکر تجربه اجتماعی را به یک موضوع درسی تبدیل می كند و مانند یک علم حصولی به 

رای روبرو شدن با تجربه اجتماعی توجّه به ب :گونه اشاره می فرماید این (علیه السالم)امام  .آن می پردازد

بهره گیری از تجربیات دیگران مفاهیم اساسی ضرورت دارد، و اینگونه است كه تجربه ها ملکة ذهن می شود 

التجارب و خیر ما العقل حفظ »می فرماید:  (علیه السالم)موجب تقویت عقل می شود، چنانکه امیرالمؤمنین 

 «عقل حفظ تجربه هاست و بهترین تجربه ها چیزی است كه به تو پند بدهد.» ، 2« ت ما وعظکجرب

 تفکر موانع

آرزوها را نهج البالغه،  205در حکمت  (علیه السالم)حضرت علی داشتن آرزوهای طوالنی و خیالی؛ -9

، قربانگاه  اَکثَرُ مَصَارعِ العُقُولِ تَحتَ بُرُوقِ المَطَامِعِ :فرمایند داند و چنین می مانعی بزرگ در برابر تفکر می

 ها، زیر برق آرزوهاست. اندیشه

الْخِلَافُ یَهْدِمُ فرمایند: نهج البالغه چنین می 202در حکمت  (علیه السالم)حضرت علی؛اختالف  -2

 .هاست اندیشه كننده نابود اختالف، ؛الرَِّأْیَ

یکی دیگر از موانع تفکر آن است كه انسان در برابر مسائل و مشکالت، سر تسلیم مشکالت شدن؛  -3

 تعظیم فرود آورد

مانع دیگر كه باعث سد شدن راه تفکر است تحت سیطره ی هوای نفس پیروی از هوای نفسانی؛  -4

و كم من عقل اسیر تحت هوی امیر:بسا عقلی كه تحت "فرماید: می (علیه السالم)بودن است. امام علی 

  3ی هوی نفس حکومت گر اسیر می شود سیطره

                                        
 981نهج البالغه، خطبه  9

 39نهج البالغه، نامه  2
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عجب المرء بنفسه احد حساد "از آفت های بزرگ دیگر در زندگی خودپسندی استخودپسندی؛  -2

"عقله
 ."عقل اوست یکی از حسدكنندگان خودپسندی آدمی 9

همواره در سخنان خود بر استفاده ی انسان از قوه ی تعقل در (السالمعلیه )علی  ماما دلبستگی واهی؛ -6

تمام مراحل زندگی و بیان و فهم مطالب از طریق استدالل متقن و محکم و عقل پسند تاكید دارد و 

اهلها و ال یغش الفل من  لیست الرویه کالمعاینه مع االبصار فقد تکذب العیون ":فرماید می

"استنصحه
2 

اگر انسان  لی ترین وجه تمایز و برتری انسان بر سایر موجودات داشتن نیروی تفکر و تعقل است .بنابراین اص

به مقامی باالتر از فرشتگان دست یابد تفکر به معنای تالش و  این قوه را در مسیر صحیح  به كار گیرد می تواند

است كه به هنگام رویارویی با مجهول كوشش قوه فکر بر حسب نظر عقل است و فکر نیز قوه ی نهفته در انسان 

او را به تالش برای رسیدن به مطلوب وا می دارد . تفکر در عین ترادف با تعقل، تفقه و تدبر، تفاوت هایی از نظر 

ه همان تفهم معنا و كاربرد دارد . در كالم حضرت علی )علیه السالم( عقل درختی است كه ریشه آن فکر و تفقّ

تفکر با قید توجه به باطن و عاقبت امور است . بر مبنای كالم حضرت علی )علیه السالم(  است. تدبر نیز همان

خدا، انسان، جهان و تاریخ . و نیز با : موضوعاتی كه شایسته است انسان در آن ها به تفکر بپردازد عبارتنداز 

می توان از همه ظرفیت ها و  آگاهی از مواضع تفکر و اندیشه ورزی ،از جمله طمع،آرزو های  و دراز و اختالف

 امکانات وجودی برای تعالی و تکامل خود و جامعه بهره گرفت.
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 اخالق اجتماعی برمدار امربه معروف ونهی ازمنکر

 فاطمه زاهدی

تردیدی نیست كه دین اسالم به امر به معروف و نهی از منکر، توجّه ویژه نموده است و نقش و جایگاه آن را در 

ی آن در داند؛ از این رو با توجّه به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و آثار ارزندهفرد و جامعه مهم میسالمت 

-می )علیهم السالم(( و امامان معصوملی اهلل و علیه و آله وسلم)ص خداآیات قرآن كریم و روایاتی رسیده از پیامبر

 توان فهمید كه ترک و یا كوتاهی در این فریضه الهی، آثار منفی و مخرّبی در جامعه پدید خواهد آمد. 

است، سرنوشت او نیز با سرنوشت جامعه ای كه در آن زندگی كه انسان موجودی اجتماعیباتوجّه به این

زند، به همان میزانی كه به ن سر میكه از انساكند به طور عمیق در ارتباط متقابل است. سود و زیان كارهایی می

گیرد. از این رو گردد به همان اندازه جامعه را متأثّر ساخته و تحت تأثیر رفتار دیگران قرار میخود او باز می

اسالم به عنوان یک دین جامع این بعد از زندگی آدمیان را مورد توجّه جدّی قرار داده است و برای سالمت 

های دینی و سعادت بخش خود، مسئولیت های رشد و اجرای برنامهناسب و زمینهجامعه و ایجاد محیط م

ها و كه هر كسی به سهم خود حامی خوبیو آن این مشتركی را برای اقشار مختلف جامعه مدّ نظر گرفته است

 شود.کر، نامیده میها نهی از مُنها، امربه معروف و مبارزه با بدیها باشند. حامیِ نیکیها و متنفّر از بدینیکی

ظفند ی مسافران موبه حركت آمده و همه است كه در اقیانوس موّاج از نگاهِ اسالم جامعه بشری همانند كشتی

در سالمت آن تالش نمایند، همان گونه كه هیچ یک از سرنشینان كشتی، حق ندارند كاری كنند كه كشتی را 

المت معنوی و رستگاری جامعه را با رفتار خویش دچارخطر قرار به خطر اندازند، افراد جامعه نیز نمی توانند س

 های واهی به مخاطره اندازد.دهند. چنانکه كسی این حق را ندارد كه بهداشت و امنیت جامعه را به بهانه

ـمُنکَرِ، اِلِّا کَنَفثَةٍ فِی اهللِ عَندَ االَمرِ بِالمـَعرُوفِ وَ النَّهی عَنِ السَبیلوَمَا اَعمَال البِرِّکُلِّهَا وَالجِهَادَ فی»

ای بر خدا، درمقایسه با امر به معروف و نهی از منکر همچون قطرههمه اعمال نیک و جهاد در راه«: لُجِّیبَحرٍ

ی كارهای نیک را به قطره یا رطوبت ( همهلیه السالماین بیان، حضرت علی)ع در دریایی موّاج و پهناور است،

موّاج، تشبیه نموده است، تا عظمت این فریضه را در مقابل دیگر  به یک دریای پهناور و دهان، و امر به معروف را

 ها، مجسّم نماید.اعمال نیک انسان

گردد، بی تردید، توجّه به آن یکی از از آنجا كه امر به معروف و نهی از منکر جزء فروعات دین محسوب می

اعتنا كار بردی نمودن این تکلیف همگانی و اجتماعی، كمتر ضروریات اسالم خواهد بود ولی متأسفانه نسبت به 

كند كه )ص( نقل می ی اهمّیت این دو فریضه الهی، از پیامبرخدادر باره)علیه السالم( ،شود؛امامبه خرج داده می

كه شاید برتری این دو فریضه بر «تابدهدایت یک نفر برابر است با تمام آنچه که آفتاب بر آن می»فرمود:
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كه ها در گروی بر پایی این دو فریضه است. چه اینها، در این باشد كه قوام و استمرار همه خوبیسایر عبادت

های درونی است، رمز پیروزی عالوه براین كه امر به معروف ونهی از منکر، نوعی جهاد با نفس و زیاده خواهی

تواند در نبرد با دشمنان خارجی جامعه وقتی میمبارزه با مفاسد بیرونی و دشمنان خارجی است؛ چرا كه فرد و 

ای امر به معروف و نهی از منکر، مهار و ریشه كن به موفقیت دست یابد كه موانع و مفاسد داخلی را در سایه

 كرده باشند .

عَنِ المُنکَرِ  وَاِنِّ االَمرَ بِالمَعرُوفِ وَالنَّهی»فرماید:امیرمؤمنان)ع(این دو فریضه را از اوصاف خداوند خوانده می

دو صفت از اوصاف خداوند است كه نَه « منکرازنهی»و « معروفامربه»همانا ...«: اهللِ سُبحَانَهُلَخُلقَانِ مِن خُلقِ

كه برای آمران به معروف و ناهیان از منکر، دهندیعنی اینكنند و نَه روزی را كاهش میاجل ومرگ را نزدیک می

آنچه نصیب آنان و جامعه می شود، جز سود، آسایش، امنیّت و راحت روان نخواهد آسیبی نمی رسانند بلکه هر 

)علیه السالم( هم چنین امام علی﴾...ااَلَ بِذِکْرِ اهللِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴿ها خواندرا آرامش قلب« یاد خدا»بود؛ وقرآن 

داخت و گاهی نمایندگان به شهرهای های فراوانی كه داشت خود شخصا به انجام این وظیفه پرعلی رغم مشغله

منکرات آشنا سازند؛ با توجّه به مفهوم معروف و منکر، روشن شد كه  فرستاد، تا مردم را با معروف ومختلف می

شود بلکه هر آنچه معروف و منکر دایره وسیعی دارد، و تنها در محدوده عبادات و یا نیکی به مردم خالصه نمی

عقل، منافات نداشته باشد، معروف است و هر آنچه چُنین نباشد، مُنکر خواهد  شرع و با پسندیده باشد و نیک و

 بود.

 شرایط آمران به معروف و ناهیان ازمنکر 

)هرچند انسان خاطی( محفوظ بماند، به هركسی اجازه  هاكه حرمت وكرامت انسانفقهای شیعه برای این

معروف و نهی از منکر كند، بلکه برای آن، شرایط و ضوابطی را ای امر به دهند هركس و هرجا و با هر شیوه نمی

 اند وضع نموده

 شناخت معروف و منکر  .0

، امری ضروری است «مُنکر»و« معروف»علم و آگاهی به موضوعات مختلف برای انجام تکالیف از جمله شناخت 

 زیرا بدون شناخت آمران به معروف و ناهیانی از منکر، راهنمایی دیگران میسّر نیست. 

 احتمال تأثیر .2
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است، و الزم نیست أثیر كافیامر به معروف و نهی از منکر از تکالیفی است كه برای واجب شدن آن احتمال ت

شود كه یقین به بی فایده بودنش این تکلیف زمانی ساقط می مکلف علم قطعی به تأثیر داشتن آن پیدا كند،

 كه چنین فرضی نادرست است.  ،داشته باشیم

 اصرار بر گناه  .3

 اری داشته باشد،یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر آن است كه گناهکار بر گناه خود پافش

چون اگر فرد گناهکار پس از عمل خالف خود، تصمیم به كناره گیری و ترک گناه داشته باشد و آن اشتباه را 

 ناخواسته انجام داده باشد، نهی او الزم نیست و چه بسا تأثیر منفی خواهد داشت. 

   خالی بودن از مفسده .4

ی امر به معروف و نهی از منکر، احتمال قوی بدهد كه به واسطهاگر آمر به معروف و ناهی از منکر بداند، یا 

ضرر جانی یا آبرویی یا مالی قابل توجّهی متوجّه خود او یا یکی از نزدیکان و دوستان او و سایر افراد جامعه 

 شود، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. می

 فلسفه امر به معروف و نهی از منکر 

وَالجِهَادُ عِزِّاً لِالسالمِ، وَاالَمرَ »فرماید:ی امر به معروف و نهی از منکر میدر مورد فلسفه)علیه السالم( علیامام

خداوند( جهاد را برای عزّت اسالم، امر به «:)المُنکَرِ رَدعاً لِلسُّفهَاءِبِالمَعرُوفِ مَصلَحةً لِلعَوامِ وَالنَّهی عَنِ

ها، واجب )بی خردان( از زشتی خبرانناآگاه، و نهی از منکر را برای باز داشتن بیهای معروف را برای اصالح توده

 « كرد

  مراتب امر به معروف و نهی از منکر

كه این فریضه از یک سو به طور صحیح، كارایی خود را داشته باشد و از سو دیگر، در فقه شیعی، برای این

برای امر به معروف و نهی ازمنکر]از آسان به مشکل[ در نظر گرفته كمترین هزینه را دَربر بگیرد، سه مرتبه كلّی 

 مراتب سه گانه عبارتند از: است؛ كه هر مرتبه خود نیز دارای درجات و مراتب است.

 انکار قلبی  -0

 انکار زبانی  -2

 انکار به دست )اقدام عملی (  -3

فَاَنکَرَهُ بِقلبِهِ، فَقَد سَلِمَ وبَرِئَ؛ ومَن اَنکَرَهُ »این مراتب درسخنان امام علی)ع(، به روشنی انعکاس یافته است:

فَمِنهُم المـُنکِرُ لِلمُنکَرِ بَیدِهِ و لِسَانِهِ و قَلبِهِ، فَذلِکَ المـُستَکمِلُ ...؛ بِلِسانِهِ، فَقَد اُجِرَ؛ ومَن اَنکَرَه بِالسَّیفِ
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بِیَدِهِ، فَذَلِکَ مُتمَِسِّکُ بِخَصلَتَینِ من خِصالِ الخَیرِ وَ  والتِّارُکُ  لِخِصالِ الخیَرِ، ومِنهُم المـُنکِرُ بِلسانِهِ

مِنَ مُضیِّعٌ خَصلَةً؛ وَمِنهُمُ الـمُنکِرُ بِقَابِهِ، والتِّارِکُ بِیَدِهِ ولِسانِهِ، وَذَلِکَ الَّذی ضَیّعَ اَشرَفَ الخَصلَتَینِ 

گروهی  االَحیاءِ:نکَرِ بِلِسَانِهِ وَ قَلبِهِ وَیَدِهِ، فَذلک میِّتُالثِّالث وَ تمسَّکَ بواحدةٍ؛ وَ مِنهُم تارکٌ لِاِنکارِ الـمُ

كنند، پس آنان تمامی خصلت های نیکو را در خود گرد آورده اند، گروهی منکر را با دست و زبان و قلب انکار می

از خصلت های  برند، پس چُنین كسانی دو خصلتدیگر، منکر را با زبان و قلب انکار كرده و دست به كاری نمی

نیکو را گرفته و دیگری را تباه كرده اند. بعضی دیگر، منکر را تنها با قلب انکار كرده و با دست و زبان خویش 

اقدامی ندارند، پس دو خصلت شریف تر را تباه ساخته و یک خصلت را بدست آورده اند. و بعضی دیگر منکر را 

 « ای میان زندگان استسی مردهبا زبان و قلب ودست رها ساخته اند،كه چُنین ك

 آداب امر به معروف و نهی از منکر

كه در پیِ امر به معروف و نهی از منکر است، باید طبیب وار منشأ درد بیمار خود را بشناسد و داروی كسی

 مناسب آن را تجویز نماید؛

 مهم ترینِ این آداب از منظر امام علی)ع( عبارتنداز: 

 . پرهیز از تجسُّس ؛0

 . پرهیز از پرده دری ؛2

 . پرهیز از دشنام؛3

 . رفق و مدارا؛ 4

 . صبر و بردباری .2

 های منفی ترک امر به معروف و نهی از منکر پیامد

خواهد پیهایی درتوجّهی صورت گیرد پیامدچنانچه این دو فریضه به فراموشی سپرده شود و نسبت به آن بی

 شود:ن اشاره میداشت كه به طور اختصار به چند مورد آ

 . تسلّط بَدان و اشرار؛0

 . سقوط و انحطاط اجتماعی؛2

 . تباهی دنیا وآخرت.3

های فردی و اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر، یعنی امر به همه نیکی)علیه السالم( ازنگاهِ امام علی 

ی شکی نیست این فریضه سیاسی، ی وهای اخالقی، اقتصادی مفاسد اجتماعی ـ در همه عرصهبازداشتن از همه

كه اصالح جامعه را ی عمل پوشانده شود، افزون بر اینالهی با توجّه به آداب، شرایط ومراتب آن، چنانچه جامه
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 ها آثار و بركات اعمّ از: امنیّت، رفاه، آرامش، سالمت، طول عُمر، همگرایی، دلسوزی، محبّت، وآورد، دَهفراهم می

 صیب فرد وجامعه خواهد كرد. بالندگی و... را ن

در حال حاضر یکی از معضالتی كه در جوامع شهری با آن روبه رو هستیم نحوه تذكر دادن اشکاالت ، خطاها و 

رفتارهای زشت افراد است اگر فردی بخواهد بر مبنای الگوی اخالف علوی عمل كند در مقابل رفتارهای 

 ی كند؟ نامطلوب اجتماعی افراد چه مراحلی را باید ط

رفتارهای مانند: آلوده كردن فضای شهر، بی نظمی ، رفت و آمد ماشین ها ) ترافیک ( عدم رعایت پوشش و 

 حجاب اسالمی ، سد معبر و ... یا حتی رفتارهای مزاحم همسایه های بی توجه 

ه با رعایت شرایط امر طبق فرمایشات امام این رفتارها باید مورد انکار قلبی و زبانی شهروندان قرار گیرد . البت

به معروف و نهی از منکر و مسئولین مجاز به اقدام عملی هستند اما رعایت رفق و مدارا و صبرو پرهیز از دشنام و 

 تجسس.
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 (لیه السالممدیریت تفکر از نگاه امیر مومنان علی)ع

 فاطمه سعیدی

اجتماعی او دارا است. از آنجا كه بین تفکرات و رفتارهای فرد تفکرات انسان تاثیر به سزایی در زندگی فردی و 

و چگونگی شیوه زندگی او تاثیر مستقیمی وجود دارد. عمل كردن بدون اندیشه فرد را در مسیر كمال و پیشرفت 

با موانع جدی روبرو میکند و در عرصه اجتماعی بسیاری از رفتارهای نامطلوب شهروندی ناشی از بی تدبیری و 

 م مدیریت تفکر می باشد .عد

 مفهوم تفکر

دست در معنای  اندیشه ، تأمل ، اعمال نظر و تدبّر براى ب )بفتح و كسر اول( است و تفکر از ریشه )ف ک ر (

و  2قل داده شده،كه دل را جال میدهد ایست شفّاف و صی فکر و اندیشه آئینه 0آوردن واقعیات و عبرتها است.

فرو رفتن آدمی و به فکر افتادن او در چیزى، مقدمه وقوع و انجام آن  3مغان می آوردرا براى انسان به ارحکمت 

فکر كردن برترین عبادتها است. و فکر و )علیه السالم(  عمل  است. از این رو است كه در فرمایشات امیر مومنان

 اندیشه ساعتى كوتاه، بهتر از عبادتى طوالنى است . 

 ( لیه السالماندیشه بر اساس سخنان امیر مومنان)عراهکارهایی مدیریت صحیح 

 :یکی از مهم ترین مهارت ها در مدیریت اندیشه در كالم امام علیبه یاد خدا و آخرت باشیم .0

از دیگران  ترین مردم كسى است كه استعانت از خداوند در تفکرات است .ایشان می فرمایند: عاقلالسالم(  علیه)

 وكسى كه از خداوند كمک جوید خداوند كمکش می كند .  4به خدا نزدیکتر باشد 

دارا بودن دور اندیشی در مسائل فردی و اجتماعی ، یکی از مهارت های مهم باشیم:  دور اندیش .2

از آن  2ن رأى و اندیشه ، تفکّر و تأمّل مدیریت تفکر در زندگی است. دور اندیشى عبارت است از جوالن داد

دهد با آنها  مى را  به كار نیندازد ، ممکن است كارى كه پیش از رخدادها انجامجهت كه اگرآدمی  فکرخود 

 و نتیجه مطلوب حاصل او نشود. 6هماهنگى نداشته 

 ثمرات دور اندیشی در مدیریت تفکر :

                                        
 911:  5 ، ج9379قرشی،  9

 9124انصارى، بی تا:  2

 (219: 2، ج 9378رسولی محالتى،  3

 946: 2، ج 9378رسولی محالتى،  4

 242:   9، ج 9378رسولی محالتى،  5

 454:  5، ج 9375بحرانی،  6



 اخالق عملی رد آینه کالم علوی 217
 

 
 

 

 

o :تصمیم قوی و عمل شایسته 

زیرا آدم دور  2ن رأى انسان در امور زندگی است.و به كار انداخت 0تصمیم قوى یکی از ثمرات دوراندیشى

 .اندیش در هر كارى برترى خاصى دارد

o :وفای به عهد و نظم در امور و توجه به آخرت 

ترین مردم بحسب راى و اندیشه كسى  امام علی )ع( در بیانی دیگر در این خصوص می فرمایند: دوراندیش 

 كار همان روز را انجام بده. و كار امروز را به فردا مینداز، و هر روز 3ست كه وعده خود را خود بجا آوردا

o :عدم سرگردانی در گرفتاری 

زیرا او هنگامی كه شود.  ى حیرت زده و سر در گم نمىیک شخص دور اندیش در هنگام نزول بال و گرفتار

نعمت به او رو آورد، شکر آن را به جاى می آورد، و فکر خود را بیهوده به نعمت از دست رفته مشغول نمی كند ، 

 .كند آن گرفتاری را فراموش كرده و صبر پیشه نمایدو سعی می 

o : عدم مطلق نگری در موفقیت 

ترین مردم كسى است كه با داشتن پشتیبان و مدد كار بسیار، باز هم احتمال و توهّم ناتوانى را مدّ  دور اندیش

  .نظر داشته باشد

تدبیرداشتن  در مسائل زندگی  یکی دیگر از مهارت های مهم در مدیریت فکر و اندیشهبا تدبیر باشیم: .3

اش بیشتر و به حال آدمى سازگارتر  هایى كه بهره تدبیر چرخاندن اندیشه در انجام كارها است به صورت است.

 باشد.  

 (:لیه السالمآسیب شناسی تفکر و اندیشه در قرآن و کالم امام علی )ع

)علیه السالم( از جمله عوامل خطا و گمراهی در زندگی فردی با تکیه بر آیات قرآن و سخنان امیر مومنان علی 

و تأثیرناپذیرى  ، نگرى گرایى و گذشته ، سنّت ها و هواهاى نفسانى، شتابزدگى عبارت است از : اعتماد به ظن، میل

 .4از قضاوت دیگران

o :اعتماد به ظن 

                                        
 411: 9375ناظم زاده قمی، 9

 9217: 9371ارفع،  2

 247:  9، ج 9378رسولی محالتى،  3

 66:   2 ، بی تا، جمطهرى 4



 اخالق عملی رد آینه کالم علوی 218
 

 
 

 

 

ز دستیابی به شناخت صحیح بازمی دارد و عبارت است از عادت به ظن و گمان كه به این عامل انسان را ا

تدریج در زندگی برای وی حاصل می شود و شاید در مسائل عادی و مادی زندگی مشکالت اساسی به بار نیاورد 

ل یقین بر نسان در فکر تحصیولی در مسائل مهم تر خسارت های جبران ناپذیری ایجاد كرده و باعث شود كه ا

 0نیاید
o 2ها و هواهاى نفسانى میل  

طرفى خود را حفظ كند؛ و  اندیشد كاملًا بى انسان اگر بخواهد صحیح قضاوت كند باید در مورد مطلبى كه مى 

طرفى خود را  ها و مدارک نماید. انسان در تفکرات خود اگر بى خواه باشد و خویشتن را تسلیم دلیل حقیقت

اش به یک طرف باشد، خواه ناخواه و بدون آنکه خودش  مطلبى حفظ نکند و میل نفسانى نسبت به نفى یا اثبات

نیز در )علیه السالم( امام علی  شود اش متمایل مى متوجه شود عقربه فکرش به جانب میل و خواهش نفسانى

از آنها پیروى  سفارشی  می فرمایند: براستى كه نفوس بشرى پر میل به هواها و آرزوهایش می باشد و اگر شما

 3كشاند. كنید ، شما را به بدترین عاقبت مى

o شتابزدگى  

در مدیریت صحیح فکر، هر قضاوت و اظهار نظرى مقدارى معیّن مدارک الزم دارد و شتاب زدگى موجب 

در توصیه ای  می فرمایند: شتاب زده كاری مکن ، و در كیفر دادن )علیه السالم( مام علی ا  لغزش اندیشه است.

ا جایی كه توسعه و راه فراری از آن داری عجله مکن،كه این كار )یعنی عجله در كیفر( دین را ناتوان و ضعیف ت

 می توان به پشیمانی و لغزش در امور  ، و از آثار مترتب برشتاب زدگی،4و دگرگونی ها را نزدیک گرداند گرداند

 2جلوگیری از درستی كار و غم و اندوه اشاره داشت

o نگرى گرایى و گذشته سنّت   

 7 محکوم می نماید . تقلید كوركورانه را كه مانع رشد مادی و معنوی و فکری و عقالنی در انسان شود، 6قرآن

( دربیانی می فرمایند: تباه كننده ترین چیزها ادامه دادن راه گمراهی و ضاللت است و لیه السالمامام علی )ع

                                        
 287: 9،ج9388،مصباح یزدی 9

 عنوان جانبداری نفسانی نیز در این حوزه  استفاده کرد. به نظر پژوهنده می توان از  2
 225:  9انصارى قمی ، بی تا، ج  3

 312: 9366تمیمی آمدی،  4

 85-84: 2،ج9381محالتی،  رسولی 5
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و انِّى فرماید:  ( در سخنی مىلیه السالمامام علی )ع 0هالكت راه یاب استگمراهی راهنما موجب نابودی و 

ترسم كه احوال و  باشید. یعنى مى تهمانا من بیمناكم از آنکه در فتر 2الخشى علیکم ان تکونوا فى فترة

 مختلف به جهل و گمراهى پیرو هوارفتار شما مانند احوال و رفتار اهل جاهلیّت باشد با تعصّبات باطله و غل

از سویی هر اعتقاد كه از روى دلیل و برهان باشد ثابت و برقرار است و هر چه .باشید و در غرور جهالت درمانید 

بایستی عقل از حکومت تلقینات محیط و عرف و عادت و  3مثال آن باشد زوال آن ممکن باشداز روى تقلید یا ا

در بیانی در این زمینه  )علیه السالم( امام علی. 4آزاد گردد به اصطالح امروز از نفوذ سنتها و عادتهاى اجتماعى

هاى پسندیده و كارهاى شایسته و امور  اى جز تعصب نیست باید تعصب شما براى خصلت فرمایند: اگر چاره می

 یک باشد.ن

o :پیروی از اكثریت 

فکر انسان اثر می گذارد اشاره در بیانی به یکی دیگر از آسیب هایی كه بر مدیریت )علیه السالم( امیر مومنان  

هرگز در راه هدایت، به دلیل اینکه در آن راه و   ،5شوا فى طریق الهدى لقلِّة أهلهال تستوحكه:  فرمایند می

روند  جور باشد كه ببیند اكثر مردم كدام راه را مى جاده افراد كمى هستند وحشتتان نگیرد. نباید انسان این

 روند همان درست است. این مثل همان تقلید است.  آن راهى كه اكثر مردم مى]همان راه را برود و بگوید[ 

o تأثیرناپذیرى از قضاوت دیگران  

  6.زنند رها كند اى درست را به دلیل آنکه دیگران انگ و برچسب به او مى انسان نباید عقیده
 مقابله با آسیب های تدبیر یا مدیریت تفکر

o  حق:پرهیز از پیروی گناه و نافرمانی 

به عنوان آسیب شناسی این مهارت برای  )علیه السالم( نکته مهمی كه می توان بر مبنای سخن امام علی 

مدیریت صحیح فکر بدان اشاره نمود عبارت است از اینکه : گاه شخصى كه آگاهى و تجربه كافى دارد و طریق 

شود، و با این كه قدرت بر انجام این كار را  داند فرمان الهى و نهى پروردگار، او را مانع مى مکر و حیله را خوب مى

                                        
 97: 2،ج9381رسولی محالتی،  9

 365: 9366بحرانی، 2

 16: 9، ج 9366خوانسارى،   3

 544: 22مطهری، بی تا، ج 4
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سازد، ولى آن كس كه از گناه و مخالفت فرمان دین پروا ندارد، از فرصتى كه پیش  را رها مىدارد آشکارا آن 

 اندیشان تدبیر و سیاست است.  زند كه در نظر ساده كند و دست به هر كار خالفى مى آمده استفاده مى

o :عدم تکیه صرف برتدبیر فردی 

گیرى و قیاس بشر پیشى  بر حساب و اندازهدر مدیریت تفکر بایستی توجه داشت كه مقدرات الهى چندان 

  0گردد.  یر و دوراندیشى پدیدار مىگیرد كه تباهى در تدب مى

و از 2انسان در زندگی است.  با توجه به اینکه ازیک سو رأى و اندیشه ، میزان عقل و خردعاقل باشیم: .4

روشن می سازد و حق و باطل را  سوی دیگر  عقل ، فکر و اندیشه آدمی را  نیکو می كند و رشد را از گمراهی

 از هم جدا می كند.

o نشانه های عقل در مدیریت تفکر 

o :می فرمایند: نهایت عقل و خرد آن است كه )علیه السالم( امام علی  آنچه نمی داند نگوید

  3داند..  نداند اعتراف كند كه نمىفرد اعتراف به نادانى خود كند یعنى آنچه را 

o در سخنانی به یکی دیگر از نشانه های عقل )علیه السالم( امام  آنچه مفید نیست رها كند

رد او كه انسان فقط در باره چیزى فکر كند كه به د :در مدیریت فکر اشاره می فرمایند

  4خورد و برایش مفید است  مى

o :انسان عاقل در مدیریت اندیشه خویش دشمن لذّت خویش  مخالفت با هوی نفس می كند

موجب بدبختى است. و در مقابل  "روی هوی و هوس است"لذتها كه از است. زیرا غالبا 

  2عوت كننده به فهم و زیركى است.. آنان عقل و خرد د

o :عاقل كسى است كه در مدیریت فکر و اندیشه از حدّ  در اندیشه كردن متعادل است

  6روى نکند،  روى باشد و زیاده انهنگذراند و در بررسی مسایل آراسته به مهارت می

مشورت كردن با افرادی است كه  :یکی از مهارت های مدیریت صحیح در اندیشه ،مشورت کنیم .2

 صالحیت الزم را درمسئله مورد نظر دارا هستند.

                                        
 444بهشتى،بی تا :  9

 423:  9انصارى قمی،بی تا، ج  2
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)علیه السالم( :از جمله مهارت های مدیریت صحیح در فکر و اندیشه در نگاه امام علی عبرت بگیریم .6

مسئله عبرت پذیری در حوادث زندگی است كه تاثیر به سزایی در تفکر انسان می گذارد . ایشان در سخنانی 

0را براى شما به ارمغان می آورد. می فرمایند: اندیشیدن به شما بینش می دهد، و عبرت گرفتن 
  

 ورزی است . یکی دیگر از مهارت های مدیریت فکر پرهیز از شتاب زدگی در اندیشهعجول نباشیم: .7

كند ، اگر چه  در بیانی می فرمایند: تفکر و تدبّر آن كس كه با تأنّى و حوصله كار مى)علیه السالم( امیرمومنان 

 2از زود انجام دادن كار با شتاب. طول كشد، برتر است 

واندیشه را  3می فرمایند: لجاجت، آفت تدبیر )علیه السالم( :در خصوص این مهارت امام لجاجت نورزیم .3

 گیرد.  زیرا لجاجت فکر و اندیشه را از انسان مى 4سازد.  باطل مى

یکی از مهم ترین مهارت هایی انسان در مدیریت صحیح گمان های خویش را درست مدیریت کنیم: .5

اندیشه های خویش، مدیریت شایسته گمان ها و خطوراتی است كه در مسائل مختلف زندگی تفکر او را تحت 

 ار می دهد و می تواند آثار مثبت و منفی بسیاری را به دنبال داشته باشدتاثیر قر

o :آثار گمان درست در مدیریت تفکر 

o سالمت دین و آرامش را به همراه دارد 

o :سبب اعمال نیک و شایسته است 

  شجاع باشیم: .01

شاهد رفتارهایی در صورتی كه شهروندان درتعامالت روزانه خود از مهارتهای مقابله ای فوق استفاده كنند 

 زیبا و معقول از شهروندان خواهیم بود.
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 باز خوانی حقوق شهروندی با رویکردی بر نهج البالغه

 فاطمه سلطان محمدی

اند، از منظر موالی متقیان حضرت  در این مقاله حقوق افراد یک جامعه، كه آن را حقوق بشر و شهروند نامیده

البالغه  گرفته است، و در این راستا سعی بر آن بوده كه به منبع اصلی، نهج ( مورد پژوهش قرارلیه السالم)ع علی

 مراجعه شود و از آن استفاده گردد.

  تحلیل مفهومی واژه حقوق

گیرد.حق در لغت ـ  حقوق جمع حق است، و حق از دیدگاه اهل لغت، فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار می

اصی بین خ نحو  حق نوعی ملکیت است، كه به،دارای معانی متعددی است. حق در اصطالح فقه « حق»واژه 

ته تا بتواند عملی را انجام یا آن بنابراین حق اختیاری است كه قانون برای فرد شناخ 0مالک و مملوک وجود دارد.

معنی در حقوق اسالمی شود حق مالکیت، حق تصرف. كاربرد واژه حق در این  را ترک نماید؛ چنان كه گفته می

 .2سابقه دارد

 مبنای حقوق در نگاه اندیشمندان

 ها در مورد خاستگاه حقوق را باید در دو نکته جستجو نمود: ریشه اصلی گفتگو

 ها. ها در بیداری حس حق طلبی ملت حکومت ـ جایگاه  الف

 گیری حقوق افراد در اجتماع. ب ـ نحوه شکل

 مبنای حقوق انسان از دیدگاه اسالم 

بدون شک عقاید كلی یک مکتب در باب انسان و عالم، در اعتقاد به نوع رابطه حقوقی بین افراد انسان و سایر 

ذرات جهان هستی ارتباطی وجود دارد، كه به خاطر هدفی  از دیدگاه اسالم بین تمام موجودات بستگی دارد.

فرماست. اسالم یک سلسله مبانی حقوقی دارد كه  اند، و یک نوع شعور كلی بر نوامیس عالم حکم آفریده شده

 قوانین خود را بر اساس آن اصول و مبانی وضع كرده است. 

 هدف از حقوق در اندیشه حقوقی

 كدام مکتب حقوقی مورد توجه قرار گرفته باشد، یکی از سه امر است. هدف قواعد حقوقی بر اساس آنکه
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شمرند، قواعد حقوق را مقرراتی  ها می ـ بعضی از حقوقدانان حفظ نظم در جامعه را مهمترین مصلحت0

 دانند كه از طرف قوای صالح دولت تضمین شده، و هدف آن استقرار صلح و نظم در اجتماع است. می

شناسند، هدف حقوق را تأمین  کاتب كه برای حقوق مبنای ذهنی و برتر از اراده حکومت میـ پیروان بعضی م2

 دانند؛ به نظر آنها مهمترین منبع حقوق، افکار و نظریات دانشمندان است. عدالت می

 . 0وق پیشرفت تمدن و فرهنگ ملتهاست ـ در نظرهایی كه منبع اصلی حقوق، عرف و عادت است، هدف حق3

  الم در مورد هدف حقوقدیدگاه اس

از دیدگاه اسالم خداوند متعال نه تنها خالق جهان هستی و مدبر امور آن است، بلکه قوانین حاكم بر افراد و 

كند، انسان مکلف است كه تنها از دستورات و قوانین او اطاعت كند. این نکته در  جوامع انسانی را هم وضع می

.در هرحال باید گفت در این پژوهش در مورد حقوق تک تک شهروندان 2ت كریم مورد تأكید قرار گرفته اسقرآن 

 شود،  در یک جامعه بحث می

 )علیه السالم(های حقوق از دیدگاه حضرت علی ویژگی

موضوع حقوق اجتماعی، عدالت، مساوات، و مبارزه با ظلم و ستمگری و تجاوز، از موضوعاتی است كه در 

های  بحث)علیه السالم( قرار گرفته است. در كلمات موالی متقیان حضرت علیالبالغه بسیار مورد توجه  نهج

البالغه در مورد حقوق  نهج 206بسیاری در مورد انواع حقوق در جامعه بشری مطرح گردیده است.خطبه 

 اجتماعی است. 

 )علیه السالم(حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت علی

 مردم بر رهبر را بزرگترین حق در میان حقوق الهی ذكر فرموده اولین امام شیعیان، حق رهبر بر مردم و حق
3 

اند؛ از سوی دیگر، اگر مردم و حکومت، حقوق یکدیگر را پاس  و اصالح جامعه را وابسته به اصالح هر دو دانسته

راه گردد،  بازی در دین فراوان می شود، نیرنگ های ستم آشکار می رود، نشانه ندارند، وحدت كلمه از بین می

های دل فراوان  متروک، هواپرستی فراوان، احکام دین تعطیل، و بیماری)علیه السالم(  گسترده سنت پیامبر اكرم

 .شود می
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  حقوق سیاسی شهروندان

این نکته بدیهی است كه هر گاه اجتماعی از افراد تشکیل گردد، قدرتی كه بتواند قوانین حاكم بر آن را اجرا 

كند، ضروری است. زیرا قانون كه وجود لفظی یا كتبی تفکری خاص است، توان تأثیر ایجاد در روابط خارجی را 

شود، این است كه  روشن میت )علیه السالم( در حقوق اسالمی كه از فرمایش حضرندارد. نکته اساسی و مبنایی 

انگیز مردم را به  لیت سرنوشت غمئوهم انگیزه و هم هدف الهی است. حضرت در جای دیگری از سخنانشان مس

 فرمایند  دلیل انتخاب فرماندار ناالیق به آنها گوشزد می

  حقوق معنوی شهروندان

)علیه السالم(  شان است. در دیدگاه امیر مؤمنان علییکی از حقوق شهروندان، رفتار درست و انسانی با ای

فرمانروایان و حاكمان، خادمان مردم هستند، چنانچه به درستی امور مردم را به انجام رسانند، به وظیفه خویش 

گونه منتی بر شهروندان ندارند به عالوه حاكمان وظیفه دارند با شهروندان مدارا كرده با  اند، هیچ  عمل نموده

 خو باشند و پیوسته در رفع حوایج آنها بکوشند. ان نرمایش

 حق امنیت شهروندان

یکی از كاركردهای مهم هر دولت فراهم آوردن امنیت برای شهروندان خویش است. امنیت اجتماعی از 

ترین بستر پدید آمدن تعادل در جامعه است. از مهمترین حقوق  های اصلی اجرای عدالت، و مناسب زمینه

موالی متقیان، امیرمؤمنان  ن، وجود امنیت در مقابل اشرار داخلی و حمله دشمنان خارجی است.شهروندا

البالغه به وجود سپاهی منسجم،  های نهج ها و حکمت ها، نامه های متعددی ضمن خطبه در فرمایشالسالم(  )علیه

 .كشوری فراهم گرددفرمایند تا امنیت درون شهری و برون  های نظامی سفارش می قوی، و دارای تخصص

 حقوق شهروندان در جنگ 

ألزموا  :فرمودند در سخنرانی خود در شهر كوفه خطاب به سربازان )علیه السالم(  موالی متقیان حضرت علی

االرض و اصبروا علی البالء و ال تحرِّکوا بأیدیکم و سیوفکم فی هَوی ألسنتکم وَ ال تستعجلوا بما لم 

ها و مشکالت استقامت نمایید. اما  بر جای خود محکم بایستید و در برابر بال سربازان» یُعجّله اهلل لکم؛

نسته، ها و دستها را در هوای زبانهای خویش به كار مگیرید و در آنچه خداوند شتاب در آن را الزم ندا شمشیر

ش را به عدم گرفتند و لشکریان خوی . ایشان در جنگ و ستیز حقوق سپاه مقابل را در نظر می0« شتاب مکنید

فرمودند: خدایا اگر بر دشمن پیروزمان ساختی، ما  دادند و در دعای خود می تجاوز از حقوق معین شده فرمان می
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 های آن حضرت . منادیان و مدعیان حقوق بشر در برابر فرمایش0فرما  را از تجاوز بر كنار دار و بر راه حق استوار

كسی را كه بر او شمشیر كشیده و به جنگ او آمده، حتی در حد آزار توانند بگویند؟ ابر مردی كه حقوق  چه می

گفتید  دهنده باشید. خوب بود به جای دشنام، می  فرماید خوش ندارم كه شما دشنام دارد و می زبانی پاس می

كن، تا آنان خدایا خون ما و آنها را حفظ كن. بین ما و آنان اصالح فرما، و آنان را از گمراهی به راه راست هدایت 

. این سخنان را تنها از 2زند پشیمان شده، به حق بازگردند ستی كه جاهلند حق را بشناسند و آنان كه با حق می

توان شنید كه از جنگ و صلح هدفی جز احقاق حق مردم ندارد و هم چون پدری مهربان خیرخواه و  كسی می

 دلسوز مردم است.

 حقوق فرهنگی شهروندان

ای برخوردار است. چرا كه رشد انسانها در پرتو جامعه  اجتماع و ارتباط آن دو از اهمیت ویژهجایگاه فرد در 

میسر است. در بینش اسالمی همه حقوق و وظایف برای این است كه انسان به تکامل واقعی و قرب الهی برسد. 

تأمین مصالح دنیوی مردم به  امتیاز ادیان الهی به ویژه اسالم نسبت به سایر مکاتب بشری آن است كه عالوه بر

 فکر تأمین سعادت ابدی و اخروی آنان نیز هست.

 اندوزی حق دانش

. از مهمترین 3باشد  روندان قلمرو حکومت خود میدار تأمین علم و دانش شه زمامدار حکومت اسالمی عهده

دیگر آنکه كشور شدن رهنمون باشد، « خلیفه اهلل»اهداف حکومت اسالمی آن است كه انسانها را به سوی 

ارزش علم و دانش نزد ایشان به دست )علیه السالم(  از بیانات حضرت.اسالمی را به مدینه فاضله تبدیل نماید

آید، و اینکه باید برای كسب و فراگیری علم به هر كجا رفت و به هر كس مراجعه نمود. چرا كه جایگاه اصلی  می

 بندند. آن را در جهت درست و مصالح عمومی به كار میعلم و دانش نزد افراد متعهد و مؤمن است كه 

  حقوق اقتصادی شهروندان

تنظیم نظام اقتصادی از مهمترین راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی است. اسالم به عنوان یک مکتب 

ساز ضمن توجه جدی به این مسأله مهم، قوانینی را وضع نموده كه در پرتو آن عدالت اقتصادی تأمین  زندگی

 ردد.گ

 حق اشتغال
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دهد. از نظر روانی نیز كار مفید و سازنده نقشی بسزا در تربیت  در دیدگاه اسالم، كار پایه مالکیت را تشکیل می

انسان دارد. هر كاری كه برای فرد و خانواده مفید و در راستای منافع جامعه باشد، موجب آسایش زندگی و 

باشد، موجبات رضای خداوند متعال را فراهم سازد، عملی صالح وسعت در معیشت گردد، مورد تأیید عقل و شرع 

های كاری را در هر زمینه كه باشد، از  ایجاد موقعیت)علیه السالم(  و پسندیده است. از همین رو موالی متقیان

زمین اند باید تالش تو در آبادانی  اند. ایشان در این مورد خطاب به مالک اشتر نوشته حقوق شهروندان بر شمرده

آوری خراج باشد، چرا كه خراج جز با آبادانی فراهم نگردد، و آن كس كه بخواهد خراج را  بیش از تالش در جمع

 0بندگان خدا را نابود خواهد نمود بدون آبادانی مزارع بدست آورد، شهرها را خراب و 

 حقوق شهروندان در درآمدهای ملی 

ای به  توجه ویژه)علیه السالم( از این رو امیرالمؤمنینهمه شهروندان در درآمدهای ملی سهیم هستند. 

به خدا سوگند »داشتند؛ چنان كه در آغاز خالفت خویش فرمودند  المال مبذول می چگونگی مصرف بیت

 . 2« گردانم صاحبان اصلی آن باز می المال تاراج شده را هر كجا بیابم به بیت

 نظارت بر عملکرد کارگزاران اقتصادی

فرمودند، به  كنندگان درآمدهای عمومی نظارت می خود به كار فرمانداران و تقسیم)علیه السالم(  متقیانموالی 

 آن حضرت.نمودند فرمودند و به والیان خویش نیز همین سفارش را می شکایات مردم توجه و رسیدگی می

و قُثَم بن عباس و منذربن جارود آنان را  3رمانداران از جمله زیاد بن ابیه های متعدد به ف در نامهالسالم(  )علیه

 اند. مورد مؤاخذه قرار داده و روش درست تقسیم اموال عمومی را به ایشان گوشزد فرموده

 حقوق شهروندان در قبال کارگزاران مالیاتی

حقوق  تا در هنگام انجام وظیفه حقی از ،فرمودند به مأموران اخذ مالیات سفارش می)علیه السالم(  امیرمؤمنان

های آن حضرت آمده است كه در سر راه، هیچ مسلمانی را  شهروندان تضییع نگردد. در بخشی از دستورالعمل

نترسانید، با زور از زمین كسی عبور نکنید، بیش از حقوق الهی از مردم نگیرید، وارد خانه كسی نشوید، اگر شما 

 را دعوت كردند با نیکی و مهربانی و با سالم وارد شوید. 

  حقوق شهروندان محروم و مستضعف
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بر )علیه السالم(  . تأكید اصلی آن حضرت0های بسیار دارند  این مورد سفارشدر )علیه السالم(  امام شیعیان

هایشان به  این بوده است كه نخست باید محرومان و مستضعفان شناسایی شوند، سپس در جهت رفع نیازمندی

كمک به فردی كه نیاز ندارد، مورد نهی ایشان است. از جهت دیگر آنها كمک و مساعدت گردد. بنابراین 

ثروتمندان باید توجه داشته باشند كه یاری ایشان وظیفه الهی آنهاست؛ زیرا آنچه ثروتمنـدان در دست دارند، 

را  نعمتی از جانب خداوند بزرگ است و به شکرانه این نعمت باید دیگران را متنعم سازند و در واقع حق دیگران

 ادا نمایند.

  حقوق قضایی شهروندان

از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای »نویسند  در این مورد به مالک اشتر می)علیه السالم(  موالی متقیان

قضاوت انتخاب كن. كسی كه مراجعه فراوان او را به ستوه نیاورد، و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک 

هاتشان پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی، برای او دشوار نباشد؛ طمع را از دل نسازد؛ در اشتبا

تر عمل كند، و در  كن كند و در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد؛ در شبهات از همه با احتیاط ریشه

در كشف امور از همه شکیباتر، یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد؛ در مراجعه پیاپی شاكیان خسته نشود و 

تر باشد؛ كسی كه ستایش فراوان او را فریب ندهد  و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برنده

 . 2« ه چنین كسانی بسیار اندک هستندو چرب زبانی او را منحرف نسازد و البت
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 البالغه نهج منظر از فردی اخالق فضیلتهای

 اعظم شاكری

است كه به كار بستن آن ها در د كالم موالی متقیان علی )علیه السالم( سرشار از پندها و نصایح آموزنده و مفی 

زندگی می تواند راهگشای بسیاری از مشکالت فردی و اجتماعی در ابعاد مختلفی چون؛ اخالقی، اجتماعی، 

حضرت علی )علیه السالم( در نهج البالغه به  اقتصادی،فرهنگی و ... در زندگی دنیوی و اخروی باشد.كالم نورانی

انسان در هر زمان و مکان می فهماند كه چگونه زندگی كند، تفکر نماید، اعتقاد داشته باشد تا بتواند سعادت 

 دنیا و آخرت خود را به دست آورد. 

 فضیلتهای اخالق فردی از دیدگاه حضرت علی )علیه السالم( 

 رفق و مدارا .9

های  مردم و مدارا نمودن با ایشان در مسائلی كه اختالف سلیقه و نظر وجود دارد یکی از فضیلتكنار آمدن با 

فردی است كه تاثیر آن در اجتماع هم دیده می شود. مدارا نمودن با همسایه ای كه اهل آزار و اذیت است، مدارا 

ی تواند از مصادیق این فضیلت باشد. با همسر بد اخالق، مدارا با پدر و مادری كه اهل ایمان نیستند و غیره م

 شاعر در این باره می فرماید: 

 «آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است          با دوستان مروت با دشمنان مدارا»  

خود به یکی از فرمانداران ) مالک اشتر( درباره مدارا نمودن با دیگران  46حضرت علی )علیه السالم( در نامه 

 یعنی در آنجه كه مدارا كردن بهتر است، مدارا كن... ؛«....و ارفق ما کان الرفق ارفق.... »می فرمایند: 

 وفاداری  .2

وفاداری از صفات خوب فردی و از جمله فضایل اخالقی به شمار می آید كه در قرآن كریم و نیز كالم بزرگان  

تواند او را در زندگی فردی و نیز  به آن سفارش زیادی شده است. مزین شدن انسان به این فضیلت اخالقی می

عهد  ؛«اعتصموا بالذمم فی اوتادها:» اجتماعی دارای اعتبار و ارزش نماید. آن بزرگواردرجایی دیگر می فرمایند

ی آن است كه  ( نشان دهندهلیه السالمو پیمان ها را پاس دارید بخصوص با وفاداران.این فرمایش حضرت )ع

عهد و پیمان می كنند باید وفادار باشد زیرا شاید نقض پیمان ها با ایشان تاثیر  انسان با افرادی كه وفای به

منفی روی آن ها بگذارد و موجب دلسرد شدن این گروه از وفاداری گردد در جایی دیگر حضرت علی 

علم جنة ایها الناس ان الوفاء توام الصدق و ال ا» السالم( درباره پرهیز از نیرنگ و حیله می فرمایند: )علیه

ای مردم! وفا همراه راستی است كه سپر محکم تر و نگهدارنده  ؛«اوقی منه وما یغدر من علم کیف المرجع....
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لیه حضرت )ع 0تر از آن سراغ ندارم.آن كس كه از بازگشت خود به قیامت آگاه باشد خیانت و نیرنگ ندارد.

( در این فرمایش ارزنده ارزش وفا را یادآور می شود كه آن را برابر صدق و راستی می داند و این نشانه ی السالم

آن است كه كسی كه وفای به عهد و وعده می كند از یک فضیلت اخالقی دیگر برخوردار است و آن صادق بودن 

 است. 

 امیدواری  .3

وب یک انسان مؤمن است كه همواره باید این صفت امید داشتن و امیدوار بودن یکی دیگر از صفت های خ

قرین او در زندگی باشد یکی از راه های نفوذ شیطان در وجود انسان از طریق ناامید كردن او از رحمت و لطف و 

و لم یشدد علیک فی قبول االنابة، :»...نهج البالغه چنین می فرمایند 30ایشان درنامه  بخشش خداوند است.

گناهان تو را به  ؛«لجریمة، و لم یوسک من الرحمة، بل جعل نزوعک عن الذنب حسنة... و لم یناقشک با

محاكمه نکشیده و از رحمت خویش نا امیدت نکرده، بلکه بازگشت تو را از گناهان نیکی شمرده است ... . 

یر زیادی خواهد بنابراین امیدوار بودن مؤمن یکی از فضایل اخالقی فردی اوست كه در زندگی دنیا و آخرت تاث

 داشت. 

 آزادگی  .4

خداوند متعال انسان را آزاد آفریده و هیچ كس حق به بردگی كشاندن او را ندارد. انسان آزاد باید قدر این 

حضرت علی )علیه اسالم( نیز به این  آزادی را بداند و  خود را آگاهانه و یا ناآگاهانه بنده غیر خدا قرار ندهد.

و ال :» ... خود درباره آزادی و حریت انسان می فرمایند 30زیادی قایل هستند. در نامه فضیلت اخالقی اهمیت 

 ؛ برده دیگری مباش كه خدا تو را آزاد آفرید...«تکن عبد غیرک و قد جعلک اهلل حرا...

است. انسان با تقوا نفس خود را از درون از هوا و هوس های « تقوی» از جمله عوامل به دست آوردن آزادی

موالی  ی رهایی جاودان است، سركش آزاد می كند و از برون هرگز برده و فرمانبردار دیگران نمی شود. تقوا مایه

...اوصیکم عباداهلل بتقوی اهلل و :» با توجه به اهمیت تقوا می فرمایند 060متقیان)علیه السالم( در خطبه 

! شما را به ترسیدن از خدا و فرمانبرداری او سفارش ؛ بندگان خدا«طاعتة، فانها النجاة غدا و المنجاة ابدا... 

می كنم كه نجات فردا و مایه رهایی جاودان است... . از عوامل دیگری كه در بحث به وجود آمدن آزادی و 

 است.. « عدم وعده دادن »آزادگی در كالم امیر المومنین )ع(وجود دارد

 شرح صدر .5
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پیامبر امت بنی اسرائیل برگزیده شد در اولین دعای خود از وقتی حضرت موسی)علیه الرحمه( به عنوان 

خود پسندی از موانع شرح صدر است این 0خداوند متعال، داشتن یک سینه گشاده)شرح صدر( را خواستار شد.

رذیله اخالقی موجب می گردد انسان از نعمت ها باز بماند و از بسیاری از مواهب الهی محروم گردد، مولی علی 

؛ خودپسندی مانع فزونی است. شخص «االعجاب یمنع االزدیاد» سالم( در این باره می فرمایند:)علیه ال

خودپسند به خاطر ضیق قلب، تحمل دیگران برایش مشکل است، زود عصبانی و خسته می شود و این صفت 

ج البالغه، نه 233ناشایست موجب می گردد كه از نعمت هایی كه در اطراف خود دارد محروم گردد. در حکمت 

حضرت علی )علیه السالم( یکی از مصادیق شرح صدر را آغاز ننمودن جنگ می داند و به فرزند بزرگوار خود 

كسی را به پیکار دعوت نکن... . صبر  ؛«ال تدعون الی المبارزة....» ( می فرمایند:لیه السالمحضرت امام حسن)ع

روی انسان است موجب می گردد كه عجوالنه نمودن و داشتن شرح صدر در مصائب و مشکالتی كه پیش 

 تصمیم نگیرد و از بروز بسیاری از مشکالت و گرفتاری های دیگر جلوگیری نماید.

 عبرت پذیری    .6

است. عبرت گرفتن از اعمال و رفتار و گفتار دیگران و « عبرت پذیری»یکی دیگر از فضیلت های اخالق فردی

نشود و در اعمال و رفتار  ،سان دچار اشتباهاتی كه آن ها شده اندتوجه خاص به آن ها موجب می گردد كه ان

عبرت گرفتن از تاریخ  خود دقت و توجه نماید تا بتواند بدین وسیله در سعادتمندی خود موثر واقع شود.

گذشتگان، مرگ، گذشت روزگار، قدرتمندانی كه نابود شدند، دنیای فانی و زودگذر، حوادث روزگار، آثار 

كه حضرت علی )علیه السالم( در كالم گهربار خود به آن ها اشاره نموده  ،و ... از مواردی می باشدگذشتگان 

است و بدین ترتیب به انسان می آموزد كه باید صفت پسندیده عبرت پذیری در او موجود باشد و به وسیله آن 

در  )علیه السالم(حضرت د،از آنچه در اطراف او گذشته است پند گیرد و از اشتباهات گذشتگان دوری كن

و انما ینظر المومن الی :»... نهج البالغه می فرمایند 367خصوص ضرورت عبرت پذیری مومن در حکمت 

؛ ... اما مومن با چشم عبرت به دنیا می نگرد و از دنیا به «الدنیا بعین االعتبار، و یقتات منها ببطن االضطرار

 اندازه ضرورت بر می دارد... 

 غیرت  .7

داشتن غیرت از فضایل اخالق فردی یک انسان است. كسانی كه از لحاظ اخالقی دارای این صفت پسندیده 

هستند از یک  زندگی سالم و پاكیزه ای برخوردارند.غیرت انسان، او را از ارتکاب به بسیاری از اعمال ناشایست 

                                        
 25طه/9
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قدر الرجل علی قدر »سان می فرمایند:باز می دارد.  حضرت علی )علیه السالم( درباره غیرتمندی )به جا( ان

 0اكدامنی او به اندازه غیرت اوست.ارزش مرد به اندازه همت اوست... و پ ؛«همته... و عفته علی قدر غیرته

انسان به عنوان موجودی مختار و صاحب عقل و اراده آفریده شده است. این ویژه گی های خاص او موجب 

فضایل اخالقی را كسب نماید و به كار گیرد. داشتن چنین صفات واالیی در گشته است تا بتواند بسیاری از 

انسان موجب سعادتمندی او در زندگانی دنیا و آخرت می گردد. اگر فرد خود را به چنین فضایلی بیاراید بدون 

 تردید می تواند در برابر بسیاری از نامالیمات روزگار ایستادگی نماید.
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 (علیه السالم)ه عهد از منظر قرآن و حضرت علی وفای ب

 محیا سادات شاه صاحبی

می باشد. وفای به عهد و « وفای به عهد از منظر قرآن و حضرت علی علیه السالم» پژوهش حاضر با عنوان 

پیمان از شاخصه های مهم یک فرد متمسک به آداب دینی است كه انعکاسی عمیق در قرآن و كالم 

علیه السالم دارد. از این رو تحقیق حاضر بر آن است تا بر طبق مستندات اسالمی ؛ قرآن و امیرالمؤمنان 

 البالغه به این مهم بپردازد . نهج

 مفهوم شناسی :

 در نهج البالغه شامل موارد زیر می باشد: "وفای به عهد "شبکه مفهومی

را تمام و كمال انجام می دهیم . ابن چیزى است كه به تمام و كمال رسیده باشد ؛ وقتی كاری وفا :   – 9

تمام كردن عهد و به كمال رساندن شرط "إتمام العَهْد و إکمال الشَّرط"فارس راجع به این واژه می فرماید :

 .منظور مورد نظر از وفا كردن به چیزی، به اتمام رساندن آن مطلب است.

الزم است وقتی كسی به كسی عهدی كرده  ء، كه مراعات آن نگهدارى و مراعات پى در پى در شىعهد :  -2

است منظور این است كه او را به حفظ آن سفارش كرده است. راغب اصفهانی در مفردات عهد را چنین تعریف 

،حفظ و نگه داشتن چیزى و مراعات نمودن آن  "ء و مراعاته حاال بعد حال الْعَهْدُ: حفظ الشی"كرده است :

در مجموع نظرات چنین به دست می آید كه اصل عهد نگهداری و مراعات است تأمل ت آن الزم است باكه مراعا

و پیمان را از آن جهت عهد نامیده اند كه حفظ آن الزم است، كه به دستورات شرعی ، نذر و سوگند نیز اطالق 

 می گردد، زیرا مراعات نمودن این ها نیز واجب است.

اد می آید، و میثاق به معنای پیمانی محکم می باشد. راغب این واژه از فعل وثق به معنی اعتم میثاق : -3

:  ثِقَةً: سکنت إلیه و اعتمدت علیه، و أَوْثَقْتُهُ  أَثِقُ  به  وَثِقْتُ"اصفهانی هم راجع به این واژه چنین می فرماید :

محکمش كردم  - أَوْثَقْتُهُ -عتماد كردمبه او ا -ثِقَةً  أَثِقُ  بِهِ  وَثِقْتُ ": عقد مؤکِّد بیمین و عهد شددته، و الْمِیثَاقُ

 عهد و پیمانى كه با سوگند استوار میشود  و به چیزى كه اعتماد می شود و مِیثَاق

 وفای به عهد در قرآن: 

از آن جا كه اهل بیت و قرآن با یکدیگر رابطه ای مستقیم با یکدیگر دارند؛ و وقتی میان دو چیز رابطه مستقیم 

عنی آن دو چیز كامالً به هم وابسته خواهند بود و كم و زیاد شدن یکی به طور مسقتم روی وجود داشته باشد، ی
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همان طور كه حضرت علی )علیه السالم( را قرآن ناطق می نامند اول به بیان جایگاه  .دیگری اثر خواهد گذاشت

 وفای به عهد در قرآن می پردازیم: 

به چشم می خورد. راغب اصفهانی « عهد اهلل»لمه ی در آیات قرآن ك طی بررسیوفای به عهد خدا: -0

 عهد اللّه سه مورد و سه مفهوم دارد: عهداهلل را بر سه قسم می داند:

 دارد. آگاهى به چیزى است كه خداوند در عقول ما آن را ثابت مى - 

 و آگاهى به چیزى است كه در قرآن و سنّت پیامبرش ما را به آن امر كرده است. - 

و گاهی عهد خدا به چیزى است كه ملتزم آن هستیم ولى در اصول شریعت الزامى نیست مثل: نذر كردن  -  

با توجه به معنای عهد خدا و آیه هایی كه ذكر شد متوجه می شویم كه انجام  و هر چیزى كه در حکم نذر باشد.

ه وفای به عهد و عدم نقض پیمان تکالیف شرعی نیز وفای به عهد به حساب می آید، از این رو خدا در قرآن ب

 خویش تأكید نموده است. 

  وفای به عهد عالمت ایمان و تقوی :  -2

 فرماید:  هم چنین قرآن مجید یکی دیگر از ویژگی ها و خصوصیات افراد با ایمان را وفای به عهد می داند و می

. كنند آن ها هستند كه امانت ها و عهد خود را مراعات می مؤمنان«وَ الَّذِینَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ » 

الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا  »... :ر جای دیگر، قرآن مجید وفای به عهد را نشانه افراد متقی دانسته و می فرمایدد

 « صَدَقُوا وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونعاهَدُوا وَ الصَّابِرینَ فِی الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حینَ الْبَأْسِ أُولئِکَ الَّذینَ 

نیکوكاران كسانی هستند كه به عهد خود )هنگامی كه عهد بستند( وفا می كنند.و آنان كه در بینوایی و بیماری 

 .و به هنگام جنگ صبر می كنند، اینان راستگویان و پرهیزگارانند

به عهد را مورد سفارش قرار داده است، من قرآن مبین در آیات بسیاری وفای تأکید بر وفای به عهد:  -3

ای كسانی كه ایمان آورده اید، به پیمان ها وفا كنید.در مجموع «. یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود...» جمله: 

قرآن كریم در وفای به عهد به همه معانی كه دارد تأكید كرده، و رعایت عهد را در همه معانی آن و همه 

حضرت علی علیه السالم در  .مصادیق كه دارد تأكید شدید فر موده است تأكیدی كه شدیدتر از آن نمی شود

پردازیم:  بسیاری از سخنان خویش وفا را از بهترین خصلتها و برترین خوی ها می داند، در ذیل به این روایات می

 شریف ترین خصلتها وفاست.اشرف الخالئق الوفاء. در این روایات وفا، بهترین خصلت شمرده شده است:  

 

 همراهان وفای به عهد -9
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مطالعه دیدگاه های حضرت علی علیه السالم به ویژه در نهج البالغه در مواردی بیانگر جایگاه و اهمیت ویژه 

 وفای به عهد است در این بخش به این موضوع می پردازیم :

وفا و راستی رابطه ای عمیق می داند، اكنون به بیان این  صداقت حضرت علی) علیه السالم( بین -الف 

 وفا توأم و همزاد راست گویی است.. الوفاءُ تَوأمُ الصِّدقها خواهیم پرداخت :  دیدگاه

خورد.  امانت در روایات بسیاری از حضرت، رابطه ی عمیقی از وفاداری و امانت، با تعابیر متنوع به چشم می -ب

الوفاءُ  تعابیر می پردازیم : در فرازی وفا را  نشانه ی زیادی دین و قوت امانت می دانند : اینک به ارائه ی این

 وفا، نشانه ی زیادی دین و قوت امانت است.  .عُنوانُ وُفُورِ الدّینِ وَ قُوَّةِ االَمانَةِ

 زمینه های وفای به عهد از نگاه امام علی )علیه السالم( -2

بزرگواری و كرامت:حضرت امیر )علیه السالم( در چند روایت وفاداری را از نشانه های بزرگواری و بزرگان  -الف

  وفاداری شیوه ی بزرگان و مردان گرامی است. .الوفاءُ سَجِیَّةُ الکِرامِمی داند. 

وفا  .الوفاءُ عُنوانُ الصَّفاءِامیرالمؤمنان )علیه السالم( وفا را نشانه ی صفای باطن می دانند  صفای باطن : -ب

 نشانه ودلیل صفای باطن است.

نجابت و عقل :وفا، نشانه ی نجابت و عقل است امام علی )علیه السالم( در دو روایت وفا را با نجابت یکی  -ج

ر عقل و نشانه ی وفا زیو  .الوفاءُ حِلیَةُ العَقلِ و عُنوانُ النُّبلِمی دانند، در روایتی زیور عقل و نشانه ی نجابت: 

 نجابت و برتری است .

این خصلت آنقدر مهم است كه حضرت حتی نه تنها به وفاداری با دوستان وخویشان بلکه به وفاداری با 

دشمنان نیز تأكید نموده است،هم چنین امام علی )علیه السالم( در یکی از نامه های خود به مالک اشتر ایشان 

دشمنان سفارش نموده است كه در ذیل به آن می پردازیم: و اگر بین خود و را به وفای به عهد و پیمان با 

دشمنت پیمانى بستى و او را از جانب خویش )جامه( امان و آسودگى پوشاندى )پناه دادى( به پیمانت وفادار 

از   چیزىاى قرار ده، زیرا  باش و پناه دادنت را به درستى رعایت كن، و خود را سپر پیمان و زنهارى كه داده

هاشان از بزرگ دانستن وفاى به پیمانها   ها و پراكندگى اندیشه واجبات خدا در اجتماع مردم با اختالف هوا

دانستند بجهت آنکه وبال و بد عاقبتى  نیست، و مشركین هم پیش از مسلمانها وفاء بعهد را بین خود الزم مى

جامان و زنهارت خیانت  نها بانجام آن سزاوارترند(  پس بهپیمان شکنى را دریافته بودند )آزموده بودند، و مسلما

 .نکرده پیمانت را مشکن، و دشمنت را فریب مده

 وفاداری مالک شناسایی و انتخاب 
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حضرت علی) علیه السالم( در فرازی دیگر از سخنان خود وفاداری را نشانه ی ابرار و نیکان تلقی می نماید، 

به وفای نیکوست كه نیکان شناخته می شوند.   بِحُسنِ الوَفاءِ یُعرَفُ االَبرارُ.ایشان اینچنین می فرمایند: 

مَن اَحسَنَ الوَفاءَ همچنین امیرالمومنان هم وفا را یکی ازمالک های انتخاب دوست می دانند و می فرمایند:

 وستی و رفاقت است.كسی كه نیکو وفاداری كند، شایسته ی برگزیدن و انتخاب برای د.استَحَقَّ االِصطِفاءَ

 پیمان شکنان در نهج البالغه: 

در این فصل پس از مذمت پیمان شکنی در قرآن و كالم امیرالمؤمنان علیه السالم به معرفی پیمان شکنان 

 برجسته در نهج البالغه می پردازیم:

 :مذمت پیمان شکنی در قرآن -9

مذمت فرموده، و به وجهى عنیف و لحنى خشن  شکنند را به شدیدترین بیان كسانى كه عهد و پیمان را مى 

بسیار مدح و ثنا كرده، قرآن كریم علیه  تهدید نموده، و كسانى را كه پاى بند وفاى به عهد خویشند در آیاتى

شکننده عهد حکم كرده است كه اگر عهدى را بعد از عقد شکست، آن عقد و آن پیمان ملغى و باطل است، و به 

طرف مقابلش اجازه داده كه بر وى تجاوز كند، به همان مقدارى كه او به وى تجاوز كرده، و در این باره فرموده 

لِلْمُشْرِکِینَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَ عِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِینَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الحَْرَامِ  فَمَا  کَیْفَ یَکُونُ» است: 

چگونه مشركان را با خدا و پیامبر او پیمانى باشد؟ مگر «.اسْتَقَمُواْ لَکُمْ فَاسْتَقِیمُواْ لهَُمْ إِنَّ اللَّهَ یحُِبُّ الْمُتَّقِین

هایى كه نزد مسجد الحرام با ایشان پیمان بستید. اگر بر سر پیمانشان ایستادند، بر سر پیمانتان بایستید. خدا آن 

 پرهیزگاران را دوست دارد

  مذمت پیمان شکنی در نهج البالغه: -2

وَ لَا تَخِیسَنَّ  فَلَا تَغْدِرَنَّ بِذِمَّتِکَحضرت علی )علیه السالم( در نامه ای به مالک اشتر این چنین می نویسد:

جامان و زنهارت خیانت نکرده  پس به.بِعَهْدِکَ وَ لَا تَخْتِلَنَّ عَدُوَّکَ فَإِنَّهُ لَا یَجْتَرِئُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا جَاهِلٌ شَقِی

پیمانت را مشکن، و دشمنت را فریب مده، زیرا )پیمان شکنى جرأت و دلیرى بر خدا است، و( بر خدا جرأت و 

از این نامه چنین (3)تأكید در مراعات نمودن و تهدید بر شکستن آنست(.(6)كند مگر نادان بد بخت. مىدلیرى ن

برداشت می شود پیمان شکنی اطاعت نکردن از امر خداست و هم چنین هنگام عهد دادن به كسی باید كامال از 

ن به حساب بیاید؛ و توریه هنگام روی اختیار و قصد عمل كردن به آن را داشته باشد، حتی اگر طرف مقابل دشم

 عهد بستن قبول نیست.

 طلحه و زبیر، بارزترین پیمان شکنان در نهج البالغه: -3
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وقتی طلحه و زبیر برای عمره از حضرت علی )علیه السالم( اجازه خواستند، حضرت از ایشان خواست تا 

نشکنند و در هیچ فتنه ای شركت نکنند، و آن دو سوگند بخورند كه در كار مسلمانان بر وی تباه نسازند، بیعت 

 حضرت علی(5)سوگند خوردند.اما پس از رفتن به مکه به عایشه پیوستند و جنگ جمل را به راه انداختند.

عَلَیْهِ دُونَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا یَرْجُو الْأَمْرَ لَهُ وَ یَعْطِفُهُ در نهج البالغه درباره آن دو چنین می فرماید: السالم( )علیه

احِبِهِ وَ عَمَّا قَلِیلٍ صَاحِبِهِ لَا یَمُتَّانِ إِلَى اللَّهِ بِحَبْلٍ وَ لَا یَمُدَّانِ إِلَیْهِ بِسَبَبٍ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَامِلُ ضَبٍّ لِصَ

ذَا نَفْسَ هَذَا وَ لَیَأْتِیَنَّ هَذَا عَلَى هَذَا قَدْ یُکْشَفُ قِنَاعُهُ بِهِ وَ اللَّهِ لَئِنْ أَصَابُوا الَّذِی یُرِیدُونَ لَیَنْتَزِعَنَّ هَ

 ضَلَّةٍ عِلَّةٌ وَ لِکُلِّ قَامَتِ الْفِئَةُ الْبَاغِیَةُ فَأَیْنَ الْمُحْتَسِبُونَ فَقَدْ سُنَّتْ لَهُمُ السُّنَنُ وَ قُدِّمَ لَهُمُ الْخَبَرُ وَ لِکُلِّ

و زبیر هر یک   طلحه.سْتَمِعِ اللَّدْمِ یَسْمَعُ النَّاعِیَ وَ یَحْضُرُ الْبَاکِیَ ثُمَّ لَا یَعْتَبِرنَاکِثٍ شُبْهَةٌ وَ اللَّهِ لَا أَکُونُ کَمُ

نمایند، نه براى رفیقش )زیرا هر یک خالفت  امارت و حکومت بر مردم را براى خود امیدوار بوده و درخواست مى

ن بر من چنان كه اظهار می كنند به طرفدارى را براى خود دست و پا می كند، پس پیمان شکنى و یاغى شدنشا

اى خود را  از دین و ایمان نیست لذا در این جنگ و زد و خورد( بسوى خدا تقرّب نجسته به ریسمانى و به رشته

اى ندارند كه نزد حقّ تعالى براى ریختن خون هاى ناحقّ حجّت و دلیل قرار  نمایند )عذر و بهانه باو نزدیک نمى

ایشان طرفدار دین نبوده خدا را در نظر ندارند( هر یک براى رفیق خود كینه در دل دارد كه به دهند، و چون 

چنانکه چون وارد بصره شد به مکر، عثمان  همین زودى پرده از روى كار برداشته كینه را آشکار خواهد ساخت

 .ابن حنیف را دستگیر كرده بسیارى از سپاه و نگهبانان بیت المال را كشتند

توجه به ویژگی های طلحه و زبیر در می یابیم مهم ترین چیزی كه آن دو را از مسیر درست به انحراف  با

كشید طمع و حرص مال دنیا و دل بستن به مقامات دنیوی بوده است. هم چنین به خاطر آن كه در غزوات 

نان شده است. البته در انحراف متعددی به همراه پیامبر بوده اند عجب آنها را در بر گرفته و همینباعث سقوط آ

 زبیر پسرش عبداهلل هم نقش به سزایی داشته است.

در آخر، آثار وفای به عهد در قرآن و آثار وفای به عهد در قرآن و کالم حضرت علی )علیه السالم( :  -ه

 كالم حضرت علی )علیه السالم (را ارائه می دهیم:

 جلب رضایت الهی: -9

کَبرَُ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا »هد از منظر قرآن، جلب رضایت الهی است:یکی از آثار وفای به ع 

به معناى خشم شدید  "مقت "آید كه چیزى بگویید و به جاى نیاورید.كلمه خداوند سخت به خشم مى«تَفْعَلُون

لى از همه اعمال انسان بیش از خواهد مضمون آیه قبلى را تعلیل كند، و بفرماید: خداى تعا است. این آیه مى



 اخالق عملی رد آینه کالم علوی 227
 

 
 

 

 

هاى  كند، چون این خود از نشانه آید كه چیزى را بگوید كه بدان عمل نمى همه از این عملش سخت به خشم مى

 پس وفای به عهد موجب جلب رضایت الهی می شود..نفاق است

 .و به پیمانم وفا كنید تا به پیمانتان وفا كنم  ....وَأَوْفُواْ بِعَهْدِی أُوفِ بِعَهْدِكُمْ  ...تحقق وعده های الهی: -2

وفا .هعمل به دستورات الهی: الْوَفَاءُ لِأَهْلِ الْغَدْرِ غَدْرٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ الْغَدْرُ بِأَهْلِ الْغَدْرِ وَفَاءٌ عِنْدَ اللَّ -3

دا است )چون هر كه به پیمان و وفاى با خ  بی وفائى با خدا است، و بی وفائى با بی وفایان  نمودن با بی وفایان

از این فراز متوجه می شویم وفای به عهد همان انجام  دوستى خود وفا نکرد بدستور خدا رفتار ننموده است(.

 دستورات الهی می باشد و از واجبات شمرده می شود.

حُط عهدکَ ند:حضرت علی )علیه السالم( پاداش نیکو را جزاء وفای به عهد وپیمان می دانپاداش نیکو:  -4

 . پیمان خود را با وفاداری نگه دار تا پاداشت نیکو شود.بِالوفاءِ یُحسن لکَ الجَزاءُ

 الفت وآمیزش:  -5

سبب الفت وآمیزش  سبب االیتالف الوفاء. ین علیه السالم از دیگر آثار وفا، الفت را بر می شمرند:ومنامیرالم

 وفاداری است.

 رستگاری:  -6

رستگار شد .فازَ مَن تَجَلبَبَ الوَفاءَ وَ ادَّرَعَ االَمانَةَ در كالم حضرت از آثار وفا می باشد:كمال و رستگاری، 

 كسی كه وفاداری را هم چون زرهی به تن كرده است.

 سیراب شدن از جام های صفا و پاکدلی:  -7

آبشخورهای وفا درآید از جام های صفا و كسی كه به  مَن وَرَدَ مَناهِلَ الوَفاءِ رَوِىَ مِن مَشارِبِ الصَّفاءِ.

 پاكدلی سیراب گردد.

 معتمد دیگران شدن:  -8

و مردم از حیله و نیرنگ او در  از دیگر آثار وفا این است كه انسان مورد اعتماد دیگران واقع می شود

ه به عهد اعتماد نکن به دوستی كسی ك. ال تعتمد على مودة من ال یوفى بعهدهامانند،حضرت می فرمایند:

كسی كه .من سکن الوفاء صدره امن الناس غدرهدر فرازی دیگر ایشان چنین مطرح می كنند:  خود وفا نکند.

 وفاداری در سینه اش جایگیر شود، مردم از فریب و نیرنگ او ایمن گردند.
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 در نهج البالغه{مدیریت رفتار شهروندی حقوق شهروندی }

 رقیه خوشه سپهر ، زهرا شریفی

 این به بسیاری دانشمندان و به شمار می رود مهم مباحث از شهروندی حقوق مورد در بحث كنونی، جهان در

اند .امام علی علیه السالم در زندگی پربارشان، با وجود مدت زمان كمی كه حکومت در  داشته اهتمام موضوع

، تالش زیادی برای برقراری عدالت اختیارشان بود و با توجه به همه كارشکنی هایی كه دشمنان انجام می دادند

كردند و مردم را دعوت به رعایت حقوق شخصی و اجتماعی می فرمودند. مانند : حق آزادی، حق امنیت، حقوق 

 متقابل زمامدار و ملت و...

 حق و منشأ آن

 ؛ شدن واقف امری حقیقت چیزی ، واقف شدن ؛ بر یا امری كردن واجب و حق در لغت به معنی ثابت  تعریف

 از عدالت اجرای مقام در كشور هر شخص ، كه حقوق به در اصطالح حق به معنی حق امتیاز و نفعی است متعلق

 كند. می آن حمایت

 تا طبیعت، مظاهر از شدن مند بهره و حیات حق مانند. باشد( خدادادی) طبیعی و فطری تواند می ،حق منشأ

 هر و گرفته نشأت جا همین از انتخاب، حق و آزادی حق .نشود تجاوز( آینده و حال) دیگران حقوق به كه آن جا

 به را ذاتی حق این تا آمده شریعت و دین اساسا،. دارد انتخاب حقّ ذاتا و شده آفریده آزاد آفرینش، اصل در كس

 .سازد آزاد و رها جن و انس اهریمنان چنگال از را آنان و بازگرداند، ها انسان

 به یا باشد شرع به مستند قانون، این خواه. كند می تعیین را آن قانون، كه است قراردادی ،حق دیگر منشأ

 حقوق موضوعه ،از جمله حقوقی است كه منشأ قرار دادی دارد.. جامعه هر در شدگان پذیرفته و عُقال وضع

 ، آییناداری  ، مدنی  حقوق از بسیاری شود مانند می وضع بشر، افراد خود طرف مجموع قواعدی است كه از

. است قراردادی اجتماعی، روابط در حقوق بیشتر و … و المللی بین و بازرگانی جزایی ،حقوق و مدنی دادرسی

 میان متبادل حقوق كه غیره، و معامالت و عقود انواع از ناشی حقوق و كارفرما و و كارگر خانواده حقوق مانند

 نیز شما دارم، حقی شما بر من كه همان گونه مردم، ای: فرماید می حضرت.است قبیل همین از حکومتها و مردم

 تأمین در و. بکوشم شما به نسبت خالصانه رهنمودهای در همواره كه است آن من بر شما حق. دارید حق من بر

 كوتاه گسترده سطح در همگان تعلیم و تربیت در و. سازم فراهم را ممکن وسایل تمامی همگانی، زندگی در رفاه

 بر من حقّ أمّا و .باشم هشداردهنده و هوشیار پیوسته ـ حقّ نهج بر ـ شما كردار و رفتار بر نظارت در و. نیایم

 پیش أحیانا كه ناهمگونی ها و كاستی ها در و باشید، وفادار امر ولیّ به نسبت خود پیمان در كه است آن شما

. بکوشید مربوط مسؤولین به دادن تذكّر و رفع در دولتمردان غیاب و حضور در شوید، قدم پیش خالصانه آید، می
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 ـ آمدها پیش در ـ هرگاه و. باشید پذیرا دل و جان با دولت، سیاست گذاری ابعاد تمامی در را صادره دستورات و

 كنید. اجابت درنگ بی شوید، خوانده فرا

 اسالم  دیدگاه از حقوق مبنای

نوع  اند یک شده آفریده هدفی خاطر به دارد ، كه وجود ارتباطی هستی جهان ذرات تمام بین اسالم دیدگاه از

اصول  آن براساس را خود قوانین دارد كه حقوقی مبانی سلسله فرماست . اسالم حکم نوامیس عالم به كلی شعور

 عالم خلقت ، مواهب اصل حسب بر كه0است شده تصریح مکرر طور به كریم قرآن است . در كرده مبانی وضع و

 نباتات و و جامدات بین رابطه غایی نوع شود ، یک توجه آفرینش ها نظام به اگر2است . شده آفریده انسان برای

و  انسان میان نمایی شد رابطه بیان آنچه بر شود . بنا می انسان مشاهده با همه این ها  و حیوانات دو و این بین

همه  ندارد ، چون اختصاصی و عمومی است. از این نظر كسی بالفعل حق كلی رابطه خلقت، یک مواهب عالم

 3دهد.  اختصاص خود به را همه شود ویا دیگران حق مانع استیفای عنوان یک با تواند نمی حق دارند.كسی بالقوه

 حقوق شهروندان از دیدگاه امام علی )علیه السالم (

 در است. كه موضوعاتی تجاوز و... از و ستمگری و ظلم با مبارزه مساوات ، عدالت، اجتماعی، حقوق موضوع

البالغه در همین زمینه مطرح شده در بخشی از  نهج 217 است وخطبه گرفته توجه قرار مورد بسیار البالغه نهج

این خطبه حضرت به تبیین حقوق مردم یا به اصطالح امروز شهروندان پرداخته اند مهم ترین حقوق یاد شده 

 عبارتند از :

 حق آزادی .9

سر راه اندیشه درست و اعمال شایسته است، طبیعی ترین حق آدمی است با آزادی كه همان نبودن مانع بر 

آنکه این حق همواره  به بی رحمانه ترین وجه مورد تجاوز صاحبان زور و زر و تزویر قرار داشته است در عین 

 حال در همه اعصار،انسان دوستانی بوده اند كه از آن حمایت جدی  به عمل می آورده اند.

 منیت شخصیحق حیات و ا .2

امام علی )علیه السالم(  جامعه ای می خواهد كه در آن جان و مال و عرض و آبروی همه ی افراد محفوظ  بود 

نیز )علیه السالم(  باشد . امام  مشغول اجتماعی و فردی وظایف انجام امنیت به و در كمال آرامش كسی و هر

                                        
  31، روم،11اعراف، 9
 21بقره  2
 55- 35ص ،9361مطهری، 3
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 زبانش باشند و با دست و جانشان ایمن و مال از او كه دیگران است كسی مؤمن همانند رسول خدا معتقد است:

 امان . در

  انسانی زندگی حق بهره مندی از یک .3

 دیده كه بهرمند باشند . این انسانی از یک زندگی دارند بشر حق افراد امام )علیه السالم( همه مکتب در

ثروتمندان  كه است این خاطر بهگریبانند،  به دست فقر با دیگر هستند و نوعی نعمت و ناز در گروهی شود می

 «.سوءاستفاده كرده باشد حقش از ثروتمندی آنکه مگر نماند گرسنه فقیری هیچ»كنند  نمی عمل خود وظیفه به

 مذهبی  های اقلیت حقوق رعایت .4

 است، در كرده بیان مذهبی های اقلیت حقوق رعایت صریح و آشکاری در مورد السالم نظریه علیه علی امام

 حکم شان قرآن به قرآن اهل بین در انجیل شان و مطابق انجیل پیروان میان در پیروان تورات با توراتشان و میان

 كس هر» فرمود: مسیحیان مورد در بگویند: علی راست می گوید و خود جانب از كدام هر كنم، تا می داوری و

 «بیازارد، مرا آزرده است را انجیل پیرو

  مستضعف و محروم شهروندان حق .2

مصالح  تأمین برای توانند دارند ، می امر والیت و اسالمی دولت كه ای گسترده و وسیع اختیارات به توجه با

 محرومان و زجردیدگان سود به را جامعه شرایط اموال عمومی استفاده كنند و از عامه حقوق احیای و عمومی

 در افراد متقابل مسئولیت همگانی  یعنی كفالت اصل است: یکی استوار پایه دو بر اجتماعی تغییر دهند. تأمین

بنابراین امام علی )علیه السالم(، همواره در زمان  دولتی. درآمدهای در جامعه بودن اصل سهیم یکدیگر و برابر

تکالیف متقابلی كه افراد نسبت به یکدیگر دارند،تاكید داشته اند، و آن  حیات خود به شناخت و عمل به حقوق و

ا در بعد شخصی خالصه نمی كنند، بلکه آن را رابطه ای تنگاتنگ با افراد جامعه می دانند.هم چنین آن را را تنه

 تنها یک نیاز مادی ندانسته وپوششی برای تمام نیازهای معنوی نیز می دانند.
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 در نهج البالغه اخالق اجتماعی

 طیبه فرهادی،طیبه شمسایی 

هنجارهای اجتماعی بسیار ضروری است. از آنجا كه فرآیند اجتماعی شدن در در دنیای متمدن امروز توجه به 

های اجتماعی ریشه در عمق وجود  شود و ارزش های جمعی امکان پذیر می سایه یادگیری آداب و رسوم و ارزش

 و فطرت و سرشت انسان داشته و بر آن اساس استوار شده است؛ بنابراین ساختن فرهنگ اجتماعی با توجه به

تواند باعث  آید؛ می طالب)علیه السالم( برمی ابی بن هایی كه از عمق وجود انسان كاملی چون علی سخنان و توصیه

های  سار ارزش به وجود آمدن، تثبیت و تحکیم رفتارهای شایسته گردیده و حیات و تداوم اجتماع را در سایه

 اصیل انسانی و در نهایت آرامش و آسایش خیال تضمین كند.

 تعریف اخالق

های دیگر نظیر  در فرهنگ 0«.خُلق عبارت از عادت، مروت، طبع و دین است»در كتاب قاموس قرآن آمده است:

همین تعریف مطرح شده است. علمای اخالقی نیز از خلق تعاریف مشابهی دارند. عالمه مهدی نراقی در تعریف 

اعث صدور افعال به آسانی و بدون نیاز به تفکر و ای نفسانی كه ب خلق عبارت است از ملکه»اخالق آورده است:

پذیرد و در مقابل، حال كیفیتی است  شود و ملکه كیفیتی است نفسانی كه دیر و به كندی زوال می تأمل می

رود و به سبب وجود خلق یا مزاج است یا عادت یا صبر و پایداری بر آن، اگر  نفسانی كه به سرعت از میان می

 2«.گردد كه در این صورت ملکه میچه به تکلف باشد 

 اخالق اجتماعی

گیرند،  توان عادات و رفتارهایی دانست كه از افراد هنگامی كه در گروه یا جمعی قرار می اخالق اجتماعی را می

زند.مطالعه در تاریخ اسالم، قرآن كریم و متون دینی و هم چنین سیری در سیره رهبران و بزرگان این  سر می

السالم(  پیامبر گرامی اسالم و معصومین دیگر)علیهم گراست. كندكه اسالم هم فردگرا و هم جمع دین مشخص می

در عین داشتن رفتارها وحاالتی كامالً فردگرایانه مانند تفکر، تذكر، محاسبه نفس و... دارای شخصیت و رفتاهایی 

آن را باید در متون دینی و سخنان بزرگان اند وسعادت جامعه و رشد و كمال  كامالً جمع گرایانه و اجتماعی بوده

 جستجو كرد .

 محورهای اخالق اجتماعی 

ای  نهج البالغه بی تردید پس از قرآن كریم گرانقدرترین و ارزشمندترین میراث فرهنگی اسالم است. مجموعه
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لی اهلل علیه و كامل برای هدایت فرد و جامعه كه نازالت و صادرات انسانی كامل است كه پس از پیامبر اكرم)ص

هاست. نهج البالغه شفای دردهای روحی بشر و راز هدایت اجتماعی و سیاسی است و  ( واالترین انسانآله و سلم

برای گشودن این دریچه به نور و قدم 0ای به نور و راهی از ملک تا ملکوت است. سازی و دریچه نیز منشور انسان

اند: فوق كالم المخلوق و  ه السالم ( )كه در ارزشمندی آن گفتهگذاشتن در راه ملکوت به كالم حضرت امیر)علی

رویی، عفو و گذشت و وحدت و  دون كالم الخالق( به سفارش و توصیه ایشان به مهرورزی به دیگران، گشاده

 كنیم: برادری اشاره می

 مهرورزی به دیگران  -9

ه مودت و همدلی است كه پرورش نیاز به مهر و محبت در عمق جان آدمی ریشه دارد. روح انسان در سای

كند كه انسان از زندگی خویش لذت ببرد. لذا  كند و عقل حکم می یابد. زندگی با مهربانی زیباتر جلوه می می

و كسی دوستی و مهرورزی، نیمی از عقل است  2؛.« الْعَقْلِ  التَّوَدُّدُ نِصْفُ»فرماید:  حضرت علی)علیه السالم( می

 مهربانی ناتوان است، نشانه بی خردی و نادانی اوست.كه در دوستی كردن و 

 3؛«الْمَوَدَّةُ قَرَابَةٌ مُسْتَفَادَةٌ»كند: امیرمؤمنان دوستی ومهرورزی را نوعی خویشاوندی و رابطه فامیلی معرفی می

های دوستی و محبت آمیز موجود  ای رابطه اگر در جامعه مودت و دوستی نوعی پیوند نزدیک و ثمربخش است.

های اجتماعی نیز تا حدی كاسته خواهد شد. در نهج البالغه، توصیه به محکم كردن رشته الفت و  باشد، از بزه

اند و از  ترین مردم معرفی شده دوستی بسیار سفارش شده و كسانی كه قادر به پیداكردن دوست نیستند، ناتوان

أَعْجَزُ »دهند: ک سری و خودخواهی از دست میاند با سب تر كسانی هستند كه دوستی را كه یافته آن ها ناتوان

ترین مردم كسی  ناتوان 4؛« مَنْ عَجَزَ عَنِ اکْتِسَابِ الْإِخْوَانِ وَ أَعْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَیَّعَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُم  النَّاسِ

كه به دست آورده از تر از او كسی است كه دوستی را  است كه از به دست آوردن برادران ناتوان باشد و ناتوان

دهند كه به كار بستن آن  حضرت راه كارهایی را برای چگونگی معاشرت با عموم مردم ارائه میدست بدهد.

مُخَالَطَةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا   خَالِطُوا النَّاسَ»:فرماید ترین مردم باشد؛ می تواند مانع از این شود كه انسان ناتوان می

با مردم چنان آمیزش داشته باشید كه اگر مردید در مرگ شما  5؛« نْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَیْکُمبَکَوْا عَلَیْکُمْ وَ إِ

 مند و متمایل باشند. بگریند و در موقع زنده بودنتان به شما عالقه
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 سعدی نیز در این باره سروده است:

 0چو مردی نه بر گور نفرین كنند   كنند           زی كه ذكرت به تحسین  چنان

 خوشرویی و گشاده رویی -2

ای باز و خندان و  های اجتماعی داشتن چهره های و سفارشات نهج البالغه در تعامالت و معاشرت یکی از توصیه

تر  رفتار بامحبت است. گشاده رویی چیزی است كه باعث تقویت دوستی و مودت شده و ریشه دوستی را محکم

خوشرویی وسیله دوست یابی  2؛«الْبَشَاشَةُ حِبَالَةُ الْمَوَدَّةِ»اند: فرموده خواهد كرد. حضرت علی )علیه السالم(

 است.

های اجتماعی باعث محبت شده و در  هایی است كه در معاشرت حسن خلق و گشاده رویی از جمله ویژگی

حق است. تأثیر سخن اثری عجیب دارد. به همین دلیل خداوند پیامبران خود را كه وظیفه آنان دعوت به سوی 

رو و خوش اخالق قرار داد، تا بهتر بتوانند در مردم تأثیر بگذارند و آنان را شیفته خود  خو و گشاده هایی نرم انسان

كند و با  انسانی كه خوش روست، دوستان بسیاری پیدا می ساخته و از سرچشمه هدایت سیرابشان سازند.

داشتن دوستان زیاد حتی در مصائب و مشکالت نیز جایی برای تنهایی و افسردگی و عدم امنیت روانی نیست. 

برترین خویشاوندی و حسب و نسب خوش رویی  3؛« حُسْنُ الْخُلُق  الْحَسَبِ  وَ أَکْرَمَ»اند:  امیرمؤمنان علی فرموده

 و حسن خلق است. 

ترین ناراحتی نباید دیگران را آزرده خاطر كند،  ها را داشته باشد و با كوچک ها و مصیبت انسان باید تحمل رنج

كند و شاد كردن دیگران از كارهایی است كه  چهره بشاش و خندان ، شادی و نشاط را به مخاطبان هدیه می

مَا مِنْ أَحَدٍ   الْأَصْوَاتَ  سَمْعُهُ  فَوَالَّذِی وَسِعَ»فرماید: میل میموجب رضایت خداوند است. امیرمؤمنان خطاب به ك

شنود هر  سوگند به خدایی كه تمام صداها را می 4؛«أَوْدَعَ قَلْباً سُرُوراً إِلَّا وَ خَلَقَ اللَّهُ لَهُ مِنْ ذَلِکَ السُّرُورِ لُطْفا

  دهد. قرار می كس دلی را شاد كند، خداوند از آن شادی لطفی برای او

شود، بلکه غیر آنان نیز اگر این  ارزشی كه اسالم برای انسان خوش رفتار قائل است، تنها به مؤمنان محدود نمی

 السالم( لیهمع)شوند. به هر حال آنچه كه ازكالم معصومین  مند می مزایای ارزشی آن بهره فضیلت را دارا باشند، از
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های مثبت زندگی هیچ چیز گرانقدرتر از حسن خلق  وجودی انسان و جنبه آید، در میزان سنجش بین ابعاد برمی

 نیست.

 عفو و گذشت -2

انسان همیشه گرفتار كشمکش و نزاع بین نیروهای درونی خویش است. از یک سو غرایز حیوانی او را به سمت 

كند. این نزاع و كشمکش  میكشاند و از سویی دیگر تمایالت عالی انسان او را به سمتی دیگر هدایت  و جهتی می

 گوید: همواره در انسان وجود دارد. مولوی در این باره می

 0ها یا بگــــذرد یا بشکند كشتی در این گرداب    این سو كشان سوی خوشان وان سو كشان با ناخوشان 

نا به داشتن ابعاد مختلف زند. انسانی را كه ب شود كه از او سرمی این نزاع درونی نهایتاً منجز به رفتار و كاری می

توان جز با عفو و گذشت و مدارا به صراط مستقیم راهنمایی نمود.  اش لغزنده و لغزشکار است، نمی وجودی

اگر باید  2؛« بِالْإِحْسَانِ إِلَیْهِ وَ ارْدُدْ شَرَّهُ بِالْإِنْعَامِ عَلَیْه  أَخَاکَ  عَاتِبْ»فرمایند: حضرت علی)علیه السالم( می

 برادرت را عتاب و سرزنش كنی، با خوبی كردن به او، او را سرزنش كن و شر او را با نیکی كردن به او جواب بده.

توان در عمل و سخن  سرزنش كردن ما را به نتیجه مطلوب نخواهد رساند. برای رسیدن به نتیجه مطلوب می

كند و ما را به هدفمان كه همان  شتر به سمت ما جلب مینیکی و بخشش كرد، زیرا این كار عواطف او را بی به او

  فاعفوا أال تحبّون»:فرمایند امام علی )علیه السالم( می كند. تر می زدیکن بردن خطا و اشتباه و شر اوست، ناز بی

 از خطاهای دیگران درگذرید، آیا شما دوست ندارید كه خداوند از خطاهای شما بگذرد؟ 3؛« یغفر اللَّه  أن

گذشت یکی از اصول اساسی در هنگام برخورد با لغزش از طرف دیگران است. چشم پوشی از خطاهای دیگران 

یَعفُو »به عنوان یک ارزش برتر در نهج البالغه مطرح شده است. امام علی در بیان ویژگی متقین فرموده است:

دهند(. آنان با بزرگواری و  عفو گذشت قرار می شوند آنها را مورد )متقین وقتی مورد ستم واقع می 4؛«عَمَّن ظَلَمَهُ

دهند. )البته عفو و گذشت در هنگامی كه حق شخصی آنان  عفو و گذشت به آنان درس كرامت و اخالق می

پایمال شده باشد(.اگر عفو و گذشت در جامعه و در برخوردهای اجتماعی ملکه وجود افراد شود، بركات فراوانی را 

 آورد. ایی از عقوبت اخروی، عزت دنیا و آخرت و... به دنبال میهم چون نصرت الهی، ره

 وحدت و برادری -4
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ای به عوامل متعددی بستگی دارد كه با تقویت هر یک از عوامل راهیابی به هدف  پیشرفت در هر جامعه

است هایی  تر می شود. یکی از عوامل اساسی پیشرفت جامعه وحدت و برادری است. تفرقه یکی از آسیب آسان

اهمیت صلح و آشتی در بین مردم جامعه به حدی است  شود. كه موجب هالكت و از بین رفتن یک جامعه می

دانند.  كه پیامبراكرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم ( تالش در راه ایجاد وحدت را از یک سال نماز و روزه برتر می

أُوصِیکُمَا وَ »فرمایند: ین )علیهم السالم(  میحضرت علی )علیه السالم( در وصیتشان به امام حسن و امام حس

کُمَا وَ أَهْلِی وَ مَنْ بَلَغَهُ کِتَابِی بِتَقْوَى اللَّهِ وَ نَظْمِ أَمْرِکُمْ وَ صَلَاحِ ذَاتِ بَیْنِکُمْ فَإِنِّی سَمِعْتُ جَدَّ  وَلَدِی  جَمِیعَ

  9؛« الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامیَقُولُ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَیْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ 

رسد به تقوای الهی و  كنم شما را و تمام فرزندانم و خاندانم را و كسانی كه این وصیت به آن ها می سفارش می

نظم در امور زندگی و ایجاد صلح و آشتی در میان خودتان، زیرا من از جد شما پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و 

خیر و سعادت اری صلح و آشتی بین مردم از نماز و روزه یک سال برتر است.سلم( شنیدم كه فرمودند برقر

جامعه در گرو اتحاد و برادری است. خداوند در نتیجه اختالف و تفرقه هیچ خیر و خوبی به كسی نخواهد داد. 

ترین  تواند به عزت و سربلندی برسد. مفصل جامعه اسالمی تنها و تنها در سایه وحدت و برادری و اتحاد می

ها را به عبرت گیری از روزگار و حاالت گذشتگان  خطبه در این زمینه خطبه قاصعه است. ، امام مردم همه زمان

قَبْلَکُمْ مِنَ الْمَثُلَاتِ بِسُوءِ الْأَفْعَالِ وَ ذَمِیمِ الْأَعْمَالِ   بِالْأُمَمِ  وَ احْذَرُوا مَا نَزَلَ»:فرماید خواند و می فرا می

از كیفرهایی كه بر اثر كردار بد و كارهای  2؛«ا فِی الْخَیْرِ وَ الشَّرِّ أَحْوَالَهُمْ وَ احْذَرُوا أَنْ تَکُونُوا أَمْثَالَهُمْفَتَذَکَّرُو

ها به یاد  ها و سختی های پیشین فرود آمد، خود را حفظ كنید و حاالت گذشتگان را در خوبی ناپسند بر امت

شید.بنابراین عقل سلیم حکم می كند كه برای انجام فعالیت و به سرانجام آورید و بترسید كه همانند آنان با

رساندن امور،به شخص كار دان و عالم و آگاهی مراجعه نموده و دستور العمل و راه كار را از او طلب كنیم . 

ی باید حسن خلق ، مهر ورزی ، وحدت و برادری ، مودت و دوستی و ... از محور های است كه در اخالق اجتماع

مدنظر قرار گیرند.و برای دستیابی و بهره گیری بهتر از این محور ها، می توان از كلمات مولی متقیان و 

 معصومین استفاده نمود تا اجتماعی با خصوصیات اولیاء خدا را رقم زد.

تصور شهر بدیهی است از نکات چشمگیر چنین اجتماعی ، جمال یا زیبایی رفتار افراد آن جامعه خواهد بود . 

یا جامعه ای كه محور كلیه برخوردها و تعامالت شهروندان آن، مهرورزی خوشرویی، گذشت و برادری باشد تصور 
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جامعه ای ایده آل و با نشاط خواهد بود شهروندی كه با لبخند از خطای همشهری خود می گذرد و برای رفع 

با تمام افراد جامعه احساس تعلق و برادری دارد مشکالت و نیاز سایر شهروندان با مهرورزی اقدام می كند و 

 شهروندی جامعه ایده آل علوی خواهد بود.
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 فت در سیره)عملی و نظری(امام علی)علیه السالم(أجایگاه ر

 دكتر زهرا شیخوند

 فتأتعریف ر

اصطالح می توان این واژه را به .اما در 0«نرمخویی ومهربانی »فت در لغت به این معنا آمده است:أواژه ر     

 و مذهب تعبیر نمود؛قومیت  نژاد، معنای برخورد عاطفی و احترام آمیز با انسان بدون در نظر گرفتن رنگ،

برخوردی كه تبعیض آمیز نبوده و تنها به انسان از آن حیث كه مخلوق احسن خدا بوده و دارای حقوق مدنی و 

محبت و  افت در مفهوم اصلی خود هر نوع خوش اخالقی و مهربانی،پس ر می نگرد. انسانی خاص خود است،

 دوستی و مهرورزی را شامل می شود كه بر پایه ی چنین دیدگاهی هرگونه مناسبات اجتماعی را شامل شده،

اسالمی و مدنی بوده و در آن انسانها تنها از آن حیث كه  مناسباتی كه بر پایه ی ارزشها و هنجارهای دینی،

فت را می توان یک اصل أبنابراین ر بوده و دارای حقوقی هستند مورد احترام و تکریم واقع می شوند.انسان 

 اخالقی و دینی به تخصیص بهینه منابع و امکانات جهت استفاده همگان از این امکانات و لوازم به حساب آورد.

 جامعه ی امروز و فرهنگ رافت

مهر و محبت و  یی زیست می كرد كه در همان فضا نیز دوستی،انسان در فضا در گذشته ای نه چندان دور،

مهرورزی را جستجو كرده و به نیازهای اساسی هستی خود پاسخ داده و آن را تحقق می بخشید و همه آن 

امروزه به پدیده ای پیچیده و دشوار بدل گشته و موجب استفاده اغراق آمیز  سادگی ها و طبیعی زیستن ها،

      2برقراری روابط اجتماعی شده است. ازتکنولوژی بجای

محبت و یکرنگی كمرنگ تر  رافت و مهرورزی، و دنیای ماشینها، با گسترش بیشتر فضای سایبری)مجازی(

ها و  از بین میرود و رباط های تخیلی نیز می بینیم، چنانکه درفیلم زیادی، بسیار شده است و احساسات تاحد

 می شود.ها،جایگزین عواطف بشری  ماشین

در چنین وضعیتی هنگامی كه سنت،فرهنگ و ارزش های اخالقی و انسانی معنای خود را از دست بدهند و     

فرد باید بگونه ای دیگر،جهانی معنادار را برای  دیگر وجود نداشته باشند تا روابط انسانی را تعریف و تعیین كنند،

هنری است كه انسان مدرن  ی توان گفت رافت و محبت،تداومِ هستی خویش بیافریند و در همین جا است كه م

 در آفرینش و حفظ آن ناكام مانده است.

 جایگاه و اهمیت رافت در متون دینی 
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در دین  -محبت و رافت -این مساله برخالف وضعیت رافت در جامعه ی امروز كه پیشتر نیز بدان اشاره شد،    

اما با كلمات و  ین واژه به طور مستقیم در قرآن به كار نرفته است،هرچند ا و منابع دینی جایگاه ویژه ای دارد.

به انحای گوناگون در سراسر این كتاب آسمانی  واژه هایی كه مترادف با این مفهوم و رساننده معنای آن باشد،

انگونه هم مهربانی و رافت در حقیقت مایه ی قوام و برپایی جامعه ی انسانی است؛ از دیدگاه اسالم، هویداست.

بی معنا ساختن زیبایی های زندگی را نیز  عالوه بر متالشی كردن نظام اجتماعی بشری، -رافت -كه نبودن آن

احساس نیاز به این پیوند و رابطه  چرا كه آن كس كه انسان را برای زندگی اجتماعی آفرید، به همراه دارد؛

 (می فرماید:لی اهلل وعلیه و آله و سلمیامبراسالم)صكه پ ضروری را نیز در نهاد او به امانت گذاشته است. چنان

 0«.به همه ی اهل زمین محبت كنید تا خدا به شما محبت نماید ورزد، خدای مهربان به مهرورزان مهر می»

 عوامل زمینه ساز رافت    

مقام عضو های اجتماعی و به عبارتی با مردم می گذراند و در  انسان بخش عمده زندگی خود را در گروه     

یا در مقام یک شهروند و فردی از  دینی و قومی، خانواده یا همسایه یا عضو یک گروه خاص اجتماعی،اقتصادی،

جهت  رشد و اعتالی این كوچکترین هسته جامعه، با دیگر همنوعان خود در ارتباط و كنش متقابل است. ملت،

اخالقی در گرو عوامل و زمینه های سازنده ای است تعالی و تکامل و بهزیستی و نیز پیاده نمودن فضایل واالی 

كه ابتدا خود فرد ملزم به رعایت آنهاست. مهم ترین عوامل و زمینه های سازنده ساختار كلی رافت در شخصیت 

 آدمی عبارتست از:

 یاد خدا . أ

خاطر داشته باشد به این معناست كه انسان پیوسته خدا را در  یاد خدا كه یک مرتبه ی بلند عرفانی است،     

و او را حاضر و ناظر بر خویش ببیند و در تنهاترین حاالت هم او را از یاد نبرد و در شدائد و مصیبت ها و 

 برخورداریها و نعمت ها،ربوبیت و والیت الهی را فراموش نکند

از  می شود؛ گاه توجه انسان به خداوند به سبب درگیریش در فراز و نشیب های زندگی و غفلت و فراموشی كم

بلکه به دیگران نیز بی توجه شده و حس مهرورزی و مهربانی و محبت و عشق در  رو نه تنها نسبت به خود، این

مانند سنگ یا سخت فهی کالحجاره او اشد قسوه؛...»...وی مشاهده نمی شود و به فرموده ی قرآن كریم:
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و اذکروا اهلل کثیرا لعلکم :»... فرمان می دهد. پس به همین سبب است كه خداوند به همه ی مومنان 0«تر...

 2«و خدا را بسیار یاد كنید تا رستگار شوید تفلحون؛...

 عمل نیک . ب

های معنوی كه در زندگی انسان تاثیر به سزایی دارد و در بوجود آمدن مهربانی و رافت و  از جمله زیبایی     

عمل نیکی كه نه فقط برای  رفتار شایسته است؛ عمل نیک و محبت و نیز رقت و عطوفت كارساز و راهگشاست،

بلکه برای اخالص و در جهت برقراری ارتباط و پیوند قلبی با دیگران در راستای خشنودی  جلب رضایت خلق،

بی تردید به پاكی ظاهر و باطن آدمی كمک می كند و چون  خداوند استوار باشد.تداوم و اصرار بر چنین عملی،

 است،قلب وی را آنچنان مهربان و مهرورز می نماید كه منشاء خیر و بركت می باشد.در جهت ارتباط با حق 

 دوستان شایسته . ت

خوبی و نیکی و » در باب تاثیربرداری انسان از دوستان شایسته و صالح می فرماید: (لیه السالمعلی)ع     

ه تو را به آخرت بخواند و بر انجام درستی و راستی را با معاشرت با صاحبان مغز و خرد روز افزون كنید؛...كسی ك

یاریت دهد او رفیق مهربانی است...پس با حکیمان همنشین باش و با  اموری كه برای آخرتت سودمند است،

 .3«روی گردان بردباران بنشین و از دنیایی كه به آخرت و سعادتت زیان می زند،

 جایگاه رافت و بینش و نگرش علوی )علیه السالم (

 )علیه السالم( ابعاد گوناگون فضایل اخالقی امام علی دانشوران و فرهیختگان ازدیرباز در معرفی و نمایاندن،     

تالشهایی نموده اند و در برداشتن نقاب از چهره ی حقیقی این قضیه كوشیده اند؛حال در این بخش از  ،

كه )علیه السالم(اجتماعی در سیره و كالم علی  نوشتار،تنها به موضوع رافت به عنوان اصلی مهم از اصول اخالق

 كمتر بدان پرداخته شده است،اشاره خواهد شد:

عشق و محبت و رافت و مهربانی به مردم و دگردوستی،سرآمد مکارم )علیه السالم(در سیره وسلوک امام علی   

انی به قدری موثر است كه در ساختن جامعه ی آرم -رافت -و این عامل اخالقی و سجایا و فضایل انسانی است.

امت من تا هنگامیکه »در سیره خویش معتقد بودند كه: )صلی اهلل علیه و آله و سلم( به این فرمایش رسول اكرم

 «یکدیگر را دوست بدارند،به یکدیگر هدیه دهند و امانت داری كنند،سعادتمند خواهند بود
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بر این اصل  )علیه السالم(اخالق اجتماعی امام علیمهربانی و محبت در سیره و اندیشه ی  ضرورت رافت،     

اداره ی مردم و هدایت قلوب آنان  استوار است كه این مساله از اهم ضروریات،بلکه بهترین عامل برای اصالح،

رافت و محبت نسبت »است و با رفتار و كردار خویش جایگاه و اهمیت این آموزه اسالمی را تجلی می بخشند كه:

در سیره ی اخالق  )علیه السالم(.به واقع امام علی0«نیمی از عقل می باشد هار دوستی به آنان،به مردم و اظ

سوگند به خدایی كه »(را باور داشتند كه:لی اهلل علیه و آله و سلماجتماعی خویش این فرمایش رسول اكرم)ص

نه تا به همه مهربانی  فرمود: شود گفتند همه ما مهربانیم، جانم در دست اوست جزانسان مهربان وارد بهشت نمی

 .2«نورزید نمی توان گفت مهربانید

 فت أریشه و منشا ر . ث

دردیدگاه  باشد. می انسانی متخذ ازتوحید -فت نیزهمچون سایر فضایل و ارزش های اخالقیأریشه و منشاء ر

 گون خاک هموار و گونهای از  آنگاه خدای سبحان گزیده»علوی،خداوند یکتا با مهر و محبت انسان را آفرید:

 نهایت درهم آمیخت تا آماده گشت، زار زمین را برگرفت و آب بر آن فرو پاشید و به ناهموار،و حاصل خیز و شوره

آمد با ذهنی جوّال،و  جان آدم را هستی بخشید و انسان در وجود مهربان و نوازشگر روح خدا كالبد بی طلوع

كه كارگزار اوست،و شناختی كه حق را از باطل جدا سازد و  دارد،و ابزاریفکری كار ساز،و اعضایی كه در خدمت 

خون و  گون رنگها را چون سرخی ها و دیگر چیزها را از هم. نیز گونه ها و رنگ بوییدنی ها و نیز چشیدنی

هایی چون  و نرم،و ناسازگاری سیاهی موی در طبیعت وی نهاد،و همانندهایی از یک جنس چون استخوان سخت

.و 3«نی و خوشحالی را بدو بخشیدیآب و آتش،و اخالط ناهمگون چون گرمی و سردی،خشکی وتری،و غمگ

 (و...سایر بزرگان آموخت ؛لی اهلل علیه و آله و سلمسپس مهربانی ومهرورزی را نیز به او از طریق پیامبراكرم)ص

 پس قوانین تشریعی و تکوینی او اقتضای رافت و مهرورزی را دارد.

 (لیه السالمرافت در اخالق اجتماعی امام علی)عمبانی 

هایی  بشر نیازمند آگاهی (صلی اهلل علیه و آله و سلمچون پیامبراكرم))علیه السالم(در بینش امام علی     

است كه روابط زندگی این حیات را با عوالم نامشهود نمایان سازد و در این گستره،طرح و برنامه مخصوص به 

در این وسعت است كه نیاز آدمی به دین مطرح می شود. بنابراین انسان، نیازمند هدایت دین  طلبد. خود را می

نیز از  )علیه السالم(در همه شئون زندگی و از آن جمله اصول و برنامه های اخالقی است و انسان عصر امام علی
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یش مبانی خاصی را در رابطه بر این اساس در اخالق اجتماعی خو )علیه السالم(این امر مستثنی نیست.پس امام

 با رافت در كالم و سیره خویش پی ریزی نموده كه به قرار ذیل است:

o ،عاطفه و مهرورزی  مهربانی، مفهوم محوری در رافت، همانگونه كه در بحث تعریف رافت اشاره شد

نکته  ست.نسبت به مردم در تعیین و تخصیص بهینه استفاده از امکانات و منابع جهت استفاده همگان ا

حقانیت فضیلت اخالق  ءآن است كه مبنا و منشا)علیه السالم(حائز اهمیت در بینش دینی امام علی

همچنین در بینش امام علی كه بینشی قرآنی است  ؛0اجتماعی چون رافت،دستورها و شرایع دینی است

افکار،و هدایت  نیز این اصل به مثابه اصلی اساسی تلقی گشته كه سامان دهنده و جهت بخش قلوب و

 .2كننده انسانها به سمت و سوی بهترین هاست

o تربیت انسان،مقدمه و پیش نیاز هرگونه اصالح است.همانگونه كه رسول خدا وسایرائمه حركت و دعوت 

خود را از تربیت انسانها آغاز نمودند و به جامعه سازی رسیدند.لذا در سیره اخالق اجتماعی امام 

یربنای هرگونه اصالح و تغییر،ابتدا تحول درون انسانهاست كه این خود می تواند نیز ز)علیه السالم(علی

منشا و مبدا تحوالت بیرونی قرار گیرد و نیز عاملی جهت زمینه سازی رافت و مهرورزی نسبت به انسانها 

،كه 3قرار گیرد؛چنانکه ایشان در غالب سخنان ارزشمند خویش با مضامین گوناگون در نهج البالغه

مخصوص خداوند  ستایش»در اصالح و كمال نفس به آن اشاره نموده اند: منایی توام با تربیت است،ت

شده اند  است... از او یاری می جوییم در برابر این نفس هایی كه در انجام دادن آنچه بدان فرمان داده

 «.كندی می ورزند و به سوی آنچه نهی شده اند می شتابند

o مهربانی و مهرورزی در واقع اجرای دستورهای الهی و ائمه معصومین است،لذا از آنجا كه برپایی رافت،

نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛بطوریکه حضرت با )علیه السالم(این مقوله در سیره ی امام علی

تبعیت از سیره نبوی همواره در رافت و مهربانی كردن نسبت به تمام انسانها و حتی حیوانات نیز چون 

با آن شخصیت واال به عذر در پیشگاه پروردگار ایستاده اند.      ر فضایل اخالقی سرآمد وممتاز بودند وسای

پر واضح است كه اینگونه خُلق و روحیه ای عالی ترین و ابتکاری ترین راهی است كه فضائل و از آن 

متوجه لزوم آراسته شدن فت را در روح انسان زنده می كند و او را أجمله فضیلت اخالقی واالیی چون ر

 به این اخالق ارزشمند الهی می نماید.
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 ساحت ها و جلوه های رافت علوی

 عبارتند از: )علیه السالم(مهم ترین ساحت ها و جلوه های رافت در كالم و سیره اخالق اجتماعی امام علی     

o فرهنگی 

طبیعی جامعه را فراهم ساخته و آن را از شرایط حیات  های جامعه، فرهنگ،به مثابه خون جاری در رگ     

آفت پراكنده شدن اعضای خود مصون نگه می دارد و امکان فعالیت را برای تمام قسمت ها و بخش ها فراهم 

سازد.هر فرهنگی كه در طول تاریخ توانسته زمینه ای مناسب برای انسجام جامعه ی خود فراهم سازد و  می

لی تامین نماید،از پویایی مناسبی برخوردار بوده و مداومت و بقای بیشتری حركت آن را به سوی پیشرفت و تعا

ی الگویی مناسب نشان دهد،عوامل دیگر به اقتضای  داشته است و اگر فرهنگ نتواند نقش خویش را با ارائه

و نقش پدیده های فرهنگی را بازی می كنند و هدایت جامعه را بسوی مقاصد خود در دست می گیرند. شرایط،

نقش فرهنگ در جامعه و  -به عنوان یک رهبر اسالمی در سیره و كالم خود به این مساله)علیه السالم(امام علی

 توجه بسیاری داشته و آنچه از ایشان به یادگار مانده گواه بر این امر است. -توسعه رافت فرهنگی

زمام امور مسلمانان را به دست السالم()علیه تاریخ به زیبایی نقل می كند كه آن هنگام كه امیرمومنان علی

بار دیگر با سیره لبریز از رافت خویش به صراحت اعالم فرمودند كه در همه ی امور به روش رسول  گرفت،

من شما را به راه و روش پیامبرتان خواهم برد و به آنچه »(اقتدا خواهم نمود:صلی اهلل علیه و آله و سلماكرم)

اهم كرد.اگر به آنچه می خواهم مستقیم شوید و تن بسپارید از خدا باید یاری فرمان داده شده ام،عمل خو

سیره اخالق 0«جست.بدانید كه موضع من پس از رحلت رسول خدا)ص(چون موضع من در دوران زندگی او است

گواه این است كه ایشان به هیچ كس به دیده ی تحقیرآمیز نمی نگریست و )علیه السالم(اجتماعی امام علی

ی انسانها از یک پدر و مادر و از یک اصل و ریشه اند و دلیلی برای برتری  همواره اندیشه اش این بود كه همه

دلیلی بر مهربانی و رافت افزونتر نسبت به دیگری وجود ندارد مگر به تقوا و  یکی بر دیگری وجود ندارد،

 پرهیزگاری.

ت گرفته است، أبه جامعه ی انسانی یاجامعه ی خدایی نشچنین سیره ای از نگاه امام علی )علیه السالم(     

در واقع  فت نسبت به آنان مایه ی قرب به خدای متعال است وأدر این بینش هرگونه خدمت به انسان و ر

 خاستگاه اصلی حقوق انسانی، همان حقوق الهی است.
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؛چنانکه برای توسعه فرهنگ فت فرهنگی جایگاه و اهمیت خاصی قائل هستندأبرای ر)علیه السالم(امام علی

فت فرهنگی تالش بسیاری نموده اند و در حقیقت با این عمل اصل عدالت اجتماعی را نیز أفت و به عبارتی رأر

هایی كه مربوط به  جاری ساخته و بین این دو رابطه ای دوسویه برقرار نموده است و همه ی امتیازات و نابرابری

ه و در فرهنگ برخاسته از رافت و مهرورزی ایشان،همه برابر و یکسانند حقوق اجتماعی است را منتفی دانست

چراكه همه مخلوق خدایند و پدر و مادر آنها آدم،و آدم نیز از خاک آفریده شده است و تفاوت گذاشتن میان 

رت آنان و مهروزی و مهربانی نسبت به یکی و دیده ی تحقیرآمیز نسبت به دیگری سبب ایجاد عقده و نوعی حقا

را به  ها را برمی انگیزاند و انسانها كند و كینه ها و دشمنی شده و شکاف میان افراد جامعه را عمیق تر می

 .0های جدا و گریزان از یکدیگر تبدیل می كند دسته

o اقتصادی 

های  یکی از آموزه های مهم و اساسی برای پیشرفت و سعادت فرد و اجتماع،اشتغال به كار و فعالیت     

انسان را به تالش مفید و سازنده  مکتب حیات بخش اسالم جهت نیل به اهداف مادی و معنوی، اقتصادی است.

؛انسان بدون كار و كوشش از چیزی بهره ای و ان لیس الانسان اال ما سعی:»...ترغیب می نماید و می فرماید

. همچنین در 3«به حُسن عملکرد اوستارزش هر انسان » نیز می فرمودند: )علیه السالم(. امام علی2«برد نمی

لیس لالنسان بد من طلب معاشهم،فال تدع الطلب؛مردم »...آموزه های اسالمی نیز به این امر مهم اشاره شده:

 .4«ناگریزند در تالش زندگی خویش باشند،پس كوشش در راه كسب مال را رها نکنید

حركت زنبور و تولید  رویش گیاه، باد و رودها، جریان بنابراین گردش زمین،نورافشانی خورشید و ستارگان،

او صانع و  عسل و...همگی افعال خدا و حاصل كار اوست.خداوند روزی می رساند و به آفریده شکل زیبا می دهد؛

خالق است همانگونه كه انسان را به نیکوترین صورت و سیرت آفرینش نمود و او را جانشین خود در زمین قرار 

 .5«لکم خالئف االرضهو الذی جع:»داد

نیز در اخالق اجتماعی سرشار از رافت خویش عالوه بر تشویق مردم به كار )علیه السالم(بنابراین امام علی     

های مناسب برای شکوفایی  در فرصت و فعالیت اقتصادی كه خود نیز عاملی جهت اجرای این امر بودند،

كردند و از این طریق در آنان انگیزه تولید و كسب  سازی مینیروهای درونی و استعدادهای نهفته افراد زمینه 
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درآمد را تقویت می كردند و در دادن امکانات و لوازم اقتصادی موجود درآن زمان با عاطفه و مهربانی كسی را بر 

كسی كه »...دیگری ترجیح نداده و حتی اكثر اوقات جانبدار انسانهای ضعیف نیز بودند و همواره می فرمودند:

خداوند مالی را به او داده است باید فقیر و نادار را مورد احترام قرار دهد...تا ثواب الهی را از این طریق به دست 

 .0«آورد و اینکه توسط این خصلت به شرف مکارم دنیا و فضائل آخرت دست یابد

ود كه ایشان همه دامنه ی رافت و مهرورزیشان بقدری گسترده ب )علیه السالم(در سیره اخالقی امام علی

مالکیت حقیقی هر چیزی  انسانها را در بهره برداری از طبیعت و مواهب آن یکسان می دیدند و معتقد بودند،

بلکه آنچه را در دست دارند و به  ویژه خداوند است و مردم در داشتن ها اصالت ندارند و مالک حقیقی نیستند،

 )علیه السالم(از دیدگاه امام علی.ه دست آنان سپرده شده است ظاهر مالک آن هستند به عنوان امانت و عاریت ب

انسانها در رافت نسبت به هم باید با رویی خوش و گشاده بذل وبخشش نمایند؛خصوصا نسبت به نیازمندان 

وآنهایی كه ازخانواده های بی سرپرست و از كار افتاده می باشند كه دستشان از تمام راههای كسب درآمد كوتاه 

 استشده 

)علیه گذشته از آنکه حاكی از روح متعالی حضرت)علیه السالم(مهربانی و بخشش ها و انفاقهای امام علی رافت،

،انسانی به تمام معنا و كامل را نشان می داد،وسیله ای  بود و صفتی از صفات برجسته ی اخالق اجتماعی السالم(

افراد زیادی را از این طریق به  )علیه السالم(ام علیام بود. )علیه السالم(برای جذب دلهای مردم به اهل بیت

شایسته ی زعامت و رهبری امت هستند.حال  )علیه السالم(سوی حق هدایت كرد و به آنان فهماند كه اهل بیت

بسیار حائز اهمیت و درس  )علیه السالم(ای كه در این كمک ها و بخشش ها در سیر رافت محور امام علی نکته

 ویژگی های منحصر به فردشان است كه عبارتست از: د مورد توجه قرار گیرد،آموز است و بای

چهره )علیه السالم(در كمک نمودن غالبا مخفیانه و پنهانی بود به طوری كه امام)علیه السالم(فت امام علیأ.ر0

تملق و خود را می پوشاند تا از یکسو،فرد مستمند احساس خواری و شرمندگی نکند و از سوی دیگر،روحیه 

 ایجاد نشود.)علیه السالم(در برابر امام چاپلوسی

این عمل را به دست خویش انجام می دهد و از نزدیک با زندگی تهیدستان آشنا )علیه السالم(.امام علی2

شود؛بطوریکه در موارد زیادی با آنان هم غذا شده،این عمل را یک كار افتخار آمیز می داند و حتی همنشین  می

 ا را از خدا طلب می كند.شدن با آنه
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عالوه بر این كه از آنها  با همنشینی و برقراری رابطه ی نزدیک با خانواده های محروم،)علیه السالم(.علی3

از به وجود آمدن روحیه ی رفاه زدگی و تنبلی و در  با شناسایی محرومان واقعی، دلجویی به عمل می آورد،

 نهایت از گداپروری جلوگیری می كرد.

در این امر،نه تنها از آنچه خود دوست داشت و مورد استفاده قرار می داد به محرومان )علیه السالم(مام.ا4

بلکه در موارد زیادی،دیگران را بر خود مقدم داشته و با این كار،در حقیقت به فرمایش آیه ی  بخشید، می

 عمل می كرد. 0«لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون»شریف

o سیاسی 

آنگاه می توان از جامعه و حکومتی انتظار حركت به سوی یک جامعه ی  )علیه السالم(از دیدگاه امام علی     

آرمانی و ایده آل را داشت،كه حاكم آن جامعه خود در مسیر حركت به سمت عدالت همراه با مهرورزی و رافت 

ر فلسفه ی سیاسی خود به انسان به عنوان باشد و در یک كالم،انسانی عادل بر مسند قدرت تکیه زده باشد كه د

موجودی واال نگریسته كه جامعه ی احسن الخالقین را بر تن كرده است و با درک چنین بینشی كارگزارانی را 

فت و مهرورزی در تعامل با مردم برخورد نمایند.پس أهای حساس و كلیدی نهاده كه آنان نیز با ر نیز بر سر پُست

امور سیاسی نیز میان رافت و عدالت رابطه برقرار نموده و از این روست كه در نظام حکومتی در )علیه السالم(علی

در رابطه با رافت سیاسی ترسیم می كند،وجود شخصی عادل بر مسند همه ی امور )علیه السالم(مطلوبی كه امام

قراری عدالت در همه ی بر برترین چیزی كه موجب روشنایی چشم زمامداران می شود،»داند؛و نیز: را واجب می

 .2«دیگران را هدایت می كند امام عادلی است كه خود هدایت شده، سرزمین هاست و برترین بندگان خدا،

در تمام  دوران زندگی بابركت خویش چه پیش و چه  )علیه السالم(نکته حائز اهمیت این است كه امام علی

هرگونه شائبه ظلم  از درنهایت ساده زیستی و به دور اری وپس از دوران امامت در باالترین مرتبه تقوا و پرهیزگ

وستم قرار داشتند و حتی پیوسته از استانداران خویش نیز درخواست می نمودند كه زندگی خود را با ضعفای 

و در لحظه لحظه ی حركاتشان نسبت به مردم دلسوز و مهربان بودند 3نه با مرفهان و برخورداران جامعه بسنجند،

 رافت را به بهترین نحو اجرا می نمودند؛و اصل 

سیاستهای تبعیض آمیز حاكمان ظالم و ستمگر را زیر سوال  (با این روش،لیه السالمدر حقیقت امام علی)ع

زیرا آنان بودند كه هرگز نسبت به مردم و به ویژه محرومان و نیازمندان جامعه هیچگونه توجهی  برد؛ می
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 (لیه السالمسیاست را مورد توجه قرار نمی دادندو این در حالی بود كه علی)ع و به تعبیری اخالق در نداشتند؛

زمامدار »پیوسته مهربانی و مهرورزی و نیز توجه به نیازها و رفع مشکالت مردم را به آنان گوشزد می فرمودند:

ازد و خود را از ایشان به مردم لطف و محبت داشته باشد...و احتیاجات آنان را در اسرع وقت برآورده س باید قلباً

.ایشان با همه ی سختگیری و دقتی كه در 0«دور و پوشیده نگه ندارد و بر مردم به دلیل تالشهایش منت ننهد

امر انتخاب افراد شایسته برای مقامها و مسئولیت های حکومتی و كارگزاران خویش داشت،پس از انتخابشان 

بلکه برای نظارت بر آنان چند مطلب را رعایت  ستند انجام دهند،آنان را به حال خود وانگذاشت كه هر كاری خوا

 كرد:

 .پند و اندرزهای گوناگون به آنان و راهنمایی و نشان دادن خط مشی و شیوه و رفتار كارگزار صالحالف.

پرداخت حقوق كافی و بی نیاز كردن كارگزاران تا چشم طمع به مال مردم نیندوزند و نیازمند نشوند و در ب.

از  كه در قسمتی دیگر چنان اشراف و ثروتمندان قرار نگیرند. زمامداری،زیر سلطه ی قدرتمندان و زورگویان،

)كارگزاران و كارمندانت(  سپس حقوق كافی به آنان» عهدنامه ی مالک اشتر به این مطلب تصریح كرده است:

در اموالی كه زیردست آنها است بی نیاز بده؛زیرا این كار آنها را در اصالح خویش تقویت می كند و از خیانت 

 . 2«سازد می

)یکی از  در نامه ای به مالک بن كعب )علیه السالم(بازرسی كارگزاران و فرمانداران كه حضرت علیج.

 فرمانداران خود(

 .3تشویق و تنبیه كارگزاراند.

 .4حسابرسی كارگزارانه.

 .2نهی از پذیرش هدیهو.

درباره رافت سیاسی در حکومت برای اداره ی امور  )علیه السالم( با توجه به آنچه در سیره و كالم امام علی     

اندیشه ها و نیز سخنان ایشان عمال بیانگر نوعی رحمت و دلسوزی سیاسی نسبت به همگان است  امت گفته شد

      كه در آن هیچگونه  تبعیض و نابرابری راه ندارد.
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 ( بر اخالق اجتماعی جامعهلیه السالمافت امام علی)عآثار ر

آثاری را از خود به یادگار گذاشت كه  روز، ی آن در جامعه )علیه السالم(برخوردهای رافت آمیز امام علی     

 برخی از مهم ترین این آثار عبارتند از:

o رعایت حقوق همگانی 

به همگان آموخت كه عامل جدایی و برتری  رافت خویش، با سیره و كالم سرشار از )علیه السالم(امام علی     

نه قوم و قبیله و نه فقر و ثروت و...بلکه تنها عامل این امر تقوا  نه نژاد، انسانها بر یکدیگر نه زبان است و نه رنگ،

ترام است و بین انسانها هیچ تفاوتی نیست و همگی با هم برابر و برادرند و در جامعه باید به حقوق همگان اح

 گذاشت.

o تحکیم پیوند انسانی 

های  با برخوردهای رافت آمیز خویش همواره با برخوردی احترام آمیز و خردمندانه با گروه )علیه السالم(امام

ی مهم را مدنظر قرار داشتند كه هیچگاه در برخورد خود،به  مختلف مذهبی برخورد می نمود و همواره این مساله

نمی پرداختند و این مساله در لحظات گوناگون  كه بی پایه و بی اساس بود، تحریک احساسات مذهبی هرچند

 .0كامال مشهود است كه از ایشان به یادگارمانده است،

o دفع بالهای آسمانی 

بارها در میان اصحاب و یاران خویش در رابطه با یکی دیگر از آثار مهم این فضیلت  )علیه السالم(امام علی     

فت داشته باشید؛چراكه با وجود أبه یکدیگر مهر و محبت ورزید و با هم ر»انسانی می فرمودند: -اخالقی  واالی

 .2«مومن و بامحبت درجامعه،خداوند بالهای آسمانی را از دیگران دفع میکند افراد

o جذب قلوب و پیوند روحها 

مردم گریزان است،پس به  دلهای»س اخالق اجتماعی خویش معتقد بودند كهأدر ر)علیه السالم(امام علی      

فت را سرلوحه ی برنامه های خویش قرار أپس همواره ر3«كسی روی آورند كه خوشرویی كند و با محبت باشد

ها شده و اعتقاد داشتند كه با بکارگیری  داده و در حقیقت با اجرا نمودن آن سبب جذب قلوب و پیوند روح

 این طریق زیباترین جلوه های عملی ایمان رامشاهده نمود.  رافت میتوان روحها را به یکدیگر پیوند زد و از

o زیبا شدن زندگی 
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فت محورخویش به همگان آموختند كه جامعه ی انسانی و زندگی أبا سیره وسلوک ر)علیه السالم(امام علی     

روح خواهد جامعه ای خشک و بی  اگر مهر و محبت در میان آنها حاكم نباشد، بشر،هرچقدر هم قانونمند باشد،

عواطف  زیرا بخش مهمی از فطریات بشر، بود و زندگی در چنین فضایی جانکاه و طاقت فرسا خواهد شد،

در كنار عدالت و قانون گرایی،احسان به مردم قرار داده شده » است.پس با استناد به قرآن كریم می فرمودند:

فت اسالمی را در رفتارهای فردی أالی متقیان ر.چنان كه مالحظه می شود اگر ما بتوانیم به پیروی از مو0«است

و اجتماعی خود تحقق ببخشیم زمینه پیوند بین آحاد جامعه تقویت شده و شاهد رفتارهای زیبا و قابل تحسین 

 در سطح جامعه خواهیم بود.
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 عدالت از دیدگاه امام علی علیه السالم در عهد نامه مالك اشتر

 نا سوداییمریم صادقی پری و می

بحث اخالق در معارف اسالمی از جایگاهی وسیع برخوردار است. اصول اخالقی از یک سو مؤید عقاید و اركان 

كند.علمای اخالق، عدالت را موازنه  دین است و از سوی دیگر، فلسفه و ضرورت احکام عملی اسالم را تبیین می

تأیید حد وسطای و عدالت برای فضایل آنها را از افراط و  كوشند با تعیین و دانند و می فضائل و رذایل اخالقی می

تفریط مصون نگه دارند. تحقق عدالت چنان جایگاهی دارد كه خداوند در قرآن، هدف تشریع دین و فرستادن 

 رساند. از این بخشد و به اعتدال می از نظر علی )علیه السالم( عدالت به جامعه قوام می داند. پیامبران را در آن می

ی ایشان به مالک  حضرت امیر )علیه السالم( در نامه ترو در این مقاله سعی بر آن شده با تأسی به فرمایشا

 اشتر، به چگونگی بسط عدالت اجتماعی در جامعه بپردازیم.

 مفهوم عدالت

مبنای كند و بر  عدالت در لغت، اصلی است كه به حدّ وسط میان افراط و تفریط و راست و مستقیم داللت می

این اصل، در معنای متعددی آمده است. از جمله: مساوات، حکم به حق، همانندی، هم سنگی، درستی، میزان 

این تعابیر هماهنگی و توازن در اشیاء  بودن و نقیض جور.عدالت به لحاظ مفهومی تعابیر مختلفی دارد یکی از

یف فقهی عدالت عبارت از ملکه نفسانی است گیرد. تعر است كه درمقابل آن ناهماهنگی و عدم تناسب قرار می

های خود به مفهوم عدالت پرداخته و  كه سبب مالزمت تقوی است. استاد شهید مرتضی مطهری نیز در بحث

كند: عدالت نقطه مقابل ظلم است، نقطه مقابل تبعیض است و به عبارت دیگر:  عدالت را این چنین معرفی می

كنند و استعدادهایی كه از خود نشان  هایی كه می خودشان و به حسب فعالیتافراد بشر در دنیا به حسب خلقت 

 كنند،  هایی پیدا می دهند، استحقاق می

 عدالت از منظر قرآن

همانند مسأله توحید در تمام « عدل»ای است كه در اسالم به اهمیت عدالت باشد زیرا مسأله  كمتر مسأله

فردی و اجتماعی،  ای و عملی؛ ان طور كه هیچ یک از مسائل عقیدهاصول و فروع اسالم ریشه دوانده، یعنی هم

« عدل»نیست. همچنین هیچ یک از آن ها را خالی از روح  اخالقی و حقوقی از حقیقت توحید و یگانگی جدا

به عنوان یکی از اصول مذهب و یکی از زیربناهای فکری « عدل»نخواهیم یافت. بنابراین جای تعجب نیست كه 

ترین هدفی كه در تعالیمش دنبال شده، اصالح مجتمع و اصالح عموم  از نظر اسالم مهم 0شناخته شود. مسلمانان

                                        
 .319، ص 4آیت اهلل مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج  -9



 اخالق عملی رد آینه کالم علوی 251
 

 
 

 

 

شری دارد ولیکن از نظر  ها فرد فردند و هر فردی برای خود شخصیتی و خیر و است، چون هر چند انسان

و اصالح اجتماع است. ها دارند یعنی طبیعت مدنیت، سعادت هر شخصی مبتنی بر صالح  طبیعی كه همه انسان

نان چ رسد، به همین دلیل اسالم در اصالح اجتماعی اهتمامی ورزیده كه هیچ نظام غیراسالمی به پایه آن نمی

دهد و عدالت در عمل فردی  دستور به عدل و داد می« 0اَنَّ اهللَ یَأْمَرُ بِالْعَدْلِ وَ االِحْسان»ی  كه خداوند در آیه

ادتت در آن باشد و كاری كه مایه بدبختی است به خاطر پیروی هوای نفس انجام آن است كه كاری كنی كه سع

ندهی و عدالت در مردم و در بین مردم این است كه هر كس رادر جای خود كه به حکم عقل و یا شرع و یا عرف 

ب نمایی و مستحق آن است، قرار دهی، نیکوكار را به خاطر احسانش، احسان كنی و بدكار را به خاطر بدیش عقا

 2حق مظلوم را از ظالم بازستانی و اجرای قانون تبعیض قائل شوی.

 خواهی در نگاه امام علی )علیه السالم( عدالت و عدالت

ای عمومی و فراگیر است كه همه چیز را زیر پوشش  ی امام علی )علیه السالم( عدالت تدبیركننده در اندیشه

ی خویش  شوند و به حقوق شایسته مند می گان به درستی بهرهی آن هم آورد و در سایه خود به سامان می

هم چنان كه  دانند. و عدالت را با علی زنده می شناسند رسند، واقعیت این است كه علی را غالباً با عدلش می می

ای در برابر شخصیت اقیانوس علی )علیه السالم( است و هر  شود، قطره هر انسان نیک و با فضیلتی كه یافت می

ای در برابر عدل علی )علیه السالم( است. پس به جاست كه عدالت و  شود ذره عدلی كه در جهان گسترده می

علی را واژگانی قرین و جداناشدنی بدانیم و ارزش و ماهیت هر كدام را با دیگری بشناسیم و بشناسانیم. از نظر 

رساند و سالمت، آسایش و  به اعتدال می بخشد و علی )علیه السالم( عدالت اصلی است كه جامعه را قوام می

 «ای فراگیر است. :عدالت تدبیركننده3وَالْعَدْلُ سَائِسُ عام»كند:  آرامش آن را تضمین می

گمان  داند و بی خواهی را از هر كار نیک و هر تالش در راه خدا، برتر و واالتر می  امام علی )علیه السالم(، عدالت

ی آن  خواهی بنگرد، بیشترین تالش را در راه عدالت و تحقق همه جانبه التاگر كسی چنین به عدالت و عد

خواهد كرد. علی ابن ابیطالب )علیه السالم( خود چنین بود و چنین كرد. او عدالت را بنیاد اصلی زندگی آدمیان 

: عدالت 4وی اَساسْاَلْعَدْلُ اَقْ»های آن حضرت آمده است:  بنیاد است. در آموزه دید كه بدون آن همه چیز بی می

 «ترین بنیاد است. محکم
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 پیوند عدالت و اخالق

عدالت در نگاه امیرالمؤمنان عدالتی اخالقی است، به این معنا كه  در راه و رسم عدالت علی )علیه السالم( 

 امیرالمؤمنان علی )علیه السالم( حیات هر چیز را در گرو عدالت معرفی كرده و شود. شکنی یافت نمی اخالق

ی اجزاء و ساختار و جهت آن اخالقی  ها دانسته است، البته عدالتی كه همه عدالت را محوركلیه اقدامات و برنامه

خواند، آن را از هر سو با تعلیمات اخالقی معنا  . از این روست كه چون مالک اشتر را به برپایی عدالت می0است

گمان بهترین  بی رَّةِ عَیْنِ الْوالةِ اسْتِقامَةُ الْعَدْلِ فِی الْبَالد؛وَ اِنَّ اَفْضَلَ قُ»فرماید:  بخشد؛ آن گاه كه می می

توصیه اخالقی امام علی )علیه السالم( به مالک  «2روشنایی چشم سرپرستان، پایدار شدن عدالت در كشور است.

مهربانی برآنان ای مالک قلبت را مملو از محبت زیردستانت كن و »اشتر در اجرای عدالت نیز جالب توجه است: 

 «3را پوشش برای دل خود گردان، همانند جانور شکاری نباش كه در فرصت به دست آمده آنان را از هم بدری!

 عدالت اجتماعی 

یابد. اگر اجتماع انسانی بخواهد كه برقرار و پایدار  حقیقت عدالت در بعد اصلی آن در روابط اجتماعی نمود می

هر چیز در آن به قدر الزم، نه به قدر مساوی وجود داشته باشد، یک اجتماع  باشد، باید متعادل باشد؛ یعنی

متعادل به كارهای فراوان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، قضایی، تربیتی احتیاج دارد و این كارها باید 

شود،  موار نمیتا زمانی كه عدالت در ساز و كار اجتماعی ظهور نیابد، راه تحقق آن ه4میان افراد تقسیم شود.

گراست. امام علی )علیه السالم(  ای عدالت های عدالت فردی در گرو سازماندهی جامعه چنان كه برترین شاخصه

؛ عدل مایه قوام 2العدل قوام الرعیة»فرماید:  كند و می عدالت اجتماعی را مؤید زینت و قوام جامعه معرفی می

 «ی حیات جامعه است. عدالت مایه ؛6العدل حیاة»رماید: ف و در جای دیگر در همین خصوص می« جامعه است.

ی امام به مالک اشتر قابل تأمل  دیدگاه علی بن ابیطالب )علیه السالم( در خصوص عدالت اجتماعی درعهدنامه

ما بِبَعْضٍ، وَ وَ اعْلَمْ اَنَّ الرَّعِیَّةَ طَبَقاتٌ الیَصْلُحُ بَعْضُها اِنَّ»فرماید:  در جایی از این عهدنامه حضرت می است.

باشند كه اصالح هر یک جز با دیگری  های گوناگونی می ؛ ای مالک بدان! مردم از گروه7الغِنَی بِبَعْضِها عَنْ بَعْضٍ
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از منظر حضرت علی )علیه السالم( آن اصلی كه  «نیاز نیست. ها از گروه دیگر بی امکان ندارد، و هیچ یک از گروه

حفظ كند و همه اقشار جامعه را راضی نگه دارد و به پیکر اجتماع سالمت و به روح تواند تعادل اجتماعی را  می

 اجتماع آرامش بخشد، عدالت است: 

 رعایت حقوق شهروندی

در جامعه اسالمی امکان استفاده و برخورداری از حقوق شهروندی برای تمام شهروندان وجود دارد و در این 

به مالک  23ی  ر قشر كه باشد وجود ندارد. در نهج البالغه خصوصاً نامهزمینه هیچ تفاوتی میان شهروندان از ه

ی  های آن حضرت به مالک اشتر درباره ای به این امر تأكید فرموده است. در سفارش اشتر، حضرت با نگاه ویژه

ش با تو تو هستند و دسته دیگر در آفرین  ای برادر دینی اند: دسته پس آن ها دو دسته»شهروندان آمده است: 

نگرش حضرت به شهروندی و حقوق و تعهدات مربوط به آن ناشی از مبانی و نگرش توحیدی است. «0همانند.

ی  امام قائل به احساس تعلق خاطر و مسئولیت عمیق شهروندان در قبال اجتماع و نظام اجتماعی است. در مقوله

ی اجتماع خوانده،و نیز آن  فعال در عرصهنوع شهروندی، امام علی )علیه السالم( شهروندان را به مشاركت 

ما عمرت البلدان »فرماید:  كند و می ورزی را موجب عمران و آبادی معرفی می حضرت در كالم دیگری عدالت

 «شود. ورزی، موجب عمران و آبادی نمی ؛ هیچ چیز مانند عدالت2بمثل العدل

شهر ایمانی علی ابن ابیطالب )علیه السالم( سعی عنایت امام به امور محرومان، گویای این واقعیت است كه در 

ها در جامعه فراهم شود. چنان كه حضرت در عهدنامه مالک اشتر  می شود فضای فراخناكی برای ترمیم آسیب

ای ندارند ]عبارتند[ از  فرماید: پس خدا را! خدا را! در خصوص طبقات پائین و محروم جامعه، كه هیچ چاره می

داری كرده، و  ی محروم گروهی خویشتن ندان، گرفتاران و دردمندان، همانا در این طبقهگیران، نیازم زمین

دارند، پس برای خدا پاسدار حقی باش كه خداوند برای این طبقه معین فرموده  گروهی به گدایی دست نیاز برمی

 3ت پایین اختصاص ده.های غنیمتی اسالم را در هر شهری به طبقا المال، و بخشی از  زمین است. بخشی از بیت

بنابراین عدالت و انصاف موضوعی هستند كه همه افراد جامعه دوست دارند در هر جامعه ای كه زندگی 

و ضوابط او مقررات بر روابط غلبه  نابرابری رنگ ببازد ، شایستگی ها مورد توجه قرار گیرد كنند ،تبعیض و می

قوام و حیات جامعه معرفی می كند و اجرای عدالت را سبب عمران و مایه  ( عدالت رالیه السالمكند، امام علی )ع

 آبادی جامعه می داند.
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 های اخالقی و رفتاری شهروند مطلوب از دیدگاه آیات و روایات ویژگی

 سمیه صحت مند

انسان موجودی است اجتماعی و ادامه زندگی به صورت انفرادی، برای او تقریباً غیرممکن است. به محض تولد 

با دریافت نخستین احساس، در رابطه با دیگران قرار می گیرد. منتها این دیگران در ابتدا محدودند و شامل و 

امروزه زندگی از نوع شهری نیاز می شود.  وگروه كوچک خانواده است و بعداً با گروههای بزرگ و بزرگتر رو به ر

ه، كوتاهی و نادیده گرفتن قوانین و آداب ت خاص خود دارد و هرگونه وقف به قوانین، ارتباطات و تعامال

یمات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  ها و نامال ها، خشونت شهرنشینی و رعایت نکردن حقوق دیگران، تنش

ها را داشته و  زند. افراد حتی در درون خانه خود هم باید با نوع رفتار خود مراعات همسایه بسیاری را دامن می

یکی از بسترهای الزم برای رشد و پرورش صفات و رفتارهای اخالقی، محیط سالم  بگذارند. به حقوق آنها احترام 

و فرهنگ خوب جامعه است. چرا كه وضع محیط اجتماعى انسان ها اثر زیادی در روحیات و اعمال آنها دارد و 

اعد، موجب رشد محیط مسانسان بسیارى از صفات و رفتارهای خود را از محیط و فرهنگ حاكم كسب می كند. 

 0 .سازدمی و الگوهای مناسبی برای شخصیت وی فراهم  شدهو شکوفایی رفتار فرد 

های بشری را  آل ها وایده ترین دین الهی در درون خود تمام قواعد، سنت به عنوان آخرین و كاملنیز م  اسال

از آغاز  چنانکه بشری باشد.و جامعه   تواند پاسخگوی تمامی نیازهای اساسی انسان بدین معنا كه می ،دارد

به تدریج اصول  (وسلم حضرت محمد)صلی اهلل علیه وآلهپیامبر گرامی  هوسیل به ،پیدایش خود در سرزمین حجاز

 است.  و شرایط مشخص و معینی را برای محل زیست انسان تعیین و بیان كرده

نیست. قدمت و اهمیت شهرنشینی،  شهر و شهرنشینی در تاریخ پر فراز و نشیب زندگی انسان پدیده تازه ای

اندیشمندان همه قرون و اعصار را بر آن داشته است تا بر جنبه های مختلف جسم و روح شهر درنگ كنند و 

بکوشند تا قانونمندی های زندگی شهری را دریابند و بر پایه یافته های خود به طراحی و برنامه ریزی شهری 

 2دست یازند.

های گوناگون به  نقاط عالم، تعدادی از دانشمندان نیز در دوره ءمتعدد در اقصا همگام با پیدایش شهرهای

های شهر پرداخته و از خود  و شاخصگی ها  تحقیق و تتبع در وجوه مختلف زندگی شهری و تبیین شرایط، ویژ

 اند. برجای نهاده قدری نیز آثار گران

                                        
9 http://anthropology.ir 

 www.Tebyan.netشهر و شهروند،  2
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خورده و از آنجا كه فرهنگ هر مرز و بوم ناشی  با مفهوم فرهنگ هر جامعه گره شهروندی مقوله ای است كه

 فرهنگ هر ،های اجتماعی، فضای سیاسی و وضعیت اقتصادی آن جامعه است قلمرو اساسی فعالیت از سه

در قرن بیستم به تدریج مفهوم  د.منحصر بفرد و هر فرهنگی نیز شهروند ویژه خود را می طلب جامعه ای كامالً

ه حقوق شهروندی داد. حقوقی كه عبارت بودند از حق دسترسی مردم به مجموعه حقوق اجتماعی جای خود را ب

بیمه و مزایای بازنشستگی   ای از منافع عمومی كه دولت در اموری چون بهداشت، آموزش و پرورش، فزاینده

 0ساخت. فراهم می

به معنای  "بلد"و  "مدینه"در آیات گوناگون از لغات  در كتاب آسمانی اسالم یعنی قرآن مجید نیز به دفعات و

استفاده و اسامی مذكور بارها ذكر شده و افزون بر آن در آیات و احادیث به جای مانده از امامان  "شهر"

آنچه به عنوان حق الناس در و ( همواره شهرنشینی مورد مدح و ستایش قرار گرفته است. لیهم السالممعصوم)ع

 .استمطرح است ناظر به همین امر  حقوق اسالم

دین مبین اسالم در این رابطه مباحث و موضوعات گسترده ای دارد. و قرآن كریم و سیره پیامبر اكرم)صلی اهلل 

علیه وآله( و ائمه اطهار)علیهم السالم( در قالب آموزه های قرآنی و حدیثی، راهکارهایی را برای بهتر زیستن و 

فراروی مسلمانان قرار داده، بلکه الگو و نمونه واالیی است  برقراری روابط اجتماعی موثر و كمال یافته، نه تنها

 برای تمام افراد بشر و ویژگی ها و خصوصیات شهروند مطلوب را تبیین می نماید

اگر فرهنگ یک جامعه بر محور فضائل دور بزند، زمینه بسیار مناسبى براى پرورش صفات عالى انسانى و 

سازد و اگر بر محور رذائل اخالقى دور بزند، افراد محیط را كامالً آماده تهذیب نفوس و تربیت اخالقی فراهم مى 

بنابراین 2پذیرش رذائل مى سازد و چه بسا بیشتر مردم آن محیط تحت تاثیر آن فرهنگ نادرست قرار بگیرند.

و اثرگذار اراده اجتماعی انسان از بسترهای اجتماعی اثر خواهد پذیرفت و اجتماع، بر عملکرد انسان و اخالق ا

 است.

مفاد قانونى و اجرایى و قضایى آن ذكر شده،  در مکتب جامع اسالم، نه فقط جزئیات تشکیل مدینه فاضله و

تر اینکه ضمانت موفقیت او در مرحله  مهم .بلکه هویت كامل مجرى تواناى این طرح نیز مشخص گردیده است

 ند خواهد بود.یید شده و از الطاف الهى در این راستا بهره ماعمل هم ت

                                        
 .151-159، صص2جالمعارف دموکراسی،  ه دایر مارتین، لیپست،9
2 http://shiaha.com 
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رو الزم است ارزش های حاكم بر جامعه اسالمی )آرمان شهر اسالمی ( كامالً تبیین گردد و یا به بیان  از این 

دیگر ویژگی ها و خصوصیات شهروند مطلوب ترسیم شود . در این نوشتار به برخی از این ویژگی ها از نگاه امام 

 اشاره می گردد.( پرداخته شده كه به آنها لیه السالمعلی )ع

 ویژگیهای اخالقی و رفتاری شهروند مطلوب 

 همسایه داری

اما این سخن نه معقول است، نه مشروع. نه با عرف سازگار است، نه  "چهار دیوارى، اختیارى"بعضى مى گویند

مى كند و هركس وارد محدوده خانه و زندگى ا ها را دیوارهاى خانه ها از هم جد با شرع و عقل. گرچه انسان

مى آورد، كه پیوسته با  در "خانواده"خویش مى شود، اما زندگى اجتماعى، افراد جامعه را به صورت اعضاى یک 

اعضاى یک محله در اثر  رفت و آمد، برخورد و تعاون اند و نیازهاى متقابل به یکدیگر دارند. هم در ارتباط،

كنند و تنظیم این روابط نیازمند ضابطه  داشتن منافع مشترک، ناگزیر روابطى برقرار مى برخوردهاى روزانه و

كند و  است. ضوابط قانونى براى حفظ حقوق همسایگان مقرر شده است. حفظ حقوق، نظم را در محله برقرار مى

ترى نیز قابل تحصیل است، مشروط بر آنکه  آورد. ولى نظم و امنیت مطلوب امنیت الزم براى زندگى را پدید مى

 حقوق را به حقوق قانونى محدود نسازیم و براى همسایگان حقوق اخالقى نیز قائل شویم. 

دیده مى شود، یعنى رسیدگى و سركشى به  "تعهدالجیران"یا  "حسن الجوار"در متون دینى چیزى به نام 

زار نرساندن به همسایه و صبورى و تحمل نسبت به آنچه آ چنین همسایگان و داشتن رفتارى نیک با آنان و هم

همسایه تان توقع دارید سازگارى نشان دهند  چنان كه خود شما نیز از سر مى زند. همآن از نامالیمات، از ناحیه 

از سوى  و با اندک چیزى عصبانى نشوند و پرخاش نکنند، خودتان نیز در معرض همین خواسته و انتظار

 همسایگانید. 

تر و  به همان اندازه رابطه ها نزدیک هرچه روحیه دینى و اخوت اسالمى میان افراد جامعه حاكم باشد،

راحت و  مى شوند و در غم و شادى و مى شود و دو همسایه، بازوى یکدیگر صمیمى تر و فاصله ها كمتر و كمتر

ها حالت سردى و كسالت  ندگیضعیف تر باشد، ز هرچه عالیق مذهبى كمرنگ تر و .رنج، شریک هم مى گردند

ها شبیه مى شود، كه نه تنها یک دیوار، بلکه دیوارهاى متعددى میان دو همسایه  مى یابد و به زندگى غربی بار

مى برند، پدید مى آید و همسایه از  محل، یا كسانى كه در یک خیابان یا یک مجتمع مسکونى به سر  و دو هم

باال یا پایین یا خانه روبه رویى بى خبر است. نقش رفتار نیک در همسایگى  همسایه بغلى یا طبقه حال و روزگار

 هاى اجتماعى فراوان است.  الفت پرشکوه و هاى و در ایجاد تجمع
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آنکه همسایگى اش نیکو باشد، »  0«ه یرانِجِ رَثِه کَوارِجَ سنَن حَمَ»مى فرماید:  حضرت على)علیه السالم(

وار الجَ سنُحُ»آمده است:  )علیه السالم( در حدیث دیگرى از امام صادق «همسایگانش روزافزون مى شوند

 «افزاید مى ها را آبادان مى سازد و هم عمرها را خوش همسایگى، هم آبادی» 2«فى االعمار یزیدُ الدیار وَ رُعمُیَ

صیة ها وَنِّإجیرانکم، فاهلل اهلل فى » :نددر واپسین لحظات عمر است كه فرمود این سفارش على)علیه السالم(

خداى را، خداى را، درباره همسایگانتان، كه این وصیت »3«همثُیورِه سَنِّإا ننِّى ظَتِّهم حَبیکم، ما زال یوصى بِنَ

حدى كه گمان كردیم آنان را از  شماست. پیامبر خدا همواره نسبت به همسایگان سفارش مى فرمود، تا پیامبر

تنها به این نیست كه اذیت و رنجى به همسایه نرسانیم. گاهى  "جوار حسن"«ارث برندگان قرار خواهد داد

است. اگر  "حسن همجوارى"ها و نامالیماتى كه از سوى او برایمان پیش مى آید، مصداق این  سختی تحمل 

بله ها مقا در زشتی بخواهیم روابط از هم نگسلد، باید صبور بود و با تحمل، و گرنه، پاسخ بدى را با بدى دادن و

به مثل كردن، نشان حقارت روح و دون همتى است. به عالوه این كار از همه برمى آید. گذشت و تحمل است 

حسن جوار و همسایه خوب بودن، تنها »: ندفرمود مى طلبد. امام كاظم)علیه السالم( بزرگوارى كه اراده و ایمان و

 4«بردبارباشى نرساندن نیست، بلکه آن است كه بر اذیت همسایه صبور و آزار

در هر چیزى حد و مرز و حریمى وجود دارد. وقتى از اندازه گذشت، صفحه برمى گردد و اوضاع، به گونه اى 

دیگر مى شود. تحمل نسبت به آزار و زحمت آفرینى همسایه نیز اینگونه است. گاهى مزاحمت به حدى مى رسد 

، چون خود همسایه مردم آزار، حریم نگه نداشته مى ریزد فرو ها دیگر ها و حرمت كه پایان خط است و حریم

است. محدوده رعایت حقوق همسایگان و داشتن رفتار شایسته، تنها به همسایه دست راست و چپ خانه منحصر 

            طرف است.  ها به تعبیر احادیث، تا مرز چهل همسایه از هر این حقوق و رعایت. نمى شود

هر چهل خانه از هر » :ندسول اكرم)صلى اهلل علیه وآله( نقل مى كند كه فرموداز ر امام صادق)علیه السالم(

عیادت،  سركشى، رسیدگى، احوالپرسى، رفت و آمد، مساعدت و یارى،2«چهار طرف، همسایه محسوب مى شود

فتوت و .. از جمله امورى است كه بر عهده هر همسایه است و اینها نشانه .انفاق و صدقه، رفع نیاز، همدردى و

حق همسایگان آن است كه اگر حاضر باشند، به آنان »: ندجوانمردى است.رسول اعظم)صلى اهلل علیه وآله( فرمود

در هرحال از یاری و كمک به آنان كوتاهی  ،احترام كنی، اگر غایب باشند، شخصیت آنان را محافظت نمایی

                                        
 .41، ص7جعبدالواحدبن محمد، تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم،  9

 .667، ص9، جاصول کافی،  ی ن ی ل ک،  وب ق ع ی  ن دب م ح م 2

 .47نهج البالغه، صبحى صالح، نامه  3

 .667، ص2جاصول کافی، ،  ی ن ی ل ک،  وب ق ع ی  ن دب م ح م 4
 .661ص(، باب )حد الجوار، همان 5
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ات  و اما حق همسایه» اند: مسایه چنین فرمودهحقوق درباره ه هدر رسالنیز  )علیه السالم( امام سجاد0«نکنی

است محافظ اموال او باشى و در مقابلش بزرگش دارى، و چون مظلوم واقع شود یاریش  باین است كه چون غای

پذیرد  اى دانستى بپوشانى، و اگر نصیحت تو را مى هاى او جستجو مکنى، پس اگر از او زشتى كنى، و از پنهانى

گیرى و گناهش  او را نصیحت گویى، و در سختى او را وامگذارى و لغزش او را نادیده به دور از دید مردم

نکته جالب توجه درباره حق همسایگى این است كه حق همسایه 2«ببخشایى و با او بزرگوارانه معاشرت كنى

 ف است. من و مانند آن است و عنوان همسایگى، خود آورنده این حقوق و وظایوافزون بر حق برادر م یچیز

 ذِی الْجارِ وَ الْمَساکینِ وَ  الْیَتامى وَ  الْقُرْبى بِذِی وَ إِحْساناً بِالْوالِدَیْنِ وَ»..خداوند در قرآن كریم می فرماید: 

 احسان مادر و پدر به و»..3..«أَیْمانُکُمْ مَلَکَتْ ما وَ السَّبیلِ ابْنِ وَ بِالْجَنْبِ الصَّاحِبِ وَ الْجُنُبِ الْجارِ وَ  الْقُرْبى

 و مانده راه در و همنشین و بیگانه همسایه و خویش همسایه و مستمندان و یتیمان و خویشاوندان درباره و كنید

القربى  فرماید: مراد از جار ذى عالمه طباطبایى)ره( در تفسیر این آیه كریمه مى(..«كنید نیکى) خود بردگانِ

ى یپاسخگو4اش دور باشد. اى است كه خانه )همسایه اجنبى( همسایههمسایه نزدیک است و مراد از جار الجنب 

امکان  به طور مثالوجود نیاید. ه ها و اعمال منع شده ب نماید كه زمینه ایجاد ناهنجاری به این آیات ایجاب مى

هاى صوتى و یا تجسس از احواالت  مزاحمت مشرف بودن منازل به یکدیگر به حداقل برسد و امکان ایجاد

دعای بیست و ششم صحیفه به رفق و مدارا با همسایگان اختصاص یافته است. در آغاز ران نیز از بین برود. دیگ

خداوندا بر محمد و آل » خواهد كه او را در رعایت حق همسایگان و دوستان همراهی فرماید: دعا امام از خدا می

ق ما معرفت دارند و با دشمنان ما در محمد درود فرست، و مرا در مورد حق همسایگان و دوستانم كه به ح

خداوندا بصیرت آنان را در حق من و معرفتشان را نسبت به فضل من ا، ستیزند به بهترین صورت یاری فرم

 2«من سعادت یابند و من به وسیله آنان سعادتمند شوم بیفزای تا آنان به وسیله

این  ،آنان سعادتمند شوم خواهد كه: من به وسیلهمی)علیه السالم( معصوم است، اما از خدا  نکه امامآبا وجود 

ثر است، و ودرخواست امام در بردارنده این نکته تربیتی است كه روابط اجتماعی سالم در جهت كمال انسان م

ا در رشد و كمال مادی و معنوی و در مسیر تربیت به ن ههای الهی تنظیم شود انسا چنانچه براساس مالک

 انند.رس می یکدیگر یاری
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ولی متاسفانه امروزه شاهد آن هستیم كه این فرهنگ به دست فراموشی سپرده شده است و در آپارتمان ها 

كمتر اتفاق می افتد كه اخالق همسایگی رعایت گردد. تردد پر سر و صدا در راه پله ها، اشغال پاركینگ دیگران، 

 ن امروز با آنها دست به گریبانند.صدای بلند تلویزیون و... همگی از مسایلی هستند كه همسایگا

 آشتی و اصالح میان مردم

به دلیل تفاوت انسان ها در فهم و اندیشه و نیز ناهمسانی آنان در خصلت های درونی و پیوندهای بیرونی، بروز 

اختالف و چالش در زندگی اجتماعی امری طبیعی و گریز ناپذیر است. از اینرو شایسته است در برابر اختالفات 

جبهه نگرفت و واكنش نسنجیده نشان نداد و از برادر و خواهر ایمانی خود كه دارای اندیشه متفاوت است، پیوند 

خشم كنند و  و ى كه از یکدیگر قهرانهر دو نفر مسلم: »می فرماید )صلی اللّه علیه وآله(حضرت رسول 0نگسست.

و هركدام ، روند مى دایره اسالم بیرون از نکنند،با هم صلح و آشتى  سه روز چنین باشند و از هم دورى جویند و

 از حضرت امام جعفر صادق2«شد خواهد زود داخل بهشت قیامت كه ابتدا به صلح و سخن گفتن كند در روز

شوند مگر اینکه یکى از آنها  از یکدیگر جدا نمى هری قهیچ دو مردى از رو»مروى است: ( علیه السالم)

شخصى عرض كرد: آنکه مظلوم است چرا  هر دو مستوجب شوند. بسا كهچه و  گردد. مستوجب لعنت مى

از . كند مىن خواند و ابتدا به كالم او چرا برادر خود را به صلح نمى ،اینکه گردد؟ فرمود: به جهت ىم مستوجب

به نزد  باید است كند، آنکه مظلومر فرمود: هرگاه دو نفر با هم نزاع كنند و یکى از آنها قه شنیدم كه مى پدرم

به  ام، تا نزاع از میان ایشان برطرف شود. كرده است و من ظلم آن دیگرى بیاید و بگوید: اى برادر! تقصیر با من

 3«گیرد ظالم، حق مظلوم را مى عادل است و از درستى كه خدا حاكم

اى بر  فرشته   (وجلعزّ) خداى كه جبرئیل خبر داد مرا»مروى است:  (وآله صلى اهلل علیه) محمداز حضرت 

 طلبد. رسید، كه مردى ایستاده اذن داخل شدن مى اى رفت، تا به در خانه زمین فرو فرستاد، آن فرشته مى

فرشته  ام. گفت: برادر مسلمان من است، براى خدا به دیدن او آمده دارى؟ فرشته گفت: با صاحبخانه چه كار

و  سوى تو : به درستى كه من فرستاده خدایم بهپس آن فرشته به او گفت گفت: نه. ندارى؟ یدیگرر گفت: كا

هر  گوید: مى تعالىی و خدا شد گوید: بهشت از براى تو واجب رساند، و مى تو را سالم مىی تعالی خدا

                                        
 .931، ص9آموزه های اسالمی، جرضا، وطن دوست، فرهنگ روابط اجتماعی در  9
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كرده، بلکه مرا زیارت كرده است و ثواب او بر من  است كه او را زیارتآن مسلمانى كه زیارت مسلمانى كند، نه 

 0«بهشت است

برادری در جامعه ایمانی ایجاب می كند كه رابطه های تیره شده را بهبود بخشیده، فاصله های پیش وظیفه 

محبت در میان  الفت و اگرآمده را كوتاه كرد و دل های جدا شده را پیوندی دوباره و استوارتر از پیش بخشید.

و از این است كه ز بین می رود اخاطر ی ، و گرفتارشده حاصل بسیارى از اسباب فراغت باشد، برادران دینى

 وَ قُلُوبِهِمْ   بَینْ أَلَّفْتَ مَّا جَمِیعًا الْأَرْضِ فىِ مَا أَنفَقْتَ لَوْ»ید: فرما ن می منیودر مقام امتنان بر می تعال خداى

 هایشان دل میان توانستى نمى كردى مى خرج را همه است زمین روى در آنچه گرا»  2« بَیْنهَُم أَلَّفَ اللَّهَ لکِنَّ

: ندفرمود( علیه السالم)حضرت امام جعفر صادق «انداخت الفت آنان میان كه بود خدا ولى كنى، برقرار الفت

 و دارد، اصالح كردن میان مردم است، هرگاه فسادى میان ایشان واقع شود. دوست اى كه آنرا خدا صدقه»

حتی در صورتی كه انسان برای 3«میانشان واقع شودى یایشان به یکدیگر است، چون دورى و جدا نزدیک كردن

ایجاد الفت و محبت و رفع كینه و كدورت، دروغ بگوید و بدین وسیله میان آنها صلح و صفا برقرار كند، دروغ 

اینکه در  مگر نویسند هر دروغى را مى: »ندفرمود (صلى اهلل علیه و آله)حضرت رسول كه نانچحرام نیست.

اصالح حال   به اعتناى پروردگار عالم 4«دروغ بگوید میان دو نفر كه اصالح میان ایشان كندجهاد بوده باشد یا 

تجویز فرموده و آن را افضل صدقات  خصوص مردم تا آن حد است كه دروغ را كه از معاصى عظیمه است در این

 2«مِن عامَة الصَلوةِ وَ الصَومِ إصالحُ ذاتُ البین أفضلَ» فرمودند: (صلى اهلل علیه و آله)پیامبر اكرم قرار داده.

خداوند « آشتی میان دو مسلمان كه با هم قهرند، از همه نمازها و روزه ها )مستحبی( بهتر و با فضیلت تر است»

 پس برادرند، هم با مؤمنان حقیقت در»6« أَخَوَیْکم   بَینْ فَأَصْلِحُواْ إِخْوَةٌ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا»در قرآن می فرماید: 

 «دهید سازش را برادرانتان میان

برخی از مردم به بهانه اینکه از انجام برخی كارهای خیر، زیان و صدمه دیده اند و به عذر اینکه قسم خورده اند 

در چنین اموری دخالت نکنند، از اقدام به اینگونه اعمال خیر، دست نگاه می دارند ولی در ردّ این پندار تنها به 

هرگاه برای اصالح میان دو نفر دعوت شدی به سرعت قدم جلو بگذار و نگو كه »می كنیم: این روایت اكتفا 
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ن امر، یعنی صلح و آشتی دادن میان مردم به اندازه ای مهم است كه ای0«سوگند خورده ام چنین كاری نکنم

از اصحاب خویش  امام صادق)علیه سالم( برای این كار از مال خود سرمایه گذاری كرده و مقداری پول به یکی

می دهد تا هرگاه میان دو نفر از شیعیان، خصومت و اختالفی رخ داد، به وسیله آن پول میان آنها آشتی برقرار 

حال این سوال مطرح می گردد كه این همه تاكید برای برقراری صلح و آشتی میان مردم چرا؟ در پاسخ 2سازد.

یی یک جامعه آنگاه فراهم می شود كه با یکدیگر در كمال صلح و باید اینگونه بیان نمود كه عوامل عظمت و توانا

صفا و صمیمیت بسر برند. ولی اگر اختالف های جزئی حل نشود، به تدریج ریشه عداوت و دشمنی در دل ها 

نفوذ می كند و تشکّل جمعیت را تبدیل به تشتّت می نماید، كه این خود موجب سقوط و بدبختی اجتماع 

 شود. می

 محبت)مهروزی(ابراز 

آدمیزاد، بنده احسان است. به هركس نیکى كنى، او را رام و مطیع خویش مى سازى و به هركس محبت و 

ثر ومهرورزی یکی از زیباترین آموزه های اخالقی است كه نقش سازنده و مای.لطف كنى، قلعه دلش را فتح كرده 

و زیستی را صمیمی كرده و آتش كینه و اختالف در گرایش انسان به حق و عدالت دارد و رابطه های اجتماعی 

، مأنوس است دل های انسان ها بیگانه و نا»د: دنهمچنان كه امام علی)علیه السالم(  فرمو .را فرو می نهند

 3«هركس از راه مهرورزی و محبت وارد شد، با آن الفت می گیرد

شامل خانواده، دوستان و اهل ایمان بود، بلکه ابراز محبت و مهرورزی رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله(  نه تنها 

مخالفین، از اخالق نرم و شفقت آمیز آن بزرگوار بهره مند می شدند. خداوند متعال به شایستگی تمام رسول 

 خویى را تو كه راستى و»  4« عَظِیم خُلُقٍ  لَعَلىَ إِنََّکَ وَ» عزیزش را در قرآن تحسین نموده و می فرماید:

اگر كمی نسبت به یکدیگر محبت داشتیم، در روابطمان انصاف را رعایت می كردیم. چه بسا  شاید«!واالست

  افرادی كه در عین استفاده از اموال عمومی، به آن نیز آسیب وارد كرده و مانع استفاده بهینه دیگران از این امول

ن یادگاری بر در و دیوار شهرها، گردند. كیوسک های خراب تلفن، صندلی های از بین رفته اتوبوس ها، نوشت می

و بسیاری چیزهای دیگر كه هر روز در شهر شاهد آن هستیم، همه و همه نشانه بی محبتی بعضی از شهروندان 

 نسبت به همشهری ها و مسئولین خود می باشد.
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 سپاسگزاری

سپاسگزارى و  در برخوردهاى اجتماعى، یکى از عوامل محبت آفرین و تحکیم روابط، داشتن حالت و روحیه

است. نعمت و احسان هم  "نعمت"و حق شناسى نسبت به مردم است. همواره سپاس و تشکر، در مقابل  قدردانى

و نیکى بر دست آنها جارى مى شود و ما از  یا مستقیما از سوى خدا به ما مى رسد، یا بندگان خدا واسطه خیرند

از این طریق شامل ما  "نعمت الهى"د مى شویم و هاى مردم بهره من مساعدت ها و یاری ها و  نیکوكاری

منافات دارد، بلکه گاهى شکر الهى در سایه تقدیر  "سپاس از مردم"با  "شکر خدا"تصور شود كه نباید گردد.  مى

ها راضى است، بلکه به آن  و تشکر و حق شناسى از مردم تحقق مى پذیرد و خداوند به اینگونه سپاسگزاری

معنوى كه از دیگران به مامى رسد،  هاى مادى و توجه به نعمت ،سپاسگزارى نسبت به مردمدستور مى دهد. در 

كسانى كه در موفقیت علمى، شغلى، ادارى، اقتصادى و  گام نخست پیدایش حالت سپاس نسبت به آنان است.

ها به  ه در گرفتاریآسایش ما بهره اى داشته اند، آنان كه امنیت اجتماعى ما را تامین مى كنند، آنان ك رفاه و

همدردى مى كنند، كارگران، كشاورزان، دامداران، باغبانان،  مان مى شتابند و در مشکالت، با ما كمک

رسانه هاى  ها را فراهم مى سازند، صنعتگران، مخترعان و... كه وسایل زندگى و رفاه انسان تولیدكنندگان،

ها  ارتقاى سطح فکر و دانش و شناخت ما مى كوشند. و... ده گروهى و مراكز اطالع رسانى و چاپ و نشر، كه در

 و صدها شخص و گروه و صنف و نهاد و مركزى كه به نحوى از سوى آنها متنعم و برخوردار مى شویم. 

و ناسپاسى  كندمى  انگیزه تر و مصمم كارشان با قدردانى از زحمات و خدمات تالشگران و خادمان، آنان را در

 ها و مایوس و دلسردشان مى سازد. فرهنگ تقدیر و تشکر و زبان سپاس و حق شناسى از نیکیاز آنان، سست و

نیکوكاران، از تعالیم اسالم و برنامه هاى دینى است و هرچه این فرهنگ در بین مردم رواج یابد، كمکى به توسعه 

 تداوم نیکوكارى و احسان در جامعه است.  خیرات و افزایش و

هایشان سفارش شده و هم از ناسپاسى و قدرنشناسى  هم به سپاس از مردم و خوبی در روایات اسالمى،

( روایت است لیه السالماز حضرت على)ع قلمداد شده اند. "رهزنان خیر"نکوهش شده است و ناسپاسان به عنوان 

نعمت  ه، بربر عهده كسى است كه به او انعام و احسانى شده، اینکه به خوبى و به نحو شایست»: ندكه فرمود

جبران عملى ناتوان بود، با ستایشى شایسته و ثناى  دهنده نیکى كند و نعمت و احسان او را جبران نماید. اگر از

بشناسد و به نعمت دهنده محبت داشته  نیک برخورد كند، اگر از ستایش زبانى هم ناتوان بود، حداقل نعمت را

( نقل شده است: لیه السالماز امام سجاد)ع0«ه آن نعمت نیستنتواند، پس شایست باشد. اگر این را هم ندارد و
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شکرگزارترین شما نسبت به خدا، كسى است كه نسبت به مردم سپاسگزارتر » 0«م للناسِرکُشکُأ م هللِرکُشکُأ»

نیکى كرده و وظیفه اى كه در  در مورد حق كسى كه بر شما "الحقوق هرسال"( در لیه السالمامام سجاد)ع«باشد

حق »2..«تذکر معروفه تشکره وَ نِّإعلیک ف ذی المعروفِ ا حقِّمّأ وَ»او دارید، چنین فرموده است:  برابر

باشى و كار نیک او را یاد كنى و خالصانه بین خود و  كسى كه صاحب نیکى بر توست، این است كه سپاسگزار او

آشکار او را سپاس  كنى در نهان ودعا كنى و گفتار نیک درباره او داشته باشى، اگر چنین  خدایت در حق او

 «گفته اى و اگر هم روزى قدرت بر جبران داشته باشى، نیکى او را جبران كنى

البته وظیفه كسى كه احسان و نیکى به مردم مى كند، آن است كه به خاطر خدا خدمت كند و انتظار پاداش 

مهم بسیار مورد توجه پیامبران، از جمله پیامبر این امر از خدا داشته باشد و قدرنشناسى مردم او را سرد نکند. 

   رَبّ  عَلىَ إِلَّا أَجْرِىَ إِنْ  أَجْرٍ مِنْ عَلَیْهِ أَسَْلُکُمْ مَا وَ»اكرم)صلی اهلل علیه وآله( بوده است كه اعالم نموده اند: 

در «نیست جهانیان پروردگار عهده بر جز من اجر. كنم نمى طلب شما از اجرى ( رسالت) این بر و»3« الْعَالَمِینَ

هاى تو  كسى كه سپاسگزار نیکی»  4«ن ال یشکره لکَمَ عروفِال یزهدنک فى المَ» است:آمده نهج البالغه 

این، یک سوى قضیه است، اما در سوى دیگر  «نیست، تو را در انجام كار معروف و شایسته، بى رغبت نسازد

ها برخوردارمى شوند. مردم اگر با سپاس و تقدیر، اهلیت و  حساناه مردمى قرار دارد كه از خدمات ووظیف

 گردند. شایستگى خود را نشان ندهند، موجب سلب نعمت و موجب منصرف شدن نیکوكاران از عمل خیر مى

با هم مورد عمل قرار گیرد، جامعه رو به  وقتى سپاس از نیکوكار، و نیکى بیشتر به سپاسگزار، در كنار هم و

( در تورات چنین نوشته لیه السالمایثارهاى بزرگتر مى رود. به روایت امام صادق)ع ات بیشتر ونیکوكارى و خدم

نسبت به كسى كه بر تو نعمتى داده، سپاسگزارى كن، و نسبت به كسى كه از تو سپاسگزارى كرده، »است: 

و  نمى یابد. شکر د، دوامسپاس شود، زوال نمى پذیرد و اگر ناسپاسى شو ها احسان و انعام كن، چراكه اگر نعمت

ها،  نرم كننده دل داشتن زبان تقدیر و تشکر، ها و ایمنى از تغییر و دگرگونى است. سپاس، موجب افزایش نعمت

ها  ها و نارسایی چه خوب كه همیشه گله و انتقاد از بدی2«ها و دشمنى هاست افزاینده عواطف و زداینده كدورت

 ها و محاسن اخالقى و عمل خوشرفتاری ها و هم داشته باشیم و از خوبی "نیک بین"و عیوب نکنیم، بلکه چشم 

هاى شایسته دوستان و همکارانمان، خدمتگزاران جامعه، تالشگران زحمت كش و فداكاران گمنام، به هر نحو و 

                                        
 . 948، ص5، جهمیزان الحکممحمد، محمدی ری شهری،  9
 . 422خالق، صمکارم األ،  ی رس طب،  ل ض ف  نب  ن س ح 2

 .911( آیه 26سوره شعراء ) 3
 . 915سالم، حکمت نهج البالغه، فیض اإل 4
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كریم قرآن .ست"اتکثیرخوبى ه"سپاس ازخوبى ها و خوبان،  كه تقدیر و تشکر كنیم، با هر زبانى كه مى توانیم،

 سپاسگزارى واقعاً اگر».. 9«لَشَدِیدٌ عَذَابىِ إِنَّ   کَفَرْتمُ لَئنِ وَ  لَأَزِیدَنَّکُمْ شَکَرْتُمْ لَئنِ..»در این رابطه می فرماید: 

 «بود خواهد سخت من عذاب قطعاً نمایید، ناسپاسى اگر و كرد، خواهم افزون را شما ( نعمت) كنید،

 مدارا

های اخالق اجتماعی در هر جامعه، اصل رفق و مدارا با مردم است، كه موجب قوام و  ترین فضیلت یکی از مهم

در جامعه افرادی پیدا می شوند كه بر اثر دوام مناسبات صحیح اجتماعی و گشاینده مشکالت جامعه است. 

اد غالباً اثر نادانی یا غرض ورزی، پیوسته موجب آزار و اذیت دیگران می شوند. مقابله به مثل با اینگونه افر

معکوس دارد و بر لجاجت و خشونت آنان می افزاید، در حالی كه تحمل و مدارا، تنها راه در امان ماندن از آسیب 

آنان است.در اینکه جامعه باید سرشار از رفق و مدارا باشد و افراد با سختی ها و نامهربانی های یکدیگر بسازند، 

را مانند دیگر خُلقیات اسالمی از آن رو ارزشمند است كه زمینه ای تردیدی نیست. اما باید گفت رفق و مدا

ها، در  رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( به عنوان اسوه كامل انسانرود. مناسب برای سالمت جامعه به شمار می

 بیشترین لطف و محبت را به مردم داشت و خوش برخوردترین و با گذشت ،تمام دوران حیات مبارک خویش

پیامبر اكرم)صلی اهلل علیه وآله( با رعایت این اصل مهم اخالقی اجتماعی . ها نسبت به خلق خدا بود انسانترین 

زیرا ، العرب به وجود آورد هترین تحول فرهنگی را در جزیر ها را مجذوب كرد و بزرگ در كمترین زمان، دل

 پذیر نیست.  مدارا تحقق چنین امر مهمی امکان بدون رفق و

 به دستاوردهای مفید اجتماعی رفق و مدارا، همواره این امر مورد سفارش اولیای الهی بوده است.با توجه 

ها را سهل و راحت  سازد و سختی ها را آسان می مالیمت در امور، دشواری: »فرمودندامام علی)علیه السالم( 

در فرهنگ البته 3.دم داشته باشددانست كه بیشترین مدارا را با مر ترین مردم را كسی می عاقلایشان 2«كند می

اسالمی همانگونه كه پذیرفتن باطل و تن دادن به ظلم و ستم مردود است، سازش كاری در اصول و مواردی كه 

جای نرمش و كوتاه آمدن نیست، مطرود است. سفارش به رفق و مدارا در آموزه های دینی هنگام ارشاد و جذب 

و چنانچه رفق و مدارا سبب زیر پا نهادن حق گردد، هرگز پذیرفته  كید استاانسان ها به مسیر حق مورد ت

نیست. به عبارت دیگر، هرگاه حدی از حدود الهی و اصلی از اصول مسلم اسالم به بهانه مدارا و رفق از بین برود، 

و تربیت در قرآن كریم وقتی سخن از هدایت  یا نادیده گرفته شود، هرگز چنین سازش كاری و مدارا جایز نیست.

                                        
 .7( آیه 94سوره ابراهیم ) 9
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به تعبیر 9..«لَیِّنا قَواْلً لَهُ فَقُوال»فرماید كه حتی با دشمن نیز نرم سخن گوید: آید به پیامبر امر میبه میان می

 ،ترین كارها نزد خداوند، آن است كه انسان پس از عمل به واجبات الهى، محبوب» )علیه السالم(: امام صادق

 2«اخالقى سازگار با مردم داشته و اهل مدارا باشد

 صبر 

هاى گوناگون آشکار  صورت زدگى به عنوان یک خوى زشت و ناپسند كه در اعمال انسان به عجله و شتاب

شود، به این معنى است كه انسان، پیش از فراهم شدن مقدمات انجام كار، اقدام به انجام آن كند، كارى كه  مى

افراد هوشیار و مدیر و مدبر كسانى هستند كه با صبر و  جز شکست یا انجام ناقص نخواهد بود. نتیجه آن چیزى

كنند  باشند كه بعد از فراهم شدن، بدون درنگ اقدام به انجام كار مى حوصله در انتظار فراهم شدن مقدمات مى

ا پیش از رسیدن و قابل استفاده ماند كه انسان میوه ر این بدان مىنشینند. و تا رسیدن به مقصود از پاى نمى

اش ضایع شدن میوه یا كم شدن فایده آن است. یا اینکه قبل از آمادگى  كارى كه نتیجه. شدن از درخت بچیند

 اش نابودى بذر یا كاهش محصول خواهد بود. زمین، بذرافشانى كند كه نتیجه

اگر )به رنج و ناراحتى ( »3«لمتقینلِ العاقبةَ نِّإروا، فَاصبِم فَن ابتلیتُإ»امام علی)علیه السالم( فرمودند: 

با خود »د: ندر خطبه شقشقیه، مى فرمایو «مبتال شدید، شکیبا باشید كه عاقبت )پیروزى ( با پرهیزگاران است

اندیشیدم كه آیا با دست تنها حمله كنم یا آنکه بر شر این تیرگى شکیبا باشم... دیدم كه صبر در اینجا 

كه گویا در چشمانم خاشاک و در گلویم استخوانى است... در این ی پس صبر كردم در حال ،خردمندانه تر است

زیرا كمتر  ،ده هى خویشتن را بردبار جلوستاگر بردبار نی»4«مدت دراز و در این شدت غم و محنت صبر كردم

 الصبرُ»فرماید: و در جای دیگر می 2«كسى است كه خود را شبیه گروهى كند و به زودى یکى از آنان نشود

گونه است: صبر بر پیشامدى كه كراهت دارى و  صبر بر دو»  6«ما تحبعَ صبرٌ لى ما تکره، وَعَ : صبرٌصبرانِ

مردم "وسعت نظر و ظرفیت الزم داشتن، از نمونه هاى دیگر "سعه صدر"«صبر بر ترک چیزى كه دوست دارى

ى ناراحتى دارند، یا ضرر و آسیبى دیده اند، یا تحت است. گاهى افراد، بى حوصله اند، از جایى و چیز "دارى

 هایشان باالست، عصبانى مى شوند، حرف تند مى زنند و...  توقع فشار و گرفتارى اند،

                                        
 .44( آیه 21سوره طه ) 9
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تمرین و تجربه كرده باشد، مى تواند در  "مکتب صبر"ها را در  ها و بداخالقی ها، تندی آنکه تحمل حرف

كریمانه در كنارشان ادامه دهد. خود تحمل و مقاومت، براى انسان،  حضور ارتباط با مردم، به خدمت خویش و

است.  "ظرفیت"خشمگین نشدن، از آثار این  هوادار درست مى كند. از كوره در نرفتن، بردبارى نشان دادن،

از خواهد بود. باز بشنویم  كسى كه از این ویژگى اخالقى برخوردار باشد، از یارى و حمایت دیگران هم برخوردار

 فرماید: خدا)صلى اهلل علیه وآله( مى رسول0«نصارَتکثر األ بالحلمِ:»ند( كه فرمودلیه السالممنین)عوكالم امیرالم

نى در كارها از جانب اشتاب كارى از جانب شیطان است و دقت و ت»  2«ن اهللِمِ التأنىُ وَ ن الشیطانِمِ العجلةُ»

گیرد، بیش از آن  شتابزدگى بى مورد، دامن افراد یا اجتماع را مىخسارات عظیمى كه از ناحیه «خداوند است

و بردبارى و  صبرها را به  است كه به حساب آید. قرآن مجید به عنوان یک برنامه جامع زندگى، همه انسان

 هاى انبیا و سرگذشت رهبران بزرگ جامعه انسانى، داستان كند و با اشاره به  دعوت مى عجله و شتابپرهیز از 

 كند. بردبارى را آشکار مى هاى عجله و ثمرات شیرین صبر و زیان

را نباید با  "عجله" 3«یابد هاى انسان با عجله افزایش مى لغزش»فرماید:  منان على)علیه السالم( مىوم امیر

كه بار مثبت دارد، اشتباه كرد. سرعت آن است كه انسان بعد از فراهم شدن مقدمات، اتالف وقت نکند  "سرعت"

كارى كه مسلماً سبب پیروزى و نجات و موفقیت است. در  .و فرصت را از دست ندهد و به سوى مقصد بشتابد

ى براى توجیه اعمال نادرست موارد بسیارى، میان مصادیق و موارد عجله و سرعت اشتباه شده است و یا گروه

در  ،كنند ها را تحت عنوان ترک عجله و شتابزدگى توجیه مى خود، تنبلى و بى حالى و از دست دادن فرصت

 .واضح و روشن است حالى كه فرق این دو كامالً

لةَ ایاکَ وَ العج» بیان شده است:تفاوت مفهوم عجله و سرعت  (منان على)علیه السالموم حدیثى از امیردر 

از شتاب كردن در كارها، قبل از رسیدن موعد آنها بپرهیز »4«بِاالمورِ قبلَ اَوانِها، وَ التِّساقُطَ فیها عندَ امکانِها

قرآن مجید در آیات متعددى، «و نیز از سستى در كارها به هنگام رسیدن زمان آن )و فراهم شدن اسباب( بپرهیز

سوره آل عمران  004كند، از جمله در آیه  گرفتن از یکدیگر دعوت مىمنان را به مسارعت در خیرات و پیشى وم

 و« ».. الصَّالِحِینَ مِنَ أُوْلَئکَ وَ الْخَیرَْاتِ فىِ یُسَارِعُونَ وَ».. فرماید: منان راستین مىودر توصیف جمعى از م

خداوند كار »فرمایند:  وآله( مىرسول خدا )صلى اهلل علیه «شایستگانند از آنان و كنند، مى شتاب نیک كارهاى در

                                        
 .335و321، ص9جعبدالواحدبن محمد، تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم،  9
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مل و تدبر و دقت فراوان دارد و آن اگیرى صحیح نیاز به ت تصمیم 0«نیکى را دوست دارد كه با سرعت انجام شود

شوند،  هاى مختلفى مى غالباً گرفتار لغزش عجولپذیر نیست و لذا افراد  هم به صورت عجوالنه و شتابزده امکان

از مواردی كه بسیار در جامعه شاهد آن بوده ایم، عجله در  اه وصول به آن.چه در تشخیص هدف و چه در ر

هنگام استفاده از حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس و مترو می باشد. عدم رعایت نوبت، هول دادن دیگران و... 

درست همه موجب زیر پا گذاشتن حقوق دیگران و گاه حتی صدمات مالی و جانی نیز به همراه خواهد داشت. 

است كه در زندگی شهرنشینی، وقت و زمان، حلقه گمشده جوامع است و بسیاری از شهروندان برای آن، حقوق 

 افراد دیگر را رعایت ننموده، ولی یادمان نرود كه نتایج آن در دراز مدت همه را غافلگیر خواهد كرد.

 نصیحت و انتقاد

دیگران استفاده كرد. از اینرو، با آغوش باز از اندرزها و انسان عاقل می داند كه باید از تجربه و دانش 

های افراد خیرخواه استقبال می كند. اما بعضی افراد تا برخی نامالیمت ها را شخصاً تجربه نکنند، حاضر  راهنمایی

 شوند به پندهای دیگران گوش فرا دهند. نمی

نسان از پلیدی ها دست كشد و به راستی و موعظه، قلب را نرم و عواطف را تحریک می كند و سبب می شود ا

خوبی ها به وجود می آورد و سختی و  خوبی دل بندد. موعظه در انسان حالت بازدارندگی از بدی ها و تمایل به

مروى است:  (صلى اهلل علیه وآله)از حضرت رسولمقاومت دل را در برابر حق و عمل به حق از بین می برد.

 در نزد خدا در روز قیامت، راه روترین ایشان است در زمین از جهت منزلت ترین مردم از جهت عظیم

باشى از براى  دوست داشته خیر خواهى و نصیحت آن است كه آنچه از براى خود غایت2«خلق خدا خیرخواهى

 و تالش براى "شناختن عیوب"صالح و اصالح فرد و جامعه، در سایه .بدارى برادر دینى خود نیز همان را دوست

هاى خودمان است، هم نسبت  است. این شناخت، هم در خود ما و نسبت به اندیشه ها و عمل "زدودن عیوب"

 از سوى دیگر است.  "اقدام"و  "تنبه"از سویى و  "تذكر"به دیگران. زمینه ساز این عیب زدایى هم 

نادرستی انجام می دهد و از  هركس برادر دینی اش را مشاهده كند كه كار»امام صادق)علیه السالم(  فرمودند: 

 ها و پرده پوشى بر به جاى آراستن عیوب و كتمان زشتی3«كنار او بی تفاوت بگذرد به او خیانت كرده است

و نقد از همین جاست كه قیمت و  ها، باید آنها را گفت و شنید و در برطرف ساختنش كوشید. تذكر نارسایی

یک  وظیفه مى شود و براى بعضى توجه به تذكرها و نقدها کییادآورى ا ه مى یابد و براى بعضی قداست
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هاى كمال جو، باید از اینگونه تذكرها استقبال كنند، چون مقدمه تکامل  به شمار مى آید. انسانی فضیلت اخالق

ها مفید  ها و نقد عمل مى مانند.به همان اندازه كه تذكر كاستی آنان است، و گرنه براى همیشه در جهل مركب

نصیحت و سرنوشت ساز است. توجه به شیوه یادآورى و نکات و آداب پند و اندرز و تذكر، مهم و زم است،و ال

نقد و تذكر، هرچه خیرخواهی مردم باید به منظور خشنودی خدا بوده و كامالً از تظاهر و اغراض بركنار باشد.

 ثرتر است، هم از كینه توزى ووهم مریزى و هتک حیثیت باشد،  صمیمى تر، خودمانى تر، در خلوت و بدون آبرو

عام، اثر منفى دارد و طرف را به ءدر مال كینه افروزى و لجاجت، دورتر است. گاهى نقادى آشکار و پند و تذكر

 شخصیت او را هم خورد مى كند.  مى دارد و  عکس العمل وا

پند دادن تو در میان مردم و نصیحت و »9«تقریعٌ المالِ بینُ نصحکَ: »ندحضرت امیر)علیه السالم(  فرمود

تذكرهاى حسودانه  نقد، نباید برخاسته از حسد و تسویه حساب باشد.«حضور دیگران، كوبیدن وخرد كردن است

برای خدا »  2«عَلیکَ بِالنُّصحِ هللِ فی خَلقِه، فَلَن تَلقاهُ بِعَملٍ أفضلَ مِنهُ»توزانه، وضع را بدتر مى كند. هو كین

وقتى نقد، مایه كمال اندیشه و كار «خیرخواه مردم باش زیرا هیچ عملی را در روز قیامت بهتر از آن نخواهی دید

نشانه نوعى غرور و تکبر و عامل  "نقدناپذیرى"ماست، نقدپذیرى كمک به این كمال و رشد است. از آن طرف، 

هاى داراى  ب ترین موعظه ها و تذكرها هم، وقتى به دلهاست. گاهى نا ها و كاستی در جا زدن در ورطه بدی

منین)علیه وزیباى امیرالم مواجه مى گردد و انسان را محروم مى سازد. به تعبیر "عدم پذیرش" مى رسد، با كبر

میان شما و پند، حجاب و پرده اى از غرور افکنده شده »3«ةِن الغرِّمِ حجابٌ الموعظةِ بینَ م وَینکُبَ»السالم(: 

نمى فهمد، یا حاضر نیست خود را داراى  یا عیوب خود را نمى بیند و "حب نفس"انسان گاهى به خاطر «است

مى كند. اگر هریک تالش  نقد و تذكر دیگران را هم بر غرض ورزى و دشمنى حمل  عیب و نقص بداند، از اینرو،

ها و عیوب و خطاها  مداد كنند، نارساییكنند تا عیب و اشکال را متوجه طرف مقابل سازند و خود را بى گناه قل

اصالح نخواهد شد. انصاف در پذیرش خطا و عیب نشانه رشد عقلى است. گاهى ممکن است در حسن نیت  هرگز

توجهى  و خیرخواهى و نظر دوستانه كسى شک و تردید داشته باشیم و در نتیجه به آنچه كه نقد مى كند،

ه كسى براى ما ثابت بود، در پذیرفتن نقد و تذكر و پند او تردید نکنیم. نکنیم، ولى اگر حسن نظر و نیت دوستان

مى گریاند،  از كسى پیروى كن كه از روى خیرخواهى و نصیحت، تو را» از امام باقر)علیه السالم( روایت است:
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در مسایل نقدپذیرى، 0 «ولى پیرو كسى مباش كه تو را مى خنداند، در حالى كه نسبت به تو فریبکارى مى كند!

مدیریتى، ضامن سالمت رابطه ها و رشد افکار و اعمال است. این مساله در متون  اخالقى، فرهنگى، اجتماعى و

درضمن بیان  دینى با عناوینى همچون نصیحت و موعظه مورد توجه قرار گرفته است. امام سجاد)علیه السالم(

بر گردن  "گر حق نصیحت"الحقوق( از جمله به  هسالر حقوق متقابلى كه افراد در جامعه نسبت به هم دارند )در

حق نصیحت كننده )و ناقد و پند دهنده( آن است »وظیفه ناصح و متنصح اشاره فرموده است:  و "نصیحت شنو"

نرمش و انعطاف نشان دهى و به سخنش گوش فرا دهى، اگر حرفش بجا و درست بود، خداى  كه نسبت به او

انسان خردمند كسی است كه حتی اگر در  2«حق نبود، نپذیرى تذكرش موافق با متعال را سپاس بگویى و اگر

هركس به موعظه و اوج قدرت و مقام باشد، با سینه ای گشاده، از انتقادها و پیشنهادهای دیگران استقبال كند.

ش و تاثیر پند و راهنمایى دیگرى مى پردازد، دوست دارد شاهد حسن توجه و گوش دادن او باشد و عالیم پذیر

 هاى دلسوزانه و مردم را بهتر به سمت برخوردارى از راهنمایی قبول را در او ببیند. این شیوه، جامعه و و

انتقادهاى سالم و سازنده پیش مى برد. حضرت على)علیه السالم( در بیان اوصاف متقین، هنگام شنیدن آیاتى از 

با » 3«همقلوبِ مسامعِلیها بِإصغوا إ»مى فرماید:  است،قرآن كه مشتمل بر بیم دادن الهى و موعظه و اندرز 

  «هاى جانشان به آن هشدارهاى الهى گوش مى سپارند گوش

آن است كه شنونده این در جامعه  از علل بى اثر بودن بسیارى از هشدارها، تذكرها، انتقادها و نهى ازمنکرها

دانستن و نفهمیدن مى زند، یا چندان اهمیتى براى آنها مواعظ و ارشادها، بنابر بى توجهى گذاشته یا خود را به ن

دلسردى هشداردهنده از تذكر و یاس از تاثیرگذارى ، قائل نیست. نتیجه قهرى چنین برخوردى نیز روشن است

انتقاد سالم! زیان این نیز به مجموعه جامعه برمى گردد كه از نعمت ارشادهاى دلسوزانه و امر به معروف و نهى از 

بى تفاوت نسبت به هشدارها و موعظه ها، گرفتار غفلت و غرور، یا سنگدلى و   شهروندانمحروم مى ماند و منکر 

متاسفانه بسیار شاهد آن بوده ایم كه در مکان های عمومی، افرادی به استعمال دخانیات قساوت مى شود.

زی از خود نشان  داده اند. و چه بسا پرداخته و در مقابل نصیحت و انتقاد دیگران، برخورد نامناسب و توهین آمی

كه این فرهنگ غلط )استعمال دخانیات در اماكن عمومی( به دلیل عدم انتقاد پذیری اینگونه افراد، همچنان 

 قابل مشاهده است.

 تغافل و چشم پوشی
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به كار چشم پوشی از اشتباه دیگران، رفتاری آگاهانه به منظور حفظ شخصیت فرد خطاكار و متوجه ساختن او 

دشواری های زندگی را نادیده بگیرد و از بعضی  ر، كسی است كه برخینادرست خویش است. انسان مدبّ

خطاهای دیگران چشم بپوشد. البته در اموری كه در دایره امر به معروف و نهی از منکر قرار می گیرد، انسان 

زیرا در این صورت، سامان اجتماع به  ،ردوظیفه شرعی دارد تا برخورد كند و در مورد آنها نباید چشم پوشی ك

 (علیه السالم)رو، با خردمندی و دوراندیشی باید از برخی امور چشم پوشید، چنانکه علی هم می ریزد. از این

هركس »: ندهمچنین فرمود«نیمی از كار خردمند، توجه كردن است و نیم دیگرش، چشم پوشی» فرماید: می

 )تغافل( عفو و صفح جمع میان0«رد، زندگی و آسایش خویش را تباه كرده استبسیاری از چیزها را نادیده نگی

صفح به معنى  اما ،استو بخشیدن در آیات و احادیث مربوطه به این صورت است كه عفو به معنى پوشاندن 

در سرپوشى مى گذارند و مى گذرند اما  روى آن ،گناه مى باشد. در عفو با فرض روى گرداندن و نادیده گرفتن

 خوبى به پس»  2« الْجَمیل الصَّفْحَ فَاصْفَحِ»د: مى فرمای .قرآن كریمانگارندی م  صفح به طور كلى گناه را نادیده

آنها را به  ها و آزار هایشان مالمت مکن و به هیچ وجه گناهان و اذیت یعنى مشركان را به نادانی «كن نظر صرف

  ر.رویشان نیاو

سعادتمندانه در كنار یکدیگر زندگی و معاشرت می كنند كه با ذكاوت امور خود را افراد یک جامعه هنگامی 

صَالحُ حالِ التَّعایشِ وَ .»حل و فصل كرده و در هرجا كه الزم باشد از بعضی چیزها خود را غافل وانمود كنند

خاص هنگامی به صالح و شایستگی زندگانی و معاشرت با اش» 3«التَّعاشرِ مأل مکیالٍ ثُلثاهُ فِطنةُ وَ ثُلثهُ تَغافلٌ

البته نادیده «برگزار خواهد شد، كه دو سوم پیمانه آن را زیركی و یک سومش را نادیده گرفتن پر كرده باشد

انگاری در حوزه اخالق است و در زمینه باورهای اعتقادی و احکام دین روا نیست. در مواردی كه به لحاظ 

كنش های ناهنجار را نادیده انگاشت تا به  دهای اخالقی جامعه، بایستیاخالقی و برای پیشگیری از گسست بنیا

دور از واكنش شتابزده هم از گسترش ناهنجاری جلوگیری كرد و هم به طور ضمنی به هنجار شکنان گوشزد 

 شود. كرد كه كارشان از چهارچوب معیارهای اخالقی بیرون است و در صورت تکرار، برخوردی مناسب با آنان می

 امانتداری

امانت سرمایه اصلى جامعه انسانى و سبب پیوند مردم با یکدیگر و نظم معاش و معاد آنها است، در حالى كه 

برد، و سبب هرج و مرج جامعه و فقر و ضعف و  خیانت آتش سوزانى است كه همه پیوندها را از میان مى
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ها نسبت به یکدیگر و هم انسان  و هم انسانبدبختى است. امانت از صفاتى است كه هم در رابطه خلق با خالق 

حتی اگر كسی از آنچه در اختیار دارد، استفاده نسبت به خودش و هم نسبت به محیط زیست او صادق است. 

شخصی كند و یا در استفاده درست از آن كوتاهی نماید، به صاحبان امانت كه عموم مردم باشند، خیانت كرده 

ه دینَ ه وَلم ینزه نفسَ وَ فى الخیانةِ رتعَ ، وَن استهان باالمانةِمَ»می فرماید: است.امام علی)علیه السالم( 

كسى كه امانت را خوار » 9«خزىأ ذل وَأ هو فى االخرةِ الخزى فى الدنیا، وَ وَ ه الذلَّنفسِبِ حلَّأعنها، فقد 

و رسوایى را در دنیا به روى  شمرد و در خیانت گام بردارد و خود و دین اش را از آن منزه نسازد، درهاى ذلت

در نظام ارزشی اسالم، مقام و منصب نه به عنوان لقمه ای «خود گشوده و در قیامت خوارتر و رسواتر خواهد بود

دهان گیر بلکه به عنوان یک امانت همگانی به شمار می آید. این واقعیت را امام علی)علیه السالم( در نامه ای به 

همانا پُستی كه داری، آب و نان نیست بلکه امانتی بر گردن توست. آنکه تو را : »اشعث بن قیس بیان فرموده

آب و خاک و هوا و آنچه خداوند براى زندگى و حیات 2«بدان گمارده، نگهبانی امانت را به عهده ات گذارده است

ها است، كه خیانت نسبت به آنها گناه  هركدام امانتى گرانبها در دست انساننیز بشر در جهان طبیعت آفریده 

 بزرگى است. 

كه از جمله  شود هاى مختلف پیرامون اهمیت امانت و لزوم رعایت كردن آن دیده مى آیات متعددى در سوره

 صاحبان به را ها سپرده كه دهد مى فرمان شما به خدا» 3..«أَهْلِهَا إِلىَ الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّواْ أَن یَأْمُرُکُمْ اللَّهَ إِنَّ»آنها: 

 اللَّهَ لْیَتَّقِ وَ أَمَانَتَهُ اؤْتُمِنَ الَّذِى فَلْیُؤَدِّ بَعْضًا بَعْضُکُم أَمِنَ فَإِنْ»..و در جای دیگر می فرماید: ..«كنید رد آنها

 را وى سپرده باید شده، شمرده امین كه آنکس پس دانست، امین را دیگر برخى شما از برخى اگر و».. 4..«رَبَّهُ

هاى مالى است و در البالى  مخصوص به امانت ،آیه..«كند پروا اوست، پروردگار كه خداوند از باید و دهد بازپس

فرماید: هرگاه بعضى از شما نسبت به بعضى دیگر  مىو واقع شده  ،دهد آیاتى كه سخن از تنظیم اسناد مالى مى

گرفتن گروگان، امانت خویش را به او بسپارد. و در این تواند بدون نوشتن سند یا  اطمینان داشته باشد )مى

صورت كسى كه امین شمرده شده باید امانت را )به موقع( بپردازد، و از خداوندى كه پروردگار او است بپرهیزد. 

شود )مانند یک امانت مالى كه  )و خیانت نکند(امانت گاهى جنبه فردى دارد و به دست یک شخص سپرده مى
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هایى است كه به  امانتمحیط زیست، انرژی، حفظ  دهد( و گاه جنبه گروهى دارد مثالً نسان دیگر مىانسانى به ا

 .جمعى الزم است دست جوامع اسالمى سپرده شده و براى حفظ آن حركت گروهى و دسته

هاى  امانات پروردگار، و امانت :خوانیم كه براى امانت سه شاخه بیان شده است در تفسیر كبیر فخر رازى مى

انجام واجبات و ترک  ،مردم و امانات خویشتن. سپس در شرح هریک از اینها بحث مشروحى دارد از جمله

هاى متعدد، از جمله امانت زبان، امانت چشم و گوش  شمرد، و آنها را به شاخه محرمات را جزء امانات الهى مى

فروشى و ترک غیبت  دیگر دارند و ترک كمهایى كه نزد یک هاى مردمى را از قبیل سپرده و امانت.كند ذكر مى

و امانت  دشمر هاى باطل و مانند آنرا مى ها، و عدم تحریک عوام در تعصب و رعایت عدالت از ناحیه حکومت

داند كه آنچه را خیر دین و دنیاى او است برگزیند، و تسلیم شهوت و غضب و  انسان را نسبت به خویش این مى

یا ابالحسنِ »: ندرسول خدا)صلى اهلل علیه وآله( خطاب به على)علیه السالم( فرمود0گناهان ناشى از آنها نشود.

اى ابوالحسن! امانت را چه مربوط »2«جَلَّ حتِّى فى الخَیطِ وَ المخیطِ لى البرِّ وَ الفاجرِ فى ما قَلَّ وَإدِّ االمانةَ أ

 «ن، حتى در نخ و سوزنبه شخص نیکوكار باشد یا بدكار، چه كم باشد چه زیاد به صاحبش برسا

گوید این سخن را پیامبر اكرم)صلى اهلل علیه وآله( ساعتى پیش از وفاتش به من فرمود  على)علیه السالم( مى

امانتداری از خصلت های سازنده ای است كه اگر در جامعه رعایت شود، جامعه ای و سه بار آن را تکرار كرد.

زندگی همراه با آرامش را به ارمغان خواهد آورد. حضرت لقمان در این سالم و برخوردار از امنیت را شکل داده و 

 3«پسركم! امانت را پاس دار تا دنیای تو سالم و امن باشد»باره به فرزند خود فرمود: 

 رعایت نظم

نظام هستی، قوانین الهی و احکام شرعی براساس نظمی شگفت آور سامان یافته است. در  آموزه های دینی بر 

ل پافشاری شده و در رأس ارزش های اسالمی جا گرفته است.با نگاهی به عالم هستی در می یابیم این اص

مجموعه عالم، یک نظام بزرگ تشکیالتی است كه تحت حاكمیت خداوند قرار دارد و كمترین در هم ریختگی و 

اهنگی با آن می باشد.قرآن نابسامانی در آن وجود ندارد. تشکیالتی كه انسان در مسیر پیمودن كمال نیازمند هم

كریم نیز به اهمیت حفظ نظم و عدم اخالل در مسایل و نیازهای جامعه توجه داده و در قالب های مختلف به آن 

 فىِ لِّیَتَفَقَّهُواْ طَائفَةٌ مِّنهُْمْ فِرْقَةٍ    کلُ مِن نَفَرَ لَا فَلَوْ  کَافَّةً لِیَنفِرُواْ الْمُؤْمِنُونَ کاَنَ مَا وَ»اشاره كرده است. 

                                        
 .931، ص91جمحمدبن عمر، فخر رازی، التفسیر الکبیر،  9
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 (جهاد براى) همگى منانوم نیست شایسته و»  9« یحَْذَرُونَ لَعَلَّهُمْ إِلَیهِْمْ رَجَعُواْ إِذَا قَوْمَهُمْ لِیُنذِرُواْ وَ الدِّینِ

 پیدا آگاهى دین در (و بمانند اى دسته) تا كنند نمى كوچ اى دسته آنان، از اى فرقه هر از چرا پس. كنند كوچ

در این آیه «بترسند؟ (الهى كیفر از) آنان كه باشد -دهند بیم بازگشتند آنان سوى به وقتى -را خود قوم و كنند

از روی آوردن همه مردم به یک وظیفه )جهاد( و واگذاردن دیگر امور )كسب دانش دین( منع نموده 

اوصیکُما وَ جَمیعَ ولدی وَ أهلی وَ »( در واپسین روزهای زندگی شریفشان فرمودند: علیه السالماست.حضرت علی)

 2«مَن بلِغه كِتابی بِتقوی اهلل وَ نظمِ أمرِكم

یک سویه به دین و جدا  در توضیح كالم امام می توان گفت: تقوا و نظم دو اصل الزم در زندگی بشر است. نگاه

سازد و محیط فاسدی به وجود نمودن نظم مداری و تشکیالت از تقوا، می تواند اركان ایمان و معنویت را متزلزل 

وفاداری و عمل به قانون و به عبارت دیگر، نظم مداری، راه دوری از تنش و برخوردهای بشری است. انسان  آورد.

گرایش های گوناگونی دارد كه با یکدیگر ناسازگارند. آنچه می تواند گرایش های متفاوت و گاه متضاد را 

دهد، نظمی است كه میان آنها مدیریت می كند.یکی از عناصر نظم، سازماندهی كند و به صالح جامعه سوق 

هدف می باشد. میان نظم و هدف ارتباط مستقیم برقرار است. هدف،  اصلی ترین عامل شکل دهنده رفتار، گفتار 

و شخصیت انسان است. دیگری، برنامه ریزی شناسایی مسیر حركت است. با برنامه ریزی می توان گام های بلند، 

ستوار و پیاپی برداشت، زمان رسیدن به هدف را كوتاه نمود و ضریب امنیت آن را باال برد و از سستی، لغزش، ا

دوباره كاری و بی نظمی، دوری جست. نظم زمینه ساز تقویت روحیه و در نتیجه افزایش بهره وری می شود. 

ها  هركه در كارها سستی پیشه كند بهره»3«وقَمَن أطاعَ التوانی ضَیِّع الحق»( می فرماید: علیه السالمامام علی)

 «را تباه گرداند

جامعه ای كه افراد آن در امور خود تابع برنامه و نظم نیستند، دچار سردرگمی و هرج و مرج است و بقیه افراد 

ای را نیز به آن سو می كشاند. و زمینه پایمال شدن حقوق دیگران را فراهم می آورد. توقف بیجا و چند ثانیه 

اتومبیلی را در نظر بگیرید كه گاه چگونه منجر به تصادف و یا تلف شدن ساعت ها وقت دیگران می شود. یا 

نظمی در امور اداری و سازمانی، پاسخگویی به مراجعان، ساعات رسیدگی و... گاه پیامدهای جبران ناپذیری در  بی

ردی، بطور ناخودآگاه این موضوع را در ذهن ایجاد از بین رفتن حقوق دیگران دارد. از طرفی بی نظمی از جانب ف

از دالیل تنهایی و دوری دیگران از انسان، »( می فرماید: علیه السالممی كند كه از او دوری نماید. امام علی)

                                        
 .922( آیه 1سوره توبه ) 9
 .47نامه نهج البالغه،  2

 .231حکمت نهج البالغه،  3
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عدم رعایت انضباط، هزینه فراوان نیز در پی دارد و از بین رفتن نیروها، 0«سبک شمردن حقوق برادران است

مایه ها را باعث می شود. چه بسیار برنامه هایی كه به خاطر بی نظمی كوچکی از هم می پاشد و از امکانات و سر

میان می رود. سخنرانی كه در زمان مقرر در كنفرانس حاضر نمی شود و ساعت ها وقت و هزینه های صرف شده 

 امعه.را از میان می برد و... اینها همه نمونه هایی است از رعایت ننمودن نظم در ج

 پاکیزگی

ى، تمیزى و آراستگى است، از ژولیدگى، پلیدى و پریشانى یانسان به اقتضاى فطرت، جویاى پاكیزگى، زیبا

نفرت دارد. از آنجا كه دین مقدس اسالم منطبق بر این فطرت الهى است، به پیروانش دستور مى دهد تا همواره، 

خود و محیط زندگى خویش دور سازند و خود را به ویژه  مظاهر زشتى و پلیدى و بوهاى بد و نفرت انگیز را از

هنگام برخورد با دیگران زینت كنند و با ظاهرى آراسته و زیبا در معرض دید همنوعان خود ظاهر شوند. از نظر 

قرآن كریم، استعداد درک زیبایى از جمله مواهب فطرى خداوند در روح آدمى است و وجود موجودات زیبا در 

قرآن كریم در  .گرانبهاى آفریدگار حکیم است نعمت هاى به این خواسته فطرى بوده و نعمتى از جهان، پاسخى

انسان ها را به آراستگى و برگرفتن زینت هاى خود، هنگام رفتن به مساجد دعوت مى كند  (30)اعراف، آیه اى

رت و تقوا را نیز شامل )كه البته این توصیه منحصر به آرایش ظاهرى نبوده و زینت هاى معنوى مانند طها

ود( سپس در آیه بعد، حکم كلى ترى را بیان كرده و نظر كسانى را كه به غلط آراستگى و زینت را، با دین ش مى

 الطَّیِّبَاتِ وَ لِعِبَادِهِ أَخْرَجَ الَّتىِ اللَّهِ زِینَةَ حَرَّمَ مَنْ قُلْ»و تعالیم آسمانى مغایر مى پندارند، مردودمى شمارد: 

 بندگانش براى خدا كه را زیورهایى: بگو (پیامبر اى) 2..«الدُّنْیَا الْحَیَوةِ فىِ ءَامَنُواْ لِلَّذِینَ هِىَ قُلْ  الرِّزْقِ مِنَ

 كسانى براى دنیا زندگى در (نعمتها) این: بگو گردانیده؟ حرام كسى چه را پاكیزه هاى روزی (نیز) و آورده، پدید

ن اسالم نیز در این جهت توصیه هاى ارزشمندى به پیروان خود اپیشوایان عظیم الش..«اند آورده ایمان كه است

تَزَیَّن اَحَدُکُم الَِخیهِ المُسلِمِ اِذا اَتاهُ کَما یَتَزَیَّنُ لِلغَریبِ الَّذى لِیَ»: ندفرمود (لیه السالمدارند. امام على)ع

یک از شما خود را براى بیگانه اى مى آراید كه دوست آنگونه كه هر» 3«یُحِبُّ اَن یَراهُ فى اَحسَنِ الهَیئَةِ

در سیره پیامبر «در بهترین شکل ببیند، باید براى برادر مسلمانش نیز خود را همانگونه بیاراید دارد او را مى

ن قصد خروج از منزل یا پذیرفتن كسى را داشت، انیز آمده است كه هرگاه ایش (وسلم اكرم)صلی اهلل علیه وآله

را مى آراست و براى آنکه تصویر خود را   ى كرد، خویش مموى سر خود را شانه مى زد، سر و وضع خود را مرتب 

                                        
 .471بن محمد، لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ، صعلی  9

 .32( آیه 7سوره اعراف ) 2
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اِنَّ اللِّهَ تَعالى یُحِبُّ مِنْ عَبْدِهِ اِذا »ببیند در ظرف آبى مى نگریست وقتى علت این امور را پرسیدند، فرمود: 

خداوند متعال دوست دارد، هنگامى كه بنده اش به سوى » 9«رَجَ اِلى اِخْوانِهِ اَنْ یَتَهَیَّاءَ لَهُمْ وَ یَتَجَمَّلَخَ

 «براى دیدار آنان آماده كند و بیاراید برادرانش مى رود، خود را

بنابراین ، باید توجه داشت كه اگر مسلمانى با وضع آشفته و ظاهرى زشت و پریشان در جامعه ظاهر شود، به 

خصوص اگر از نظر شغلى، وابستگى به حکومت اسالمى داشته باشد، وجود او یکى از وسایل تبلیغ علیه اسالم 

ود را از هرگونه آرایش ظاهرى محروم خواهد بود. وارستگى از قید ظواهر، هرگز به این معنا نیست كه شخص خ

اشتباه بعضی این است كه خیال می كنند ظاهر كند و بدین وسیله در نظر دیگران خوار و بى مقدار جلوه نماید. 

.یکی از با لباس وصله زده و كهنه هم می شود منظم و تمیز بود .مرتب باید با اشرافی گری و با اسراف توام باشد

زگی محیط است. متاسفانه امروزه در شهرها عالوه بر آلودگی هوا و آلودگی های صوتی، موارد پاكیزگی، پاكی

شاهد ملموس تر آن آلودگی محیط است كه آگاهانه یا ناآگاهانه توسط شهروندان رخ می دهد. عدم استفاده از 

ت غیر مناسب و یا مکان كیسه های زباله دربسته، پرتاب زباله از ماشین به خیابان، قرار دادن زباله ها در ساعا

های غیر مناسب، و بسیاری موارد دیگر، همه و همه دست به دست یکدیگر داده تا چهره زیبای شهر را به زشتی 

میسر نخواهد  "پاكیزگی و نظافت در شهر"مبدل نماید. در حالیکه تمامی این معضالت جز با عمل به فرهنگ 

توسط شهرداری منتشر شده است نشانه این امر مهم است كه  بود.آمار بسیار جالبی كه در كالن شهر تهران

صبح 3زحمات رفتگران شریف در طول شب و صبح زود در محالت، خیابان ها و كوچه های شهر، تنها تا ساعت 

همان روز دوام می یابد و در این ساعت دوباره چهره شهر به كثیفی و آلودگی می گراید و دوباره روز از نو و 

 ."شهر ما، خانه ماست"می نمودیم كه:  . چه خوب است كه بیشتر به معنای این پیام دقتروزی از نو

 پرهیز از تجمل گرایی

دارد و خداوند متعال وسایل رفاه و آسایش او   دین مبین اسالم در عین حال كه به زندگی دنیایی انسان توجه

فرا خوانده و به یک زندگی معتدل   تفریط در این زمینهآورده است، مسلمانان را به عدم افراط و  را در دنیا فراهم 

باشد. بر همین اساس، اسالم ضمن اعتراف به  كند.انسان فطرتاً كمال جو و زیبایی دوست می  و خوب دعوت می

های دیگر زندگی كه در طبیعت انسان نهاده شده، آنها را با میل به ترقی كه این میل نیز   له و نیازمندیااین مس

 داند.  معارض نمی ،بیعت انسان ریشه دارددر ط

                                        
 .241، ص96همان ، ج 9
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زیاده خواهی و اسراف  اما تجمل كه ناشی از .باشد و در اسالم جایگاه مثبتی دارد زیبایی غیر از تجمل می 

شود.  واالی انسان می  كشاند و موجب از بین رفتن شخصیت   باشد، افراد جامعه را به ورطه سقوط می می

ایجاد وابستگی  ،ز همین راه، یعنی با نشان دادن تجمل به عنوان یک نیاز در جامعهدشمنان اسالم نیز دقیقاً ا

كشانند. در هر جامعه مترقی و   سقوط و تباهی می های مسلمان را به   ها را به خصوص ملت كنند و ملت  می

تجمل و  متمدن، نشانه ترقی و تمدن، مغزهای متفکر و مخترعان و... آن جامعه هستند، نه درصد باالی

گرایی. تجمل انواع و مراتبی دارد. در اخالق، رفتار، حتی در سیاست و صنعت هم رسوخ كرده است، ولی  مصرف

فرهنگ  شود كه هریک از اینها در تغییر زینتی و غیرضروری ظاهر می  در قالب پوشاک و لوازم لوكس  غالباً

توان به سادگی متوجه شد كه  گاه خردمندانه، میباشد.در یک ن  خودی و جایگزین كردن فرهنگ بیگانه موثر می

شود،   رفاهی غیر ضروری كه گاه تولیدات داخلی هم جزء آنها حساب شده و با مارک خارجی عرضه می وسایل 

مل است و برای خرید آن وسایل میلیون ها تومان اچشمگیر و قابل ت ،به سایر تولیدات داخلی و واردات نسبت 

در جامعه با تبلیغات فریبنده، مظاهر كم ارزش مادی را در رسانه .متاسفانه امروزه شود می  سرمایه از كشور خارج

گرایش به تجمالت .كنند  های خط واحد ترویج می اتوبوس های گروهی حتی در تابلوهای خیابان و بر روی بدنه  

 نگهداری آن تجمالت، دچاركند و حتی به خاطر به دست آوردن و  می  زندگی، انسان را دچار بحران اقتصادی

 باشد. شود. گرچه لذتی به همراه دارد اما لذتش زودگذر می   بحران روحی هم می

اندازه هم ذهن مردم متوجه منافع خصوصی   شود، به همان  به همان نسبتی كه تجمل در جامعه برقرار می

برادری و برابری متحد  دند و در سایه كر مسلمین در صدر اسالم به پیشرفت اسالم فکر می   گردد. زمانی همه می

كردند، قدرت مسلمین نفوذ ناپذیر بود. و در راه رسیدن به هدف  نمی  خم  بودند، در مقابل دشمنان اسالم سر

كردند، اما از وقتی كه گرایش به  نمی  از هیچ ایثار و گذشتی دریغ  ،نهایی كه گسترش و پیروزی اسالم بود 

مورخ  " زیدان جرجی "آنها رواج پیدا كرد، این عظمت رو به تنزل گذاشت.  میان  تجمالت و دنیا پرستی در

ه غالم و كنیز به جزیر ،كشورگشایی پرداختند، سیم و زر  پس از آنکه اعراب به»نویسد:  مسیحی لبنانی می 

مسلمانان صدر گردید و اندک اندک اعراب مسلمان به فساد و هرزگی گرائیدند. بنابراین سرنوشت  العرب روان 

مسلمانان عصر حاضر و آینده باشد.اگر ما بتوانیم تجمالت زندگى را حذف كنیم و   اسالم باید لوح عبرت برای

ایم و  روى را در همه حال مدنظر و برنامه عمل قرار دهیم، به استقالل كشور كمک كرده رعایت اقتصاد و میانه

 ایم. به پیروزى نهایى نزدیکتر شده

 یتاحساس مسئول
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جامعه ای همواره رو به رشد  جامعه ای زنده و پویاست كه احساس مسئولیت میان افراد آن زنده باشد. چنین

است و در برابر دشمنان هیچ ضعفی از خود نشان نمی دهد.آموزه های دینی، هر شخص را در برابر خود، خانواده 

رو، احساس مسئولیت  كرده است. از این این باره برای او مشخص و جامعه اش مسئول می داند و وظایفی در

شاخصه های انسان با ایمان است كه سبب می شود از كنار هر حادثه و رویدادی به آسانی نگذرد و  یکی از

جامعه ایمانی كه براساس پیوند برادری پی ریزی شده است، همچون 0مسئولیت خود را به خوبی انجام دهد.

زندگی مرفهانه خویش باشند و برخی به دلیل خیل مشکالت از حداقل  جوامعی نیست كه برخی در پی عافیت و

زندگی وامانند. بلکه جامعه ایمانی آنچنان به هم گره خورده است كه مشکل هر فرد، مشکل همه است. از این رو 

حقوق برادری ایجاب می كند كه هركس نسبت به دیگران احساس مسئولیت كند و از سر باز زدن آن 

اعتنایی به امور و احوال دیگران از عواملی است كه زمینه جدایی و از هم گسیختگی پیوندهای  بپرهیزد.بی

اجتماعی را فراهم می آورد. بررسی های جامعه شناختی این مطلب را آشکار نموده اند كه كسی كه در برابر 

غل و اعتبارات آنان دیگران مسئولیتی احساس نکند نه برای جان و عرض مردم ارزشی قائل است و نه به ش

اعتنایی می كند. بی گمان اگر این روحیه زیانبار در جامعه رواج یابد، دیری نخواهد گذشت كه اركان روابط 

اجتماعی رو به سستی می نهد.اسالم جامعه ایمانی را خانواده ای بزرگ می داند كه شایسته است همه اعضای 

می، پیامبر  ولیت شهروندان اسالئدر باب مسمل بپوشند.آن به مسئولیت خود آگاه باشند و به آن جامه ع

 2«هن رعیتِعَ ولٌئکم مسلِّکُ وَ کم راعٍلِّکُ» فرماید: ( در بیان گهرباری میلی اهلل علیه وآلهاكرم)ص

ترین نقش را  كانونی فرد همشهریان خود،  تک شهروندان مسلمان نسبت به مصالح عموم و فرد ولیت تکئمس

ِ متقابل شهروندان بر "یت وال"كید بر مفهوم ام این معنا را با ت مفهوم شهروندی دارد و اسالدر تعریف و تحقق 

دستورات اسالم كه 3.ای كه پایبندی به این تکلیف اساساً شرط ایمان است گونه یکدیگر مورد تنفیذ قرار داده، به

فردی و اجتماعی انسان را گوشزد كرده به تکالیف و وظایف انسان اشاره دارد و پیامدهای مثبت و منفی رفتار 

است، ناظر به مسئولیت های انسان است و از همه خواسته است تا برای بهبود و تداوم حیات اجتماعی، 

 مسئولیت های خود را بشناسند و به خوبی از عهده انجام آن برآیند.

روست كه افراد آن سوال اجتماع هم مسئولیت پذیر است و هم مسئولیت گذار. مسئول بودن جامعه از آن

شوند و در برابر حسن انجام مسئولیت ستایش می گردند و در برابر كوتاهی در انجام وظیفه نکوهش می  می

                                        
 .992ابراهیم، سید علوی، اینگونه معاشرت کنیم، ص 9
 .291، ص2ج، ، اصول کافی ی ین ل ک،  وب ق ع ی  ن دب م ح م 2

 .79( آیه 1) توبهسوره  3
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شوند. مسئولیت گذار بودن جامعه به آن سبب است كه تک تک افراد را موظف به رعایت هنجارهای اجتماعی 

وند درباره بندگان و شهرهایش پروا كنید، زیرا شما درباره از خدا»می فرماید: )علیه السالم( كند.امام علی می

از جمله 0«)هرچیزی( حتی خانه ها و چارپایان پرسیده خواهید شد، خدا را فرمان برید و از فرمان او سر باز نزنید

مسئولیت های انسان، نسبت به طبیعت و حیوانات می باشد. چنانکه نه تنها الزم است آن را نشانه ای از 

های خدا بداند، بلکه باید از بهره برداری توأم با افراط و اسراف پرهیز نموده و در مقابل استفاده از آن، كمر  نهنشا

  2..«فیها اسْتَعْمَرَکُمْ وَ الْأَرْضِ مِنَ أَنْشَأَکُمْ هُوَ..»به عمران و آبادی آن ببندد. خداوند در قرآن مجید می فرماید: 

  ..«كنید بردارى بهره قابل را آن زمین در تصرف با تا آورد، پدید زمین از را شما او»..

بدین ترتیب عمران زمین و بطور كلی سالم سازی محیط زیست، با وجود انسان عجین شده است.امام 

الزم است تالش تو در عمران زمین بیش از »در عهدنامه خود به مالک اشتر فرمودند: )علیه السالم( علی

باشد، زیرا مالیات جز با آبادانی فراهم نگردد و آنکه بخواهد مالیات را بدون آبادانی به دست آوری مالیات  جمع

هرچند مشیت خدا بر این تعلق گرفته است كه 3«آورد، شهرها را خراب كرده و بندگان خدا را نابود ساخته است

گرفته یا فرآورده های گوشتی و لبنی هایی از حیوانات به تسخیر انسان درآید، تا او بتواند از آنها سواری  گونه

فراهم آورد، نباید از این واقعیت غفلت كرد كه انسان در برابر حیوانات مسئولیت هایی نیز دارد كه باید در انجام 

شما » 4«فَإنِّکم مَسئولونَ حتِّی عَن البقاعِ وَ البَهائمِ: »می فرماید)علیه السالم( آنها كوتاهی نکند.امام علی

كسی كه به نقش سازنده مسئولیت پذیری در جامعه آگاه گردد و «حتی نسبت به خانه ها و حیوانات مسئولید

 میزان ارزشی را كه اسالم برای آن قائل است، بداند، به راحتی شانه از زیر بار آن خالی نمی كند. 

 تعاون و همکاری

ای كه افراد این اجتماع  گونه همراهی تشکیل دهد. بهرا همکاری و  ، اجتماعی است كه اساس آن اجتماع زنده

در جامعه زنده هرگاه مشکل یا گرفتاری گریبانگیر شخصی  .باشند های فردی یکدیگر شریک  مین احتیاجادر ت

كنند. هركس با دقت به چنین اجتماعی  می افراد آن جامعه برای مبارزه با آن مشکل اعالم آمادگی شود همه 

كنند و در نتیجه او نیز با دیده  دید كه در این جامعه افراد در اصالح كار یکدیگر كوشش مینظر كند خواهد 

را مشاهده نمود و  كند و اگر خالف این مطلب  نگرد و در اصالح كار خویش تالش می می آن جامعه احترام به

                                        
 .966ه خطب، فیض اإلسالمنهج البالغه،  9

 .69( آیه 99) هودسوره  2
 . 53ه نام، فیض اإلسالمنهج البالغه،  3

 .966ه خطب، همان 4
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ای نسبت به  فراد آن به اندازهكار خود هستند و ا مشکل و اصالح   ای را دید كه افراد آن فقط در فکر حل جامعه

ارزش  ای از نظر او بی نیازهای یکدیگر بیگانه هستند كه گویا هیچیک متعلق به این جامعه نیستند، چنین جامعه

كند چه  جامعه حتی فکر هم نمی بوده و به آن اهمیت نخواهد داد و برای برطرف نمودن هیچیک از نیازهای این 

گراید،  می تعاون و همکاری بیشتر باشد آن جامعه رو به پیشرفت  در آن حسای كه  ! جامعه رسد به كوشش

 دهند.  های آن جامعه را تشکیل می انحطاط پایه ولی اجتماعی كه در آن پیوند تعاون گسیخته باشد سستی و

مود كه ای وحی ن (علیه السالم) خداوند متعال به داود»فرماید:  می (صلى اهلل علیه وآله) پیامبر گرامی اسالم

.  سازم آید و من به خاطر آن حسنه او را فرمانروای بهشت می ای نزد من می داود، بنده من روز قیامت با حسنه

آن حسنه او  آید و به خاطر ای به پیشگاهت می ای كه روز قیامت با حسنه : خداوندا این بنده داشت داود عرضه 

منی است كه در راه و، بنده م بنده ؟ خداوند فرمود: این  تای اس گردانی چگونه بنده را فرمانروای بهشت می

داشته است نیاز او را برطرف نماید، خواه در برطرف كردن  برآوردن نیازی از برادر دینی خود كوشیده و دوست 

تعاون و حضور در اجتماعات و گردهمایی های سالم یکی از راههای موثر در 0«موفق نشود نیاز او موفق شود خواه 

پیوندهای اجتماعی است. این گردهمایی ها كه در مکان های خاص و زمان های مناسب تشکیل می شود، آثار 

سازنده ای دارد كه از جمله آنها همدلی، شناخت دوستان تازه، تحکیم پیوند برادری و... است. بسیاری از احکام 

در ایام حج و نماز جمعه و جماعت عملی اسالم در راستای تحقق این امر است كه نمونه آن را می توان 

 وَ: »..دین اسالم، دین تعاون و همکاری است. از این نظر در آیات متعدد به این موضوع اشاره شده استیافت.

 در و».. 2« الْعِقَابِ شَدِیدُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اتَّقُواْ وَ الْعُدْوَانِ وَ الْاثْمِ عَلىَ تَعَاوَنُواْ لَا وَی التَّقْوَ وَ الْبرِِّ عَلىَ تَعَاوَنُواْ

 كه كنید پروا خدا از و نشوید، هم دستیار تعدى و گناه در و كنید، همکارى یکدیگر با پرهیزگارى و نیکوكارى

 «است كیفر سخت خدا

است، تعاون و الهی  ها و دعوت آنها به احراز مقام خلیفه م، ساختن همه انسان آن جهت كه هدف اسال از

می با آیاتی  رین منبع حقوق اسالت عنوان مهم طوری كه در قرآن بهه اهمیت بسزایی دارد، ب همکاری در آن

كه به خوبی،  .كند ها سفارش می گناه و زشتی شویم كه ما را به همکاری در كار خیر و عدم تعاون بر رو می روبه

صَلوا وَ تَبارّوا وَ تَراحَموا وَ تَوا» دهنده اهمیت و جایگاه خود و مشاركت جمعی در سرنوشت جامعه است. نشان

باید با «با یکدیگر بپیوندید، نسبت به هم نیکی كنید و رحم و عطوفت را میان خود برقرار سازید» 3«تَعاطَفوا

                                        
 .368، ص96ل الشیعه، جئوسامحمدبن حسن، حرِّ عاملی،  9
 .2( آیه 5سوره مائده ) 2
 .975ص ،2جاصول کافی، ،  ی ن ی ل ک،  وب ق ع ی  ن دب م ح م 3
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روحیه جمعى و تعاون و همزیستى را تقویت كرد. آنان كه  ، خود و زندگى خود را از انزوا درآورد و"حصارشکنى"

فرهنگ مى برند، راه خیر را  با خانواده هاى شریف و ایمان و را از رفت و آمد با افراد با خانواده خود پاى خود و

به روى خود مى بندند. مگر نه اینکه اینگونه انزواها، حالتى از یاس براى انسان پدید مى آورد و افسرده مى سازد 

 هایى رخت برمى بندد؟!  و نشاط از چنین زندگی

 خدمت و سود رسانی

ه شکل آن مفید و برخوردار از روح معنویت بوده و وسیله تقرب به خدا باشد، در فرهنگ اسالمی كاری ك

سركشى و در یک  ویژه گرفتاران و دردمندان، نیازمند احوالپرسى، رسیدگى،ه مردم، ب0خدمت نامیده می شود.

)براى هر دو طرف( پدید ند. گاهى یک احوالپرسى و سالم، شادابى روح و نشاط زندگى فراوانى "تفقد"كلمه 

 صفاهاى بسیارى ایجاد مى كند. ها و آورد. گاهى نوشتن یک نامه یا تلفن كردن به یک آشنا و فامیل، محبت مى

 گشاید. ها را به روى انسان مى ها و مشکالت دیگران و تالش در حل و رفع آنها، در دل پرسیدن از گرفتاری

هاى مکتبى الهام بگیرد و  ارزش الگوهاى دینى و ه مى خواهد ازاخالق زیبنده مسلمانى است ك "مردم دارى"

كسی كه دین اسالم را قبول كرد !"حرف"دیگران را جذب كرد، نه با  "عمل"زندگى اسالمى داشته باشد. باید با 

ن و در زمره مسلمین به شمار آمد، باید تا آنجا كه می تواند برای سربلندی مسلمانان و انجام خواسته های آنا

بکوشد و اگر به كلی كنار بکشد و از آنچه می گذرد بی خیال ماند و برای دستگیری از بیچارگان و رفاه حال 

در روابط برادران دینی خود اقدام نکند، تنها ظاهری از اسالم دارد و مسلمان حقیقی محسوب نمی شود. 

دل ها طبعاً »بت مردم كرده باشند.خانه مهر و مح ها حکومت مى كنند كه دلشان را لداجتماعى، كسانى بر 

گوهر 2«كسی را دوست دارند كه برای آنها سود داشته باشد و با كسی دشمن اند كه برای آنها ضرر داشته باشد

مى شود. خداى مهربان، بندگانش  خودخواهى یافت هاى وارسته از منیت و تنها در دل "خدمتگزارى به مردم"

و این مقتضاى محبت و  بندگان خدا خدمت و مهربانى كنند، دوست مى دارد كسانى را هم كه به را دوست دارد.

رسیدگى به محرومان و زدودن نیاز  هاى زندگانى هریک از پیشوایان دین، عالقه است. درخشان ترین فصل

تان را به وسیله كمک كردن به برادران دینی، خود»34«تَقربوا إلی اهللِ بِمُواساةِ إخوانکم.»نیازمندان بوده است

براى دیگران باز كرده ایم؟ در زندگیمان چه میزان وقت،  "جا"هایمان چه اندازه  در دل«به خداوند نزدیک كنید

                                        
 .86علی اصغر، الهامی نیا، اخالق عبادی، ص 9

 .931، ص94محمد محسن، فیض کاشانی، وافی، ج 2
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هاى آنانیم؟ اگر مسائل  ها و اندوه تا چه حد به فکر مردم و مشکالت، رنج به مردم اختصاص داده ایم؟ و... اساساً

مسلمان نیستیم! چون مسلمانى تنها به اسم و  د كه اصالًو مشکالت مسلمانان برایمان اهمیتى نداشته باش

دوستى، ایثار، خدمت به دیگران، كمک به درماندگان،  شناسنامه نیست. بخش عظیمى از محتواى اسالم را نوع

 كارگشایى براى مشکالت مردم و قضاى حاجت گرفتاران تشکیل مى دهد. 

هركه خدمتگزار جامعه باشد، از حق شناسى و هركه براى مردم كار كند، مردم نیز او را دوست خواهند داشت. 

هركس در جلوگیری از خطر آتش سوزی، »پیامبر اكرم)صلی اهلل علیه وآله( فرمودند:  .مى شود مردم بهره مند

 0«او واجب می گرداند خرابی سیل و امثال آن به مردم كمک و خدمت كند، خداوند بهشت را بر

هاست، و ریا آفت آن به شما مى رود. آنان  بخشى و ثواب الهى و ارزشمندى نیکوكاری مایه ثمر "قصد قربت"

مى گشایند، بندگان خاص خدا و ماموران ویژه الهى  كه خالصانه و بى توقع و چشمداشت، گره از كار بسته مردم

فیض دنیوى و اجر اخروى نیز، دستاورد این خدمت است. به این حدیث الهى را همراه دارند،  اند. توفیق و امداد

 م، هُالناسِ فى حوائجِ یسعونَ رضِفى األ هلل عباداً نِّإ»( توجه كنید: لیه السالم)ع زیبا ازحضرت رضا

مردم خداوند را در روى زمین، بندگانى است كه كارشان تالش براى رفع نیاز و حاجت » 2«القیامةِ یومَ اآلمنونَ

دهها  ها، رفع سد معبرها و زدودن موانع راه، پركردن چاله هاى خیابان«است. آنان روز قیامت، ایمن و آسوده اند

اجتماعى یک مسلمان است.  كمک به دیگران هم  كار خدماتى دیگر، كارهاى شایسته اى است كه زیبنده رفتار

یستید، ولى مى توانید نیازى را به كارگشایان اگر خودتان هم كاره اى ن تنها خرج پول و مصرف مال نیست.

منتقل كنید، خود این كار هم عبادت است و خدمت. نقش راهنما و واسطه داشتن براى حل مشکالت، مشاركت 

در پاداش آن خدمت است. اگر نیازمندى براى كارى سراغ ما آمد، فورى رد نکنیم، اگر از خودمان كارى ساخته 

سه اى، اداره اى و... معرفى و راهنمایى كنیم كه چاره كارش با آنجا است. در حدیثى سونیست، به كسى،جایى، م

به خدا و محمد و على ایمان نیاورده است كسى »( چنین آمده است: لیه السالماز پیشواى ششم حضرت صادق)ع

رخورد نکند. اگر رفع ر دینى اش براى رفع نیازى به او مراجعه مى كند، با چهره اى خندان با او بدكه هرگاه برا

سراغ دیگرى رود و از طریق  حاجتش به دست او است، باید به انجام آن بشتابد و اگر كار از دست او بیرون است،

گشودن گره از كار گرفتاران از برترین لذت های معنوی است. نشاندن نشاط و  3«دیگران، مشکل او را حل كند

صلى )از چهره دردمندان، بسیار سرور آفرین است.حضرت رسول شادی در دل انسان ها و زدودن رنج و مشقت
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خواه آنرا بر آورد یا  برادر خود در یک ساعت از شب یا روز، حاجت هركه راه رود به جهت»( فرمود: اهلل علیه وآله

 0«نه بهتر است از براى او از اعتکاف دو ماه

 وفای به عهد

. هركس نخواهد به وعده خود  است خلف وعده است كه در مقابل آن وفا نمودن به وعده  ،یکی از مراتب دروغ

 .  تر است دار شدن از وعده ندادن سخت عهده   دادن را  وفا كند بهتر است وعده ننماید زیرا مسئولیت وعده 

فا نمودن به وعده بوده تواند به وعده خود وفا نماید )ولی قصدش و گاهی انسان در وضعیتی قرار گرفته كه نمی

كند و قصد دارد كه به آن وفا نکند یا  گیرد، ولی كسی كه وعده می ( چنین فردی مورد سرزنش قرار نمی است

دهد، اینگونه  های خود نمی بندد در صورتی كه قصد خیانت دارد یا طبیعتاً اهمیتی به وعده با كسی پیمانی می

باشند. ناگفته نماند كه اگر طرف وعده  و اخالق نیکوی انسانی دور می، از عظمت روحی  افراد مورد سرزنش بوده

، درست است كه انسان از ابتدا شایسته نیست با  خلف وعده نیست دینی هم باشد دلیلی برای  انسان شخص بی

دارد. وعده یا خیانت در عهد و پیمان را ن ّ خلف  شخصی عهد و پیمانی برقرار نماید ولی اگر چنین شد حق چنین 

  الْأَرْضِ فىِ یُفْسِدُونَ وَ یُوصَلَ أَن بِهِ اللَّهُ أَمَرَ مَا یَقْطَعُونَ وَ مِیثَاقِهِ بَعْدِ مِن اللَّهِ عَهْدَ یَنقُضُونَ الَّذِینَ وَ»

 خدا را آنچه و شکنند مى آن بستنِ از پس را خدا پیمان كه كسانى و»2«الدَّار سُوءُ لهَُمْ وَ اللَّعْنَةُ لهَُمُ أُوْلَئکَ

 سراى آن فرجامى بد و است لعنت ایشان بر كنند، مى فساد زمین در و گسلند مى داده فرمان آن پیوستن به

 «راست ایشان

های  معامالت و قراردادها و پیمان ، زیرا همه داد و ستدها و از وفا استوار گردیده هایی جامعه قدرتمند بر پایه

آنکه برای دیگران ارزشی نمی نهد و وفای آنان بستگی دارد.  كشورها و رابطه بین فروشنده و خریدار به 

های خویش را نادیده می گیرد، از این نکته غافل است كه با این كار، اعتماد عمومی از او سلب شده و به  پیمان

د و پیمان، اعتماد مردمی را به دنبال داشته و او تدریج در جامعه منزوی خواهد شد. در حالی كه پایبندی به عه

 را در رسیدن به اهدافش یاری می كند.

كسی كه به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید به وعده »3«مَن کانَ یومِن بِاهلل وَ الیَومِ اآلخرِ فَلیفِ إذا وَعدَ»

پیمان هاست كه بدون آن زندگی یکی از اساسی ترین ویژگی های زندگی جمعی، پایبندی به «خود وفا كند

همه ما دوست داریم كه مردم به وعده های  دشوار و جامعه به هرج و مرج می گراید و از هم گسیخته می شود.

                                        
 .971، ص2اصول کافی، ج،  ی ن ی ل ک،  وب ق ع ی  ن دب م ح م 9

 .25( آیه 93) رعدسوره  2
 .364، ص2اصول کافی، ج،  ی ن ی ل ک،  وب ق ع ی  ن دب م ح م 3



 اخالق عملی رد آینه کالم علوی 282
 

 
 

 

 

وفادار باشند. راستی آیا خودمان به وعده های خود عمل  ،خود عمل كنند. اگر عهدی با ما بستند و قولی دادند

فَحُطْ عَهْدَکَ بالوفاءِ وارْعَ دِمَّتکَ » د:ندر این باره چنین سفارش می كن (علیه السالم)می كنیم؟ حضرت علی

 «بر عهد و پیمانت لباس وفا بپوشان و تعهدات خود را محترم بشمار» 9«بالْأمانَةِ

مهمترین سرمایه یک جامعه اعتمادى است كه افراد به یکدیگر دارند و هر چیزى كه این اعتماد و همبستگى 

 كار بر آن لطمه وارد كند، عامل شکست و بدبختى است. ند مایه سعادت و پیشرفت جامعه است و هررا تقویت ك

در میان تمام .كند وفاى به عهد و پیمان استی از مهمترین امورى كه اعتماد عمومى و خصوصى را شکوفا مو 

ها  اند، پایبندى به عهد و پیمان اقوام و ملل اعم از آنها كه صاحب دین و آیینى هستند یا از دین و مذهب بیگانه

كنند بهانه و دستاویزى براى كار خود پیدا كنند تا به  شود، حتى پیمان شکنان سعى مى الزم شمرده مى

 ،دانند اگر مردم آنها را به پیمان شکنى بشناسند شکنى متهم نشوند، و اعتبار آنان از بین نرود، زیرا مى پیمان

و تعهدات آنها ارزشى قائل نخواهد شد، و پشتیبانى مردم را در همه چیز از  ها ها و وعده هیچکس براى قول

ترین  اى مطرح شده و با قوى له به صورت گستردهادهد.در آیات قرآن و روایات اسالمى نیز این مس دست مى

 است. كید شده است. و از پیمان شکنان سخت نکوهش به عمل آمدهاها بر لزوم وفاى به عهد ت تعبیرات و بیان

 و» 2..«کَفِیالً عَلَیْکُمْ اللَّهَ جَعَلْتُمُ قَدْ وَ تَوْکِیدِهَا بَعْدَ الْأَیْمَانَ تَنقُضُواْ لَا وَ عَاهَدتُّمْ إِذَا اللَّهِ بِعَهْدِ أَوْفُواْ وَ»

 با مشکنید، آنها كردن استوار از پس (را خود) سوگندهاى و كنید وفا خود پیمان به بستید، پیمان خدا با چون

 ..«اید داده قرار ( گواه و) ضامن خود بر را خدا اینکه

ى كه یاز چیزى است و به همین دلیل به قراردادها "پاسدارى"و  "سركشیدن" در اصل به معنى "عهد" واژه

تر به خود  هاى قوى از آنجا كه گاهى افراد و گروه.شود عهد گفته مى ،باید آنها را حفظ كرد و دقیقاً رعایت نمود

هاى واهى پیمان خود را بشکنند، و خود را از زیر بار تعهدات فردى و اجتماعى  دهند كه به بهانه اجازه مى

در ذیل آیه باال اشاره به این حقیقت كرده و  «اَنْ تَکُونَ اُمَّةٌ هِىَ اَرْبى مِنْ اُمَّة»برهانند قرآن مجید با جمله 

شتر است، مبادا پیمان خود را بشکنند، )چراكه( آنها نیز گوید: اگر گروهى جمعیتشان از گروه دیگر بی مى

سرانجام گرفتار زیان و خسران خواهند شد، و دیگران به هنگام قوت و قدرت با آنها همان معامله خواهند كرد 

 تر انجام دادند. كه آنها با افراد ضعیف

له وفاى به امس ،كند كید مىاآن ت در فرمان معروف مالک اشتر، از مهمترین مسایلى كه على)علیه السالم( بر

اگر پیمان بین تو و دشمن بسته شد یا تعهد پناه دادن را به » فرماید:  عهد در برابر هركس و هرگروه است، مى
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او دادى، جامه وفا را بر عهد خویش بپوشان، و تعهدات خود را محترم بشمار، و جان خود را سپر تعهدات خویش 

رائض الهى نیست كه همچون وفاى به عهد و پیمان، مردم جهان با تمام اختالفاتى كه قرار ده، زیرا هیچیک از ف

دارند، نسبت به آن این چنین اتفاق نظر داشته باشند. حتى مشركان زمان جاهلیت عالوه بر مسلمانان آن را 

عرض كرد:  م(شخصى به امام سجاد)علیه السال0«كردند چراكه عواقب پیمان شکنى را آزموده بودند مراعات مى

 «تمام اصول اسالم را )به طور فشرده( براى من بیان فرما«»اَخْبِرْنِى بِجَمِیعِ شَرایِعِ الدِّینِ»

سخن حق گفتن، و داورى به » 2«قَوْلُ الْحَقِّ وَالْحُکْمُ بِالْعَدْلِ وَ الْوَفاءُ بِالْعَهْدِ» امام در پاسخ كوتاهى فرمود:

اى گسترش یابد همه  ها در سطح جامعه در نقطه مقابل آن اگر پیمان شکنى«عدالت كردن، و به عهد وفا نمودن

گردد و به آسانى در برابر دشمن زانو  شوند و رشته اتحاد آنها پاره مى اعتماد مى نسبت به یکدیگر بدبین و بى

اِذا نَقَضُوا الْعَهْدَ سَلَّطَ اللِّهُ »رسول خدا)صلى اهلل علیه وآله( آمده است:  از همین رو در حدیثى از زنند، مى

در بسیارى از «گردد هرگاه مسلمان ها عهد و پیمان را بشکنند دشمن بر آنها مسلط مى» 3«عَلَیْهِمْ عَدُوَّهُمْ

كوشند  شوند كه مى هایى دیده مى ها و شركت جوامع كه خبرى از دین و ایمان به خدا نیست سازمان

روند چراكه راه بدست آوردن اعتماد  هاى خود را با دقت اجرا كنند و گاه حتى فراتر از آن مى قراردادها و پیمان

 اند و به راستى مطلب هم چنین است. مراجعین و در نتیجه جلب توجه و درآمد بیشتر را در این كار دیده

 حفظ حریم دیگران     

 مثالً.م حُسن سلوک احترام به شئون مردم و حفظ حریم و شخصیّت دیگران استیکی دیگر از موارد مه

فرماید: در  می 23و  27خداوند متعال در سوره ی مباركه ی نور، آیات  )رعایت حرمت مساكن و منازل مردم

رسول خدا )صلّی اهلل علیه و آله و سلّم( وقتی در خانه ی كسی  (ـو..خانه های دیگران بدون اجازه وارد نشوید 

السّالم :فرمود آویزان نمی كردند( و بعد می می آمد، سمت راست یا چپ در می ایستاد )چون درب خانه ها پرده

وارد علیکم.ـ رسول خدا )صلّی اهلل علیه و آله و سلّم( وقتی به منزل دختر خود فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( 

شدند، اوّل اجازه می گرفتند، آن گاه وارد منزل می شدند.وقتی اسالم به حریم منازل افراد این قدر اهمیّت  می

دهد كه باید آن را حفظ كرد، حفظ آبرو و شخصیت افراد به مراتب باالتر از این است كه باید به آن توجّه  می

 .نمود
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های انسان متخلق به اخالق  نیزیکی دیگراز ویژگی احترام به شئون مردم وحفظ حریم وشخصیت دیگران

اجازه آنان  آداب معاشرت است. به بیان دیگر، انسان نباید درحریم اختصاصی دیگران بدون رضایت و از حسنه و

 وارد شود. 

ضمنأ باید دانست كه دراینجا تنها یک مسئله حقوقی وفقهی مطرح نیست كه مثأل تصرف درملک غیر بدون  

اجتماعی مطرح است كه در فضایی فراتر  واجازه اوحرام است یا نه، بلکه یک مسئله اخالقی و انسانی ورضایت 

آزادی اشخاص است كه باید مصون ازتعرض  و آبرو ارتباط با حیثیت و در مدنی سیرمی كند و ازمحدوده حقوق 

گین تراز عدم رعایت آن حکم فقهی به مراتب سن باید دانست عدم رعایت این دستوراخالقی گناهش  باقی بماند و

 وحقوقی است. 

منازل مردم است. این محدوده نه تنها به لحاظ مالکیت بلکه به لحاظ  یکی ازاین موارد رعایت حرمت مساكن و 

 یت واالی انسانی محترم است وهتک حرمت این حریم، تجاوز به حدود وثغورصحفظ شئون معنوی افراد وشخ

د، نه تجاوزبه متعلقات وی ازقبیل اموال وامالک. یعنی در اینجا حیثیت خود انسان خود انسان قلمداد می شو

درسوره ثوركه بیشترآیاتی درارتباط با حفظ شئون معنوی  مطرح است نه حیثیت امالک واموال متعلق به او. 

 : وحیثیت آنانی است دراین باره دستور های جالبی وجود دارد كه به قسمتی ازآن اشاره می كنیم

ای كسانی كه ایمان آورده اید! درخانه های غیر ازخانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سالم 

داخل نشویدتا به شما اجازه داده  كنید. این برای شما بهتراست، شاید متذكر شوید. و اگركسی در آن نیافتید،

وخداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. در  پاكیزه تراسترگفتند برگردید، بازگردید كه برای شما گشود و ا

این آیات، خداوند متعال قسمتی ازآداب معاشرت را كه باید در اجتماع رعایت شود بیان فرموده است؟ چه بسا 

عدم رعایت این دستورهای اجتماعی به مسئله حفظ عفت عمومی لطمه وارد می كند وسبب می شود كه در 

نجا آچون دین مقدس اسالم تا بد افراد كنجکاوی شود و این خود برخالف اخالق اسالمی است، زندگی خصوصی  

كسی بخواهد درخانه شخص دیگری را بکوبد باید دركناری بایستد  نه مسائل دقت كرده است كه اگر گودراین 

 را بزند.  آنگاه در
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 مدیریت زمان در نهج البالغه

 مزرعه نوطاهره السادات طباطبائی 

)صلی اهلل علیه و آله و سلم ( موالی متقیان حضرت علی )علیه السالم( كه خود شاگرد شایسته پیامبر اسالم 

است و در كالس تربیت قرآن شریف شخصیت با عظمتش شکل گرفته است ،در نهج البالغه با ترسیم زندگانی 

اء این فکر دارند كه برای زندگی خویش ارزش اند سعی در الق گذشتگانی كه به بطالت عمر خود را سپری نموده

قایل شده آن را تداوم راه آنگونه افراد، نگذرانند. توجه دادن به گذر سریع زمان و تمام شدن عمر راه دیگری 

اگرچه است برای هوشیار نمودن آدمی. آن حضرت با انواع گفتارها سعی در تفهیم گذشت سریع زمان دارد. 

ی این سرمایه در راه  تمام شدنی است، تنها كسانی كه از لحظه لحظه ی است امای ارزشمند زمان سرمایه

سعادت و كمال و بهروزی خویش بهره گیرند، در آینده و در بخشهای پایانی عمر گرفتار حسرت برگذشته 

 . نخواهند شد

 مبانی نظری مدیریت زمان •

زمان ، انسان ،انسان :عبارتند از  قرار گیرند مهمترین مفاهیم نظری كه در بحث مدیریت زمان باید مورد بررسی

 و بهره گیری از زمان

 ان و اقسام آنالف ـ  زم

مراد از زمان در احادیث و سخنان بزرگان دین )گذشته از معنای فلسفی و فیزیکی آن ( چند امر است : یک 

احادیث به این معنای  معنای آن ،همان گذشت ساعات و لحظات شب و روز و ماه و سال است . در پاره ای از

زمان اشاره شده است .معنای دیگر زمان در روایات ، عبارت از اوضاع حاكم بر جامعه و مقتضیات آن است ، 

یعنی آگاهی از احتیاجات و نیازهای  زمان ، و موقعیت ها و خصوصیات آن.در سخنان فراوانی از حضرات 

ست . معنای دیگر زمان آن است كه مراد آشنایی و آگاهی به معصومین )علیهم السالم ( به این معنا اشاره شده ا

روزها و شب ها و ساعات خاصی است كه مورد توجه خداوند و اولیای خدا می باشد. مانند شب و روز قدر، كه 

شب قدر از هزار 0«لیله القدر خیرٌ من ألف شهر» بسیار مود عنایت ربوبی است تا جایی كه خدواند می فرماید:

سال عمر( بهتر است.ممکن است مراد دیگر از زمان ، موقع شناسی جهت اقدام به هر كاری و یا  33ماه)بیش از 

ترک آن باشد. توضیح مطلب این كه ، یکی از اسباب موفقیت و پیروزی انسان در كارها ، وقت شناسی و به موقع 

 اقدام   كردن است. 

                                        
 .3،آیه:17سوره قدر: - 9
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مان آگاهی و موقع شناسی ممکن نیست . كسانی در زندگی خود آن چه انجام دادند اصوالً  ادای وظیفه برون ز

و می دهند بر محور وظیفه و تکلیف الهی است كه زمانه خود و اوضاع آن را و موقعیت اقدام یا ترک كاری را 

 .خوب بشناسد ، لذا قیام و قعودآنها ، فریاد و سکوت آنها هر دو پیروزی است 

 دودزمان مطلق و مع

 امیر المؤمنین )علیه السالم( در وصف خداوند می فرمایند برای خداوند وقتی معین و سرآمدی مشخص   

 مانند فرموده توصیف شمردنیها جزو را وقت حضرت 0«ممدود اجل ال و معدود الوقت و»توان تعیین كرد نمی

 وما»متعال حق دیگر ی فرموده مانند و شده، شمرده روزگاران در یعنی2«معدودات ایام فی»تعالی حق سخن

 3.«دمعدو الجل اال نوخر

 زمانبندی در تدبیر الهی

 از ترتیب به اشاره مفصل طور به داد نسبت جهان خداوند به را عالم ایجاد كه آن از پس علیه السالم() امام

 تفصیلی طور به ایجاد، از پیش الهی بالغه حکمت مطابق جهان چگونه كه است كرده حکمت و صنع تازگی جهت

 دارد مهمی نکته به این جمله اشاره 4«لِأَوْقَاتِهَ الْأَشْیَاءَ أَحَالَ» ومی فرمایند: .است داشته وجود خداوند علم در

 دارای ماده، و خلقت جهان موجودات همه كه این آن و است شده تاكید آن بر مکرر نیز مجید قرآن در كه

 تکمیل را همدیگر و دارد هماهنگی یکدیگر با آنها، در اختالف و تضاد وجود عین در و است خاصی بندی زمان

 به همگام و هماهنگ كاروانی صورت به و شوند می هدایت ذاتی، برون و ذاتی درون نظم یک با همواره و كنند می

 .روند می پیش مقصد سوی به دقیقا و شوند نمی منحرف خود مسیر از حركتند، در نهایی هدف سوی

 خورشید به عنوان تقویم طبیعتماه و  -الف

 او رضایت مسیر در ماه و آفتاب) 2«بعید كل یقربان و جدید كل یبلیان مرضاته، فی دائبان القمر و والشمس»

 بیشتر روز و شب و ماه و خورشید تعاقب و توالی (نزدیک را دوری هر و نمایند می كهنه را ای تازه هر حركتند، در

 را دورها شدن نزدیک و ها تازه شدن كهنه و اشیاء بودن زوال به رو حركت، عوامل نمودهای دیگر از تر روشن و

 . كند می اثبات

                                        
 .9نهج البالغه ، خطبه - 9

 .213،آیه2سوره بقره:- 2
 .914، آیه  99سوره هود :- 3

 .9نهج البالغه ،خطبه - 4
 .11،خطبهنهج البالغه  - 5
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 انسان -ب

انسان شناسی در مباحث مدیریت زمان بر اساس جهان بینی غربی است لذا اصول ومبانی عملی برآن اساس 

را جانشین خود بر روی زمین ارزش انسان در فرهنگ اسالمی ، به قدری است كه خداوند او بنا شده است 

  .داند و فرشتگان او را سجده كرده اند می

 المؤمنین علیه السالم   انسان شناسی در کالم امیر

 آن) قلمرو در هم و( هست چنانکه آن) قلمرو در هم را انسان البالغه نهج در خود سخنان در امیرالمومنین

 از استفاده تفسیر و توضیح این در و است فرموده تفسیر و توضیح اصیل كامال و بنیادین طور به(باید چنانکه

 سخنان از را فوق قلمرو در انسان توانیم می ما: گفت توان می لذا است، گرفته انجام اعال حد در قرآنی آیات

 حضرت آن سخنان از مورد دو هر در را اسالم دیدگاه و بشناسیم قرآن پرتو در السالم( امیرالمومنین)علیه

 آن) انسان صحنه دو هر در حضرت آن كامل شناسی انسان به مهم بسیار راه سه از توان می. كنیم استنباط

 : برد پی خوبی به( باید چنانکه آن) انسان و( هست چنانکه

 . است داشته خود با ابیطالب)علیه السالم( بن علی كه ای رابطه -یکم راه

 ناشی ذات درون در سیاحت از كه شخصی خودشناسی یک از تنها نه ابیطالب)علیه السالم( فرزند -دوم راه

 مقدس وجود آن حیات آغاز از كه رویدادهایی و حوادث تضاد و تنوع و كثرت بلکه است، بوده برخوردار گردد، می

 قدری به است، آمده حضرت آن سراغ به زندگی نفسهای آخرین تا( صلی اهلل علیه و آله و سلم) اكرم پیامبر با

 بوده قلمرو دو آن صور و نهاد در كه را رویدادهائی و حقایق همه نمونه بشری تاریخ و هستی جهان گویی كه بود

 .بود ساخته موفق اعال حد به شناسی انسان در را او و. داده نشان او برای بود، خواهد و

 صفات شناخت راه منحصرترین و بهترین كه خودسازی درجه ترین عالی در درونی تزكیه و تصفیه -سوم راه

 و قوانین و اصول به تزكیه اینکه باضافه. باشد می آن اضداد و ممکن كمال به او صعود مراتب و انسانی عالی

 . نماید می كمک جدی انسانی، روان و روح اصیل های پدیده و فعالیتها

 انسان و بهره گیری از عمر -ج 

با این . و فرصت از روشن ترین واقعیت هاست عمر گذشت زمان و سپری شدن روز و شب و كاهش پیوسته

نخستین شرط برای استفاده . ل است و از همین رهگذر خسارت بسیاری می بیندفاغحال انسان از این موضوع 

 .ای منحصر به فرد است«سرمایه»، قبول آن به عنوان  عمر بهینه از

 بهره مندی از  فرصتهای برتر 
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كه در زمان های خاص و ارزشمندی از زندگی به وجود می آیند و باید لحظات ویژه ای در عمر آدمی هستند 

 .انسان باید از این وقت ها در جهت پیشرفت خود و جامعه گام بردارد. به طور مضاعف به آنها توجه كرد

o مبانی عملی  مدیریت زمان در نهج البالغه 

  مدیریت خویشتن -الف

مدیریت خویشتن ،وجود دارد  مدیریت زمان مهمترین راهکار واساسی ترین روشی كه برای تحقق اهداف   

 غَیْرِهِ، تَعْلِیمِ قَبْلَ نَفْسِهِ بِتَعْلیمِ فَلْیَبْدَأ إمَاماً لِلنَّاس نَفْسَهُ نَصَبَ مَنْ » ( فرمودند:لیه السالماست. امام علی )ع

 وَ النَّاسِ مُعَلِّمِ مِنْ بِاإلجْاللِ أَحَقُّ مُؤَدِّبُهَا وَ نَفْسِهِ مُعَلِّمُ وَ بِلِسانِهِ؛ تَأدِیبِهِ قَبْلَ بِسِیرَتِهِ تَأدِیبُهُ وَلْیَکُنْ

هر كس خود را رهبر مردم قرار دهد، باید قبل از دیگران به خود بپردازد و باید نخست مردم را با .0«مُؤَدِّبِهِمْ

 سزاوارتر احترام، به است؛ خویشتن كننده ادب و معلّم كه كسی ،ادب آموزد  «گفتار»خود و سپس با  «رفتار»

هرگاه حکم تو دربارة خودت نافذ باشد، دل های »همچنین فرمودند:  .است مردم مربّی و معلّم كه كسی از است

   .2 «آورد مردم به عدالت تو روی می

o خودشناسی 

در دنیا و آخرت است. بزرگان علم اخالق، با توجه به روایات و خودشناسی، مهم ترین عامل خوشبختی انسان 

آموزه های دینی، از خودشناسی به عنوان سودمندترین علوم یاد كرده و آن را نخستین مرحله در سیر و سلوک 

 .اخالقی برشمرده اند و همانگونه كه در روایات اسالمی آمده است، خداشناسی هم از خودشناسی آغاز می شود

ودارای استعداد های گوناگون ،كه باید قدر « خود » انسان موجودی است دارای  (علیه السالم)ظر امام علی از ن

 . آن را شناخته و آن را به سوی  تعالی و كمال بکشاند 

o  جهاد با نفس و خودسازی 

و ” نفسجهاد با “با مفهوم  واین مفهوم  است،” مدیریت خویشتن“محور شناخت  و بصیرت نسبت به خود، 

آوریهایی كه حجابی بر  آری، بشر امروز خسته از فن .بسیار نزدیک است و بیداری”یقظه“نقطه آغاز آن یعنی 

 .خود رجوعی دوباره داشته باشد” فطرت“رود كه به  اند، اینک می فطرت او شده

o  بیداری از خواب غفلت 

                                        
 .71نهج البالغه ،حکمت -9

 همان ، -2
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 0« ودُو بِها عَلی اَنفُسِکُمْ و ال تَبْخَلُوا بِها عَنهاخُذُوا مِن اَجسادِکُم فَجُ»:می فرماید(علیه السالم )امام علی 

در .از جسم و تن خویش بگیرید و آن را خرج روح و روانتان كنید و از مصرف كردن تن برای جان، بخل نورزید

در این میان، یکی، تنها به جسم خود می اندیشد و دیگری، روح را برتر . این دنیا، هر كس به فکر خویش است

 .یکی، جسم را اصل می داند و دیگری، روح و روان را. داندمی 

 راهبردهای عملی مدیریت  زمان  در نهج البالغه  -ب

o مراقبه و محاسبه 

دمی ارزش بسیاری عمر آ .حساب رسی به كارها، یکی از عوامل كمک كننده به بهره وری بیشتر از زمان است

و اوقات خود را در راه بهترین و مفیدترین كارها صرف پس باید مراقب چگونه سپری شدن آن باشیم . دارد

 .بکنیم

o عمل گرایی 

 مُسْتَعْتَب اعْمَلُوا رَحِمَکُمُ اهللُ، عَلَى أَعْالَم بَیِّنَة، فَالطَّرِیقُ نَهْجٌ یَدْعُو إِلَى دَارِ السَّالَمِ، وَ أَنْتُمْ فِی دَارِ»

خطبه ، اشاره به غنیمت شمردن فرصت عمر و  این در بخشى از (علیه السالم)امام على  2«..عَلَى مَهَل وَ فَرَاغ

نخست . فرماید طىّ بیانى كوتاه و بسیار پرمحتوا، تذكّراتى بسیار آموزنده بیان مىوكند  زندگى در این دنیا مى

و باید اعمال : »فرماید سپس به مسیر اشاره كرده، مى!«.به عمل بپردازید خدا شما را رحمت كند: »گوید مى

سپس این نکته را «.بوده باشد(( علیهم السالم)كتاب خدا و سنّت معصومین)هاى روشن  ما بر طبق نشانهش

راه، روشن است و شما را به خانه امن : »كند كه تشخیص این راه و مقصد آن كار مشکلى نیست یادآورى مى

 «.كند دعوت مى( بهشت و سعادت جاویدان)وامان 

o وقت شناسی 

 آنها از اهمال، و مسامحه بدون سپس و دهد تشخیص را حساس لحظات و باشد شناس وقت باید انسان

 خواهد پشیمان و شده شکست دچار خود فعالیت در بدهد دست از رایگان به را فرصتها اگر چه. كند برداری بهره

طلبند و تعیین این اوقات، بنا بر اصل مدیریت زمان، همه كارها زمان و موقعیت مناسبی را برای اجرا می . گردید

 . برعهده همین اصل است

                                        
 .267صبحی صالح ، نهج البالغه ،ص  - 9

 .14،خطبه همان - 2
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بر انجام دادن تکالیف، به اهمیت و نقش مؤثر زمان در كارها اشاره  (علیه السالم)تأكیدهای مکرر حضرت علی 

دارد و آدمی را به تفکر در مسائلی چون بالهای تقدیری، فرا رسیدن اجل و مرگ، گذشتن وقت توبه و فرا 

ز در اندیشه معاد بودن و شتاب در توشه گیری پیش از اجل نیز در كالمی دیگر ا. رسیدن با رستاخیز وا می دارد

این سخن، دعوت به همین آمادگی  9.«بادِرُوا الْمَعادَ و سابِقُوا الْآجالَ: »آن حضرت چنین ترسیم شده است

 را وقت توزیع و تنظیم(  علیه السالم) علی امام .های عملی و تالش زمان شناسانه و فرار از غافل گیر شدن است

 از بخشی در ایشان. نمود می توصیه را حیاتی اصل این رعایت نیز خود كارگزاران به و داشته، نظر مورد همیشه

 در را روز هر كار ؛2«فیه ما یوم لکل فان عمله یوم لکل امض و» :فرماید می اشتر مالک به خود عهدنامه

 نخواهد بدست موقعیت آن بگذرد روز آن اگر كه) دارد خود به مخصوص كاری روز هر بده؛زیرا انجام روز همان

 (.آمد

o سستی و شتابزدگی از پرهیز  

انسان قبل از اقدام نسبت به هر كاری الزم است كار را ارزیابی و عاقبت سنجی نماید و پس از شناخت و درک 

و إیاک و العجله باألمور قبل أوانها، أو التساقط فیها » موفقیت خود در آن كار دست به اقدام و انجام آن زند.

تنکرت، أو الوهن عنها إذا استوضحت ، فضع کل أمر موضعه و أوقع عند إمکانها، أو اللجاجه فیها إذا 

مبادا هرگز در كاری كه وقت آن فرا نرسیده شتاب كنی ! یا در كاری كه وقت آن رسیده 3.«کل عمل موقعه

سستی ورزی ، و یا در چیزی كه )حقیقت آن( روشن نیست ستیزه جویی نمایی و یا در كارهای واضح و آشکار 

 4! تالش كن تا هر كاری را در جای خود و در زمان مخصوص به خود ، انجام دهی.كوتاهی كنی

 از 2«الْفُرْصَةِ بَعْدَ  وَالْإَِناةُ الْإِمْکَانِ، قَبْلَ الْمُعَاجَلَةُ  الْخُرْقِ مِنَ » :السالم( می فرماید و همچنین امام )علیه

مجتنی الثمره لغیر و »است.  فرصت از پس امکانات دادن دست از و امکان، از پیش كردن عجله شخص، نادانی

كسی كه قبل از موقع مناسب شروع به كاری می كند ، مثل آن است كه   6«وقت ایناعها کالزارع بغیر أرضه

                                        
 .982نهج البالغه ، خطبه- 9
 .53نهج البالغه ، نامه - 2
 .53نهج البالغه ، نامه  - 3

 .429،ص« ترجمه نهج البالغه»دشتی محمد ،  - 4
 .355نهج البالغه ،حکمت - 5
 .5؛خطبههمان - 6



 اخالق عملی رد آینه کالم علوی 291
 

 
 

 

 

میوه را قبل از پخته شدن و رسیدن آن بچیند ، كه هم میوه را از كمال الیق خود محروم كرده و هم از این كار 

 0نبسته است.نابخردانه طرفی 

o نظم و انضباط  

 فواید متضمن امور، انجام برای شده حساب بندی زمان بر مبتنی دقیق ریزی برنامه و كارها در نظم گمان بی

 انسان ی سرمایه گرانبهاترین كه وقت اتالف از نظم، رساند، می مدد اجتماع و فرد پیشرفت به كه است فراوانی

ا و جمیع ولدی و اوصیکم» .كند می جلوگیری آدمی امکانات و نیروها دیبگر شدن ضایع همچنین و است

كه از واالترین « تقوا»در این بیان بلیغ، نظم در ردیف  2«...بتقوی اهلل و نظم امرکم اهلی و من بلغه کتابی

 زد گردیده است. های اسالمی است قرار گرفته و وفای به آن گوش ارزش

o تنظیم برنامه زندگی 

 كه هستند فراوانی های ارزش دارای دهند، می تشکیل را انسان عمر مجموعا كه زندگی گرانبهای های لحظه

 خردی، بی و غفلت و فراهم را تعالی و رشد موجبات ها لحظه این از مناسب و صحیح برداری بهره و آگاهی و توجه

 وَ رَبَّهُ، فِیها یُناجِی فـَساعَةٌ: سـاعـاتٍ ثـَالثُ لِلْمـُؤْمـِنِ » .كرد خواهد انسان نصیب را خسارت بزرگترین

 یکون أن للعاقل لیس یَجْمُلُ و وَ یَحِلُّ فِیما لَذَّتِها بَیْنَ وَ نَفْسِهِ بَیْنَ یُخَلِّی ساعَةٌ وَ مَعاشَهُ، یَرُمُّ ساعَةٌ

: است ساعت سه را ؛مومن3«محرم غیر فی لذِّه او معاد، فی خطوه او لمعاش، مرمّه: ثالث فی اال شاخصاً

 ساعتی و آورد صالح به را خویش زندگی كارهای كه ساعتی و كند مناجات خویش خدای با آن در كه ساعتی

 این جز كاری آهنگ كه نشاید را عاقل و پسندیده و حالل لذتهای در را خویش نفس و خود میان واگذارد كه

علیه ) امام نظر 4 .حرام غیر چیز از بردن لذت یا آخرت، راه در برداشتن گام یا زندگی امور مرمت: كند كار سه

 .است لذت و كار عبادت، در اعتدال مقدسها، از خیلی تصور خالف بر( السالم

o  هدفمندی 

ذهن دارای مکانیسم هدف جویی است ،زیرا در هر وجود هر شخص نیروئی به نام غریزه زندگی یا نیروی 

خود به خود در تالش است تا زندگی  را خوش تر و پرثمر تر سازد ،  زندگی وجود دارد كه در تمام مدت عمر ،

كه در تمام عمر خود به خود  "قوه سازنده وجود "عینا همانطور كه در جسم نیز نیرویی وجود دارد به نام 

                                        
 212،ص« اخالق کارگزاران در حکومت اسالمی»جوادی آملی عبداله ، - 9
 .47نهج البالغه ،نامه  - 2
 311نهج البالغه ، حکمت - 3

 631، ص 3ج،«آیینه نهج البالغه »قرشی سید علی اکبر ،  - 4
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هدف به   0.كوشد تا با امراض و ناراحتی های جسمی مبارزه كند و سالمت و تعادل  هر چه بیشتر را، برگرداند می

 فاهلل:» حضرت علی )علیه السالم ( می فرماید 2زندگی جهت و معنی می دهد و انسان هدفمند روشمند است .

 لم سبحانه اهلل فان حقوقه، من استودعکم و کتابه من( احفظکم) استحفظکم فیما. الناس ایها اهلل

 و اعمالکم علم و آثارکم سمی قد. عمی ال و جهاله فی یدعکم لم و سدی یترککم لم و عبثا یخلقکم

 از بترسید) بگیرید نظر در را خدا را، خدا مردم، ای.«(ء شی لکل تبیانا الکتاب) علیکم انزل و آجالکم کتب

 شما نزد كه حقوقی به عمل مراعات در و است خواسته قرآن به عمل و حفظ در شما از كه چه آن ی درباره( خدا

 جهل در را شما و وانگذاشته خودتان حال به و نیافریده بیهوده را شما سبحان خداوند زیرا است، نهاده ودیعت به

 اعمال ی همه و فرموده معین( شر و خیر از) را شما اعمال آثار ی همه عزیز خداوند. است ننموده رها كوری و

ای مردم! از خدا بترسید،هیچ كس »و همچنین می فرماید: .است نموده ثبت را شما های اجل و دانسته را شما

بیهوده آفریده نشد تا به بازی بپردازد و او را به حال خود وانگذاشته اند تا خود را سرگرم كارهای بی ارزش 

 3«نماید

o تدبر و نگری آینده 

 بدین تدبر تربیتی، نظر از است، منطقی و خردمندانه مدیریت شرایط از یکی اندیشی دور و نگری آینده

 مورد آن مختلف زوایای و جوانب باید كار هر به اقدام از قبل و نکند توقف امور ظواهر در انسان كه معناست

 در و بنگرد را كارها پایان و بیندیشد امور فرجام در كند، بینی راپیش  آن احتمالی پیامدهای و داده قرار بررسی

 اندیش عاقبت مردم، خردمندترین  ؛ 4«العواقب فی انظرهم الناس اعقل » .نماید عمل گونه این چیز همه

 تدبر عدم این. برد نمی عالم حقیقت به راه و ماند می هستی ظواهر در نیست تدبر اهل كه انسانی .هاست آن ترین

 . گذارد می تاثیر آدمی رفتار و زندگی تمام در

o گرایی آخرت  

 ها، ستم و ظلم ها، زشتی انواع از انسان مدیریت زمان  كه بازدارنده مهمّ عوامل از یکی اسالمی فرهنگ در

 نابود او زندگی او، لذّت او، گردد،عمر باشد،جاودانه همیشه خواهد می زیرا ،انسان است، گرائی آخرت ، فرارها

 باید پس پذیرد، نمی تحقّق فناپذیر دنیای در آل ایده این و است، انسان ذات در «خواهی مطلق» غریزه نشود،كه

                                        
 .18.ص«هدف زندگی»مطهری مرتضی؛ - 9
 .35،ص«زندگیمهارتهای »خنیفر حسین و پور حسینی مژده ،  - 2

 .593، ترجمه محمد دشتی ،ص371نهج البالغه ،حکمت - 3
 .299،حکمتهمان - 4
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انک  بنی یا اعلم و » :فرمود و .است جاویدان بهشت غریزه، این مثبت پاسخ تنها كه كرد سفر دیگری دیار به

 طریق و بلغه دار و قلعه منزل فی انک و للحیاه ال للموت و للبقاء ال للفناء اللِلدُّنْیا و لِالخِرَةِ خُلِقْتَ اِنَّما

 برای نه مرگ، برای بقا، زودگذر برای دنیای نه شدی، آفریده آخرت جاویدان زندگی برای تو ؛همانا 9«االخره الی

 بارها و . آخرتی راه در تو. موقتی سرای در تو. بگذری و بکنی آنجا از باید كه كنی می زندگی جایی در تو. حیات

 فرزندان از نه باشید، آخرت فرزندان از 2«الدٌّنْیا اَبْناءِ مِنْ واَلتَکُونُوا اآَلخِرَةِ اَبْناءِ مِنْ فَکوُنُوا»كه داد می رهنمود

 .دنیا

o اختصاص بهترین اوقات به عبادت 

 ی همه اساس، این بر. است عبادت باشد، توام خدایی پاک ی انگیزه با اگر مفیدی و خیر كار هر اسالم در

 فرمان مالک بودبه خواهد عبادت باشد، خدا برای و خالصانه اگر اجرایی نیز اندركاران دست و مسووالن كارهای

 به است، هستی مبدء به انسان عروج تجلیگاه كه را نماز و دهد اختصاص عبادت به را اوقاتش بهترین كه دهد می

 فیما لنفسک اجعل و» .دهد قرار كارهایش همه ی سرلوحه نیرو، و توان تمام با و كاستی و كم بدون و كامل طور

 منها سلمت و النیه، فیه صلحت اذا هلل كانت ان و االقسام، تلک اجزل و المواقیت تلک افضل اهلل بین و بینک

 ی همه چه اگر بده، قرار را اوقات ترین باعظمت و بهترین خدایت و خود مابین «نفست اصالح» برای و 3«الرعیه

 .«است خدا برای رعیت، آسودگی و نیت صالحیت شرط به اوقات آن

o ترک آرزوهای دور و دراز 

در كلمات امام علی وسایر معصومین علیهماالسالم بعضی موارد آرزو مدح شده ودر بعضی دیگرآرزو، یکی از 

آرزو برای امت، :» فرماید می( صلی اهلل علیه و آله و سلم )آنجا كه پیامبر.های بزرگ الهی نامیده شده است سرمایه

 باالترین 4؛«یالْمُنَ تَرْکُ الْغِنَى أَشْرَفُ»: فرمود( لیه السالم ع) علی امام .« رحمت و رفیق و همدمی است

 و دور آرزوهاى كس هر؛  2«الْعَمَلَ أَسَاءَ الْأَمَلَ أَطَالَ مَنْ»: فرمود( لیه السالمع) امام .آرزوهاست ترک توانگرى

آرزوهای انسان به دو :در جمع بین این احادیث می توان گفت.رددگ ناپسند كردارش و عمل بپروراند، سر در دراز

اِیّاکَ و اإلِتِّکالَ علی المُنی »در بیانی لطیف می فرماید:  (علیه السالم)حضرت علی .شوند دسته تقسیم می

                                        
 .39، نامه همان - 9

 42همان ، خطبه - 2
 .53، نامه همان- 3

  .34نهج البالغه ،حکمت - 4
 .36نهج البالغه ، حکمت -5
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 االمل ان اعلموا»؛ از تکیه بر آرزوها بپرهیز؛ زیرا آرزوها، كاال و سرمایه نابخردان است.  0«فَاِنَّها بَضائِعُ النَّوْکی

 ذكر و پوشانده را عقل آرزو بدانید و2«مغرور صاحبه و غرور فانه فاکذبوااالمل الذکر ینسی و العقل یسهی

 .است خورده فریب صاحبش و فریبنده آرزو زیرا كنید، تکذیب را آرزو. سپارد می فراموشی به را خداوندی

o عمر و زمان  جدیت در بهره وری از 

: می فرماید (علیه السالم)حضرت علی . و زمان كمک می كند عمر پویایی و تالش به بهره وری مؤثرتر از

 :در كالم زیبا و نغز از دیگری این امام چنین می خوانیم. ؛جدیت وكوشش كنید 3«عَلَیْکُمْ بِالْجِدِّ وَالْاِجْتهاد»

 .؛ جز با جدیت و تالش به حق نمی توان رسید4«ال یُدرَکُ الحقُّ االِّ بِالجِدِّ»

o مشورت و استفاده از تجارب دیگران 

 امکانات شخصی، وقفه، بی های تالش از هرگز شود، می انسان نصیب مشورت از كه فراوانی بركات و فواید      

و زمان،استفاده از تجربه های سودمند عمر وری سریع ازعوامل بهره از  . گردد نمی عاید فردی تفکر و مادی

آن كه از تجربه های بزرگان و دانایان در زندگی درس بگیرد، نیمی از راه را در رسیدن به هدف . دیگران است

نکرده ام، ولی در كارها و خبرها و  عمر من گرچه به اندازه پیشینیان! فرزندم» :می فرماید. هایش پیموده است

تا آن جا كه مثل یکی از آنان شده ام، بلکه بر اثر آگاهی از تجربه های آنان، با . آثارشان اندیشه و سیر كرده ام

 .2«همه آنان از آغاز تا پایان زیسته ام و زالل را از تیره و سود را از زیان بازشناخته ام

 « خردمندی، حفظ كردن تجربه هاست» 6«العَقلُ حِفْظُ التَّجارِبِ» 

o پرهیز از دوستی با بدان 

قضاوت دیگران از . انسان، تباه كننده اخالق و هدردهنده فرصت ها و امکانات استعمر  هم نشین بد؛ غارتگر

علیه )مولی الموحدین علی . آدمی، با شناخت ویژگی های دوستان و معاشران او، واقعی و اعتمادكردنی است

؛ دوست را با دوستش  7«اِنَّ الصاحِبَ مُعتَبرٌ بِصاحبه: »در بیانی لطیف در تأیید این مسئله می فرماید (السالم

                                        
 . 11، خطبه همان-9
 .86همان ، خطبه  - 2

 .231همان ،خطبه - 3

 .21،خطبههمان  - 4

 .39، نامه همان - 5

 همان. - 6
 .61همان ، نامه - 7
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با احمق و نادان هم نشینی مکن؛ زیرا او هم كار خود را در نظر تو می آراید و هم دوست دارد تو نیز  .می سنجند

 .مثل او باشی

 ج(علل و عوامل اتالف زمان  

 عبارت است از: زمان اتالف عواملبرخی از علل و  

 0«من قعد عن حیلته أقامته الشدائد»حضرت علی )علیه السالم( فرمودند:  ،بی فکری و عمل زدگی  -0

 كسی كه از چاره اندیشی باز بماند ، سختی ها بر او وارد می شوند .

  ،نظمیبی  -2

فإنه من کسل لم یؤد هلل   إیاکم و الکسل : »می فرماید (علیه السالم)علیامام  ،تنبلی و بی حوصلگی -3

فرد تنبل چون اهل كار نیست، حتی هدف های قابل دسترس و آسان را دست نایافتنی می بیند و  2.«حقا

ما أنقض النوم » : می فرماید( علیه السالم)امام علی . به همین دلیل اوقات خود را به بطالت می گذراند

 .خواب چقدر از تصمیات روز می كاهد 3«لعزائم الیوم 

 ،پذیرش درخواست ها و خواهش ها -4

 ااَلُمُورُ»:گردد می آنها ریختگی هم به و نظمی بی موجب كارها در تأخیر ،تسویف و اهمال کاری -2

 4«الْخِالفُ یُفْسِدُهَا المُنْتَظِمَةُ

،أرجی من کثیر مملول  قلیل تدوم علیه»، امام علی )علیه السالم( می فرماید : تالش بیش از حد -6

 كار كمی كه ادامه یابد از كار زیادی كه مالل آور باشد ،امید بخش تر است.5«منه

 ،خستگی -7

من ساء »: می فرماید(علیه السالم)امام علی  ،عدم توانایی در تصمیم گیری و تصمیم گیری نادرست -3

 6هر كس تصمیمش بد باشد تیرش به خودش بر می گردد« عزمه رجع علیه سهمه 

                                        
 .284غرر الحکم ، ص - 9

 .264، ص: 21 شرح نهج البالغة البن أبی الحدید، ج  -2

 .249نهج البالغه ،خطبه  - 3
 .26غرر الحکم ، ص - 4
 .278نهج البالغه ، حکمت  - 5

 6424/6،ح921،ص2،جو دررالکلم  غرر الحکم - 6
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از اسراف بپرهیز ،و میانه روی را بر گزین ، از امروز به فکر فردا باش و از اموال دنیا » .رفاه زدگی آالینده -5

به اندازه كفاف خویش نگهدار و زیادی را برای روز نیازمندیت در آخرت پیش فرست .آیا امید داری 

و آیا طمع داری ثواب انفاق كنندگان  خداوند پاداش فروتنان را به تو بدهد درحالی كه از متکبران باشی ؟

رادریابی در حالی كه در ناز و نعمت قرار داری؟ و تهیدستان و بیوه زنان را از آن نعمت ها محروم 

0«كنی؟ همانا انسان ، به آنچه پیش فرستاده و نزد خدا ذخیره ساخته ،پاداش داده خواهد شد. می
 

. و فرصت از روشن ترین واقعیت هاست عمر كاهش پیوستهگذشت زمان و سپری شدن روز و شب و در پایان 

زمان تنها به  بر مدیریت .ل است و از همین رهگذر خسارت بسیاری می بیندغافبا این حال انسان از این موضوع 

لیه ع)امیرالمومنین.تواند به هدر رود چرا كه زمان به سرعت درگذر است و می معنی استفاده بهینه از آن است ،

را تحت عنوان غنیمت شمردن فرصتها و زمانها برای انجام كار مناسب در آن بسیار مورد توجه بحث این (السالم 

 .قرار داده اند
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 مدیریت زمان در نهج البالغه

 مریم عربیان ،مهری فتحعلیان،اعظم زائری

مدیریت اصولی را برای استفاده بهینه از  مدیریت زمان از مباحث مهم و مطرح مدیریت است و دانشمندان علم

زمان برشمرده اند. در اسالم نیز توجه خاصی به این موضوع شده و در آموزه های دینی  مسلمانان توصیه شده تا 

با توجه به اهداف واالی الهی و به منظور نیل به كمال و سعادت ابدی از بطالت در گذراندن عمر پرهیز كرده و با 

ا ،الویت بندی آن ها و برنامه ریزی صحیح، از به تاخیرانداختن كارها بپرهیزند و همانند شریکی شناخت نیاز ه

سخت گیر به محاسبه نفس خود پرداخته و بر چگونگی صرف عمر گرانمایه نظارت كنند . در این مقاله به بیان 

 دیدگاه امام علی )ع( در موضوع مدیریت زمان می پردازیم .

زندگی اجتماعی تا آنجاست كه حتی بسیاری از حیوانات كه به صورت اجتماعی زندگی ضرورت مدیریت در 

 گزینند تا در اداره محیط اجتماعی خود ناظر بر ضوابط و كنند براساس فرمان غریزه ،مدیری را بر می می

های  لحظه .مایدها باشد، مطالعه در زندگی زنبور عسل و مورچه گان می تواند این معنا را كامال روشن ن مسولیت

باشند كه توجه و  دهند، دارای ارزش های فراوانی می های زندگی كه مجموعاً عمرآدمی را تشکیل می گرانب

سازد و غفلت از آن ها ،  برداری صحیح و مناسب از آن ها ، موجبات رشد و تعالی را فراهم می آگاهی و بهره

از دست دادن فرصت ها ، مایه غم » ( ، لیه السالمعلی)ع خسرانی عظیم دربردارد و بنابر فرمایش موالی متقیان

  . 0«و اندوه است

 تعریف مدیریت زمان

مدیریت زمان عبارت است از آگاهی به علم و فن و هنر و استفاده بهینه از زمان ، داشتن دانش و مهارت الزم 

از آن یکی از كلیدهای موفقیت  در این زمینه و انجام كارها و امور به طور اثربخش و به موقع كه برخورداری

است . مدیریت زمان یعنی برنامه ریزی زمان ، یعنی فراهم كردن نقشه و طرحی مناسب و دقیق برای رسیدن به 

 هدف های مورد نظر و از قبل تعیین شده .

 روش های مدیریت زمان:

 زمان سنجی و تعیین وقت معین برای انجام هر كار؛ -0

 وقت شناسی؛-2

 ری از فرصت ها؛بهره گی-3
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 انگیزه های مدیریت زمان 

مدیریت زمان می تواند با اهداف و انگیزه های متفاوتی انجام شودو چه نیکوست كه این انگیزه ها جنبه ی 

 الهی داشته باشد. برخی از مواردی كه می تواند انگیزه ی مدیریت زمان به شمار آید عبارتند از :

 تخلق به اخالق الهی؛  -0

 بودن تکالیف شرعی؛زمان دار  -2

 محدودیت عمر؛ -3

 فنا پذیری و كوتاهی دنیا در مقابل بقا و جاودانگی آخرت؛ -4

 رستگاری آخرت. -2

 برنامه ریزی مهم ترین عنصر مدیریت زمان

است . بنابه « برنامه ریزی»وری از زمان دارد  یکی از عناصرمهم مدیریت زمان كه نقش بسیار مهمی در بهره

عبارتست از انتخاب راه و روش مناسب برای بهتر رسیدن به هدف و یا تدوین و تعیین ریزی  تعریف، برنامه

فعالیت هایی كه باید در محدوده راه ها و در چارچوب روش های مشخص شده انجام پذیرد، تا نیل به هدف را 

ردار است . آید كه برنامه ریزی در اسالم از اهمیت به سزایی برخو از آیات و روایات برمی 0میسور سازد

بقای مناصب و »؛ "امارات الدول انشاء الحیل ")علیه السالم( در زمینه برنامه ریزی می فرماید: امیرالمؤمنین

نقش بسیار مهم و « برنامه ریزی»در مدیریت علوی نیز .« دولت ها، برنامه ریزی و چاره اندیشی در امور است 

باشد. امام، حتی به تمامی مؤمنان  وقت، منابع و امکانات میاساسی دارد وپایه و مبنای مدیریت زمان و تخصیص 

روز  مؤمن بایدشبانه»نماید:  برای خود داشته باشند و آن را چنین پیشنهاد می« برنامه روزانه»نماید كه  توصیه می

و زمانی  خود را به سه قسم تقسیم نماید : زمانی برای نیایش و عبادت پروردگار، زمانی برای تأمین هزینه زندگی

تـواند به  الزم به ذكـر است زمانـی یک فرد می 2«برای واداشتن نفس به لذت هایی كه حالل و مایه زیبایی است

افراط و   چنیـن برنامه متعـادل و متکاملی عمل نماید كه به مدیریت وقت خویش بپردازد و در پرداختن به امور ،

لیه اهمیت، او را از امور اصلی و مهم بازندارد . امام علی )ع وبیتفریط نکند و همچنین پرداختن به امور جزیی 

  3«دهد كسی كه به امور زاید بپردازد ، امور مهم و آرزوی خود را از دست می»فرماید :  ( در این مورد میالسالم
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 0«بپردازآنچه كه به تو مربوط نیست، رها كن و به امور مهمی كه مایه نجات توست »اند:  درجای دیگر فرموده

لذا رعایت قاعده اهّم و مهم و پرداختن به امور اهّم پیش از امور مهم از تکنیک ها و روش های مدیریت زمان 

وری از وقت بسیار مؤثر و كارساز است . همچنین یکی دیگر از تکنیک های مدیریت زمان،  باشد و در بهره می

پایان هر روز بیندیشد كه امروز ، وقتش را چگونه  باشد . هر شخصی مکلّف است كه در می« حسابرسی از وقت»

ای كه از پیش طراحی نموده بود عمل كرده است یا خیر ؟  و در چه امری صرف كرده است ؟ و آیا به برنامه

گردد و  گیری برای مدیریت بهتر بر وقت و زمان می چنین رویکردی سبب كشف علل اتالف وقت و تصمیم

 ات برای انجام امور مهم و ضروری منجر خواهد شد . سازی اوق سرانجام به بهینه

 فرایند برنامه ریزی و گام های تحقق آن

باشد كه  اساس مدیریت زمان، استفاده مؤثر و بهینه از وقت است و این امر مبتنی بر فرآیند برنامه ریزی می

  :2شامل مراحل زیر است

 )مثالً یک روز( انجام شود؛ تعیین دقیق كارهایی كه باید در مدت زمانی مشخص    -0

 اولویت بندی كارها به ترتیب اهمیت لزوم و انجام زودتر آن ها ؛   -2

 شود ؛   مشخص نمودن اقدامات الزم برای انجام هر كار و تعیین زمانی كه صرف انجام آن كار می -3

 زمان بندی وقت خویش برای انجام هر كار با توجه به اولویت تعیین شده؛    -4

 انجام هر كار در موعد مشخص خویش به ترتیب اولویت .    -2

كنیم كه برای  توانیم از زمان خویش بیشترین استفاده را بنماییم و آن گاه باور می با انجام مراحل مذكور، می

 انجام تمام كارها وقت داریم. 

 فواید برنامه ریزی:

التدبیر "برنامه ریزی مانع ندامت است و به انسان تدبیر می دهد. حضرت علی)علیه السالم(می فرماید:  .0

 « آینده نگری قبل از شروع كار تو را از پشیمانی ایمن می سازد.»"؛قبل العمل یؤمنک من الندم

قعد عن  من":برنامه ریزی حالل مشکالت است .امام علی)علیه السالم( در این خصوص می فرماید .2

 .« كسی كه چاره اندیشی را رها كند، با شداید درگیر خواهد شد » حیلته اقامتة الشدائد؛
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برنامه ریزی راه استفاده صحیح از امکانات را میسر می سازد .امام علی)علیه السالم( در این باره  .3

بهتر از داشتن   ظرافت و دقت در برنامه ریزی،» "التلطف فی الحیلة اجدی من الوسیلة؛"فرماید:  می

 .« امکانات است 
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 بررسی و تبیین اهمیت اخالق، شاخص های اخالق اجتماعی از دیدگاه زندگی امام علی)علیه السالم(

 شهرزاد كتابی دكتر شهال عزیزی،

نگرشی تلفیقی از  اهمیت اخالق فردی و اجتماعی و شاخص های اخالقی زندگی امام علی)علیه السالم(

 «ارتباط» ،گریزی از«منفرد»و حتی«اجتماعی»توحیدی با مبانی انسان شناسی است انسان به مثابه موجودی

 اگر روابط و تعامالت انسانی بر پایه ی معیار اخالقی،بنا نشود هم فرد و هم جامعه ، با دیگران ندارد.«تعامل»و

اهند شد وطبیعی است كه اجتماع تعامل مثبت و دچار تنش ها، اضطراب ،مشکالت و بلکه بحران های زیادی خو

سازنده ای  برقرار شود از این رو،توجه كردن و به كار بستن اصول و معیار های اخالقی جهت برقراری ارتباط 

 بخش عمده ای از متون دینی ، نیز به این امر مهم اختصاص یافته است.  برای تمامی افراد ضروری است  و

 اخالق 

را به معنای مجموعه ی بایدها و نبایدهای فکری و رفتاری در حوزه ی فرهنگ و متاثر از اصطالح اخالق 

باورها،ایده ها و عقاید،ارزش ها،هنجارها و نهادها ذكر كرده اند.اگر اخالق را به اخالق نظری و عملی تقسیم 

ی نیز به آداب و سنن رایج اخالق نظری علمی است كه درباره كردار بشر به داوری می پردازد.اخالق عمل نماییم

 اشاره دارد.

 اهمیت و ضرورت اخالق در زندگی

افالطون سیاست راجزئی از اخالقیات شمرده است.ارسطو اخالق را غایت سیاست،و هدف دولت را تحقق 

زندگی خوب دانسته است.اهمیت اخالق در زندگی و نیز در اندیشه اسالمی به اندازه ای است كه آیات فراوانی به 

ن اختصاص داده، بسیاری از روایات هدف از بعثت انبیا را اشاعه ی مکارم اخالقی می شمارند.پیامبر اسالم)ص( آ

در نگاهی وسیعتر با  .«بعثت التممم مکارم االخالق»خویش را تکمیل  كننده مکارم اخالقی بیان می كند: 

ایجاد فضایل اخالقی در افراد و جامعه  بررسی آیات و روایات مشخص می شود كه اساساً فلسفه انجام عبادات،

است؛برای مثال،وجوب پرداخت انفاقات مالی برای از بین بردن بخل و ایجاد سخاوت در مردم ذكر شده 

ان الصاله »است:همچنین فلسفه نماز، برای پرهیز از صفات زشت و آراسته شدن به صفات نیک ذكرشده است:

 ،0«تنهی عن الفحشا و المنکر
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 معاصر و وضعیت روابط اخالقی انسان ها با یکدیگردنیای 

مشترک،گسست روابط،دریده شدن پرده های اخالقی  جامعه مُدرن با بیرحمی،انسان را با سقوط ارزش های

 ی اجتماعی، اخالق حسنه )مجازی(و دنیای ماشین ها، روبرو ساخته است. با گسترش بیشترفضای سایبری

از بین می رودو رباط ها و ماشین ها،جایگزین عواطف بشری  احدبسیار زیادیرنگ تر شده است و احساسات ت كم

شود.در چنین شرایطی برقراری اخالق حسنه و نیک فردی و اجتماعی در ارتباط با همگان هنری است كه  می

 انسان مدرن در آفرینش و حفظ آن ناكام مانده است.

 اخالق مطلوب،مهارت یا معرفت

مبتنی بر نوعی معرفت است برخی مانند اریک فروم،این مقوله را از  اخالق مطلوب،برخی معتقدند كه      

برای آموختن هر هنر «اخالق نیک یک هنر است»نخستین قدم این است كه بدانیم سنخ هنر یا مهارت می دانند

سومی نیز برای  تسلط بر جنبه عملی آن. عامل اول. تسلط بر جنبه نظری و دوم. معموال باید دو مرحله را پیمود:

اخالق نیک هم نوعی معرفت است،وهم  تسلط بر هر هنری الزم است و آن هدف غایی آموختن آن هنر باشد؛

خواهان سعادت حقیقی باشد،بی تردیدباید عالوه بركسب معرفت تمام حركات  اگرآدمی مهارت تلقی می شود.

ببخشد تا مورد رضایت حضرت حق باشد،حضرت درونی و بیرونی خود را در ارتباط با انسان ها نظام و سامان 

ما من حرکه اال و انت محتاج فیها الی »علی)علیه السالم(نیز در رابطه با حركت بر پایه ی معرفت فرمود:

اخالق نیک  .  پس0«هیچ حركتی نیست،مگر این كه تو نسبت به آن نیازمند به معرفت و شناخت هستیمعرفه؛

انسان زمانی كه به  معرفتی كه ابزارش حواس ظاهری و باطنی است. ست.محصول پرفایده معرفت و آگاهی ا

 می رسد،قادر است كه نسبت به بندگان خدا دارای خُلقی خوش و شایسته باشد. ی باالیی از معرفت درجه

 (لیه السالمجایگاه انسان در منظر امام علی)ع 

نسان ،بازتابِ اندیشه های قرآنی و آموزه های نبوی دیدگاه امام علی)علیه السالم(درباره ،جایگاه و منزلت ا     

 واقع در بینش توحیدی علوی، نقش انسان در زندگی اش،همان نقش جانشینی و امانت پذیری است. در است.

بدین گونه پیوستگی انسان و طبیعت،پیوند میان امین با امانتی است كه بدو سپرده اند و نه پیوند میان 

اینجا است كه پیوند انسان با انسان،پیوندِ برتری جویی،خدایی كردن  برده)مملوک(. دارنده)مالک(و داشته و

 نیست و انسان ها در كشیدنِ بار امانت و جانشینی خداوند با هم شریکند. هنگامی كه از امام علی)علیه السالم(

در مورد جایگاه انسان ها سوال كردند،در پاسخ با اشاره به داستان حضرت آدم فرمودند: خداوند به فرشتگان 

                                        
 268جلسی،بحاراالنوار،صعالمه  9
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دستور داد تا در برابر كرامت و منزلتی كه به انسان ارزانی داشت،به پای او بیفتند و پیش او سر خم كنند و 

ده دارند،ادا كنند و عهدی را كه پذیرفته اند وفا آنگاه از فرشتگان خواست تا آنچه در عه»سپس در ادامه فرمودند:

. بنابراین انسان در بینش امام 0«سجده ی او را از بُنِ دندان بپذیرند و خود را خوار و او را بزرگ گیرند... كنند.

صاحب شرافت و فضیلتی خاص است كه خداوند وی را بر بسیاری از مخلوقات برتری بخشیده  علی)علیه السالم(

...و آنها را بربسیاری از موجوداتی كه آفریدیم برتری .و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیال؛..»است

  2«دادیم

 ارزش و اهمیت اخالق فردی و اجتماعی در بینش علوی

از دیدگاه علوی،رعایت اخالق فردی و اجتماعی سرمایه ای گرانبهاست كه صاحب آن نه تنها مورد لطف حق 

خَلق نیز از محبوبترین و معتبرترین افراد است و مصداق این حدیث نبوی است  تعالی است،كه در نظر

نیازمندی ها و حوائج خلق را با روی گشاده برطرف می نمایند و آراسته به خلق خوش خدایی هستند.پس »كه:

.و 3«خیالنشما نیز نیازها و حوایجتان را از این آراستگان به اخالق نیک امت من بخواهید؛نه از سنگدالن و ب

سوگند به خدایی كه جانم دردست »درجای دیگر نیز علی)علیه السالم(به نقل از رسول اكرم)ص( فرمودند: 

نه تا به همه  فرمود: همه ما مهربانیم، اوست جز انسان مهربان و خوش خلق وارد بهشت نمی شود.گفتند:

 .4«نمی توان گفت مهربانید مهربانی نورزید و خوش خلق نباشید،

 )علیه السالم(خص های اخالقی زندگی امام علیشا

مهم ترین شاخص های اخالقی علوی را می توان در سه مولفه ی بسترها و زیرساخت ها در بعد فردی،پایه ها 

 و اصول و نیز شیوه ها و فنون در بعد اجتماعی ترسیم نمود .

 الف.اخالق فردی

 زیرساختهای اخالق علوی -9

 (لیه السالمدر برقراری اخالق نیک توجه به زیرساختهای ذیل از منظر امام علی)ع برای ایجاد یک بسترمناسب

 می تواند موثر و سودمند باشد:

  خود شناسی وخودسازی 
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و شخصیت ند و هم از عوامل محیطی و بیرونی اسالم شخصیت را هم متاثر از عوامل درونی و سرشتی می دا

 دیگر افراد جامعه دارد.از این رو،شناخت عوامل و عناصری چون: نقش مستقیمی در رفتارهای آدمی در تعامل ،

همانندی و همراهی با الگوها  عفت و پاكدامنی، علم و آگاهی، عبادت و پرستش، نیک رفتاری، ِردورزی، ایمان،خ

حضرت علی)علیه  شکوفایی قابلیت های شخصیت انسانی در برقراری اخالق نیک می شود، و...سبب رشد و

مبارزه با  اعتقاد دارد اولین عاملی كه در اخالق فردی به عنوان زیرساخت در  رشد شخصیت موثر است، السالم(

من عرف »مام علی)علیه السالم(پیرامون این مساله فرمودند:ستن آن به فضایل اخالقی می باشد؛ انفس و آرا

كسی كه به لحاظ :»0«هركس نفس خود را بشناسد،خدای خود را هم خواهد شناختنفسه فقد عرف ربه؛

و در ادامه 2«فرومایه است به امور دنیوی سرگرم شود و در روابط با خَلق خدا كوتاهی ورزد، تسلط هوای نفس،

 «.از پیروی هوای نفس بر حذر باشید كه سبب سقوط و هالكت است»...فرمایند: می

 باورمندی به نظارت دائمی پروردگار 

دگرگونی ژرفی در روح و فکر آدمی و در  ار و احساس حضور او،باورمندی به نظارت دائمی پروردگ     

برای  نتیجه،گفتار و رفتار نیک او در برقراری روابط انسانی شایسته با مردم ایجاد می كند امام علی)علیه السالم(

مونه اوال ساماندهیِ رفتار،گفتار و اخالق انسان ها،آگاهی و نظارت الهی را همواره خاطر نشان ساخته است،برای ن

ودر ادامه 3«من درباره پروردگار خود به سرمنزل یقین رسیده امانی لعلی یقین من ربی...؛»ایشان می فرمایند:

 .4«؛از وقتی كه خدای را شناختم،لحظه ای او را انکار نکردمما انکرت اهلل تعالی منذ عرفته»فرمودند:

 اندیشیدن پیش از سخن 

اندكی درنگ می كند،اندیشه اش را به كار می گیرد و آثار و پیامدهای  خردمندِ دوراندیش،پیش از آغاز سخن

بر زبان  سخنی سنجیده و آراسته به آداب، آنگاه در صورت لزوم، احتمالی سخنان خود را پیش بینی می كند،

زبانِ مومن در پسِ دلِ »نقل می كنند: رسول اكرم)ص( در این باره از، جاری می سازد.حضرت)علیه السالم(

در آن نیک بیندیشد،اگر نیک  اوست و دلِ منافق از پس زبان او.چه،مرد با ایمان چون خواهد سخنی بر زبان آرد،

 2«پنهانش دارد ....  آشکارش كند و اگر بد است ، است،

 ب.اخالق اجتماعی
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 اصول و مبانی اخالق اجتماعی بر مبنای شاخص های اخالق علوی عبارتست از:

 احترام به حقوق آن ها  حفظ کرامت انسانی و-9

انسان ها باالتراز حقِ حیات،دارای حق كرامتند،كرامت یعنی این كه انسان دارای شرف و عزت وحیثیت ارزشی 

است، از دید امام،حق حیات و كرامت انسان ها می بایست نزد همگان محفوظ بماند و این یکی از پایه ها و 

ای كه مصداق عینی فرمایش خویش را استوار بر كالم قرآن اصول حاكم بر اخالق اجتماعی است.به گونه 

عَلَى وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ  »سازد كه: می

امی داشتیم و به ایشان ارج و ارزش دادیم و وسایل حملشان را ما آدمی زادگان را گر؛ کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا 

در خشکی و دریا فراهم كردیم،)یعنی به آنها قدرتی دادیم(كه در خشکی و دریا بتوانند خود و وسایلشان را از 

نقطه ای به نقطه ی دیگر حمل كنند و روزی های خوب و پاک به آنها دادیم و آنها را بر بسیاری از موجوداتی 

 .0«كه آفریدیم برتری دادیم

 مروت و مدارا با همگان-2

سنتی حسنه و نیک در اسالم است كه از گسترش مخالفت ها و  مروت و مدارا در اخالق اجتماعی با مردم،

مدارا، مخالفت های  با اعمال سیاست مبتنی بر رفق والرفق یقل حد المخالفه؛»دشمنی ها جلوگیری می كند:

بسیار مماشات و مدارا  با سپاهیان جمل، امام علی)علیه السالم( .در جنگ جمل،2« یابد اجتماعی كاهش می

 و آنان را پند داد تا جلو قتل و خونریزی را بگیرد، البته تمام توصیه ها و تاكیدات ایشان در این باره با مردم،3كرد

نگاری نمی كنندآن جا كه حق خدا پایمال می شود یا احکام الهی به با كسانی است كه در امور دین سهل ا

مدارا در اخالق علوی هیچ گونه معنایی ندارد  تعطیلی و نادیده گرفتن كشانده می شود و باطل، مسلط می گردد،

 درال تدهنوا فی الحق اذا ورد  علیکم  و عرفتموه فتخسروا خسرانا مبینا؛»و در همین زمینه می فرمودند:

كه حق بر شما وارد شد و آن را شناختید؛زیرا دچار  هنگامی مداهنه و مدارا روا مدارید و سستی مکنید. حق،

 .4«خسران آشکار می شوید

 پرهیز از لجاجت،سرزنش و گالیه-3
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امام علی)علیه السالم(با فراخواندن انسان ها به سکوت و پرهیز از لجاجت در كالم و گفتار و عدم مجادله      

.و باز هم در 0«ستیزگی و لجبازی اندیشه را دور ساخته و از بین می برداللجاجه تسل الرای؛»ی فرمایند: م

دوری كنید از سرزنش و مجادله و ستیزه)گالیه(،زیرا اینان دلهای برادران دینی را نسبت به »ادامه فرمودند:

 2«یکدیگر مریض و كدر نموده و در آن نفاق را می رویاند

 ی صادقانه و خالصانهقدردان -4

از دیدگاه امام علی)علیه السالم(قدردانی صادقانه و خالصانه از شاخصه های اخالق اجتماعی است امام هر فرد 

با هر درجه و جایگاهی را به انجام رفتارهای صحیح تشویق می كندحضرت علی)علیه السالم(در این راستا توصیه 

.فرمایش 3«النه)و خالصانه(ارج نهاد و در ارزشگذاری آن كوتاهی نکرد...باید رنج و تالش هركسی را عاد»می كنند:

مبادا كه شخصیت كسی تو را وادارد كه كار كوچکش را بزرگ »...مولی علی)علیه السالم(خطاب به مالک اشتر:

 .4«شمری و یا تالش بزرگ شخص گمنامی را كوچک انگاری

 خوش رفتاری با دیگران-5

خوشرفتاری با دیگران یکی دیگر از شیوه ها و فنون اساسی اخالق اجتماعی زندگی از منظر احسان،انصاف و 

با مردم آن گونه معاشرت كنید كه اگر مُردید،بر شما اشک »علوی است و پیرامون این مساله حضرت می فرموند:

 .2«ریزند و اگر زنده ماندید،با اشتیاق به سوی شما آیند

 همگامی،همراهی و همیاری-6

 یکی دیگر از فنون اساسی به عنوان یکی از شاخص های اخالق اجتماعی زندگی امام علی)علیه السالم(

همگامی،همراهی و همیاری با آنان است.جایگاه این اصل مهم در منظر امام علی)علیه السالم(تا آنجاست كه می 

نموده است و كسی كه به او چیزی  نیازمند فرستاده ی خداست پس كسی كه او را منع كند،خدا را منع»فرماید:

.بنابراین برآوردن نیازهای افرادی كه در جامعه در كنار ما هستند و سخت به 6«ببخشد به خدا داده است

همگامی و همراهی و همیاری بدون منت ما نیازمند هستند رفتاری شایسته و خدا پسند بوده و از اهمیتی 

 همسان با عبادت برخوردار است.
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 ری و نیک اندیشیمثبت نگ-7

در اخالق اجتماعی مثبت اندیشی به عنوان یک شیوه و فن مهم در برقراری رابطه با افراد، مورد توجه قرار 

گرفته است وحضرت امیر )علیه السالم(نیز از انسان ها می خواهد تا با گمان مثبت همواره بهترین تفسیر را 

چه بسیارند مومنانی من مومن فازبه الصبر و حسن الظن؛کم »ازسخنان و وقایع داشته باشند و می فرمودند:

 0«كه شکیبایی و نیک گمانی،آنان را به پیروزی رسانده است

 اعتمادآفرینی و رازداری-8

مساله ی اعتمادآفرینی، رازداری از شاخص های اخالق اجتماعی زندگی علوی محسوب می شود.از دیدگاه امام 

شود،مگر با عناصری همچون: راستگویی، خیرخواهی و پرهیز از خودمحوری علی)علیه السالم(اعتماد حاصل نمی 

و خود برتربینی؛ از این رو حضرت علی)علیه السالم(نیز آموزش راستگویی را پیش از سخنگویی سفارش نمودند 

.از دیدگاه امام علی)علیه 2«راستگویی را پیش از سخنگویی بیاموزیدتعلم الصدق قبل الحدیث؛»و فرمودند:

السالم(خیرخواهی خالصانه هم امری است كه باید در اخالق اجتماعی در ارتباط با انسان ها آن را مالک و مبنای 

عملکردها قرار داد،امام علی)علیه السالم(در اخالق اجتماعی خویش در رابطه با انسان ها آنچنان صمیمانه و به 

 داشتند دشمنان خویش را نیز به شگفتی وا می دور از تکبر و خودخواهی برخورد می نمودند كه همگان حتی

صدر العاقل »امام اعتقاد داشتند رازداری و پاسداشت اسرار نشانه امانتداری و خِرد آدمی است و می فرمودند:

 .3«سینه ی خردمند،صندوق راز اوستصندوق سره؛

ی و ارتباط با انسان ها از بنابراین شناخت درست هریک از بسترها و زیرساخت ها،اصول و پایه ها در اجتماع

ها  عالوه بربسترسازیِ پایه های مستحکم روابط اجتماعی،امنیت روحی و روانی را نیز برای آن منظر اخالق علوی،

به دنبال خواهد داشت.و خالصه آن كه الگوی اخالق علوی،به اقتضای دارا بودن فرهنگی منطبق بر قرآن كریم و 

با فطرت انسانی از ماندگارترین و بهترین الگوهای اخالق اجتماعی محسوب سیره نبوی و داشتن اصول مترقی 

 می شود .
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 عدالت علوی از دیدگاه نهج البالغه

 محمد رضا غالمی

عدالت عبارت « دوام دولتها وابسته به عدالت گستری است»اند؛  فرموده در مورد عدالت علوی حضرت علی )ع(

است از اینکه آن استحقاق و آن حقی كه هر بشری به موجب خلقت خودش و به موجب كار و فعالیت خودش به 

و  نقطه مقابل ظلم است كه آنچه را كه فرد استحقاق دارد به او ندهندعدالت  .دست آورده است، به او داده شود

نقطه مقابل تبعیض است كه دو فرد كه در شرایط مساوی قرار دارند، یک موهبتی را از یکی عدالت از او بگیرند و

دو نوع الهی و بشری تقسیم كرد؛ عدل الهی یعنی می توان به دریغ بدارند و از دیگری دریغ ندارند. عدالت را 

كند و به آن افاضه وجود  د دارد رعایت استحقاق را میاینکه خداوند نسبت به آنچه امکان وجود یا اكمال در وجو

كند. یعنی هر موجودی هر درجه از وجود و اكمال وجود كه استحقاق و امکان آن را دارد دریافت  یا رحمت می

  0جود از موجودی كه استحقاق دارد.كند و ظلم یعنی منع فیض و امساک و می

. مراد از عدالت فردی همان است كه در تقسیم می شود عیعدالت فردی و عدالت اجتماعدالت بشری هم به 

شود. عدالت اجتماعی در  علم اخالق در باب تبدیل قوای چهارگانه عاقله، عامله، شهویه و غضبیه از آن بحث می

محق »شود.یکی از معانی عدل و عدالت از دیدگاه امام علی )ع(،  زمینه تعامل انسان در محیط و اشیاء متولد می

انصاف به معنی رفتار درستکارانه و  و دیگری  باشد. ، می«هر فرد نسبت به حقی كه به طور مشروع دارد بودن

دهد. عدل،  خداوند به عدل و احسان فرمان می»فرماید: باره مین علی )ع( در ای 2. است سازگار با اصول عدالت

 3« باشد. سان همان بخشش و تفضل میمراعات انصاف است و اح

یعنی عدل، جریانها را در مجرای طبیعی  «العدل یضع االمور فی مواضعها.»فرماید:  السالم می علی علیه

فان فی العدل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق( )عدل همواره » همچنین  دهد. خود قرار می

ر و سختی شود و هركس كه از اجرای عدالت احساس فشا موجب گشایش و رفع فشارها و حل مشکالت می

فرماید كه ظلم هیچ  كند یقیناً ظلم و جور فشار و سختی بیشتری برای او به همراه خواهد داشت(.ایشان می می

گاه نمی تواند كاركرد عدالت را داشته باشد و هیچ گاه به سود جامعه نیست. آنچه به نفع جامعه است، همواره 

احسان و جود دانسته و آن را یک سیاست كلی و دائمی  اجرای عدالت است. امام در جایی نیز عدل را افضل از

كند.  دهد اما جود، آن را از جایگاه واقعی خود خارج می عدل هر چیزی را در جایگاه خود قرار می»كند معرفی می

                                        
 63عدل الهی/  9

 953فرهنگ معاصر، ص  2

 671، ص 239البالغه، حکمت نهج  3
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براین عدل برتر و عدل یک سیاست عمومی است اما جود و احسان یک موضوع مقطعی و خصوصی است. بنا

و احسان یک امر مقطعی و موقتی برای كاهش بحرانهای شخصی و جمعی است. عدل یک  جود 0« باالتر است.

  امر شخصی و اختیاری نیست بلکه یک ضرورت انکارناپذیر اجتماعی است.

 ای از عدل علی و تقوای مالی نسبت به بیت المال در جریان درخواست عقیل از برادرش علی بن ابیطالب نمونه

بیت المال سهم بیشتری به او بدهد تا كودكان گرسنه اش را سیر كند كه امیرالمومنین با ( كه از علیه السالم)

نزدیک كردن آهن گداخته ای او را به یاد آتش جهنم انداخت تا خواسته خویش را باز پس بگیرد.امام)ع( 

واهای نفسانی و اگر والی و فرماندار به دنبال ه: های فراوانی به فرمانداران و والیان خویش دارد توصیه

. امام از والیان دارد های شخصی خود باشد، این كار، او را از اجرای عدالت در بسیاری مواقع دور نگاه می خواسته

” من مال السعاده السعی فی اصالح الجمهور“ می خواستند كه اصالحات اقتصادی را از خویشتن آغاز كنند.

نکه خود صالح نیست، نمی تواند اصالح گر باشد. آن حضرت از این رو اصالحات باید از خود شروع شود و آ

دار  در شگفتم از كسی كه عهده” عجبت لمن یتصدی ال صالح الناس و نفسه اشد شیئی فسادا“فرماید:  می

 اصالح مردم می شود، در حالی كه خودش فاسدترین افراد است.

عدالت گستری، صداقت و شفافیت،  را در: خدا محوری، اصولگرایی،” سیاست علوی“می توان چهارچوب 

فروتنی با زیر دستان و قاطعیت با مخالفان و دشمنان و نگاه ابزاری به حکومت نه هدف دانستن آن دانست. وی 

 پیروزی در سایه گناه را پیروزی نمی دانست و غلبه یافتن با شر را شکست می دانست.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 437حکمت  9
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 سوء ظن در کالم امیر المومنین

 الهیشهرزاد فتح 

ناراحتی ها، رنج ها و  باشد كه هر كس به آن گرفتار شود سوءظن از بیماری های خطرناک روانی می

ها و دردهای دشواری در انتظار اوست در دین مبین اسالم نیز سوءظن به عنوان یک رذیله اخالقی  خودخوری

اقع می شود، سخنان گوهرباری از مورد مذمت قرار گرفته است اما این رذیله اخالقی كمتر مورد توجه افراد و

امیرالمؤمنین علی )علیه السالم( آمده كه مردم را به پرهیز از سوءظن دعوت كرده و همچنین در قرآن و روایات 

 "سوء"تشکیل شده است  "ظن"و "سوء"شماری درباره ی مذمت سوءظن داریم.واژه سوءظن از دو واژه  نکات بی

.سوءظن 2در لغت به معنای گمان بردن و متهم كردن می باشد "ظن"و 0د در لغت به معنای بدی و شر می باش

به عنوان یکی از مباحث مربوط به اخالق در كتب اخالقی مطرح شده است و در اصطالح اخالقی این است كه 

ع چه گمان بد به دل راه پیدا كند و ما به آن تمایل پیدا كنیم .اگر مبنای تصمیم گیری هاو اقدامات افراد اجتما

در بعد فردی و چه در عرصه زندگی اجتماعی و شهروندی، سوء ظن و بدگمانی باشد. روابط انسانی در آن جامعه 

اضطراب به جای آرامش فرا گیر  آسیب می بیند. كارهای گروهی متوقف می شود و تنهایی به جای مشاركت و

 می شود .

 ضرورت پرهیز از سوء ظن 

بد اخالقی آثار بدی را در پی دارد سوءظن هم بر روی فرد، خانواده و جامعه  همانطور كه هر رذیله ای و صفت

اثرات سوئی به جای خواهد گذاشت و هر از گاهی جامعه ای را به آشوب كشیده یا خانواده ای را از هم می پاشد 

 و اثرات مخربی بر روی فرد می گذارد.

 عوامل ایجاد سوء ظن 

 قرار گرفتن در موضع تهمت  -9

ز علت های سوءظن، خود را در جایگاه تهمت قرار دادن می باشد. هر فرد هر چند كه فردی بزرگ و یکی ا

 باتقوا باشد، )حتی پیامبر( باید خود را از جایگاه تهمت دور كند. تا مورد سوءظن و بدگمانی قرار نگیرد. 

 ضعف نفس  -2

در اثر ضعف نفس گرفتار اضطراب و از عوامل دیگر بدگمانی هوس و ضعف نفس می باشد كه بعضی از افراد 

لذا خوب نمی توانند حقایق را درک كرده و اطمینان خاطر و آرامش روحی  ؛آشفتگی فکری و وسوسه شدند

پیدا كنند از این جهت آن ها درباره هر چیزی و هركسی دچار تردید و بدبینی می شوند.در كالم گوهربار 
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مَن وضع نفضهُ مواضع النهمه فال بلومَن مَن :»بالغه آمده است در نهج ال (علیه السالم)امیرالمؤمنین علی 

 .04كسی كه خود را در جایگاه تهمت قرار داد نباید جز خود را نکوهش كند« اُساءبدالظی

 حب نفس  -3

حب نفس و دوست داشتن خود،  از عوامل دیگر بدگمانی حب نفس و دوست داشتن خود می باشد،

ه انسان اعمال كوچک خودش به نظرش بزرگ می آید و خود را به سرچشمه سوءظن است از این جهت ك

واسطه آن از خوبان و خالصان درگاه الهی می شمارد و خود را به واسطة اعمال اندک شایسته پاداش و 

مستوجب مدح می داند در صورتی كه به اعمال بهتر  دیگران چندان اهمیت نمی دهد و بدتر این كه همیشه 

مردم را تأویل به یک مرتبه از بدی می كند و كارهای زشت و نابهنجار خود را تأویل به  انسان كارهای خوب

 .03باشد یک مرتبه از خوبی می كند. نسبت به خلق خدا بدبین است و نسبت به خودش خوش بین می

 ضعف ایمان  -4

باشد نسبت به  از دیگر علت های آن می توان ضعف ایمان را نام ببریم زیرا اگر كسی دارای ایمان درست

مسلمانان برادرانه و با صمیمیت رفتار می كند و هرگز به آن ها بدبین نمی گردد و به آنان بدون جهت تهمت 

از علت های دیگر سوءظن می توان به انتظارات نابجا داشتن، عالقه به شهوات نفسانی، معاشرت با  07نمی زند.

 ... اشاره نمود. افراد ناصالح و ناسالم، حاكم شدن فساد بر جامعه

 آثار مخرب سوء ظن 

 رنج و محنت -0

برد و  از جمله آثار مخرب سوءظن می توان رنج و محنت را نام برد، بدبین همواره در رنج و سختی به سر می

زندگی را بر خود و اطرافیان تنگ می كند، و كارهای طاقت فرسایی را بر خود هموار می نماید، همواره اعمال 

آمیخته به غرض تصور می كند و همین امر موجب می شود كه لحظه ای آرام و بی دغدغه برای خود دیگران را 

هركس بدبین « من الم یحیی ظنه اسؤ مشی من كل احد»باقی نگذارد.حضرت علی) علیه السالم ( می فرماید:

بدبین و صحیحاً. الیحتی الهریب ". حضرت در جای دیگر می فرماید: 00است از همه مردم ترس و وحشت دارد

 ".02بدگمان به تندرستی و آسایش دست نخواهد یافت

  تنهایی -2

از دیگر آثار زیان بار بدگمانی تنهایی می باشد زیرا كسی كه به دیگران بدبین می شود و آن ها را خیانت كار و 

طع كند و در نتیجه در دوستی ناصاف و ناپایدار می پندارد، ناچار می شود هرگونه روابط خود را از آن ها ق
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موجب تنهایی وی می شود و از دیگر آثار بدبینی می توان خستگی روح و دل مردگی، عدم بینش صحیح، غفلت 

 از عیوب، خیانت در حق دیگران، تهمت و بهتان، كنجکاوی در امور دیگران و ... را نام برد.

 بدبینی به خدا و رسول -3

در آن گاه  :از آثار مخرب فردی سوءظن، بدبینی به خدا و رسول می باشد. خداوند در قرآن كریم می فرماید 

كه از فراز و فرودتان به سراغ شما به هجوم آمدند و آن گاه كه چشم برگشت و جان ها به گلوگاه ها رسید و در 

گی ممکن است به خدا گمان بد ببرد كه چرا انسان در سختی های زند 03 حق خداوند گمان هایی ناروا بر دید.

 خداوند مرا در این مشکالت قرار داده است در صورتی كه سوءظن به خدای بزرگ گناه بس بزرگ می باشد.

بنابراین سوءظن به عنوان یک رذیله ی اخالقی بسیار پراهمیت می باشد كه بر هر مسلمانی واجب است از آن 

توجهی به این رذیله ی اخالقی برفرض صغیره بودنش آن را كبیره كرده و گناهان زیرا كم  پرهیز داشته باشد.

بزرگ دیگری را در پی دارد،چه بسا گمان های بد و بدبینی هایی كه خانواده ها و روابط افراد را از هم پاشیده 

ه و به سفارش است و باعث دشمنی و كینه در افراد شده است ،پس بر هر مسلمانی واجب است كه آن را شناخت

 امیرالمؤمنین از آن پرهیز كند و تا می تواند گمان خوب برد و هیچ گاه گمان بد را اختیار نکند.
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 (علیه السالم)تجمل گرایی از دیدگاه قرآن وحضرت علی 

 كوثر سادات قزوینی حائری

 معنی لغوی تجمل گرایی 

و در اصطالح  )نو( مال واثاثیه گران بها داشتن خود آراستن، آذین كردن، تجمل در لغت به معنای زیور بستن،

 نیز اسراف در مصرف را تجمل گرایی گویند، امروزی به افراط در زیبایی و

 تجمل در قرآن

ای فرزندان آدم! زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با 9«یا بنی آدم خُذوا زینتکم عند کلِّ مسجدٍ«

 باشد كه شامل پوشیدن« زینت های جسمانی»ز كالم الهی می تواند هم اشاره به این جمله ا خود داشته باشید.

، یعنی صفات انسانی و ملکات اخالقی و پاكی «زینت های معنوی» لباس های مرتب و پاک و تمیز، و هم شامل

پیامبر! بگو چه كسی ای 3.»قُل مَنْ حَرَّمَ زینةَ اللِّهِ الِّتی اخرج لعبادهِ و الطیّباتِ من الرِّزق»2نیت و اخالص.

مواهب و روزی های پاک و پاكیزه را تحریم كرده  زینت های الهی را كه برای بندگانش آفریده و هم چنین

 كرده است . است.در مورد استفاده از انواع زینت ها، اسالم مانند تمام موارد، حدّ، اعتدال و میانه روی را انتخاب

 تجمل در روایات

انِّ اللِّه تعالی جمیلٌ یحبّ الجمال و یحبّ ان »:صلی اهلل علیه وآله وسلم ـ می فرمایدپیامبر گرامی اسالم ـ 

 خداوند متعال زیباست و زیبایی را دوست دارد و خواستار آن است كه اثر نعمت4«یری اثر نعمته علی عبده

اِنِّ اللِّه یحبّ »:است در همین زمینه امام جعفر صادق ـ علیه السالم ـ نیز فرموده خود را در بنده اش ببیند.

علی عبدٍ نعمةً احبَّ ان یری  الجمال و التجمیل، و یکره البؤس و التباؤس؛ فانِّ اللِّه عزِّ و جلِّ إذا انعم

می دارد. هرگاه  خداوند زیبایی و خودآرایی را دوست دارد و بینوایی و قیافه فقرآلود را ناخوش«.علیه أثرها

در این هنگام یکی از یاران حضرت سؤال نمود: . دارد اثر آن را در او ببیندخداوند به بنده ای نعمتی دهد، دوست 

ینظف ثوبه، و یطیّبُ ریحه، و یُحصِّصُ داره، و یکنس أفنیتَه حتِّی اِنِّ »:چگونه؟ حضرت در پاسخ وی فرمود

 5«مغیب الشِّمس ینفی الفقر و یزیدُ فی الرِّزق السراجَ قَبْلَ

                                        
 .39( آیه 7.سوره اعراف) 9
 .41،ص2.برگزیده تفسیر نمونه،ج 2
 .32(،آیه 7.سورهاعراف) 3
 .2463،ص2،چاپ دوم،ج 9367.محمد،محمدی ری شهری،میزان الحکمة،مکتب اإلعالم اإلسالمی، 4
 .949،ص76.بحاراالنوار،ج 5
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 :از مواردی كه امام برشمرد، عبارتند

 * لباس تمیز پوشیدن؛

 * خوشبو نمودن خود و استعمال عطر؛

 * نیکو و زیبا ساختن خانه و كاشانه؛

 * جارو نمودن جلوی در خانه؛

 * چراغ روشن نمودن پیش از غروب )كه موجب رفع فقر و زیادی روزی می شود(.

، فانِّ اللِّه جمیل و یحب الجمال البس و تجمّل»:در حدیث دیگری نیز امام صادق ـ علیه السالم ـ امر فرمود

 باشد. لباس زیبا بپوش؛ زیرا خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد، اما باید حالل9«.ولیکن من الحالل

یابیم  در می در برخورد با دیگران (علیهم السالم) با نگاهی به سیره عملی پیامبر گرامی اسالم و امامان معصوم

و دیگران را نیز به آن  پرهیز از اسراف و تجمل گرایی موارد زیر را رعایت می كردندكه در عین ساده زیستن و 

 سفارش می نمودند

 اعتدال و میانه روی در تجمل

هرگونه افراط و  اسالم در استفاده از انواع زینتها ـ همچون تمامی موارد ـ حد اعتدال و میانه روی را برگزیده و

صورت معتدل، مغایر زهد و  ف برخی كه استفاده از زینتها را هر چند بهتفریط را مردود شمرده است. برخال

و افراط می رسند و به هرگونه عمل  پرهیزكاری می پندارند یا كسانی كه به حد تجمل پرستی و رفاه طلبی

 .نادرستی برای رسیدن به این هدف تن می دهند

 عوامل ایجاد کننده تجمل گرایی

 تفاخر وگاهی احساس حقارت به تجمل گرایی می انجامد خودپسندی، دت،حسا طمع، حرص، حب به دنیا،

 :پاره ای ازعلل تجمل گرایی عبارت است

 باعث می شود كه انسان به زندگی دنیا دل ببندد و و غفلت: از یاد خدا منشأ تمام لغزش هاستغفلت .0

 ها چیره شده است وشیطان برآن  2«.استحوذ علیهم الشیطان فانسیهم عن ذکر اهلل»فریفته آن شود

 نام خدا را از یادشان برده است. 

 دنیا گرایی منشأ تجمل گرایی است.دلبستگی وفریفتگی به دنیا: .2

                                        
 .341،ص3.وسائل الشیعه،ج 9
 .91مجادله آیه .سوره  2
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وقتی انسان به اموال دیگران چشم بدوزد غبطه می خورد پلکان تجمل  چشم داشت به اموال دیگران: .3

 .را گام به گام طی كند 

شود كه انسان به زر اندوزی وپس از آن به تجمل گرایی  دنیا گرایی باعث می مال دوستی وزراندوزی: .4

 بپردازد.

وآن این است كه انسان به جهت كمالی كه در خود بیند خود را بزرگ  عجب وخودبزرگ بینی: .2

خودپسندی دشمن عقل است.این رذیله كه سرمنشأ 9«.عجب المرء بنفسه احد حسّاد عقله»بشمارد

 عجب به مال است. شود ویکی از انواع عجب،تمام رذایل است باعث تجمل گرایی می 

ازحالتی كه انسان خود را باالتر از دیگری ببیندبعضی از آثار كبر به دلیل حسادت یا كینه ویا ریا  تکبر: .6

قطعا خدا 2«.ان اهلل ال یحب من کان مختاال فخورا»بروز پیدا می كند كه خود منشآ تجمل گرایی است.

 ندارد. متکبران و فخر فروشان را دوست

حضرت علی  3معنی آن این است كه فرد برای برادر مسلم خود آرزوی پایان نعمتی را داشته باشد. حسد: .7

 حسد بدترین دردهاست. "الحسد شر االمراض")علیه السالم(می فرماید: 

 وآن این است كه انسان در مقام اثبات كالم و نفی نقص از خود برآید، خود ستایی: .3

 مصرف اسراف نام دارد وتجمل گرایی زیر مجموعه اسراف است.افراط در  اسراف: .5

 طمع بردگی است.5«.الطمع رقِّ»4آن عبارت است ازتوقع داشتن در اموال مردم طمع: .01

 بپردازد. انسان را وا می دارد كه بیش ازحد نیازش به جمع آوری اموال حرص: .00

 آثار تجمل گرایی

 .خواهیم شمرد را برآمدهای منفی این پدیده  ها و پی ترین آفت مهم

كند، مصرف كندیا  شود فرد بیشتر از آن چه تولید می گرایی سبب می تجمل :های مادی تباهی سرمایه .0

 »ای مصرف زده خواهد بود؛ خداوند در جمله  طلبی گام نهاده است، جامعه ی كه به كج راهه تجملا  جامعه

های شما است و بدون آن  فرماید قوام زندگانی و اجتماعتان به سرمایه می «الَّتِی جَعَلَ اللِّهُ لَکُمْ قِیَاماً

                                        
 .9983،ص292.همان،حکمت  9
 .36.سوره نساء آیه  2

 .494.نراقی،معراج السعادة،ص 3
 365.معراج السعادة،ص 4

 961،حکمت28.غررالحکم،ص 5
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توانید كمر راست كنید. پس آن را به دست سفیهان نسپارید. از این تعبیر، اهمیتی كه اسالم برای مال و  نمی

 .شود حفظ آن قایل است، به خوبی روشن می

جام بسیاری از گناهان مانند: غرور، حسد، گرایی، زمینه را برای ان تجمل :سازی برای گناهان زمینه .2

های فخرفروشی و  سازد. اسالم، مصرف هر كاالیی را به انگیزه توزی آماده می طمع، شهوت پرستی و كینه

تِلْکَ  »سوره قصص 33السالم( در تفسیر آیه  داند.امیرالمؤمنین علی)علیه خودنمایی به دیگران ناپسند می

آن خانه آخرت را برای كسانی قرار «هَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُ

كاری كنند. فرموده است: اگر كسی از این كه بند كفش  خواهند در زمین برتری جویی و تبه دهیم كه نمی می

رود  شود. )او از كسانی به شمار می یه میاو بهتر از بند كفش دوستش باشد، خرسند شود، داخل عنوان این آ

0اند(. كه خواهان برتری
 

روی در دخل و خرج زندگی و پرداختن به تجمالت،  توجهی به میانه بی : گسترش فقر در جامعه .3

أَمْوَالِ  إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِى"السالم(  آورد.امیرالمؤمنین علی)علیه های پیدایش فقر را فراهم می زمینه

خدای سبحان، »."ذَلِکَ إِلَّا بِمَا مُتِّعَ بِهِ غَنِیٌّ وَ اللَّهُ تَعَالَى سَائِلُهُمْ عَنْ الْأَغْنِیَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ فَمَا جَاعَ فَقِیرٌ

روزی فقیران را در مال و توانگری قرار داده است. پس هر جا بینوایی گرسنه است، حق او در سفره رنگین 

  2«غنیا است و خدای متعال از توانگران بازخواست خواهد كردا

ی كه تمام تالش ا در جامعه گرایی است. آمدهای تجمل یکی دیگر از پی:تبدیل ارزش به ضد ارزش .4

ایثار هیچ  حد و حصر باشد، دیگر مفاهیمی چون زهد، قناعت، انفاق و یابی به تجمالت بی اعضای آن، دست

 ها مخالف و میل آنان است زیرا همه این ارزشجایگاهی نخواهد داشت؛ 

ای انس و الفت پیدا  به جهان مادی،گونه انسان در جهان مادی نیست:کاهش معنویت در جامعه .2

ها بر اثر شدت عالقه، هدف  ورزد. بسیاری از انسان كند كه به این حیات مادی و طبیعی، عشق و عالقه می می

خداوند درباره  اند ا به فراموشی سپرده و از امور معنوی فاصله گرفتهاصلی از آفرینش این جهان و خویشتن ر

3«.أُوْلَـئِکَ فِی ضَالَلٍ بَعِیدٍ »است:   این مرحله فرموده
 

گرایی است  آمد تجمل ز بین رفتن رفاه و آرامش حقیقی افراد، دیگر پیا :از بین رفتن آرامش واقعی .6

های بسیاری هم چون تزلزل در نظام خانوادگی و روابط اجتماعی را به همراه دارد. حضرت  كه خسارت

                                        
 944،ص 4،ج9343. حویزی ،عبدالعلی بن جمعه ،تفسیر نوالثقلین، قم، بی نا، 9

 .328نهج البالغه، حکمت  . 2

 .94ص ، 92تفسیرالمیزان، ج .  3
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 0«.كند مال ]دوستی[ اهداف عالی انسانی را فاسد و آرزوهای طوالنی را زیاد می»فرماید:  السالم( می علی)علیه

پرستان را نیز در  اند، تجمل دوستان  گرایان در شمار مال ین سخن عام است، ولی نظر به این كه تجملا

پذیرد كه  السالم( را با تمام وجود می انسان آگاه و هوشمند این سخن امیرالمؤمنین علی)علیهگیرد.  برمی

و قناعت و ساده زیستی رفتار  خواهی، بر تو الزم است كه به میانه روی اگر صالح در نفس را می »فرمود

ها و تضاد درونی و اخالقی  و جامعه را دچار كشمکش گرا چنین از نظر اجتماعی، فرد تجمل هم 2«.كنی

گرا، موجوداتی مغرور و متکبرند كه همواره در پی برتری جویی و به استضعاف كشاندن  افراد تجمل گرداند. می

 و تحقیر دیگران هستند. 

از نظر دین مبین اسالم، هر مسلمان در جامعه اسالمی، وظایفی بر عهده :م وظیفه ناتوانی در انجا .7

دارد.اگر شماری از اعضای این جامعه به تجمالت گرایی سرگرم شوند، خواه نا خواه از وظایف خود در بعضی 

 رساند.  مانند و به خود و دیگران آسیب می موارد باز می

یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ »كند.  خدا و آخرت را فراموش می گرا تجمل انسان:فراموشی یاد خدا و قیامت .3

دانند و از آخرت  آنان تنها ظاهری از زندگی دنیا را می«  الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

 كشاند.  كند و به سقوط می همین سطحی نگری، آنان را از مسیر و هدف اصلی گمراه می3خبرند. بی

های اقتصادی به دلیل رعایت نکردن  ها و بدهکاری و رشکستگی بیشتر:ورشکستگی و بدهکاری  .5

آیند كه  پرستانی كه دل در هوا و هوس دنیایی دارند، زمانی به خود می روی در دخل و خرج است. تجمل میانه

 شان باقی نمانده است. كار از كار گذشته و دیگر راهی برای بازگشت

انسانی كه به دنیا وابسته است و از ساده زیستی به تجمالت روی آورد، :رویارویی با حق و حقیقت .01

دهد و چنان روحیه خودخواهی  نیازی، او را رویاروی حق قرار می احساس بی كند؛ نیازی می كم احساس بی كم

  .تواند كس و چیز دیگری را قبول داشته باشد شود. كه جز خود نمی او چیره میو غرور بر 

 .گرایی عذاب دردناک خداوند در فردای قیامت است  آمدهای سوء تجمل یکی دیگر از پی:عذاب الهی  .00

 راه کارهای مقابله با تجمل گرایی

وعاری  فنا، كند كه آن در معرض زوال وفکر  آورد و نظر درمان عجب به مال این است كه انسان آفات آن را در

 اخباری كه در مذمت مال وحقارت مالداران رسیده را مالحظه كند و از دوام وبقاست.عالوه بر این آیات و

                                        
 .374، ص 9غرر الحکم و درر الکلم، ج  . 9

 .912، ص 3غرر الحکم و درر الکلم، ج .  2

 .7سوره روم، آیه .  3
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شان به بهشت را یاد آورشود، در ذیل به  سبقت همچنین فضیلت فقرا وشرافت فقروعزت ایشان در روز قیامت و

 یی پرداخته شده است: راه كارهای مقابله با تجمل گرا

 اصل ایمان تسلیم در برابر خداست.ایمان: .0

انسان قادر خواهد بود كه رذایل اخالقی  نگهدارنده نفس است و تقوای الهی به معنی صیانت ونگهتقوا: .2

من نفس خویش را 9«.وانما هی نفسی اروعها بالتقوی»را از خود دوركند.حضرت علی)علیه السالم( می فرماید:

 با تقوا رام می سازم. 

اكتفا كردن برای بدن)ویا همان جسم وروح( به قدرضرورت.  عبارت است از دل برداشتن از دنیا وزهد: .3

از آن مشهورتر است كه محتاج به  (علیه السالم)زاهدان آفاق علی بن ابیطالب  سرور و زهد زاهد علی االطالق،

ریزه های نان جویی كه خرد شده بود را می خوردند  طعامی سیر نمی خورد و بیان باشد ،كه آن حضرت هرگز از

اگر ازآن ترقی می نمودند قدری  و ونان وخورش نمی خوردند واگر می خوردند منحصر به نمک یا سركه بود،

 همیشه جامه های وگاه بود كه در یک شبانه روز به یک كف از سبوس نان اكتفا می كردندو خوردند، شیر می

كه علی را با زینت دنیا چه كار؟چگونه خود  :مکرر می فرمودند پوشیدند كه اغلب پینه دوزی شده بود و كهنه می

را راضی كنم به لذتی كه فانی است.   در مدت حیات  ایشان هیچ گاه بر روی رخت خواب نخوابیدند و فرش بر 

امر نکردند بلکه شب ها بر روی پاها  روی زمین پهن نکردند و اهل خانه خود را به در ست كردن غذایی

با پروردگارشان مناجات  اشک ها بر آن ها جاری و ایستادند وگونه های خود را بر زمین فرش می كردند و می

  2كردند. می

 3«.التقی رئیس األخالق»حضرت علی)علیه السالم( در ستایش پرهیزگاری فرموده اند:پرهیزگاری: .4

 است.پرهیزگاری پیشوای خوی ها 

گنجی بی نیاز كننده تر از قناعت 4«.ال کنزاغنی من القناعة»ضد صفت حرص قناعت استقناعت: .5

 نیست. 

                                        
 .45،نامه 166ص.شرح نهج البالغة، 9

 .366.معراج السعادة،ص 2

 .412،حکمت9278.شرح نهج البالغة،ص 3

 .379،حکمت 9267. شرح نهج البالغة،ص4
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إزهد فی الدنیا یبصرک اهلل »( درباره كاالی دنیا فرموده است:لیه السالمامام علی )عساده زیستی: .6

مبند تا خدا تو را به در كاالی دنیا بی رغبت باش و به آن دل 9«.عوراتها وال تغفل فلست بمغفول عنک

 زشتی های آن بنا نسازد

الذین ءامنوا وتطمئن قلوبهم بذکر »موجب آرامش می شود  كه غفلت را از بین می برد وذکرخدا : .7

آگاه باشید  آنان كه ایمان آورده اند دل هایشان به یاد خدا آرامش می یابد،2«.اهلل أال بذکر اهلل تطمئن القلوب

 دا آرامش می یابد.كه دل ها تنها به یاد خ

.  دوستی است های برجسته دنیاپرستی است و تجمل گرایی نماد بارز مال پرستی، یکی از جلوه بنابراین مال

پرستی گرایید، عامل بسیاری از  رسید و به مال هاست. وقتی مال دوستی به اوج  زدگی سرآغاز همه زشتی دنیا

كه تنها مالک برتری در اسالم، تقوا،  دارد غافل از این می ها را از راه كمال باز و انسان شود ها می لغزش

 زیستی است. ساده

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 .383،حکمت9272.همان،ص 9

 .28سوره رعد،آیه . 2
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 خشم و آثار ان از دیدگاه قرآن و امام علی )علیه السالم(

 زینب كریم نیا

مشکالت  تأمل در تاثیرات منفی خشم و عدم كنترل آن و عوارض ناشی از آن كه در موارد عدیده ای منجر به

ی و خانوادگی، حتّی بروز آثار فردی در بعد جسمی و روحی در فرد می شود، نشان دهنده ی عمق فراوان اجتماع

هاو تعامالت اجتماعی دارد و  فاجعه در زمان بروز خشم است. با توجّه به تأثیراتی كه خشم در محیط خانواده

بیشتری شود.بی تردید  گاهی نتایج آن، غیر قابل جبران است، ضرورت ایجاب كرد تا به موضوع خشم توجّه

اجتماعی دارد كه رد پای آن در قرآن و روایات اهل بیت )علیهم -موضوع این تحقیق ریشه در مباحث اخالقی

 السّالم( هم به وفور دیده شده است. 

غیظ و غضب وارد شده است الزم است این واژگان تعریف  از آنجایی كه در متون دینی خشم با واژگان ،كظم،

فرو خوردن، وقتی به كسی جسارت   .«الرَّجُلُ غیظَه إذا اجترعه  کظم:اللیث: کَظَمَ»می شود؛ كظم عبارت از : 

الْغَیْظُ: أشدّ غضب، و هو الحرارة التی یجدها اإلنسان من فوران »شود، خشمش را فرو خورد. غیظ در لغت 

شدیدتر از غضب است و عبارت است از حرارتی كه انسان آن را ناشی از فوران خون قلبش   غیظ«دم قلبه.

: ثوران دم القلب إرادة  الْغَضَبُ:»ی همین واژه چنین بیان كرده است  راغب اصفهانی درباره داند. می

 باشد. وی بیان نموده كه غضب هیجان وجوشش خون قلب برای انتقام می.« االنتقام

غضب مخلوقین، غضب خدا به این -2غضب خدا  -0لغویون در معنای غضب آن را به دو گونه تقسیم كرده اند: 

دهد. غضب  ی آن خدا او را مغضوب خود قرار می معنی است كه كسی عصیانی انجام داده است و به واسطه

كسی در جایی كه حق در آن جایگاهی ندارد، غضب  .باشد: الف( مذموم ب( محمود مخلوقین خود به دو گونه می

ی با دین و حق است غضب ورزد. در این باره حضرت علی )علیه السالم(  كند ، فرد بر چیزی كه در رابطه

جان را بسوزاند.(كسی كه در زندگی  ،ی آن )كه زبانه خشم آتش دل هاست.« الْغَضَبُ نَارُ الْقُلُوبِ»فرمایند: می

 سوزد. ح و جان او به این واسطه میخشمگین شود، رو

 ضرورت وجود قوه غضبیه 

كرد  های بزرگ الهی است و اگر این قوه در حیوان نبود، از نامالیمات طبیعت دفاع نمی قوه غضب یکی از نعمت

گردید و اگر در انسان نبود، عالوه بر این، از بسیاری از كماالت و ترقیات باز  و دستخوش زوال و اضمحالل می

مؤمنان بر كافران  9«اَشِدّاءُ عَلی الکُفار وَ رُحَماءُ بَینَهُم» فرماید: ماند. خدای متعال از صفات مؤمنین می یم

 سختگیرند و با خود مهربان.
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گیرد مگر در سایه این  حفظ نظام عایله بشر و حفاظت از جان و مال و ناموس و جهاد با نفس صورت نمی

بیند باید با معالجه، از آن حال بیرون آید و  حاالتی از خاموشی این قوه، در خود میی شریفه. پس اگر انسان  قوه

 نفس را در حالت اعتدال قرار دهد كه آن شجاعت است و از ملکات فاضله و صفات حسنه است.

 های دینی تأكید بسیار زیادی بر كنترل خشم شده است، آید این است كه در آموزه آنچه از این مباحث بر می

برد و گویی عقل خود را زائل كرده است و هم رتبه  ای كه فرد خشمگین در حالتی از دیوانگی به سر می به گونه

 باشد.       باشد، میسّر نمی گیرد ومقابله با این كار جز باحلم و بردباری كه از فضایل اخالقی می با چهارپایان قرار می

 ی غضبیّه : انواع انسان ها در برابر قوّه

 شوند: ی غضبیه به سه دسته تقسیم می ها در مقابل قوّه انسان

ماند و از اطاعت عقل  هایی كه افراط دارند و در هنگام غضب فکر و هوشی برایشان باقی نمی آن . أ

مَنْ » فرمایند: در رابطه با این گروه حدیثی از موالی متّقیان بیان شده كه می روند. و شرع بیرون می

كسی كه خشم وشهوتش بر او غالب آید، او «[ حَیِّزِ الْبَهَائِمِ.  ضَبُهُ وَ شَهْوَتُهُ فَهُوَ فِی ]مِنْغَلَبَ عَلَیْهِ غَ

 ی بهائم و چهارپایان است. در زمره

ها كسانی هستند كه مطلقاً این قوّه را قبول ندارند و در جایی  انسان هایی كه تفریط دارند، آن . ب

 خیزند. گاه از جا بر نمیكه عقالً و شرعاً غضب الزم است هیچ 

ی اعتدال در حركت هستند و غضب و غلظت  هایی هستند كه بر جادّه ی سوم انسان دسته . ت

كنند.خشم این دسته در واقع  ایشان كامالً به موقع است و در هنگام غضب از عقل و شرع تجاوز نمی

ی خشم را به  نیزه كسی كه تیز كند همانی است كه رضایت خدا در آن است و در این باره داریم

 ترین مدافعان باطل، نیرومند شود. او (، برای كشتن سخت خاطرخدای سبحان )برای جلب رضای

 راههای کنترل و درمان خشم

 ی اخالقی بپردازیم: هایی برای كنترل این رذیله ی راه چنانکه مفاسد غضب را دانستیم خوب است به ارائه
كبر، عجب، غرور، لجاج،  فخر،  شود، مانند: هیجان غضب می اسبابی كه باعث انسان باید سعی كندتا . أ

ها همگی از صفات مهلکه  ها را از خود دور كند كه این استهزاء، حرص، دشمنی، حب جاه و مال وامثال این

 ها ممکن نیست.  هستند و دوری از غضب با وجود آن

 ید.اخبار و آثاری را كه در بیان مذمّت غضب نقل شده است، مالحظه نما . ب

داشتن غضب است، متذكّر شود و فواید آن را در نظر خود مرور  اخبار و احادیثی كه در مدح وثواب نگاه . ت

 كند.
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فواید ضد غضب را كه، حلم باشد مالحظه كند و سعی بر این داشته باشد كه حلم و بردباری را در خود  . ث

 باشد.پرورش دهد و غضب و خشم را بر خود ظاهر نکند، اگر چه در دل خشمناک 

 زند،ابتدا در آن فکر كند و خود را از صدور آثار غضب محافظت نماید. هر فعلی كه از او سر می . ج

 ی ایشان غالب و از فضیلت حلم خالی هستند، اجتناب كند. ی غضبیّه از مصاحبت كسانی كه قوّه . ح

ی  مسخّر قبضهقدر الهی است و جمیع موجودات  شود همه به قضا و باور كند كه هرچه در عالم واقع می . خ

 ی امورات در ید كفایت اوست.  قدرت او و همه

باور كند كه غضب مذموم چیزی نیست جز بیماری دل و نقصان عقل، كه باعث آن ضعف نفس است نه  . د

إِیَّاکَ وَ الْغَضَبَ فَأَوَّلُهُ جُنُونٌ وَ » فرموده است: )علیه السالم(قوّت در این مورد حضرت علی  شجاعت و

 بپرهیز از خشم كه آغازش دیوانگی و انجامش پشیمانی است . 2«مٌ. آخِرُهُ نَدَ

تر و باالتر است از قدرت تو بر این ضعیفی كه بر او غضب  بیاد آوری كه تسلّط و قدرت خدا بر تو قوی . ذ

تر از این ضعیف و  تر وذلیل ی غیر متناهیه به مراتب ضعیف ی الهیه ی قاهره كنی و تو در مقابل قوّه می

در فرمان استانداری به مالک اشتر  )علیه السالم(ناتوان، در مقابل قدرت تو هستی. در این باره امام علی 

اِملک حمیّه اَنفک و سورَه حدِّک. . . . . . . . . و ارفَع بَصَرَکَ الی السماءِ عندما یحضُرُکَ »نویسد: می

باد دماغ و تندی خشم وضرب دست و تیزی  9. . . . . .  .« منه حتِّی یسکنَ غضَبکَ فتملکِ االختیار.

زبانت را مهار كن و با نگه داشتن زبانت به گاه خشم و درنگ كردن در حمله ونشان دادن ضرب دست، خود 

 ی این صفات زشت نگه دار. را از همه

كنی قوت دهد و كار او باال گیرد و بر  متذكر گردید كه شاید روزگار آن ضعیفی را كه تو بر او غضب می . ر

 تو زبردست شود و در صدد انتقام برآید. 

بدانی هر حلیم و بردباری غالب و قاهر و در نظر اولی البصائر عزیز و محترم باشد و هر غضبناک  . ز

وّه ق »داریم: )علیه السالم(ها حقیر است. در روایتی از امام علی  مضطرب الحال، پیوسته مغلوب و در دیده

قدرت و نیروی بردباری در هنگام خشم، از قدرت و « الحلم عند الغضبِ اَفضلُ من القوّه علی االنتقام.

 نیروی بر انتقام برتر است. 

ی  هایی كه برای كظم غیظ توصیه شده است این است كه انسان باید ملتفت باشد تا اشتعال قوه از جمله درمان

نیافته، خود را به وسایلی منصرف كند: یا به رفتن از آن محلی كه اسباب ی آن شدت  غضب زیاد نشده و نایره

یا از شر  غضب در آنجا فراهم شده و یا به تغییر حال: اگر نشسته است، برخیزد و اگر ایستاده است، بنشیند
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سرد برای  و وضو گرفتن و غسل كردن با آب« اعوذُ باهلل مِن الشیطانِ الرجیم»شیطان، به خدای تعالی پناه برد

 تسکین غضب مفید است .

َیُّما رجلٍ غضب و هو قائمٌ فلیلزم االرضَ من فوره،فإنِّه یُذهبُ ا»فرماید:  می )علیه السالم(حضرت علی 

ی شیطان را از  هركس خشمگین شود، اگر ایستاده است بی درنگ بنشیند زیرا این كار وسوسه«رجزَ الشیطان.

 برد.  بین می

 آثار خشم:

بتواند در حاالت خشم و غضب، مالک نفس خویش باشد، او را می توان از افراد نیرومند و توانا  اگر انسان

ها  برشمرد؛ چرا كه كنترل نفس سركش در آن حالت، ایمان و اراده ای واال و قوی الزم دارد كه خیلی از انسان

 اش برآیند.  نمی توانند از عهده

های فراون  آید و هر كس در آن موفق شود، افزون بر بهره میبه این جهت كنترل غضب امری مهم به شمار 

 كنیم: دنیوی، دارای مقامی بلند از نظر معنوی خواهد بود. اینک به برخی از آثار و فواید كنترل خشم توجه می

 دور شدن از صراط مستقیم-الف

خشم ،خردمندان را فاسد «  الصَّواب.الغضبُ یُفسدُ االلبابَ و یبعدُ من »فرمایند:  امام علی )علیه السالم( می

ی خشم انسان دچار انحراف در زندگی خواهد  كند و از راه راست ودرست دور كند. طبق فرمایش حضرت بواسطه

 شد. 

 مرگ زودرس-ب

عنان كسی كه 2«مَنْ أَطْلَقَ غَضَبَهُ تَعَجَّلَ حَتْفُهُ.  »امیرالمؤمنین )علیه السالم( در روایتی چنین بیان كرده اند:

 مرگ او شتاب كند)زود مرگش فرا رسد(. خشم خود را رها كند،

 آشکار شدن عیوب-ج

 هایش را آشکار سازد. خشم صاحب خود را در اندازد و عیب3«الْغَضَبُ یُرْدِی صَاحِبَهُ وَ یُبْدِی مَعَایِبَهُ.» 

 فرو افتادن در آتش خشم-د

خشم آتشی فروزان است،  2« أَهَا وَ مَنْ أَطْلَقَهُ کَانَ أَوَّلَ مُحْتَرَقٍ بِهَا.الْغَضَبُ نَارٌ مُوقَدَةٌ مَنْ کَظَمَهُ أَطْفَ» 

هركس خشم خود را فرو خورد، این آتش را خاموش كرده است و هر كس جلوی آن را رها كند، پیش از هر 

اند كه با  خشم را به آتشی تشبیه كرده )علیه السالم(سوزد. در اینجا حضرت علی  كس خود در آن آتش می
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كنترل آن، باعث خاموشی آتش و در صورت خشمگین شدن، خود فرد اوّلین كسی است كه به آتش خشمش 

 سوزد. می

 ها منشأ تمام بدی - ه

الغضبُ »اند: چنانکه امام صادق )ع( چنین فرموده ها معرّفی شده، در روایات اسالمی خشم منشأ تمام بدی

كنیم، توسّط  ی كلید، به هر جا ورود پیدا می همانطور كه بوسیلهخشم كلید هر بدی است. . «مفتاح کلِّ شرٍّ

 یابیم. ها راه می خشم نیز به تمامی بدی
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 دنیا و دنیا زدگی از نگاه حضرت علی ) علیه السالم (

 سمیه كریمی فخر

گذراندن زمان و سپری كردن دوران كه در بستر دنیا صورت می گیرد ذاتاً كمال نبوده بلکه گاهی دارای 

سقوط انسانی و هبوط از مرحله برتر را به همراه خواهد داشت برای آسیب شناسی رفتار انسان های دنیا زده به 

 كالم حضرت استناد می كنیم تا راهکاری در این زمینه باشد. 

 ناسی دنیامفهوم ش

به معنای ضعیف، بی ارزش و پست است و از ماده «دنی»است كه از ماده «ادنی»دنیا از لحاظ لغوی به معنای

گفتنی است دنیا را یا از آن جهت كه نسبت به آخرت پست و ناچیز است، دنیا 0به معنای نزدیک تر است.«دنو»

البتّه  -در روایات راجع به حبّ دنیا 2یا می نامند.می نامند یا برای آن كه نسبت به آخرت به ما نزدیک است دن

تعابیر مختلفى وجود دارد به عنوان مثال دوستى  -به معناى دنیاپرستى، نه عالقه هایى كه روى میزان باشد 

.خوب و بد بودن یک چیز را می توان از دو لحاظ، در دنیا، سر منشأ همه گناهان است و شاخه هاى فراوانى دارد

 ای. حیثیت ذاتی و نسبی و مقایسه نظر گرفت:

 دیدگاه های مختلف در  زمینه دنیا 

 مندی هر چه بیشتر از مواهب دنیا گرایی و بهره دنیا.0

شود. مکاتب مادی و برخی از  در این دیدگاه مطلوبیت دنیا ذاتی است و دنیا در كنار آخرت لحاظ نمی

و یا اگر « مانند مکاتب مادی»آخرتی وجود ندارد، "اصال اند. در این دیدگاه یا های دینی از این دسته اندیشه

 اعتقادی به آخرت وجود دارد، هیچ ارتباطی میان آن و افعال دنیوی نیست. .

 .ترک دنیا برای آخرت2

در این دیدگاه دنیا در ارتباط با آخرت لحاظ شده و دارای ارزش منفی است؛ چرا كه هر نوع گرایش به دنیا، 

سعادت اخروی لحاظ شده است. بنابراین اندیشه، دنیا و آخرت دو كفه ترازو هستند كه  مانع از رسیدن به

انجامد. به همین خاطر برای آبادی آخرت، باید دنیا را رها  سنگینی یه طرف، به پایین آمدن یک طرف دیگر می

  طرفدار داشته و دارد،كرد و دست از آبادی آن برداشت.رهبانیت، كه هم میان مسلمانان و هم میان دیگر ادیان 

 برخاسته از همین دیدگاه است. 

                                        
  9ج -9384انتشارات ایران –المنجد  -ریگی محمد بندر9.
 99 ص - 9386 -کتابخانه مدرسه علمیه حضرت خدیجه)س(  –نیا  خانم هادی سرکار  –البالغه  پایان نامه دنیا در قرآن و نهج –فارسی  رخ میر .گل 2
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. با این تفاوت كه دنیا در .در این دیدگاه مانند نظریه قبل، دنیا در ارتباط با آخرت لحاظ شده است3

مندی از مواهب دنیا از  ای است برای رسیدن به سعادت اخروی. بهره این دیدگاه، ارزش منفی ندارد، بلکه وسیله

مانند دیدگاه نخست، خوب و نیکو است. با این تفاوت كه مطلوبیت دنیا از دیدگاه اول برای خود دنیا این منظر، 

 0انداز، مطلوبیت آن برای آخرت است. است، ولی در این چشم

 دنیای ممدوح  و مذموم از نگاه حضرت علی ) علیه السالم (

ح را در پاسخ شخصی كه دنیا را مذمت كرده،  های دنیای ممدو السالم( ویژگی حضرت امیرالمومنین علی )علیه

...إن الدّنیا دار   أیها الذِّامُّ الدّنیا المغترِّ بغرورها المنخدع بأباطیلها! أتغترِّ بالدّنیا ثمّ تذمّها؟ ...»فرمودند:

بها، صدق لمن صدقها، و دار عافیة ِِِ لمن فهم عنها، و دار غنیََُُ لمن تزوّد منها، و دار موعظةدئلمن اتِّعظ 

مسجد أحبّاء اهلل و مصلِّی مالیکة اهلل، و مهبط وحی اهلل و متجر أولیاء اهلل، اکتسبوا فیها الرحمة، و 

 « ربحوا فیها الجّنة...

ای...! دنیا خانه راستی است، برای كسی كه آن را راستگو انگاشت، و  ای نکوهنده دنیا كه به آن فریفته شده

نیازی است؛ برای كسی كه از آن توشه  را شناخت و باور داشت و خانه بی خانه تندرستی است؛ برای كسی كه آن

گاه فرشتگان او، محل  اندوخت. و خانه پند است؛ برای آن كه از آن پند آموخت. دنیا مسجد محبان خدا، نماز

بهشت را نزول وحی الهی و تجارت خانه اولیای خداست. آنان در این جا رحمت خدا را به دست آوردند و در آنجا 

 2سود خود قرار دادند.مردمی در روز پشیمانی بدگوی او بودند و مردمی در روز رستاخیز او را ستودند.

كند و مانند سراب باطل  ها و تعلقاتی است كه آدمی را از خدا دور می دنیای مذموم همان اوهام وخیال بافی

السالم( آمده كه  ن، به ویژه حضرت علی )علیهكند و در سخنان معصومی معرفی می« بازیچه»قرآن دنیا را 3است.

كوشند تا انسان را به دنیا سرگرم كنند. امیرالمومنین در یکی از  دنیا سرگرمی است و شیطان و نفس اماره می

هر  "دارد. اصوال یعنی: دنیا انسان را از غیر دنیا باز می« فإنِّ الدنیا مشغلة عن غیرها»نویسد:  های خود می نامه

 4شود كه بازیچه است. سان را از غیر دنیا )خدا( باز دارد معلوم میآنچه ان

 آثار دوستی دنیا و دنیا زدگی

 .منشاء خطاها9

                                        
 97الی 99ص –سوم  چ –کانون اندیشه جوان  –ارزش دنیا  –اکبریان  .حسنعلی علی9
  926حکمت  – 3چ –انتشارات سید محمد مهدی فیض االسالم  –االسالم  نقی فیض ترجمه علی –البالغه  .نهج9

 63ص – 9چ –نشر اسراء  – البالغه دنیا شناسی و دنیا گرایی در نهج –.عباس رحیمیان محقق برگرفته از آثار آیت اهلل جوادی آملی 3
 66ص –همان  4
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السالم( كه  های معرفی شده است. حضرت علی)علیه در تعالیم اسالمی، محبت و گرایش به دنیا منشا همه بدی

ه است، همگان را از محبت دنیا برحذر داشته، دنیا را به خوبی شناخته و حقیقت آن را برای مردم بیان كرد

ترین اشتباه را مرتکب شده  اگر كسی محبت دنیا را برگزید بزرگ «حب الدنیا رأس کل الخطیِیَة»فرماید: می

 0است.

 .دشمنی با آخرت2

شود تا انسان از آخرت و قیامت گریزان شود و متاع دل فریب آن را عزیزتر از لقای  محبت دنیا موجب می

إنِّ الدنیا و اآلخرة عدوان متفاوتان و سبیالن »فرماید: السالم( می روردگار بداند؛ چنان كه امیرالمومنین)علیهپ

مختلفان فمن أحبّ الدنیا و توالِّها أبغض اآلخرة و عاداها و هما بمنزلة المشرق و المغرب و ماش بینهما 

 «کلِّما قرب من واحد بعد من اآلخر و هما بعد ضرِّتان

اند. كسی كه دنیا را دوست و به آن عشق  گانه یعنی: همانا دنیا و آخرت، دو دشمن مختلف و دو جاده جدا

كند و این دو، همچون مشرق و مغربند و انسان همانند  دارد و با آن عداوت می ورزد، آخرت را دشمن می می

دو شود. دنیا و آخرت همانند  دور می رود، هر زمان به یکی نزدیک شود، از دیگری كسی كه میان این دو راه می

 2«شود. هوو هستند. بنابراین محبت دنیا با محبت خدا جمع نمی

 .غفلت3

یکی از آثار دلبستگی به دنیا غفلت است. غفلت از نظر دین، رجس و چرک است. هر محبتی كه موجب غفلت 

 3 از حق تعالی شود، موجب پلیدی و گمراهی است.

 .اضطراب4

آرامی افراد عادی، به دلیل اتکای آنان به چیزی  اثر دیگر گرایش و دلبستگی به دنیاست. نا ترس و اضطراب

كند  المثل گفته شده: انسان غرق شده  به هر گیاهی تکیه می گاهی ندارند. از این رو، درضرب است كه خود تکیه

شه دارد و قوی است.كسانی كه در كند آن گیاه، در دریا ری اندازد تا نجات پیدا كند؛ زیرا خیال می و دست می

شوند  كنند و به این و آن متمسک می زنند و هر لحظه، احساس خطر می اند، دست و پا می محبت دنیا غرق شده

 توانند. كنند تا از اضطراب برهند ولی نمی ها تکیه می و به زرق و برق

                                        
 81الی88ص –. همان  9
 911حکمت  –البالغه  نهج 2
 16الی 12ص  –البالغه  گرایی در نهج شناسی و دنیا .دنیا 3
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یّن مسّها و السمالنافع فی جوفها یهوی مثل الدّنیا کمثل الحیّة ل»فرماید: السالم( می امیرالمومنین )علیه

توان بر  با این همه دگرگونی و باال و پایین آمدن افراد، چگونه می9«الیها الغِرُّ الجاهل و یحذرها ذوالِّب العاقلُ

این غرور دل بست؛ كسی كه خواهان آرامش و آسایش در زندگی است، پیوسته باید به یاد حق باشد و این یاد 

كند و نه برخورداری از متاعی او را به وجد  آرامش است و دیگر نه فقدان چیزی او را نگران میحق، تنها عامل 

با تقدیم صله، « أال»كلمه  2«الذین آمنوا و تطمینِّ القلوبهم بذکر اهلل أال بذکر اهلل تطمین القلوب»آورد:   می

شید! تنها عامل و راه آرامش قلب، یاد دهد كه آگاه با مفید حصر است و آیه شریفه به این مطلب مهم هشدار می

 3خداست.

 .دلبستگی به مقام دنیوی5

اند معنوی و دنیایی. مقامات معنوی، در پرتو تقوا و عبودیت حق و ترک گناه حاصل  مقامات انسان دو دسته

شود و از گزند شیطان درون و بیرون، مصون و محفوظ است و در صورت مراقبت مستمر، قابل غضب  می

ودی است. سمت های دنیوی، داری و ریاست اجتماعی، در معرض زوال و ناب نیست.اما مقامات دنیوی مانند زمام

روزانه در معرض عزل و نصب قرار دارد و انسان باایمان، موظف است كه به این مقامات دل خوش نکند. حضرت 

داری بر مردم، همچون  كند: زمام ای كوتاه و پر نغز، از مقامات دنیوی چنین تعبیر می السالم( در جمله علی )علیه

 «هذا ماءُ آجن و لقمة یغضُّ بها آکلها»شود:  گلوگیر می است كه آبی متعفن یا همانند لقمه

 .اعراض از یاد خدا6

فأعرض عمّن تولیّ عن ذکرنا و لم یرد »تنها مانع یاد حق،دنیا طلبی است؛ چنان كه خدای سبحان فرمود: 

، از آیاتی كه برابر این آیه، سرّ اعراض از یاد خدا چیزی جز دنیا خواهی نیست. این مطلب 4«إال الحیوة الدنیا

های متفاوت بیتوته كنندگان بازگو شده است نیز استفاده  نازل شده و در آن ها ذكر« منی»درباره بیتوته در 

 شود. می

 راهکار برای درمان دنیا زدگی

ترین راهکار برای  ارزش نهج البالغه باید گفت بهترین و تاثیر گذار كتاب با "با بررسی كتب دینی مخصوصا

 است.« زهد»گرایی  پرستی و دنیا درمان دنیا

                                        
 995حکمت  –.نهج البالغه  9
 28آیه  –. سوره رعد  2
 919الی  911ص  –البالغه  .دنیا شناسی و دنیا گرایی در نهج 3
 21آیه –سوره نجم  4
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 زهد

زهد اسالمی، روشن  البالغه، منع و تحذیر شدید از دنیا پرستی است، مقصود و هدف از جمله مباحث نهج

دنیا پرستی است   شده است نقطه مقابل ترغیب پرستی نیز هست زیرا زهدی كه بدان شدیداً دنیا  كننده مفهوم

زُهدک فی راغِب فیک »فرماید:  السالم( می امیرالمومنین حضرت علی )علیه .كه سخت نفی گردیده است

مند است، دلیل  رغبتی تو نسبت به كسی كه به تو عالقه بی ؛9«نقصان حظِِِّ و رغبتک فی زاهد فیک ذلِّ نفسِِِِِِ

، زهد به یک میل است، عامل خواری توست. بنابراین كمی بهره تو است و رغبت تو به كسی كه او نسبت به تو بی

 رغبتی به آن است. چیز به معنای بی

رغبتی و زهد نسبت به دنیا سفارش كرده و  السالم( همگان را به بی امیرالمومنین حضرت علی )علیه

أیها النَّاس أُنظروا إلی الدُّنیا نظر الزاهدین فیها الصَادفین عَنها فإنَّها و اهلل عمَّا قلیل تزیل »فرماید: می

یعنی ای مردم! به دنیا همچون زاهدان و اعراض كنندگان از آن 2«ن و تفجع المترف األمنالثاوی الساک

بازانی كه به آن اطمینان دارند به  برد و هوس بنگرید. به خدا سوگند! دنیا به زودی ساكنان خود را از میان می

 كشاند. مصیبت می

 نشانه زهد

الزهدکلِّه بین »دو جمله از قرآن بیان شده است: فرمایند: تمام زهد در  السالم( می حضرت علی )علیه

و اگر كسی «لکیالدتأسوا علی ما فاتکم و التفرحوا بما آتاکم...»الکلمتین من القرآن: قال اهلل سبحانه: 

اش آن است كه نه هنگام  خواست ببیند به مقام زهد رسیده و به قرارگاه زاهدان دنیا باریافته است یا نه، نشانه

و من لم یأس علی الماضی، و لم یفرح »نیا خوشحال شود و نه هنگام رخت بربستن آن نگران: آمدن متاع د

 3«.باالتی فقد أخذ الزهد بطرفیْه

 زهد راستین

طلبد از آخرت  شود كه باعث ترک دنیا، پستی و حقارت آن باشد؛ هر آن چه می زهد راستین زمانی حاصل می

توانید مثل من زندگی كنید؛ ولی  شما نمی» فرماید:  السالم( می امیرالمومنین حضرت علی )علیه یا قرب به خدا.

                                        
 443حکمت  –البالغه  .نهج 9

 912خطبه  –همان  2
 439. حکمت -همان  3
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أال و إنکم التقدرون علی ذلک ولکن أعینونی بورع و »از حالل خدا نگذرید و وارد مرز حرام نشوید: 

 9«.إجتهاد و عفه و سداد

ه است می توانند با استناد به كالم موال و دریافت بنابراین  انسان هایی كه تمام حركات و رفتارشان دنیایی شد

راهکار عملی از سخنان آن حضرت ، تمام گذشته خود را جبران كنند و قدم در راهی بردارند كه جز رضایت 

نکته بسیار مهمی  "دنیا زدگی  "از "پرداختن به دنیا "شناسایی مرز  خداوند هدف و مقصودی نخواهد داشت.

مند شو اما حق  نیت نیست به انسان سفارش می كند كه زمین را آبادان كن از مواهب بهرهاست اسالم دین رهبا

آسیب زدن را نداری نباید اتالف كنی دنیا و اموال آن متعلق به تو نیست تو آمده ای كه چند روزی بهره مند 

 هد شد. شوی و بروی اگر چنین تفکری در جامعه فراگیر شود بسیاری از معضالت اجتماعی حل خوا
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 )سوء ظن و حسن ظن ( در نهج البالغه با نگاهی برتاثیر آن برفرهنگ همسایگی و شهروندی

 زهره گلستانی

در این مقاله پژوهشی، سوء ظن وحسن ظن در نهج البالغه با نگاهی بر تاثیر آن بر فرهنگ همسایگی و 

به تجسس درحال دیگران وا می دارد تجسس زمینه  شهروندی مورد بررسی قرارگرفته. زیرا سوءظن، انسان را

سرچشمه غیبت كردن را فراهم كرده بتدریج موجب به خطر افتادن آبروی انسانی می شود به خطر بیفتد به 

عالوه این رذیله ،بزرگترین مانع همکاری های اجتماعی و اتحاد و  پیوستگی دلها بوده و انسان را به زندگی 

 ا و تک روی و مفاسد ناشی از این صفات می كشاند.فردی،گوشه گیری، انزو

 معنای لغوی 

است كه نیکوست برای شناخت كامل سوء ظن به معنای این  ظنو   سوءسوء ظن واژه ای مركب از دو واژه 

دو واژه بپردازیم. ظن یکی از واژگانی است كه در بین لغت دانان بحث فراوانی دارد ظن اعتقاد ضعیفی است كه 

 0عی نداشته باشد خواه حق باشد یا باطل.دلیل قط

  منشاء سوء ظن

 سوء ظن و بد دلی از نتایج ضعف و پستی نفس بوده و حاكی از خبث باطن آدمی است. حضرت علی

از پستی انسان است كه نسبت به كسانی كه  2.: سُوءُ الظَّنِّ بِمَن ال یَخُونُ مِنَ اللُّؤمِالسالم( می فرمایند  علیه)

 خیانت پیشه نیستند؛ بد گمان باشد.

 آثار شوم سوء ظن 

گسترش دامنه سوء ظن در جوامع بشری آثار بسیار زیان بار و نامطلوبی دارد كه بر كسی پوشیده نیست 

 توان زیان های ناشی از سوء ظن را این چنین دسته بندی نمود: می

 سوء ظن  الف(زیانهای فردی

 گوشه گیری و از بین رفتن اعتماد  .9

یکی از زیانهای فردی سوء ظن این است كه شخص بد گمان به دلیل عدم اعتماد به مردم همیشه در رنج و 

ناراحتی به سر می برد و به گمان بد خود، دیگر كسی را نمی یابد كه با او معاشرت كند افراد بدبین به خاطر 

مانند  آنان را مورد اعتماد خود نمی دانند گوشه نشینی اختیار كرده و دور از اجتماع میترسی كه از مردم دارندو 

                                        
 981،ص7مصطفوی ،حسن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم  ،ج - 9

 263غرر الحکم  - 2
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و از مهم ترین آثار سوء این رذیله اخالقی از بین رفتن اعتماد است كه مهم ترین سرمایه عاطفی هر انسانی تلقی 

 می شود .

 ارتکاب به غیبت قلبی  -2

علمای اخالق سوء ظن را یکی از مصادیق غیبت قلب می دانند به این منظور كه گمان بد،خود ،نوعی غیبت 

قلبی است. گذشته از ممنوع بودن گناه فکر گناه نیز ناپسند است چون فکر گناه سبب می شود كه انسان صفای 

مَنْ کَثُرَ فِکْرُهُ فی م می فرمایند :  روح خود را از دست بدهد و در این باره امیرمومنان حضرت علی علیه السال

كسی كه زیاد درباره گناهان فکر كند گناهان او را به سوی خود می كشند. سوء ظن نیز 0 .الْمَعاصی دَعَتْهُ إِلَیْها

این گونه است زیرا اگر كسی نسبت به برادران دینی خود بدگمان شد و این بدبینی ترتیب اثر داد یعنی در دل 

 گیری كرد و پرورش داد سوء ظن او منتهی به غیبت قلبی می شود .  آن را پی

 سوء ظن ظلم آشکار است   -3

سوء ظن در واقع یک ظلم آشکار است چرا كه افراد بی گناه را در منطقه فکر خود هدف انواع تیرهای تهمت 

  (علیه السالم)رو امام علی  قرار می دهد و اگر آثار عملی بر آن با كند مرتکب ظلم های بیشتر می شود از این

 "بد گمانی بدترین ظلم هاست. "فرمایند:   می

از مفاسد دیگری كه سوء ظن دارد این است كه سبب فساد و تباهی عبادت انسان تباهی عبادات انسان -4

می شود از این رو امیر مومنان مردم را از عاقبت این بالیی كه دامن گیر افراد می شود برحذر داشته و 

. از گمان بد دوری كنید زیرا  یُفْسِدُ الْعِبادَةَ وَ یُعَظِّمُ الْوِزْرَ اِیّاکَ اَنْ تُسِیىءَ الظَنَّ فَاِنَّ سُوءَالظَّنِفرمایند :  می

 2بد گمانی اثر عبادت را از بین می برد و گناه انسان را بزرگ می سازد .

 ب(زیان های اجتماعی سوء ظن

مردم در معاشرت خود نسبت به یکدیگر باید حسن ظن داشته باشند كه اگر اختالل در امور اجتماع،  -9

حسن ظن و اعتماد متقابل نباشد چرخ زندگی از كار می افتد و ادامه فعالیت و همکاری برای مردم دشوار 

ود شودصاحب این رذیله گاه تصور می كند كه همه بر ضد او گام بر می دارند و دائما باید حالت دفاعی به خ می

 بگیرد . 

                                        
986غرر الحکم ص - 9  

 263غررالحکم ،ص - 2



 اخالق عملی رد آینه کالم علوی 333
 

 
 

 

 

یکی از زیانبارترین نتایج سوء ظن این است كه رشته الفت و مودت  گسستن رشته الفت در اجتماع،  -2

مردم ، همشهریان و همسایگان را از هم می گسلد و بین آنها تفرقه و جدایی می آورد. در این خصوص حضرت 

9ظِّنِّ لَم یتْرَکْ بَیْنَهُ وَبَیْنَ خَلیلٍ صُلْحًامَن غَلَبَ عَلَیهِ سُوءُ المی فرمایند :  (الم)علیه السعلی 
بر هر كس . 

 .دوستانش از بین می رود بدگمانی غلبه كند هر گونه صلح و صفا بین او و

در بسیاری از موارد بر اثر سوء ظن فرد به دنبال سوء ظن خود حركت  حادثه آفرینی در اجتماع و...-3

كند و حادثه می آفریند عامل اصلی بسیاری از پرونده های جنایی سوء ظن بیجا است كه بی گناهان را هدف  می

سُوءُ الظَّنِّ یُفْسِدُ الْأُمُورَ وَیُبْعِثُ عَلیَ گیری كرده است و مولی الموحدین در این خصوص می فرمایند : 

.الشِّرُور
بدی ها را بر می انگیزد و مردم را به بدی ها و  بدگمانی درباره مردم كارها را در هم می ریزد و2

و از این مهم تر این است كه در بسیاری از موارد افراد بر اثر سوء ظن مرتکب جنایات می  ها وا می دارد زشتی

شوند زمانی از اشتباه خود با خبر می گردند كه كار از كار گذشته به همین دلیل احساس گناهکاری شدیدی به 

 دهد كه گاه آنها را تا سر حد جنون می كشاند . آنها دست می

 راه های درمان سوء ظن

سوء ظن حرامی است كه اگر درمان نگردد و انسان با آن مبارزه نکند آثار سوء بسیاری برای خود فرد و برای 

 جامعه دارد كه یکی از بدترین آثار آن از بین رفتن آبروی مومن و هتک حیثیت و حرمت او است. 

ظن قبل از هر چیز باید به اصالح خودمان بپردازیم تا اگر  :برای برطرف شدن سوء خویشتن اصالح .0

دیگران را با خودمان مقایسه می كنیم این مقایسه سرچشمه حکم به فساد و بدی آنها نگردد و در مدتی كه به 

را همچون خود فرض كنیم چه اصالح خود مشغولیم همواره این نکته را به یاد خود بیاوریم كه ما نباید دیگران 

 بسا آنها روحیاتی به مراتب عالی تر و بهتر از ما داشته باشند.

محیط زندگی خود را كه ممکن است سر چشمه بدبینی و سوء ظن ما ترک معاشرت های مسموم:  .2

باشیم باشد پاک سازیم و معاشرت با اشراركه سرچشمه سوءظن به اخبار می گردد ترک گوییم و توجه داشته 

اینگونه معاشرت های مسموم گذشته از معایب فراوان دیگر محیط فکر ما را در ارزیابی شخصیت افراد، تاریک 

 می سازید و ما را در شناسایی افراد به اشتباهات بزرگی مبتال می سازد.
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ز های فردی و اجتماعی بدبینی و خطرات بزرگی كه ا :باید زیانتوجه به زیان ها و خطرات سوء ظن  .3

گیر ما و اجتماع می گردد مرتباً از نظر بگذرانیم و به این حقیقت توجه كنیم كه اگر بدبینی به  این رهگذر دامن

طور موقت در تسکین حس انتقام یا خودخواهی ما موثر باشد و آرامش موقتی كاذبی در ما ایجاد كند در مقابل 

 قابل مقایسه نیستزیان های غیر قابل جبران برای ما در بر دارد كه با آن 

اگر سرچشمه سوء ظن و بدبینی ما انحرافات اخالقی  پاکسازی ذهن از خود خواهی و کینه توزی: .4

دیگر از قبیل كینه توزی و خود خواهی و توجیه اعمال بد خود و فرار از مجازات وجدان است. باید با تجزیه و 

ن عوامل را از مرحله ناخود آگاه ذهن به مرحله تحلیل روانی خود به این سرچشمه واقف گردیم و به اصطالح ای

 خود آگاه منتقل سازیم.

:انسان می تواند با تفکر روی مسائل  اشتغال فکر به مسائل متنوع و پرهیز از ورود سوء ظن .2

مختلفی گمان بد را در بسیاری از موارد از خود دور سازد به این ترتیب كه به راه های حمل بر صحت بیاندیشد 

 .اً بر گمان بد غلبه كندو تدریج

حسن ظن در لغت به معنای گمان نیک و خوش بینی است. نیک انگاری درباره تقویت حسن ظن : .6

ها ،خوش بینی مثبت نگری یا به تعبیر روایات  خداوند، فعل و انفعاالت جهان و نیز پندار گفتار و كردار انسان

در روایتی یکی از اركان مهم روابط حسنه اجتماعی و  (علیه السالم)حسن ظن نام دارد . امام علی  ،اسالمی

امنیت كامل را در پرتو خوش بینی دانسته و می فرمایند: اعمال برادر دینی ات را بر نیکوترین وجهی تفسیر و 

شود و هر گز نسبت به سخنی كه از برادر مسلمانت صادر شده  توجیه كن مگر اینکه دلیلی بر خالف آن قائم

  0تا هنگامی كه می توانی برای آن توجیهی مناسب و راه صحیح داشته باشی .گمان بد مبر 

جامعه امروز از بیماری افسردگی رنج می برند و  افراد زیادی در :افسردگی کاهش اضطراب و .7

ها هر روز بر اندوه و اضطراب آنها می افزاید. بدیهی است حسن ظن ا می تواند موجب كاهش این  بدگمانی

در فرمان خود به مالک اشتر  می فرمایند : باید كاری كنی كه با آن حسن (علیه السالم)امام علی  حاالت شود.

ظن به رعیت برای تو فراهم آید چرا كه حسن ظن رنج مداومی را از تو بر می گیرد و همانا شایسته ترین كس 

 2برای سوء ظن كسی است كه از امتحانات بد به در آمده است. 
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 از منظر نهج البالغه مسئولیت پذیری

 زهرا مجیدی فرد

هایی  مسئولیت پذیری واژه ای است كه در مکاتب مختلف و علوم گوناگون كاربرد دارد و در واقع در اغلب حوزه

انسان در نظام آفرینش در رابطه با خداوند ساسر فقر وجودی و در رابطه با  كه از انسان سخن به میان می آید .

اری از موجودات برتری یافته است و خلیفه الهی و امانت دار خداوند در جهان هستی است موجودات دیگر بر بسی

بازگشت  پس گستره مسئولیت انسان مورد بررسی قرار می گیرد و خداوند مالک حقیقی جهان هستی است و

دمی از همه موجودات به سوی اوست پس مسئولیت حقیقی انسان در برابر خداوند است و همه مسئولیت های آ

مسئولیت در لغت نامه دهخدا مسئولیت پذیری به معنای  مسئولیت او در قبال خداوند سرچشمه می گیرد.

  0ضمانت ، ضمان، تعهد، مواخذه، موظف بودن به انجام اموری آمده است.

او مسئولیت واژه ای عربی است كه این معنی را تداعی می كند كه شخصی در موقعیتی قرار دارد كه می توان 

را مورد بازخواست قرار داد و درباره انجام كاری از او سوال كرد. البته نه سوال برای استفهام بلکه سوال از انجام 

ای كه بر عهده دارد تا در صورت انجام آن مورد ستایش و تشویق و پاداش قرار گیرد و در صورت سرپیچی  وظیفه

 مورد نکوهش و توبیخ واقع شود. 

 مسئولیت در نگاه دین -9

 از آن جا كه انسان موجود مسئول در نظام هستی شناخته می شود لذا باید ابتدا با جایگاه انسان آشنا شویم.

 الف(جایگاه انسان در نظام آفرینش 

خداوند انسان را خلیفه خود می خواند . انسان برای شناخت چگونگی خالفت خود از خدا باید خدا را بشناسد 

ممکن نیست زیرا وی جانشین خداست و تا معرفت خداوند «  "مستخلف عنه "شناخت خلیفه بودن معرفت  زیرا

انسان در میان سایر موجودات عالم خصوصیتی دارد كه   2حاصل نشود چگونگی خالفت از او معلوم نخواهد شد.

ین است كه در غیر عقل از در دیگران نیست و آن داشتن عقل است و معنای تفضیل انسان بر سایر موجودات ا

سایر خصوصیات و صفات هم انسان به دیگران برتری داشته ، هر كمالی كه در سایر موجودات هست حد اعالی 

 آن در انسان است.انسان می تواند كاری را انجام بدهد كه سلسله جبال و زمین ها و آسمان ها از او عاجزند.

به دلیل دریافت موهبت های الهی بر بسیاری از موجودات برتری  انسان كه خلیفه و امانت دار خداوند است و

می فرمایند: و بشر در  052در خطبه (علیه السالم )دارد و آفرینش او بیهوده و بی هدف نبوده است . امام علی 
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پیشگاه خداوند در قبال همه موهبت ها و تمامی نعمت هایی كه در اختیار دارد مسئول قلمداد می شود و به 

 هادت قرآن و روایات مورد سوال و مواخذه قرار می گردد.ش

 ب( اصل مسئولیت انسان 

امیرالمومنین)علیه السالم( می فرماید: پس آنان را از یکدیگر جدا كنند برای سوال از اعمال مخفی و كردارهای 

عدم احساس مسئولیت اولین نشان نداشتن هویت و شخصیت است زیرا فقط  0پنهانی كه انجام داده اند .

شخصیت است كه می خواهد بفهمد هر كاری را كه انجام می دهد و هر سخنی را كه می گوید و حتی هر 

اندیشه ای و تخیل و تجسیمی كه در مغزش به وجود می آید بلکه كمترین حركت و موجی كه در مغز و روان 

شد بی ارتباط با شخصیت آدمی نخواهد بود .هر كس به میزان بهره مندی از مواهب الهی و آدمی سر می ك

خدا  ؛الَ یُکَلِّفُ اللِّهُ نَفْسًا إاِلَّ وُسْعَهَا توانایی ها و استعدادهایی كه دارد مسئول است زیرا خداوند می فرمایند : 

)علیه السالم( در باب مسئولیت و مسئولیت پذیری هیچ كس را تکلیف نکند مگر به قدر توانایی او.امیرالمومنین 

از چندین بُعد به این مساله پرداخته اند. از جمله مسئولیت انسان نسبت به خویش، مسئولیت انسان نسبت به 

سایرانسان ها و همچنین مسئولیت انسان در حوزه اجتماعی كه هر كدام از این مسئولیت ها خود دارای چندین 

 شد. زیر مجموعه می با

 مسئولیت انسان نسبت به خویش  -2

كسی كه به خویشتن اهمیت ندهد هیچ كس به او اهمیت نخواهد داد . برای تجدید حیات وكمال انسانی، 

مراعات این اصل از ضروری ترین وظایف است مفاد این اصل را امیرالمومنین چنین بیان می كنند و بدانید كسی 

ن خود مربی و پند دهنده و عامل جلوگیری كننده از تباهی داشته باشد برای كه اهمیتی به خود ندهد كه از درو

 او از غیر خود نه عامل جلوگیری كننده از تباهی ها وجود دارد و نه پند دهنده. 

 الف(خودشناسی مهم ترین مسئولیت انسان 

طبیعت او بر می گردد تمام فضایل و كماالت انسان به فطرت او مربوط است و تمام رذایل و نکوهش ها به 

وقتی انسان جایگاه خود را در نظام هستی بررسی كرد و فطرت و طبیعت خود را شناخت می داند كه بنده و 

امین خداست و اعضا و جوارح او سپاه الهی و در كمین او هستند رابطه انسان با خود باید بر اساس شناخت 

 و با عنایت به هدف آفرینش و ابدیت او تنظیم شود.حقیقت و ابعاد وجودی و استعدادها و نیازهای خود 
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 0نمایند. پیغمبراكرم نیز برای خودشناسی اهمیت فوق العا ده ای قائل شده اند و آن را راه خداشناسی معرفی می

از امیرالمومنین )علیه السالم( روایات زیادی در این زمینه با مضامین مختلف نقل شده است از جمله آن ها این 

 ."غایت معرفت این است كه انسان خود را بشناسد  "قصار است.  كلمات

 ب( مسئولیت انسان نسبت به سایر انسان ها 

 این بعد از مسئولیت آدمی در چند وجه قابل بررسی است:

 مسئولیت انسان در حوزه خانواده  -9

انسته و هر جا به آن امر خدای كریم در قرآن در چند جا احسان به پدر و مادر را تجلی توحید و ترک شرک د

كرده قبال به توحید و ترک شرک امركرده است و این خود بهترین دلیل است بر این كه عقوق والدین بعد از 

علیه )شرک به خدای بزرگ در شمار بزرگترین آنها است اعتبار عقلی هم موید این معناست. امیرالمومنین 

ود را به پیوند با او وادار و چون روی برگرداند مهربانی پیش آر و می فرماید: چون برادرت از تو ببرد خ (السالم

چون بخل ورزد از بخشش دریغ مدار و هنگام دوری كردنش از نزدیک شدن و به وقت سخت گیری اش از نرمی 

كردن و به هنگام گناهش از عذر خواستن چنانکه گویی تو بنده اویی و چونان كه او تو را نعمت داده و حقی بر 

ردنت نهاده یار به منزلت خویشاوند است و دوست كسی است كه در نهان به آیین دوستی پایبند است و هوای گ

 نفس را رنجِ پیوند است.

 مسئولیت انسان در حوزه روابط اجتماعی  -2

زنده با مردم چنان بیامیزید كه اگر مردید بر شما بگریند و اگر  "می فرمایند:( علیه السالم)امیرالمومنین 

خود را میان خویش و دیگری میزانی بشمار سپس آن چه را برای خود دوست  ،ماندید به شما مهربانی ورزند

چنان كه دوست  ،داری برای جز خود دوست بدار و آن چه تو را خوش نیاید برای او خوش بشمار و ستم مکن

خودت زشت می  زند و آن چه از جنداری بر تو ستم رود و نیکی كن چنان كه دوست می داری به تو نیکی كن

كه از خود می پسندی در حق آنان مگوی به  ،داری برای خود زشت بدان و از مردم برای خود آن را بپسند

دیگران آن چه خوش نداری شنیدن آن و مگو آن چه را ندانی . هر چند اندک بود آنچه می دانی و مگو آنچه را 

  ".دوست نداری به تو گویند

 سان در جایگاه آگاهان جامعه:مسئولیت ان
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همانا رسولی از جنس شما برای هدایت شما آمد كه فقر و پریشانی و  :بزرگ شمردن مسئولیت  است -الف

جهل و فالكت شما بر او سخت می آید و بر آسایش و نجات شما بسیار حریص و به مومنان رئوف و مهربان 

 0است.

بلند معنی قرآن هستند و گنجینه های خدای رحمانند اگر  پیشوای قوم مومن مصداق آیه های :صداقت -ب

سخن گویند جز راست نگویند و اگر خاموش مانند بر آنان پیشی نجویند پس پیشوای قوم باید با مردم به راستی 

  2سخن گوید و راه خرد پوید

رستیکه یادگیری می فرمایند: بیاموزید علم را به د(علیه السالم )علی : ج ـ آگاهی بخشی و هدایت مردم

آن حسنه است و درس دادن آن تسبیح است و بحث از او جهاد است و تعلیم او به كسی كه نمی داند صدقه 

است و او انیس در وحشت و زینت است برای دوستان و باال می برد به وسیله او خداوند آن اقوام را و قرار می 

مق می دهد اعمالشان را و آثارشان ماندگار است . خدا بر دهد آن قوم را در خیر و كسی كه بیرون كند آنها را ر

مردم را بر شما حقی است و شما  3عهده نادانان ننهاد كه دانش آموزند تا بر عهده دانایان نهاد كه دانایان بیاموزند

لیم را بر من حقی است كه خیر خواهی از شما دریغ ندارم و حقی را كه از بیت المال دارید بگذارم شما را تع

  4دهم تا نادان نمایند و آداب آموزم تا بدانید. 

ای مومنان آن كه بیند ستمی می رانند و یا مردم را به منکری  :شجاعت در اقدام برای اجرای احکام-د

می خوانند و او به دل خود آن را به زبان انکار كرد مرز یافت و از آن كه به دل انکار كرد برتر است و آن كه با 

انکار برخاست تا كالم خدا بلند و گفتار ستمگران پست گردد او كسی است كه راه رستگاری را یافت  شمشیر به

  2و بر آن ایستاد و نور یقین در دلش تافت.

قوم موسی به او گفتند كه ما هم پیش  :دور کردن یاس و نا امیدی و پراکندن روح امید در دل مردم-ه 

آن كه آمدی به رنج و شکنجه دشمن بوده ایم موسی گفت امید است كه خدا از آمدم تو به رسالت و هم بعد از  

دشمن شما را هالک نماید و شما را در زمین جانشین كند آن گاه بنگرد تا شما چه خواهید كرد. فقیه كامل 
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كسی است كه مردم را از آمرزش خدا مأیوس نسازد و از مهربانی او نومیدشان نکند و از عذاب ناگهانی وی 

 0ایمنشان ندارد.

خدا بر پیشوایان دادگر واجب فرموده خود را با مردم ناتوان برابر نهد  :ساده زیستی و همدردی با مردم  -و

به خدا از دنیای شما زری نیندوزم و از  2تا مستمندی تنگدست را به هیجان نیارند و به طغیان وا ندارند .

بر من چیره نخواهد  ،كهنه ای نیفزودم لیکن هرگز هوای منخیرت ننمودم و بر جامه كهنه ام ذغنیمتهای آن 

گردید و حرص مرا به گزیدن خوراكها نخواهد كشید چه بود كه در حجاز یا یمامه كسی حسرت گرده نانی برد یا 

هرگز شکی سیر نخورد و من سیر بخوابم و پیرامونم شکم هایی باشد از گرسنگی به پشت درخته و جگرهایی 

در نهایت در سایه سار دست  3امیرمومنان گویند و در ناخوشایندهای روزگار شریک آنان نباشم. سوخته كه مرا

یافتن به مسئولیت پذیری از منظر نهج البالغه می توان دریافت كه مسئولیت انسان تنها به چند مسئولیت در 

د او نسبت به خود خدای خود رابطه با امور جامعه محدود نمی گردد بلکه او در ابعاد گوناگونی مسئولیت دار

خانواده و حتی شهروندان و جامعه انسانی نیز مسئول است و نباید برای ادای برخی مسئولیت ها از انجام برخی 

 دیگر شانه خالی نمود. 
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 عوامل موثر بر رشد اخالق کاری در نهج البالغه

 محمد علی مشایخی پور

 و دارد را یمسائل اخالق یا شهیر یبررس و لیرسالت تحل كه است یاخالق،اخالق كاربرد یازحوزه ها یکی

 اخالق دهد. قرارمی یموردبررس یخاص زندگ یها ها رادرحوزه تحقق آن وهیوش یاخالق فیتکال صیراه تشخ

 یاخالق كار تیعوامل موثر بر رعا به این جا لذا در است یهای اخالق كاربرد شاخه زیر از یکی كه كار،

 .شود یپرداخته م

 اخالق وکار   یشناس معنا

 ایصفات و...اخالق یعادت، خو عت،یسرشت، طب ه،یسج»یكه به معنا است« خُلُق»و«خُلْق»جمع  اخالق

عمل، » یدر لغت به معنا «كار»شده باشد  داریکه در نفس انسان رسوخ کرده و پا یملکات نفسان

نخست،كار مبتنی بر فعالیت فکری و بدنی است. دوم:  دارد: یژگیسه و كار، «فعل وكردار انسان آمده است

 در برابر كار، دستمزدی پرداخت می گردد. :از طریق كار،كاالیی تولید، یا خدمتی عرضه می شود. سوم

 رود.  یبه شمار م تیریدانش مد یها نهیاز زم یکیاخالق كار به عنوان 

حاكم بر فرهنگ  یاز قواعد كل« توسعة اقتصادی محسوب می شودترین عامل فرهنگی در  اخالق كارمهم

هاى انسانى از هدفهاى اصلى و اساسى نبوت و  كند.تکامل خوی هاى نیک و ارزش یم یرویوجامعه پ

من تنها براى » :9«الَاخالقَ رِماِنِّما بُعِثتُ لِاتَمِمَ مَکا»وآله(  علیه اهلل پیامبر اكرم)صلی.استرسالت پیامبران 

بر  نیعظام وائمه د امبرانیپدیو توجه قرآن به اخالق و تأك اهتمام «.ام تکمیل فضائل اخالقى مبعوث شده

 هی)علیانسان دارد.امام عل یو اجتماع  یفرد یآن در زندگ لیبد یاز نقش ب تیحکا متخلق شدن به آن،

الْخِصَالِ وَ مَحَامِدِ  لِمَکَارِمِفَإِنْ کَانَ لَا بُدَّ مِنَ الْعَصَبِیَّة فَلْیَکُنْ تَعَصُّبُکُمْ :»ندیفرما یباره م نیالسالم(در ا

اگر بنا به تعصب باشد باید تعصب شما براى صفات پسندیده و كردارهاى :»2 «الْأَفْعَالِ وَ مَحَاسِنِ الْأُمُور

 یادیاست نه به ز بودنش یالسالم(ارزش هركار به اخالق هی)علیامام عل دگاهیازد«.شایسته و امور نیک باشد

كم محسوب  یبا پروادار یعمل چی:ه3«یعملٌ معَ التَّقو قِلُّیال » :ندیفرما یم البالغه نهج 52درحکمتآن.

را محترم  یو اله یانسان یها السالم(، كار اگر مرزها و حدود ارزش هی)عل یامام عل دگاهیاز د «شود ینم

 .عبادت است یبشمارد، نه تنها مباح، بلکه الزم و نوع
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 عوامل  موثر بر رعایت اخالق کاری 

 تقویت خداباوری  .9

خدا باوری و خدامحوری، نقشی مهم را در گرایش انسان به كار اخالقی ایفا می كند. اگر محور همه امور خدا 

دانسته شود، در این صورت فرد تالش خواهد كرد، اعمال و دانسته شود و هدف انسان و جهان سیر به سوی او 

وقتی كه فرد بداند و اعتقاد داشته باشد كه خدای دانای  برنامه های خود را تحت الشعاع این مسأله قرار دهد،

؛ حق خدا را  0اسرار است به آنچه در ذهن دارد آگاه است، به هر پدیده ای احاطه دارد و بر هر چیز توانا است

وقتی با چنین نگرشی قدم  چنین فردی نمی تواند با فساد و تباهی همراه و همدل باشند 2كوچک نمی شمارد،

بنابراین تقویت خدا باوری و محور قرار دادن و توجه به خداوند در كار و  در عرصه كار و تالش گذاشته شود.

 توجه به كار و رعایت اصول آن، وادار سازد.  فعالیت می تواند به عنوان عملی اثر گذار، فرد را در

 انسان  حقیقی گاهیجا و نأش توجه به .2

 كاركرد او و در اخالق، قائل باشد یخود در عالم هست یبرا یگاهیچه جا ندیچگونه بب انسان خود را كه نیا 

برترین جایگاه را در عالم ، 4و خلیفه خدا در روی زمین 3. اگر بداند او به عنوان برترین مخلوقتأثیر گذار است

وَ  "؛فرموده اند  نیچن )علیه السالم(حسنامام به فرزندش حضرت . به امور حقیر تمایل نمی نماید هستی دار

"؛ ضاکَ عِوَأَکْرِمْ نَفْسَکَ عَنْ کُلِّ دَنِیَّة وَ إِنْ سَاقَتْکَ إِلَى الرَّغَائِبِ فَإِنَّکَ لَنْ تَعْتَاضَ بِمَا تَبْذُلُ مِنْ نَفْسِ
5 

توانى به اندازه آبرویى كه از دست  نفس خود را از هر گونه پستى باز دار، هر چند تو را به اهدافت رساند، زیرا نمى

 .آورى دهى بهایى به دست مى

 امانت پنداری کار .3

نوع نگاه انسان به كار نقشی مهم و مبنایی درچگونگی انجام كار واگذار شده دارد؛ كسی كه كار و مسئولیت را 

امانت ببیند و آن را وسیله عزتمندی و سرمایهِ شکوفایی خویش بداند، از كار كردن احساس رضایت و خشنودی 

كه كار و مسئولیت را امانت می بیند تالش كرده، باعث می شود كار و وظیفه خود را به درستی انجام دهدكسی 

 خود را می نماید تا  امانت داری  كرده و دست تعدی و خیانت به آن نگشاید. 

 شناخت صحیح دنیا و آخرت    .4
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امام همواره  یتیترب یگفته هااورد؛ یرا آخرت گرا و آخرت نگر بار ب رانیدر صدد است فراگ یعلو یتیمکتب ترب

امام علی )علیه  د.ندعوت كن ییخود را به آخرت گرا انیو اطراف ارانیمتمركز بود كه فرزندان، دوستان،  نیبر ا

وَ اعْلَمْ یَا بُنَیَّ »فرمایند: یم ی)علیه السالم(نامه خطاب به فرزندشان امام حسن مجتب نیکمیو یدر سالسالم( 

لِلْفَنَاءِ لَا لِلْبَقَاءِ وَ لِلْمَوْتِ لَا لِلْحَیَاة وَ أَنَّکَ فِی قُلْعَة وَ دَارِ بُلْغَة وَ طَرِیقٍ  أَنَّکَ إِنَّمَا خُلِقْتَ لِلْآخِرَة لَا لِلدُّنْیَا وَ

اند، نه براى بقا و براى مرگ  اند، نه براى دنیا. براى فنا آفریده و بدان، كه تو را براى آخرت آفریده؛ 0 إِلَى الْآخِرَة

سرایى هستى ناپایدار كه باید از آن رخت بربندى. تنها روزى چند در آن خواهى اند، نه براى زندگى. در  آفریده

با این    ،2روقتی فرد باور داشته باشد كه دنیا سرای گذر است نه سرای استقرا«زیست. راه تو راه آخرت است.

آبادانی آخرت تقوا است و وقتی بداند بهترین توشه برای  اوصاف دنیا را برای خود جایگاه اقامت دائم نمی پندارد

هیج ارجمندی جز آن نیست سعی می كند برای آخرت كار كند؛ زیرا كه سعادت او در آخرت بدون آن تأمین 

 عمل او در دنیا پاک و پیراسته، طلب او حالل و تنها به كار شرافتمندانه بپردازد.  نمی شود.

 تأمین مالی و تالش برای ارضای نیازهای کارکنان  .5

ترین تمهیدات ومقومات تقویت اخالق كاری تأمین مالی كارگزاران وكاركنان است، از این روست كه  از عمده

ها و دستورهای حکومتی واداری خود برتأمین كامل و وافی كارگزاران و كاركنان  امام علی )علیه السالم(در فرمان

ثُمَّ "الک اشتر، این چنین فرموده اند :سخت تأكید می كنند. به همین خاطر  امام )علیه السالم( در عهدنامه م

مَا تَحْتَ أَیْدِیهِمْ وَ أَسْبِغْ عَلَیْهِمُ الْأَرْزَاقَ فَإِنَّ ذَلِکَ قُوَّة لَهُمْ عَلَى اسْتِصْلَاحِ أَنْفُسِهِمْ وَ غِنًى لَهُمْ عَنْ تَنَاوُلِ 

"حُجَّة عَلَیْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أَمْرَکَ أَوْ ثَلَمُوا أَمَانَتَک
سپس روزى فراوان بر آنان ارزانى دار، كه با گرفتن حقوق ؛ 3

زنند، و اتمام حجّتى است بر  نیازى، دست به اموال بیت المال نمى كوشند، و با بى كافى در اصالح خود بیشتر مى

 «آنان اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو خیانت كنند.

 افراد 2و کارایی4توجه به کارآمدی .6

اهالن و پیامدهای تباه گر آن چنین هشدار داده اند:   )علیه السالم( درباره خطر بر سر كار آمدن ناامام علی 

وَ إِمَامَة الْمُسْلِمِینَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْوَالِیَ عَلَى الْفُرُوجِ وَ الدِّمَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الْأَحْکَامِ »
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 413: 933، حکمت  نهج البالغه 2

 434: 53نامه 3
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وَ لَا الْخَائِفُ  فَتَکُونَ فِی أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ وَ لَا الْجَاهِلُ فَیُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ وَ لَا الْجَافِی فَیَقْطَعَهُمْ بِجَفَائِهِ الْبَخِیلُ

بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ وَ لَا  لِلدُّوَلِ فَیَتَّخِذَ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ وَ لَا الْمُرْتَشِی فِی الْحُکْمِ فَیَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ یَقِفَ

ها و احکام  همانا شما دانستید كه سزاوار نیست بخیل بر ناموس و جان و غنیمت 0؛الْمُعَطِّلُ لِلسُّنَّة فَیُهْلِکَ الْأُمَّة

ها حریص گردد، و نادان نیز  مسلمین، والیت و رهبرى یابد، و امامت مسلمین را عهده دار شود، تا در اموال آن

تواند رهبر مردم باشد، كه  لیاقت رهبرى ندارد تا با نادانى خود مسلمانان را به گمراهى كشاند، و ستمکار نیز نمى

زیرا در ؛ با ستم حق مردم را غصب و عطاهاى آنان را قطع كند، و نه كسى كه در تقسیم بیت المال عدالت ندارد

تواند  دارد، و رشوه خوار در قضاوت نمى روهى مقدّم مىكند و گروهى را بر گ اموال و ثروت آنان حیف و میل مى

رساند، و آن  زیرا كه براى داورى با رشوه گرفتن حقوق مردم را پایمال، و حق را به صاحبان آن نمى، امام باشد

 زیرا كه امّت اسالمى را به؛ كند لیاقت رهبرى ندارد كس كه سنّت پیامبراكرم )صلی اهلل علیه و آله( را ضایع مى

با توجه به اهمیت كارآیی وكارآمدی افراد و نقش آن در افزایش اخالق كاری، می بایست «كشاند. هالكت مى

 هركس براساس صالحیت ها و توانمندی هایش در جای مناسب خویش قرار گیرد

مِنْ أُمُورِکَ  اجْعَلْ لِرَأْسِ کُلِّ أَمْرٍ"امام علی)علیه السالم( در عهدنامه مالک اشتر این گونه تذكر می دهند:

براى هر یک از كارهایت سرپرستى برگزین كه بزرگى  2؛رَأْساً مِنْهُمْ لَا یَقْهَرُهُ کَبِیرُهَا وَ لَا یَتَشَتَّتُ عَلَیْهِ کَثِیرُهَا

امام علی )علیه السالم( تأكید می كنند كه باید كار  .كار بر او چیرگى نیابد، و فراوانى كار او را در مانده نسازد

زاران وكاركنان براساس شناختی درست از توانایی ها وصالحیتشان انتخاب و به كار گمارده شوند و در این امر گ

 نباید به هیچ وجه امیال وخواسته ها و روابط بر قواعد و معیارها و ضوابط چیره شود. 

 توجه به عالیق افراد  .7

دادن كار با عشق و عالقه، بستری بسیار نیکو در قرار گرفتن افراد در جایگاه كاری مناسبِ روحیات و انجام 

امام علی )علیه السالم( براین امر تأكید می ورزند كه كار و  جهت به سامان گرفتن كارها را فراهم می آورد،

مسئولیت با میل و عالقه شخصی انجام گیرد و به همین جهت، خود را از فضای اكراه و اجبار به شدت پرهیز 

لَیْسَ لِی أَنْ أَحْمِلَکُمْ  »به روش های مستبدانه روی نمی آورد. ایشان در بیانی واال می فرمایند: كرد. و هرگز  می

 .     «توانم شما را به راهى كه دوست ندارید اجبار كنم. و من نمى 3؛عَلَى مَا تَکْرَهُونَ

 کنترل و نظارت  .8
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است.امام علی )علیه السالم( در دوران حکومت  تأثیر فراوان نظارت و مراقبت برعملکرد افراد غیر قابل انکار

ثُمَّ تَفَقَّدْ "خود از این شیوه به خوبی استفاده كرد و آن را در بهبود و اصالح امور اجتماعی به كار گرفت. 

سِّرِّ لِأُمُورِهِمْ حَدْوَة لَهُمْ عَلَى أَعْمَالَهُمْ وَ ابْعَثِ الْعُیُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَیْهِمْ فَإِنَّ تَعَاهُدَکَ فِی ال

"؛خِیَانَة اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَة وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِیَّة وَ تَحَفَّظْ مِنَ الْأَعْوَانِ فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ یَدَهُ إِلَى
سپس تمام  0

دق و وفاء هستند بر آنان بگمار زیر كارهای كارگزارانت را تحت نظر بگیر و بازرسانی مخفی از كسانی كه اهل ص

نماید. و از  نظر داشتن امور كارگزاران به صورت پنهان و مخفی آنان را وادار به امانتداری و مدارا با رعیت می

 دارد. ی یارگری در خالفکاری باز می تشکیل شبکه

 تشویق و تنبیه عادالنه و به موقع  .1

الق كار وجود سیستم تشویق و تنبیه عادالنه است،امام علی )علیه یکی دیگر از عوامل تأثیر گذار در تقویت اخ

 را به تمیز دادن و فرق نهادن میان نیکوكاران و بدكاران جامعه راهنمایی كرده است. السالم( كارگزاران خود 

اءٍ فَإِنَّ فِی ذَلِکَ تَزْهِیداً ءُ عِنْدَکَ بِمَنْزِلَة سَوَ وَ لَا یَکُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَ الْمُسِی"در این باره می فرمایند : 

" ؛لِأَهْلِ الْإِحْسَانِ فِی الْإِحْسَانِ وَ تَدْرِیباً لِأَهْلِ الْإِسَاءَة عَلَى الْإِسَاءَة
مبادا نیکوكار و بدكار در نظرت یکسان  2

 «سازد. دی جری میبدكار را به ب باشند، چه، برابر بودن آنان، نیکوكار را در انجام كار نیک، كم انگیزه می كند و

به طور مساوی از حقوق و مزایا و سایر  گر در مدیریت یک نظام، تشویق نباشد و افراد خادم همانند افراد خائن،ا

بکارگیری استعدادهای نهفته فلج شده و نظام به سستی و نابودی  مند شوند، پس از مدتی تسهیالت بهره

امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا أَبْلَى وَ لَا تُضِیفَنَّ بَلَاءَ امْرِئٍ إِلَى غَیْرِهِ وَ لَا تُقَصِّرَنَّ بِهِ ثُمَّ اعْرِفْ لِکُلِّ »می فرمایند گراید می

امْرِئٍ إِلَى أَنْ  دُونَ غَایَة بَلَائِهِ وَ لَا یَدْعُوَنَّکَ شَرَفُ امْرِئٍ إِلَى أَنْ تُعْظِمَ مِنْ بَلَائِهِ مَا کَانَ صَغِیراً وَ لَا ضَعَة

هركس كه در هر كاری آزموده شده است، آن را به حساب خودش بگذار.  3؛ غِرَ مِنْ بَلَائِهِ مَا کَانَ عَظِیماًتَسْتَصْ

و زحمت و تالش كسی را به دیگری نسبت مده و ارزش خدمت او را كمتر از آنچه هست به حساب نیاور. و 

باعث نگردد كه خدمت پر  بزرگی شخص موجب نشود كه كار كوچکش را بزرگ بشماری و نیز پستی كسی

 « ش را كوچک به حساب آوری.جرا
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 توجه به عواطف و احساسات .91

او را د ر محبت است، هركس به او نیکی كنخداوند انسان ها را به گونه ای آفریده است كه قلبشان مسخّ

» دوست بدارد و هر كس كه به او بدی كند با او دشمنی نماید، امام علی )علیه السالم( در این باره می فرمایند

دل آدمی وحشی است، پس هركس بدان الفت ورزد بدو روی 0؛قُلُوبُ الرِّجَالِ وَحْشِیَّة فَمَنْ تَأَلَّفَهَا أَقْبَلَتْ عَلَیْه

ت آور و تعهد سازاست، امام علی )علیه السالم( با رحمت و محبت به اداره اساساً محبت است كه اطاع« كند.

امام علی )علیه السالم( به عنوان یک  خلق قیام كردند ورفق و مدارا و مهربانی وخوش رویی بهره می گرفتند،

مَّکَ وَ اخْلِطِ الشِّدَّة بِضِغْثٍ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَى مَا أَهَ»دستور العمل اداره امور به بعضی از فرماندهانش نوشتند: 

خْفِضْ لِلرَّعِیَّة مِنَ اللِّینِ وَ ارْفُقْ مَا کَانَ الرِّفْقُ أَرْفَقَ وَ اعْتَزِمْ بِالشِّدَّة حِینَ لَا یُغْنِی عَنْکَ إِلَّا الشِّدَّة وَ ا

خویى را  مشکالت از خدا یارى جوى، و درشتپس در ؛ 2 جَنَاحَکَ )وَ ابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَکَ( وَ أَلِنْ لَهُمْ جَانِبَک

جا كه مدارا كردن بهتر است مدارا كن، و در جایى كه جز با درشتى كار انجام نگیرد،  با اندک نرمى بیامیز. در آن

 .«درشتى كن، پر و بالت را برابر رعیّت بگستران، با مردم گشاده روى و فروتن باش

را خواهد داشت. در این  نظر اساسی در وصول به نتیجه مطلوب وموردبنابراین رعایت اخالق كاری نقشی مهم و

میان عواملی نیز موجبات تقویت گرایشات اخالقی در كار را فراهم خواهند ساخت عواملی نظیر: تقویت 

این  و آخرت و... بر ایدن حیشناخت صح ،كار یامانت پندارخداباوری، توجه به شأن وجایگاه حقیقی انسان، 

به دنبال كسب نتیجه مطلوب و شایسته در كار هستیم توجه به این موارد و به كار گیری آن ها بسی  اساس اگر

 ضروری می نماید.
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 (لیه السالممدیریت بر خویشتن در کالم امام علی )ع

 محدثه معصومی

بلندای ابدیت انسانهای آگاه و زیرک دوستدار انسانیت خویش اند.این دسته از افراد فطرت پاک خویش را به 

به فطرت و انسانیت خویش برنامه ریزی كرده و گام بر می دارند.با  قدوست داشته و برمبنای عالقه و عش

اندیشه و دیدگاههای خود را سازمان دهی كرده تا به  قادر خواهیم بود فکر، آموختن مهارت مدیریت بر خویش،

ره خویشتن را داشته باشند در تعامل  با اعضای خانواده ، اهداف بلند خود برسیم.به عالوه افرادی كه توانایی ادا

همکاران ، همسایگان ، شهروندان سایرین در تمام عرصه های اجتماعی به گونه ای موفق تر عمل می كند یعنی 

مدیریت برخویشتن گرچه مقوله ای فردی است اما موجب بهبود و ارتقاء روابط اجتماعی نیز خواهد شد. البته 

البته برای طی طریق  یریت برخویشتن فراتر از اهداف اجتماعی بوده و ارزشی به بلندای ابدیت دارند.اهداف مد

از طرفی این خود ما هستیم كه قادریم  در مسیر مدیریت بر خویشتن وجود استاد و مرشد الزم و ضروری است.

در این میان چه معلمانی بهتر از  یم.معلمان و هم نشینان خود را انتخاب كرده تا برای ابدیت با آنها همراه شو

مگر نه این است كه در زیارت جامعه  انبیاء و ائمه الهی.هم صحبتانی كه گل سرسبد عالمند و چراغ دار راه.

أنتم الصراط األقوم وشهداء دارالفناء و شفعاء دار البقاء و الرِّحمة "كبیره خطاب به آنان می گوییم:

هان در دنیا و شفیعان در آخرت و رحمت مداوم و پیوسته اید.  اولین گام در شما راه راست و گوا "الموصولة.

ابتدا  آگاهی و شناخت. در مدیریت بر خویشتن ، ریزی است و مقدمه ی برنامه ریزی عبات ات از: مدیریت برنامه

 آگاهی و شناخت از خود الزم است.

"فقد عرف ربهمن عرف نفسه ":حضرت در زمینه اهمیت خود شناسی می فرمایند
خداوند نفسی به ما  9

 وَ "داده كه همانند خود اوست و همانند او عمل می كند؛زیرا این نفس عطای او به بندگانش است و نشئه ای از 

" رُوحی مِنْ فیهِ نَفَخْتُ
برمبنای كالم حضرت  ارزش هر شخص به نوع تفکرات و اندیشه هایش می باشد. است.2

 كارهای زیر را برای مدیریت بر خویشتن خویش ارائه نمود: وان راهامیر )علیه السالم ( می ت

 امید و دل بستگی به خداوند-9
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طوربرای اجرای هر برنامه ای   همین برای هر نقشی صفحه ای الزم است تا نقش ،خود را بر روی آن بنمایاند.

آنها را رهبری كنیم یک نیروی قوی  بستر مناسب ضروری است.برای اینکه ما بتوانیم بر افکار خود مسلط بوده و 

 این نیروی قوی اعتماد و امید به خالق یکتا است. الزم است تا ما را همراهی كرده و به او تکیه دهیم ،

 إِلَّا( رَجَاءٍ فَکُلُّ) عَمَلِهِ فِی رَجَاؤُهُ عُرِفَ رَجَا مَنْ فَکُلُّ ِ "از نهج البالغه در وصف امید واری به خدا آمده :

"اللَّهِ. خَوْفَ إِلَّا مُحَقَّقٌ خَوْفٍ کُلُّ وَ مَدْخُولٌ فَإِنَّهُ اللَّهِ اءَرَجَ
امید او در  هركس به خدا امیدوار باشد باید،9

كردارش آشکار گردد.هر امیدواری جز امید به خدای تعال ناخالص است و هر ترسی جز ترس از خدا نادرست 

 است.

 لزوم حفظ عزت نفس-2

و منزلت و جایگاه اصلی خود را شناخت ،حاضر نیست ردای پاک فطرت و روح خویش را با وقتی انسان قدر 

تا جایی كه می توان ادعا كرد با در نظر داشتن حفظ عزت نفس و تنها  با رعایت این  گناه و رذایل آلوده كند.

ارند ،مقوله ی حفظ آدمی در مقابل تمام آلودگی ها مصون است.یکی از مواردی كه حضرت به آن تأكید د اصل،

 لَنْ فَإِنَّکَ الرَّغَائِبِ إِلَى سَاقَتْکَ إِنْ وَ دَنِیَّةٍ کُلِّ عَنْ نَفْسَکَ أَکْرِمْ َ"آنجا كه می فرمایند: عزت نفس است.

"عِوَضاً. نَفْسِکَ مِنْ تَبْذُلُ بِمَا تَعْتَاضَ
عزت نفست را حفظ كن و به هر پستی و دنائتی تن مسپار،هرچند تو را 2

 به خواسته هایت برساند،چرا كه آنچه از تو می ستاند،هرگز باز نمی گرداند.

 یاد مرگ -3

سفارش می كردند.عالمه قاضی  "یاد مرگ بودن"هماره شاگردان خود را به  بزرگان دین و استادان اخالق،

اسالمی نمود در  بزرگ استاد اخالق،كسی كه شاگردانی چون عالمه طباطبایی و آیت اهلل بهجت را تقدیم جامعه

دائماً در فکر مرگ و استعداد لقاءاهلل  سبب تمام غفلتها غفلت از مرگ است."سفارش به شاگردانش می گفتند:

 بَعْدَ تُفْضِی وَ عَلَیْهِ تَهْجُمُ مَا ذِکْرِ وَ الْمَوْتِ ذِکْرِ مِنْ أَکْثِرْ بُنَیَّ یَا  ".حضرتش در این راستا می فرمایند:"باشید

". إِلَیْه الْمَوْتِ
پسرم!مرگ را پیوسته در نظر بیاور و به یاد آنچه به سوی آن شتابان می روی و پس از مرگ در 3

 آن قرار می گیری.

 ممنوعیت زیاده طلبی -4

                                        
 984همان،ص- 9
 344همان،ص- 2

 343همان،ص - 3
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 لَکَ ذَلَّ مَا الدَّهْرَ سَاهِلِ "می فرمایند:(علیه السالم) حضرت در جای دیگری از وصیتشان به امام مجتبی 

". مِنْه أَکْثَرَ رَجَاءَ ءٍ بِشَیْ تُخَاطِرْ لَا وَ قَعُودُهُ
روزگار را حال كه در دست تو است آسان گیر و به امید بیشتر 9

 داشتن خود را به آب و آتش مزن.

 میانه روی و اعتدال در امور-5

"جار. القصد ترک من ":می فرمایند
 هركه از جاده اعتدال فاصله بگیرد،سر از وادی ستم در می آورد.2

 مداومت در کارها-6

یک فرد عاقل می داند برای دسترسی به آرزوها و به مؤفقیت رسیدن ،نیاز به تالش و صبر زیاد است.انسان 

آگاه ازپریدن به  این شاخه و آن شاخه پرهیز می كند چرا كه می داند با این كار تنها زمان و عمر را از دست 

كسی كه به كارهای گوناگون بپردازد 3 ". الْحِیَل خَذَلَتْهُ مُتَفَاوِتٍ لَىإِ أَوْمَأَ مَنْ ":خواهد داد.حضرت می فرمایند

 خوار شده و پیروز نمی گردد.

 مدیریت محیط پیرامون-7

برای اینکه فرد بتواند بر خویش مسلط شده و عنان نفس خود را در دست داشته باشد بستر مناسب الزم 

در خصوص گزینش اطرافیان و  (علیه السالم)می شود. امام علیاست.این بستر زمان،مکان و اطرافیان را شامل 

". مِنْهُم تَکُنْ الْخَیْرِ أَهْلَ قَارِنْ َ "علت دقت در انتخاب آنها می فرمایند:
ُ  ".با خوبان همدم شو تا ازآنان شوی4

". الْعَاقِل صِلَةَ تَعْدِلُ الْجَاهِلِ قَطِیعَةُ وَ
 ت به عاقل.بریدن از جاهل،درست مثل پیوستن اس5

 مدیریت گفتار -8

بسیاری از مشکالت كه در زندگی پیش می آید به خاطر زبان است.گاه پیش می آید كه زبان آنچه را نباید 

 در نهایت افسردگی جای آن كالم  را خواهد گرفت. شرمندگی و عصبانیت، بیان كرده ودر نتیجه ندامت، بگوید،

این مسئله آنقدر مورد اهمیت هست كه حضرت امیر در این وصیت نامه ی شگرف با ذكر این مورد در چند 

 جای، آن را مورد تأكید قرار داده اند. 

                                        
 345همان،ص - 9
 346همان،ص- 2
 315البالغة،حکمت نهج - 3
 345همان،ص 4
 347همان،ص- 5
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". تُکَلَّف لَمْ فِیمَا الْخِطَابَ وَ تَعْرِفُ لَا فِیمَا الْقَوْلَ دَعِ وَ":آنگاه كه می فرمایند
آنچه نمی دانی مگو)در آنچه 9

 مَا قَلَّ إِنْ وَ تَعْلَمُ لَا مَا تَقُلْ لَا":دانی دخالت نکن( و سخنی را كه وظیفه نداری بیان مکن. یا می فرمایندنمی 

" تَعْلَم
هرگاه این اصول هفت گانه رعایت شد  هرچند آنچه را كه می دانی كم باشد. ، آنچه را كه نمی دانی نگو2

لجاجت و  خودبینی، بیماری های روانی از قبیل غضب ، دروغ ، حرص،و آنها سرلوحه قرار دهیم به طور طبیعی 

... از روح آدمی خارج شده و روح تلطیف شده و پاک خواهد شد.آنگاه است كه ما به سمت نفس مطمئنه حركت 

 كرده ایم و بر اریکه ی قدرت الهی تکیه زده ایم.
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 و اضطراب( در نهج البالغهاخالق فردی، مدیریت هیجانات )کنترل خشم 

 فاطمه مهیركجوری

(: از غضب بپرهیز كه اولش دیوانگی و آخرش پشیمانی است خشم لیه السالمبه فرمایش امیر مومنان علی)ع

یکی از هیجانات روحی است كه در اثر عوامل فردی، محیطی و عوامل مختلف در اشخاص و در موقعیت های 

  مختلف ظاهر می شود.

 مدیریت:تعریف 

های گوناگون ارائه شده، ولی قدر مشترک تعریف ها این است كه مدیریت، استفاده بهینه از  از مدیریت تعریف

هیجان 0منابع انسانی و غیر انسانی به منظور تحقق اهداف از پیش تعیین شده با توجه به قوانین حاكم است. 

از این رو می توان گفت كه: 2می باشد.  درلغت؛ برانگیخته شدن، مضطرب شدن، اضطراب و جوش و خروش

تغییرات ناگهانی كه بعد از یک ادارک حسی یا تصور و یادآوری آن، در رفتار فرد پیدا می شود و با اضطراب 

بدنی همراهند هیجان نامیده می شود. خشم در لغت:  به غضب، غیظ، قهر برآشفتگی و مقابل خشنودی معنا 

در اصطالح؛ حالت برافروختگی و هیجان فوق العاده  4یا سخت ترین خشم ، وغیظ به معنای خشم 3شده است. 

به معنای خشم گرفتن،  همچنین غضب 2روحی است كه پس از رویارویی با نامالیمات به انسان دست می دهد. 

خشمگین، خالف خشنودی، سخت خشم  و زودی خشم به كار رفته است. چنان كه مالحظه می شود .هر دو 

خشم است و گاه غیظ به جای غضب و غضب به جای غیظ  دیک به هم دارند و تقریباً معنای هردو،معنایی نز

استعمال می شود گاه بصورت تركیبی به كار برده می شود. ولی یک فرق جزئی با هم دارند و آن این است كه 

 6)غیظ( به معنای هیجان طبع برای انتقام در اثر مشاهده پی در پی نامالیمات است.

در واقع خشم در معنای منفی آن یک حالت نفسانی است و موجب حركـت روح حیـوانی از داخـل بـه خـارج      

شود، جهت غلبه برطرف مقابل و انتقام از او كه در صورت شدت، حرارت زیادی در بدن ایجاد می كند و رنگ  می

صیحت و اندرزی بر او اثر نـدارد  انسان ملتهب و تیره، رگ ها پرخون و نورعقل بی فروغ می شود، بنابراین هیچ ن

شدة الغضب تغیر المنطقِ » بلکه چه بسا درشتی و شدت پیدا كند. همان طور كه امیر المؤمنین  می فرماید: 

                                        
 93و 92اصول مدیریت و وظایف مدیران، حسین خنیفر، ص  9

 فرهنگ عمید، حسن عمید 2

 لغت نامه دهخدا 3

 فرهنگ جامع نوین 4

 17، ص 3تفسیر نمونه، ج  5

 لغت نامه دهخدا 6
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شدت خشم و غضب ، استدالل و منطق را تغییر داده و فهم انسان را كـم  « و نقطع مادة الحجه و تفرق الفهم

نیرومند ترین هیجان ها است كه خداوند متعـال در وجـود انسـان بـه      می كند. و در معنای مثبت خشم یکی از

حفظ شـخص و  ودیعه گذارده است و بسیاری از رفتارها شایسته متاثر از این قوه انسانی است مانند مقابله برای  

زات و نوع انسان، اجرای امر به معروف و نهی از منکر، جهاد با اعداء دین، پاسداری از حق و حقیقت، حفظ تجـاو 

نبودن خشم  هم آثاری دارد ماننـد: كـوچکی و صـفت نفـس،     . 0تعدیات، جهاد با نفس، اجرای حدود و تعریزات 

سستی اراده، بی غیرتی، خوف مذموم، جبن كتمان حق و اغراف از آن، قساوت و سخت دلی، كوتـاهی و پسـتی   

  2هست. 

 اعتدال در خشم

( در سـخن  لیه السـالم دین اعتدال است چنان كه  امام علی )ع اعتدال، حالتی بین افراط و تفریط است. اسالم

« همیشه انسان نادان یا افراط گر و یا تفـریط كننـده اسـت.    التری الجاهل الما مفرطا او مفرطا:» می فرماید: 

( در بیان شرایط لیه السالمیکی از مهم ترین آثار اعتدال در خشم، شجاعت و پردلی است. چنان چه امام علی )ع

یحتاج االمام الی قلب عقول و لِسان قو ول و جنان علی اقامـه  هبر و مسئول جامعه اسالمی می فرمایـد:  ر

  3: امام رهبر جامعه، به ذهنی تیز و زبانی پرتوان و گویا و دلی پرجرات بر اقامه حق، نیازمند است. الحق مسؤول

 درمان خشم

ست. زیرا از جمله امور فطری و یکی از سالح های باید دانست جلوگیری از خشم، به طوركلی ، غیرممکن ا

موجود زنده در مبارزه زندگی است ولی می توان به وسایل گوناگون از شدت و تندی آن به ویژه در مواقع 

 باشد.  توان خشم را درمان كرد.یکی درمان شناختی و دیگری درمان رفتاری می به دو روش می 4نامناسب كاست.

 درمان شناختی 

 یادآوری فضیلت حلم و بردن خشم  -0

 مالحظه آثار و مفاسد غضب  -2

 مالحظه عاقبت زشت خشم  -3

 توجه به این كه غضب در اكثر موارد عالمت ضعف است نه شجاعت.  -4

                                        
 33خشم و پرخاشگری، ص  9

 49همان کتاب ص  2

 778، ح  341عزرالحکم، و درالحکم ص  3

 261روانشناسی رشد، ص 4
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 عدم معاشرت با افراد خشمناک  -2

 مطالعه زندگی افراد صبور  -6

 درمان رفتاری 

 -3ید بنشینید و اگر نشسته اید بیارامید( تغییر حالت و ضعیت) اگر ایستاده ا -2مهار اسباب خشم   -0

حدیثی . شستن سر و صورت -7نوشیدن آب خنک   -6وضو گرفتن -2ذكر و یاد خدا  -4سکوت در وقت خشم  

هنگامی كه كسی از شما خشمگین شود وضو  .اذا غضب احدکم فلیتوضااز رسول خدا )ص( آمده است: 

  0بگیرد.
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 مدیریت زمان از دیدگاه نهج البالغه موانع راهکارها و

 سیده زهرا موسوی

هم  یگرید یگزینو جا یستاست كه قابل تکرار ن یاز جمله مواردو این دارد  یعمرهر انسان زمان مشخص

آن  لحظه ای توان به ینم یتیمق یچو با ه یستشود قابل بازگشت ن یاز آن سپركه  یه اظندارد. هر لح

است، الزم است  یانپا رو بهبه سرعت  یانسان قرار گرفته و از طرف یاربا ارزش در اخت یهسرما این افزود.حال كه

آن  یانپرسود انجام شود كه پا یتجارت یر،فرصت تکرار ناپذ یناز ا ینهبه ةشود تا با استفاد یشیدهاند یریتداب

به گونه رفتار كرد تا  باید از تمام لحضه ها یبهرمند یبرا ینباشد. بنابر ا اشتهد یدر پ یزخداوند را ن یخشنود

 یریتمد  یزمان را به گونه ا الزم است یجه،نت ینبه ا یدنرس یشود. برا یلارزش تبد با یبه سود ةیسرما ینا

 .بدون سود از دست نرود یفرصت یچكرد تا ه

 مفهوم مدیر

اداره می كند .مدیریت نیز از همین مدیر در لغت به كسی می گویند كه گردانندة كار است وكسی كه كاری را 

كنند: مدیریت  مجهز و تحریک و آزاد  یم یفتعر ینرا چن یریتمد یزاصطالح ن در0كلمه مشتق شده است.

ها  صحیح و سامان و حرارت بخشیدن به آن یها و قرار دادن در مجرا كردن نیروها و در عین حال كنترل آن

 .باشد یم

 زمان  یریتمدمفهوم 

و اجازه ندهد كه امور و حادثه ها او  یردرا به دست گ یشفرد كنترل زمان وكار خو ین كها یعنیزمان  یریتمد

استفاده از زمان صورت  یشترینكه ب یها است به نحو از فرصت ینهبه ةزمان استفاد یریتمد 2كنند. یترا هدا

 یفاست فرد، وظا الزم یجه،نت ینبه ا یدنرس ی. برایردمربوط، بدون  اتالف وقت انجام پذ یفوكارها و وظا یردپذ

 ینخود را به بهتر یفها و امکانات موجود وظا ییكند كه با استفاده از توانا تنظیم یو زمان خود را به گونه ا

  .انجام دهد یفیتك ینفرصت با باال تر ینشکل ودر بهتر

     زمان از نگاه نهج البالغه مدیریت

كرد  یم یرویپ یاصول زندگ ینهم خود از بهتر،باال  یدكامل و با افق د یبه عنوان انسان (السالم یهعل ی)عل امام

نکات اگر چه  با  ینكردند البته ا یم یانمردمان ب یرا با زبان همان روزگار و قابل درک برا یامور مترق ینو هم ا

باشد  یزمان م ینا یعلم فت هاییشرو هماهنگ با پ وزمطابق با علم ر یشامل مطالب یشده ول یانزبان ساده ب

                                        
  215699،ص93دهخدا،لغت نامه،ج 

  24.2زمان، ،ص ی،مدیریتخاک
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در مورد زمان ، اهمیت آن ، زمان شناسی و مدیریت زمان  ها قابل استفاده بوده و هست. تمام دوران یكه برا

مطالب متعددی را می توان در نهج البالغه جستجو نمود اما در این مقاله تالش می شود تا دو محور زیر با 

 تبیین شود . استفاده از آموزه های نهج البالغه

 زمان  یریتمد یالف راهکارها

 زمان  یریتب:آفات مد

   :زمان یرتمد ی: راهکارهاالف 

در نهج البالغه آمده است و با به كار بستن (السالم یهعل) یشود كه از امام عل یاشاره م یقسمت به نکات ینا در

 .مند شد هآن بهر یجو از نتا در اختیار را مدیریت نمودتوان به زمان  یآنها م

 نظم در کارها9-

شود  یآشکار م یشترب ینکته زمان ینا یتباشد. اهم یزمان، داشتن نظم در كارها م یریتاركان مد ینتر مهم از

 یهشدند، فرزندان خود را به نظم توص یم نزدیکعمر كه به شهادت  یاندر لحظات پا (السالم یهعل) یكه امام عل

أُوصِیکُمَا وَ  "شوند. ینکات را به بازماندگان خود متذكر م ینتر افراد مهمات ظلح ینكنند. معموال در ا یم

"جَمِیعَ وَلَدِی وَ أَهْلِی وَ مَنْ بَلَغَهُ کِتَابِی بِتَقْوَى اللَّهِ وَ نَظْمِ أَمْرِکُم
شما و همه فرزندانم و كسانم و آن را كه  0

 ی،امور در زندگ یوستگیاتصال و پ ةرشت یاگو،كارها نظم دركنم به ترس از خدا و  نامه من بدو رسد، سفارش مى

 .نظم است

 یبرنامه ریز -2

 یاز زمان  برا ینكند و همچن یكه شخص را  قادر خواهد ساخت تا زمان موجود را سازمانده یروش بهترین

آماده نمودن  یزیبرنامه ر یگراست . به عبارت د یزی، برنامه رنمایداستفاده  یو حرفه ا یبه اهداف شخص یدنرس

 باشد. یبه اهداف م یدنجهت تحقق بخش یلامکانات و منابع و وسا

و منها قدّر ما خلق »: یدفرما یجهان خلقت م یخداوند برا ی( در توصیف برنامه ریزلیه السالم)ع یامام عل

نتهاء فأحکم تقدیره و دبرِّه فألطف تدبیره و وجّهه لوجهته فلم یتعدّ حدود منزلته و لم یقصر دون اال

تدبیر  ینظم شان داد و به خوب یاستوار كرد، و با لطف و مهربان یدقیق یآنچه را آفرید با اندازه گیر2 «الی غایته

همان جهت كه آفریده شد به حركت در آورد. چنانکه نه از حد و مرز خویش تجاوز  یكرد. هر پدیده را برا

                                        
 551،ص47نهج البالغه،نامه  . 9
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برنامه  یرا برا یخصوصیات توان یم مامكند. از این بیان ا ینمایند و نه در رسیدن به مراحل رشد خود كوتاه

 ی،نزدیک ترین معنا به برنامه ریز تدبیر .یو تدبیر همراه با لطف و مهربان یبرشمرد: تقدیر همراه با استوار یریز

در  0.آمده است« نگریستن و اندیشیدن به پایان كار و نظم و ترتیب دادن به آن» یاست. در لغت تدبیر به معنا

با تدبیر به كار نگریسته شود، اگر در پایان آن  هبوده و تأكید شد یتدبیر قبل از شروع به كار ضرور ینید یمتعال

خذ »:یدفرما یالسالم م یهعل یانجام آن اقدام شود در غیر این صورت از آن دست بردارد .امام عل یخیر است برا

كه  مامشابد بتوان گفت كالم ا2« ض و ان خفت غیا فأمسکاألمر با لتدبیر فان رأیتَ فی عاقبته خیراً فام

)انسان خردمند( در امروز مراقب فرداى خویش است، و از  3: راقب فی یومه غده، و نظر قدما أمامه.یندفرما یم

 است. یروتدب یزیبیند، همان برنامه ر هم اكنون آنچه در پیش دارد مى

 ـ توجّه به اولویت ها3

مهم نیز  یقرار گیرد، اولویت ها و كارها یجوانب امور به دقت مورد بررس یزیبرنامه ر یكه برا یهنگام

باید به كار بگیرد و از آن  یداند كه تأكید و تالش خود را در چه جهت یشخص م یجه. در نتشود یمشخص م

آن سفارش شده به است كه در روایات  یكارها نکتة قابل توجه یبند یتمطلوب را به دست آورد. اولو ةنتیج

همه  یتو برا ةاندیش4 «ان رأیک الیتسع لکل شی ففرغه للمهم.»:. یندفرما یم)علیه السالم(است. امام علی 

برخوردار نباشد  یاز اولویت بند ارهاك یفارغ گذار. وقت یمسائل مهم و اساس یچیز گنجایش ندارد، پس آن را برا

ماند و  یشود، از چشم دور م یفرد به آن مربوط م یشغل یا یارزش و اعتبار شخص یكه گاه یمهم یكارها

كه به  یكس 5«من اشتغل بغیر المهم، فضیع االهم»نخواهد داشت.  یدر پ یجز شکست، سرخوردگ ینتیجه ا

 ضایع خواهد كرد.  راتر  مهم یغیر مهم مشغول شود، كارها یكارها

 قاطعیّت-4

كامل ،داشتن قاطعیت تسلط ةالزم، باشد یاز زمان م ینهبه ةاستفاد یكارها از راه یگرد یکی یزوجود قاطعیت ن

رو برو  یدر هنگام اجرا با تزلزل و سست یبسیار جامع و كامل باشد ول یبر تمام ابعاد مسئله است. اگر برنامه ا

دارد،  یقیو دق یحصح ةوانها كه پشت یریگ یمدر تصم یدرو با یننخواهد داشت.از ا یمطلوب را در پ ةشود نتیج

: علم خود را به جهل و یقین خویش را به یندفرما یم (السالم یهعل) یكه حضرت عل قاطعانه رفتار كرد. همچنان
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واقع عدم قاطعیت و  در 0.كه یقین كردید، اقدام نمایید یدانستید عمل كنید و زمان یشک تبدیل نکنید، وقت

 دهد. یهزینه ها و زحمت ها را به هدر مباشد كه تمام  یبازگشت به عقب م یتبدیل علم به جهل نوع

 استفاده از فرصتها -5

: الفرصة یندفرما یم (السالم یهعل) یمام علانحو استفاده كرد. ینبه بهتر یدبا یزمان از هر فرصت یریتمد یبرا

هایى كه براى كار خیر پیش  گذرد، پس فرصت فرصت همچون ابر مى 2.تمرِّمرِّ السّحاب، فانتهزوا فرص الخیر

استفاده كرده و در  یدآ یكه به دست م ییاز فرصتها یدبا یندفرما یطور امام م آید غنیمت شمارید! همان مى

 خود را انجام داد.  یففرصت كارها و وظا ینها بود تا در اول آن ینكم

"غصّة  رصةإضاعة الف ":یندفرما یم ) علیه السالم ( امام
: یدفرما یمنیز از دست دادن فرصت، غصه است. 3

". بادر الفرصة قبل أن تکون غصّة"
از دست دادن آن  ین كهكار شتاب كن قبل از ا یهنگام فرصت یافتن برا4

 یها شود كه با روش یمشاهده م یارامام بس ركلمات گهربا یانتو شود. در م یو غصه برا یفرصت باعث ناراحت

 . یدسعادت برس و یرتا به خ یدبه موقع استفاده كن صت هاكنند كه از فر یم یدگوناگون تاك

 زمان یریت:آفات مدب

 افرادی در اداره امور خود و مدیریت زمان موفق نشوند دچار آفات و آسیب های زیر می شوند:

   یدهفا یب یکارهاانجام -9

است كه  یشود، از عوامل یگران مربوط میبه د یافرد ندارد  یرا برا یا یدهفا یچكه ه یشدن به امور مشغول

 (السالم یهعل) یشود. امام عل یمناسب از فرصت ها م یوره دهد و مانع بهر یانسان را به هدر م یدزمان مف

"أقصر رأیک على ما یعنیک. ":یدفرما یم
تو مربوط و به كار تو  بهرأى خود را منحصر در چیزى كن كه  5

كار  ةیطدر ح یاتوجه كرد كه  یلاست تا در اشتغال به كارها و امور به آن دسته از مسا ینکته كاف ینهم .آید یم

كه بار خویش بر دوش دیگران افکند از رحمت  آن.دهد یاری( یو اخرو یوی)دن یشاو را در كارها یافرد باشد 

  .خدا دور خواهد بود

 ییآرزوگرا2-

                                        
  6719،ص274حکمت نهج البالغه، 
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كه دور از دسترس و خارج از توان و امکانات فرد  یرنامه هایپرداختن به  ب یبه معنا یبلندپرواز یا ییآرزوگرا

 ،بدانید كه آرزو  9."اعلموا أنِّ األمل یسهی العقل ":فرماید ( در این زمینه میلیه السالمباشد. حضرت علی )ع

 2."إیّاک و االتِّکال على المنى، فإنِّها بضائع النِّوکى ":یندفرما یرو امام م یناز هم .اندازد غفلت مى هعقل را ب

 یااست كه احتمال بودن  یواقع آرزو جزء امور. در احمقان استسرمایة از تکیه كردن بر آرزو بپرهیز، كه آرزو 

آرزو عقل را به  یندفرما یامام م وجود ندارد. یناناست و در اصل ممکن بودن آن  اطم ینبودن آن با هم مساو

است. عقل به  یرممکنها غ به آن یدنهستند اما رس یبندهو فر یباكه آرزوها ز ستن جهت ایاندازد از ا یت مغفل

شود  یتوجه م یب یی هاو توانا یت هاموارد از جمله امکانات و محدود یرها نسبت به سا بودن آن یبندهفر ةواسط

 ها برسد. به آن یا یلهكند كه با هر وس یم ینو تمام تالش فرد را مصروف ا

  عمل بدون علم-3

زمان وجود دارد، عدم تخصص در كارها است. عدم تخصص  یریتكه بر سر راه مد یمشکالت ینتر از مهم یکی

مطلوب  ةیجكه نت از دست برود بدون آن یفرد به آسان یشود كه زمان و انرژ یومهارت در انجام كارها باعث م

فإنِّ العامل بغیر علم کالسّائر  ":كنند یم یفتوص ینافراد را چن ینحال ا (السالم یهعل ی). امام علیدبه دست آ

".على غیر طریق. فال یزیده بعده عن الطِّریق الواضح إلِّا بعدا من حاجته
دانش همچو  عمل كننده بى 3

كند. كالم امام  یاو را از حاجتش دور م یرمس یركند حركت او در غ یاست كه بر غیر راه راست حركت م یكس

شده و او را از  یشترب یندارد بلکه باعث گمراه یدهفا یفرد ینچن یها نکته اشاره دارد كه نه تنها تالش آن به

أمسک عن طریق إذا خفت ضاللته، فإنِّ  ":یندفرما یم (السالم یهعل ی)كند. امام عل یخواسته اش دورتر م

 ،رود از رفتن به راهى كه بیم گم شدن در آن مى4."الکفّ عند حیرة الضِّالل خیر من رکوب األهوال

 ینخوددارى كن، زیرا كه خوددارى از وقوع در سرگردانى، بهتر است از اقدام به كارهاى هولناک براى رهایى.ا

 كنند. یاست كه بدون تخصص اقدام به انجام كار م یافراد یبرا یجالب یاربس یهكالم امام تشب

 مدیریت زماندستور العمل هایی برای 

 هدر برنام یتموفق یزانم و تعیینبرنامه ها و اهداف  یبررس0-

 تنظیم فهرست كارها و اقدامات مورد نیاز در ابتدای روز -2
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برنامه  و تدوینبه روز بعد منتقل شود  یدكه با ییها كه كامل نشده اند و آن ییاز كارها یفهرستتنظیم – 3

 . یدروز بعد را آماده كن

به محاسبه شده است.  یرخورد و از آن تعب یبه چشم م ینمعصوم ئمهدر سفارشات ا یدبه صورت اك یهتوص این

بررسى اعمال و كارهاى خود را  ."حَاسِبُوا أَنْفُسَکُمْ ": یدفرما یم (لی اهلل و علیه و اله و سلمیامبراسالم)صپ

كه كسی  0 ."و من غفل عنها خسر بح،رمن حاسب نفسه ": یندفرما یم یزن (السالم یهعل ی)بنمائید. امام عل

 .شود یكه از آن غافل شود دچار خسران و ضرر م یبرد و كس ینفس داشته باشد سود م ةمحاسب

 .یددر هر روز رفتار و احساس مثبت را حفظ كن ین كها یزمان برا یریتدر مد رعایت قواعد روزانه-4

 .یدانجام ده یدبر یكه از انجام آن لذت م ییاز كارها یدر هر روز بعض- 

  یدكند انجام ده یم یکتان نزد یبه اهداف شخص یطور ملموسه كه شما را ب ییاز كارها یدر هر روز  بعض- 

 یجادشما توازن ا یحرفه ای وزندگ و یخصوص یزندگ ینكه ب یدرا انجام ده ییاز كارها یدر هر روز بعض- 

 و...(  ی)خانواده،سرگرم كند.

للمؤمن ثالث ساعات: فساعة یناجى فیها ربّه، و ساعة یرم معاشه،  ":یندفرما یم (السالم یهعل ی)امام عل

براى مومن،در شبانه روز سه ساعت)سه قسمت(   ."فیما یحلِّ و یجمل تهاو ساعة یخلِّى بین نفسه و بین لذِّ

براى ارضاء تمایالت  یبراى تأمین معاش و اصالح زندگى، وقت یو تعالى ، وقت یبراى مناجات با خدا یوقت: است

به كار بستن شناخت و مطالعه نهج البالغه و كالم امیرمومنان و همچنین  بابنابراین .  و جلب لذائذ مباح خود

 یماتدر انجام تصم یتقاطع كارها و یبند یتاولو یزی،نظم وبرنامه ر ةیندر زم علی علیه السالم امام یها یهتوص

 یدهفا یب یاز كارها یزبا پره ینهمچن زمان پرداخته و یریتبه مد یحتوان به صورت صح یو استفاده از فرصتها م

توان موانع  یتخصص م خارج از حوزه یكارهاانجام از  یخوددار ینو برنامه ها و همچن اموردر  ییآرزو گرا و

 برد. ینب زمان را از یریتمد
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 تقوا و خودسازی-مدیریت بر خویشتن

 ندا مومنی نژاد

در این مقاله به بررسی ضرورت تقوا و خودسازی و مدیریت بر خویشتن پرداخته شده است.یاد مرگ و اعتقاد 

و به بیان دیگر  شود تا انسان به لباس تقوا ملبس شود و از ارتکاب محارم باز بماند به جهان آخرت موجب می

ای  زه اجتماعی را متاثر می سازد جامعهگردد.بدیهی است تقوای فردی  به تدریج حو باعث كنترل بر خویشتن می

كه آحاد آن از این لباس معنوی بهره مند گردند جامعه ای سالم و قانونمند خواهد بود بنابراین الزم است ما با 

ماهیت تقوا با مدیریت برخویشتن آشنا شویم، راهکارهایی تحقق آن بیابیم و با درونی ساز آن بتدریج جامعه ای 

 اری از خطا و گناه داشته باشیم .سالم و زیبا و ع

 تقوا در تعاریف شرع نگهداشتن نفس از گناه است و این نوع تقوا با ترک بعضی از مباحات كامل می شود.

تقوی : اسم است از اتقاء و هر دو بمعنی خود محفوظ داشتن و پرهیز كردن است ، در راغب آمده است كه 

قرار دهیم و این حقیقت تقوا است ، پس خوف را تقوی ، تقوا را خوف خود را از شیء مخوف در وقایه و حفظ 

یکی از موضوعات مهمی كه در شریعت اسالم به آن پرداخته شده است تقوی است. نقل كرده اند كه .گویند

امیرالمومنین )علیه السالم( كمتر بر منبر می نشست كه پیش از سخن این عبارات را نگوید : ای مردم تقوای 

پیشه كنید هیچ كس بیهوده آفریده نشده تا به بازی پردازد ، و او را به حال خود وانگذاشته تا خود را  الهی

 0سرگرم كارهای بی ارزش نماید.

صلی اهلل )بنابراین تقوا توشه ای است كه به منزل می رساند. پناهگاهی است كه ایمن می گرداند. پیامبر خدا 

لوق خداست آن را به گوش مردم رسانده است همانا ترس ار خدا كلید هر در كه بهترین بنده و مخ (علیه و آله

بسته و ذخیرة رستاخیز و عامل آزادگی از هر گونه بردگی و نجات از هر گونه هالكت است. در سایه ی 

سیدن پرهیزكاری ، تالشگران ، پیروز و پروا كنندگان ، از گناه رستگار و به هر آرزویی می توان رسید . الزمه ر

به سعادت در دنیا و آخرت، مدیریت بر خویشتن و خودسازی است. ابزار این نوع مدیریت تقوا می باشد.به وسیله 

تقوا است كه انسان می تواند بر نفس خویش غلبه كند و گناه نکند ،همچنین با تقوا فرد می تواند به انجام 

دو همه این ها از اعتقاد به آخرت و حسابرسی عبادات بپردازد و رابطه میان خودش و خالقش را مستحکم كن

زیرا اعتقاد به جهان واپسین است كه در انسان قدرتی بوجود می آورد كه بر هواهای  اعمال نشات می گیرد،

 خودش غلبه پیدا كند و سعی در خودسازی نماید. 
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 از نگاه امام علی )علیه السالم( بصیرت

 مرضیه مینایی پور

عالقه به ترقی، تعالی و تکامل دارد و چون تعالی وابسته به حركت است، در نتیجه حکم فطرت  انسان به

تا بتواند به رهسپاری خود اطمینان   بشناسد "خوب "هركس بخواهد در مسیر رشد قرار گیرد باید راه خوب را 

؟! بصیرت چیست و از كار داشته باشد كه موانع، او را از تحرک منصرف نکند. به راستی ای پشت یابد و به اندازه

كند؟وكدام بخش از روند  ی انسان ایفاءمی ای است؟ چه نقش و جایگاهی در دین، دنیا و زندگی روزانه چه مقوله

 دهد؟ رو به رشد سیر آدمی را شکل می

 تعریف بصیرت 

بصیرت در لغت به معنای ادراک قلبی آمده است:همچنین بصیرت در لغت به معنای عبرت، ثبات در دین، 

باشد.  ی قلب و یقین می ای عقیدهحجت و استبصار در چیزی، علم و خبرگی، زیركی و گواه و همچنین به معن
ی استضائه از چراغ وحی و امامت در عمق جان  بصیرت در اصطالح، روشنایی و نور خاصی است كه در نتیجه0

در تعریف بصیر از . انسان هستندی چراغ بصیرت در عمق وجود  آید و چراغ وحی و امام مقدمه انسان پدید می

فإنِّما البصیر مَن سمع »فرماید: مینهج البالغه  023خطبهامام در گفت: باید (لیه السالمحضرت علی)ع دیدگاه

بصیر كسی است كه اگر سخنی را شنید، درباره آن بیندیشد و وقتی به چیزی نگریست،  «.فتفکِّر ونظر فأبصر

سطحی ننگرد، بلکه بینش نافذ خود را در آنها دخالت دهد. بنابراین بصیر  بینش خود را اعمال كند و به مسائل

اهلل امرء تفکِّر فاعتبر  رحم» 013خطبه همچنین ایشان دراندیشد. شنود، می كسی است كه درباره آنچه كه می

نتیجه  فرماید: خدا رحمت كند كسی را كه اندیشید، عبرت گرفت و سپس در ( میلیه السالمامام علی )ع« فأبصر

شهید مطهری قائل است بصیرت دو نوع داریم : بصیرت در دین و كار بست.  عبرت گرفتن، بینش خود را به

بصیرت در عمل؛ شناخت احکام دین و اطالع كافی از امور دینی به ویژه از حالل و حرام: بصیرت در دین نامیده 

ها. بنابراین، بصیرت دینی را  شناخت اولویتشود و بصیرت در عمل یعنی اطالع از مصالح و مفاسد امور و  می

ها به منظور جلوگیری از افتادن در دام  ها و مکان ها، زمان توان شناخت دقیق و قلبی انسان از موقعیت می

 شود.  هایی دانست كه باعث انحراف و زیان وی می فتنه

 های کسب بصیرت عوامل و زمینه
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باشد. بدین معنا كه فرد برای اعمال و رفتارهای  ترین عوامل ایجاد بصیرت، تقوا می از مهم . تقوا و یاد حق؛9

( لیه السالمای در اختیار داشته باشد و هواهای نفسانی را تحت كنترل بگیرد. حضرت علی)ع خود، معیار و ضابطه

ال وبالتقوی تقطع حمه اعلموا، عباداهلل، أن التقوی دارحصن عزیز ... أ"فرمایند:  در این خصوص می

ناپذیر است... آگاه باشید ]كه[ با پرهیزكاری،  ای بندگان خدا! بدانید كه تقوا، دژی محکم و شکست ...؛االخطای

 0 "توان برید... های گناهان را می ریشه

های  گردد این است كه وابستگی یکی از عواملی كه موجب بصیرت انسان میهای مادی؛  . نفی وابستگی2

شمرند كه چیزی  های كور برمی گرایش به دنیا را از صفات انسان( لیه السالم)عرا از خود دور كند. علی مادی

وانما الدنیا منتهی بصر األعمی وال یبصر عمّا وراءها شیئاً، "ی آن اسیرند.  بینند و در چنبره ورای دنیا نمی

شاخص، واألعمی إلیها شاخص و البصیر والبصیر ینفذها بصره و یعلم أنِّ الدار وراءها. فالبصیر منها 

نگرند، اما  و همانا دنیا نهایت دیدگاه كوردالن است كه آن سوی دنیا را نمیمنها مترود واألعمی لها متزوّد؛ 

بیند، پس انسان آگاه به دنیا دل  انسان آگاه نگاهش از دنیا عبور كرده، از پسِ آن، سرای جاویدان آخرت را می

برای دنیا توشه فراهم  گیرد و نابینا كوردل تمام توجهش دنیاست. بینا از دنیا زاد و توشه میبندد و انسان  نمی

 2 "كند. می

كند، فکر ندارد و كسی كه  دارند كه فردی كه اعتبار نمی بیان می( لیه السالم)عحضرت علی آموزی؛ عبرت. 3

آموزی از تاریخ و توجه به آثار گذشتگان  عبرت ها را به انسان( لیه السالم)عفکر ندارد، بصیرت ندارد. حضرت امیر

نکات حساس و آموزنده و ارزندهی تاریخی را بر قلبت "شمرند:  ی عبرت می فرمایند و آثار آنان را مایه دعوت می

ی نزدیک، تو نیز مانند  چنان بیاندیش و بپندار كه گویا در آینده عرضه كن تا از تجارب گذشتگان بهره ببری و آن

 3 "كنند. بیاندیش كه باید چه كنی! آنان خواهی بود كه دوستانت را رها كرده و به دیار غربت سفر می یکی از

عقل تو "دارد:  در اهمیت تعقل بیان می( لیه السالم)عباشد. علی یکی از منابع بینش انسان، عقل می تعقل؛.4

ای تفکر صحیح توجه به تمام اطراف و ه از ویژگی4 "مراهی را از رستگاری نشانت دهدرا كفایت كند كه راه گ

دهند  ای را مورد توجه قرار می جوانب مسائل است. برخی در مواجهه با مسائل نگاه جزءنگرانه دارند و لذا مسأله

 كنند.  ی تحلیل تأثیر بگذارد، غفلت می توانست در نتیجه ها می ی آن ها چیز دیگر كه توجه به همه اما از ده
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 مواطن بصیرت 

این نکته ضروری است كه همراهی دمادمِ بصیرت، شرط حیات طیبه است، چه آنکه قبال بیان شد،  بر تاكید

های  روشنی فکر و دل، روح ایمان و زندگی است و دمی بدون آن به سر بردن جایز نیست، اما در زندگی گردنه

شود .  سیار گران تمام میخطرناكی است كه فقدان قلبی سرشار از نور و بینش برای همه مخصوصاً نخبگان ب

ها و  لحظاتی كه ناممکن است در طول عمر افراد ، چندین مرتبه تکرار نشود . این مواقع عبارتند از : شبهه

 ها.  فتنه

 ها  الف( شبهه

شود كه به خاطر شباهتش با حق ایجاد اشتباه كند . این شباهت و اشتباه  به هر آن چیزی گفته می "شبهه "

تواند ناشی از وجود درصدی از  دهد، می ی مختلف فکری، سیاسی، اعتقادی و اجتماعی روی میها كه در زمینه

نبوده و آماج شبهات قرار  ی( از این امر مستثنلیه السالمناک باشد.حکومت حقّ علی)ع حقانیت در امر شبهه

غریبانه و هوشمندانه ( ه السالملی)عكند كه خود امیرالمؤمنین های فراوانی را نقل می البالغه شبهه . نهجه بودگرفت

وَ کَمْ ذَا وَ أَیْنَ أُولَئِکَ، كار او بودند.  مندان كه كمک به تبیین آنها پرداخت. البته بودند تعداد قلیلی از بصیرت

 رجسته بود.نقش عماریاسر در این میان ب 0أُولَئِکَ وَ اللَّهِ الْأَقَلُّونَ عَدَداً وَ الْأَعْظَمُونَ عِنْدَ اللَّهِ قَدْراً

 ها )و ضرورت بصیرت(  ب( فتنه

شود و بسیاری از  هاست كه امور وارونه و دگرگون می ی هجوم فتنه های بروز بصیرت، هنگامه از دیگر موقعیت

در لغت به معنای وارد كردن طال در آتش است تا خوب "فتنه"گیرند؛  قرار می "افتتان و آزمایش"افراد در معرض

ود. اما این معنا در دخول آدمی در آتش نیز استعمال شده است ؛ در حکومت كوتاه مدت و بد آن از هم جدا ش

های زیادی صورت گرفت و از این رو میدان وسیعی برای بروز بصیرت شد.یکی از  ( فتنهلیه السالمامام علی)ع

صالح در روند امور ای با شعار توحید و مبارزه با شرک و ا ، حركتی بود كه عده"گون فتنه"های واقعاً  جنبش

شهید مطهریِ خصوصیات این فتنه را اینچنین بر .مسلمین آغاز كردند كسانی كه بعداً به خوارج مشهور شدند 

 شمارد:  می

 ( تقسیم شدن مردم به آقا و بنده )بنی امیه: موال، مردم: برده(؛ 0

 شود؛  گیر خواص و نخبگان می ای فراگیر كه آتش آن بیشتر دامن ( فتنه2

 ( هتک حریم الهی و دستورات اسالمی؛ 3
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ای كه اسالم به صورت وارونه، بدون  ( مخالفت عملی و علنی با اسالم و مبارزه با محتویات آن، به گونه4

 خاصیت و وحشتناک جلوه داده شود؛ 

 (؛ (لیه السالم)عی اسالمی )مانند لعن حضرت امیر ها و الگوهای جامعه ( مبارزه با شخصیت2

شرایطی بصیرت می تواند نجات بخش فرد و جامعه از سقوط در ورطه فتنه ها باشد. خصوصاً بصیرت در چنین 

برای سایر طبقات شهروندی ، باید از چنان دقت و  "الگودهی"و "تأثیرگذاری"خواص جامعه به دلیل شاخصه ی

ها و  و مقابله با فتنه فهمیدگی )بصیرت ( برخوردار باشد تا مسیر حركت یک جامعه را در راستای موضع گیری

  ها تعیین و هموار نماید. نیز شناخت و تشخیص شبهه
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 البالغه نهج در جامعه فرهنگی سطح ارتقاء بر بصیرت آثار

 مرضیه مینایی پور

 امام مومنان امیر. است كمال و اخروی و دنیوی سعادت و فالح و پروردگار سوی به تقرب راه «دینی بصیرت»

. خواند می فرا بصیرت به را خویش اصحاب و بود بصیرت بزرگ آموزگار خویش گفتار و رفتار با( لیه السالمع)علی

: نوشت و داد فرمان بصیرت اساس بر دشمن با نبرد به را وی بکر، ابی بن محمد خویش باوفای صحابی به نامه در

 به عمیق آگاهی و بصیرت با و بیاور بیرون را سپاه دشمنت با نبرد برای. «0بَصیرتک علی امض و لعدوک فاصحر»

 امام. دارد خطرناكی بسیار پیامدهای و است فراوان بصیرتی بی های زیان و ضرر!كن حركت دشمن سوی

 و چشم رفتن. «2البَصیرة عَمی مِن خَیر البَصر ذَهاب»: اند فرموده بصیرت نداشتن درباره( لیه السالمع)علی

 در ای خطبه در( لیه السالمع)امیرمومنان همچنین.است بهتر بصیرت كوری و بصیرتی بی از چشم، كوری

 بَعدُ البَصیرَة اَعطانا وَ بِالهُدی الضَاللة بَعدُ فأبَدَلَنا»: فرمودند و شمردند الهی نعمت را بصیرت صفین صحرای

 .كرد عطا ما به بصیرت كوری جای به و كرد هدایت را ما گمراهی از پس خداوند. «3العَمی

  بصیرت: معنای

 علوی و اسالمی فرهنگ در قداست و احترام دارای و دینی ارزش و اعتبار با و پرمحتوا های واژه از «بصیرت»

. اند كرده دعوت بصیرت به را ها انسان همواره( علیهم السالم)بیت اهل و( لی اهلل علیه و آله و سلمص)پیامبر. است

 افزایی بصیرت و طلبی بصیرت به را خویش پیروان و بوده بصیرت كامل مصداق( السالم لیهع)علی امام

 دائمی بصیرت نقش زبیر، و طلحه شکنی بیعت به اعتراض در( لیه السالمع)علی امام مومنان امیر. اند فراخوانده

 حدیث، این در. است من با همیشه بصیرتم قطعا .«4لِبَصیرَتی مَعِیَ اِنَ»: اند نوشته و كرده یادآوری را خویش

تمام آنچه برای هدایت و « بصیرت دینی».در اند كرده گوشزد آنان به بصیرت در را خویش استواری ایشان

 رستگاری بشر الزم است، نهفته است.

اما بصیرت در ادبیات دینی درک راه حق در شبهات و بحران ها و فتنه ها و شناخت مسیر حق در چهارراه ها 

ین راه است.با درک قواعد و سنن الهی و با درنگ و تأمل در وحی الهی و و كشف طریق احسن و گزینش بهتر

                                        
 34 نامه البالغه، نهج - 9
 5982 حدیث ،32ص ،4ج الکلم، درر و الحکم غرر - 2
 296 خطبه البالغه، نهج - 3
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ال »( فرمود: لیه السالم بصیرت پدید می آید. امام علی)ع« توانایی تفکر»و  (لیهم السالم)عسنت و سیره معصومان

. برای كسی كه فکری برای او نیست، بصیرتی نیست! مطابق این حدیث فکر زیربنای «0هُلَ کرَن ال فِمَلِ ةُصیرَبَ

بصیرت است. باید اصول تفکر را آموخت و با تفکر در مبانی ارزش ها و تحلیل رویدادها بر اساس ارزش ها به 

و رُکَّفَتَفَ عُمِن سَمِ صیرُا البَمَنَّاِفَ»بصیرت رسید. در حدیث علوی دیگر در تعریف انسان بصیر چنین آمده است: 

 بصیر كسی است كه به درستی شنید و تفکر كرد و به درستی نگریست پس بصیر و بینا شد. . «2رصَطرفا بَتَ

 بصیرت اهمیت

 اهمیت حائز اجتماعی، و فردی اعمال بخصوص دهد، می انجام انسان كه كارهایی مورد در آگاهی، و بینش

 افتادن مرحله تا را آدمی زندگی، حساس های برهه در مخصوصا كافی بینش نبود صورت در و بوده العاده فوق

 .برد می پیش الهی مستقیم صراط از خروج و پرتگاه ها در

 :بصیرت ایجاد عوامل

 ارزش حضرت، نظر از. دارد رفیع جایگاهی( السالم علیه) امیرالمومنین دیدگاه در عمیق، مفهوم این با بصیرت

 با .باشد بصیرت نور همراه كه است سودمند مومن برای آنگاه ایمان و است او بصیرت و معرفت به وابسته انسان،

 بصیرت ایجاد عوامل عنوان به تفکر زهد،عبرت، تقوی، عوامل ،(السالم علیه)علی امیرالمؤمنین گهربار كالم بررسی

 .است شده بیان ایشان های حکمت و ها خطابه در دفعات به و وضوح به بینی روشن و

 تقوی .9

 است،از نظرحضرت تقوای الهی خود، شیعیان به( السالم علیه)امیر حضرت های توصیه ترین مهم از یکی  

 گزیدن دوری همچنین تقوا را دارد وا می گناه به را او چه آن هر از انسان نگهداری عبارت است از داری خویشتن

.  است مؤمن حصار و قلعه و بازگشت روز ذخیرة تقوی حضرت، دیدگاه از. داند می مشتبهات از بلکه محرمات از

 رابطه به متعددی موارد در حضرت.  3داند می دنیا های توشه به او نیاز از بیشتر را تقوی به انسان نیاز ایشان

 نزد بندگان ترین محبوب خدا بندگان ای .است  فرموده اشاره بینی روشن بر تقوی مستقیم تأثیر و بصیرت و تقوی

 جهاد و اخالص این..... )است كرده یاری نفسش( سركش هواهای)بر پیروزی راه در را او كه است كسی خداوند،

 قفل و هدایت درهای كلید. است ساخته خارج هواپرستان زمره از و بخشیده رهایی نابینایی از را او( نفس با

 خوبی به را راه این های نشانه و نهاده گام آن در و دریافته بصیرت با را هدایت راه گردیده، گمراهی درهای

                                        
 91775 حدیث ،419ص ،6ج الکلم، درر و غررالحکم - 9
 953 خطبه البالغه، نهج - 2
 271-268ص همو،: نک - 3
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 زده چنگ ها آن ترین مطمئن به هدایت، های دستگیره میان از. است گذشته شهوات، متالطم امواج از و شناخته

 كه رسیده جا آن به یقین مقام در دلیل همین به. است شده متمسک ها آن ترین محکم به نجات های رشته از و

 و طلبانه حق اقدامات به دست مردی آزاد گاه هر كه داده نشان تاریخ.«0بیند می آفتاب نور همانند را حقایق

 و گرد حق، مسیر انحراف برای و انداخته راه به بلوا زراندوزان و طلبان فزون او مقابل در زده، جویانه عدالت

 شده كندتر و كند وحركت، دشوار راه، تشخیص آن، كدورت در تا كنند می پا بر انگیزی فتنه و شبهات از غباری

 . بیانجامد كامل توقف به تا

 كه است تقوی این كند، می دچار سرگردانی و حیرت به را ها انسان شبهات، كه فتنه آلود غبار فضای این در 

 بیعت از بعد( السالم علیه) امیرالمؤمنین.  كند می پذیر امکان را باطل از حق و تشخیص نمایاند می چاه از را راه

 كالم صحت و صدق بر تأكید نمایانگر كه ای جمله بیان با فرمودند ایراد مدینه در كه ای خطبه ضمن وی با مردم

 تََقََحُّم عَنْ التَّقْوی حَجَزَتْهُ الْمَثُالت من یدَیه عمّا العِبَر لَهُ صَرَّحَت مَن اِنَّ» :فرماید می باشد می خود

 حفظ را او تقوی شبهات، در گرفتن قرار هنگام به آموخت، عبرت روزگار ناگوار پیشامدهای از هركس «الشُبُهات

 . «2كرد خواهد

  تفکر -2

 فکر عقل، ریشه و اصل ایشان دیدگاه از. است برخوردار ای ویژه اهمیت از بیان امیر كالم در تفکر موضوع 

 و است بخش هدایت اندیشه،.  گردد می نورانی عقل تفکر، و ورزی اندیشه با و است سالمتی آن میوه و كردن

 به عمل سوی به را آدمی خدا، از فرمانبرداری در اندیشیدن.  كند می رهبری درست و راست راه سوی به را آدمی

 3رهاند می هالكت از را او كارها، سرانجام در تفکر و گردد می خیر كار انجام سبب و خواند می فرا آن

 پرتو در ها، تاریکی در دست به چراغ شخص كه گونه همان. است بصیرت با شخص دل بخش حیات اندیشیدن،

 سَلَک ثُمَّ بِالْعِبَر، وَانْتَفَعَ فَاَبْصَرَ نَظَرَ وَ فَتَفَکرَ سَمِعَ مَنْ الْبَصیرُ فَاِنَّما» :فرماید می نیز .و«4رود می راه نور

 بِتَعَسُّفٍ الْغَواةَ نَفْسِهِ عَلی یعینُ ال وَ الْمَغاوی، فِی الضِّاللَ وَ الْمَهاوی فِی الصَّرعَة مِنْهُ یتَجَنََِّّبُ واضِحاً جَدَداً

 كند نظر و بیندیشد، آن در و بشنود كه است كسی بینا انسان كه نیست این جز «نُطْقٍ فی تَحریفٍ اَو حَقٍّ، فی

 و ها چال سیه در سقوط از و كند حركت روشن و راست راه در سپس گیرد، بهره دنیا تجارب از و شود بینا و

                                        
 87رضی،خ سید - 9
 96 رضی،خ سید - 2
 58 -56 ص آمدی، تمیمی: نک - 3
 .22ص راوندی، - 4
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 اخالل و تحریف یا حق مسیر از كجروی وسیله به را معصیت وادی گشتگان گم بپرهیزد، ها راه كژ در ها گمراهی

 .«0نکند كمک خود ضرر بر گفتار در

 آینده و حال زندگی راه درخشان، نوری مانند انسانی، حیات در اندیشه و تفکر حقیقت: دریافت آینه تفکر، 

 فکر. رساند می یاری ها آن از گذر و مشکالت برداشتن رو پیش از و فصل و حل در را او و كند می روشن را انسان

 علی صحیح دریافت و درک برای است پاک و صاف ای آینه همچون و است بركت و خیر هر كلید كردن

 این در حضرت. «2است پاک ای آینه اندیشه، ،صافَیهٌ مِراةٌ الْفِکرَةُ: » دارد زیبائی بیان مورد این در( السالم علیه)

 را خود برابر در اشیاء تصاویر كه آینه چون هم اندیشه، نیروی كه جهت این از آورده، استعاره را آینه كالم،

 .3نماید می منعکس ذهن بر را ها آن و برآمده تصدیقی و تصوری مفاهیم پی در نماید، می منعکس

 عبرت -3

 نمائیم تلقی فهم و درک از ای درجه به او رسیدن معنی به است انسان تربیت مهم مقاصد از كه را بصیرت اگر 

 قدرتی و برسد معقوالت به و كرده عبور محسوسات از و بنگرد ها آن باطن به و بگذرد امور ظواهر از بتواند او كه

 ابعاد در صحیح، گیری تصمیم و انتخاب و امور فصل و حل تحلیل، و تجزیه گیری، اندازه و سنجش برای فراگیر

 رَحِمَ» :برساند مقصد این به را انسان تواند می كه است هایی راه از یکی «عبرت» تردید بی آورد، دست به زندگی

 اندرز و بپذیرد پند سپس و بیندیشد كه را كسی كند رحمت خدا« »فَاَبْصَرَ اعْتَبَرَ وَ فَاعْتَبَرَ تَفَکرَ امرءً اهللُ

 را لغزش و انحراف در غلطیدن امکان دیگر وقت هر از بیش كه مواقعی از یکی.  «4گردد بینا سپس و بگیرد

 دارد خود در حق به شبیه باطل امور و شبهه از نشانی است، فتنه جا هر زیرا است، فتنه موقع شود،  می فراهم

 و شبهات حیرانی از را انسان است، بینائی و بصیرت آن برآورد كه عبرتی. نماید می مشکل را آن تشخیص كه

 امر این به را مردم خود حکومتی خطبه نخستین در مؤمنان امیر. كند می حفظ فتنه در افتادن فرو و همراهی

 "الشُّبُهات، تَقَحُّمِ عَنْ التَّقْوی حَجَزَتْهُ الْمَثُالت، مِنَ یدَیهِ بَینَ عَمّا الْعِبَرَ لَهُ صَرَحَتْ مَنْ اِنَّ ":دهد می توجه

 انتظارش در كه عقوباتی به نسبت او چشم مقابل از را پرده پیشینیان، سرگذشت از حاصل های عبرت كه كسی

 .«2كند می حفظ شبهات در رفتن فرو از را او الهی تقوای البته بردارد، باشد می

 :دینی بصیرت کارکردهای

                                        
 .9/28 کلینی، - 9
 365 و 5 حکمت رضی، سید - 2
 5/249 بحرانی،: نک - 3
 913 خ رضی، سید - 4
 96 خ رضی، سید - 5
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 و مهم فراگیر، نیاز یک بصیرت دهند می نشان آنها همه و است ذكر قابل متعددی كاركردهای بصیرت برای

 .است اجتماعی زندگی عزت و اعتال و انسانی كمال و تعالی برای اثربخش

 ایدئولوژیکی مبارزات در موانع دفع و بخشی آگاهی -9

 « 0..باشد توأم قوی بصیرت و درک و بینش یک با قیام آن كه است این باشد، مقدس قیامی كه این شرط»

 معنوی اقتدار عامل دینی بصیرت -2

 فتنه دفع و شناخت -4

 منکر از نهی و معروف به امر شرط بصیرت -5

 به همه شک بی كه چرا «نکن گرفتار فتنه به مرا خدایا» كه نکنید دعا: است آمده البالغه نهج 53 حکمت در

 است شدید بقدری ها فتنه این.«بده نجات فتنه های گمراهی از مرا خدایا» دعاكنید بلکه  شوند؛ می گرفتار فتنه

 نامه او برای و بدهند جان السالم( علیه حسین) امام قیام برای حاضرند ابتدا در كه را كسانی از بسیاری حتی كه

 روزه كارشان برای و شوند می السالم( علیه حسین) امام قاتل تدریج به كنند، می دعوت قیام به را او و نویسند می

 زمینه دو در فتنه ،21 خطبه مطابق.دانند می متعال خداوند به تقرب را كارشان حتی و دهند می نذورات و

 :كند می رشد و شود می شروع

 ...( و دنیاطلبی و طلبی جاه مانند)پیروی از هوای نفس  تتبع: اهواء.0 

 از نوع این در. دینی های بدعت پیدایش و دین نظری مفاهیم در تغییر است نفس هوای یا تبدع؛ احکام. 2 

 شناس دین و ندارند عمیق تحلیل كه ای عده مذهبی احساسات یعنی می گیرد، قرار دین برابر در دین فتنه،

 . گیرد می قرار دین در آفرینی خلل و مزاحمت برای ای وسیله نیستند، واقعی

  عبرت آخرت، در بازگشت درخواست توحید، بصیرت فرایندی است كه آثار زیر بر آن مترتب است: :بصیرت آثار

 شخصی . سود آموزی،

 از جستن راه. كرد زندگی شک با توان است ونمی بصیرت برای مانعی بصیرت با مانعی بزرگ روبروست. شک

در حال حاضر نیز یکی از نیازهای زندگی شهری ، .است تالش نیازمند كار و حقیقت به ورسیدن مانع این

انجام امور خویش با تامل اندیشه و آینده نگری تصمیم بگیرد و  برخورداری شهروندان از بصیرت می باشد تا در

 بصیرت دینی می تواند همین امر  رابا تکیه بر اصول و ارزش های دینی تحقق بخشد. اقدام نماید. قطعاً

                                        
 .72ص ،9ج حسینی، حماسه - 9
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 آرامش انسان و شش خصلت صبر،امید تواضع ، عفو ،صداقت و مشورت  بر پایه نهج البالغه

 زین الدینی محمدهادی امین ناجی،فاطمه

انسان موجودی است كه  امکان تغییر و اصالح در خصوصیات اخالقی خود را دارد این وجود شریف همواره در پی 

هایی كه او را در حركت به سوی كمال یاری رساند  لذا شناسایی ویژگی ،ارتقای روح وحقیقت درونی خودد است

های تربیت اجتماعی به تربیت فردی نیز  كتابی است كه عالوه بر بخش (علیه السالم)اهمیت دارد.نهج البالغه علی 

و  یو شناخت فضائل اخالق یاسالم یمآوردن به تعال یبا رو تواند یماهمیت فراوانی داده است بنابراین انسان 

 .بسازد دهبالن یتیاز خود شخص كرده است ارزش خود را بشناسد و یتكه خداوند به او عنا هایی یتقابل

 ضائل اخالقی در نهج البالغه ف

ی از جمله صبر و شکیبایی،قناعت، امیدواری، تواضع، عفو السالم فضائل اخالق یهعل یدر نهج البالغه و سخنان امام عل

اینک شده است. یانب یباییو آخرت به ز یادن ینا یزندگ موفقیت نقش آنان در و بخشش،صداقت، مشورت كردن و... و

 ضائل یاد شده را تبیین می كنیم.به اختصار هر یک از ف

 صبر و شکیبایی

ها و مصائب، و پایداری و  از مهم ترین فضائل اخالقی انسان كه عبارت است از: ثبات و آرامش نفس در سختی

ها ،به طوری كه از گشادگی خاطر و آرامشی كه پیش از آن حوادث داشت بیرون نرود و زبان خود  مقاومت در برابر آن

ه دارد صبر و شکیبایی است. امام علی) علیه السالم( در و جوارح خود را از حركات ناهنجار نگا اعضاءرا از شکایت و 

إِنْ لَمْ تَکُنْ حَلِیماً فَتَحَلَّمْ فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ »مورد این فضیلت اخالقی و تالش انسان برای دستیابی به آن می فرماید: 

یعنی هر اندازه بال  ؛موازنه برقرار است ،و بال صبرمیان  تر این كه و نکته مهم.9«تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ إِلَّا أَوْشَکَ أَنْ یَکُونَ مِنْهُمْ

 . 2«در المصیبةقالصبر ینزل على »فرماید:  شود. امام علی )علیه السالم( می عظیم باشد صبر بیشتری نیز داده می

 قناعت

از فضائل اخالقی واالی آدمی كه در لغت، به معنای تنازل است تا آنجا كه فرد حیات خود را با امکاناتی كه در دست 

.در علم اخالق نیز 3قناعت است. رسد آن رضایت دادن به چیزی است كه به او می های مصداقدارد منطبق سازد، و از 

شود آدمی به قدر حاجت و ضرورت اكتفا كند و در  باعث میملکه قناعت ضد حرص و حالتی نفسانی دانسته شده كه 

                                        
 اگر بردبار نیستى خود را به بردبارى وادار چه کم است کسى که خود را همانند مردمى کند و از جمله آنان نشود. :918نهج البالغه، قصار/  .9

 از جانب خداوند می آید. همانا صبر به اندازه بال: 9489ش:شماره 9366،تمیمى آمدى .2

 327ص  :ش 9361ی،مصطفو .3
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.به تعبیر حکما قناعت بسنده كردن به كمتر از مورد نیاز است؛ در واقع قناعت 0مال زحمت نکشد. ازتحصیل فضول 

در زندگی برخوردار  اهمیتیوادار كردن خود به مقاومت در برابر مشتهیات و مطالبات نفسانی است، قناعت از چنان 

 «2کُلُّ مُقْتَصَرٍ عَلَیْهِ کَافٍ»است كه امام علی علیه السالم در ترغیب انسانها به این فضیلت اخالقی می فرماید:

 امیدواری

باشد.  ها و اهداف زندگی می ای برای نیل به خواسته امیدواری از دیگر فضیلت های اخالقی انسان است كه خود وسیله

تواند  ای از زندگی بشر، عامل تحرک و نشاط و موفقیت بوده است و انسان بدون آن، نمی در هر برهه امید به آینده

ها و  ای در حیات فردی و اجتماعی بردارد.امام علی )علیه السالم( در مورد ملول نشدن از سختی كننده های تعیین گام

عِنْدَتَنَاه ِیالشِّدَّة »فرماید: ای درخشان و قرین آسایش می ها به امیدوار بودن به آینده نامالیمات زندگی و تشویق انسان

پایان »نویسد:  ابن میثم در شرح این سخن گهربار امام می3«تَکُونُا لْفَرْجَةُ وَ عِنْد َتَضَایُقِحَلَقِا لْبَلَاءِ یَکُونُا لرَّخَاءُ

وقت زارى  گناى حلقه گرفتارى،فرج وگشایش همان است وهمچنین تن از مقصود سختى مستلزم نجات ازآن است و

 « .خالصانه درپیشگاه خدا و امید راستین  به اوست،كه زمینه براى گشایش ونجات ازتنگناست

 تواضع

این تواضع وفروتنی است.  ،باشد می 2ها ترین خلق و خوی شریف و4دانایی كه اساس عقل و فضائل اخالقی انساناز

مانع شود آدمی خود را برتر و باالتر از دیگری ببیند. الزمة تواضع كردارها نفسی كه  ویژگی ضد كبر است، یعنی شکسته

های پسندیده اخالقی است  تواضع و فروتنی یکی از ارزش6. و گفتارهایی است كه موجب بزرگداشت و اكرام غیر باشد

كنند، با تواضع  ا رفتار میآنانی را كه با قهر و ناسازگاری با م،های دوست و دشمن راه یافت توان بر دل كه با آن می

ثَمَرَةُ »فرماید: ها نشاند. امام علی )علیه السالم( می به دوستی و مهربانی واداشت و رضایت و محبت را بر دل توان می

 .ثمره فروتنی محبت است.7«التِّواضُعِ الْمَحَبَّةُ

 عفو و بخشش

بهترین اخالق دنیا و  (السالم یهعل ی)امام عل ةفرمود ضد انتقام )عفو( و بخشش است و از فضائل اخالقی است كه به 

                                        
 317ص :ش9389ی،نراق .9

 هر چه بدان بسنده کردن توان، بس بود همان.؛ 381نهج البالغه،قصار/ .2

 .هاى بالسخت به هم آید،آسایش درآید : چون سختى به نهایت رسد،گشایش دررسد،وچون حلقه343/قصارنهج البالغه، .3

 رَأْسُ الْعَقْل.   وَاضُعُالتَّ؛ 248ش:ص 9366تمیمى آمدى،  .4

 . همان؛ أَشْرَفُ الْخَلَائِقِ التَّوَاضُعُ .5

 967ش، ص  9371ی،نراق .6

 .محبت، میوه درخت تواضع است ؛327همان، ص  .7
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توان یافت  را می كسیدر صحنة زندگی اجتماعی بشر، كمتر 0.«احسن المکارم عفو المقتدر  »آخرت شمرده شده است:

كه از عیب پاک بوده و از لغزش مصون باشد. اگر كسی بخواهد آزار و اذیت و لغزش دیگران را تالفی كند و از او انتقام 

امام علی علیه السالم دربارة این فضیلت اخالقی گیرد. بگیرد، صحنة زندگی را جهنم سوزانی از خشم و نفرت فرا می

كه عزت  كنندپوشی  توانند از خطای دیگران چشم افرادی می2«.سِ بِالْعَفْوِ أَقْدَرُهُمْ عَلَى الْعُقُوبَةأَوْلَى النََّا» فرماید: می

و هر اندازه كه بیشتر عفو و گذشت كنند بر عزت و  3مند باشند، نفس باالیی داشته باشند و از اخالق بزرگواران بهره

عِزِّاً  إِلَّاعَلَیْکُمْ بِالْعَفْوِ فَإِنَّ الْعَفْوَ لَا یَزِیدُ الْعَبْدَ »فرماید:  میالسالم(  شود. امام صادق )علیه كرامتشان افزوده می

از دیدگاه امام گذشت یکی از اصول بسیار مهم زندگی است كه با توجه به كثیرالخطا و .4«فَتَعَافَوْا یُعِزَّکُمُ اللَّهُ

وَ لَا »از عفو خطای دیگران، پشیمان نشود چنان كه می فرماید:ها، باید از این اصل پیروی كرده،  جایزالخطا بودن انسان

 2«تَنْدَمَنَّ عَلَى عَفْوٍ وَ لَا تَبْجَحَنَّ بِعُقُوبَةٍ 

 صداقت

شود كه وجود آن در اعمال،  ترین كماالت انسانی برشمرده می ضد دروغگویی به عنوان یکی دیگر از برجسته ،صداقت

َنْجَاةٍ وَ  شَفَا عَلَىالصَّادِقُ »فرماید:  امام علی )علیه السالم( می بزرگی است. تگاری ورفتار وگفتار برای انسان عامل رس

اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ  اتَّقُوایا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ﴿راستگویان آمده است:  ستایشآیات فراوانی در قرآن كریم در 6«کَرَامَة

دانند، زیرا افراد جوانمرد دارای روح  هركس را وابسته به جوان مردی او میامیرالمؤمنین میزان صداقت 7.﴾الصَّادِقین

اند  بزرگی هستند، راستی و درستکاری پیشة همگی آنان است، چون از دروغ و نیرنگ كه افراد پست به آن عادت كرده

 3ند. بیزار

 مشورت کردن

امام علی مشورت كردن است.  5،است ه راستانسان كه عاملی در تقویت عقل و هدایت به رافضائل اخالقی از دیگر

                                        
 932ص :9378محالتى، .9

 .سزاوارتر مردم به بخشودن، تواناترشان است به کیفر نمودن؛ ترجمه: 41نهج البالغه، قصار/ .2

 الْمُبَادَرَةُإِلَىالْعَفْوِمِنْأَخْلَاقِالْکِرَامِ.  ؛252:ص 9366آقا جمال خوانسارى،  .3

افزاید. پس از اشتباهات همدیگر بگذرید  کنم همانا عفو و گذشت عزت بنده را می : شما را به عفو و گذشت سفارش می229:ص ش 9368 قمی مشهدی،  .4

 تا خداوند شما را عزیز کند.

 بخشش پشیمان مشو و بر کیفر شادى مکن : بر53 /نامه ،هج البالغه .5

 85نهج البالغه/ خطبه/ .6

 اید، از خدا پروا کنید و با راستان باشید. که ایمان آورده اى کسانى: 991توبه/  .7

 934ص :ش 9382 ی،اصفهان یموسو .8

 . عَلَى الصَّوَاب  دُلَ  الْأَلْبَابِ  مَنْ شَاوَرَ ذَوِی؛ 311.، ص ق 9493،مفید .1
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گیری  خواهی و تبادل نظر و بهره مشورت9«.لَا ظَهِیرَ کَالْمُشَاوَرَةِ» دربارة این فضیلت اخالقی می فرماید: (علیه السالم)

از آرا و نظریات دیگران عین عقالنیت و به تعبیر امام علی )علیه السالم( عین هدایت است. كسی كه اهل مشورت باشد 

 2«. و االستشاره عین الهدایه»شود.  و در هر كاری با كارشناسان و خبرگان آن مشاوره كند به منزلگاه هدایت وارد می

كه  شناخت فضایل اخالقی استبر اساس  یمطلوب در طول زندگ یاتیاز ح یو برخوردار یبه تکامل معنو یدنرس

 یاست كه آدم یعامل ی،در طول زندگ یری فضیلت هاكارگ كه شناخت و به  نموده است. چنان یتخداوند به انسان عنا

از و آموزه های اسالمی فضیلت های فراوانی  گام بر دارد.در نهج البالغهمی تواند یبه اهداف عال یدنهمواره در رس

ی خورد،كه عامل به چشم مو...و مشورت  ، عفو و بخشش، صداقتتواضع یدواری،ام ،قناعت یبایی،جمله: صبر و شک

رسیدن به آرامش روان و دستیابی به زندگی مسالمت آمیز و سعادت اخروی می باشند. به طور كلی باید گفت : عمل 

 شده موجب گسترش اخالق علوی در جامعه و زیبا شدن رفتار شهروندان خواهد شد. كردن به فضایل یاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 ؛ هیچ پشتیبان چون مشورت کردن نیست.59قصار/نهج البالغه،  .9

 212نهج البالغه/قصار/ .2
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 مقابله با آسیب های اجتماعی در نهج البالغه )تجمل گرایی (

 فریده نجارپور، سمانه آقابالی، عاطفه گرمابدری

بروز این دوستی است. بارز مالهای برجسته دنیاپرستی است و تجمل گرایی نماد  پرستی، یکی از جلوه مال

صفت ناپسند معموالً در عرصه های اجتماعی است و متاسفانه جوامع شهر نشین بیش از سایر جوامع با این 

از این رو الزم است نسبت به ماهیت ، علل و پیامدهای آن از نگاه امام علی )علیه السالم(  ؛معضل روبرو هستند

 بررسی نمائیم.

پرستی گرایید، عامل بسیاری از  رسید و به مال هاست. وقتی مال دوستی به اوج  مه زشتیدنیا زدگی سرآغاز ه

رساند كه آنان  دارد. نگاهی به مخالفان انبیاء ما را به این باور می ها را از راه كمال باز می شود و انسان ها می لغزش

كه تنها مالک برتری در اسالم، تقوا،  از اینغافل  ،شمردند با به رخ كشیدن ثروت، خود و هوادارانشان را برتر می

السالم( در صحیفه تاریخ  زیستی و همانا روش و منش پارسایان است؛ همان راهی كه امامان معصوم)علیهم ساده

 گاه تسلیم زر، زور و تزویر نشدند.  های دنیوی، مردانه ایستادند و هیچ اسالم ترسیم كردند. آنان در برابر وسوسه

های اخالقی باشند و سیره  ر طول تاریخ كسانی كه باید چشم بیدار اسالم و پاسدار ارزشمتاسفانه د

گرایی روی آوردند و راه را از  صبرانه به ثروت اندوزی و تجمل السالم( را در پیش گیرند، بی معصومین)علیهم

رایی به شهوت رانی و سودجویی دوستی به دنیا گرایی و دنیا گ بیراهه باز نشناختند تا بدان جا كه به تدریج، مال

 .ها انجامیده است و در نهایت، سست شدن ارزش

 آمدهای تجمل گرایی پی

از آن جا تجمل گرایی پدیده ای اجتماعی است چنانکه مالحظه خواهد شد آثار منفی اجتماعی نیز به دنبال 

 خواهد داشت.

 های مادی  ـ تباهی سرمایه9

كند، مصرف كند. باید دانست اسالم از گرایش فطری  از آن چه تولید میشود فرد بیشتر  گرایی سبب می تجمل

بشر به زیبایی آگاه است. به همین دلیل برآوردن این نیاز طبیعی و فطری را در محدوده شریعت و عقل مورد 

ر واهی دهد، ولی فراتر از این محدوده را نهی كرده است؛ زیرا هدر دادن ثروت و اموال برای امو تأیید قرار می

فرماید قوام زندگانی و  می«الَّتِی جَعَلَ اللِّهُ لَکُمْ قِیَاماً »گرایی مجاز نیست. خداوند در جمله  مانند تجمل

توانید كمر راست كنید. پس آن را به دست سفیهان  های شما است و بدون آن نمی اجتماعتان به سرمایه

 نسپارید. 

 شود.  حفظ آن قایل است، به خوبی روشن می از این تعبیر، اهمیتی كه اسالم برای مال و
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 فردی و اجتماعی  سازی برای گناهان  ـ زمینه2

توزی آماده  گرایی، زمینه را برای انجام بسیاری از گناهان مانند: غرور، حسد، طمع، شهوت پرستی و كینه تجمل

رگرمی كودكانه است و آرایش و همانا بدانید كه زندگانی دنیا، بازیچه و س»فرماید:  سازد. خدای متعال می می

تفاخر و خودستایی با یکدیگر و حرص افزودن بر مال و فرزندان است... دنیا جز متاع فریب و غرور چیزی 

های فخرفروشی و خودنمایی به دیگران یا برای رقابت و چشم و  اسالم، مصرف هر كاالیی را به انگیزه 0«.نیست

هایی در مصرف تا آنجا محکوم است كه پیشوایان الهی، مردم را  انگیزه داند. داشتن چنین هم چشمی، ناپسند می

اند. در روایت دیگری از پیامبر اكرم)صلی اهلل علیه و آله(  های پیش پا افتاده و ساده آن نیز نهی كرده از مصداق

دوزخ فرو هر كس لباسی بپوشد و در آن اظهار بزرگی كند، خداوند به وسیله آن او را از لب »آمده است: 

 «.كشد و او همراه قارون خواهد بود می

 ـ گسترش فقر در جامعه 3

های پیدایش فقر را فراهم  روی در دخل و خرج زندگی و پرداختن به تجمالت، زمینه توجهی به میانه بی

 اندازه نگه)فرماید:  داشتن خرج زندگی و زیاده روی در مصرف می السالم( درباره اندازه نگه آورد. امام علی)علیه می

گری  چه بسیارند افرادی كه با رنج و زحمت، اشرافی2 (شود. داشتن در معیشت، سبب فقر و نیازمندی انسان مین

روی و  آورند. چنین افرادی پس از مدتی به سبب این زیاده كنند و به زیاده روی در مصرف روی می پیشه می

السالم( برای  شوند. امیرالمؤمنین علی)علیه تال میترک اندازه در معیشت، محتاج دیگران گشته، به فقر مب

خدای سبحان، روزی فقیران را در مال و توانگری قرار داده »فرماید:  جلوگیری از پدید آمدن چنین وضعیتی می

است. پس هر جا بینوایی گرسنه است، حق او در سفره رنگین اغنیا است و خدای متعال از توانگران بازخواست 

 3 «.خواهد كرد

 ـ تبدیل ارزش به ضد ارزش 4

گرایی است. با گسترش  آمدهای تجمل های دینی و مذهبی به ضد ارزش، یکی دیگر از پی تبدیل باورها و ارزش

پذیرد و حتی تجربه پیشینیان آن  هایی كه دین بر آن تأكید كرده و هر انسان عاقلی آن را می گرایی، ارزش تجمل

شود و به  دوانده است، دستخوش نابودی می را به اثبات رسانده و در تار و پود جامعه دینی و مذهبی، ریشه

مال دنیا جمع »السالم( درباره این گونه افراد فرموده است:  گردد.امام رضا)علیه عنوان ضد ارزش قلمداد می

                                        
 21سوره  حدید،آیه  9
 347ص  79بحار االنوار ج 2
 328نهج البالغه حکمت  3
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شود مگر با پنج خصلت، بخل بسیار و آرزوهای دراز و چیرگی آزمندی )برانسان( و ترک صله رحم )و  نمی

 «.و دنیا پرستی و فراموش كردن آخرترسیدگی به بستگان تنگ دست( 

 ـ کاهش معنویت در جامعه 5

ها  اند، نمونه این دسته از انسان ز امور معنوی فاصله گرفتها  تجمل گرایانی كه فریفته و دلباخته تجمل شده

هستند. حال هر قدر افراد بیشتری در یک جامعه چنین بینشی داشته باشند، به همان نسبت، افول معنوی در 

یابد. این موضوع از نظر تاریخی نیز قابل بررسی است. پس از رحلت پیامبر  طح وسیعی از جامعه گسترش میس

اسالم)صلی اهلل علیه و آله( خلفا در خالفت و رهبری جامعه اسالمی از سیره و سنت پیامبر اكرم)صلی اهلل علیه و 

رنگ ببازد و آثار سوء آن كه دامن گیر جامعه  آله( فاصله گرفتند. همین امر سبب شد معنویت در جامعه اسالمی

 اسالمی شده، تاكنون نیز جوامع اسالمی را رها نکرده است. 

 ـ از بین رفتن آرامش واقعی 6

های بسیاری هم چون  گرایی است كه خسارت آمد تجمل از بین رفتن رفاه و آرامش حقیقی افراد، دیگر پی

كسی كه قلبش »را به همراه دارد.ایشان در جای دیگر فرموده است:  تزلزل در نظام خانوادگی و روابط اجتماعی

كند، حرصی كه تركش  گردد: رنجی كه رهایش نمی از محبت دنیا پر شود، سه چیز با قلب او آمیخته می

گیرد و زندگی  انسان آگاه و هوشمند از فرجام چنین افرادی عبرت می 0.«رسد كند و آرزویی كه به آن نمی نمی

السالم( را با  كند و این سخن امیرالمؤمنین علی)علیه های دین مبین اسالم طرح ریزی می براساس آموزه خود را

خواهی، بر تو الزم است كه به میانه روی و قناعت و  اگر صالح در نفس را می»پذیرد كه فرمود:  تمام وجود می

  2«.ساده زیستی رفتار كنی

 ـ ناتوانی در انجام وظیفه 7

كند،  ن مبین اسالم، هر مسلمان در جامعه اسالمی، در برابر خود و اجتماعی كه در آن زندگی میاز نظر دی

اند، در انجام وظایف دچار كوتاهی  پرستانی كه اسیر زنجیرهای مادیات گشته وظایفی بر عهده دارد. تجمل

زندگی فردی و اجتماعی باز شوند؛ زیرا پرداختن انسان به امور فرعی، او را از توجه به امور مهم وی در  می

های طوالنی وكسی كه به دنیا عشق و عالقه بورزد و آرز»دارد. پیامبر اكرم)صلی اهلل علیه و آله( فرموده است:  می

 3«.ای كه نسبت به دنیا عالقه بورزد ه كند به هر انداز برای خود بپروراند، خدا قلب او را كور می

                                        
 374ص9غررالحکم و درر الکلم ج 9
 912ص 3همان ج 2
 48تحف العقول ص 3
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 ـ فراموشی یاد خدا و قیامت 8

 و پست امور به و جدا خود، بخش هستی از را انسان كه است گرایی تجمل آمدهای پی از دیگر یکی غفلت

 روزانه و ساختگی های سرگرمی به سپردن دل دلیل به گرا تجمل جامعه یا انسان. كند می وابسته و سرگرم حقیر،

فرماید:  كند. خداوند در قرآن می میش فرامو را آخرت و خدا و شود می غافل خود مقصد و مبدأ از مادی، زندگی

دانند و  آنان تنها ظاهری از زندگی دنیا را می «یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ»

تند به راحتی توانس دانستند، می های آنان را می اگر آنان، باطن زندگی دنیا و زرق و برق خبرند. از آخرت بی

ای از یک  كه این دوره حتما مرحله،دهد در این زندگی زودگذر نشان میآخرت را بشناسند؛ زیرا اندكی دقت 

دهد كه این دوره، هدف نهایی این  گونه كه دقت در زندگی دوران جنینی نشان می مسیر بزرگ است. همان

 ای مقدماتی برای نشان دادن زندگی گسترده پیش رو است.  زندگی نیست، بلکه مرحله

 ـ ورشکستگی و بدهکاری 1

روی در دخل و خرج است.  تصادی به دلیل رعایت نکردن میانههای اق ها و بدهکاری ورشکستگی بیشتر

آیند كه كار از كار گذشته و دیگر راهی  پرستانی كه دل در هوا و هوس دنیایی دارند، زمانی به خود می تجمل

ای از سراب تجمالت، به قناعت و  ای كه در حسرت جرعه های تشنه شان باقی نمانده است. دل برای بازگشت

نیازی نخواهند كرد. امام  شوند و تا پایان عمر احساس بی پشت كنند، روز به روز بدهکارتر می روی میانه

ها )و اموال( خود را از دست  روی داشته باشد و قناعت كند، نعمت كسی كه میانه»فرماید:  السالم( می كاظم)علیه

  0«.شود( دهد )و محتاج دیگران می میها را از دست  نخواهد داد. در مقابل، كسی كه اسراف و تبذیر كند، نعمت

 ـ رویارویی با حق و حقیقت 91

كند؛ زیرا  نیازی می كم احساس بی انسانی كه به دنیا وابسته است و از ساده زیستی به تجمالت روی آورد، كم

نیازی، او را  گونه است كه حتی این انسان احساس بی بیند. بدین همه چیز را فراهم شده و در دسترس می

تواند كس و  شود. كه جز خود نمی دهد و چنان روحیه خودخواهی و غرور بر او چیره می رویاروی حق قرار می

ما در هیچ »فرماید:  ستیزد. خداوند متعال در قرآن می چیز دیگری را قبول داشته باشد و با قدرت تمام با آن می

فین آنان )همان كسانی كه مست ناز و نعمت شهر و دیاری، پیامبری انذار كننده نفرستادیم مگر این كه متر

 2«.اید، كافر هستیم بودند( گفتند: ما به آن چه شما فرستاده شده

                                        
 235ص 4الحیاه ج 9
 34سوره سبا آیه  2
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 ـ عذاب الهی 99

گیر  عذاب دردناک خداوند در فردای قیامت است كه دامن، گرایی آمدهای سوء تجمل پی یکی دیگر از

تک اعمال بندگان خدا خواهد بود و در برابر  پرستان خواهد شد؛ زیرا قیامت، سرای حساب رسی به تک تجمل

هر عملی كه بندگان انجام داده باشند، ثواب یا عقابی داده خواهد شد. از همین رو، بزرگان و اولیای دین همواره 

اند؛ زیرا ممکن است نتوانند آن گونه  مسلمانان را نسبت به در اختیار داشتن مالی بیش از اندازه نیاز برحذر داشته

 شایسته است، حق آن را به جا آورند. كه 
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 ریاست طلبی از دیدگاه قرآن و امام علی علیه السالم

 نفیسه سادات نجفی

در یک جامعه اسالمی نقش ریاست و رهبری در جهت دادن جامعه به سمت سعادت دنیوی و اخروی بسیار 

مقوله مذموم ریاست طلبی درگیر بوده و خواهند  پررنگ و خطیر است. ولی از گذشته تاكنون جوامع بشری با

دهد ریاست طلبی از  بود. جامعه ما هم از این مسئله مستثنی نیست و دقت در ساختارهای اجتماعی نشان می

كند، به همین جهت برای مبارزه با این مقوله ناپسند  مشکالتی است كه در مراكز مختلف اجتماعی بیداد می

جود دارد كه به آن پرداخته خواهد شد، جوامع اسالمی باید وظایف خود را مطابق با اجتماعی راه كارهایی و

 آموزهای دینی انجام دهند تا این خصیصه مذموم اجتماعی كمرنگ شود.

 مفهوم ریاست طلبی

و »طلبی( در اصطالح به این معنا است:  طلبی )ریاست الرّیاسی(: از نظر علمای اخالق، جاه طلبی )حب ریاست

ی الجاه ملکُ القلوبِ المطلوبةِ تعظیمُها و طاعتُها و کما اَنَّ الغنی هوالِّذی یملکُ الدنانیرَو الدراهم، معن

های مردم به  حقیقت جاه تسخیر و مالک شدن دل...« آن یقدرُ علیهما لِیتوصَّل بهما الی االعراضِ و المقاصد

ره است و برای تأمین اهداف و اغراض نفسانی از هاست، چانکه ثروتمند مالک طال و نق هدف تعظیم و پیروی آن

طلب هم، برای كسب موقعیت اجتماعی و قدرت است كه از این طریق به  كند، فرد جاه برداری می ها بهره آن

 0یابد. اهداف و اغراض دنیوی خود دست می

 طلبی عوامل بروز ریاست

 :برتری جویی-الف

و جَهَدوابِها و استَیقَنَتَتهآ اَنفُسُهُم :»طلبی چنین آمده ریاستدر بخشی از قرآن درباره یکی از عوامل بروز 

ها را در حالی كه باطنشان به الهی بودن آن معجزات  آن2«ظُلماً و عُلُوّاً فَانظُر کَیفَ کانَ عاقبةُ المفسدینَ

 ه شد؟یقین داشت، ستمکارانه و برتری جویانه، انکار كردند. پس با تأمّل بنگر كه سرانجام مفسدان چ

مالِابنِ ادَمَ و الفَخرِ "فرمایند: امام علی )علیه السالم( در نکوهش خود برتربینی و فخر فروشی نیز چنین می

پسر آدم را چه با فخر و نازیدن كه اوّل او منی و آخر 3اوّلُهُ نطفةً وَ آخِرُهُ جِیفَةٌ الِّ یرزُقُ نفسَهُ و ال یَدفَعُ حَقنَهُ

                                        
 .9362، قم، انتشارات اسالمی، 993، ص 6البیضاء، جکاشانی، محجة  محسن، فیض - 9
 .94نمل، آیه  - 2
 .9359، تهران، 9215، ص 445البالغه، ترجمه فیض االسالم )محمدتقی اصفهانی(، کلمات قصار  سیدرضی، نهج - 3



 اخالق عملی رد آینه کالم علوی 379
 

 
 

 

 

از این سخن گرانبها این طور "نماید. دهد و نه مرگ خویش را دفع می را روزی می او مردار بد بوست، نه خود

 توان برداشت كرد كه همه چیز در اراده خداوند است و انسان به خودی خود هیچ است.  می

 ب( حب دنیا، حب نفس

. به دنیا است ریاست طلبی بروز كند غفلت از بُعد معنوی انسان وحب ،شود یکی دیگر از عواملی كه باعث می

شود كه هر چه به او تعلق دارد، دوست دارد.  ریشه و منشأ حب به دنیا، حب نفس است و همین عالقه باعث می

ترین گرفتاری  بزرگ0اجتماعی است. -را به دنبال دارد و ریشه همه مفاسد فردی« خودخواهی»عالقه به خود 

ماست،آنچه كه خطر برای هر انسانی و هر متصدی  بشر این گرفتاری است كه خودمان داریم و از ناحیه خود

كند، همان حب نفس است.هر بالیی سر انسان  امری است، حب نفس است و رأس همه خطاهایی كه انسان می

( لیه السالمامام علی )ع 2بیند، این در اثر هوای نفس و خودخواهی است. آید یا جامعه از دست قدرتمندان می می

دوستی دنیا اساس  3«حبُّ الدنیا رأس الفتن و اصلُ الصِحَن»دانند:  ه مشکالت میدنیاگرایی را ریشه هم

 ها و بنیاد گرفتاری است. فتنه

 اندوزی ج( ثروت

تواند برای بروز ریاست طلبی مؤثر باشد. برای رسیدن به ثروت ابتدا  توان گفت انگیزه مال اندوزی هم می می

قدرت در دل مردم جایگاهی پیدا كند، به آن مال و ثروت خواهد باید به جاه و مقامی رسید، چنانچه صاحب 

رسید و چون جایگاهشان را در دل مردم باز كردند، دیگر نگران از دست دادن آن ثروت نیستند.جاه و مقام بدون 

پردازند ولی مال  كند چون مردم اگر به كمال شخصی، معتقد باشند به تبلیغ آن فرد می زحمت گسترش پیدا می

 4آید، پس عالقه به ریاست بیشتر از مال است. ثروت به زحمت بدست میو 

 د( حقارت

كند برای جبران این كمبود به یک مقامی برسند.و چون  ها را تشویق می بینی در اشخاص، آن احساس خود كم

 2در زندگی اجتماعی مدام تحقیر شدند.

 هـ ( شیوه رفتار مرئوس با رئیس

                                        
 .9381، تهران، انتشارات عروج، 21سیدجواد، ورعی، حب جاه و مقام، ص  - 9
 .9378، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار، 8، ص 94صحیفه امام، ج ا...، خمینی، آقای روح - 2
 .9381، قم، انتشارات امام عصر، 4852ح  315محمدعلی، انصاری، غررالحکم، ص  - 3
 .51تا  41ای از ص  حب جاه و مقام، خالصه - 4
 همان. - 5
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و در برابر رئیس خود تواضع و خشوع داشته باشد، طوری كه او فکر كند فقط  اگر مرئوس طوری رفتار كند

 0شود. خودش شایسته است، این رفتار در او تقویت می

 طلبی آثار و عواقب ریاست

باشد نه اصل مقام و ریاست، یعنی اگر  در دین ما اسالم، آنچه مذموم و ناپسند است حب جاه و مقام می

دا كند و هدفش از این تسلط رسیدن به منافع مادی باشد مذموم و ناپسند است و شخصی به دیگران تسلط پی

 :توان به سه دسته كلی تقسیم كرد طلبی را می متحمّل عواقب جبران ناپذیری خواهد بود.آثار سوء ریاست

 آثار فردی -الف

ین نفاق جزء ملکه راسخ گیرد و ا ایجاد نفاق: فرد برای حفظ موقعیت خود شیوه منافقانه را در پیش می -0 

 شود. نفس او می

طلبی زاییده  طلبی یا جاه توان در مورد دروغگویی دو نظر داشت؛ دروغگویی زاییده جاه دروغگویی: می -2

 دروغگویی است.

  آثار اجتماعی -ب

منزوی شدن در اجتماع: تقدیر روزگار ممکن است برخالف میل ریاست طلب حركت كند و به جای  -0

 ها را در انزوای اجتماعی قرار دهد. جایگاه اجتماعی، آن رسیدن به

ورزند و همین باعث نابودیشان و پایین  طلبی از پذیرش حق امتناع می تباهی خود و دیگران: در اثر جاه -2

 شود: مثل فرعون. ها می آمدن شأن و منزلت اجتماعی آن

طلب دیگری پیدا شود و  یش است و اگر جاهطلب مدام در فکر حفظ موقعیت خو اختالف در جامعه: ریاست -3

طلبان جامعه را از درون پوک و  اند.كشمکش ریاست شود مدام در حال درگیری ها با هم جمع نمی چون منافع آن

 كند. آبرو می در بیرون رسوا و بی

پس اگر در 2.لی ا..فاِن تنازعتُم فی شیءٍ فَردُّ اِ"فرمایند:  امام علی )علیه السالم( در حل این مسأله چنین می

چیزی اختالف پیدا كنید به خدا و رسولش رجوع نمایید )از روی هوای نفس قضاوت نکنید كه سبب تباه كاری 

 گردد(.

 ج: آثار دینی

                                        
 همان. - 9
 .9111، ص 53البالغه، قسمتی از نامه  نهج - 2
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های مهم ریاست خواهی است كه در پی رسیدن به آن، تمام  : دین زدایی یکی از آسیبتباه کردن دین -9 

 اهند ماند.های دینی و معنوی زیر پا خو ارزش

گیرد.  های گوناگون به خود می طلبی شکل ریاست قرار گرفتن در حوزه لعن و نفرین پیامبر و امامان: -2

ها را  ( همه آنلیه السالمگاه كسی در فکر رسیدن به آن است و گاه در تالش برای حفظ آن، امام صادق )ع

كسی كه ریاست را به  0«ن حدثَّ بها نفسهملعون مَن ترأس ملعون مَن همَّ بها، ملعون مَ»كند  محکوم می

 خود ببندد ملعون است، كسی كه به آن همت گمارد ملعون است، و كسی كه به فکر آن باشد نیز ملعون است.

كنند، در آخرت  كسانی كه در این دنیا برای دنیاخواهی و زینت آن تالش میسوختن در آتش جهنم:  -3

 2ای جز آتش جهنم نخواهند برد. بهره

 طلبی راهکارهای ممانعت از بروز ریاست

راهکارهای جلوگیری از بروز ریاست طلبی باید در قالب اعطای بینش، یادآوری مرگ و تغییر موقعیت ارائه 

اشتر، راهکارهای مناسبی را به ایشان ارائه  های خود به مالک ( كه در یکی از نامهلیه السالمشود. امام علی)ع

ها و همواره یاد خدا بودن و ... اشاره نمود تا  ی صدر در سختی توان به داشتن سعه ها می ناند كه از جمله آ نموده

 طلب بتواند برموانع غلبه كند. فرد ریاست

 الف(خودسازی

رو  خودسازی برای حاكمان الزم و ضروری است برای اینکه با جان و مال و آبروی مردم در ارتباطند. از این 

اصالح دیگران باید به ا صالح خود بپردازد و خویش را تزكیه نموده و با عمل دیگران را  رهبر امت اسالمی قبل از

مَن نصَّبَ نفسَهُ »در یکی از سخنان گوهربار آن حضرت درباره خودسازی چنین آمده: 3به اسالم دعوت كند.

كه خود را پیشوای مردم نمود، باید پیش  هر4...«لِلنِّاسِ اماماً فَعَلَیهِ اِ یَّبدَأ بتعلیمِ نفسِهِ قبلَ تعلیم غیره و، 

از یاد دادن به دیگری نخست به تعلیم نفس خویش بپردازد )زیرا اثر سخن كسی كه گفتار و كردارش یکسان 

كوشند( و باید پیش از ادب كردن و آراستن دیگری بر زبان به  باشد بیشتر است و مردم در مخالفت با او نمی

 سازد.  روش خود او را ادب و آراسته

 

                                        
 .218، ص 2اصول کافی، ج - 9
 .71حب جاه و مقام، ص  - 2
 .66حب جاه و مقام، ص  - 3
 .9997، ص 71البالغه، ک قصار  نهج - 4
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 آموزی از سرنوشت مقام پرستان ب(عبرت

آموزی از گذشتگان فرا  های متعددی صاحب مکنت و قدرت را به عبرت امیرمومنان )علیه السالم (در خطبه

 9ألستم فی مساکنِ مَن کان قبلکم اَطولَ اعماراً وَّ ابقی آثاراً وَّ ابعَدَ ماالً و ...فرمایند:  خواند ایشان می می

تر و  جاهای آنان كه پیش از شما بودند نیستید و حال آن كه عمرهای ایشان درازتر و آثارشان پایندهآیا در 

تر بود، دنیا را به هر طوری كه بود پرستیده ،برگزیدند، پس از آن كوچ  آرزوهایشان بیشتر و لشکرهایشان انبوه

 را بپیمایند.ای كه همراه برداشته، یا مركبی كه راه  كردند )مُردند( بدون توشه

 های اجتماعی به وارستگان  ج(سپردن منصب

كنند و  اند برای خود و دوستان خود سوءاستفاده نمی وارستگان از جاه و قدرت از موقعیتی كه در آن قرار گرفته

ترین  دهند در حالی كه طالبان شهرت و ریاست كوچک ای برای كسب ثروت و قدرت بیشتر قرار نمی آن را وسیله

امام علی )علیه السالم(در مورد افرادی كه شایسته سروری هستند چنین  2برای مردم قائل نیستند.ارزشی 

آن كه نیکی خود را ایثار كند سزاوار سروری است.بنابراین حب 3مَن بَذلَ معروفَهُ استحقَّ الرِّیاسهفرمایند: می

های دینی و روایی ،برای از بین بردن  جاه و مقام ،ریشه و منشاء اش در حب دنیا و نفس است و باید از آموزه

 این مقوله مذموم اجتماعی یاری جوست و برای قلبه برآن از سیره و روش انبیاء و اولیاء الهی غافل نبود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 .345و  344، ص 991البالغه،  ج نهج - 9
 .78حب جاه و مقام، ص  - 2
 .8687، ح 611غررالحکم، ص  - 3
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 آرزو های طوالنی

 مریم نوری

به امید و  كند. شب هنگامانسان با آرزو همزاد است و با آرزو زندگی می .رزو یعنی اشتها، قوت جذب مالیمآ

رود و صبح به امید طلوع دوباره خورشید و روزی توأم با آرزوی روزی سرشار از سعادت و موفقیت به بستر می

را در « أمنیة»و « أمل»معموالً 0تواند از امید و آرزو و خواسته جدا باشد. خیزد. انسان نمیسعادت از خواب بر می

  «.امید»را  «رجاء»گویند و  می« آرزو»فارسی 

  اقسام آرزو : 

 كنند:آرزو را بر دو قسم تقسیم می علمای اخالق

 این دسته آرزوها را برخی .كنندمی بیشتر را انسان معنویت و  مثبت و سازنده نشاط آرزوهای صادق:.9   

آرزوها  از نظر قرآن نیز این ضد طول امل، قصر امل است، كه كم امیدى به دنیا باشد. نامیده اند كه  آرزوی كوتاه

2« ِ أَحَدَا ِ رَبِِّه ْ عَمَالً صَـَـلِحًا وَ الَ یُشْرِکْ بِعِبَادَة ِ فَلْیَعْمَل َ یَرْجُوا لِقَآءَ رَبِِّه فَمَن کَان» هستند:  پسندیده
 هر پس 

 شریک پروردگارش عبادت در را كس هیچ و دهد، انجام شایسته كاری باید دارد، امید پروردگارش لقای به كه

 !نکند

 دور خدا از ترین رذایل اخالقی بوده و انسان را  امل كه از مهم طول دیگر تعبیر به و :کاذب آرزوهای .2 

امیدهاى بسیار در معرفی كرده اند كه شامل  آرزوی بلند برخی نیز آن را .كنند می آلوده گناهان انواع به و ساخته 

 می باشد. در آندنیا، و آرزوهاى دراز، و توقّع زندگانى دنیا، و بقاى 

 تفاوت رجاء و دعا با آرزو:

« امید»را هم به « أمل»گاهی «. امید»را  «رجاء»گویند و  می« آرزو»را در فارسی « أمنیة»و « أمل»معموالً 

ماند. پس اصل امید  ی زندگی است، اگر انسان امیدی نداشته باشد زنده نمی كنند.اصل امید الزمه ترجمه می

یک نعمت بزرگ خداست. حتی اگر كسانی از این نعمت محروم هستند باید از خدا داشتن فی حدّ نفسه 

( فرمود: مبادا زنده به آرزو باشید! زیرا آرزو سرمایه سالمندان است كه به لیه السالمحضرت علی)ع3بخواهند.

 جائی نمی رسد

                                        
 

 991.کهف /9 .9
2. http://mesbahyazdi.org 
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، و هدف از عبادت تقواست :  الجن و االنس اال لیعبدون ما خلقتاست :  عبادت هدف از آفرینش انسان

عالمه طباطبایى صاحب .و اولئک هم المفلحون فالح و رستگارى مى باشد:  و هدف از تقوا لعلکم تتقون

و ما خلقت الجن و كالم نورانى خداوند كه فرمود:  تفسیر المیزان مى فرماید: هر عبادتى دعاست ، و با توجه به

 خلقت است. هدف باید گفت : دعااالنس اال لیعبدون 

 فلسفه دعا و رابطه آن با آرزو

باذات اقدس بارى تعالى و حصول آرامش و سکون براى نفس است ؛  دعا حالت انس و الفت روح و دل.0

 براى انجامش از وى یارى مى طلبد،  خود را یافته ، آرزوهایش را مطرح مى سازد و همانند مشتاقى كه دوست

( نقل شده كه آن لیه السالم)ع درباره ى امیرالمؤمنین على امید در باطن دعا پدیده آورنده ى حالت بیم و.2

لیه )عقال : كان امیر المؤ منین ( لیه السالم)ععن الصادق .نیایش مى كرد بود یعنى بسیار دعا و دعاء بزرگوار

اصحابش با او بودند، موالیم امیرالمؤ منین در مسجد بصره نشسته بودم و  گوید: با ))كمیل مىرجال دعاء.( السالم

 چیست ؟ فیها یفرق كل امر حکیم آنان گفت : معنى قول خداى عزّوجلّ به بعضى از

او است هیچ بنده اى نیست مگر  امام فرمود: شب نیمه شعبان است ، سوگند به كسى كه جان على در دست

بنده اى كه این شب را  آینده مقسوم است ، و هر این كه جمیع خیر و شر براى او در این شب تا همان شب

و  بخواند دعاى او به اجابت مى رسد، پس چون حضرت منصرف شد احیاء كند و دعاى خضر علیه السالم را

كه مرا دید پرسید كه اى كمیل چه مى خواهى و چه چیز سبب  او رفتم همین مراجعت فرمود، شب به خدمت

كمیل چون این  خضر آمده ام . فرمود: بنشین اى ؟ گفتم : یا امیرالمؤمنین به طلب دعاى آمدن تو شده است

بار و یا در عمر یک بار بخوان تا از  دعا را حفظ كردى در هر شب جمعه یا در هر ماه یک بار و یا در سال یک

شوى و هرگز از آمرزش محروم نمانى ، اى كمیل طول صحبت  بدى ها بازداشته شوى و یارى شده و روزى داده

 0. و عطایى را به تو ببخشم(( ه چنین نعمتتو با ما موجب شد ك

 همچنین حضرت امیر در مورد تاثیر دعا می فرماید:

 كه خزاین آسمان ها و زمین به دست اوست ، به تو رخصت و اجازه ى دعا داده ، و خود بدان ، خداوندى

و از او رحمت و مهربانى  كند،اجابت آن را بر عهده گرفته است ، و به تو امر كرد كه از او بخواهى ، تا عطایت 

و مانع قرار نداد؛ تو را ناچار نگردانیده كه در نزد  بطلبى ، تا مهربانى ات كند، و بین تو و خود هیچ كس را حجاب

                                        
 )عالمه حسن زاده آملى(، عباس عزیزى..داستانهاى عارفانه در آثار 9
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مرتکب گناهى شدى ، در توبه را به رویت نبست و در كیفر گناهت شتاب نکرد،  او شفیع و میانجى ببرى . و اگر

با توجه به مطالبی كه بیان شد دعا بیان آرزوها است و  ت.ایى بودى ، رسوایت نساخشایسته ى رسو و آنجا كه

باعث امید در وجود انسان می شود. امید است كه باعث داشتن آرزو می شود و همه ی این ها به هم ارتباط 

 م.البته در صورتی كه آرزو های پسندیده داشته باشیم و از آثار آرزوهای واهی مطلع باشیدارند.

 شاخص آرزو های پسندیده و ناپسند

 .برای تشخیص آرزوهای صادق و كاذب یا پسندیده و ناپسند نیازمند مالک و شاخص هستیم

،  ، مشروع بودن ، عاقالنه و منطقی بودن ، قابل تحقق بودن واقعی بودن: آرزوهای پسندیده های شاخص -الف

 در بردارنده سعادت و كمال نهایی انسان بودن و...

:رویایی بودن، دست نیافتنی و غیرمنطقی بودن ، مغایرت با شرع و عرف  های آرزوهای ناپسند شاخص -ب

و قوانین اجتماعی، عدم توجه به كمال نهایی انسان. مهم ترین شاخص های آرزوهای ناپسند را بر مبنای كالم 

 حضرت امیر این چنین برشمرد:

 دست نیافتنی بودن .0

 ..نتیجة آرزوها)ی دور ودراز(،افسوس خوردن است:حاصِلُ األَمانِی األَ سَفُفرمایدامام علی )ع( می 

 .انتظار بی پایان2

.به یقین بدان كه تو،به آرزوهای اِعلَم یَقیناً أنَّکَ لَن تَبلُغَ أمَلَکَ ولَن تَعدُوَ أجَلَکَامام علی )ع( می فرماید:

 .از اجل خود فراتر نمی روی خود نمیرسی و

 .نیرنگ بازی آرزوها3

به همین جهت امام علی )ع( می فرماید:از خدعه های آرزو ها بپرهیزید؛زیرا چه بسیار كسانی كه آرزوی روزی 

وچه بسا این مال را از راه  و كسانی كه مالی را جمع كردند ولی از آن نخوردند را داشتند ،ولی به آن نرسیدند ،

.یکی از نداده بودند،به حرام، گرفتار شدند و بار گناه را متحمّل گردیدند باطل جمع كرده بودند و حق دیگران را

مشکالت جوامع شهری آسیب هایی است كه از جانب چنین افرادی به سایر شهروندان و اقشار آسیب پذیر 

رسد انسان هایی كه برای دست یابی به آرزو های طوالنی و غیر منطقی خود ، صداقت اجتماعی را به خطر  می

 اندازند و از دیگران سوء استفاده می كنند . می

 .ناکامی، فرجام آرزوهای دراز4



 اخالق عملی رد آینه کالم علوی 386
 

 
 

 

 

با پدیده  سازد و مردم را با شهوات ،شیفته می زیباست، ( می فرماید:همانا دنیا شیرین ولیه السالمامام علی )ع

هد و هر كس را كه های ظاهر سازی می كند.به خدا سوگند دنیا هر كس را كه به آن آرزومند باشد فریب می د

 .به آن امید داشته باشد، نا امید می سازد

 آرزوهای ناپسند آثار

، به بطالت گذراندن عمر، اضطراب و تشویش  ، فراموشی از مرگ و قیامت غفلت از یاد خدا، بازداشتن از حقایق

 . گرداندمی ناپسند و زشت را عملش كند طوالنی را آرزویش كس هر «مَنْ أَطَالَ الْأَمَلَ أَسَاءَ الْعَمَلَ » خاطر و... 

 در مذمت آرزوهای طوالنی  و ناپسند روایاتی از پیامبر اسالم وارد شده است به این مضمون:

 ها را از  زیان كارترین مردم درمعامله، مردمی هستند كه خود را در آرزوهایش پیر كردند و روزگار آن

از دنیا خارج می شده و بدون دلیل بر خداوند بزرگ رسیدن به مرادشان یار نکردند. پس بدون توشه 

 شوند. وارد می

  .ترسناک ترین چیزی كه نسبت به امّتم از آن می ترسم هوس و آرزوی دراز است 

 .از امروز و فردا كردن و آرزوی دراز بپرهیز زیرا سبب نابودی امّت ها شد 

 داند كه از  چیزی را آرزو كند زیرا او نمی زمانی كه هر یک از شما، آرزو می كند، پس باید بنگرد كه چه

                                                                                                   0آرزوی او چه چیزی برای او )در نامه ی اعمالش( نوشته می شود.

وضوح دیده می شود:بار خدایا بر محمّد و آل ( این مطلب به علیه السالمو همین طور در دعاهای امام سجاد ) 

او درود فرست، و ما را از آرزوی دراز بازدار و با كردار راست و درست آرزو را از ما دور گردان تا اینکه تمام كردن 

ساعتی را پس از ساعتی و دریافتن روزی را پس از روزی و پیوستگی نَفَسی را به نَفَسی و در پی آمدن گامی را 

هایش ایمن فرما، و مرگ را در جلو ما  گزند و از بدی و ما را از فریب آرزو سالمت و بی. گامی آرزو نکنیم در پی

  2.برپادار و یاد كردن ما آن را روزی پس از روزی قرار مده

 علل پیدایش آرزوهای طوالنی و ناپسند

مرگ خود را بعید  عهد شباب،كند بر جوانى خود و با وجود  چون جاهل، اعتماد مى:جهل و نادانى  الف(

اتَّقُوا خِدَاعَ الْآمَالِ فَکَمْ مِنْ مُؤَمِّلِ یوْمٍ لَمْ یدْرِکْهُ وَ بَانِی بِنَاءٍ لَمْ »فرماید:  السالم می امام علی علیهشمارد.  مى

                                        
 نهج الفصاحه .2
 .صحیفه سجادیه3
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داشتند روزی را )در .از فریب آرزوها بپرهیزید. چه بسیار كسانی كه آرزو 0« یسْکُنْهُ وَ جَامِعِ مَالٍ لَمْ یأْکُلْهُ

آغوش ناز و نعمت بگذارنند( و هرگز به آن نرسیدند. چه بسیار كسانی كه خانه و قصری ساختند ولی هرگز در 

 آن ساكن نشدند و چه بسیار كسانی كه اموال زیادی اندوختند ولی هرگز از آن نخوردند.

شهوات و لذات گرفت و در دل او  چون انس به زیرا آدمى :محبت دنیاى دنیه و انس به لذات فانیه  ب(

گیر شد، و مفارقت از آنها  مسکن و امالک و مراكب و غیر اینها جاى و خانه و دوستى مال و منال و اوالد و عیال 

حب الدنیا راس کل »اینکه در روایات ما هست كهرود.  دل او به زیر بار فکر مردن نمى گردید بر او گران

دنیا هم، ریشه حب دنیا هم حب نفس است كه آن هم حب   اساس حبو  این یک واقعیتى است«خطیئه

تا  فسادهایى كه در بشریت پیدا شده است از اولى كه بشریت تحقق پیدا كرده است تاكنون و دنیاست. تمام

 است .   آخر، منشاءش همین حب نفس 

 آثار و پیامدهای طول امل

كسی » « مَنْ قَصُرَ أَمَلُهُ حَسُنَ عَمَلُه» و  « أَمَلُهُ سَاءَ عَمَلُهمَنْ طَالَ » در روایت آمده است: ارتکاب گناه: -0

 « شود و كسی كه آرزویش كوتاه باشد عملش نیک خواهد بود. كه آرزویش دراز باشد عملش بد می

یا مُوسَى لَا تُطَوِّلْ فِی » السالم فرمود: در حدیثی آمده است كه خداوند به موسی علیه قساوت قلب: -2

ای موسی! آرزوی خود را در دنیا طوالنی نکن كه »2 «دُّنْیا أَمَلَکَ فَیقْسُوَ قَلْبُکَ وَ الْقَاسِی الْقَلْبِ مِنِّی بَعِیدٌ ال

  «القلب از من دور است.القلب خواهی شد و قسیقسی

 آرزوی «  الْآخِرَةطُولُ الْأَمَلِ ینْسِی »فرمایند:  السالم می امیرمؤمنان علی علیه فراموشی مرگ و آخرت: -3

 .بردمی یاد از را آخرت طوالنی،

( در این مورد می فرماید: لیه السالمامیرمؤمنان علی)ع ها: داشتن زندگی پر رنج و محرومیت از نعمت -4

 . كسی كه آرزوهایش زیاد باشد، تعب و رنج او فزونی خواهد یافت«  مَنْ كَثُرَ مُنَاهُ كَثُرَ عَنَاؤُه» 

ذُلُّ الرِّجَالِ فِی خَیبَةِ » ( در این مورد می فرماید: لیه السالمامیرمؤمنان علی)ع بار: دگی ذلتداشتن زن -2 

 . خواری مردان در ناكامی آرزوهاست«   الْآمَال

                                        
 تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، آمدی عبد الواحد. -9

 علی اکبر غفاری، .اصول من الکافی، ، محمدبن یعقوب کلینی -2
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 الْأَمَانِی تُعْمِی عُیونَ الْبَصَائِر»فرمایند: می (السالم علیه) حضرت علیدرک حقایق: محروم بودن از -6 

 و ببیند هست كه گونهآن را حقیقت زیبای چهره تواند می كسیكند.  آرزوهای دراز دیدگان بصیرت را نابینا می «

 قل خود را با حجاب آرزوها نپوشاند.ع دیده كه برسد معرفت زالل سرچشمه به

  : کفران نعمت  -7

الْمُنَى فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِبَهْجَةِ نِعَمِ اللَّهِ عِنْدَکُمْ تَجَنَّبُوا » ( در این مورد می فرماید: لیه السالمامیرمؤمنان علی)ع

های الهی را  از آرزوهای دراز بپرهیزید كه زیبایی نعمت « وَ تُلْزِمُ اسْتِصْغَارَهَا لَدَیکُمْ وَ عَلَى قِلَّةِ الشُّکْرِ مِنْکُم

كفران نعمت( از سوی شما منتهی كند و به كمی شکر)و  برد و آنها را نزد شما كوچک می از نظر شما می

شود!دنیا پرستی: آنکه قلب او با دنیا پرستی پیوند خورد همواره جانش گرفتار سه مشکل است: اندوهی رها  می

 02 .نشدنی، حرصی بی پایان و آرزویی دست نیافتنی

 درمان طول امل    

 گرفت نتیجه توان می است اندیشه حوزه در و داشته فرد بینی جهان در ریشه امل طول اینکه به توجه با    

 :اقدامات زیر الزم است  امل طول آثار زدودن برای كه

 اندیشه  تفکر و .0

 .انسان موجودی آسیب پذیر است معرفت نفس و خودشناسی و آگاهی از این حقیقت كه .2

جهان منزلگاهی بر سر راه است و هدف از بودن در این هستی شناسی و آگاهی از این حقیقت كه  .3

 .جهان آماده شدن و اندوختن زاد و توشه است نه اقامتگاهی برای همیشه ماندن 

كه حرص در اندوختن و ذخیره كردن اموال و برنامه ها و آگاهی از این حقیقت زوروش شناسی تحقق آر .4

بلکه دائما او را به دوزخ گرفتار  ،دت انسان نمی شودریزی برای رسیدن به آرزوها و آمال هرگز مایه سعا

 دنیایت از  :فرماید می كه است نبوی حدیث این در هدف این به وصول برای شیوه بهترین  .می سازد

ری بیما زمان برای تا تندرستی از و آن از بعد زندگی و مرگ برای زندگانیت از و گیر بهره آخرتت برای

 در را لذات كه بیفتید چیزی یاد به و باشید هوش به دانی فردا نام تو چیست؟استفاده كن چرا كه نمی 

 3.كند می قطع را آرزوها و زند می برهم را شهوات و كوبد می هم

                                        
 (.228)حکمت .9
 

 (اندیشه) 98، صفحه 96/3/86به تاریخ  6964روزنامه رسالت، شماره .2
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 مدیریت اقتصادی خانواده در نهج البالغه

 امینه یوسفی

 مفهوم اقتصاد

ورزی  اعتدال بین زیاده روی و خستاقتصاد از ریشه قصد به راستی راه است در اصطالح ،حالت میانه و 

در نهج البالغه می فرمایند: هر كس میانه روی پیشه كند نیازمند نگردد. در نامه  )علیه السالم(است.امام علی

  .حضرت به زیاد آمده است ؛ زیاده روی بگذار و میانه رو باش

 رشد اقتصادی 

مهم دنیا از جمله مکتب اقتصادی اسالم است به  رشد اقتصادی كه موارد اشتراک و اتفاق همه مکاتب اقتصادی

معنای افزایش ثروت و بهره مندی از طبیعت تا حد امکان  می باشد این مفهوم از رشد اقتصادی یکی از اهداف 

آید كه خدای متعال بستر چنین رشدی را برای  بر می )علیه السالم(جامعه اسالمی است. از گفتار امام علی

رده است. بدانید زمینی كه شما را بر پشت خود حمل می كند و آسمانی كه بر سرتان سایه بندگان خود فراهم ك

گسترده است خداوند آن دو را فرمان داده كه به شما سود رسانند و آن دو هم اطاعت كرده اند خداوند زمین و 

 .آسمان را برای مصالح شما برپای داشته و آن دو نیز بر پای ایستاده اند 

 )علیه السالم(آثار بخل و اسراف از نگاه امام علی 

خورد  امام علی علیه السالم می فرمایند نشانه اسراف كننده سه چیز است به مقداری كه حق ندارد بخورد ؛ می

به مقداری كه حق ندارد بپوشد؛ می پوشد و به مقداری كه حق ندارد بخرد؛ می خرد و خطاب به صاحب مال 

 0.نده باش و اسرافکار مباش زیرا اسرافکاری چون بخل ورزی استمی فرمایند : بخش

 )علیه السالم(آثار فقر وتنگدستی از نگاه امام علی 

فقر در سخنان امام علی )علیه السالم( یک پدیده زشت اجتماعی است كه امام آن را به پست ترین صفت ها 

 2.توصیف می كند حال در این سخن امام تامل می كنیم در تنگدستی، مرگ بزرگتر است 

 توصیه هایی از امام علی در قناعت و میانه روی

به دست می آید كه ایشان با تجمل و وسعت بیشتر از مقدار  . از توصیه های امام به اصحاب درباره سادگی0

 نیاز مسکن مخالف بوده اند نامه امام به شریح قاضی هنگامی كه شنید او خانه ای به هشتاد دینار خریده است.

                                        
 32قصار کلمات  .9

 954کلمات قصار/  .2
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زاد غصه ی روزی را كه نیامده است مخور كه اگر آن از عمرت باشد خداوند روزیت را در آن روز  . ای آدمی2

 رساند  خواهد

. امام، جایگاه دنیا و لذت های دنیوی را چنین بیان می كند ای دنیا كسی كه در لغزشگاه های تو قدم گذارد 3

سقوط می كند كسی كه بر امواج بالهای تو سوار شود غرق می شود اما كسی كه خود را از دام های تو بر كنار 

 دارد پیروز است. 

 نمونه کار و تالش اقتصادی 

منان علی علیه السالم خود در عرصه كار و تالش اقتصادی نمونه ای برتر است و زندگی اقتصادی او امیر مو

راهنمای مطلوب كار و تالش اقتصادی است. ایشان هم در سیره عملی الگوی تمام عیار كار و تالش بودند زیرا 

كار و تالش می كردند. به كار  چشمه ها و نخلستان های فراوانی را آباد كرده بودند و هم در كالم دعوت به

برخیزید به كار برخیزید پس به پایان رسانید و پایدار مانید و پایدار مانید پس شکیبایی، شکیبایی و پارسایی، 

امیرمومنان از داوود پیامبر و كار  0پارسایی بی گمان شما را سرانجامی است پس خود را به سرانجامتان برسانید.

صاحب زبور است و خواننده خوش صوت اهل بهشت ولی از بیت المال ارتزاق می كرد وی سخن می گوید او كه 

و خدایش او را مالمت كرد و پس از آن به بوریا روی آورد و از برگ خرما زنبیل می بافت و به همنشینان خود 

 می گفت چه كسی آن را برای من می فروشد؟ و از بهای آن قرص نان جویی می خرید.  

 در اقتصاد علوی  وظایف فردی

 ارزشمندی کار و تالش اقتصادی  .9

بخشی به راز و نیاز با خدا بخش دیگر تأمین معاش و بخش سوم به ؛شب و روز مومن به سه برنامه می گذرد 

. 3و عاقل نباید جز در پی این سه باشد : گامی در راه رستخیز و لذت حالل 2بهره برداری نیکو از لذت های حالل

بررسی راه های كسب درآمد و تأمین هزینه های زندگی از مباحث مهم اقتصاد خانوار است. انگیزه ها نقشی مهم 

در شکل دادن به رفتار اقتصادی انسان دارند. تصمیم به انجام دادن كار تنظیم میزان ساعات كار و فراغت 

تحت تاثیر كار و تولید ، تعیین می شوند. امام انتخاب شغل میزان تولید و نوع كاالی تولید شده به طور مستقیم 

امام در  42علی علیه السالم در نهج البالغه حاكمیت لذت طلبی بر رفتار خود را به شدت انکار می كنند. نامه 

سفارشی از مردم می خواهد كه كار را با بهترین كیفیت انجام دهند و فرصت را از دست ندهید چرا كه هر چند 

                                        
 976خطبه  .9

 382قصار  .2

  986قمی، عباس،علم زندگی در نهج البالغه ،ص  .3
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اما فرصت نیز ارزشمند است هر كه در كارها درنگ كند شرف نسب، و قبیله سبب سرعت در  كیفیت مهم است

 كارش نشود. 

 دانش اقتصادی  .2

ثمر  آگاهی و دانش استفاده از تجربه دیگران راه غیر قابل انکار پیشرفت اقتصادی است و تالش بدون آگاهی بی

پس هر كس بدون علم به كاری دست زند چونان كسی  :در این مورد می فرمایند (علیه السالم)امام علی  .است

آگاهی و دانش در 0است كه بیرون از راه گام می زند و هر چه از راه روشن دورتر شود از مقصود دورتر گردد. 

پاسداشت ایمان نیز موثر است به گونه ای كه برخی از تالش های اقتصادی چنانچه بدون آگاهی باشد در مرز 

 2می گیرد. گناه و ربا قرار 

 قناعت ورزی  .3

هر كس با میانه روی دمساز گردد بی نیازی با او همراه خواهد بود و میانه امام علی علیه السالم می فرمایند:

روی فقر و پریشانی او را حیران خواهد كرد. به طور كلی تعالیم علوی بر مصرف میانه تاكید دارد و همراه با زیاده 

. از كالم حکیمان است كه با 3ا را نیز نفی می كند. قناعت ثروتی است پایان ناپذیرروی، زهد صوفیانه و ترک دنی

   4قناعت می توانی با فقر مبارزه كنی و با خودداری از مال حرام به جنگ مال اندوزی بروی .

 بهره برداری از ثروت  .4

اندوزی موجب حبس اموالی ثروت  2ای فرزند آدم آنچه بیش از نیازت بدست آوری برای دیگران نگهداری 

شود كه باید در جاهای درست هزینه شود و ثروت اندوزان جامعه را از سرمایه ای كه باید در آن جریان یابد  می

محروم می كنند بر همین اساس امام علی علیه السالم آنان را مرده و نابودشده معرفی كرده است ثروت اندوزان 

 6 .ندمرده اند اگر چه به ظاهر حیات دار

 برنامه ریزی و تدبیر مندی  .5

هنگامی كه دخل و خرج با هم هماهنگ نباشد وضع اقتصادی فرد و جامعه نابسامان می شود پس می باید 

همیشه هزینه با درآمد هماهنگ باشد صرف چیزهای الزم گردد نه صرف چیزهای كاذب و غیر ضروری و امام 

                                        
 954خطبه  .9

 447حکمت  .2

 54قصار/ .3

 .  944قمی ،عباس ، علم زندگی در نهج البالغه ، ص  .4

 . 254قمی ،عباس ، علم زندگی در نهج البالغه،ص  .5

 947حکمت  .6
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"ملبسهم االقتصاد"در توصیف پارسایان می گوید
این جمله به این معنی نیست كه آنان لباس های مندرس و  0

  2ارزان می پوشند بلکه می خواهد بگوید كه اقتصاد راه و روش آنها در زندگی است .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 984خطبه  .9

  991حائری،سید محسن،اندیشه های اقتصادی در نهج البالغه ،ص  .2
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 نهج البالغه 39تربیت از نگاه امام علی )علیه السالم( برمبنای نامه 

 جناب آقای سید جمال الدین دین پرورحجه االسالم و المسلمین 

نهج البالغه ، وصایای امام علی )علیه السالم ( به فرزندش حسن بن علی)علیه السالم(است. اما باید  30نامه 

با توجه به مفاهیم و  نیست بلکه فقط وجود مبارک امام حسن مجتبی)علیه السالم( 30دانست كه مخاطب نامه 

، من و "اناو علی ابوا هذه االمّه"نامه آمده و بر مبنای حدیث پیامبر كه فرمودند: مضامینی كه در ادامه این 

علی والدین این امت هستیم واز این جهت كه امیرالمومنین )علیه السالم(پدر همه ما هستند؛پس این وصیت 

ب ویژه شدند كه مخاط خطاب به همه ما و همه ذریه ما تا قیامت است اما از این جهت امام حسن)علیه السالم(

گویند الّا به محرم، یعنی اینکه آنکه برگزیده ترین هست باید مخاطب قرار بگیرد تا دیگران حساب  از حرم نمی

 كار خودشان را بکنند:

 از پشه الغری چه ریزد   آنجا كه عقاب پر بریزد

ای داشته باشیم وبدیهی وقتی حضرت چنین خطاب هایی را به فرزند بزرگوارشان می فرمایند باید نگاه ویژه 

ویژگی را ذكر  04است كه دیگر عذری برای ما باقی نمی ماند. در این نامه حضرت خطاب به پسر بزر گوارشان

می كنند كه ویژگی همه ماست و دردهایی است كه همه نوع بشر با آن سركار دارند و نسخه درمان همه این 

فرازی كه وارد آن می شویم یک مقدمه برای ورود به دردها نیز توسط خود آن حضرت مطرح می شود. این 

، اما بعد "اما بعد ":مسئله اصلی است ، این مقدمه در واقع بیانگر فلسفه نوشتن این نامه است . می فرمایند

است لذا سخن را با تحمید،  داللت بر محفوظاتی دارد، كه داب حضرت علی و امامان معصومین)علیهم السالم(

 كنند . ( و آل او آغاز میلی اهلل علیه و آله و سلموجل و صلوات و درود بر پیامبر)صستایش خدای عز

 

اَلسَّاکِنِ مِنَ اَلْوَالِدِ اَلْفَانِ اَلْمُقِرِّ لِلزَّمَانِ اَلْمُدْبِرِ اَلْعُمُرِ اَلْمُسْتَسْلِمِ لِلدَّهْرِ اَلذَّامِ لِلدُّنْیَا : )علیه السالم(قال علی

تَى اَلظَّاعِنِ عَنْهَا غَداً إِلَى اَلْمَوْلُودِ اَلْمُؤَمِّلِ مَا الَ یُدْرِکُ اَلسَّالِکِ سَبِیلَ مَنْ قَدْ هَلَکَ غَرَضِ مَسَاکِنَ اَلْمَوْ

ایَا وَ أَسِیرِ اَلْمَوْتِ وَ حَلِیفِ لْمَنَاَلْأَسْقَامِ وَ رَهِینَةِ اَلْأَیَّامِ وَ رَمِیَّةِ اَلْمَصَائِبِ وَ عَبْدِ اَلدُّنْیَا وَ تَاجِرِ اَلْغُرُورِ وَ غَرِیمِ اَ

 ، نهج البالغه(39)نامه اَلْهُمُومِ وَ قَرِینِ اَلْأَحْزَانِ وَ نُصُبِ اَلْآفَاتِ وَ صَرِیعِ اَلشَّهَوَاتِ وَ خَلِیفَةِ اَلْأَمْوَاتِ

دنیا، ساكن كننده  به روزگار، نکوهش هاى زمان، عمر پشت سر گذاشته، تسلیم از پدرى فانى، پذیرنده سختى

هدف  شدگان، آید، سالک راه تباه به فرزند آرزومند به آنچه به دست نمى سراى اموات، سفركننده از آن در فردا،

 ، ها تاجر غرور ، مدیون مرگ ، اسیر مردن ، همراه غصّه امراض ، گروگان ایّام، نشانه تیرهاى مصائب، بنده دنیا،

ای كه امام برای فرزندشان  در این نامه. مردگان شهوات، و جانشین همنشین اندوهها، هدف آسیبها، زمین خورده

نه به عنوان شخص امام حسن بلکه به عنوان نماینده نسل جوان و برای همه فرزندان و جوانان در طول تاریخ، 

مای صفت را برای متربی بیان می كنند تا رسالت خود ودورن 04بیان می كنند، هفت نکته را برای مربی و پدر و 

 واقعی از زندگی خود را بشناسانند.
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امام واقعیت زندگی را با همه تلخی و شیرینی ها و موانع و مشکالت آن بیان می كند. و راه زیبایی را ترسیم 

می كنند كه انسان بتواند با یک امید قاطع به زندگی ادامه دهد. با آن دیدگاه عالی و متعالی و اعتقادی كه 

جزا دارد و اینکه خداوند دنیا را برای انسان آفریده و در همین دنیا با همه محدودیت ها راه انسان به خدا و روز 

 های متعددی برای پیشرفت و رسیدن به اهداف وجود دارد. 

به فرزندی كه آرزومند دست نایافتنی هاست. مسئله امید یک  "الی المعمّل ماالیدرک"برای همین فرمودند :

المی است، امیدها دو صورت است امیدهایی كه دست یافتنی است و امیدهایی كه عنوان مهم در فرهنگ اس

دست نایافتنی است. باید توجه داشته باشیم كه هرچیزی كه بخواهیم ،دست یافتنی نیست، لذت ها و الم های 

رد و در همه دنیا محدود است و ما باید این محدودیت را درک كنیم. روایات بسیاری در مورد امل و آرزو وجود دا

آنها بیان شده كه انسان باید به آینده امید داشته باشد و برای آن برنامه ریزی كند ولی در محدوده ای كه برای 

 جسم و مکان و زمان مقدور باشد. 

ر ، آگاه باشید  شما د"امل ااَل وَاِنَّکُمْ فى اَیّامِ اَمَل مِنْ وَرائِهِ":چنین می فرماید 23درنهج البالغه خطبه 

روزگار امید هستید. یعنی باید با امید زندگی كنید اما این امید یک محدوده ای دارد. امام در همین خطبه 

كه در ایام آرزو قبل از آنکه  كسى، "فَمَنْ عَمِلَ فى اَیّامِ اَمَلِهِ قَبْلَ حُضُورِ اَجَلِهِ فَقَدْ نَفَعَهُ عَمَلُه "فرماید: می

امید و آینده نگری كه همراه با عمل باشد، قبل از اینکه وقت  ،سودمند استمرگش فرا رسد عمل كند عملش 

تمام شود، موفقیت آمیز و همراه با ورود در واقعیت های زندگی است،آنچه مذموم است این است كه امام در 

 می فرماید:  22خطبه 

ای طالیی، ثروت مندترین افراد را در نظر ، غلبه نکند بر شما آرزوها و امیده"وَ الیَغْلِبَنَّکُمْ فیهَا االَْمَلُ"

خواهند دست پیدا نمی كنند،اصل امل الزم وجزو پایه های بگیرید برای آنها هم موانع زیاد است و به هرچه می

زندگی است، آن چیزی كه نهی شده فریب نخوردن از رویاهای طالیی است و محدودیت زمان هم باید در نظر 

 كه عملیاتی باشد به سوی عمل سبقت بگیرید و رویاهای طالیی را كنار بگذارید.  گرفته شود. فکرهایی بکنید

، یعنی موجودی كه رونده ی راه كسانی است كه هالک شده اند و از دنیا "اَلسَّالِکِ سَبِیلَ مَنْ قَدْ هَلَکَ "

ینده هم بتواند از آن استفاده رفته اند. بنابراین وقتی انسان یک سرمایه ای دارد باید قدر آن را بداند تا برای آ

 كند .

یعنی انسان هدف بیماری ها هست، جوان سالم فکر نمی كند یک روزی مریض می شود  ،"غرض االسقام"

ولی اگر مریض شد نگران نشود كه دنیا آخر شده و روحیه اش را ببازد باید معالجه كند تا خوب شود. انسان باید 

 و باید با آن مدارا كرد.  بداند كه مریضی یک حالت طبیعی است

یعنی پستی و بلندی روزگار، در رابطه با گردش ایام ما یک جزء ناچیز هستیم این مجموعه  ،"هِینَةِ اَلْأَیَّامِرَ"

دارد به سمت یک هدف عالی حركت می كند و در این حركت، نشیب و فراز وجود دارد. ما هم در این مجموعه 

نباید تحت تاثیر قرار بگیردو محدود فکركند، از امام خمینی )رحمه اهلل علیه(  در نشیب و فراز هستیم پس انسان
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سال به ایران آمدند پرسیدند: چه احساسی دارید گفتند هیچ احساسی ندارم،ما دنبال وظیفه  21وقتی بعد از 

 هستیم و این دنیا حساب و كتاب دارد. 

افراد وجود دارد،ممکن است كسی فرزندش، دوستش یا پدرش  ، یعنی مصیبت ها هم برای"رَمِیَّةِ اَلْمَصَائِبِ "

را از دست بدهد یا در امتحان موفق نشود، ولی باید در برابر مصائب استقامت داشته باشد و روحیه اش را از 

دست ندهد. در مورد صاحب جواهر نوشتند ایشان پسر جوانی داشتند كه وقتی فوت كردند، ایشان پای جنازه 

و سپس دوباره به نگارش كتاب جواهر ادامه دادند و كارشان را تعطیل نکردند، یا وقتی به امام خبر نماز خواند 

فوت حاج آقا مصطفی را دادند ایشان جنازه را در نجف تشییع كردند و مانند دیگران پشت جنازه تا مسجد 

سالم( مصیبت را به تیر تشبیه هندی رفتند و بعد از تشییع به منزل و سر كارشان برگشتند. حضرت علی)علیه ال

 كردند كه باید در برابر آن آمادگی و مقاومت داشته باشیم.

یعنی زندگی قانون دارد در امور كسبی، تجاری و خرید و فروش ،باید یک اصولی را رعایت  ،"وَ عَبْدِ اَلدُّنْیَا"

آن حقوقی داریم كه باید رعایت شود، عبد  كردوعبد دنیا نشد، این دنیا قوانین دارد و ما در برابر جامعه و نیازهای

دنیا یعنی ما محکوم به دانستن ضوابط و قوانین سیاسی و اجتماعی هستیم، باید بشناسیم و به آنها عمل كنیم. 

پدر و مادر باید فرزندان خود را در جریان زندگی قرار دهند كه در نبود آنها بتوانند كارهای خود را انجام دهند و 

 داره كنند.زندگی را ا

:، یعنی انسان مجبور است برای كار و زندگی فعالیت كند و دنبال كسب درآمد و كار باشد  "وَ تَاجِرِ اَلْغُرُورِ "

و از طرفی درآمد هم خرج می شود و از بین می رود، همه تاجر غرور هستند اما این تاجر غرور بودن وقتی بد 

 از ماند. است كه این غرور ادامه پیدا كند، تجارت مادی خوب است ولی نباید از تجارت معنوی ب

، بدهکار اجل، یعنی ما یک عمری را از خدا گرفتیم و باید از این عمر استفاده كنیم و باید "وَ غَرِیمِ اَلْمَنَایَا"

سرمایه و سودآن را در زمان مشخص و معلوم پس بدهیم. در روایت داریم كه خوشا به حال كسی كه وقتی از 

كه از خدا گرفتیم به جا و به موقع مصرف كرده باشیم و كار  دنیا می رود سالم از دنیا برود یعنی آن چیزی

 خالفی نکرده باشیم و به نحو احسن استفاده كنیم و به نحو احسن تحویل دهیم.

، یعنی نمی دانیم پایان چه ساعتی است ،انسان باید هر روزی محاسبه عمل داشته باشد و "وَ أَسِیرِ اَلْمَوْتِ  "

 ده و اگر از خدا و خلق كم گذاشته، جبران كند. بداند در پایان روز چه كر

دو معنا دارد یکی به معنای حزن و اندوه است و یکی معنای قصد و اراده است، "هّم "، "وَ حَلِیفِ اَلْهُمُومِ "

به این معنی كه هم پیمان قصد و اراده باشیم، اراده و قصد در زندگی این است كه انسان منتظر نباشد دیگران 

هایی كه دامنگیر نسل  برنامه ریزی كنند بلکه باید خودش در هر كاری اراده كند بسیاری از گرفتاری برای او

جوان می شود این است كه اراده ندارند، دشمن اراده ها را تضعیف می كند و یکی از خطرات نسل جوان نداشتن 

د. یک نفر از حضرت علی)علیه السالم( اراده قوی است و با تعریف ها و فریب ها نباید اراده اش را از دست بده
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كند چطور است كه شما در هر جنگی بر طرف مقابل غلبه می كنید ، ایشان می فرمایند كه: چون من  سوال می

 كنم غلبه كنم و پیروز شوم، پیروز می شوم.  اراده می

، گاهی انسان شاد و گاهی ناراحت است،در روایتی از امام سوال می شود كه چرا گاهی "قَرِینِ اَلْأَحْزَانِ"

بدون دلیل غمگین هستیم، ایشان فرمودند: بین قلوب انسان ها یک ارتباطی است ممکن است یک گوشه دنیا 

كند  دگی آشنا میمومنی غمگین باشد وآن غم شما را فرابگیرد، احزان یک نعمت الهی است و انسان را با لذائد زن

 و این باعث می شود كه انسان حركت كند و مشکل خودش را رفع كند. 

 رود.، آفاتی مثل سیل و زلزله پیش می آید و یک شبه تمام ثروت یک نفر از بین می"وَ نُصُبِ اَلْآفَاتِ"

مانی را پیش ، به معنی زمین خورده شهوات، یک لحظه هوس رانی یک عمر پشی"وَ صَرِیعِ اَلشَّهَوَاتِ"

آورد انسان باید مراقب باشد كه فریب شهوات و شیطان را نخورد و از مرز قانون عبور نکند تا عمر و جوانیش  می

 تباه نشود.

یعنی تو جانشین گذشتگان هستی، و این میزی كه به تو رسیده دیگران رفتند كه به  ،"وَ خَلِیفَةِ اَلْأَمْوَاتِ"

 ن دیدگاه به زندگی نگاه كنند، به سعادت می رسند.شما رسیده. اگر جوانان با ای

... باید بگویم كه همیشه ابتدا تحمید و صلوات بر ائمه است و بعد " و اما بعد"حضرت در ادامه می فرمایند  

 سخن در موضوعات مختلف .

 "وَ اِقْبالِ االْخِرَةِ اِلَىَّ فیما تَبَیَّنْتُ مِنْ اِدْبارِ الدُّنْیا عَنِّى، وَ جُمُوحِ الدَّهْرِ عَلَىَّ، اما بعد"

حضرت در این بخش نامه، سه دلیلی را كه موجب پشت كردن به دنیا و تبیین سفر آخرت می شودرا عنوان 

كنند،ایشان می فر مایند: آنچه پس از روزگاری من بدان رسیدم از پشت كردن دنیا ازمن و سركشی زمانه از  می

است . در واقع دنیا به همه سركشی می كند و طبیعت دنیا اینطور است من و روی آوردن رستاخیز به سوی من 

كه رام نمی شود، معموالً كسانی كه از دنیا فاصله می گیرند مرگ به سمت آنان می رود. دنیا شناسی یکی از 

 مهم ترین وظایف یک شیعه است،دنیا همواره در حال پشت كردن به انسان واقعی است و دائم بر انسان سركشی

می كند، هرچه انسان به آخر عمر نزدیک می شود عالقه و انس او نسبت به دنیا بیشتر می شود و مرگش سخت 

تر است ولی اگر این وابستگی كمتر باشد انسان برای رفتن به آخرت آماده تر می شود، صائب تبریزی در این 

بستگی باشد به دنیا پیر را.حضرت در ادامه تر است ؛ بیشتر دل گوید: ریشه ی نخل كهنسال از جوان افزون باره می

می فرمایند: می بینم كه چهره در چهره آخرت دارم درست بر عکس دنیا، انسان هر چه به آخر عمر می رسد 

فرمایند:  باید درک كندكه آخرت به او نزدیک می شود، به این مطلب حضرت در جای دیگر اشاره می كنند ومی

 یک گام به سوی مرگ بر می دارد.با هر نفسی كه انسان می كشد

بِما وَرائى، غَیْرَ اَنِّى حَیْثُ تَفَرَّدَ بى دُونَ هُمُومِ النِّاسِ هَمُّ  ما یَزَعُنى عَنْ ذِکْرِ مَنْ سِواىَ وَ االِْهْتِمامِ"

فرمایند: آنچه كه مرا از مشغول شدن به دیگران باز داشته است؛پشت كردن به دنیا و  حضرت می ."نَفْسى

استقبال از آخرت است و آن چیزی كه مرا از همّ مردم بازداشته است) با این كه خیلی مهم است( نزدیک شدن 
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ش های نفسانی جدا شوم و مرگ است،تفکر كردن روی این امر باعث شد كه من از دیگران غافل باشم و از خواه

ایم ،  به آنها نپردازم و به فکر خودم باشم چرا كه نفس ما را دچار غفلت كرده و از موطن اصلی غافل مانده

 دانید كه بزرگترین غم اولیای خدا بعد از غم فراغ و جدایی از نیستانی است كه مولوی می گوید: می

 وز جدایی ها شکایت می كند    بشنو از نی چون حکایت می كند                

 از نیستان تا مرا ببریده اند                از نفیرش مرد وزن نالیده اند            

در دعا ها خیلی این نفیر جدایی را می شنویم و اولیاء بعد از این غم ، همّ و غمشان نجات مردم است، حضرت 

است ولی یک امر مهمی دارم كه باید به آن بپردازم. كسی كه  فرمایند: با این كه همّ مردم برایم خیلی مهم می

گونه وصیت می كند اینگونه هم وصیتش موثر است، به همین دلیل است كه فرمودند: تفکر بهترین عبادت  این

 است كسی كه دائما به یاد مرگ است قدم بر نمی دارد اال اینکه به درستی باشد و به خطا نرود.

فَاَفضَی بِی اِلی جدَّ الیکُونُ فِیهِ لَعِبٌ و   وَ صَرَّحَ لى مَحْضُ اَمْرى، وَ صَرَفَنى عَنْ هَواىَ ىفَصَدَقَنى رَأْی" 

فرمایند: این اندیشیدن باعث شد كه حقیقت كارم برایم تصریح شود و  ودر ادامه می ."صِدْقٍ لَایَشُوبُهُ کَذِبٌ

وَ صَرَفَنى عَنْ "در همه حال وصی نفس خود باشد.صدق محض گردد . به تعبیر امیر المومنین انسان باید 

وهمین اندیشیدنم باعث شد كه من از خواهش های نفسم منصرف شوم . اندیشیدن انسان را به خود "هَواىَ

کفاء بالموت  "آورد به همین دلیل گفته اند كه اندیشیدن افضل عبادات است چنان كه حضرت می فرمایند: می

ترین موعظه گر در درون انسان یاد  ی است كه كه برای مرگ موعظه گر باشد، عالییعنی یاد مرگ كاف"واعظه

قیامت و معاد ومرگ است، كسی كه دائماً به یاد مرگ و یاد رفتن است اصالً قدم برنمی دارد اال این كه به فکر 

این است كه حقیقت را  قیامت باشد و خطا یی از او سر نمی زند. اینکه اولیاء خدا زشتی گناه را می بینند برای

هرچه انسان به  "وَ صَرَّحَ لى مَحْضُ اَمْرى"روشن می بینند و اهل تفکر هستند، حضرت در ادامه می فرمایند: 

و كردار و گفتارش ظهور پیدا می كند،این هارا به   شود بیشتر این صداقت در حال تر می آن ذوات قدسی نزدیک

این عوامل باعث شد كه مرا " فَاَفْضى بِى اِلى جِدٍّ ال یَکُونُ فیهِ لَعِبٌ "د. ان عنوان علت نوشتن نامه مطرح كرده

وارد یک امر جدی بکنند كه در آن شوخی و لعبی نیست.خیلی نکته مهم و قابل توجهی را حضرت می فرمایند 

ه گرفته ایم، ایم گرفتار لعب هستیم و عالم و عمرمان را به بازیچ كه چون ما انسان ها وارد این جد نشده

اندیشیدن در امر مرگ و معاد باعث می شود كه انسان واقعیت وحقیقت و جدیت مطلب را درک كند؛ و دست از 

، ما "و ما کنِّا العبین"بازیگری بردارد زیرا اگر واقعاً در ربوبیت الهی بحث بازیگری بود این آیه نمی آمد كه :

فکر كردید بیهوده به این  ،"افحسبتم انِّ ما خلقنا کنِّا عبثا"م، خواهیم شما را تربیت كنی بازیگر نبودیم ما می

عالم آمده اید؟در زندگی یک مسیری است كه باید با اندیشه و نه از سر بازیچه طی شود ، فاجعه آنجاست كه 

 جوان عمرش ، ازدواجش ، همسرداریش و تربیت فرزند را به بازیچه گرفته كه واقعاً می تواند جدی تلقی شود و

لحظه لحظه اش به حساب آن طرف گذاشته شود همه را به شوخی می گذراند حتی سر كالس نشستن، درس 

كند كسی می تواند در تربیت فرزند، با فرزندش  خواندن و ... ، شوخی به این معنا كه روی آن حسابی باز نمی
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بکند به خاطر رفع نیاز دیگران از بازی كند ولی آن امر جد را در نظر داشته باشد در كنار همسرش ، همسرداری 

خودش بگذرد اما در واقع كار جد انجام دهد، همه این ها معامله ای با خدا باشد و این جز با اندیشیدن در امر 

معاد و آنچه به ما تعلیم دادند میسر نیست، قطعاً فقط با اندیشه است كه من وارد جدی شده ام كه شوخی بردار 

، و وارد یک صدقی بشوم و قضیه آن قدر روشن برای ما باز شود كه بشود "وبُةُ کَذِبٌوَ صِدْق الیَشُ"نیست. 

فرمایند: آمیختگی صدق و كذب  صدق محض. حضرت در نهج البالغه وقتی می خواهند فتنه را توضیح دهند می

مردم است كه باعث می شود فتنه انگیزی شروع شود در واقع كذبی است كه جامه ی صدق پوشیده و چون 

تشخیص نمی دهند گرفتار فتنه می شوند و اكثر فتنه گری ها زیر سایه همین قضیه است و از جهالت مردم 

سوء استفاده می شود گاهی ما به نوعی گرفتار همین فتنه های روزگار هستیم ،اگر آن صدق آشکار نشود انسان 

ست كه حضرت برای فرزندشان برشمردند . مورد دردهایی ا 04گرفتار این فتنه می شود و این دام و غرور در 

كند. در ادامه  اینجاست كه انسان تاجر غرور می شود به خاطر اینکه انسان در واقع به جای طال مس معامله می

تو را بعض خود یافتم بلکه همه ی خود یافتم ، تو همه ."وَ وَجَدْتُکَ بَعْضى، بَلْ وَجَدْتُکَ کُلِّى": می فرمایند

ی . درابیات عرب داریم كه كسی كه می خواهد جگر خود را بر زمین ببیند در زمین راه برود و هستی علی هست

راه رفتن فرزند خود را ببیند . امام حسن )ع(فقط می تواند خالصه امام ) ع( باشد یعنی هستی او باشد این نامه 

تمام شبهه هایی را كه راجع به  قطعاً خطابش به امام حسن مجتبی )ع(است، این جمله به تنهایی قادر است كه

خواستند شبهه انگیزی كنند پاسخ داده شده است،  این نامه در نهج البالغه توسط معاندان و مغرضان كه می

خیلی ها اعتقادشان این است كه این نامه به جناب محمدبن حنفیه داده شده حال آنکه اگر اینطور بود این 

ند و نشان می دهد كه جز امام حسن مجتبی الیق این نامه نیست جز جمله به تنهایی این شبهه را رد می ك

زاده زهرای اطهر قابلیت این جمله را ندارد. درست است كه محمدبن حنفیه آدم بزرگی هستند و متاسفانه 

 هایی به ایشان شده و می شود و حقشان ادا نمی شود،.  اهانت

اىازخود،بلکه تمام وجودخود یافتم،  پارهورامن ت"لَوْ اَصابَکَ  حَتِّى کَاَنَّ شَیْئاً"وقتی حضرت می فرمایند:    

واگر چیزی به تو اصابت كند گویا به من رسیده است اگر چیزی تو را آزار بدهد چنان كه اگررنجی به تورسد

گویا مرا آزار داده است و این را ما در تعبیرهای معصومین)علیهم السالم( نسبت به همدیگر می بینیم وقتی ما 

ری و ساری است. رویم فرمودند گویا زیارت همه امامان را كرده ای و همه بركاتشان جا به زیارت یک امام می

اینجا به این معناست همه هستی حضرت علی)علیه السالم(در وجود امام حسن )علیه السالم( خالصه شده است. 

اما جمله دوم فقط مربوط به این دو ذات مقدس و معصومین است یعنی فقط امام می تواند به امام بگوید كه 

ی دهد كه قطعا این نامه خطابش به امام حسن خالصه علی باشد، یعنی تو هستی علی هستی. این نشان م

 شود.  مجتبی است. اینجاست كه آن تعبیر كلّهم نور الواحد تعبیر می

ما  ،"روحنا واحد خللنا بدنا"، معشوق من من است و من معشوق خود "انا من اهوی و من اهوی انا " 

ی است من، ما یکی بودیم اندر دو بدن، در روح واحد هستیم در دو بدن یا به تعبیر شاعر كه من كیم لیلی و لیل
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حقیقت یک روح در دو بدن است. در واقع تعابیر پیامبر را كه در مورد حضرت علی)علیه السالم( فرمودند را نیز 

و می فرمایند: " یا علی انت وصی و ما وصیک، لحمک لحمی و دمک دمی"فرماید : كند آنجاكه می معنا می

تا آنجا كه اگر مرگ به تو برسد گویا به من رسیده یعنی مرگ تو مرگ علی  "وْ اَتاکَ اَتانىوَ کَاَنَّ الْمَوْتَ لَ"

مُسْتَظْهِراً تابی فَکَتَبْتُ اِلَیْکَ کِ"است واین را در مورد همه اهل بیت می توان تعبیر كرد، بعد می فر مایند كه :

چه باقی  " اِنْ اَنَا بَقیتُ لَکَ اَوْ فَنـیـتُ "ید،پس من برایتان نامه ای می نویسم كه با آن پشت گرم باش ،"بِهِ

 بمانم و چه بروم . 

این نامه برای همه ماست و این وصیت از آن همه ماست از آنجا كه می فرمایند من پدر امتم ، تا قیام قیامت 

ت هست مثالً این نامه برای عموم مردم كارساز است و باید به آن عمل شود و این باز در تعبیرهای دیگر حضر

تان، ملزم  ،نگاه كنید به خاندان پیامبران"انظروا اهل بیت نبیّکم"فرمایند: درخطبه دوم حضرت دارندكه می

باشید به جهتی كه آنها دارند حركت می كنند پایتان را جای پای آنها بگذارید از آنها پیروی كنید یعنی اینکه از 

بودیم، حضرت فرمودند در هر حال این راه گشاست و روح مقدس این پس كسی توجیه ندارد كه ما راه را بلد ن

امیرالمومنین حامی هر كسی است كه این نامه را به دست بگیرد و بخواهد به آن عمل كند پس همیشه تا 

 قیامت برای ما كاربرد دارد. 

جمله ای گفته آغاز وصیت از اینجاست و در واقع در بحث بدیع برائت استحالل وجود دارد یعنی اینکه یک 

شود كه تمام ما بعد خود را یک جا به ما نشان دهد و این جمله از همان جمله هاست جمله ای كه نه تنها اینجا 

فَاِنِّى اُوصیکَ بِتَقْوَى اللِّهِ ـ اَىْ بُنَىَّ ـ وَ لُزُومِ اَمْرِهِ، وَ  "بلکه دین و قرآن و والیت محورش همین است: 

، ، وَ االِْعْتِصامِ بِحَبْلِهِ، وَ اَىُّ سَبَب اَوْثَقُ مِنْ سَبَب بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللِّهِ اِنْ اَنْتَ اَخَذْتَ بِهِ؟! بِذِکْرِهِ عِمارَةِ قَلْبِک

ای پسر عزیزم تو را به تقوای الهی و اطاعت پروردگار سفارش می كنم. تقوا درجات و مراتب و مراحل دارد ،تقوا 

ال تقوا پرهیزهم معنی می شود كه این دو با هم متفاوت است. در قرآن دو به معنای خویشتن داری است و معمو

توانید،  تقوا پیشه كنید آن گونه كه می"اتقو اهلل مااستطعتم"گونه تقوا از انسان خواسته شده، یک جا فرمودند:

تقوا پیشه كنید آن طور كه شایسته تقواست این دو خیلی با هم  ،"اتقواهلل حقِّ تقاته"فرمایند : جای دیگر می

فرق می كنند اولی در واقع مراحل طولی تقواست كه از خویشتن داری از شرک شروع می كنیم تا آنجا كه اوج 

یعنی هر "حق تقاته"اما "مااستطعتم"بینیم آن می شود تقوای تقوای طولی است تا جایی كه جز خدا نمی

مراحل عمقی دارد كه رسیدن به آن عمق همان حق تقاته است كه انشاء اهلل خدا قسم تمان كند به  كدام از این

 آن عمق دست پیدا كنیم.

توان  است، یعنی انسان خودش را حفظ كند و نگه دارد، تشبیه به سپر هم می "وقی و وقایه"تقوا از كلمه     

،از جسم مهم تر روح و جان ما است كه باید مراقبت كرد كه از حمله و ضربه شمشیر دشمن جلوگیری می كند

بیشتری كنیم تا سالم بماند و در مسیر خود حركت كند. انسان برخالف حیوانات برای حركت در مسیر صحیح 
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باید تربیت شود و با اراده و تصمیم خود، راه خوب و بد را بشناسد و تشخیص دهد و در نهایت انتخاب كند كه یا 

و یا به اسفل السافلین برسد، انسان استعداد به افالک رسیدن ، به علم طبیعت فرمان دادن، طال  به اعلی علیین

كردن خاک، از روی دریا و آب عبوركردن را دارد و اگر روی این استعدادهای خود كار نکند و در مسیر انسانیت 

بتواند خودش را از خطر سقوط  قدم نزند و سقوط كند از امکانات خود استفاده نکرده است. یعنی اگرهر كس

 نجات دهد،  وقایه و خود نگه داری این امر ممکن خواهد بود. 

اگر بخواهیم از همه نعمت های الهی صد در صد استفاده بکنیم باید تقوا داشته باشیم، تقوا باید ملکه شود، 

ه ی كاغذ سفید است و هنوز علمای اخالق این گونه مثال می زنند كه انسان در بدو تولد روحش مانند یک صفح

هویت و شخصیت اصلی را پیدا نکرده است. خود انسان باید بر این صفحه سفید نقاشی كند و این به دست خود 

اوست كه چهره ی زیبایی بر آن نقاشی كند و یا یک چهره ی زشتی را بکشد، این لوح و قلم را خداوند در نهاد 

ی توانیم روح خودمان را درست و یا نادرست بسازیم. مرحوم عالمه هر كسی نهاده است و خود ما هستیم كه م

مجلسی می فرمایند: تقوا این است كه آدمی باید خیلی مواظب خودش باشد و نفس را از خواهش های نفسانی و 

ازچیزی كه آخرتش را خراب می كند حفظ كند ، مومن واقعی كسی است كه از مرز استفاده تجاوز نمی كند 

كنند كه انسان برای سفر باید زاد و توشه داشته باشد، هرچه سفر طوالنی تر باشد بار  همین نامه بیان میامام در 

هم باید بیشتر می شود، با آمادگی و بار بیشتر در این سفر گام برداری موفق تر هستی، مهم ترین توشه، تقوا 

 است. امام می فرمایند: تقوا سه مرحله دارد:

( برای به دست آوردن تقوا باید یک عن العذاب المخلد بتصحیح العقاعد االیمانیهوقایه النفس ) اول

سری اعتقادات و باورهای صحیح داشته باشیم، نسبت به مبدا و معاد، نسبت به زندگی و دیگر مسائل اعتقادی، 

د در رسیدن به این انسان با شناخت مسائل خداشناسی به دنیایی از باور ها و اعتقادات می رسد و ائمه می توانن

 راه ما را كمک كنند.

عمل به رساله عملیه التجنب من کل ما یعصم عن فعل او ترک و هو المعروف عند اهل الشرع( دوم) 

است. مثالً فالن معامله حرام است، فالن ازدواج صحیح نیست و فالن معامله ربوی است و ... تمام این مطالب را 

 آن ها را بشناسیم تا از حد و حدود تجاوز نکنیم. شارع مقدس بیان كرده است باید 

مهم ترین مسئله این است كه قلب ما باید در مرتبه ای  التوقی عن کل ما یشتغل القلب عن الحق() سوم

(، القلب حرم اهللاز اوج باشد و غیر خدا در آن جای نگیرد؛ توجه قلبی چه در عبادات و چه در غیر عبادات، )

ست پس نباید در حرم خدا، غیر خدا وارد شود، باید انسان از حالت غشیگری بیرون قلب انسان حرم خدا

بیاید.این سه مرحله ، ملکه تقوا را در انسان ایجاد می كنند و با ایجاد این ملکه نه تنها انجام فرائض و عبادات 

له ی عشق می رسد. سخت نمی شود، بلکه جاذبه هم پیدا می كند و از حالت تکلیف بیرون می آید و به مرح

پس تقوا مصونیت است یعنی این كه انسان خودش را حفظ می كند نه محدودیت، پناهگاه و زندان محدودیت 

دارند و هر دو در مانعیت مشترک است اما پناهگاه انسان را از خطرها حفظ می كند، ولی زندان جلوی رشد 
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نسان با حصن و حصاری كه برای خودش مهیا می كند انسان را می گیرد تقوا هم به مانند پناهگاه است یعنی ا

مصون می ماند، در نهج البالغه در مورد تقوا مطالبی آمده و راه ایجاد تقوا بیان شده است ؛ امام )علیه السالم( در 

لْعِبَرُعَمّا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ ذِمَّتى بِما اَقُولُ رَهینَةٌ، وَ اَنَا بِهِ زَعیمٌ. اِنَّ مَنْ صَرَّحَتْ لَهُ امی فرمایند: ) 06خطبه ی 

مَنْ صَرَّحَتْ لَهُ الْعِبَرُعَمّا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ » حضرت می فرمایند: (.الْمَثُالتِ حَجَزَتْهُ التَّقْوى عَنْ تَقَحُّمِ الشُّبُهاتِ

گناه زیاد دارد وقتی یعنی این كه انسان در مقابلش و سر راهش جاذبه های شیطانی و دعوت های به « الْمَثُالتِ

 به آنها می رسد باید از ظواهر بگذرد تا از هدف اصلی باز نماند و بد عاقبت نشود.

به عبرت ها توجه كند تا دچار و گرفتار لغزش نشود و نیز از جاذبه های كاذب بگذرد،  (مَنْ صَرَّحَتْ لَهُ الْعِبَرُ)

حَجَزَتْهُ »و را كمک می كند و از افتادن نگه می دارد.در این صورت نیروی تقوا در مسائلی كه شبه ناک است ا

عَلَیْها اَهْلُها، وَ  ااَل وَ اِنَّ التَّقْوى مَطایا ذُلُلٌ حُمِلَ »باز در همین نامه آمده كه: . التَّقْوى عَنْ تَقَحُّمِ الشُّبُهاتِ

كنند به یک اسبی كه زمام و افسار آن دست انسان  امام تقوا را تشبیه می «اُعْطُوا اَزِمَّتَها فَاَوْرَدَتْهُمُ الْجَنَّةَ

است، تمام اختیار را در دست دارد تا سالم به مقصد برسد و برعکس نبود تقوا به مانند اسب سر كشی است كه 

فرمایند:  امام می002ای ندارد ونیز درخطبه  تواند آن را نگه دارد وهیچ زمام و دهنه تربیتی نداشته وهیچ چیز نمی

انسان متقی نیازی به مراقب ندارد و ملکه تقوا خودش نگه دارنده «  لتقوی اهلل همت اولیاء اهلل مخارمان ا» 

( خوف از خدا در دل او والزمت قلوبهم مخاف اهللاست، تقوای الهی، اولیای الهی را از گناهان حفظ می كند. )

اجازه ورود گناه به دلش را نمی دهد به طوری كه در اعمال و شب زنده داری ها نیاز نیست كه كسی آن ها ر ا 

فان التقوی فی الیوم الحرض و الجنه و فی قد الطریق الی :» می فرماید  035مجبور كند، و نیز در خطبه 

» می فرماید:027ت و هم طریقی به سوی بهشت است، در خطبه یعنی این كه تقوا هم نگه دارنده اس« الجنه

بندگان خدا بدانید که تقوا یک  قله ی محکمی است که هر کس وارد آن شود در امن و امان خواهد 

بود اما فجور و بی بند و باری طوری است که هیچ کس از آن در امان نیست و هیچ حفاظت و صیانتی 

 «ه ی تقوا از نیش و گزند خطایا حفظ می شود.برای اهلش نیست وتنها به وسیل

احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده و قو بالیقین و نوره "امام پس از تاكید بر تقوا می فرمایند :

بالحکمه وذهلل بذکر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنیا و حضره صوله الدهر و فحشه قلب الیالی و 

ماضی و ذکره بما اصاب بل کان قبلک من االولین والسر فی دیارهم و االیام فاعرض علیه اخبار ال

 "آثارهم 

گردد. آنکه  كسی كه راهنما و راهبر نداشته باشد گمراه و هالک می"هلک من لیس له حکیم یرشده"

بخواهد بدون كمک و راهنما پا در راه بگذارد مجبور است خود مسائل را تجربه كند و این امر مستلزم صرف 

ان زیادی است كه با عمركوتاه ما سازگار نیست. به همین جهت خداوند چگونگی مسیر راه و تمام جزئیات آن زم

-را توسط پیامبران و اولیاء در اختیار انسان قرار داده، تا بتوان با سرعت و بدون خطا حركت كرد.امیرمومنان 
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فرماید:كانون وجود انسان كه مركز سعادت و  ان مینیز در این نامه راهبردهایی را در این زمینه بی -علیه السالم

شقاوت، محل تصمیم و اراده و نیز مركز فرماندهی اعمال است، قلب اوست. از طرفی هوای نفس و خدعه های 

شیطانی ما را به ورطه نابودی سوق می دهند. یکی از زیباترین گزینه های حکمت و فلسفه ی خلقت خداوند 

ماند و  گرفت، دیگر جایی برای رشد نمی     بیعت است. اگر همه چیز در یک مسیر قرار میتضاد در وجود ما و در ط

 ارزش انسان به تالش او برای دست یافتن به راه صحیح است كه اگر از آن باز بماند هالک خواهد شد.

انتخاب با خود انسان یعنی "انا هدیناه السبیل اما شاكرا و اما كفوراهمانطور که در قرآن اشاره شده است: "

های  زند. ایمان در برابر جاذبه است. اراده قوی برای انتخاب یکی از دو راه رشد و سقوط، اصل حركت را رقم می

توان در برابر لذات ظاهری خود را كنترل كرده و  دهد كه می نگهداری می شیطانی به ما قدرت مقاومت و خود

ها قدم گذاشت اما كسانی كه خواهان رفاه و شهوت  ام مشکالت و سختیقاطعانه از آن گذشت و در راه خدا با تم

كنند كه در اثر وابسته نبودن به خدا و ضعف نفس، ندانستن مقام انسانی و نشناختن خود  آنی هستند، سقوط می

به  خطاب30شوند.امام در نامه آید و در نهایت ابزار دست دیگران و وسیله كامجویی آنها می این حالت پیش می

امام حسن مجتبی علیه السالم می فرمایند: فرزندم دل و قلب و جانت را با موعظه زنده كن و با زهد 

بمیران.حضرت در این جمله به این مطلب اشاره دارند كه ممکن است قلب از نظر حیوانی زنده اما از نظر انسانی 

د هم مردن باشد حتی در شکل مدرن مرده باشد. اگر هدف زندگی خوردن و خفتن و گشتن و لذت بردن و بع

شود قلب در فضای انسانی بتپد، توجه به موعظه  آن، یک زندگی حیوانی خواهد بود. یکی از راههایی كه باعث می

و هدایت انسان است و نیز یکی از راه های حفاظت و  است. موعظه یکی از مسائل مهم در تربیت و سعادت

موعظه با قوط نمودن و از حیز انتفاع خارج شدن توجه به موعظه است.صیانت از دام شیطان و هوای نفس و س

موعظه در لغت به معنای یادآوری كردن است. حکمت، باعقل و موعظه ، با دل و حکمت چه فرقی دارد؟ 

عاطفه سر و كار دارد. یکی از نعمت های بزرگ الهی در وجود انسان دل است و عواطف كه در قلب جای دارند و 

زنند و نقش عاطفه در پذیرش و انجام  ر راه خیر كمک كار هستند. عواطف حجاب غرور را كنار میبسیار د

توان یاد  كارهای بزرگ بارز است. در واقع حکمت و علم به ما یاد می دهند و چراغ هستندكه با چشم بسته نمی

 22خطبه و 36ت است. در كند و به معنای كمک به باز كردن چشم و رفع غفل گرفت، اما موعظه یادآوری می

نامه از نهج البالغه مطالبی در مورد موعظه آمده است. یعنی امام علی علیه السالم از راه بیداری عواطف و از راه 

خواهند به یافته های عقلی و استدالل علمی توجه بدهند.عناصر موعظه موارد مثبت و منفی  نفوذ در دلها می

 یز از دنیا و تجمل پرستی و... را در برمی گیرد.مانند تقوا، توكل و .... و یاپره

كسی كه از درون خودش واعظی داشته باشد؛  "ومن کان له من نفسه واعظ کان علیه من اهلل حافظ"

كند. هر كس برای خودش بهترین موعظه گر است به همین جهت امام جماعت در نماز  خداوند او را كمک می

البته هنر موعظه گر این است كه سخنش به  كند. طبه ها سفارش به تقوا میجمعه عالوه بر دیگران خود را در خ

گونه ای باشد كه مخاطب، آن را با تمام وجود بپذیرد و موعظه شونده هم باید خودش این آمادگی و حالت 
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ن پذیرش را برای خود ایجاد كند. یکی از موانع مهم عدم پذیرش موعظه روحیه تکبر است. مانند آنکه در زما

 دهد. داند و گوش فرا نمی كند تمام این مطالب را می موعظه فکر می

در این بخش موانع پذیرش و "و اعدوا له قبل نزوله فان الغایه القیامه و کفی بذلک واعظا لمن عقل"

 تأثیر موعظه را یادآور می شوند. انسان باید توجه كند كه در قیامت باید پاسخگو باشد و دقت در این امر برای

رفتم. تمام این  كند ای كاش خاک بودم و به زمین فرو می كند. در اینجاست كه آرزو می توجه به وعظ كفایت می

توجهات برای كسی است كه عقلش را به كار گرفته باشد، زیرا عقل نیروی الهی است در وجود انسان كه سبب 

 شود. ثواب و جذب منفعت می

كنند خود آگاهی بر گناه خود  تمام كسانی كه گناه می "ی معاذیرهبل االنسان علی نفسه بصیره و لو الق"

شود. اما آدم عاقل از  زند و مرتکب گناه می دارند اما بر اساس توهمات، القائات شیطانی خود را به بی خیالی می

گردد. در حقیقت یکی از موانعی كه سبب عدم  كند و براساس عقل، موعظه پذیر می این توهمات دوری می

 شود تعطیل كردن عقل است. ذیرش موعظه میپ

دومین مانع برای پذیرش موعظه غفلت است. بسیاری از "بینکم و بین الموعظه حجاب من الغره"

موضوعات تماشایی مانند تابلوها، توجهات بی هدف به اطراف، تمركز نداشتن بر افعال سبب غفلت است. باید از 

 مواضع غفلت دوری نمود.

سومین مانع عدم پذیرش موعظه تمرد است، كه برخاسته از "باذنه عن سمع المواعظ وقرا او متمردا کان"

تکبر، تفرعن، خود خواهی و خودپسندی است. نتیجه اینکه از كسانی بود كه در قلبش به روی موعظه بسته بود 

 "ادت محروم گردید.چون كالم پیامبر را رد كرد و عاقبت هم در برابر حضرت علی علیه السالم ایستاد و از سع

من غیرها ال زاجر و ال 0واعلموا انه من لم یعن علی نفسه حتی یکون له منها واعظ و زاجر لم یکن له 

همه انسانها هم خودشان به موعظه نیاز دارند و هم باید برای دیگران موعظه گر باشند و به طور مستمر  "واعظ

 این روش را ادامه دهد، تا روح متربی منعطف شود، زیرا مسئله تربیت نیاز به تکرار و تمرین دارد. 

و با زهد بمیران. بکارگیری  شود. پس قلبت را با موعظه زنده كن تکرار باعث اثر گذاری و رسوخ در قلب می

افعال مخالف یک نوع تمثیل و كنایه و استعاره است، یعنی باید قلب را در جنبه های مثبت پرورش داد و در 

برابر جنبه های منفی آنرا مراقبت كرد. باید تعادل را در زندگی در تمام مراتب مورد توجه قرار داد. میراندن قلب 

ن. انسانی كه دارای زهد است مانند اسب مسابقه در همه كارهای خود توجه و دقت با زهد یعنی مقابله با طغیا

 دارد یعنی قدرت، امکانات و نیروی او در حد باالست اما از پرخوری و بیکاری و كسالت برحذر است.

                                        
 2نهج البالغه / خطبه   9
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ین و اعرض علیه اخبار الماض"در ادامه امام با تاكید بر اهمیت عبرت آموزی از تاریخ گذشتگان می فرمایند:

توجه به سرگذشت افراد نیکوكار و بدكردار "ذکره بما اصاب من قبلک من االولین وسر فی دیارهم وآثارهم

 كند و نتیجه سرنوشت آنان مسائل را برای انسان عینی و ملموس می

بر خود فرمایند مبنی بر اینکه اخبار گذشتگان را  امام علی علیه السالم به این نکته مهم در این نامه اشاره می

عرضه كن. هركس بخواهد راه موفقیت را برود باید از زندگی گذشتگان عبرت بگیرد و برای عبرت گرفتن باید از 

 تاریخ آنان اطالع داشته باشد. 

كنید توجه  نکته مهم در مطالعه تاریخ گذشتگان، تذكر است وقتی فیلم زندگی حضرت یوسف را مشاهده می

 به این مقام رسید؟ اوج عظمت و ارزش این داستان در چه چیز است؟  داشته باشید كه چرا حضرت یوسف

امام در خطبه قاصعه و نیز در موارد فراوان دیگر به زندگی و تاریخ گذشتگان اشاره دارند، اقوامی كه به سخنان 

ظه غفلت، به پیامبران عمل كردند و در زندگی به اوج رسیدند وگاه همان اقوام در اثر كوتاهی كردند، و یا یک لح

 تباهی گرفتار شدند.

حضرت به فرزندشان سفارش می كنند كه ابتدا زمانی را برای مطالعه در زندگی پیشینیان قرار بده، سپس از 

ای كه سبب سقوط و یا اوج گرفتن آنها شد پند بگیر و همچنین در زمین خدا سیر كن و از نزدیک آثار  آن نکته

 ار امت های گذشته بسیار تاثیر گذارتر از شنیدن كارهای آنهاست. آنان را مشاهده كن زیرا دیدن آث

وتدبروا احوال الماضین من المومنین قبلکم کیف کانوا فی حال تمحیص و البالء....حتی اذا رای اهلل "

سبحانه جد الصبر منهم علی االذی فی محبته..... جعل لهم من مضایق البالء فرجا، فابد لهم عز مکان 

شوید كه وقتی آنها در برابر ظلم، مقاومت  با تدبر در زندگی اقوام گذشته متوجه می "ا ملوکا حکاماالذل فصارو

و ایستادگی كردند خداوند برایشان فرج و گشایش فرستاد وآنها را از ذلت به عزت و از خوف به امنیت رساند و از 

فانظروا کیف کانوا حیث کانت "فرمایند: فرماندهان و پیشوایان قرارشان داد.و نیز در همین خطبه اشاره می 

 "االمالء مجتعمه و االهواء موتلفه والقلوب معتدله و االیدی مترادفه و السیوف متناصره والبصائر نافذه

یکی از كلیدهای موفقیت اتحاد و اتفاق در جامعه است اگر مردم یک جامعه با هم متحد و موتلف باشند این  

ین مسئله یکی از نوامیس طبیعت است. وقتی مردم اختالفات را كنار گذاشته و در جامعه شکست ناپذیر است و ا

مشتركات یکدل شوند، و با وجود اختالف سلیقه و آراء، روحیه همکاری و هماهنگی حفظ شود، دستها با هم 

و البته با یکی شده و قدرت واحد باشند، به یک سو حركت كنند و نیز شمشیرها با هم باشند نه رو در روی هم! 

دهند و بهتر است  رسد. امام علیه السالم به این نکات توجه می بصیرت هم حركت كنند؛ كار قطعاً به سامان می

كه مربیان نوآموزان خود را توجه به این مسائل بدهند كه صبر و مقاومت چیست و همکاری و همیاری و وحدت 

نتیجه "ی اقطار االرضین و ملوکا علی رقاب العالمینالم یکونوا اربابا ف".چه تأثیراتی را به دنبال دارد

گردند و به قدرت سیاسی، اجتماعی دست پیدا  چنین روحیاتی این است كه آنان حاكمان روی زمین می
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كنند. اینها نمونه ای از سرگذشت اقوام است كه چگونه زندگی می كردند دچار چه سرنوشتی شدند و چه  می

 اصل شد.بهره ها و نتایجی برایشان ح

فانظروا الی ما صاروا الیه فی آخر امورهم حین وقعت الفرقه و تشتت ": حضرت در ادامه می فرمایند

االلفه، واختلفت الکلمه و االفئده،و تشعبوا مختلفین و تفرقوا متحاربین، قد خلع اهلل عنهم لباس 

 "نکم. کرامته و سلبهم غضاره نعمته، و بقی قصص اخبارهم فیکم عبره للمعتبرین م

همین كسانی كه در اثر همدلی و همکاری به اوج رسیدند و فرمانروای دنیا شدند وقتی بینشان اختالف افتاد  

و الفت و دوستی به تشتّت و درگیری و چالش و تنش تبدیل شد و زبان و دلشان از ائتالف افتاد، بین دل و 

در اثر از دست دادن اتحاد، خداوند لباس كرامت را  زبانشان نیز اختالف افتاد و به روی یکدیگر شمشیر كشیدند ،

از آنان برداشت. نه به این معنا كه خداوند نعوذ باهلل بر آنان ظلم كرده باشد زیرا به دلیل رفتار خودشان مستحق 

ذلت شدند و نعمتهایشان را از آنها گرفته شد تا شما از روش آنان عبرت گیرید. در ادامه سرگذشت فرزندان بنی 

)ان اهلل ال یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما فرماید  سرائیل و نتایج رفتار آنان را به جهت عبرت گرفتن بیان میا

البته با توجه به آیات قرآن و كالم ائمه علیهم السالم و جامعه شناسی اسالمی هرگاه قومی به وظایف  بانفسهم(

گردد. وقوع تغییر چه از اوج به فرود و چه  ود باز میخود برگردد و صبر و استقامت پیشه كند، به عزت پیشین خ

 از فرود به اوج در گرو عمل خود ماست.

سپس "فانظر فی ما فعلوا و عن ما انتقلوا، فانک تجدهم قد انتقلوا عن االحبه، و کانک قد عنقریب "

جا رسیدند و دلیل سیر نگاه با بصیرت در افعال خوب و بد اقوام مختلف داشته باشید، كه در كجا بودند و به ك

آنها چه بوده است. بدان كه هیچکس در هیچ زمانی مصون از امتحانات نخواهد بود و همه در معرض این اتفاقات 

 شود. خواهیم بود. نظام آفرینشی كه خداوند ایجاد نموده همسان است و امروزه از آن به تکرار تاریخ تعبیر می

مهم است، منتها با این دقت كه انسان خود را از تاریخ جدا نداند. امام در مسئله تربیت، دیدگاه تاریخ بسیار 

كردند و  السالم در بسیاری از موارد به افرادی كه فقط از باطل دوری كرده اما به حق هم كمک نمی علی علیه

یرا باید راه حق فرمود: تنها دوری از باطل فایده ندارد ز اظهار كسالت و ادعای رسیدگی به خانواده را داشتند، می

را شناخت و در صراط حق قدم زد. اگر با باطل مبارزه نشود و فقط از آن دوری شود در حقیقت هیچ كاری 

 صورت نگرفته است.

در نامه امام به فرزندشان امام حسن علیه السالم ، پیوستگی "فاصلح مثواک و ال تبع آخرتک بدنیاک "

مطالعه، تذكر، سیر در آثار، توجه به در معرض همین مسائل بودن و ارگانیک بین جمالت آن برقرار است. یعنی 

تصمیم برای چگونگی زندگی با زندگی اقوام گذشته در ارتباط است. پس وقتی تاریخ را مطالعه كردی آنگاه به 

اه فکر زندگی و موقعیت خود باش.ما باید جایگاه و موقعیت خود را در این دنیا درست و آباد كنیم و نیز جایگ

 اصلی خود )آخرت( را در همین دنیا آباد كنیم و این رابطه بین دنیا و آخرت اصل مهمی است. 
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داند  یکی از راههای خروج انسان از مسیر حق این است كه آنچه را كه نمی"ودع القول فی ما ال تعرف "

والی از شما پرسیدند از بگوید مثال شهادت به باطل بدهد. انسان باید مواظب زبان و كالم خود باشد. اگر س

ندانستن پاسخ احساس شرمندگی نکنید و پاسخ بیهوده ندهید. از عالمه طباطبایی سوال شد چرا در بعضی 

دانستم. اینگونه سخن گفتن بسیار شجاعت  موارد از تفسیر، چیزی بیان نفرمودید؟ ایشان اعالم داشتند كه نمی

یعنی جهل خود را تبدیل به علم كردن. این مطلب یک اصل  خواهد كه به دنبال آن تحقیق و تفحص باشد. می

مهم اخالقی است در مباحث اخالقی باید تمرین كرد و سیر معنوی انجام داد كه نیاز به مداومت و خودسازی و 

مراقبت دارد. انسان با یک سلسله عملیات علمی، تجربی ضمن مقاومت نفس در برابر خواست های نفسانی و 

داند بر زبان آورد. كسانی كه در جوانی و  تواند كلمه نه را برای آنچه كه نمی با شکستن كبر میشهوانی و نیز 

 توانند خودسازی كنند.  نوجوانی در صدد تهذیب باشند بهتر می

اند در آن اظهار  چیزی را كه از شما نپرسیده "والخطاب فی ما لم تکلف"در فرازی دیگر می فرمایند: 

خواهند در گفتگوها طرف مقابل را اقناع  گویید. روش بسیاری از بزرگان بر این است كه نمیفضل نکنید و پاسخ ن

یابد نه  كند به خضوع دست می كنند. كسی كه علم دین را مطالعه می دانند بیان می كنند و فقط آنچه را كه می

ا ممکن است اینگونه ترجمه برتری جویی. پس اگر از تو سوال نکردند پاسخ دادن را تو بر خود تکلیف نکن و ی

حضرت پس از طرح اند از آن پرسش نکن و برای خودت مشکل درست نکن. كرد كه آنچه را كه از تو نخواسته

كنند : كسی كه بخواهد  در باب شجاعت علمی به تبیین جایگاه دنیا پرداخته و اینچنین مطرح میتوصیه هایی 

راه سعادت برود باید هم به دنیا و هم به آخرت خود توجه داشته باشد، این امر نیاز به وسعت دید و شناخت 

اه و موقعیت خودت را وظیفه داری جایگ فاصلح مثواک و ال تبع آخرتک بدنیاکدارد. حضرت می فرمایند: 

آباد و سرشار كنی و بسازی یعنی آخرتت را به دنیا نفروش. اگر آخرت را به دنیا بفروشید، موقعیت و سعادت 

توان ضمن بهره بردن از نعمات دنیایی آخرت را هم  خود را از دست داده و راه گم كرده اید. حال چگونه می

دست آوردن آخرت است، زیرا خداوند نعمات و لذات را برای  وری صحیح از دنیا خود سبب به حفظ كرد؟بهره 

مومن آفریده است. اگر به مرزبندی ها و چگونگی بهره وری از دنیا توجه شود؛ همه كارهای دنیایی انسان هم 

دهند. ایشان  البالغه این روش را برای ما توضیح می السالم در بخشی از نهج  شود. امام علی علیه عبادت تلقی می

واعلموا عباداهلل ان المتقین ذهبوا به عاجل الدنیا و آجل االخره فشارکوا اهل  "فرمایند: می 27در نامه 

ای بندگان خدا بدانید كه تقوا پیشگان كه در اوج "الدنیا فی دنیاها و لم یشارکوا اهل الدنیا فی آخرتهم

برند با اهل دنیا در دنیایشان  ستفاده میمراحل ایمان هستند هم از نعمت های دنیا و هم از نعمت های آخرت ا

برند مثل داشتن مسکن، مصرف غذا و خوراكی  شریک هستند یعنی مانند اهل دنیا از زندگی و مسائل آن می

مند  های حالل و طیب، خواب و استراحت لذت می برند اما غیر مومن و اهل دنیا كه از راه حرام از نعمات بهره

كند در آخرت با مومن شریک نیست، زیرا قانون شرع  ربا و خمس و زكات را توجه نمیالناس و  شوند و به حق می
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گریزی در مورد فقیر و ثروتمند اهل دنیا فرقی ندارد. منظور از اهل  گذارده اند و این معیار قانون و دین را زیر پا 

 در آخرت شریک نیستند.دنیا كسی است كه اهل گناه و فساد و قانون گریزی است پس اهل دنیا با مومنان 

روح باشند و خود را از لذائذ دنیا محروم كرده باشند و یا به بهانه آخرت  متقین كسانی نیستند كه سرد و بی

 "سکن الدنیا بافضل ما سکن و اکلوها بافضل ما اکلت"كنند زیرا:  گرایی از بدترین نعمت ها استفاده می

امش(می كنند. در این زمینه روایات زیادی در مورد چگونه خوردن، كنند)جالل و با آر متقین در دنیا سکونت می

 چه زمانی خوردن و چه اندازه خوردن وجود دارد. 

فحظوا من الدنیا بما حظی به المترفون و اخذوا منها ما ءاخذه "حضرت در ادامه می فرمایند:

شاد كردن خود و خانواده به فکر  برند و ضمن متقین بسیار از این دنیا بهره و لذت می"الجبابره المتکبرون

دیگران هم هستند.اما مترفین كسانی هستند كه اسراف می كنند به دنبال لذت ظاهری برای خود هستند. اما 

ثم انقلبوا عنها بزاد المبلغ و المتجر "برند. برند و در نهایت در اضطراب و استرس به سر می لذت حقیقی نمی

متقین با سرمایه "ی دنیاهم و تیقنوا انهم جیران اهلل غدا فی آخرتهمالرابح اصابوا لذه زهد الدنیا ف

ای كه با خداوند انجام داده تا مسیر  عظیمی از دنیا می روند آنها با زاد و توشه فراوان و تجارت پر سود در معامله

ن راه جمع كرده كنند. متقین از زهد ورزیدن در همین دنیا لذت می برند، و مالی را كه از ای قیامت حركت می

اند در اختیار دیگری قرار می دهند این باالترین لذت را برایشان دارد. امام علی علیه السالم در همین زمینه 

كنند، در آخرت هم یقین دارند كه همسایه  فرمایند: متقین عالوه بر اینکه در دنیا با شادی و شور زندگی می می

مانند دو كفه ترازو هستند و ما باید از دنیا پلی به آخرت بزنیم و سعی  خداوند هستند. نتیجه اینکه آخرت و دنیا

انما لک من دنیاک ما "فرمایند:  كنیم كفه ترازو را همواره در حال تعادل نگاه داریم. در فراز دیگر نامه نیز می

 باشد. دنیای تو آن زمان سرشار و عالی و به نفع تو خواهد بود كه مقدمه آخرتت "اصلحت به مثواک 

منزل جدید فعموا منزال خصیبا و  انما مثل من خبر الدنیا کمثل قوم ......."در ادامه حضرت می فرمایند: 

جنابا مریئا فحتملوا و اسائت طریق و فراق الصدیق خشونه السفر جشوبه المطعم لیاتوا سعه دارهم و 

ما و ال شیء احب فیه مما منزل قرارهم فلیس یجدون شیء من ذلک عدما و ال ترون نفقه فیه مغر

 "قربهم  من منزلهم 

كنند، در آخرت  كسانی كه در زندگی هدف را آخرت قرار می دهند و محدودیت های معقول را رعایت می

دانند كه در  فرماید: مثل كسانی كه دنیا را شناخته اند، می بسیار به سعادتمند خواهد بود. حضرت در ادامه می

ا رعایت كرد، مرزها را محترم شمرد و هر كاری كه دل خواست بدون توجه انجام نداد؛ دنیا باید محدودیت ها ر

نیز دانستند كه دنیا مسیر آخرت است و باید در منزل دنیا توشه ی دارِ آخرت را فراهم كرد. به همین جهت 

کالت در این فضای كنند تا به دار قرار راه بیابند. از مش پذیرند و سختی ها را تحمل می محدودیت ها را می

 بینند.    گذاری برای آخرت را غرامت و ضرر نمی كنند و سرمایه محدود احساس درد نمی
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اگر انسان با خدا باشد و خداوند را حاضر و ناظر اعمالش بداند قلب و زبانش با هم هماهنگ است و جامعه را 

خود دارای تضاد است، همان تضاد را به در پرتو صداقت اداره می كند. اما منافق بالعکس است چون در وجود 

و ان المنافق یتکلم ": افراد جامعه و اطرافیان خود نیز انتقال می دهد. از این روست كه حضرت می فرمایند 

امام علی علیه السالم برای سخن خود به این كالم رسول خدا "بما علی لسانه ال یدری ماذا له و ماذا علیه

ال یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه و ال یستقیم "( استناد می فرمایند: )صلی اهلل علیه وآله وسلم

شود، مگر آنکه قلب او به مسیر مستقیم برود و قلب او  ایمان كسی مستقیم نمی:  "قلبه حتی یستقیم لسانه

زبان بود و شود تا زبانش مستقیم شود. پس رابطه زبان و قلب با ایمان در این است كه باید مراقب  مستقیم نمی

كند، مواظبت بر قلب خود دارد كه محصول آن ایمان است. اگر ایمان قلبی  كسی كه زبان خود را مراقبت می

باشد زبان نیز حکایت گر حقایق قلب می شود، سخنان فرد با توجه به اعتقادات قلبی به نفع مردم خواهد بود، 

شد دائم در حال ازدیاد ایمان صاحبش است.پس مومن دائم رود. زبانی كه اینگونه با زبانش در راه خیر به كار می

در حال ازدیاد ایمان است، زیرا هم اعتقادات قلبی و علمی اش را باال می برد و هم بر اساس اعتقاد قلبی سخنش 

را ارتقا می دهد. بنابراین ازدیاد ایمان در گرو صحت قلب است كه آن هم از راه علم و حکمت و آگاهی میسر 

بود و نتیجه آن در سخن گفتن و عمل فرد هویداست. همانطور كه می دانیم كنترل زبان و سخن گفتن  خواهد

در اختیار ماست، در حالیکه قلب و روح در تصرف ما نیست . بنابراین با توجه به اینکه زبان در اختیار فرد است 

 از این طریق می تواند ایمان را تقویت نماید.

لق اهلل تعالی و هو نقی الراحه من دماء المسلمین و اموالهم سلیم اللسان فمن استطاع منکم ان ت"

 فرماید: امام پس ازبیان مقدمه و استناد به كالم رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( می"من اعراضهم فلیقع

عراض و آبروی خواهد خدا را مالقات كند درحالیکه دستش از اموال و جان مسلمین و نیز زبانش از ا اگركسی می

ای برای خونریزی بین  تواند وارد عمل شود. نتیجه این كه زبان و سخن بی جا و باطل وسیله آنها پاک باشد می

شود و برای جلوگیری از این مشکل باید زبان را حفظ كرد تا  مسلمانان و سبب از بین رفتن جان و مال آنها می

 نگیرد و محفوظ بماند.آبرو و مال و جان مسلمانان در معرض خطر قرار 

فرمایند: مسئله مزاح وشوخی و مطایبه در بین مردم و مومنین هیچ  نامه درباره مفاسد زبان می 64در فراز

مشکل و مانعی ندارد اما همین شوخی اگر تبدیل به حالت دلقک بازی و مسخره كردن و عیبجویی دیگران و 

ت؛ زیرا مزاح و مطایبه دارای مرز شود كه مورد نهی اس منجر به وقت گذرانی شود جنبه های منفی آن تقویت می

استفاده كرده اند منظور خنده بی جا ست كه از مسیر عقل و اخالق دور  مضحکاست. این كه حضرت از كلمه 

بپرهیز از این كه  "و ان حکیت ذلک عن غیرکمضحکا و ایاک ان تذکر من الکالم ما یکون "می شود.

(. پیامبراكرم)صلی اهلل بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه)المومن حرفت مضحک باشد. در روایات داریم كه

داد، اما  علیه( همیشه تبسم بر لب داشتند و چهره ایشان همیشه بشّاش بود و شادی را به بینندگان انتقال می
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باید توجه داشت كه حالت ضحک و مسخرگی در شأن مومن نیست. حتی انسان نباید نقل قول مضحک را از 

 ، زیرا نقل سخنان ناشایست نیز در شأن و شخصیت انسانی نیست. دیگران بیان نماید

حضرت پس از سفارش به هماهنگی میان قلب و زبان  مومن و دوری از نفاق می فرمایند: و قال علیه السالم: 

آدمی برای  "وامسک عن طریق اذا خفت ضاللته  فانِّ الکفّ عند حیرت ضالله خیر من رکوب االهوار"

صحیح زندگی با این عمر كوتاه و درک اندک به مربی و راهنما نیاز دارد، حتی از كوچکترین پیدا كردن راه 

موارد و ساده ترین امور و مسائل هر روزه و مسائل اجتماعی و سیاسی و غیره نمی تواند راه را پیدا كند. خداوند 

ندگی را توسط آنان ارائه میکند و رساله راه زندگی را توسط انبیاء و اولیاء الهی روشن كرده و قانون و برنامه ی ز

نماید. درحقیقت در هركاری باید  عملیه بخش مهمی از ریز مسائلی كه در زندگی به آن نیاز دارید را تأمین می

 ببینیم دستور شرع مقدس و راهنمایی خدا و پیغمبر چیست و برای سعادتمندی به همان عمل كنیم. 

نسان مردّد و متحیر است و نمی داند وظیفه اش چیست. از این رو دستور در زندگی مواردی پیش می آید كه ا

داریم كه با افراد صالح ارتباط داشته باشیم. انسان در زندگی راهی كه انتخاب می كند كه به آن یقین دارد؛ 

یقینی رخ یعنی هر كاری كه عاقبت مشخصی ندارد، نباید انجام شود. بیشتر گرفتاری ها و لغزش ها در امور غیر 

می دهد؛ زمانی كه حیرت ایجاد می شود. گاهی شبهه و فتنه این قدر قوی می شود كه افراد نا آگاه در مقابل 

حق مطلقی چون امیرالمومنین جبهه گیری می كنند. در طول زندگی ما نیز موارد شبهه و فتنه وجود دارد، 

ود، معموالً در فتنه گرفتار نمی شود. اما كسانی ر كسی كه واقعاً به سعادت خودش عالقمند است و راه درست می

كه نقطه ضعفی دارند، در شبهه می لغزند. چون خداوند در هر زمینه یک حجت فرستاده است. امام می فرمایند: 

یعنی محکم "امسک"راهی كه می خواهی بروی باید روشن باشد. "الذالله وامسک عن طریق اذا خفت"

 ز راهی كه می ترسی گمراه باشد، توقف كن. یعنی باید تفکر و بررسی كنی. باش و بی گدار به آب نزن و ا

كف همیشه دنبال امسک است، قبل از این امساک، باید كفّ نفس كنی؛  "گفانِّ الکفّ عند حیرت ضالله"

یعنی در وجودت باید تصمیم بگیری انسان ابتدا فکر می كند سپس اراده كرده و بعد حركت می كند. پس 

 و توقف كردن در موارد سرگردانی و گمراهی بهتر است. ایستادن

بدون علم و بدون تحقیق حركت نکن؛ زیرا آدم دین دار كه  "واالمساک اما عن یکلفه"در فراز دیگر دارد

برای خودش ارزش قائل است، حاضر نیست ملعبه دست دیگران شود. طالب دین باید كارش با تحقیق 

طالب دین راه خطا و اشتباه نمی رود، ولو جاذبه داشته باشد. پس  " خلط، طالب الدین خبط او ولیس".باشد

 در مقابل ترس از ضاللت و گمراهی دستور اول بررسی، تعقل و تفکر و دستور دوم مشورت است.

ولو فکِّروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه ": می فرمایند 032حضرت در مسائل اعتقادی در خطبه 

اگر در قدرت عظیم پروردگار و این همه نعمت عظیمی كه خدا  "عذاب الحریق، و خافوالرکعوا الی الطریق 

 كردند.   به ما داده فکرمی كردند در جاده زندگی می افتادند و راه را پیدا می كردند و سقوط نمی
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ی اکلها، فی ولو فکرت فی مجار"كنند می فرمایند:  در موارد دیگر كه امام علیه السالم ما را امر به تفکر می

ما فی الجوف من شراسیف بطنها و ما فر من عینها و اذنها لغضیت من خلقها عجب  علِّوها و سفلها و

درباره مورچه فکر می كردیم كه به این كوچکی تمام امعاء و احشاء را دارد و قدرت فکر دارد. اگر در این  ..."و

او، به خالقش پی می بردیم.حضرت در مسائل كردیم آن وقت خدا را می شناختیم و از خلق  باره فکر می

اجتماعی و سیاسی امت های قبلی را مثال می زنند كه وقتی سقوط كردند چه كرده بودند و وقتی به هوش 

،  خدا این قدر به قوم "واذا فکرتم فی تفاوت حالیه" 052آمدند چه شدند؟ در مورد آنها فکر كنید. خطبه 

از این باغ ها عبور می كرد و طبقی همراه داشت، طبق ها از میوه پر می شد و  صبا نعمت داده بود كه اگر فردی

نیازی به چیدن نداشت. سپس آنان كافر به نعمت خدا شدند و خداوند لباس گرسنگی به آنها پوشاند. در نتیجه 

ایند: شما فکر در این باره می فرم -علیه السالم-اگر كسی كفران نعمت كند، نعمت از او گرفته می شود. امام 

كنید به تفاوت بین دو حالتشان كه وقتی شکرگذار بودند، چقدر نعمت برایشان افزون بود و وقتی كه كفر 

 ورزیدند همه از دستشان گرفته شد.

... شما هم ملزم بشوید و یاد بگیرید كه "فالزموا کل امر لزمت العزه به"حضرت در ادامه می فرمایند: 

ایی به عزت رسیدند، شما نیز همان اعمال را انجام دهید و از انجام كارهایی كه آنها را به اقوام گذشته از چه كاره

 می 013سقوط كشید بپرهیزید. در دو جمله دیگر امام صریحاً ما را به تفکر امر می نمایند. ایشان در خطبه 

فکر كند و آن را به كار  ، خدا رحمت كند كسی را كه"واعتبر فابصر رحم اهلل امرء تفکر فاعتبر"فرمایند: 

ببرد و از این تفکر نتیجه بگیرد و وقتی عبرت گیری از فرمان عقل كرد، دیگر با بصیرت حركت می كند. پس 

 نتیجه تفکر، بصیرت در زندگی است.

، كسی كه در زندگی "فان ما البصیر من سمع فتفکر و نظر و ابصر"می فرمایند:  023حضرت در خطبه 

شنود، نشیب و فراز و سود و زیانش را بررسی می كند و نتیجه ی آن همان راه روشنی است كه در  میبیناست و 

آن می توان حركت كرد.خدا در قرآن صریحاً فرموده كسی كه در راه ما تالش كند، ما او را راهنمایی می كنیم. 

وصیات مومن این است كه امکان ندارد كسی طالب حق باشد و خدا كمکش نکند، این وعده خداست. از خص

غرق در تفکر است. تفکر مهم تر از مطالعه است. هیچ وقت كسی نباید خودش را مستغنی از مشورت بداند و باید 

بحق او مشورت بعدل  "فال تکفو عن مقالت"فرمودند:  206با افراد بصیر و دانا مشورت كند. امام در خطبه 

ندارید و مشورت كردن روی حساب و كتاب )یعنی مشورت شونده مواظب باشید كه خودتان را از سخن حق باز 

 باید عالم و آگاه باشد و هم صادق باشد(.

، هیچ ارثی بهتر از ادب و تربیت "وال میراثک  االدب و ال ظهیرک المشاوره"می فرمایند  24در خطبه 

تشاره عین الهدایه ؛ یعنی نیست و هیچ پشتیبانی مانند مشورت نیست. كه در این رابطه می فرمایند: واالس

مشورت كردن درست عین هدایت است كه راه را به انسان نشان می دهد. در جای دیگری می فرمایند: خودت را 

فبادک  "تقویت كن با یقین. كه از آثار مشورت است. یا در فرازی دیگر از همین نامه امام می فرمایند:
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برای این كه تو با یک  "بتستقبل بجدک رایک فی االمر "، من پیشدستی كردم در راه تربیت تو"باالدب

 رای استقبال كنی و با تصمیم قاطعی حركت كنی. 

فکان احکام ذلک علی ما کرهت تنبیه له احب الی من "امام علیه السالم می فرمایند:  03در فراز 

من نمی خواستم  آموزش صحیح براساس قرآن هست با اینکه ،"اسالمک الی امرال آمنوا علیک فیه بحرکه

با تنبیه و امر و نهی تو را ناراحت كنم، اما چاره ای نیست مربی باید متربی را امر و نهی كند. اینکه كمی ناراحت 

تو را تسلیم كنم به چیزی  "الی اسالمک الی امر"شوی، دوست تر دارم تا تو را در دریای مشکالت بیاندازم. 

را گوشزد می كنم تا یقین نکردی حركت نکن. باز در همین نامه در  كه نمی دانم كارت به كجا بکشد.. پس تو

،حضرت در فضاسازی هایی كه می كنند، طوری "فترهو کل شائبه او رجتک فی شبهه": دارند 20فراز 

 نشان می دهند كه می خواهند كمکتان كنند بنابراین در موارد شبهه انسان باید تأمل كند كه تا به یقین برسد.
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 پژوهش  در نهج البالغه   کارگاه 

 دكتر مصطفی دلشاد تهرانی 

البالغه چون كتابی متفاوت است؛ روش پژوهش در آن نیز متفاوت است. دریک نگاه كلی ما باید به  كتاب نهج

 سوال جدیتری بپردازیم و آن این است كه روش شناسی رویکرد به نهج البالغه چگونه باید باشد؟ 

 :  ای و هندسه این دانشها های نهج البالغه الف(دانش

باید آن را درست بفهمد و  البالغه وارد شود  و در آن به پژوهش بپردازد؛ خواهد به حیطه نهج اگر كسی می

های  ای آشنا باشد. منظوراز هندسه دانش البالغه های نهج برای این منظور،الزم است كه با هندسه دانش بشناسد

آن دچار مشکل  استفاده از نهج البالغه و تحقیق هایی است كه بدون آن ها در فهم و جموعه دانشای م البالغه نهج

 شویم. بطور كلی دانشهای نهج البالغه را به ترتیب ذیل می توان بر شمرد: می

: مجموعه دانش هایی است كه اگر ما ازآنها را بی اطالع باشیم و درآنها ضعف داشته دانش های بیرونی .0

های بیرونی خود شامل دوازده  فهمیم و جایگاهش آن را در نمی یابیم . دانش این كتاب را  خوب نمی باشیم،

 شاخه است كه عبارت است از: 

دانش، تاریخ زندگی حضرت علی)علیه السالم( و بویژه تاریخ حکومت آن حضرت است . زیرا نهج البالغه  اولین

به شدت با تاریخ حکومت آن حضرت پیوند خورده است. بنابراین ما نمی توانیم بدون مطالعه  این دوره تاریخی، 

دیث مملو از دستبرد است كه عمداً  یا سهواً دانیم تاریخ مانند ح به مطالعه نهج البالغه بپردازیم.همانطور كه می

 افتد. بنا به شرایطی خاص، این دستبردها اتفاق می

 (را باید مبتنی بر دو چیز دریابیم:لیه السالمبطور كلی تاریخ زندگی حضرت امیر )ع

 دانش فقه التاریخ -

 دانش نقد التاریخ -

 آن كمک بگیریم.این دو ابزارری است كه میتوانیم برای فهم نهج البالغه از  

( است  یعنی شناخت كسانی كه از دوره خود لیه السالم،شناخت مولفان كالم حضرت امیر)عدومین دانش

امیرمومنان شروع به جمع آوری سخنان  ایشان كردند تا سال چهارصد هجری كه شریف رضی نهج البالغه را 

تالیف ها نه قبل و نه بعد از شریف  غه است.تالیف نمود و این نقطه عطفی در تاریخ تالیف و تدوین نهج البال

رضی)ره( با ایشان قابل مقایسه نیست. اما شناخت مولفان بویژه شریف رضی)ره( برای ما مهم است، زیرا روح 

های فکری شریف رضی  توانیم بدون شناخت شاخصه ها و فکر و سلیقه او هم در آن هست و ما نمی جهت گیری
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است و تالیف وی دو  بی دریابیم. ایشان نهج البالغه را با سبکی خاص تالیف نمودهالبالغه را به خو )ره( نهج

ترین را گزینش كرده است.  است و دیگر اینکه بلیغ گزینشی شاخصه اصلی دارد كه عبارت است ازاینکه كاری

قت كنیم اما در این گزینش سلیقه خودش را لحاظ نموده است. گاهی متن در ظاهر، یک خطبه است اما اگر د

می بینیم كه ایشان از چهار خطبه چهار تکه را انتخاب نموده و بسیار ماهرانه در كنار هم قرار داده است 

 توان تشخیص داد كه این خطبه  در واقع متشکل از چهار خطبه است.  بطوریکه نمی

ساختار شناسی نهج البالغه است؛ یعنی ما نمی توانیم كار علمی در این كتاب انجام دهیم سومین دانش، 

 بدون اینکه بدانیم این كتاب چه ساختاری دارد . 

رابطه نهج البالغه با قرآن است؛ یعنی ما نمی توانیم نهج البالغه را از قرآن جدا كنیم و  این چهارمین دانش، 

 پس باید این رابطه را بشناسیم.كتاب را بدون قرآن بفهمیم، 

منبع شناسی است؛ یعنی شریف رضی)ره( این مطالب را از كدام منابع آورده است و چقدر از  پنجمین دانش،

آن منابع امروز باقی مانده است؟ باید سندها را پیدا كنیم؛هرچند كه نهج البالغه را بی نیاز از سند میدانیم، اما 

 یچ نظری نداشته باشیم .اینطور نیست كه به اسناد ه

صورت شناسی نهج البالغه است؛یعنی ابتدا باید بدانیم كه نهج البالغه  راه روشن بالغت و ششمین دانش، 

درست زندگی كردن است؛یعنی درست است كه راه روشن هدایت ،سیاست ، حکومت،تربیت و... هم هست اما 

گذارد، زبان و صورت است.  رخورد داریم و بر ما تاثیر میاول راه روشن بالغت است و اولین چیزی كه ما با آن ب

 لذا باید با صورت نهج البالغه آشنا باشیم. 

روش شناسی نهج البالغه است؛ مراد از روش شناسی این است كه ما با چه روش هایی هفتمین دانش، 

 توانیم وارد نهج البالغه  شویم سه روش وجود دارد : می

 مطالعه از ابتدا تا انتها به ترتیب و با قواعد خاص باشد..: مطالعه ترتیبی -

 البالغه را مثل نامه یا خطبه یا حکمتی جداكنیم و موردمطالعه قرار دهیم.  ای از نهج : تکهای مطالعه تجزیه -

 نانموضوعی از نهج البالغه را در تمام كتاب جستجو كنیم وخانواده او را در كالم امیر موم :مطالعه موضوعی -

 ( بیابیم تا تبدیل به ساختار مناسب شود. هركدام از این روش ها آداب و محاسنی دارد.لیه السالم)ع

های متعدد  نسخه شناسی نهج البالغه است؛ مراد از نسخه شناسی این است كه در نسخههشتمین دانش، 

ها كلماتی اضافه  عضی نسخههایی وجود دارد، در بعضی دیگر عباراتی سقط شده در ب البالغه تفاوت خطی نهج



 اخالق عملی رد آینه کالم علوی 415
 

 
 

 

 

های نهج البالغه را  شده است و گاهی كنایات به سلیقه كاتب به طور مستقیم بیان شده است و... پس باید نسخه

 تری دست یابیم. آنها جستجو كنیم  تا به متن قابل اطمینان در بشناسیم و

ستفاده از این دانش از این كتاب دفاع كه به آن نیاز داریم نقد متن است ؛یعنی ما باید با انهمین دانشی، 

 كنیم و از نقدهای وارد بر آن آگاه باشیم .

كتاب شناسی نهج البالغه است؛ یعنی  در مورد این كتاب  حجم انبوهی از كتب وجود دارد و  دهمین دانش،

 بطور كلی می توان گفت:. 

 چهارده شاخه كتاب در مورد نهج البالغه نوشته شده است كه عبارتند از :  

های  مستدرک-2های نهج البالغه،  منتخب -4شرح های نهج البالغه،  -3كتب ترجمه ، -2كتب لغت،-0

-01ادبیات و بالغت،  -5فهرست و معجم و فرهنگ نهج البالغه،  -3شبهات،  -7مدارک و اسناد،  6البالغه،  نهج

 04كتابشناسی نهج البالغه ، -03پژوهش درنهج البالغه، 02-آشنایی با نهج البالغه،  -00وضوعات نهج البالغه، م

 متفرقات نهج البالغه. -

، دانش روش شناسی شروح است؛یعنی باید بدانیم كه شرح ها چه ویژگی هایی دارند و چه یازدهمین دانش

 تهایی دارند.چیزی در آنها برجسته تر است وچه ضعفها و قو

چه شبهات قدیمی وچه شبهات جدیدی كه بر است ؛ یعنی  البالغه ،شبهات پیرامون نهجدوازدهمین دانش

 اند را باید بشناسیم تا بتوانیم آنها را برطرف كنیم. البالغه وارد كرده نهج

غ متن آن خواهد به طورعلمی به سراغ نهج البالغه برود، باید به سرا : اگر كسی میهای ورودی دانش .2

اما  االمکان هفت چیز را تدارک ببیند. هر چند ممکن است نتوانیم این هفت مورد را به كار بگیریم، برود و حتی

مطالعه و بررسی قرار دهیم ،این هفت مورد را تدارک ببینیم.  باید سعی خود را بکنیم قبل از اینکه متنی را مورد

 این موارد عبارتند از :

نبع و سند متن را پیدا كنیم تا هم كاستی و اضافات را بیابیم و هم ببینیم كه آیا یعنی م منبع و سند: .0

رویم و در  سندی دارد یا نه و نوع سند را مشخص كنیم؛ مثالً فرض كنید به سراغ عهد نامه مالک اشتر می

آورده و دو یابیم؛ یک سند از اهل سنت و دو سند از شیعه. سند اهل سنت را ابوبکر جوهری  آن سه سند می

اند به  سند شیعه یکی از شیخ نجاشی و دیگری از شیخ طوسی است و دو سندی كه نجاشی و طوسی آورده

 اند ،پس ما اطمینان زیادی به این عهد نامه پیدا خواهیم كرد. ای است كه همه راویان آن توثیق شده گونه
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ها در فهم  یعنی این سخن در چه فضا و شرایطی گفته شده است. چون همه این جغرافیای سخن: .2

 البالغه مهم است.  عبارات نهج

: اینکه بدانیم چه چیزی سبب گفتن نکته یا سخنی شده است یا مورد خاصی كه باعث  سبب صدور .3

 شده سخنی گفته شودچه بوده است.

های  از حکومت یا بعد از حکومت یا ... و زیرا دورهاینکه چه زمانی این سخن گفته شده، قبل  تاریخ : .4

 ( بسیار مهم است.لیه السالمزمانی در سخنان حضرت امیر)ع

بدانیم هر سخنی مربوط به كدام مخاطب بوده است. چون شرط اول بالغت این  مخاطب شناسی: .2

 است كه مناسب با مخاطب باشد.

( تنوع لیه السالمعاتی است، زیرا در كالم امیر)ع: بدانیم این خطبه یا نامه در چه موضوموضوع شناسی .6

 موضوعی وجود دارد .

اینکه بدانیم این متن در چه هدفی گفته شده است؟ مقام بیان آن چیست؟جهت بیان  هدف شناسی: .7

 آن چیست؟ مقصود بیان آن كیست؟ و هدف از بیان آن چیست؟ و ما را به كجا خواهد برد؟

های درونی  های درونی را نیز لحاظ كنیم. دانش بعد از ورود به متن الزم است كه ما دانش دانشهای درونی: .3

را بدانیم. بسیاری  مفرداتشود. ما ابتدا باید  الحدیث مطرح می یعنی قواعد و روش های فهم متن كه در بحث فقه

شوند، در حالیکه  فهمند دچار خطا می از مترجمان یا شارحان یا مقاله نویسان به دلیل اینکه واژه ها را درست نمی

كافی است شما در مفردات دقت كنید و ببینید كه معانی چگونه است. دوم مركبات است یعنی مركبات لفظی و 

شود  است؛ گاهی مطالبی بدون توجه اعراب آنها گفته میاِعراب البالغه مملو از این هاست. سوم  معنوی كه نهج

حقیقت و  گیرد كه همین امر باعث خطاهای بسیاری خواهد شد. چهارم ت میترجمه بدون توجه به آنها صور

گرد  یعنی كه بدانیم این سخن حقیقت است یا مجاز و اگر مجاز است چه نوع مجازی است؟ پنجم استمجاز

توجه خوانیم حتما باید به قرائن متصل و منفصل آن  است: یعنی ما مطلبی را كه از نهج البالغه می  ها آوری قرینه

یعنی اگر بخواهیم  تشکیل خانواده حدیثی نماییم در غیر اینصورت معلوم نیست كه به فهم درستی برسیم. ششم

هایی كه درباره آن موضوع است یا به آن پیوند  حدیثی را بفهمیم حتماً باید خانواده آن را بشناسیم یعنی با حدیث

در معنای حقیقی یعنی اصول عملی كلی ثابت بر همه است ؛ سیره بررسی امام سیره  دارد آشنا باشیم. هفتم

های زندگی كه ما باید با آن اصول را آشنا باشیم تا اگر با حدیثی برخورد كردیم آن را با سیره امام هم  حوزه
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است  علوم پیرامونی مطابقت دهیم و ببینیم آیا این سخن یا حدیث مطابق با سیره زندگی امام هست یا نه. هشتم

خوانید در رابطه با زمین شناسی، با توجه  كنند فرض كنید شما حدیثی را می علوم خیلی به ما كمک می این دسته

به علوم پیرامونی در فهم آن موفق خواهید شد و یا درمورد صور فلکی سخنی به میان می آید كه با استفاده از علوم 

 پیرامونی می توانید آن را بفهمید.

 : ای البالغه های نهج ب( پژوهش

است، چون پژوهش  روش شناسی پژوهشیای، اولین چیزی كه باید بدانیم، البالغه های نهج ما در پژوهش 

به طور روش شناسی پژوهش متن دینی كاری نیست كه ما بتوانیم همینطوری آن را انجام دهیم. دوم باید با 

ه آشنا باشیم و بدانیم كه در نهج خاص آشنا باشیم و به طور اخص باید با روش شناسی پژوهش در نهج البالغ

 های پژوهش كدام است؟  البالغه حوزه

 توانیم پژوهش بکنیم: البالغه می به طور کلی ما در سه حوزه در نهج

های  : مباحثی گرداگرد نهج البالغه است كه اگر ما بتوانیم در آنها پژوهش كنیم حوزهمباحث پیرامونی .0

ها تحقیق كنیم و یا روی اصالت  توانیم روی نسخه بسیار خوبی هستند؛ مثالً ما در مباحث پیرامونی می

البالغه،  سی شروح نهجها، برر البالغه، استناد شبهه البالغه، علوم نهج البالغه از نظر سبک شناسی، نظم نهج نهج

 البالغه، بررسی شخصیت شریف رضی و...  های نهج بررسی ترجمه

البالغه، نقد  این حوزه به مباحثی همچون منطق چینش مطالب، ساختار زبانی نهجمباحث ساختاری:  .2

عجاز بیانی البالغه، ا البالغه، صنایع ادبی نهج البالغه، زیباشناسی نهج ادبی نهج البالغه، ساختار بیانی نهج

البالغه، موسیقی  البالغه، فرم ومحتوای نهج البالغه، ابداعات نهج البالغه، زبان نهج البالغه، هندسه نهج نهج

 البالغه، تصویرگری نهج البالغه می پردازد. مثالً ما هنوز در موسیقی نهج البالغه هیچ كتابی نداریم . نهج

معارفی است كه هركدام از این مباحث معارفی، زیر مباحث از   : دربردارنده مجموعهمباحث معارفی .3

پذیرند. لذا ما با حجم بسیار زیادی برای كاركردن  هایی دارند و هركدام از این زیر عنوانها، زیر مجموعه می عنوان

در مباحث معارفی روبه رو هستیم؛ به طور مثال فرض كنید مباحث تربیتی كه درآن اصول تربیت، روشهای 

تربیت،تربیت عقالنی،تربیت عاطفی،تربیت دینی، تربیت سیاسی، اعتدال كرامت، تشویق وتنبیه ،  تربیت،امکان

ای و... مورد بحث قرار  های تربیت، اعتدال در تربیت، تربیت حرفه آسیب شناسی تربیت، فلسفه تربیت، الیه

ض كنید مباحث انسان شناسی از هایی است. یا مثالً فر ها نیزخود شامل زیر مجموعه گیرند و هر كدام از این می

انسان سالم و.. است كه هر كدام از  قیبل مراتب انسان، حقیقت انسان، جایگاه انسان، خلقت انسان، انسان كامل، 
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گیرد. یا فرض كنید در بحث اخالق نیز مفهوم اخالق، ویژگی اخالق، آداب اخالق،  اینها مباحثی را در بر می

نسبت  اخالق سیاسی، اخالق اجتماعی، اخالق حکومتی، نسبت اخالق با احکام، اخالق معاشرت، اخالق معلمی، 

اخالق با حکومت و.. مورد بحث قرار می گیرد كه هر كدام زیر مجموعه هایی دارند. و یا فرض كنید در زمینه 

وحید گری، روانشناسی رشد، اختالالت روانی، ت روانشناسی از قبیل روانشناسی اجتماعی، روانشناسی فتنه

تیپ شناسی و... در مباحث اعتقادی، خداشناسی، پیامبر شناسی، جبر و   درمانی، روان سالم، شخصیت شناسی،

اختیار، نقش دین در زندگی، خیر و شر، اسالم نبوی، شبهه شناسی، ابتال وآزمایش، آفرینش، قلمرودین، عرفان 

رهنگی، فرهنگ گفتمان، زیبایی شناسی، نظری، عرفان عملی،خدا آگاهی و.. در مباحث فرهنگی؛ انقالب ف

فرهنگ استبداد، فرهنگ خودكامگی، روشن اندیشی، زمانه شناسی، جاهلیت، مدنیت. در مباحث قرآنی؛ روش 

گیری قرآنی، توصیف قرآن، آفاق  تفسیرقرآن، روش فهم قرآن، ویژگی قرآن، زندگی قرآنی، انسان قرآنی، جهت

شناسی، امنیت اجتماعی، خدمات اجتماعی، جامعه سالم،تکامل قرآن و... در مباحث اجتماعی؛ مردم 

اجتماعی،تکافل اجتماعی،منازعات اجتماعی، آداب اجتماعی، سرمایه اجتماعی و... درمباحث سیاسی؛ سیاست 

علوی،آفات سیاست، اندیشه سیاسی، جنگ و صلح، سیاست اموی، سیره سیاسی امام، مردم ساالری،خطوط 

مبانی حکومت، حکومت دینی، دین حکومتی، نظریه   نظام حکومتی؛ حق حاكمیت، حاكم برسیاست و... در

قدرت، شاخصه های حکومت علوی، انواع حکومت و... درمباحث حقوقی؛ حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق 

ها، حقوق مداری، حقوق حدود و... درمباحث  مدنی، حقوق اداری، حقوق كار، نفس حقوق، حقوق اقلیت

گیری، اخالق مدیریتی،  فهوم مدیریت،نظام اداری، مدیریت بحران،مدیریت زمان، مدیریت تصمیممدیریتی؛ م

های  مدیریت تربیتی، اصول مدیریت، روش های مدیریت و.. در مباحث اقتصادی؛ فقر وغنا، مبانی اقتصاد، روش

اقتصاد كار، اقتصاد دولت و.. اصالح اقتصاد، عدالت اقتصادی، بیت المال، مدیریت اقتصادی، سیره اقتصادی امام، 

مباحث تاریخی؛ فلسفه تاریخ، انحطاط و عظمت مسلمین، خوارج، ناكسین، قاسطین، نقد تاریخ، جاهلیت عرب و..  

حکمت عملی... در  جمال و جالل خداوند،حکمت نظری،  درمباحث فلسفی،قواعد فلسفه، براهین خداشناسی،

ی، عارف حقیقی، معرفت اهلل، عرفان عملی، شهود حق و.. درمباحث سلوک عرفانی، اسماء شناس  مباحث عرفانی؛

های آفرینش و.. درمباحث جغرافیای تاریخی اسالم ؛ كوفه  طبیعی ؛حیوان شناسی، جانور شناسی، نجوم، شگفتی

 شام و شامیان ، نقش قبایل در تحوالت صدر اسالم و...   و كوفیان، مکه و مکیان ، 

 : ای البالغه های نهج ج(تالش
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البالغه  توان با نهج البالغه است. چگونه می ای چگونگی مطالعه منظم در نهج های نهج البالغه منظور از تالش

های  توان با نهج البالغه همگرایی پیدا كرد؟دردانشها و پژوهش انس یافت و به آن نزدیک شد؟ چگونه می

توانیم با آنها مانوس شویم و راه حل بیابیم، باید آنها را ای باید بدانیم كه آنها ابزارند. برای اینکه ب البالغه نهج

كنم، اما  البالغه پژوهش می شود كسی بگوید من در مورد نهج كاربردی و عملیاتی كنیم تا وارد زندگی شویم. نمی

تواند  البالغه بدنبال دكان باشد و یا بدنبال شهرت باشد؛ نمی تواند با نهج ظلم ظالم را هم تایید كند!كسی نمی

البالغه برود و به راحتی از كنار مظلوم بگذرد و توهین و ظلم و دزدی ظالم را ندیده بگیرد. این انس با  سراغ نهج

گرایی با آن است. اگرچنین نباشد ، هزاران تحقیق  هم كه انجام شود یا صدها كتاب هم كه  البالغه و هم نهج

در نهج البالغه به نهایت انس خواهیم رسید. متأسفانه ما در چاپ شود به هیچ دردی نخواهد خورد! لذا باپژوهش 

ابزار بسیار ضعیفیم و در انس با نهج البالغه هم كامالً بیگانه ایم و به تمام معنا هیچ نسبتی با نهج البالغه نداریم؛ 

 البالغه باشیم.  امید است كه با حصول معرفت راستین به نهج البالغه ، به واقع و در عمل مانوس و همگرا با نهج 
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 کارگاه جلوه های هنری در نهج البالغه 

 دکتر شهیدی و مهندس مالیری 

که در البه الی  است یکی از ابعاد با شکوه و شگفت انگیز نهج البالغه، جلوه های هنری و تابلوهای جذابی

سخنان امیر بیان خودنمایی می کنند. الفاظی که از دایره تنگ معانی خارج شده اند و به صورت تصاویر و 

تابلوهایی گویا و جذاب تجلی نموده و معارفی ژرف را در تصاویری زنده و آمیخته با رنگ و حرکت و نغمات 

مورد توجه جدی قرار نگرفته و نهج البالغه کنون این بعد، دلنشین، به مخاطب منتقل می سازند. اما متأسفانه تا 

  .نقش آن مغفول مانده است

با بهره گیری از تشبیهاتی نغز و تمثیالتی زیبا و استعاراتی بدیع و توصیفاتی دقیق و علیه السالم()علی

یده که حقیقتاً جز در همچنین با استفاده از سایر روش های تصویر آفرینی ، چنان تابلو های زنده و زیبایی آفر

قرآن و برخی تعابیر نبوی، نظیری برای آنها نمی توان سرا  گرفت. تعابیر بی بدیلی که هر یک از آنها همچون 

استعداد بی   امامستارگانی در آسمان ادب و فرهنگ بشری، تا ابد خواهند درخشید و دلربایی خواهند نمود. 

گاه خواننده بی اختیار گمان می کند؛ می فرمایند که ی از نهج البالغه در فرازهایخود نظیر و قوه تخیل نیرومند 

 شخصاً در معرکه حضور دارد و حوادث آن را از نزدیک مشاهده می کند. 

نهج البالغه را از این جنبه، می توان به نمایشگاهی پر از تابلوهای نفیس و جذاب  تشبیه نمود و در آن می 

با از تمامی مظاهر و جلوه های گوناگون جهان هستی بود و حقایق و مفاهیم توان شاهد تصاویری زنده و زی

گوناگون را در قالب هایی عینی و مجسم رویت نمود. هر یک از تابلوهای چشم نواز این نمایشگاه گسترده و 

روی تخیل و آشکارا  از روح لطیف و قوه خالقه و نی ،متنوع با خود پیامی از عالم معنا را به ارمغان می آورد

شگرف پدید آورنده خود پرده بر می دارد، آنچنان که در پشت هر تصویر، می توان فکر و اندیشه بلند و درایت و 

 1هوشمندی خالق این صحنه های بدیع و خیره کننده را به وضوح مشاهده نمود. 

گر علی علیه نویسنده و اندیشمند معروف لبنانی جرج جرداق مسیحی که مجذوب شخصیت و سخنان افسون

های ممتاز سخنان آن حضرت را  آتشی در خرمنگاه دلش افکنده یکی از ویژگی ،السالم گردیده و عشق به امام

می گوید: هرگونه مفهوم عقلی خشک  ،نقاشی از طریق کلمات و خلق تصاویر و تابلوهای زنده و بی بدیل دانسته

پر و بال رنگین بر پیکره  ،آید  جمود و خشکی بیرون میکند از  بن ابیطالب خطور میاآن هنگام که بر ذهن علی 

آن می روید و به هر سو پرواز می کند و شکل جمود خود را از دست داده و به حرکت و حیات می گراید ولی 

بر مبنای واقعی شکل گرفته و از پایگاهی واقعی و طبیعی ،قدرت تخیل علی که نمودار بلو  و نبو  اندیشه اوست 

تجلی کرده است و آنچنان به رنگ های زیبا زیور یافته است که حقیقت را به روشنی نشان می دهد  برخاسته و

 و جویای واقعیت را به مقصدش می رساند .
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از جمله کسانی که تحت تأثیر این جنبه بدیع نهج البالغه قرار گرفته بود مفتی و مصلح صاحب نام مصری 

ا در نهج البالغه و سیر دادن خواننده به عوالم گوناگون بیش از هر چیز شیخ محمد عبده بود. او که تغییر رده ه

دیگری شگفتی و اعجابش را برانگیخته بود، در مقدمه شرح نهج البالغه اش چه می گوید : وه، چه مناظری در 

تأمل صفحات این کتاب در جلوی دیده عقل نمایان می گشت از هر موضعی به موضع دیگر منتقل می شدم 

اس می کردم که منظره ها تغییر می یابد مشاهداتی نو به پیش می آید گاهی خود را در عالمی می دیدم احس

که ارواح  عالیه در حله هایی از عبارات زیبا به تعمیرش سرگرم بودند و آن ارواح در اطراف نفوس زکیه طواف 

 می کردند و به قلب های پاک از آالیش نزدیک می شدند.   

یکی از کار آمدترین روش های جذب مخاطبان به کتاب گرانقدر نهج البالغه و  ظه می شودچنانکه مالح

موثرترین روش برای آشنایی همگان و خصوصاً نسل جوان با لطایف و ظرایف نهفته در این گنجینه معنوی توجه 

روش هایی جذاب و دل  به همین جنبه هنری نهج البالغه و نصب العین قرار دادن تابلو های زنده و زیبای آن به

فراخوان هنری این همایش نیز با تکیه برچنین ظرفیتی در نهج البالغه و چنین ضرورتی در تبلیغ انگیز است.

 اعالم شده بود.

تجسیم بخشیدن به حقایق دینی، حاالت روحی انسان ها، امور تصویر در نهج البالغه بر سه اصل تجسیم)

عناصری که در تخییل مورد نیاز است عبارت است از :  تشخیص و تخییل استوار است :  روحی و معنوی و...(

تشبیه، استعاره و بهره جستن از فنون بالغی و آرایه های کالمی)تصویر پردازی با واژه ها و کلمات زنده 

ش نمایشی، توصیفات دقیق،  شیوه محاوره و گفتگو،  تقابل و رویارویی صحنه ها با یکدیگر، روکنایه(، 

  بهره گیری از سج  و کالم آهنگین. 

 :پس از طرح اجمالی مباح، فوق دو برنامه ارائه شد "جلوه های هنری در نهج البالغه" کارگاهاز این رو در

معرفی نرم افزار طراحی و خطاطی سه بعدی برای ارائه مفاهیم بلند نهج البالغه در قالب های بدیع و  -الف

 هیدی. متنوع توسط استاد ش

جلوه های سه بعدی با بافت های انتخابی و متنوع) بلور و چرم و...( از نام مبارک حضرت امیر به  طرح نمونه :

 وسیله نرم افزار  رایانه ای.

  معرفی دو نمونه طراحی و معماری شهری مبتنی بر معنویت گرایی و ترویج فرهنگ علوی. -ب

اری حسینیه ای در مالیر که به شکل نام مبارک امیر مومنان نمایش کلیپ مراحل طراحی و معم طرح نمونه:

در حال ساخته شدن می باشد. همچنین نمایش طراحی یک هتل و جایگاه آموزه های معنوی )علیه السالم( علی

 در فرایند معماری آن.


