این مختصر گزیدهای از شرح کوتاه حکمتهاست که از آخرین حکمت نهج البالغه از شرحهای نهج
البالغه به ویژه شرح ابن میثم ،ابن ابی الحدید ،بهج الصباغه ،فی ظالل نهج البالغه بهره برده ایم.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

حکمت 674
وَ قَالَ ع لِزِیَادِ ابْنِ أَبِیهِ وَ قَدِ اسْتَخْلَفَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَلَى فَارِسَ وَ أَعْمَالِهَا فِی کَلَامٍ طَوِیٍٍ کَاََ بَیََْهُمَا نَهَاهُ فِیهِ عَنْ
[تَقْدِیمِ] تَقَدُّمِ الْخَرَاجِ :اسْتَعْمٍِِ الْعَدْلَ وَ احْذَرِ الْعَسْفَ وَ الْحَیْفَ فَإََِّ الْعَسْفَ یَعُودُ بِالْجَلَاءِ وَ الْحَیْفَ یَدْعُو إِلَى السَّیْف
به زیاد بن ابیه هَگامى که او را جانشین عبد اللّه بن عباس در سرزمین فارس و قلمرو آَ قرار داد ،در سخَى طوالنى
که او را از گرفتن مالیات پیش از موعد آَ نهى نمود ،فرمود :عدالت را به کار گیر ،و از سختگیرى و ستم کردَ حذر
کن ،چرا که بی تدبیری باعث آوارگى مردم شود ،و ستم کردَ کار را به جَگ کشاند
واژه شناسی:
عدل :قرار دادَ هر چیزی را در جای خودش ،در برابر ظلم.
عسف :کار بدوَ تدبیر،پیمودَ بیاباَ بدوَ رسیدَ به مقصد ،در ایَجا هماَ بی تدبیری معَا میشود.
حیف :انحراف ،ستم
توضیح:
این حکمت قسمتی از گفتگوی طوالنی امیر مؤمَاَ با زیاد بن ابیه است .زیاد بن ابیه فرماندار فارس و مَاطق پیراموَ
آَ بود .زیاد به سفارش عبداهلل بن عباس که در دوراَ امیرمؤمَاَ حاکم بصره بود ،به فرمانداری فارس مَصوب شد.علی
علیه السالم در این حکمت زیاد بن ابیه را از گرفتن مالیات پیش از موعد بر حذر میدارد زیرا در زماَ خالفیت خلیفه
سوم پیش از رسیدَ میوهها ،مالیات را به صورت پیش پرداخت از مردم میگرفتَد و در انتظار درآمد واقعی آناَ نمی-
ماندند.زیاد بن ابیه که شخصیتی سخت گیر داشت ،رویه خلیفه سوم را انتخاب کرد ولی حضرت با استداللی که در این
حکمت آمده است ،او را از این کار بازداشت.
هَر امیرمؤمَاَ علیه السالم مدیریت کردَ بر شخصیتی مانَد زیاد بن ابیه است که در سختگیری و سَگدلی شهره بود
ولی نظارت امیرمؤمَاَ علیه السالم او را از انجام کارهای ناشایست باز میداشت .برای نمونه زیادبن ابیه بعد از شهادت
امیرمؤمَاَ علیه السالم و با نقشه معاویه جذب حکومت اموی شد .وی در دوراَ معاویه حاکم بصره بود و قوانین سختی
وضع میکرد .مدتی در بصره حکومت نظامی اعالم کرد و دستور داد هر کسی بعد از نماز عشاء از خانه بیروَ بماند کشته
خواهد شد .شب اول بعد از نماز عشاء به قاری قرآَ دستور داد هفت آیه از قرآَ تالوت کَد تا مردم به خانههایشاَ بروند
و اگر کسی بیروَ ماند کشته شود .شب اول  077نفر را کشت و شب دوم  07نفر و شب سوم یکَفر و از شب چهارم
همه در خانه بودند.چ َین فردی را حضرت توانست مدیریت کَد و در حکومت خود به وی مسئولیت دهد .این هَر امیر
مؤمَاَ است.
نهی از منکر همراه با تبیین
2

علی علیه السالم ،زیاد بن ابیه را با روش پیآمد شَاسی از گرفتن مالیات پیش از درآمد نهی کرد .امام در ابتدا گرفتن
مالیات پیش از سررسید را بی تدبیری و ستم دانست و آَ گاه پیآمد بی تدبیری را دلسردی مردم و فراوانی مهاجرت از
وطن دانست؛ و پیآمد ستم کردَ را هم جَگ و خونریزی بیاَ کرد .به دیگر سخن تَها یک تصمیم نا به جا سبب
فروپاشی حکومت خواهد شد زیرا از سویی مردماَ کوچ میکََد و حکومت بدوَ یار و یاور میماند و از دگر سو ستمدیدگاَ
که توانایی کوچ کردَ ندارند به مقابله و خشونت روی میآورند .از این رو الزم است حکومت با تدبیر و بدوَ ظلم و ستم
تصمیم بگیرد.
نکته ظریفی که در این حکمت نهفته است تبیین دلیٍ برای شخصیتی مانَد زیاد بن ابیه است که شاید تمایٍ به سلطه
و ستم در نهاد او بیش از گرایش به حق باشد همچَاَ که در زندگی او پس از حکومت علوی نمایاَ است ولی با این
همه حضرت در نامه به او هم استدالل زیبا آورده است.
پیامها:
۱ـ اجرای عدالت از افزایش درآمد مهمتر است.
۲ـ حاکم جامعه فرماَ خود را برای زیردستاَ با ادله محکم توصیه کَد.
3ـ بیتدبیری سبد از دست دادَ نیروهای خوب خواهد شد.
4ـ ستم کردَ ،سبب شورش و از بین رفتن زمامداری میشود.
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حکمت 674
القَاعة مالٌ الیََْفَد
قَاعت ثروت تمام ناشدنی است.
واژه شناسی:
قَاعت :خشَود شدَ به آنچه روزی میشود .با کم ساختن
مال :اصٍ آَ از میٍ به معَای انحراف از حد وسط به سمت یکی از دو طرف است ،مال هم مال نامیده میشود چوَ در
حال از بین رفتن و زائٍ شدَ است.
یَفد :از بین میرود ،قطع میشود
توضیح:
معموالً یکی از چیزهایی که سبب میشود انساَ اضطراب پیدا کَد ترس از آیَده است .ثروتمَد از روزگار احتمالی فقر
میترسد چرا که به ماندگاری ثروتش مطمئن نیست .پیر و کهَسال از رفتار فرزندانش دلهره دارد چرا که اطمَیاَ ندارد
آناَ نگهدارش باشَد.مال و ثروت به گونهای است که انساَ وقتی به دست میآورد برای نگهداری آَ کوشش میکَد و
همواره دغدغه از دست دادَ آَ را دارد .کارگر و کارمَدی که حقوق اندکی دارند نگراَ همین حقوق اندک هستَد و
امَیت شغلی برایشاَ بسیار مهم است .بَابر این عرصههای نگرانی بخواهیم و نخواهیم فراروی ما قرار دارد و به هر
میزاَ دارایی و ثروت بیشتر باشد نگرانیاش از آیَده کمتر ولی ترس از دست دادَ آَ بیشتر است .حتی کسانی که پول
نقد خود را در بانک میگذارند با هر افزایش تورمی  ،احساس نگرانی میکََد .حال امیرمؤمَاَ با استعاره ای زیبا آرامش
را به همگاَ هدیه میدهد :حضرت کلمة مال را با صفت الیَفد استعاره از قَاعت آورده است یعَی قَاعت ثروت پایاَ
ناپذیر است خیلی جالب است چرا که در گوهر معَایی مال  ،زائٍ شدَ و از بین رفتن است ولی حضرت با صفت ال یَفد
او را فَا ناپذیر میداند زیرا قَاعت مانَد ثروت فراواَ گونهای بی نیازی از دیگراَ را ارمغاَ میآورد و انساَ قانع به آنچه
دارد خرسَد میشود و چشم طمع به مال دیگراَ ندارد.
خرسندی و قناعت
خرسَدی در مفهوم قَاعت نهفته است و انساَ قانع شاداب است و با شادابی تالش میکَد .انساَ قانع فقیر نیست بلکه
با قَاعت خود ریشه افسردگی را میزداید و با خرسَدی به آنچه روزی اش شده است تالش بیشتر میکَد و آنچه را که
در پی تالش بیشترش به دست میآورد هم قدر میداند .اشتباه نشود قَاعت به معَای کم مصرف کردَ نیست بلکه به
معَای درست مصرف کردَ همراه با حس رضایت است .روحیه قَاعت نوعی حس توانمَدی در انساَ به وجود میآورد
که بر اثر کمبودها سست نشود بلکه با تکیه بر آنچه دارد و با روحیه خرسَدی اش به سوی زندگی بهتر حرکت کَد و در
۱
برابر دیگراَ خود را خوار نگرداند .بَابر روایتی امیرمؤمَاَ علیه السالم در تفسیر آیه «فَلََُحْییََّهُ حَیاةً طَیبَةً »
 .1سوره نحل ،آیه .79
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فرمودند :مراد از این زندگی پاکیزه قَاعت است.امیر علیه السالم در سخَاَ گوناگوَ مردم را به سوی فرهَگ قَاعت
تشویق میکرد و میفرمود:
هیچ مالى به اندازه قَاعت رضایتمَدانه ،فقر را نمىزداید و هیچ گَجى ارزشمَدتر از قَاعت نیست .هر کس به قدر کفایت
۲

بسَده کَد ،به آسودگى ساماَ یابد و در فراخىِ رفاه جاى گیرد.

به نظر میرسد در ادبیات فارسی کهن ما هم خرسَدی هماَ قَاعت است:
در این دنیا اگر سودی است با درویش خرسَد است
خدایا مَعم گردَ به درویشی و خرسَدی
پیامها:
 .۱ثروتی آرامش میآورد که از بین نرود
 .۲قَاعت ثروتی است که در اختیار همگاَ است

 .2الکافی ج  8ص  17ح .4
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حکمت 676
مَا الْمُجَاهِدُ الشَّهِیدُ فِی سَبِیٍِ اللَّهِ بِأَعْظَمَ أَجْراً مِمَّنْ قَدَرَ فَعَفَّ لَکَادَ الْعَفِیفُ أََْ یَکُوََ مَلَکاً مِنَ الْمَلَائِکَة
کسی که در راه خدا جهاد کَد و شهید شود اجرش بزرگتر از کسی نیست که بتواند گَاه کَد و عفت ورزد انساَ
پاکدامن نزدیک است که فرشتهای از فرشتگاَ خدا شود.
واژه شناسی
عفت :از ریشه ع ف ف به معَای بازدارندگی از آنچه زشت است .حالتی در نفس و جاَ آدمی که به وسیلة آَ از غلبه و
تسلط شهوت جلوگیری میکَد.
توضیح:
گستره عفت:
عفت یعَی تربیت نفس به گونهای که به سوی زشتیها نرود  .عفت در عرصه فکر  ،زباَ و رفتار کاربرد دارد:عفت در
اندیشه ،یعَی بازدارندگی از فکر زشت ،عفت در گفتار یعَی بازدارندگی از حرفهای بد و زنَده ،عفت در رفتار یعَی ممانعت
از رفتارهای ناپسَد و گَاه  .بَابر این عفت تَها در حوزه پوشش و مسائٍ جَسی نیست بلکه در گفتگوی با دیگراَ نیز
باید مراقب کلمات بود تا عفیف شمرده شویم.
مقایسه عفت و شهادت
در متوَ حدیثی گاه دو فضیلت با یکدیگر مقایسه میشود و یکی باز دیگری برتر شمرده میشود .در این حکمت
امیرمؤمَاَ علیه السالم عفت را همتراز و یا برتر از مجاهد شهید معرفی کرده است .چرا این گونه مقایسهها در روایات
وجود دارد؟ شاید بتواَ گفت عظمت و بزرگی یک فضیلت در زماَ صدور روایت نزد مخاطبین مشهور بوده است و برای
معرفی کردَ فضیلت دیگر ،آَ را با فضیلت شَاخته شده مقایسه میکردند .برای نمونه زیارت خانه خدا نزد مسلماناَ
جایگاهی واال دارد از این رو گاه زیارت برادر مؤمن را به زیارت خانه خدا تشبیه کردهاند .در قرآَ و روایات معصومین
شهید کسی است که زنده است و در نزد خدا روزی میخورد ،همگاَ به مقام شهید غبطه میخورند ،از شهدا با عَواَ
مردانی که به عهد خود وفاکردهاند یاد شده است و کسانی که در انتظار شهادت به سر میبرند نیز ستایش شدهاند.
امیرمؤمَاَ برای خود و دوستانش از خداوند شهادت را درخواست میکرد .
حال با این جایگاه ،سخن از عفیف گفتن و او را برتر و یا هم تراز شهید معرفی کردَ ،بسیار با معَاست.
چرا عفیف مانند شهید است؟
چرا عفت داشتن آَ قدر اهمیت دارد که عفیف همانَد مجاهد شهید و بلکه باالتر معرفی شده است؟شاید بتواَ گفت:
 .۱شهوت و خواهشهای نفسانی به صورتِ قدرت ،ثروت و مسائٍ جَسی  ...جلوه میکَد و بازدارندگی در برابر
آَها سختتر است.
 .۲لذت برخاسته از شهوت آنی است ولی ترک لذتِ حاضر و دستیافتَی ،بسیار دشوار است.
6

 .3صحَة نبرد و جَگ مقطعی و کوتاه است ولی مبارزه با شهوت وسعتی به اندازة تمام عمر دارد.
از این رو در روایات برترین عبادت را عفت ورزیدَ میدانَد و عفت ورزیدَ را سبب ایمن شدَ جاَ و بازداشتن از پستی
ها معرفی فرمودهاند 3و در وصف متقین فرمودند :حاجاتهم خفیفة و انفسهم عفیفه؛نیازهایشاَ سبک و جاَهایشاَ با
4
عفت است.
تمامی این ویژگیهاست که امیر علیه السالم در ادامه همین حکمت فرمود :لَکَادَ الْعَفِیفُ أََْ یَکُوََ مَلَکاً مِنَ الْمَلَائِکَة؛ بَابر
این پیدا شدَ حالت بازدارندگی و مَاعت همیشگی ،آهسته آهسته انساَ را در شمار فرشتگاَ خدا قرار میدهد که بدوَ
ارادة او هیچ کاری نمیکََد.
اشاره قرآنی
در این حکمت حضرت پاداش شهید را برای کسی میداند که بتواند گَاه کَد ولی خود را با اختیار از گَاه کردَ بازدارد
در آیه وَ مَنْ کاََ غََِیًّا فَلْیَسْتَعْفِف 0نیز از هر سرپرست یتیمی که توانگر است میخواهد تا عفت ورزد یعَی با اینکه میتواند
برای نیازهای ضروری یتیم از اموال یتیم هزیَه کَد ولی خودداری کَد و از اموال یتیم هزیَه نکَد.بَابر این عفت یک
نیروی فوق العاده است که انساَ توانمَد میتواند نفس خودش را از غلبة شهوت باز دارد.

 .3غرر الحکم ح .1787
 .4نهج البالغه ،خطبه .173
 .5سوره نساء ،آیه 6
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حکمت 674
وَ قِیٍَ لَهُ ع لَوْ غَیَّرْتَ شَیْبَکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمَِِینَ فَقَالَ ع الْخِضَابُ زِیََةٌ وَ نَحْنُ قَوْمٌ فِی مُصِیبَةٍ یُرِیدُ وَفَاةَ رَسُولِ اللَّهِ (ص)
به على علیه السالم گفته شد :اى امیرمؤمَاَ ،کاش ریش سفیدت را رنگ مىکردى .فرمود:
«خضاب کردَ زیَت است و ما قومى مصیبتزدهایم».
مَظور امام وفات پیامبر صلی اهلل علیه و آله بود
واژه شناسی
خضاب :رنگ کردَ با حَا و یا شبیه آَ
لو غیرت؛ لو در ایَجا به معَای تمَا کردَ ،ای کاش تغییر دادی  ،عوض کردی،
توضیح
در این حکمت درخواست دیگراَ برای رنگ کردَ ریش امیرمؤمَاَ علیه السالم دیده میشود و حضرت هم دلیٍ رنگ
نکردَ ریش خود را به خاطر مصیبت و اندوهی دانستَد که بر ایشاَ وارد شده است .بسیاری از شارحاَ و مترجماَ به
دلیٍ توضیح کوتاهی که سید رضی پس از سخَاَ علی علیه السالم آورده است ،مصیبتی که سبب وانهادَِ زیَت شده
بود را رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و آله دانسته اند .اما حقیقت آَ است که میاَ رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و آله تا
دورانی که علی علیه السالم حکومت را برعهده گرفت و مردم او را با عَواَ امیر مؤمَاَ خطاب میکردند بیش از سی
سال فاصله است و امام در زماَ رحلت رسول خدا ،جواَ بودند و ریش ایشاَ نیاز به خضاب نداشت .شارحاَ نهج البالغه
برای تبیین مصیبت وارد شده چَد گونه تفسیر نوشتهاند:
۱ـ مَظور مصیبت رحلت رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله است.
۲ـ مَظور مصیبتهایی است که پس از پیامبر بر اهٍ بیت علیهم السالم وارد شد مانَد جریاَ سقیفه و هجوم به خانة
حضرت زهرا (سالم اهلل علیه)
3ـ پیامبر صلی اهلل علیه و آله ،امام علی علیه السالم را از خضاب کردَ بازداشتَد چرا که به ایشاَ نوید خضاب شدَ
محاسن با خوَ فرق مبارکشاَ را دادند.
احتمال سوم برخاسته از روایت دیگری است و در ایَجا معَا ندارد .اما روش علمی برای فهم حکمت  403مراجعه به
سایر مَابعی است که همین حدیث را آوردهاند .یکی از مَابع قدیمی کتاب نثر الدر تالیف فاضٍ آبی – درگذشته به سال
 4۲۱ق -است .در این کتاب میخوانیم:على علیه السالم از صفین بازگشت ،در حالتى که گویى [موى] سر و ریشش
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پَبه است .پس به ایشاَ گفته شد :اى امیر مؤمَاَ! کاش [آنها را] رنگ مىکردى.فرمود« :حَا ،زیَت است و ما قومى
6
اندوهزدهایم».
به نظر میرسد این نقٍ درستتر باشد چرا که امیرمؤمَاَ در جَگ صفین حدود  67سال داشتَد و سؤال از رنگ نکردَ
ریش برای شخصی که در آستانه پیری است ،پذیرفته است و از سویی معلوم است که شیوه مرسوم مسلماناَ در آَ
روزگار رنگ کردَ ریش است چرا که دست کم دوبار چَین سؤالی را از امیرمؤمَاَ علیه السالم پرسیده اند ،یکبار حضرت
خود را سوگوار شهدای صفین دانستَد و بار دیگر که از ایشاَ پرسیدند چرا به سَّت پیامبر عمٍ نمیکَید و ریش خود را
مانَد ایشاَ رنگ نمیکَید پاسخ دادند :رسول خدا که درود خدا بر او باد چَین ( دستور به رنگ کردَ) فرمود در حالیکه
شمارِ مردِ دین اندک بود و امروز که اسالم گسترش یافته است و دعوت آَ به همه جا رسیده هرکس آَ کَد که خواهد.

0

پیامها
۱ـ نظافت و آراستگی در زندگی اهٍ بیت جایگاه واالیی داشته است به گونهای که تغییر چهره برای مردم سؤال انگیز
شده بود.
۲ـ احترام به خوَ شهدا را باید در ظاهر هم حفظ کرد و در فراق آناَ هم باید اندوه خود را نشاَ داد.

 .6نثر ّ
الدر ج  ٌ 1ص .309
 . 9نهج البالغه حکمت .19
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حکمت 674
اللَّهُمَّ اسْقََِا ذُلٍَُ [السَّحَائِبِ] السَّحَابِ دُوََ صِعَابِهَا
خدایا ما را به ابرهای رام و نه ابرهای سرکش سیراب ساز.
واژهها:

 .۱اسقَا :سیراب کن ما را  ،از ماده سقی :به معَای سیراب کردَ ،سقا هم که میگویَد از همین ریشه است.
 .۲الذل :از ریشه ذلٍ یعَی زبوَ و خوار شدَ،وقتی دربارة حیواَ به کار میرود یعَی فرمانبردار شدَ ،نرم شدَ.
 .3صعب :سخت شدَ ،سرسخت شدَ و نا فرمانی کردَ حیواَ
توضیح:

پدیدههای طبیعی مانَد باد ،باراَ ،گرمی و سردی هوا چه نسبتی با نگاه توحیدی ما دارند؟ اگر پدیدههای طبیعی را بدوَ
نگاه توحیدی ببیَیم چه آثاری دارد و اگر با نگاه توحیدی ببیَیم چه اثری دارد؟ حکمت  40۲نهج البالغه یکی از پدیدههای
طبیعی را با نگاه توحیدی برای ما تبیین میکَد .به این صورت که خداوند پدید آورنده اصلی تمامی سببهاست و سود و
زیاَ پدیدههای طبیعی هم در اختیار اوست پس از این موقعیت باید بهره جست و از خداوند خواست تا بهترین و
سودمَدترین پدیدههای طبیعی را فراروی ما قرار دهد.
امیر مؤمَاَ علیه السالم در این حکمت استعاره زیبایی به کار بردهاند که سید رضی گرد آورنده نهج البالغه از آَ شگفت
زده شده است چرا که امیر علیه السالم در ابتدا ابرها را به شتراَ تشبیه کرد و آَگاه وصف چموش را برای ابرهایی که
همراه صاعقه و رعد و برق هستَد به کار برد و صفت رام را برای ابرهای خالی از رعد وبرق که باراَ مستمر دارند به کار
بست .گویی ابر آرام مانَد شتر رام است که به راحتی او را میدوشَد.
اهل بیت علیهم السالم و دعای باران
پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و اهٍ بیت علیهم السالم برای فرو آمدَ باراَ دعا میکردند و در دعاهای خود بارانی را
درخواست میکردند که برای مردم سودمَد باشد  .نمونههایی از دعاهای معصومین این گونه است:
دعای پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله :اللَّهُمَّ اسْقََِا غَیْثاً مُغِیثاً مَرِیعاً طَبَقاً غَدَقاً غیر رائثٍ نافعاً غیرَ ضارٍّ
بار خدایا ما را بارانی کمک کََده ،رویانَده ،فراگیر ،فراواَ ،بیتأخیر ،سودمَد و بیزیاَ عطا فرما.
و در دعایی دیگر از خدا درخواست کردند:اللَّهُمَّ اسْقََِا سَقیاً ....تُرخِصُ به االَسعارَ فی جمیع االمصار
بار خدایا ما را سیراب ساز تا با آَ ،نرخها را در همه جا ارزاَ سازی

 .8النوادر ،راوندی ،ص  163ح .244
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دعای امام حسن علیه السالم :اسقِ سَهلََا وجَبَلََا ،وبَدوَنا وحَضَرَنا؛ حَتّى تُرخِصَ بِهِ أسعارَنا ،وتُبارِکَ بِهِ فی ضِیاعَِا ومُدُنَِا؛
9
أرِنَا الرِّزقَ مَوجودا وَالغَالءَ مَفقودا.
دشت و کوه و بیاباَ و شهر ما را سیراب گرداَ تا بداَ ،نرخهاماَ را ارزاَ سازى و کشتگاهها و شهرهاماَ را برکت
دهى .روزى را به ما بَمایاَ و گرانى را از ما نهاَ دار.
دعای امام سجاد علیه السالم :اللَّهُمَّ اسْقََِا غَیْثاً مُغِیثاً مَرِیعاً مُمْرِعاً عَرِیضاً وَاسِعاً غَزِیراً ،تَرُدُّ بِهِ الََّهِیضَ ،وَ تَجْبُرُ بِهِ الْمَهِیضَ

۱7

خدایا ما را از بارانی که به فریاد رسَده ،قحط زدایَده ،گیاه رویانَده ،فرا گیرنده و فراواَ بارنده سیراب نمای تا گیاهاَ
ایستاده را طراوت تازه دهی و گیاهاَ بر زمین خفته را بر پای داری.
دعاهای پیامبر و اهٍ بیت علیهم السالم برای باراَ همگی همراه با درخواستهایی است که برای مردماَ سود بخش
باشد  .نگرانی های کشاورزاَ و مردم شهر و روستا را در نظر داشتَد و همراه با درخواست باراَ  ،فراوانی و ارزانی را هم
از خداوند میخواستَد .اینگونه درخواستها بیانگر ضرورت تالش برای رشد اقتصادی جامعه است زیرا دعاهای معصومین
در برابر تالش انساَ قرار نمی گیرد و در نگاه اهٍ بیت علیهم السالم دعا مانع تالش نیست بلکه سرفصلی برای
درخواستهای انساَ است که باید از خدا مدد جوید و در آَ مسیر گام بردارد و این هماَ نگاه توحیدی است.
اشارۀ قرآنی.
در قرآَ کریم  ،سیراب کردَ مردم به خداوند نسبت داده شده است و مردم نمیتوانَد با ذخیره کردَ آب از خداوند بی
نیاز شوند:
وَ أَرْسَلََْا الرِّیاحَ لَواقِحَ فَأَنْزَلَْا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَیَْاکُمُوهُ وَ ما أَنْتُمْ لَهُ بِخازِنین

۱۱

هم چَین میاَ پایداری مردم و روزی فراواَ رابطه مستقیم برقرار است:
وَ أََْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّریقَةِ لَأَسْقَیَْاهُمْ ماءً غَدَقا

۱۲

پیامها:
۱ـ در عادیترین پدیدههای طبیعی خدا را فراموش نکَیم.
۲ـ در دعا کردَ هم باید دقت کرد و به گونهای درخواست که آسیبزا نباشد
3ـ با زباَ لطیف و زیبا از خداوند درخواست کَیم.

 .7کتاب من ال یحضره الفقيه،ج 1ص 539ح .1504
 .10صحيفه سجادیه ،دعای .17
 .11سوره حجر آیه .22
 .12سوره جن آیه .16
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حکمت 674
لَا خَیْرَ فِی الصَّمْتِ عَنِ الْحُکْمِ کَمَا أَنَّهُ لَا خَیْرَ فِی الْقَوْلِ بِالْجَهٍْ
در فرو بستن زباَ از حکمت خیری نیست هم چَاَ که در ندانسته سخن گفتن خیری نمیباشد.
واژهها:
صمت :سکوت طوالنی و یا ابهام و اغالق است .پس صمت با سکوت کمی تفاوت دارد.گفتن نکتهای مبهم یا سکوت
طوالنی هم صمت گویَد.
حکم :ریشه آَ از ح ک م به معَای مَع کردَ است و حُکم و حکمت از آَ رو که از ظلم و جهالت بازدارندگی دارد حکم
و حکمت نامیده شده است .کالم حکمت آمیز کالمی محکم و استوار است که از نادانی جهالت بازدارنده است.
توضیح:
حکمت  40۱تکرار حکمت  ۱8۲نهج البالغه است .این جمله کوتاه بخشی از «خطبة الوسیله» امیر مؤمَاَ علیه السالم
است که هفت روز پس از رحلت پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه وآله) در مدیَه بیاَ شده است ۱3.سراسر این خطبه حکیمانه
است که سید رضی جملهای از آَ را در قالب حکمت  40۱در نهج البالغه آورده است.
در این جمله تاکید بر سخن گفتن حکیم و سخن نگفتن ناداَ است .زیرا چَانچه حکیم خاموش بماند ،علم مفید او که
باید به جا استفاده شود از بین میرود و از سویی سخن نگفتن او عرصه را برای ناداَ باز میکَد تا از فضای سکوت
حکیم ،سوء استفاده کَد و حرفهای بیهوده خود را رواج دهد .بَابر این کسی که حکیم است و دردهای جامعه و انساَها
را میشَاسد باید با سخن استوار و به جای خود از فراگیری نادانی و نفهمی در جامعه ممانعت ورزد.حکیم سکوت و
سخَش هر دو درس است  .امیرمؤمَاَ در وصف پیامبر عزیز صلی اهلل علیه و آله فرمود :کالمُه بیاٌَ وصَمتُه لساٌَ۱4سخَش
روشَگر و سکوتش زباَ با معَا بود.
تضاد به کار رفته در این حدیث بسیار زیباست که سکوت کردَ را زباَ پرمعَا دانستَد .اصوالً خداوند انساَ را خلق کرد
و عَلَّمه البیاَ ،بیاَ روشن را بر او تعلیم داد تا حکیمانه سخن گوید و حکیمانه لب فرو بَدد.
در جمله ای مَسوب به امیرمؤمَاَ سخن حقمدار به مراتب بهتر از خاموشی است :سخن گفتنِ به حق ،بهتر است از
درماندَ و خاموشى.

۱0

بَابر این اگرچه سخن گفتن نقره و لب فرو بستن طالست ولی برای سخَاَ حکیمانه چَین نیست و کسی که میتواند
حکیمانه بیَدیشد و سخن گوید ،خاموشی گزیدَ خطاست.

 .13الکافی ،ج  8ص .18
.14
 .15غررالحکم ،ح .1462
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پیامها
۱ـ سخن و سکوتی خیر است که حکیمانه باشد.
۲ـ سکوت همیشه طال نیست بلکه وقتی چیزی را نمیدانیم سکوت طالست.
3ـ هر اندازه که حرف زدَ ناداَ زیاَ آور است ،سکوت حکیم هم زیاَ بار است.
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حکمت 674
التَّوحِیدُ أَْ ال تَتَوَهَّمَهُ وَ الْعَدْلُ أََْ ال تَتَّهِمَه
یگانه دانستن خدا آَ است که او را در وهم نیاوری و عدل آَ است که او را متهم نکَی
واژهها:

تتوهمه :او را به وهم نیاوری  ،از ریشه وهم به معَای آنچه در خاطر میگذرد خواه وجود داشته باشد یا موجود نباشد،
تخیٍ .
تتهمه :او را متهم نکَی ،از ریشه وهم به معَای پیرایه بستن  ،مورد سوء ظن قرار دادَ .
توضیح:

یکی از کلمات زیبای نهج البالغه که برخی آَ را بی نظیر دانستهاند .۱6امیرمؤمَاَ علیه السالم در یک جمله کوتاه دو
اصٍ اساسی دین یعَی توحید و عدل را تبیین فرموده است .نکته زیبایی که در این حکمت هست :کوتاهی جمله در
عین پرمعَایی و ظرافت نهفته در استخدام کلمات است .امیرمؤمَاَ علیه السالم برای تبیین توحید و عدل در جمله ای
کوتاه دو مفهوم متفاوت را از یک ریشه بر ساخته است .ریشةاصلی تَتَوهَّمَه و تَتَّهِمه« ،و ه م» است که وقتی به باب تفعٍ
میرود توهم است و وقتی به باب افتعال برود اتهام و تهمه است.
امیر مؤمَاَ دو اصٍ مهم را به صورت بسیار کوتاه تبیین فرمود:
۱ـ اصل توحید:

توحید یعَی خدا را در وهم نیاوری زیرا وهم  ،صورتها و کیفیتهایی است که در ذهن نقش میبَدد و نوعی پَدار که
صورتهای ذهَی را دارای حقیقت خارجی تصور میکَد و معموالً کاربرد فارسی آَ هم همین است و از این رو گاه گفته
میشود :فالنی توهم کرده است .چرا نباید خدا را در وهم آورد؟ زیرا هر چیزی که تصور شود ،محدود است ،و خدا محدود
نیست که در تصور بیاید .ما معموالً در توهماتماَ ،محسوسات را میبیَم و از هماَ محسوسات صورتهایی را توهم
میکَیم .مثالً پرواز پرنده را دیدند ،و از هماَ پَداشتَد که میتواَ در آسماَ هم پرواز کرد و آهسته آهسته هماَ توهم
به حقیقت خارجی که هواپیما باشد مَجر شد .البته بسیاری از توهمها هم هیچگاه به حقیقت نمیرسد ولی آنچه مهم
است تشبیه کردَ و صورت تراشیدَ برای توهم است که در باره خدا محال است چوَ جسم نیست و شبیه چیزی هم
نیست.حال امیر مؤمَاَ علیه السالم فرمود :وقتی یکتاپرست میشوی که خدا را به وهم نیاوری
نگاه علی علیه السالم در شَاساندَ خدا در جای جای نهج البالغه وجود دارد از جمله در خطبه ای امیر مؤمَاَ (علیه
السالم) بسیار زیبا حواس پَج گانه را در شَاخت خدا ناتواَ میداند :اوهام به او در نمىرسد تا او را در وهم محدود
گرداند و او را هوش به وهم در نیاورد تا تصورش کَد ،و حواس او را ادراک نکَد تا او را به احساس دریابد ،او را دست
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لمس نمىکَد تا به او دسترس داشته باشد ،به حالتى دگرگوَ نمىگردد و مبدل به احوال نمىشود ،و او را شباَ و
روزاَ نمىفرساید ،و روشَایى و تاریکى دگرگونش نمىگرداند

۱0

این گونه جمالت در نهج البالغه یعَی درک یگانگی خدا وقتی امکاَ دارد که بتواَ ویژگیهای بشر را از صفات خدا
متمایز گرداند .برای نمونه خداوند سمیع است ولی با شَیدَ بشر قابٍ مقایسه نیست ،خداوند بصیر است ولی با دیدَ ما
متفاوت است و اصوال دیدَ و شَیدَ ما و خداوند از اساس متفاوت است نه آَکه ما ببیَیم ولی خداوند دقیقتر ببیَید.
اصوال دیدَ در انساَ و خدا ذاتا متفاوت است .شخصی از امام صادق علیه السالم تقاضا کرد تا از توحید چیزی بگوید که
فهمش برای او آساَ باشد ،امام صادق فرمود:
التوحید فاالّ تُجَوّز علی ربّک ما جاز علیک
توحید یعَی آنچه در بارة تو رواست دربارة پروردگارت روا ندانی.
 -۲اصل عدالت:
عدل یعَی هر چیزی در جای خودش قرار گیرد و خدا عادل است یعَی عطا و لطف و عذاب و بخشش او همگی در جای
خودش دقیق است .امیر علیه السالم در این حکمت عادل دانستن خدا را به این میداند که خدای را متهم نکَیم .تهمت
و اتهام یعَی کسی را به گَاهی که نکرده است نسبت دادَ ،بدگمانی
متهم نکردَ خداوند به شَاخت تجسم اعمال وابسته است یعَی باید دانست که دنیا بر پایه نظام سبب و مسبب است .هر
حالت و حادثهای که بر انساَ وارد میشود بر اساس سببی است بَابر این در فقر و بدبختی و کمبود مادی و معَوی نباید
خدا را متهم کرد که خدا ما را بدبخت و فقیر آفریده است .و یا دوست دارد بَدگانش را عذاب کَد و از این رو جهَم را
خلق کرد .خیر عدل این است که بدانیم هر چیزی در جای خودش هست و حاالت و کمبودهای خود را ریشه یابی کَیم
و سبب آَ را دریابیم تا از آَ رهایی یابیم  .آتش جهَم و عذابهای الهی را بشر با اعمالش درست میکَد و نباید خدا
را متهم کرد که برای شکَجه مردماَ جهَم را آفریده است .هر وقت به آَجا رسیدیم که در بدبختی و بیچارگی و...علت
را دریابیم و خدا را متهم نکَیم از مَظر علی علیه السالم عدل را دریافته ایم و خدا را عادل شمرده ایم.
پیامها:

۱ـ کمگویی و گزیدهگویی در انتقال مفهوم ماندگارتر است
 -۲علتها را باید شَاخت و در نسبت دادَ به دیگراَ وسواس داشت.
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حکمت 644
یَهْلِکُ فِیَّ رَجُلَاَِ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ وَ بَاهِتٌ مُفْتَر
دو کس در بارة من هالک میشوند :دوستدار زیاده رو و تهمت زَ دروغ بَد.
واژهها:

مفرط :اسم فاعٍ از ریشه ف ر ط به معَای زیاده رو  ،کسی که از حد بگذرد،
باهت :باهت اسم فاعٍ از ریشه ب ه ت ،در اصٍ تحیّر و سرگردانی و ترس است و به کسی که دروغ  ،سخَی غیر
واقعی و غیر مستَد را به دیگری نسبت میدهد هم باهت میگویَد چرا که از این نسبت ،شَونده سراسیمه و حیرت زده
و مبهوت میماند.
مُفْتَر :اسم فاعٍ باب افتعال از ریشة ف ر و ،است .به معَی دروغ ساختن و چیزی از خود در آوردَ است.
توضیح:

جملة امیر مؤمَاَ علیه السالم به گونههای مختلف نقٍ شده است:گاه محب مفرط ۱8و گاه مُفرط غال ۱9و گاه محب
یقرِّظَی . ۲7از این جمالت هم معَا و متفاوت در الفاظ میتواَ برداشت کرد که امیر علیه السالم چَین مفهومی را چَد
بار تکرار کرده است .بَ ابر این یک سخن نیست که راویاَ مختلف آَ را نقٍ کرده باشَد  ،بلکه خطر بزرگی است که
علی علیه السالم چَد بار و در مَاسبتهای مختلف و با جمالتی شبیه هم ولی متفاوت آَ را تذکر دادند.
دو گروه گمراه و خطرناک
اما این دو گروه که امیر مؤمَاَ علیه السالم بارها بیاَ فرمودند که به خاطر من هالک میشوند چه کسانی هستَد؟ هر
دو گروه در یک چیز مشترکَد :تَدروی ،معیار نداشتن و رفتارهای بدوَ معیار.
گروه اول :دوستدار تندرو :محبٌّ مُفْرِطٌ ،مفرط اسم فاعٍ باب افعال از فَرَط است .فَرطَ وقتی گفته میشود که کاری
با هدف و ق صد پیش از رسیدَ موعد انجام شود .مثالً این جملة پیامبر که فرمود :اَنا فَرطُکُم علی الحوض یعَی من
پیشتر از شما بر حوض وارد میشوم .وقتی که به باب افعال برود و افراط بگوییم یعَی در همین پیشی جستن زیاده روی
کرد .حال مُحِبٌّ مُفرط یعَی در همین دوستی با امیر مؤمَاَ زیاده روی میکَد ،این گروه غالی هم گفته میشوند که
نمونة بارز آناَ کسانی هستَد که امیر مؤمَاَ علیه السالم را خدا میدانَد و یا معتقدند خدا خالق جهاَ هستی است ولی
اختیار عالم و روزی موجودات و مرگ و میر و مقدرات جهاَ را به علی واگذار کرده است  .امیر علیه السالم میفرماید
ایَاَ که دربارة من ایَگونه فکر میکََد نابود شدهاند و هیچ اجری ندارند و عذاب اخروی هم در انتظارشاَ است.
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گروه دوم :تهمت زن دروغگو:باهِتٌ مُفتَر :تهمت زَ دروغ بَد  ،امیر مؤمَاَ علیه السالم میفرماید کسانی که به
من تهمت و دروغ میبَدند هم هالک میشوند .این گروه کسانی هستَد که مقام والیت امیر مؤمَاَ علیه السالم را زیر
سؤال بردند .و به علی علیه السالم نسبتهای دروغ میدادند.
در هماَ دوراَ خالفت امیر مؤمَاَ علیه السالم عدهای بودند که ایشاَ را نعوذ باهلل دروغگو میدانستَد و تهمت میزدند.
ماجرایی را مدائَی از مورخاَ قرَ دوم و سوم نقٍ میکَد که امیر مؤمَاَ علیه السالم خطبه میخواند و در میاَ خطبه
فرمودند :اگر جایگاه قضاوت میاَ ادیاَ را داشتم ،برای یهودیاَ مطابق تورات و برای مسیحیاَ مطابق انجیٍ و برای
مسلماناَ مطابق قرآَ حکم میکردم و هیچ آیهای در کتاب خدا در دشت و کوه نازل نشده است مگر آنکه من میدانم
کی و در حق چه کسی نازل شد .در همین موقع فردی پای مَبر بود و گفت یا اهلل چه ادعای دروغی و فرد دیگری گوشة
مسجد نشسته بود و گفت اشهد انک انت اهلل رب العالمین شهادت میدهم که تویی خدای صاحب اختیار جهاَ ۲۱.این دو
نفر در یک مجلس و این همه تَاقض چرا که هر دو معیار را کَار نهادند.
در حدیثی از رسول خدا علی علیه السالم به حضرت عیسی شبیه شده است چرا که دو گروه تَدرو دربارهاش هالک شدند:
یهودیاَ که به مادرش تهمت زدند و برخی مسیحیاَ که او را خدا دانستَد.
پیامها

۱ـ در هر زماَ باید معیار حق را برخواستههای خود مقدم کرد.
۲ـ زیاَ دوستداراَ ناداَ کم از دشمَاَ قسم خورده نیست.
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حکمت 644
یَأْتِی عَلَى الََّاسِ زَمَاٌَ عَضُوضٌ یَعَضُّ الْمُوسِرُ فِیهِ عَلَى مَا فِی یَدَیْهِ وَ لَمْ یُؤْمَرْ بِذَلِکَ قَالَ اللَّه سُبْحَانَهُ وَ ال تََْسَوُا الْفَضٍَْ
بَیََْکُم تََْهَدُ فِیهِ الْأَشْرَارُ وَ [یُسْتَذَلُ] تُسْتَذَلُّ الْأَخْیَارُ وَ یُبَایِعُ الْمُضْطَرُّوََ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَیْعِ الْمُضْطَرِّین
مردم را روزگاری دشوار و جاَگزا فرا رسد که در آَ توانگر ،آنچه را در دست دارد سخت نگهدارد و او را چَین
نفرمودهاند .خدای سبحاَ فرماید :بخشش میاَ خود را فراموش نکَید.اشرار در آَ روزگار بلَد مقدار شوند و نیکاَ
خوار و به ناچار با درماندگاَ خرید و فروش کََد در حالی که رسول خدا از معامله با درماندگاَ نهی فرموده است.
واژهها:
عضوض :از ریشه ع ض ض به معَای به دنداَ گرفتن ،گاز گرفتن .عَضوض ،صیغه مبالغه یعَی بسیار شدید و سخت.
عضّ علی فالَ :بخٍ ورزید و از بخشش خودداری کرد.
الموسر :اسم فاعٍ از ی س ر یعَی توانگر
تَهد:باال میرود ،برجسته میشود.
المضطر :اسم مفعول باب افتعال از ریشه ض رر  ،ضرر رسیده ،ناچار ،بی اختیار و بیچاره که بر اساس زیانی اختیار از کف
داده است.
توضیح:
حکمت  468نهج البالغه در حقیقت قسمتی از خطبه است که در کتب قدیمی و معتبر گزارش شده است ۲۲.امیر مؤمَاَ
علیه السالم روزی خطبهای میخوانَد و زمانهای را ترسیم میکََد که توانگراَ بخیٍ میشوند و اشرار بر حکومت دست
مییازند.در نهج البالغه نیز با اندکی اختالف در لفظ همین دو مسئله در بخش حکمتها آمده است.
امیرمؤمَاَ علیه السالم در این سخن وضعیت زمانهای را ترسیم میکََد که از آَ به زمانه عضوض به معَای گزنده و
سخت یاد میشود .علی علیه السالم ویژگیهای دوراَ سخت را چَین بر شمرد:
۱ـ بیمسئولیتی توانگراَ :موسر به معَای مالدار و یا توانگر است  .کسی که به آسانی میتواند هر کاری را انجام دهد.
اما در دوراَ سختی که علی علیه السالم آَ را وصف کرد توانگراَ  ،ضعف و درماندگی فقیراَ و همسایگاَ ناتواَ و
اقشار محروم را میبیََد ولی دو دستی به آنچه دارند میچسبَد.در حالیکه در فرهَگ دیَی کمک کردَ به ضعیفاَ افزوَ
بر پاداش الهی ،آثار دنیوی نیز دارد.در روایتی امام رضا علیه السالم به خدمتکارش فرمود :امروز انفاق کردی ؟ در راه خدا
از پول من خرج کردی؟ او هم جواب میدهد :خیر امام میفرماید:پس از کجا خداوند جایگزین آَ را به ما دهد؟ انفاق
کن هر چَد؟؟؟

 22صحيفه الرضا ص .84

18

 .۲برجسته شدَ اشرار :دومین نشانة روزگار دشوار ،بلَد مقدار شدَ افراد بد و شرور است .جامعهای که افراد نابکار
پستهای حساس را بگیرند ،جامعهای دشوار خواهد بود که زندگی در آَ گزنده میشود.
 .3حقیر شدَ نیکوکار :سومین ویژگی جامعه دشوار ،خوار و حقیر شدَ افراد نیکوکار است .کسانی که به نیکوکاری در
جامعه شهره هستَد ،با مشکالت روبرو میشوند و از آَ بدتر ،خوار شمرده میشوند.
4ـ گسترش سَگدلی :چهارمین ویژگی زماَ عضوض یا روزگار گزنده و دشوار از بین رفتن رحم و دلسوزی است به
گونهای که وقتی شخصی نیازمَد میشود  ،زمین  ،خانه ،اسباب و اثاثیه او را کمتر از ارزش واقعیاش میخرند ،زیرا
میدانَد نیازمَد پول است .این خصلتِ روزگاری است که افراد مانَد حیواَ درنده همدیگر را گاز میگیرند و ترحم
نمیکََد .در حالی که پیامبر خدا از معامله با درماندگاَ نهی فرمودهاند.
اشاره قرآنی
در این حکمت قسمتی از آیه  ۲30سورة بقره تضمین شده است که فرمود :وَ ال تََْسَوُا الْفَضٍَْ بَیََْکُمْ إََِّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُوََ
بَصیر
پیامها:
۱ـ زمانه را خصلتها و ویژگیهای افراد میسازد و اگر توانگر به وظیفهاش عمٍ نکَد و پستها به افراد نیکوکار سپرده
نشود و مردم در پی فرصت باشَد تا از درماندگاَ خرید کََد .زمانه آناَ زمانه گزنده و سخت خواهد بود.
۲ـ اگر توانگراَ دلسوز باشَد ،جایی برای بدکاراَ نخواهد ماند.
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حکمت 644
هُمْ وَ اللَّهِ رَبَّوُا الْإِسْلَامَ کَمَا یُرَبَّى الْفِلْوُ مَعَ غَََائِهِمْ بِأَیْدِیهِمُ السِّبَاطِ وَ أَلْسََِتِهِمُ السِّلَاط
به خدا آناَ اسالم را پروراندند چَانکه کره اسب از شیر گرفته را پروانَد ،با توانگی و دستهای بخشَده و زباَهای برنده شیوا
واژهها:
ربوا :از ریشه ر ب و به معَای رشد ،رشد دادند.
الفلو:کره اسب
السباط :از ریشه سبط به معَای موی نرم و فروهشته مقابٍ موی مجعد ،امتداد ،نوه،نیزه زَ ماهر ،در ایَجا به معَای گشاد
دستی
السالط :تیز و برنده
توضیح:
حکمت  460در ستایش از انصار یعَی ساکَاَ اصلی مدیَه است .مردم مدیَه درسختترین شرایط ،پیامبر صلی اهلل
علیه و آله و مهاجراَ مکه را به خوبی پذیرایی کردند و در آغاز ورود به مدیَه،خانهها و درآمد خود را با آناَ تقسیم
کردند .ارزش کار انصار زمانی بهتر شَاخته میشود که وضعیت آناَ را پیش از ورود مسلماناَ مرور کَیم.در مدیَه و
اطراف آَ ،قبیلههای گوناگونی بودند که عقاید  ،سلیقهها و تعصبهای مختلفی داشتَد .یهودیاَ یثرب ،مشرکاَ،
مسیحیاَ همگی در آَجا ساکن بودند.
دو قبیله بزرگ اوس و خزرج درگیریها و جَگهای خونین داشتَد ولی به برکت اسالم  ،بیشتر مردم مدیَه برگرد
پیامبر (صلی اهلل علیه وآله) حلقه زدند ،کدورتها خاموش شد و برادریها شکٍ گرفت ،هر چَد عدهای مَافق امثال
عبداهلل بن ابی و دیگراَ بودند که تا پایاَ عمر کارشکَی و و توطئه میکردند ولی عموم مردم مدیَه درخوشی و
گرفتاری همراه رسول خدا شدند.
حال امیر مؤمَاَ خیلی زیبا آناَ را ستایش میکَد که انصار راسالم را رشد دادند مانَد تربیت کره اسب یکسالهای که
او را از شیر گرفته باشَد.یعَی تمام توجه خودشاَ به اسالم بود تا فراگیر و گسترده شود
رشد اسالم
سخن امیرمؤمَاَ علیه السالم بسیار مهم است زیرا اسالمی که برتر و در اوج است چگونه به وسیله مردمی که کمتر از
یک دهه از اسالم آوردَ آناَ می گذشت  ،رشد کرد؟ به دیگر سخن اسالم خود مایه رشد دیگراَ است حال با همین
مردم رشد کرده است؟ تمجید از مردم مدیَه و بیاَ کردَ صفات برجسته آناَ در سخَاَ رسول خدا صلی اهلل علیه و آله
نیز آمده است برای نمونه پیامبر عزیز به مردم مدیَه فرمود :انکم ما علمت تکثروَ عَد الفزع وتقلوَ عَد الطمع
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بی تردید آنچَاَ که من میدانم شما به هَگام ترس افزوَ میشوید و به هَگام طمع کاسته میشوید.

۲3

این جمله ستایش فوق العادهای است و نشاَ میدهد مردم مدیَه مردمانی شجاع و بلَد نظر بودند به گونه ای که رفتاری
متفاوت با سایر مردمی داشتَد که هَگام ترس فرار میکردند و هَگام کمبودها بیشتر طمع میورزیدند.امیر مؤمَاَ در
این حکمت دو عاملی که در مردم مدیَه بود و با هماَ عوامٍ اسالم را رشد دادند  ،بیاَ فرمود:
 -۱گشاده دستی :نخستین صفتی که در مردم مدیَه بود و سبب رشد اسالم شد ،گشاده دستی و بخشش آناَ بود.
امیر علیه السالم فرموئ :بِاَیْدیهُم السباط :سِباط در اصلی به کسی میگویَد که در نیزه زدَ ماهر است در ایَجا
به معَای بخشَدگی است  .تعبیر علی علیه السالم خیلی لطیف است چرا که نیزه انداز ماهر دستهایش باز و
رواَ است و همین باز بودَ دستها استعاره از بخشش است  .بَابر این کسی میتواند اسالم را یاری کَد که
بخشَده و ماهر باشد .به راحتی بتواند در راه اسالم از اموال خود بگذرد و از سویی در این کار کارکشته باشد.
 -۲زباَ گویا و فصیح؛ برای رشد اسالم زباَ گویا  ،فصیح و روشن الزم است .اَلسَِتَهُم السِّالط :سالط به آهن تیز
و برنده گویَد و وقتی به زباَ نسبت داده میشود یعَی سخَی که که ابهام ندارد و به راحتی و روشَی و زیبایی
مقصود خود را میرساند .
البته یک نکته را باید گوشزد کرد :انصار با همه خصلتهای نیکوی شاَ  ،اولین شعله اختالف و دوری از پیامبر صلی اهلل
علیه و آله را پس از رحلت پیامبر در سقیفه روشن کردند و سفارش رسول خدا صلی اهلل علیه و آله در جانشین کردَ
امیرمؤمَاَ علیه السالم را نادیده گرفتَد و با ادعای ریاست امت در سقیفه گردهم آمدند .اگرچه آتش فتَه را آناَ روشن
کردند .بَابر این باید به یاد داشت که خصلتهای نیکو در معرض آسیبها قرار دارد و تضمیَی برای تداوم آَ نیست.

پیامها

۱ـ رشد اسالم به توجه به همه جانبه مسلماناَ وابسته است.
۲ـ کار فرهَگی و فعالیت اقتصادی در راه دین سبب رشد اسالم خواهد شد.
3ـ بهترین خصلتها نیازمن مراقبت بیشتر است و از لغزشها در اماَ نیست.

 23کنز العمال ج  14ص  66ح .39751
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حکمت 646
إََِّ لِبََِی أُمَیَّةَ مَرْوَداً یَجْرُوََ فِیهِ وَ لَوْ قَدِ اخْتَلَفُوا فِیمَا بَیََْهُمْ ثُمَّ[ لَوْ ]کَادَتْهُمُ الضِّبَاعُ لَغَلَبَتْهُم
بَی امیه را فرصتی است که در آَ میتازند و اگر در بین خود اختالف ورزند ،کفتارها برای غلبه بر آناَ ،دهاَ میگشایَد
واژهها
مرود :از ریشه ر و د به معَای طلب کردَ و در ایَجا اسم مکاَ ساخته شده به معَای میداَ مسابقه
الضباع :کفتار
نکته بالغی:
ریشه مرود ،رود است که به معَای طلب کردَ و مهلت داشتن است حضرت در ایَجا از این ریشه اسم مکاَ ساخته که
مَرود به معَای میداَ مسابقه و تمرین اسب سواری است .در میداَ مسابقه هدف پیروز شدَ است و نهایت آَ برنده
شدَ یکی از اسبها و تمام شدَ مسابقه است .امیر مؤمَاَ علیه السالم حکومت بَی امیه را در تاخت و تاز به میداَ
تاخت و تاز اسبها تشبیه کردهاند و برای همین هم سید رضی آَ را پسَدیده و در قسمت جمالت حکیمانه حضرت
آورده است.
توضیح:
امیرمؤمَاَ علیه السالم بارها ،بَی امیه را پادشاهانی دنیا طلب ،ستم پیشه خوَ ریز و فتَهگر معرفی فرموده است.

۲4

و یاراَ خود را از فتَه ترسَاک بَی امیه که فتَه ای کور و تاریک ۲0میدانست ،برحذر میداشت .اما نکته لطیف در حکمت
 464پیشگویی همراه با آسیبشَاسی حکومت بَی امیه است که علت کوتاهی حکومت بَی امیه را اختالف میاَ حکومتیاَ
دانستَد .تعبیر به غلبه کفتار بر آناَ هم زیباست یعَی وقتی اختالف بیفتد الزم نیست حیواَ قویی مثٍ شیر و گرگ حمله
کَد بلکه کفتار هم که چَداَ قوی نیست به راحتی حمله میکَد و حکومت را از بین میبرد.
سر انجام پیشگویی
بَی امیه که روزگاری دشمن رسول خدا بودند و در برابر پیامبر جَگهای احد و بدر و دیگر درگیریها را به وجود آوردند
در کمتر از  37سال پس از رحلت پیامبر عزیز به حکومت بازگشتَد و نقشهای کلیدی حکومت اسالمی را تصاحب کردند.
معاویه در دوراَ خلفا به عَواَ فرماندار شام و پس از ماجرای صلح با امام حسن علیه السالم خود را خلیفه خواند و خالفت
را به روش پادشاهی ادامه داد .امیر مؤمَاَ (علیه السالم) در روزگاری که معاویه حاکم شام بود ،آیَده بَی امیه را
پیشگویی کرد که تمام آَها به وقوع پیوست .جملهای دیگر شبیه به همین حکمت از امیر مؤمَاَ علیه السالم صادر شده
۲6
است که سرانجام نابودی بَی امیه را به اختالفات درونی آناَ پیوند زدهاند.
 24نهج البالغه خطبههای  105 ،73 ،78 ،89و  158و در غير نهج البالغه در کتابهای االرشاد ،الفتن و منابع دیگر
 25نهج البالغه خطبه .73
 26دانش نامه اميرالمؤمنين (ع) بر پایه قرآن و حدیث و تاریخ ،ج  12ص  86ح .5819
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و سرانجام هم بَی امیه با درگیریهای درونی رو به زوال نهاد  .ابراهیم بن ولید برادرش یزید بن ولید را کَار زد و به
جای او نشست و چَدی نگذشت که مرواَ بن محمد معروف به مرواَ حمار  ،ابراهیم را کَار زد و در همین اختالفها
ابو مسلم که چَداَ قوی هم نبود به راحتی توانست با همدستی بَی عباس ،بَی امیه را کَار زند و حکومت را به بَی
عباس سپارد.
پیامها

۱ـ وحدت و انسجام سبب امتداد بدترین حکومتها خواهد شد.
۲ـ اختالف میاَ سراَ سبب فروپاشی نظام خواهد شد.
3ـ در تحلیٍ حوادث و واقعهها باید واقعگر بود ،امیر علیه السالم به زیبایی فرجام شکست بَی امیه را به اختالفات درونی
مرتبط میسازد.
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حکمت 644
الدُّنْیَا خُلِقَتْ لِغَیْرِهَا وَ لَمْ تُخْلَقْ لََِفْسِهَا
دنیا برای غیرخودش آفریده شد نه برای دنیا
توضیح:

یکی از زیباترین نگاههای امیر مؤمَاَ علیه السالم  ،نگاه به دنیاست که در نهج البالغه به زیبایی فراهم آمده است  .در
سراسر سخَاَ علی علیه السالم حقیقت دنیا و چگونگی بهرهمَدی از آَ تبیین شده است.
در حکمت  463امیر مؤمَاَ (علیه السالم) به کَارهگیری از دنیا ،عزلت و بیتفاوت بودَ نسبت به دنیا دعوت نمیکَد،
بلکه ماهیت دنیا را نشاَ میدهد.برای مثال وقتی به گٍ فروشی میرویم و برای خریدَ گلداَ از گٍفروش مشورت
میگیریم  ،از ما میپرسد :برای کجا میخواهی؟باغچه؟ باغ و یا آپارتماَ؟ طبیعی است گلی که برای باغچه مَاسب است
در آپارتماَ دوام نمیآورد و یا گلی که برای آپارتماَ در سایه مَاسب است در زیر آفتاب سوزاَ خشک خواهد شد.
درختها هم مَاسب مَاطق هوایی هستَد  .خرما در گرمسیر و گردو در مَاطق سردسیر ثمربخش است.
مثال دیگر :برای رفتن به کوه بروی کفش مَاسب کوهَوردی و برای راه رفتن در اتاق دمپایی رو فرشی الزم است و
استفاده هر کدام به جای دیگری،بیخردی است چرا که هر کدام را برای کاری ساخته اند.
حال در این حکمت امیر علیه السالم فرمود دنیا اصلی نیست ،بدل است .دنیا را برای دنیا نیافریدهاند بلکه برای غیر
خودش آفریده شده است .پس همانگونه که کفش کوهَوردی برای رسیدَ به قله نیاز است  ،برای رسیدَ به کمال
انسانیت و رسیدَ به سرای جاوید باید بر دنیا سوار شد و از آَ بهره گرفت تا به آخرت رسید.کسی که در دنیا توقف
میکَد مانَد کوهَوردی است که در پایین کوه کفشهایش را تمیز میکَد ،گٍِهایش را پاک میکَد و آَ را واکس
میزند ولی قدمی بر نمیدارد.چَین فردی هرگز به قله نمیرسد و از فواید کوهَوردی مانَد شادابی روح و سالمت بدَ
برخوردار نخواهد شد و تَها به کفش تمیز خود عشق میورزد و به دیگراَ فخر فروشی میکَد.
بهرهمندی از دنیا
اگر دنیا برای خودش آفریده نشده است و آفریَش او مجازی است ،چگونه باید در این دنیا زیست؟ در روایتی از رسول
خدا میخوانیم :إنَّکُم خُلِقتُم لِآلخِرَةِ ،وَالدُّنیا خُلِقَت لَکُم ۲0؛ شما براى آخرت آفریده شدهاید و دنیا براى شما آفریده شده
است .بَابر این وقتی برای آخرت خلق شدهایم باید کارهای آخرتی انجام دهیم ،نیکی کردَ به دیگراَ ،محبت ورزیدَ
و شَاخت تمام چیزهایی که خدا دوست میدارد و دوست نمیدارد ،راه رسیدَ ما به سعادت و نیکفرجامی است.پس باید
مراقب بود و خود را فدای آنچه رفتَیها نکرد.امام سجاد علیه السالم در دعای بسیار زیبایی با کالمی شیرین از خدا
میخواهد:
اللّهُمَّ ومَتى وَقَفَا بَینَ نَقصَینِ فی دینٍ أو دُنیا فَأَوقِعِ الََّقصَ بِأَسرَعِهِما فََاء

ُ
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بارخدایا! هر گاه میاَ دو نقصاَ ،یکى در دین و یکى در دنیا ،قرار گرفتیم ،نقصاَ را در همانى قرار بده که زودگذرتر
است
حضرت به جای آَکه از خدا بخواهد کاستیها را در دنیا قرار دهد با زباَ لطیف عرضه میدارد که کاستی در دنیا مانَد
ماهیت دنیا زودگذر است و تحملش آساَ تر.
نمونه ای از کارهای آخرتی که باید در دنیا بهره گرفت در آیاتی از قرآَ فهرست شده است:
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمَُِوََ ()۱الَّذِینَ هُمْ فِی صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوََ ()۲وَالَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوََ ( )3وَالَّذِینَ هُمْ لِلزَّکَاةِ فَاعِلُوََ ()4
وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُوََ()0إِلَّا عَلىَ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانهُمْ فَإِنهَُّمْ غَیرُْ مَلُومِینَ()6فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَالِکَ فَأُوْلَئکَ
هُمُ الْعَادُوََ()0وَ الَّذِینَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُوََ()8وَ الَّذِینَ هُمْ عَلىَ صَلَوَاتهِمْ یحَُافِظُوََ()9أُوْلَئکَ هُمُ
۲8
الْوَارِثُوََ()۱7الَّذِینَ یَرِثُوََ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِیهَا خَلِدُوََ()۱۱
براستى که مؤمَاَ رستگار شدند)۱( ،آناَ که در نمازشاَ ترساَ و فروتناند)۲( ،و آناَ که از بیهوده رویگردانَد)3( ،و آناَ
که زکات [مال خویش] را دهَدهاند )4( ،و آناَ که شرمگاه خود را [از حرام] نگهدارندهاند )0( ،مگر بر همسراَ یا کَیزاَ
خویش ،که [براى آمیزش با آناَ] سرزنش نشوند)6( ،پس هر که افزوَ از این [که یاد کردیم] بجوید ،ایَاَ از حد
درگذرندهاند)0( ،و آناَ که امانتها و پیماَ خویش را نگهدارندهاند)8( ،و آناَ که بر نمازهاى خویش نگهبانَد -مواظبت
مىکََد)9( ،-ایشانَد میراثبراَ)۱7( ،که بهشت برین را به میراث برند و در آَ جاویدانَد)۱۱( .
و یا در آیة  00سورة قصص
وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عََْهُ وَقَالُوا لَََا أَعْمَالََُا وَلَکُمْ أَعْمَالُکُمْ
چوَ سخن بیهودهای بشَوند از آَ روی بر میگردانَد و میگویَد اعمال ما برای ما و اعمال شما برای شما.
و یا در آیة  ۲0سورة واقعه در وصف اهٍ بهشت میخوانیم
لَا یسْمَعُوََ فِیهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِیمًا إِلَّا قِیلًا سَلَامًا سَلَامًا
در آنجا نه بیهودهای میشَوند و نه سخن گَاه آلود سخَی جز سالم و درود نیست
و آیات دیگری که وصف اهٍ بهشت است همگی فضای مقصد و مقصود ما را ترسیم کرده است بَابر این در دنیا باید
به گونهای زیست که برای آَ فضای پیش رو آماده شد :فضایی به دور از لغو و بیهوده گویی  ،فضایی سرشار از صلح و
صفا و فضایی آکَده از تالش و عبادت خالصانه که در نماز خاشعانه تجلی کرده است.
پیامها:

 .۱آگاه سازی و بیاَ واقعیتها برای انتخاب راه درست مؤثر است
 .۲زندگی مؤمَانه باید مطابق زندگی در فضای بهشتی تَظیم شود.

 28سوره مؤمنون ،آیات  1تا .11
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حکمت 644
رُبَّ مَفْتُوٍَ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِیه
چه بسیار کساَ که از ستودَ دیگراَ فریفته شوند
واژه:

مفتوَ :اسم مفعول از ریشه ف ت َ به معَای امتحاَ شده ،آزمایش شده ،شگفت زده،
توضیح:

دنیا محٍ امتحاَها و آزمایشهای گوناگوَ است .ثروت و دارایی ،فرزند ،پست و مقام همگی وسیله آزمایش هستَد.چه
بسیار پدراَ متدین و دوستدار اهٍ بیت علیهم السالم که به خاطر محبت فرزند از معصومین علیهم السالم جدا شدند.
چه بسیار انساَهایی که به خاطر بیماری و یا مرگ فرزند نسبت به خداوند بدبین شدند .و چه بسیار انساَ ها که برای
حمایت از فرزند ،دست از ارزشهای دیَی و انقالبی خود کشیدند و برخی هم سربلَد بیروَ آمدند .به هر ترتیب ،در
حکمت  46۲واژة مفتوَ آمده است که ریشه آَ فاء و تاء و نوَ است که اصٍ آَ برای ذوب کردَ طال و نقره به وسیلة
آتش به کار رفته است و آَ گاه در معانی مختلفی استفاده شده است که چکیده تمامی معانی  ،امتحاَ و آزمایش است.
مفتوَ که اسم مفعول از هماَ فاء و تاء و نوَ است به معَای دیوانه هم به کار میرود یعَی گویی آنچَاَ آزمایش و
امتحاَ سخت است که شگفت زده میشود و عقٍ از سر میدهد .فریفته نیز به همین معَاست که در تصمیم گیری
نمی تواند از خرد خود بهره ببرد .بَا بر این ،جملة ربّ مفتوَ بحسن القول فیه یعَی چه بسیار کسانی که از کالم نیکو
فریفته میشوند و عقلشاَ را از دست میدهَد.
خیلی زیباست که چاپلوسی و مدح بیهوده سبب زوال عقٍ میشود ،زیرا میپَدارند تعریفها و تمجیدها واقعی است و
آهسته آهسته توهم بر اندیشه آناَ چیره میشود و از واقعیتها دور میافتَد .برای نمونه دانشجوی درسخواَ
بَابرتمجیدهای دیگراَ که خوش استعدادی او را کافی میدانَد از مطالعه دست بر میدارد و همین امر سبب توقف وی
خواهد شد .و یا کسی که فعال و اهٍ کار و تالش است ،از تعریف و تمجیدهای دیگراَ که دست به هر چه بزند ،طال
میشود و نیازی به این همه تالش نیست ،فریفته میشود و از تالش باز میماند و سر انجام ورشکست میشود.
اال تا نشوی مدح سخَگوی
که اندک مایه نفعی از تو دارد
که گر روزی مرادش بر نیاری
دو صد چَداَ عیوبت بر شمارد
نکته مهم آَکه حسن القول همیشه از سوی دوستاَ و طرفداراَ نیست بلکه دشمن نیز از ضعف انساَ استفاده میکَد
و با درشتنمایی برخی ویژگیهای مثبت  ،افراد ساده دل را فریب میدهد تا از تالش و کوشش باز مانَد .برای نمونه
روزی معاویه گفت :معاویه گفت :سزا نیست که هاشمى ،بخشَده نباشد و امَوى ،بردبار نباشد و زبیرى ،شجاع و مخزومى،
26

متکبّر نباشد.این سخن به امام حسین علیهالسالم رسید .فرمود« :خدا او را بکشد! مىخواهد که بَىهاشم ،آَ قدر ببخشَد
که هر چه دارند ،از دست بدهَد و بَىامیّه ،بردبارى کََد و محبوبِ مردم شوند و خانداَ زبیر ،شجاعت ورزند و از میاَ
۲9
بروند و مخزومیاَ ،تکبّر کََد و مَفورِ مردم شوند».
تمام سخَانی که معاویه گفته بود ،حرفهای نیکویی بود ولی سیدالشهدا علیه السالم با شَاخت ریشه حرفهای معاویه ،
بَیهاشم را از فریفته شدَ باز داشت.
میخواهد که بَیهاشم آَ قدر ببخشَد که هر چه دارند ،از دست بدهَد و بَیامیه بردباری کََد تا محبوب مردم شوند و
خانداَ زبیر ،شجاعت ورزند و از میاَ بروند و فخرومیاَ ،تکبر کََد و مَفور مردم شوند.
پیامها:

۱ـ قضاوتها و حرفهای دیگراَ را باید با تامٍ شَید و تحت تاثیر قرار نگرفت.
۲ـ و تعریف و تمجید بیهوده مایه زوال عقٍ میشود.

 27حکمتنامه امام حسين عليه السالم ج  1ص  289ح .243
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حکمت 644
الْغِیبَةُ جُهْدُ الْعَاجِز
غیبت کردَ ،نهایت کوشش فرد ناتواَ است.
واژهها:
جهد :نیرو ،تواَ ،نهایت کوشش
عاجز :اسم فاعٍ از ع ج ز به معَای ناتواَ
توضیح:
دین و اخالق پیوند ناگسستَی دارند  .آموزههای دیَی انساَ را به کارهای پسَدیده (معروف) دعوت میکَد و از کارهای
ناپسَد (مَکر) باز میدارد .یکی از رفتارهای زشت اخالقی ،غیبت کردَ است .غیبت کردَ یعَی پشت سر کسی ،حرف
زدَ و یا رفتارش را برای دیگری بازگو کردَ است و به تعبیر دیگر سخَی که انساَ دوست ندارد را پشت سرش برای
دیگراَ بگویَد.
روش اسالم برای دوری از غیبت کردن
اسالم برای بازدارندگی از غیبت کردَ روشهای مختلفی دارد:
الف .تصویر سازی از حقیقت غیبت:
نخستین روش اسالم آَ است که واقعیت رفتار ناپسَد را آنچَاَ که هست ،تصویر میکَد .برای نمونه قرآَ حقیقت
غیبت کردَ را خوردَ گوشت برادر مؤمن میداند:
وَ ال یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أََْ یَأْکٍَُ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوه

37

تصور خوردَ گوشت انساَ نفرت آورد است و کسی که به این حقیقت توجه کَد از غیبت کردَ دیگراَ دست بر میدارد.
و یا حدیث پیامبر عزیز صلی اهلل علیه وآله که اثر غیبت کردَ در نابودی دین را سریعتر از اثر بیماری خوره در بدَ انساَ
تصویر کردند 3۱.بَابر این کسی که به دین خود حساس است از هر گونه سخَی که شائبه غیبت داشته باشد ،پرهیز
میکَد.
ب .بیاَ مجازات الهی

 30سوره حجرات ،آیه .12
 31الکافی ج  2ص  351ح .1
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دومین روش بازدارندگی از غیبت ،بیاَ کردَ مجازات الهی در سرای آخرت است  .مانَد روایاتی که غیبت کردَ را
خورِشِ سگهای جهَم میدانَد 3۲و یا واگذاری پاداشِ تمامی کارهای نیک در سرای قیامت  33به غیبت شونده و یا
نپذیرفتن نماز و روزه به مدت  47روز میشود34 .البته پذیرفته نشدَ نماز به معَای نماز نخواندَ نیست بلکه نماز بر
انساَ در هر حالتی حتی هَگام غیبت کردَ واجب است ولی نمازش نماز حقیقی نیست و آثار نماز خواندَ را در نمییابد.به
هر حال مجازات الهی در انتظار کسی است که نسبت به آبروی دیگراَ بی تفاوت است و به راحتی پشت سر دیگراَ
حرف میزند
ج  .پیآمد شَاسی
سومین روش بازدارندگی از غیبت کردَ ،شَاخت پیآمدهای دنیوی غیبت است .از جمله در حدیثی امام صادق علیه
السالم فرمود :لَا تَغْتَبْ فَتُغْتَب :غیبت نکن که از تو غیبت میشود؛ این هماَ مهفومی است که جَاب سعدی سروده
است.
هر که عیب دگراَ پیش تو آورد و شمرد
بیگماَ عیب تو پیش دگراَ خواهد برد
این روش حتی بر افرادی که اعتقاد دیَی آناَ سست است ،مؤثر خواهد بود چرا که برای حفظ کرامت و آبروی خودش
اجازه غیبت کردَ به کسی نمیدهد زیرا کسی که آبروی دیگراَ را هر جا بازگو میکَد در ریختن آبروی شَونده نیز
باکی ندارد برای همین انساَ عاقٍ فضایی برای بدگویی دیگراَ فراهم نمیآورد و اگر همگاَ در برابر غیبت کردَ
دیگراَ مقاومت نشاَ دهَد ،بدگویی پشت سر دیگراَ اندک خواهد شد.
د .آگاهی بخشی
چهارمین راهکار مبارزه با غیبت کردَ آگاهی بخشی از حقیقت این رفتار ناپسَد است .برخی از غیبت کردَ لذت میبرند
زیرا احساس میکََد اطالعاتی در باره دیگراَ دارند که بقیه از آَ آگاه نیستَد و غیبت کََده را به خاطر حجم اطالعاتش
میستایَد اما اگر در جامعه حقیقت غیبت کردَ به عَواَ روشی ذبوحانه و حقیرانه معرفی شود رغبت به غیبت کردَ
کاسته میشود .امیرمؤمَاَ علیه السالم در حکمت  46۱غیبت کردَ را نهایتِ نیرویِ فرد ناتواَ میداند.در حقیقت
امیرمؤمَاَ غیبت کََده را فردی درمتَده و ناتواَ میداند که حتی جرأت بیاَ کردَ خواستههای خود پیش دیگراَ را
ندارد و از این رو پشت سر افراد سخن میگوید.
پیامها
۱ـ انساَهای قوی و مصمم غیبت نمیکََد.
۲ـ نهی از مَکر را باید با روشهای متعدد انجام داد.

 32تحف العقول ص .245
 33جامع االخبار ص  412ح .1144
 34بحار االنوار ج  95ص 258
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3ـ کسی که برای خودش ارزشی قائٍ است ،اهٍ غیبت کردَ نیست.
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حکمت 644
الْحِلْمُ وَ الْأَنَاةُ تَوْأَمَاَِ یَُْتِجُهُمَا عُلُوُّ الْهِمَّة
بردباری و درنگ کردَ دو همزادند که از بلَد همتی زاده میشوند.
واژهها:
الحلم:بردباری ،نیرویی که نفس را از غضب کردَ باز میدارد.
االناة:درنگ کردَ،آرام بودَ ،ثبات داشتن ،مخالف شتاب ورزیدَ
توضیح:
انساَها ارزش برخی رفتارها و صفات خوب را میدانَد اما چگونگی به دست آوردَ صفات خوب را کمتر میشَاسَد
.برای نمونه خوش اخالقی نزد همگاَ پسَدیده است ولی چگونه میتواَ خوش اخالق شد و خوی پسَدیده خود را در
هر حالت نگه داشت؟ نظم در کارها مطلوب است ولی چگونه میتواَ مَظم شد؟ همت برای عبادت خوب است ولی چرا
کمتر می توانیم با عبادات انس بگیریم و روحیه عبادی را در خود حفظ کَیم؟چرا گاهی کار خوب را پس از مدتی ترک
میکَیم؟ مانَد بذر گیاه که در باغچه میکارند و سبز هم میشود اما پس از چَد روز شاخهاش نازک میشود و گیاه از
بین میرود .چرا؟ چوَ آب ،نور و یا خاک و هوا برای آَ گیاه مَاسب نیستَد .کشاورز کارکشته در چَین مواردی مشکٍ
را شَاسایی میکَد و با اصالح شرایط از زیاَ بیشتر جلوگیری میکَد.بَابر این باید روش اصلی کشت بذر و پرورش آَ
را فراگرفت.
منشأ صفات نیک
حِلم یا بردباری به معَای قدرت نگهداشتن نفس از فوراَ کردَ غضب است و نیرویی است که انساَ را کَترل میکَد.
حلیم به کسی گفته میشود که در بزنگاههایِ عصبانیت ،خودش را نگهدارد .در گفتگوهای روزمره گاه گفته میشود فالنی
ظرفیتش خوب است یعَی حلم او آنچَاَ زیاد است که در برابر هر حادثهای از کوره در نمیرود.
حلم گاهی به معَای عقٍ هم به کار میرود .زیرا یکی از عواملی که انساَ را بردبار میکَد ،خردورزی اوست .انساَ
عاقٍ ظرفیتش زیاد است.
صفت نیکوی دیگری که در این حکمت وجود دارد؛ أناة است که به معَای تثبّت و در برابر شتابزدگی است .اناة به معَای
کَدی و تَبلی نیست بلکه تامٍ و درنگی است تا برای رسیدَ به مقصود،کار را در بهترین زماَ انجام دهد .انسانی که
تأنّی دارد کار را از دقت خودش به تأخیر نمیاندازد ولی تمام مهلت را در نظر میگیرد.
بَابر این دو صفت نیکو در این حکمت بیاَ شده است :ظرفیت داشتن و بردباری کردَ و دیگری ،درنگ کردَ و شتابزده
عمٍ نکردَ
علی علیه السالم ریشه این دو صفت همزاد را بلَد همتی دانست و برای آَکه این دو خصلت نیکو در انساَ محکم و
استوار شود ،باید همت بلَد داشت.
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رابطه بردباری و آرامش با بلند همتی
انساَهای بلَد همت برای رسیدَ به مقصود خود  ،به افقی دور دست نگاه میکََد و از این رو مسائٍ ریز و حقیر که
اسباب عصبانیت و شتابزدگی را فراهم میآورند ،ناچیز میشمارند و گاه اصال آَ را نمیبیََد .کودکانی که دوچرخه سواری
یاد میگیرند اگر به پیش پای خود و رکاب دوچرخه نگاه کََد ،هرگز دوچرخه سواری یاد نمیگیرند و هَگامی دوچرخه
سوار ماهر میشوند که به دور دست بَگرند و از مسائلی که پیش پای آناَ است درگذرند .مثال دیگر نادیده گرفتن
مشکالت فراوانی است که در راه زیارت اربعین برای زائراَ پدید میآید زیرا هدف رسیدَ به کربال در ایام اربعین و
بهرهمَدی از فضیلت آَ است .
در بیاباَ گر به شوق کعبه خواهی زد قدم
سرزنشها گر کَد خوار مغیالَ غم مخور
این حکمت در مسائٍ مادی و معَوی کاربرد دارد  .برای نمونه هدف مبلّغ دین خشَودی خداست بَابر این کاستی شَونده،
اذیت و آزار غرض ورزاَ ،تمسخر بدخواهاَ و کج فهمی مخاطب او را عصبانی نمیکَد بلکه ظرفیت او را بیشتر نمایاَ
میکَد و برای یافتن راهکار بهتری درنگ میکَد و روش نیکوتری بر میگزیَد.
در مسائٍ مادی هم همین طور است .برای نمونه هدف پزشک تَدرستی بیمار است  .از این رو کمپولی ،شتابزدگی و
بیتابی بیمار او را عصبانی نمیکَد بلکه با بردباری درنگ میکَد تا بهترین و مؤثرترین درماَ را برای بیمار انجام دهد.
عامٍ موفقیت بسیاری از دانشمَداَ دو عامٍ حلم و أناة است که از شکستهای پی در پی سرخورده نمیشوند تا سر
انجام به موفقیتی بزرگ دست یابَد.
سبب ورود این حکمت بسیار زیباست .گویا به امیرمؤمَاَ علیه السالم میگویَد :انوشیرواَ ،حِلم و أناة داشته است .یعَی
پادشاه غیر مسلماَ به بردباری و درنگ کردَ مشهور بوده است و از این رو خطاکاراَ را سریع مجازات نمیکرد .امیر
علیه السالم به جای آَکه انوشیرواَ را کافری بشمارد که ایَگونه صفات برای او مؤثر نیست ،دلیٍ وجود این دو خصلت
را ریشه یابی و بیاَ فرمود .بَابر این انساَهای بلَد همت خواه مسلماَ خواه کافر به طور طبیعی بردبار هستَد و شتابزده
عمٍ نمیکََد.
پیامها:
۱ـ هر سخن و رفتاری را باید اساسی و ریشهای فرا گرفت.
۲ـ ظرفیت داشتن و شتابزده نبودَ پسَدیده است هر چَد از دشمن باشد.
-3شخصیت افراد را باید با تامٍ شَاخت و به حدس و گماَ بسَده نکرد.
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حکمت 644
یَغْلِبُ الْمِقْدَارُ عَلَى التَّقْدِیرِ حَتَّى تَکُوََ الْآفَةُ فِی التَّدْبِیرِ
تقدیر (حق) بر حسابگری (ما) چَاَ چیره است که تدبیر ،مایه آسیب میشود.
واژهها

مقدار :مقدار بر وزَ مثقال از ریشه ق د ر به معَای اندازه گرفتن .در ایَجا یعَی آنچه خداوند برای انساَ اندازه گرفته و
حتمی کرده است.
تقدیر :باب تفعیٍ از ریشه ق د ر به معَای اندازه قرار دادَ .در ایَجا به معَای آَ چیزی است که انساَ برای خودش
اندازهگیری کرده است
تدبیر :باب تفعیٍ از ریشه د ب ر یعَی پایاَ کار را دیدَ،اندیشه کردَ در عاقبت کار ،چارهجویی ،برنامه ریزی،
توضیح:

حکمت  409همانَد حکمت شانزدهم 30نهج البالغه به بحث قضا و قدر خداوند و تدبیر انسانی اشاره دارد .در این حکمت
زیبا با توحید افعالی آشَا میشویم  .امام در جملهای کوتاه معَایی سترگ و امید آفریَی را بازگو کردند یعَی خدا در همة
کارها و در همه لحظات ما وجود دارد .به تعبیری خدا چقدر هست.
تقدیر و اختیار انسان

اما تقدیر الهی چگونه با اختیار انساَ سازگار است؟ انساَ برنامه ریزی ،مشورت و حسابگری میکَد ولی با این همه
همیشه به آنچه میخواهد ،دست نمییابد زیرا خواست و تقدیر الهی چیز دیگری است .آیا در این صورت باید برنامه
داشتن و حسابگری خود را کَار نهد؟ خیر چرا که انساَ باید برنامه ریزی ،مشورت و حسابگری کَد اما نباید به خود
مغرور شود و خود را همه کاره جهاَ هستی بداند بلکه باید به خدا توکٍ کَد و بداند که تقدیر الهی بر حسابگری انساَ
تسلط دارد .بَابراین نتیجه باور به حکمت امیرمؤمَاَ علیه السالم آَ است که انساَ در همه کار خدا را در نظر میگیرد
و با جمله« اَ شاء اهلل» کارهای خود را پیش میبرد و از دگرسو از آسیبهای اعتماد به خود در اماَ میماند و چَانچه
مطابق برنامه و محاسبات خود به نتیجه دلخواه نرسید ،افسرده و غمگین نمیشود چرا که میداند در انجام کار خود
کوتاهی نکرده است و آنچه رقم خورده است خواست خداوند است  .این باور سبب میشود هم انساَ تالش کَد چرا که
خدا از او تالش و کوشش را خواسته است و هم نا آرام و مضطرب نشود و آهسته آهسته خود را مطیع حضرت حق
بداند و به تقدیرات الهی خشَود شود .انساَ میداند که باید برنامه بریزد ولی نقشه نهایی همانی است که خدا برایش
اندازه گیری کرده است.در احادیث دیگر نیز همین مفهوم نهفته است از جمله در حدیثی از امیرمؤمَاَ علیه السالم
جایگاه تقدیر الهی بسی فراتر از برنامههای انساَ ترسیم شده است «:المَقادیرُ ال تُدفَعُ بِالقُوَّةِ وَالمُغالَبَة36؛ قَدَرها ،با نیرو و
چیرگى دفع نمىگردند»

َ ُّ أ ُ ُ ُ أ َ َ
َّ أ
َ َّ َ ُ َ
ون أال َح أت ُ
التد ِبير
ف ِفي
یر حتی یک
 35ت ِذل اْلمور ِللمق ِ
اد ِ
 36مختصر بصائر الدرجات ص 137
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سعی تو کلید قفٍ مشکٍ نشود
تقدیر به تدبیر تو باطٍ نشود
گر هر دو جهاَ خواسته باشَد چه سود
چیزی که خدا نخواست حاصٍ نشود.
پیامها:

 .۱پیش و بیش از هر چیز باید به خدا اعتماد و توکٍ کرد.
 .۲قبٍ و بعد از برنامه ریزی از خدا خواست که بهترین تقدیرها را برای من مقدّر فرما.

34

حکمت 644
الْإِیمَاَُ أََْ تُؤْثِرَ الصِّدْقَ حَیْثُ یَضُرُّکَ عَلَى الْکَذِبِ حَیْثُ یََْفَعُکَ وَ أَلَّا یَکُوََ فِی حَدِیثِکَ فَضٌٍْ عَنْ [عِلْمِکَ] عَمَلِکَ وَ أََْ
تَتَّقِیَ اللَّهَ فِی حَدِیثِ غَیْرِک
ایماَ آَ است که راستگویی را [حتی] آَ که به زیاَ توست ،بر دروغ (حتی) آَ جا که به سود توست ،ترجیح دهی و
در گفتارت ،فزونی بر کردارت نباشد و در سخن گفتن از دیگراَ ،از خدا پروا بداری.
واژهها:

تؤثر :باب افعال از ریشه أ ث ر  ،برتری دادی ،مقدّم کردی ،ترجیح دادی
فضٍ:زیادی ،فزونی
حدیث :سخن
توضیح:

ایماَ داشتن و مؤمن بودَ از صدر اسالم با ادعاهایی همراه بوده است چَانچه قرآَ به مدعیاَ ایماَ که همراه پیامبر
صلی اهلل علیه و آله بودند ،فرمود:
قالَتِ الْأَعْرابُ آمَََّا قٍُْ لَمْ تُؤْمَُِوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمَْا وَ لَمَّا یَدْخٍُِ الْإِیماَُ فِی قُلُوبِکُمْ

30

بادیه نشیَاَ گفتَد ما از صمیم قلب ایماَ آوردیم بگو :ایماَ نیاوردهاید بلکه بگویید :اسالم آوردهایم زیرا هَوز ایماَ در
دلهایتاَ وارد نشده است.
بَابر این ایماَ نشانه و عالمت میخواهد زیرا ایماَ تَها به ادعای زبانی نیست و کسی با گفتن جمالت« اشهد اَ ال اله
اال اهلل و اشهد اَّ محمداً رسول اهلل و اشهد اَّ علیا ولی اهلل» مؤمن نمیشود بلکه مفهوم ایماَ در اندیشة قرآنی یعَی
تصدیق حقایقی که پیامبر عزیز از سوی خداوند برای هدایت انساَها آورده است ،همراه با باور قلبی و التزام عملی .پس
جایگاه ایماَ باید در قلب انساَ است و در رفتار وی متجلی میشود .انساَ مؤمن خدا را یگانه میداند ،به یگانگی خدا
باور قلبیدارد و در رفتارش نیز بر پیوند خویشاوندی و رابطهبازی تکیه نمیکَد بلکه بر خداوند توکٍ میکَد و تَها از او
مدد میجوید .
نشانههای ایمان:

امیرمؤمَاَ در این حکمت برخی از نشانههای ایماَ را بیاَ فرمود از جمله:
۱ـ ترجیح دادَ راستگویی :خیلی از انساها راستگو هستَد ولی مؤمن کسی است که حتی در شرایط سخت که راستگویی
به زیاَ اوست نیز راست گوید .برای نمونه  ۲77متر زمین به کسانی که خانه ندارند تعلق میگیرد و شخصی خانه 67
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متری دارد  .اگر مؤمن باشد راست میگوید و زمین را از دست میدهد ولی اگر مؤمن نباشد انواع توجیهات را برای خودش
درست میکَد و با خود میگوید  67متر خانه را خانه نمیگویَد بَابر این در حقیقت من خانه ای ندارم و با همین توجیه
دروغگویی خود را نادیده میگیرد  .چَین شخصی مؤمن نیست زیرا علی علیه السالم فرمود ََْ :تُؤْثِرَ الصِّدْقَ حَیْثُ یَضُرُّکَ
عَلَى الْکَذِبِ حَیْثُ یََْفَعُکَ
۲ـ هماهَگی گفتار و رفتار :دومین نشانه ایماَ ،دقت در سخن گفتن است .عبارت وَ أََْ لَا یَکُوََ فِی حَدِیثِکَ فَضٌٍْ عَنْ
عِمَلِکَ به معَای آَ است که در حرف زدَ بیش از عمٍ کردَ چیزی نگوید .به دیگر سخن انساَ مؤمن گفتارش مطابق
رفتارش است و تَها بر اساس آنچه انجام میدهد سخن میگوید  .وعده دروغین در کالم او دیده نمیشود.
این عبارت گونه دیگری هم نقٍ شده است .وَ أَلَا یَکُوََ فِی حَدِیثِکَ فَضٌٍْ عَنْ عِلْمِکَ  .در ایَجا به جای عمٍ ،علم
آمده است .در این صورت دومین نشانة مؤمن آَ است که حرف زدنش بیش از دانستههایش نباشد.یعَی تَها چیزی را
میگوید که واقعاً میداند و بلد است .اگر این نشانة مؤمن فراگیر شود حرفهای بیحساب و بیهوده کم میشود.مؤمن
وقتی در زمیَه سواد و تخصص الزم ندارد سخن نمیگوید  .در دعایی از امام سجاد علیه السالم میخوانیم :اللهم انی
38
اعوذُ بک ....اََ نَقُولَ فِی الْعِلْمِ بِغَیْرِ عِلْم؛ بارالها به تو پَاه میبرم ...از اینکه در مسائٍ علمی سخَی ندانسته بگویم.
چه بسیار کسانی که ادعای ایماَ دارند ولی در مسائلی که تخصص ندارند ،خوب حرف میزنَد ولی حرف خوب
نمیزنَد.
3ـ رعایت حال دیگراَ :سومین نشانة اهٍ ایماَ دقت در سخن گفتن از دیگراَ است .مؤمن کسی است که هَگام سخن
گفتن از فامیٍ ،دوست و همکار خدا را در یاد میآورد و هر حرفی را در نبودِ آناَ نمیزند :أَ تتقی فی حدیث غیرک
مفهوم دیگر این جمله ،امانت داری هَگام بازگو کردَ سخن دیگراَ است  .مؤمن کسی است که حرف دیگراَ را دقیق
نقٍ میکَد و چیزی به آَ نمیافزاید و یا چیزی از آَ کم نمیکَد.
پیامها

۱ـ مؤمن بودَ به حرف زدَ نیست.
۲ـاعتقاد و باور قلبی به خداوند در سخن گفتن و رفتار نمایاَ است.
3ـ اهٍ ایماَ انساَهای دقیق و مَصفی هستَد.
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حکمت 644
أَلَا حُرٌّ یَدَعُ هَذِهِ اللُّمَاظَةَ لِأَهْلِهَا إِنَّهُ لَیْسَ لِأَنْفُسِکُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَََّةَ فَلَا تَبِیعُوهَا إِلَّا بِهَا
آیا آزادهاى یافت نمىشود که این ته مانده غذا در دهاَ را براى کسى که در خورِ آَ است ،وا نهد؟ به راستى که
جاَهاى شما را بهایى جز بهشت نیست .پس ،آنها را جز به بهشت مفروشید.
واژهها
حرّ :مرد آزاد در مقابٍ برده ،در ایَجا آزاده ،آزادمرد
اللُماظَه:بازمانده غذا در دهاَ ،بازمانده چیز کم.
ثمن :اسم است براى چیزى که فروشَده در مقابٍ فروختن جَس یا چیز ارزشمَدى دریافت مىکَد ،بها ،قیمت،ارزش.
توضیح:
یکی از زیباترین جمالت امیرمؤمَاَ علیه السالم که با لطیفترین استدالل ،ارزشمَدی انساَ و بیارزشی دنیا را نشاَ
میدهد.امیر علیه السالم همگاَ را به آزادگی فرا میخواند و رسیدَ به مرحله آزادگی را دشوار نمیداند.
ارزش دنیا
استدالل علی علیه السالم ساده و لطیف است .امام ،نهایت بیارزشی دنیا را با لفظ لماظة نشاَ میدهد .لماظة ته ماندة
غذاست که الی دنداَ میماند و خوردَ آَ خوشمزه و نیرو بخش نیست .از طرفی بیروَ انداختن آَ همیشه سودمَد و
راحتتر است.
تصور کَید اندکی گوشت یا سبزی الی دنداَ بماند ،چقدر انساَ را درگیر خودش میکَد تا باالخره با زباَ یا مسواک
و نخ دنداَ بیروَ انداخته شود و همین ذره ناچیز تا بیروَ انداخته نشود ،فکر آدمی را مشغول میکَد .حال امیر علیه
السالم همین باقی ماندة بیارزش غذای در دهاَ را استعاره از دنیا آورده است .هم ایَک به زیبایی حکمت پی میبریم،
دل کَدَ از ماندة الی دنداَ هَر نیست و از سویی دشوار نیست تا نیازمَد تشویق دیگراَ باشد.
حال حضرت همین ته مانده را استعاره از دنیا آورده است و برای کسی که موفق شود نگاهش را به دنیا تغییر دهد و آَ
را ته مانده غذا ببیَد ،تشویقنامه آزادگی صادر کرده است.
ارزش انسان
امیر علیه السالم ارزش انساَ را بهشتی میداند که تصور ناشدنی است و از این رو هر کاری که سبب شود ارزش انساَ
کاسته شود ،نارواست .این سخن حضرت اشارهای است به آیه  ۱۱۱سورة توبه:
إََِّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمَِِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَََّ لَهُمُ الْجَََّةَ
بیتردید خدا از مؤمَاَ جاَها و اموالشاَ را به بهای آَکه بهشت برای آناَ باشد خریده است.
39

دقت در این آیه بسیار زیبا و صریح است :کاال :جاَ و دارایی انساَ است؛ قیمت :بهشت است ؛و خریدار هم خداست.
بَابر این هم قیمت باالست  .هم وعده خریدار تضمین شده است.
معصومین علیهم السالم همواره با تبیین حقیقت دنیا  ،آخرت و انساَ کوشش میکردند تا انساَها درست زندگی کََد و
ارزش خود را پایین نیاورند و خود را ارزاَ نفروشَد .در روایتی نسبتا طوالنی امیرمؤمَاَ علیه السالم از فرصت بهره
جستَد و حقیقتهایی از دنیا را برای صحابی باوفای پیامبر جَاب جابر بن عبداهلل انصاری بیاَ کردند .امام علیه السالم
روزی جابر را د یدند که آهی بلَد از دل بر کشید حضرت فرمود :برای دنیاست؟ جابر جواب داد :آری .حضرت لذتهای
دنیا را هفت نوع تقسیم کرد :خوردنی ،نوشیدنی ،پوشیدنی ،آمیزشی ،سوار شدنی ،بوییدنی و شَیدنی .سپس حقیقت هر
کدام از اینها را بیاَ فرمود :مثالً فرمود :لذیذترین خوردنیها عسٍ است که بزاق حشره است ،ارزشمَدترین بوییدنیها
مشک است که خوَ نافِ آهوست پس هیچ خردمَدی برای دنیایی با این ویژگیها آه نمیکشد .جابر بن عبداللَّه مىگوید:
39

به خدا سوگَد از آَزماَبه بعد هرگزدنیا بردلم خطور نکرد.

امیرمؤمَاَ علیه السالم در این حکمت ارزش دنیا و ارزشمَدی انساَ را به گونه استداللی تبیین کرد تا همواره انساَ در
مسیری گام بردارد که بر بهایش افزوده شود  .این نگاه ،انساَ را برای یافتن جایگاه بهتر در بهشت به تالشهای خالصانه
وامیدارد و چَین انسانی کم کاری نمیکَد و بدوَ مَت به دیگراَ کمک میکَد زیرا میداند که بهایش بهشت است
و هرگونه بی توجهی سبب کاهش مقام او در سرای جاویداَ خواهد شد.مسئولیتهای اجتماعی را برای رضای خدا بر
عهده میگیرد و از هر گونه هیاهو و تبلیغات و نام و شهرت پرهیز میکَد تا یاری رساندش نیز در دفتر حضرت دوست
ثبت شود.این است نگاه علی (علیه السالم) به دنیا :ساختن دنیایی زیبا و به دور از اضطراب در مسیر آخرت
پیامها:
۱ـ رفتار بهتر در دنیا نیازمَد شَاخت حقیقت انساَ و دنیاست
-۲تبیین حقیقتهای معَوی با تمثیٍهای محسوس ماندگارتر است.
-3ارزش بخشیدَ به انساَ راهی برای انسانی زیستن اوست.
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حکمت 647
مََْهُومَاَِ لَا یَشْبَعَاَِ طَالِبُ عِلْمٍ وَ طَالِبُ دُنْیَا
دو سیری ناپذیرند که هرگز سیر نمی شوند
واژه

مَهوم :از َ ه م  ،پرخوری که هیچ وقت سیر نمیشود.
توضیح:

این حکمت با اندکی تفاوت  ،از پیامبر صلی اهلل علیه و آله 47و امام صادق علیه السالم 4۱نقٍ شده است که در آَها
«طالب مال» به جای « طالب دنیا» آمده است .بازگو شدَ همین مفهوم به وسیله معصومین  ،بیانگر اهمیت توجه به
این دو موضوع است.
دانش سیری ناپذیر

علم غذای روح است و روح وقتی غذای خود را دریافت میکَد  ،مجددا نیازمَد معلومی دیگر است تا اشباع شود .از این
رو افرادی که در پی علم هستَد و جاَ آناَ با علم آمیخته شده است همواره در حال حٍ کردَ مجهولی جدید هستَد
و هر مجهولی که برایشاَ حٍ شود  ،مجهول دیگری برایشاَ پدید میآید .در طول تاریخ بسیاری از مطالبی که امروز
برای ما معلوم است برای پیشیَیاَ ما نامعلوم بوده است .مثال پرواز انساَ در آسماَ ،صحبت کردَ با یکدیگر از کیلومترها
دورتر ،تبیین فقهی مسائٍ جدید مانَد بیمه و بانک و  ، ..تفسیر علمی آیات قرآَ با دانشهای بشری و مواردی از این
دست روزگاری از مجهوالت بشر بوده است  .اما با اینکه معلومات بشر بسیار بیشتر از گذشتگاَ است ولی عطش فهمیدَ
معلومات جدید در میاَ عالماَ همواره وجود دارد .لحظات پایانی عالمانی که در دانش سرآمد بوده اند  ،نشاَ میدهد که
حتی در بستر بیماری هم در جستجوی دانش بوده اند.
دنیای سیری ناپذیر

ویژگی دنیا و ثروت هم همین گونه است  .دنیاداراَ و ثروتمَداَ نیز برای یافتن ثروت جدید حریص هستَد .دنیاخواهاَ
مانَد کسانی که مریضی عطش دارند ،هر چه بیشتر از دنیا بهره مَد شوند ،باز هم بیشتر از دنیا را میخواهَد .سعدی –
شاعر بلَد آوازه ایراَ  -حکایتی از دیدار خود با بازرگانی را نقٍ میکَد که برای سعدی در جزیره کیش تا پاسی از شب
از ثروتهای فراواَ خود در گوشه و کَار جهاَ داستاَسرایی کرد و آَگاه از تصمیم نهایی خود برای سفری گفت که از
ایراَ شروع میشد و در چین و روم و هَدوستاَ و حلب و یمن ادامه مییافت و آَگاه قصد استراحت داشت .تصویر
چَین مسافرتی در روزگار سعدی برای بازرگانی که احتماال در سنّ کهَسالی بوده است ،نشاَ دهَده حریص بودَ اوست
از این رو سعدی گفتگوی خود با بازرگاَ را با دو بیت شعر پایاَ برده است:
آَ شَیدستی که در اقصای غور
 40مجموعه ورام ،ج  1ص 163
 41مشکاه االنوار ص .299
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بار ساالری بیفتاد از ستور
گفت چشم تَگ دنیا دوست را
یا قَاعت پر کَد یا خاک گور

4۲

حکایتی که سعدی در ساختار داستاَ نوشته است ،ترجماَ حکمت امیرمؤمَاَ علیه السالم است که دنیاجویاَ از جست-
وجوی دنیا سیر نخواهَد شد.
تکمیٍ:
همین روایت از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله نقٍ شده است که در ادامه آَ تذکری زیبا برای تداوم دانش پژوهی
وجود دارد .پیامبر خدا فرمودند :دو آزمَدند که سیر نمىشوند :طالب دنیا و طالب علم .پس هر که از دنیا به آنچه خداوند
برایش روا شمرده است ،بسَده کَد ،به سالمت مىمانَد و هرکه آَ را از غیرِ حاللش به دست آورد ،نابود مىشود ،مگر
آَ که توبه کَد یا برگردد 43و هرکه علم را از اهلش فراگیرد و به علم خویش عمٍ کَد ،نجات مىیابد و هرکه مرادش
44
از [تحصیٍ] علم [رسیدَ به] دنیا باشد ،هماَ دنیا بهره اوست [و در آخرت ،نصیبى ندارد].
بَابر این برای رسیدَ به دارایی و دانش ماندگار باید راه صحیح را پیمود و در غیر این صورت دنیا و دانش آَ سودمَد
نخواهَد بود
پیامها:

 -۱علم غذای روح و مال و ثروت غذای جسم است و در هر دو باید دقت کرد
 -۲سیری ناپذیری روح و جسم نیازمَد اتصال به معدَ بی پایاَ الهی است تا سیراب شوند.

 42گلستان سعدی ،باب سوم ،حکایت .21
 )1 ( 43توبه کند و از ظلم به مردم باز ایستد .احتمال دارد تعبير« أو یراجع» که در متن عربی آمده ،تردیدی از سوی راوی باشد.
احتمال هم دارد« أو» واو تفسيری باشد؛ یعنی توبه کند و از خطاها و گناهانش دست بکشد .احتمال هم دارد که به صيغه مجهول باشد؛
َ
یعنی خداوند با فضل خود ،او را بازگرداند.
 44دنيا و آخرت از نگاه قرآن و حدیث ،ج  1ص  261ح  391به نقل از الکافی ج  1ص  46ح .1
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حکمت 644
وَ سُئٍَِ مَنْ أَشْعَرُ الشُّعَرَاءِ فَقَالَ ع إََِّ الْقَوْمَ لَمْ یَجْرُوا فِی حَلْبَةٍ تُعْرَفُ الْغَایَةُ عَِْدَ قَصَبَتِهَا فَإَِْ کَاََ وَ لَا بُدَّ فَالْمَلِکُ الضِّلِّیٍ
واژهها:

حَلبة:گروهی از اسباَ که با هم مسابقه میدهَد
قصب :نی  ،در قدیم سه نی را با سه رنگ مشخص میکردند و بر نقطه دوری میگذاشتَد و نفرات اول تا سوم در مسابقه
معلوم میشدند.
ضلّیٍ:گمراه ،گَاهکار ،آواره و حیراَ
توضیح:

امیرمؤمَاَ علیه السالم در ماه رمضاَ افطاری میدادند و پس از افطار چَد نفر از جمله ابواالسود دُئلی با هم گفتگو
میکردند .امیر علیه السالم موضوع گفتگوی آناَ را پرسید و آناَ پاسخ دادند که در باره قویترین شاعراَ بحث میکَیم
و به نظر ما فالَ شخص از همه تواناتر است .حضرت سخن آناَ را نپذیرفت و فرمود :باید شاعراَ در یک میداَ مسابقه
دهَد تا شاعرترین آناَ معلوم شود و گرنه کسی بهترین شاعر است که از روی رغبت و ترس شعر نسروده باشد .یعَی
شعر گفتن ذاتی اوست و نیازمَد تهدید و تشویق نیست تا برای بزرگاَ شعر بگوید .از حضرت پرسیدند مرادتاَ چه کسی
است ؟ حضرت فرمودند :الملک الضلّیٍ ذوالقروح ؛ فرمانروای آواره زخم خورده 40از حضرت پرسیدند :مَظورتاَ امرؤالقیس
است؟ و حضرت پاسخ دادند :آری
پادشاه گمراه یا آواره؟

امرؤالقیس از اشراف و بزرگاَ نامدار عصر جاهلیت است که اشعار وی یکی از هفتگانههای آویخته شده بر دیوار کعبه
بوده است 46.او حدود یک قرَ پیش از اسالم میزیست .از نظر صفات اخالقی فردی زشت رفتار بود و در میگساری و
زَ بارگی تا جایی پیش رفت که پدرش او را از خود راند .اما پس از مرگ پدر توانست در میاَ قبیله کَده جایگاهی پیدا
کَد و به عَواَ ریاست قبیله با قاتالَ پدر نبرد کَد .برخی ضلیٍ را به معَای گمراه ترجمه کرده اند و برخی آَ را آواره
دانستهاند که به خاطر ناامیدی از دست یافتن به معشوقه اش در بیاباَها آواره شد .به هر روی هر دو ترجمه با روحیات
وی سازگار است.احتمال هم دارد نام هَری وی بوده باشد.
برتر دانستن شعر امرؤالقیس

در این حکمت دو نکته زیبا نهفته است :نخست آَکه ارزیابی سخن ،رفتار و آثار دیگراَ نیازمَد معیار است .و بر اساس
معیار ،سَجش صحیح صورت می گیرد.در ایَجا نیز وقتی دیگراَ بر اساس سلیقه  ،شاعری را تعیین کردند ،امیر مؤمَاَ
علیه السالم  ،فرمودند تمامی شاعراَ در یک میداَ نتاخته اند تا پیروز میداَ معلوم شود .چرا که برخی شاعراَ غزل
 45شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید ج  20ص .154
 46هفت شاعر نامدار عرب ،قصيده های فاخری سروده بودند و در دوران پيش از اسالم به عنوان آثاری ماندگار در ادبيات عرب بر
دیوار کعبه نصب شده بود .معروف به معلقات سبعه
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سرایَد و برخی قصیده و برخی مثَوی و ....بَابر این برای شاعراَ باید معیاری مشخص در نظر گرفت تا مَصفانه در باره
آثار آناَ ارزیابی کرد.
دومین نکته ،آزاد اندیشی امیرمؤمَاَ علیه السالم است که به راحتی شاعری مانَد امرؤالقیس را سرآمد شاعراَ معرفی
کرد .زیرا وی از جهت اخالقی و رفتاری در میاَ همگاَ سابقه نیکویی نداشت و امام با جدا کردَ سابقه اخالقی وی از
دانش ادبی او ،شعر او را ستایش کرد.
پیامها:

 .۱قضاوت دیگراَ باید با معیاری عادالنه صورت پذیرد
 .۲ستایش از آثار و سخن دیگراَ به معَای تایید تمامی سخَاَ و رفتار ایشاَ نیست.
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حکمت 646
مَا لِابْنِ آدَمَ وَ [الْفَخْرُ] الْفَخْرِ أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ وَ آخِرُهُ جِیفَةٌ وَ لَا یَرْزُقُ نَفْسَهُ وَ لَا یَدْفَعُ حَتْفَه
آدمیزاد را چه به فخر فروشی؟ آغازش نطفهای است و فرجامش مرداری .نه میتواند خود را روزی دهد و نه میتواند
جلو مرگ خویش را بگیرد.
واژهها:

فخر:ادعای بزرگی و عظمت،
نطفه:آب کم  ،قطره  ،اندکی رطوبت
جیفه:الشه بد بو
حتف :مرگ طبیعی
توضیح

حضرت در این حکمت به انساَ تذکر میدهد که علیرغم برتریهایی که احساس میکَد نباید به دیگراَ مباهات کَد و
آَ گاه با بیاَ آغاز و انجام انساَ  ،ریشه فخر فروشی به دیگراَ را میزدایَد .افرادی که فخر فروشی میکََد دو گونه
اند :گاه به آنچه در وجودش دارد مباهات میکَد مانَد چهره زیبا،تبار عالی  ،بیاَ و قلم شایسته  ،سواد بیشتر و گاه به
چیزهایی مباهات میکَد که در وجود انساَ نیست مانَد ثروت و دارایی و پست و مقام و قبیله و کشور  .مانَد مثٍ
مشهوری که میگوید :من آنم که رستم بوَد پهلواَ و یا گذشته ما چَین و چَاَ بود .سابقه خوب  ،بسیار خوب است ولی
نه برای مباهات کردَ بلکه سابقه نیکو باید نردبانی برای پیشرفت باشد .
حال حضرت در این حکمت مَشأ فخر را برای هر دو گروه بیاَ فرمودند .کسانی که به آنچه در وجودشاَ دارند ،تفاخر
می کََد باید مَشا خلقت خود را به یاد آورند که آب اندک و بی ارزشی به نام نطفه بودند و پایاَ زندگی شاَ هم الشه
بدبویی به نام جیفه است.
و کسانی هم که به چیزهایی مباهات میکََد که در وجود انساَ نیست و به خاطر ریاست و ثروت و وابستگی شهر و
کشور خود را از دیگراَ برتر میدانَد باید بدانَد که روزی و مرگ در اختیار خداست  .هَگامی که کودک خردسال بودند
 ،روزی شاَ تامین شده بود و هَگامی که در اوج شهرت قرار دارند هم نمیتوانَد مرگ را از خود دور کََد بَابراین به
ثروت زیاد و مقام واال نباید مباهات کرد .و ال یرزق نفسه؛ و ال یدفع حتفه.
ثروتمَداَ و مسئولیَی که پیرو امیرمؤمَاَ علیه السالم هستَد ،ثروت و مقام را مایه فخر نمیدانَد بلکه عرصه ای برای
خدمت کردَ میدانَد.
نکته لطیفی که در این حکمت وجود دارد ظرافت در فروپاشی توهم فخر فروشی است که حضرت مَشأ خلقت را نطفهای
دانست که هم اندک است و هم کم ارزش زیرا مرحله قبٍ از دمیدَ روح است و سر انجام آدمی هم بدبویی است ؛حال
حضرت چه زیبا ما را از فخر فروشی و برتری طلبی بر دیگراَ باز داشته است :ابتدا آب کم ارزش و انتها مردار بد بو.
43

پیامها:
۱ـ زدودَ خصلتهای بد به وسیلة تبیین شفاف :تعبیر جیفه برای مرگ زیباست زیرا انساَ با افراد زشت میتواند همسفر
باشد ولی با بدبو نمیتواند.
-۲زندگی و روزی دست انساَ نیست پس بهتر است با آَکه روزی و مرگ در اختیار اوست بپیوندد.
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حکمت 644
مَا زَالَ الزُّبَیْرُ رَجُلًا مََِّا أَهٍَْ الْبَیْتِ حَتَّى نَشَأَ ابَُْهُ الْمَشْئُومُ عَبْدُ اللَّه
زبیر همیشه از ما اهٍ بیت بود تا زمانی که فرزند نامبارکش ،عبداهلل بزرگ شد
واژهها:

اهٍ :خانواده ،خویشاَ ،وابستگاَ
البیت :خانه
اهٍ البیت :در ایَجا یعَی خانداَ نبوّت
مشئوم:نامبارک ،بدیمن ،نگوَسار
توضیح:

حکمت  403نهج البالغه یکی از عبرتآموزترین حمکتهای نهج البالغه است .ماجرای صحابه پر سابقهای که سرانجام
در برابر علی علیه السالم ایستاد .امیر مؤمَاَ علیه السالم در این سخن زبیر را در زمرة اهٍ بیت میداند .اهٍ یعَی
خانداَ و وابستگاَ و بَا بر آَ که مضاف الیه اهٍ چیست  ،معَایش متفاوت میشود .گاهی اهٍ خانه فالنی گفته میشود
که معَایش شخصیت حقیقی اوست به معَای همسر و فرزندانش و گاه اهٍ خانه علم گفته میشود که مَظور خاندانی
است که به گونهای با دانش ارتباط دارند .در این حکمت «البیت» خانداَ نبوت است یعَی کسانی که به گونه با پیامبری
و نبوت ارتباط دارند .احتمال دارد شخصی فرزند امام باشد ولی از اهٍ بیت نبوت نباشد و فردی از خانداَ ائمه نباشد ولی
به خاطر ارتباطی که با آموزههای پیامبر دارد از اهٍ بیت نبوت خوانده شود .مانَد سلماَ و ابوذر که دربارة هر دو بزرگوار
مَا اهٍ البیت گفته شده است و یا سعد الخیر که از خانداَ اموی بوده است ولی امام باقر علیه السالم او را از اهٍ بیت
علیهم السالم خواندهاند.حال امیر مؤمَاَ علیه السالم فرمود :زبیر در زمره ما خانداَ نبوت بود تا زمانی که فرزند نامبارک
او عبداهلل بزرگ شد و او هم تحت تأثیر پسر قرار گرفت و در مقابٍ علی علیه السالم ایستاد.
زبیر کیست؟
زبیر پسر عمة پیامبر صلی اهلل علیه و آله و امام علی علیه السالم و داماد ابوبکر بود ،چهارمین یا پَجمین نفری است که
به رسول خدا ایماَ آورد .شجاع و سرشَاس و در تمام جَگها همراه پیامبر بود و بارها مجروح شد ،پس از رحلت پیامبر
هم با خلیفه اول بیعت نکرد .جزو یاراَ ویژه و خاص امیر مؤمَاَ علیه السالم بود .بَابر برخی روایات در مراسم تدفین
مخفیانه حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) حاضر شد .یکی از اعضای شورای شش نفره خلیفه دوم بود که به نفع امام علیه
السالم کَاره گرفت .پس از قتٍ عثماَ هم با امام علیه السالم بیعت کرد ولی چوَ به مقام و ریاست نرسید و امتیازات
دورة عثماَ را هم از دست داد به تحریک فرزندش عبداهلل مقابٍ امیر علیه السالم ایستاد و در جَگ جمٍ شرکت کرد
40
اما پس از گفتگوی امیر مؤمَاَ علیه السالم با وی از جَگ کَاره گرفت ولی به دست جرموز ترور شد.
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شخصیت عبداهلل بن زبیر
عبداهلل فرزند زبیر ،نخستین پسر از مهاجرین مکه است که در مدیَه و در مَطقة قبا متولد شد .نام مادرش اسماء دختر
ابوبکر و خواهر عائشه است .عبداهلل وقتی در سال اول هجرت متولد شد کودک را به رسول خدا صلی اهلل علیه و آله
دادند .پیامبر صلی اهلل علیه و آله کام او را با خرمایی که تبرک کرده بود ،برداشت .عبداهلل بسیار اهٍ نماز و روزه بود.
شجاع ،تیزهوش و سخَور بود و در عین حال حسود ،ستیزهجو ،بد اخالق هم بود.عبداهلل با امام علی علیه السالم بسیار
دشمن بود و نسبت به خانداَ اهٍ بیت شدیداً کیَه میورزید.
در برخی گزارشها عائشه به عبداهلل بن عمر میگوید چرا من را از شرکت در جَگ جمٍ نهی نکردی؟ عبداهلل بن عمر
پاسخ داد :دیدم عبداهلل بن زبیر بر تو چیره شده است و تو هم مخالفتی نمیکَی.در هَگام جَگ جمٍ هم پیوسته کَار
شتر خالهاش عائشه میگردید و او را بر ادامة نبرد تحریک میکرد و سرانجام به شدت مجروح شد و امیر مؤمَاَ علیه
السالم ،به درخواست عائشه او را عفو کرد.عبداهلل بعد از مرگ معاویه با یزید بیعت کرد و از سال  60تا  03که به دست
حجاج کشته شد در مکه خالفت ساختگی خود را اعالم کرد و برخی مَاطق یمن و خراساَ و عراق هم از او تبعیت
کردند.
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پیامها:
۱ـ انساَ در لحظه لحظة عمرش نیازمَد عَایات الهی است.
۲ـ خصوصیات اخالقی در مسائٍ اعتقادی و والیی مؤثر است .عبداهلل به نماز و روزه شهرت داشت ولی حسادت و
بداخالقی و ستیزه جویی بر او چیره آمد.
3ـ عالقه به فرزند نباید بیشتر از عالقه ما به خداوند باشد.
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حکمت 644
الْغََِى وَ الْفَقْرُ بَعْدَ الْعَرْضِ عَلَى اللَّهِ
توانگری و فقر (واقعی) پس از عرضة اعمال به پیشگاه خداوند معلوم میشود.
واژهها:
غَی:بی نیازی ،بسَدگی
فقر :نیاز ،احتیاج
توضیح:
حکمت  40۲نهج البالغه جمله کوتاه و پرمعَایی است .دو مفهومی که همواره کاربرد دارد :فقر و غَی ،نیازمَدی و
بینیازی ،بیچارگی و توانگری ،گدایی و ثروتمَدی.
به راستی چه کسی توانگر است؟ چه کسی میتواند بگوید من بینیازم؟ امیر مؤمَاَ علیه السالم فرمود هیچ کس پیش
از قیامت و عرضه اعمالش به پیشگاه الهی نمیتواند ادعای بینیازی و نیازمَدی کَد.
حکم مستوری و مستی همه بر خاتمت است
کس ندانست که آخر به چه حالت برود
حقیقت فقر و غنی
گوهر معَایی فقر  ،فاصله افتادَ بین عضو یا غیر عضو است  .ستوَ فقرات نیز به خاطر فاصلهای که میاَ مهرهها وجود
دارد ،فقرات نامیده میشود  .گدا و یا فقیر در عرف جامعه هم به کسی گفته میشود که بین او و پول فاصله افتاده باشد.
وقتی میاَ جامعه و فرهَگ فاصله افتد  ،فقر فرهَگی شکٍ میگیرد .بَابر این در تمامی موارد گونهای فاصله وجود دارد
که نیازمَد کم شدَ فاصله و یا حذف آَ است.
در مقابٍ فقر غَی است به معَای بینیازی است .غَی با ثروت متفاوت است  .بَابر این احتمال دارد کسی ثروتمَد باشد
ولی هم چَاَ چشم طمع به اموال دیگراَ بیَدازد و یا به آنچه دارد بسَده نکَد و حرص افزونی پیدا کَد در این صورت
نیازمَد پول و ثروت و مقام .....است .چَین شخصی ثروتمَد است ولی غَی نیست .
گونههای فقر:
فقر را چَدگونه میتواَ تقسیم کرد ،بر اساس جَس نیاز :فقر مادی و فقر فرهَگی .یعَی چَانچه شخص نیازمَد مادیات
مانَد پول و خانه و...باشد ،فقر مادی نامیده میشود و چَانچه رفتاری خالف هَجارهای دیَی و عرفی از شخصی سر زند
و نیازمَد یادگیری مسائٍ فرهَگی باشد ،فقر فرهَگی است.
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فقر بر اساس مَشأ پیدایش آَ نیز تقسیم میشود :فقر برخاسته از تَبلی ،فقر کسالت است .فقر برخاسته از زور و فشارهای
دیگراَ را فقر استضعاف نامیده اند .چَانچه بر اساس خشکسالی ،افراد فقیر شوند  ،فقر طبیعت است .فقر برخاسته از تَبلی
همواره نکوهش شده است.
فقر بر اساس چشمداشت هم قابٍ تقسیم است .گاه نیازمَد مردم هستیم و گاه نیازمَد خدا که فقر الی اهلل نامیده میشود.
فقر الی اهلل بر خالف نیاز به مردم بسیار پسَدیده است؛ زیرا شخص باید فقر مطلق خود را احساس کَد و از سویی غَای
مطلق حضرت حق را در نظر بگیرد و آَ گاه با تمام وجود خود را وابسته به خدا بداند به گونهای که لحظهای تصور جدایی
از خدا برایش ممکن نباشد.
فقر و غنی در متون دینی:
فقر و غَی در قرآَ و روایات گاه نکوهش و گاه ستایش شده اند .البته به نظر میرسد مطلق فقر ستایش نشده است بلکه
بیشتر نکوهش شده است تا جایی که فقر آدمی را در آستانه کفر قرار میدهد 49..و مؤمن از فقر میهراسد چرا که از
دینداری در شرایط فقر مطمئن نیست07.در قرآَ کریم فقر و غَا به زیبایی کَار هم نشسته اند .غَای پروردگار در کَار
فقر مطلق موجودات«:یا أَیُّهَا الََّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغََِیُّ الْحَمید 0۱اى مردم ،شمایید نیازمَداَ به خدا ،و
خداست بىنیاز و ستوده» و « وَ اللَّهُ الْغََِیُّ وَ أَنْتُمُ الْفُقَراء0۲؛ و خدا بىنیاز است و شما نیازمَدید»بَابر این نیازمَدی به خدا
 ،حقیقت وجود آدمی است و چَانچه انساَ این حقیقت را دریابد ،مطابق آفریَش خود گام برداشته است.
نکته زیباتر آَکه حس بینیازی و نیازمَدی واقعی در چگونگی ارتباط انساَ با خداوند  ،تعریف میشود .برای همین
رسول عزیز صلی اهلل علیه و آله به خداوند عرضه میداشت:
«اللّهُمّ أغََِی باالفتِقارِ إلیکَ ،وال تُفقِرْنی باالستِغَاءِ عَکَ»
«بار خدایا! با نیازمَدى به خودت مرا بىنیاز گرداَ و با بىنیازى از خودت مرا نیازمَد مگرداَ»
جمله پیامبر خدا با حکمت  40۲نهج البالغه متَاسب است زیرا در هر دو سخن  ،فقر و غَی با آنچه در تصور مردم است،
متفاوت است.
از این رو اهٍ بیت علیهم السالم هر گونه فقر و یا غَایی را درخواست نمیکردند ،بلکه فقر و غَایی را میپسَدیدند که
در مسیر الهی استوارشاَ دارد:
اللّهُمَّ إنّی أعوذُ بِکَ مِن غَِىً یُطغیَی ،و فَقرٍ یَُسیَی
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بار خدایا! به تو پَاه مىبرم از بی نیازیاى که مرا به سرکشى وا دارد ،و از نیازی که مرا به فراموشى [از تو و یاد تو]
بکشاند
در جمع بَدی مطالب باید گفت :علی علیه السالم آشکار شدَ حقیقت فقر و غَا را در سرای آخرت میداند زیرا چه بسا
شخصی مدعی فقر الی اهلل باشد و همین احساس نیاز به خدا را پسَدیده بداند ولی در سرای آخرت معلوم میشود که
حتی همین فقر الی اهلل برای دست یافتن به مقام معَوی بوده است تا در دل مردماَ نفوذ کَد و یا زاهدانه زندگی کردَ
برخاسته از تَبلی بوده باشد که نزد پرودگار نکوهیده است و یا احساس بی نیازی از مردماَ نه تَها ستوده نبوده است
بلکه او را به طغیاَ و سرکشی وا میدارد .بَابر این باید همواره به خدا توجه داشت و از ادعای فقر و غَی دست شست
.زیرا بعید نیست که بر اساس بی دقتی در نیتها ،تمام صبوریها و نامالیمتیها در پیشگاه الهی بیارزش شود .
پیام ها:
 .۱فقر و غَا هر دو خطرآفرین است و باید مراقب بود
 .۲فقر و غَی با رابطه انساَ با خداوند نسبت مستقیم دارد.
 .3زندگی مؤمَانه میاَ خوف و رجاست تا به یأس و سرکشی نیَجامد.
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حکمت 644
زُهْدُکَ فِی رَاغِبٍ فِیکَ نُقْصَاَُ حَظٍّ وَ رَغْبَتُکَ فِی زَاهِدٍ فِیکَ ذُلُّ نَفْس
بیمیلیات به کسی که خواهاَ توست ،کم بهرهگی است و گرایشت بداَ که تو را نخواهد ،خوار ساختن گوهر جاَ است.
واژهها:
زهد :ناخواهانی ،رویگرداندَ از چیزی به خاطر کوچک شمردَ آَ ،ترک میٍ ،چیز اندک
رغب فی :خواهاَ چیزی شدَ ،گرایش داشتن به چیزی
حظّ:بهره ،نصیب ،سهم
توضیح:
حکمت  40۱یکی از اصول معاشرت با یکدیگر را بیاَ میفرماید.چگونه باید رفاقت کرد؟ از نگاه دیَی رفاقتی شایسته
است که یاد خدا در آَ آشکار باشد .با کسی باید دوست بود که دیدنش ،انساَ را به یاد خدا میاندازد و از گَاه باز
میدارد.اما چگونه باید با همین انساَهای مؤمن دوست شد؟ حضرت در این حکمت به اصٍ مهمی اشاره فرمودند و آَ
لزوم محبت دو سویه برای ایجاد رابطه دوستی است  .از این رو حضرت دو شاخص برای ارتباط با دیگراَ را بیاَ کردند:
شاخص برقراری ارتباط با دیگران
طرح دوستی با دیگراَ به معَای نادیده گرفتن شخصیت انسانی نیست و انساَ به بهانه نیکو بودَ طرف مقابٍ ،حق
ندارد عزت نفس خود را پایمال کَد .علی علیه السالم برای سودمَد بودَ روابط و پرهیز از خوار شدَ فرمود:
 .۱رعایت سود و عزت:
زندگی مادی و معَوی نیازمَد ارتباط داشتن با دیگراَ است  .حال اگر شخصی که در مسائٍ دنیایی و یا آخرتی پیشتاز
است برای دوستی کردَ اقدام کَد باید آَ را غَیمت شمرد تا از رابطه با او بهره مَد شد .چَین رفاقتی عزتمَدانه و
سودمَد است  .اما اگر نسبت به ابراز محبت دیگراَ بدوَ دلیٍ  ،سرد برخورد شود ،کمخردی انساَ را نشاَ میدهد زیرا
دوستی با انساَهای موفق سبب فزونی خرد و تواَ آدمی است  .حتی اگر کسانی که ابراز عالقه میکََد چَداَ سودمَد
هم نباشَد ولی به گونهای با همین رابطه احترام میاَ افراد بیشتر شود ،باید از آَ استقبال کرد .امام صادق علیه السالم
فرمودند :هر که تو را گرامى داشت ،او را گرامى بدار و هرکه تو را خوار شمرد ،خودت را از او مَزّه و بر کَار بدار04.تَها در
صورتی نباید به محبت دیگراَ توجهی کرد که رابطه با آناَ سبب گَاه و خواری انساَ شود.
 .۲پرهیز از زیاَ و ذلت
دومین شاخص برای طرح دوستی با دیگراَ ،دوری از ذلت است .زیرا وقتی طرف مقابٍ هر چَد مؤمن و شایسته باشد
ولی به انساَ عالقه ای نشاَ ندهد سبب از دست دادَ گوهر جاَ آدمی خواهد شد که بسیار ارزشمَد است .بَابر این
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حتی برای رسیدَ به مقامات باالی معَوی نباید ارزش انساَ نادیده گرفته شود .مقامات معَوی سبب فزونی ارزش انساَ
خواهد شد و چَانچه در راه رسیدَ به آَ انسانیت انساَ خدشه دار شود ،رسیدَ به مقام معَوی هم ناممکن خواهد بود.
حال در مسائٍ دنیوی به مراتب زیاَ بارتر است زیرا انساَ گوهر وجودی خود را از دست میدهد تا دنیایی را به دست
آورد که در برابر گوهر او به مراتب کم ارزش تر است.
الهی مهربونی هر دو سر بی

که یک سر مهربونی درد سر

مفهوم زهد و رغبت
امیر علیه السالم در این حکمت از دو مفهوم زهد و رغبت استفاده کردند .زهد در اصٍ به چیز کم گفته میشد که به
راحتی از آَ گذشت میکردند.برای نمونه انساَ به سکه  07تومانی توجه نمیکَد ولی اگر هماَ سکه طال باشد ،رغبت
به آَ زیاد است زاهد کسی است که دلفریبیهای دنیا را در برابر دلبریهای آخرت ناچیز میداند و در نتیجه آَ چیزی
که برای دیگراَ فوق العاده ارزشمَد است برای او بی ارزش است .از این رو از مادیات چشم میپوشد تا جانی فربه یابد.
دومین مفهوم به کار رفته در این حکمت رغبت است که اصٍ آَ «رغب» است که با توجه به حرف همراه آَ دو معَای
متضاد دارد .رغب همراه با «فی» به معَای طلب کردَ و خواستن است و اگر رغب با «عن» همراه شود به معَای اعراض
و دوری است.
پیامها:
 .۱در انتخاب دوستیها باید فرصت شَاس بود
 .۲رابطه با دیگراَ معادلهای است که همواره باید درست محاسبه کرد.
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حکمت 644
مَا مَزَحَ امْرُؤٌ مَزْحَةً إِلَّا مَجَّ مِنْ عَقْلِهِ مَجَّة
هیچ انسانی شوخیای نکرد ،مگر این که پارهای از عقٍ خود را دور انداخت.
واژهها:
مزح:شوخی کردَ ،خوش طبعی
مجّ:بیروَ انداختن چیزی از دهاَ
توضیح :حکمت  407نهج البالغه ،نکوهش مزاح یا چوَ شوخی کردَ است ،ولی با بررسی مفهوم شوخی مَظور این
حکمت بهتر تبیین میشود.
مفهوم شوخی
در کَار این حکمت ،روایاتی وجود دارد که بر شوخ طبعی سفارش کرده اند .برای نمونه پیامبر خدا صلی اهلل علیه وآله
فرمودند «:المؤمنُ دَعِبٌ لَعِبٌ ،والمَُافقُ قَطِبٌ غَضِب00؛مؤمن شوخ و شَگ است و مَافق اخمو و عصبانی »
و یا در سخن دیگری از راه امام صادق علیه السالم میخوانیم :هیچ مؤمَی نیست جز این که در او «دُعابه» هست .عرض
شد دُعابه چیست؟ فرمود :شوخی
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بَا بر این روایات نه تَها شوخی کردَ نکوهیده نیست بلکه به عَواَ خصلت نیکوی مؤمن شَاخته میشود تا جایی که
از مَافق بازشَاسانده شود .پس باید گفت حکمت نهج البالغه نیز هر گونه شوخی کردنبی را نکوهش نکرده است بلکه
گونه خاصی از شوخی کردَ مانَد تمسخر دیگراَ ،دروغ گفتن در شوخی و یا زیاد شوخی کردَ شایسته نیست که با
سایر روایات اهٍ بیت علیهم السالم هم سازگار است.
رابطۀ میان شوخی و عقل
در حکمت  407با توجه به کلمه «مزحة» که مفعول مطلق تاکیدی است  ،هر که شوخی کَد حتماً و یقیَاً پاره ای از
عقلش کم میشود.حضرت امیر علیه السالم کلمه «مَجَّ» به معَای آب از دهاَ بیروَ ریختن را برای آَ مقداری از عقٍ
که با هر شوخی به بیروَ پرتاب میشود ،استعاره آورده است.
حال چه رابطهای میاَ شوخی نابجا و کم شدَ عقٍ هست؟ در شوخی انساَ به واقعیت و سیر مَطقی مسائٍ توجه
ندارد،و غیر ممکَی را در شوخی ممکن میپَدارد.اگر شوخی کردَ روش همیشگی انساَ باشد ،آهسته آهسته تفکر
عقالنی کَار میرود .برای نمونه گاه خواندَ مطالب طَز در کتاب و شبکه اجتماعی به عَواَ یک رویه ادامه پیدا میکَد،
طولی نخواهد کشید که شوخی را برای چَین فردی صورت واقعی میگیرد .گاه مطالبی بسیار سبک که دروغ بودَ آَ
 55تحف العقول ،ص .47
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آشکار است از سوی افراد شوخ طبع پذیرفته میشود زیرا عقٍ کارکرد خود را از دست داده است و توانایی تشخیص
مطالب درست و نادرست را ندارد .بَا بر شوخی به جا  ،متَاسب و به اندازه نیکوست ولی هر شوخیای پسَدیده نیست.
پیامها
 .۱مخاطب ،زماَ و مکاَ شوخی کردَ را در نظر بگیریم
 .۲شوخ طبعی اندازه دارد
 .3در هر حالتی باید خردورزی را تقویت کرد.
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حکمت 664
مَنْ کَرُمَتْ عَلَیْهِ نَفْسُهُ هَانَتْ عَلَیْهِ شَهَوَاتُه
هر که خویشتن را ارج نهد خواستههایش در نزد او بیارج گردد.
واژهها:
کَرُمَ:ارجمَد شد ،گرامی شد .نفیس شد
هانت :از ریشه هوَ یعَی خوار شدَ ،حقیر شدَ ،ذلیٍ شدَ
شهوة:خواهش ،شوق نفس در به دست آوردَ لذت و مَفعت.
توضیح
رابطه میاَ خواهشهای نفسانی و ارزشمَدی انساَ نیازمَد شَاخت مفاهیم حکمت و کارکرد کرامت انسانی است .
مفهوم شناسی:
امیر مؤمَاَ علیه السالم در این حکمت رابطهای مَطقی میاَ شرافت جاَ و خواستههای نفس بر قرار کردهاند .یعَی
انساَهای شریف و با شخصیت به طور طبیعی میتوانَد خواهشهای نفسانی خود را مراقبت کََد.
مفهوم کرامت ،به معَای شریف ،نفیس و با ارزش است .برای نمونه به جواهرات« ،کریمه» گفته میشود و یا مردی که
فرزنداَ شریف ،بزرگوار و ارزشمَدی دارد  ،کریم نامیده میشود .زمین حاصلخیز را «ارض مَکرُمة» نامَد .پس کرمت
نفسه یعَی کسی جانش برایش با ارزش است و شخصیت دارد.
هَوَ به معَای خواری و ذلت است  .اما وقتی به عملی نسبت داده میشود مانَد همین حکمت که به شهوت نسبت داده
شده است به معَای سبک شمردَ ،آساَ شدَ و بی اهمیت دانستن است  .هانت علیه شهواته یعَی خواستهها و
خواهشهایش کم اهمیت میشود بیارزش میشود.
بَابر این هر چه جاَِ انساَ ارجمَدتر شود تمایالت نفسانی او کمتر میشود و در نتیجه خواهشهایی که برای دیگراَ
مهم است برای انساَهای ارزشمَد کم اهمیت است.
کارکرد شناسی:
ارزشمَدی و کرامت چه اثری بر اندیشه و رفتار دارند؟ در متوَ دیَی است ارزشمَدی هر چیزی کارکردی مشخص دارد.
برای نمونه وقتی دین نزد کسی ارزشمَد شود دنیا نزد او بیاهمیت میشود  00و در نتیجه دنیای خود را فدای دین خواهد
کرد  .نمونه دیگر کسی که مال و ثروت برایش ارزشمَد شود مردم برای او بیاهمیت و بیارزش میشوند 08.در نتیجه از
هر راهی ثروت اندوزی میکَد و حرف و حدیث مردم برایش ارزشی ندارد و حاضر نیست برای حفظ آبرویش هزیَه
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کَد.کارکرد کرامت نفس یا هماَ کرامت جاَ نیز محدود به حکمت  449نیست .در سخَی مَسوب به امیرمؤمَاَ علیه
السالم میاَ کرامت جاَ و گَاه رابطه مستقیم است به گونهای که هر که برای خودش شخصیت و احترام قائٍ باشد آَ
67
را با معصیت بیارزش نمیکَد .09و یا کرامت نفس سبب خردی و ناچیزی دنیا در چشم انساَ با کرامت خواهد شد.
حکمت  449در حقیقت کلید واژهای است که جایگزین تذکرات پی در پی شده است .یعَی امیرمؤمَاَ به جای آَکه
یکایک گَاهاَ و اشتباهات را نام ببرد و از انساَ بخواهد تا گَاه نکَد  ،دنیا طلب نباشد ،کارهای سبک و بی ارزش انجام
ندهد ،لودگی نکَد و....یک کلید واژه اساسی یاد داد که:ارزش خودت را بشَاس در آَ صورت خودت را کوچک نمیکَی
بَابر این کسی که این حکمت در جانش بَشیَد ،برای به دست آوردَ خواستههایش ،ارزش خودش را زیر پا نمیگذارد.
ایَجاست که مفهوم برخی رفتارها و گفتارهای امیر مؤمَاَ برای ما معَا پیدا میکَد:
وَ اللَّهِ لَوْ أُعْطِیتُ الْأَقَالِیمَ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَاکِهَا عَلَى أََْ أَعْصِیَ اللَّهَ فِی نَمْلَةٍ أَسْلُبُهَا جُلْبَ شَعِیرَةٍ مَا فَعَلْتُهُ

6۱

به خدا سوگَد اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر آسماَهای آَهاست به من دهَد تا با گرفتن پوست جوی از دهاَ مورچهای
خدا را نافرمانی کَم چَین نخواهم کرد.
مفهوم این سخن امیر علیه السالم را به خوبی در نمییابیم زیرا در نگاه ما گرفتن دانهای از مورچه در برابر به دست
امکانات فراواَ ،اشکالی ندارد و بر اساس هماَ امکانات میتواَ برای حیوانات زیادی از جمله مورچگاَ آذوقه تهیه کرد
ولی این نگاه ماست نه نگاه امیر مؤمَاَ علیه السالم که ارزش خودش را شَاخته است و همین حرکت کوچک نیز بر
جانش اثر مَفی میگذارد و آَ را هم حاضر نیست انجام دهد.
پیامها:
 .۱شخصیت داشتن و شخصیت بخشیدَ به افراد سبب دوری از خطاها میشود.
 .۲برای تربیت نیازمَد سخَاَ جامع و کاربردی هستیم.
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حکمت 664
مَنْ عَظَّمَ صِغَارَ الْمَصَائِبِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِکِبَارِهَا
هر که مصیبتهای کوچک را بزرگ شمارد خداوند او را به مصیبتهای بزرگ مبتال میکَد.
واژه
مصائب :جمع مصیبت به معَای حادثه ،نکبت ،محَت و رنج.
توضیح
مشکالت دنیا:
حکمت  448راهکار افزایش ظرفیت انسانی را بیاَ میفرماید .دنیا آمیختهای از خوشیها و ناخوشیهاست .علی علیه
السالم دنیا را پیچیده در سختیها و آزمایشها میدانست :دارٌ بالبالء محفوفة .6۲تعبیر محفوف مانَد ناَ و پَیری که به
صورت لقمه به هم پیچیده شده است و جدا کردَ پَیر از ناَ سبب از بین رفتن مزه پَیر نمیشود .دنیا هم همیَطور است
 .مشکالت مادی ،مشکالت خانوادگی ،شکستهای عاطفی ،محرومیتهای شغلی،بیماریها نفس گیر ،ناباروری ،ناتوانی-
های درسی و..بخشی از مشکالت زندگی دنیایی هستَد.
راهکار تحمل مشکالت
فراوانی مشکالت زندگی نیازمَد راه حٍهای متعددی است اما امیرمؤمَاَ در این حکمت راهکار استواری برای
رویارویی با مشکالت بیاَ کردند .سختیها و مشکالت همیشگی است و تَها انواع آَ جا به جا میشود.به نظر میرسد
بخشی از حکمت مشکالت ،افزایش صبوری انساَ است .صبر کردَ در مشکالت کوچک بیانگر ظرفیت انساَ است
که در مشکالت بزرگتر نیز از پای در نمیآید ولی کسی که نمیتواند در برابر مشکالت کوچک صبور باشد ،خدا او را با
مشکٍ بزرگ تری صبور خواهد کرد چرا که با آمدَ مشکلی بزرگتر  ،مشکٍ پیشین را مشکٍ نمیداند.سعدی از سفر
دریایی پادشاه به همراه غالماَ حکایت زیبایی نقٍ کرده است که یکی از غالماَ دریا ندیده از کشتی میترسید و جزع
و فزع میکرد.حکیمی از شاه اجازه خواست تا غالم را به گونهای ساکت کَد تا شاه آرام شود .سپس دستور داد غالم را
از کشتی به دریا انداختَد و پس از لحظهای او را از دریا گرفتَد و بر کشتی نشاندند و او کامال آرام نشست « :گفتا ز اول
محَت غرقه شدَ ناچشیده بود و قدر سالمت کشتی نمیدانست همچَین قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار
آید
ای سیر تو را ناَ جوین خوش نَماید
معشوق من است آَ که به نزدیک تو زشت است»
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بَابر این آنچه مصیبت را بزرگ جلوه میدهد ،بزرگ دانستن آَ است در حالی که اگر انساَ مصیبت را جزئی از زندگیاش
بداند ،با مصیبتها میسازد و رشد میکَد .بزرگواری فرمود :یکَفر را دیدم که همه چیز را از دست داده بود و غمگین و
افسرده گوشهای نشسته بود .به او گفتم اگر در این حال من یک پارچ آب روی تو بریزم چه حالی پیدا میکَی؟ گفت
یعَی تو هم می خواهی من رو اذیت کَی؟ گفتم نه ولی یک سؤالی دارم اگر در حمام بودی و یک پارچ آب رویت
میریختَد چه حالی داشتی؟ آرام بودی چوَ انتظارش را داشتی .حال اگر نگاه ما به زندگی و دنیا زیستن در انبوهی از
مشکالت باشد  ،توانماَ افزایش مییابد و چَانچه مشکلی هم پیش آید  ،بیتاب نخواهیم شد.
بَابر این با هر پیشآمدی به مشکالت بزرگتر فکر کَیم تا آرام شویم .برای نمونه زیاَ مالی از بیماری فرزند بهتر است،
بیماری فرزند از مرگ او قابٍ تحمٍتر است .مرگ فرزند از بیآبرویی او بیشتر تاب آور است .
حال اگر کسی بتواند تمامی مشکالت دنیا را در برابر ارزشهای سرای جاوداَ محاسبه کَد ،تمامی مشکالت دنیا را تحمٍ
میکَد و از تالش باز نمیایستد.
در سخَی مَسوب به امیر مؤمَاَ میخوانیم :هر چه ارزش شیء مطلوب بیشتر باشد مصیبت از دست دادَ آَ بزرگتر
است 64 .برای مؤمَاَ از دست دادَ بهشت و خشَودی خدا بزرگترین مصیبت است و از دست دادَ دنیا در برابر آَ
ناچیز است.
پیامها:
 .۱برای تحمٍ مشکالت کافی است لحظهای درنگ کرد و مصیبتهای بدتر را مرور کرد.
 .۲غصهها با ارزشها رابطه مستقیم دارد .از دست دادَ دنیا برای اولیای خدا غصه نیست.

 64غرر الحکم ح .9203
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حکمت 667
مَنِ اتَّجَرَ بِغَیْرِ فِقْهٍ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا
آنکه بدوَ دانستن دانش دین سوداگری کَد ،به ورطة ربا در افتد.
واژهها:
فقه:شکافتن ،ژرفَگری ،در اصطالح دانش دین و به طور خاص آگاهی از احکام شرعی و چگونگی استدالل به مسائٍ و
مستَدات آَ
ارتطم :فرو افتادَ در گٍ و الی
الربا:رشد ،افزایش و در اصطالح فقهی گونه ای معامله ای که حرام است.
توضیح
در این حکمت رابطه میاَ تجارت درست و نادرست با دانش دین تبیین میشود.
انواع ربا
ربا هم در لغت به معَای زیاد شدَ و رشد کردَ است و ربایی که در ادین حرام شده است گونه ای مبادله خارج از
ضوابط شرعی است  .ربای حرام دو نوع است :ربای قرضی و ربای معاملی یا تجاری .
ربای قرضی :واگذاری پول به دیگری و تعیین سود برای آَ  .در این مبادله شخصی پول میگیرد و در هَگام تحویٍ
درصدی بیشتر باز پس میدهد .ربا گیرنده به سرنوشت پول خود بی تفاوت است و تَها سود پول را درخواست میکَد.
ربای تجاری :گرفتن مقداری اضافی در مبادله دو کاالی همجَس و مشابه  .برای نمونه  07کیلو برنج طارم هاشمی را
با  07کیلو از هماَ نوع برنج مبادله میکَد.بر خالف بیع که مبادله متقابٍ دو جَس مختلف است و مَافع طرفین در
آَ در نظر گرفته میشود .در بیع ممکن است یک طرف پول باشد ،یعَى مبادلة کاال و پول ،و ممکن است هر دو طرف
کاال باشَد.البته ربا در نزد همه مسلماناَ یکساَ نیست و در برخی موارد مثٍ مبادله کاالهای شمارشی مانَد تخم مرغ
ربا وجود ندارد .هم چَین در فروختن مدت دار یک جَس شرایط خاصی حاکم است که نیازمَد مراجعه به دانش فقه
است.
در اصطالح قرآنی ،ربا حرام است و در برابر بیع حالل قرار گرفته است.
دانش و تجارت
تجارت و دانش دین چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ تاجر کسی است با خرید و فروش  ،سود و سرمایه خود را افزایش
میدهد.امیر علیه السالم فعالیت چَین کسی را بدوَ دانش الزم دیَی خطرناک میداند و از فعٍ « ارتطم» برای فرو
افتادَ وی در ربا استفاده کرده اند .ارتطَم به معَای فرو افتادَ و ورود در گٍ و الی است به گونهای که نتواَ از آَ
خارج شد بَابر این با فعٍ « سَقَط» و «وَرَد» متفاوت است .حال معَای حکمت بسیار زیبا میشود :تاجری که با خرید و
58

فروش خود به سود حالل دست مییابد به دلیٍ ناآشَایی با احکام خرید و فروش ،یکباره وارد گٍ و الی فعٍ حرام ربا
میافتد و از آَ رهایی نخواهد یافت.
در برخی روایات به جای واژة فقه ،واژة علم 60آمده است یعَی کسی که بدوَ دانش به تجارت بپردازد در ربا آنچَاَ فرو
میرود که دیگر نمیتواند خارج شود .در پاره ای از احادیث « ارتطم فی الَار» است یعَی سرانجام تجارت بدوَ آگاهی،
دوزخ است 66 .امیرمؤمَاَ علیه السالم تاکید میکردند که افراد پیش از ورود به عرصه خرید و فروش در بازار  ،احکام آَ
60
را باید فراگیرند.
پیام
 .۱برای ورود به هر کاری باید دانش آَ را فراگرفت.
 .۲عدم آگاهی ،ناخواسته کارهای نیک را به نا پسَد تبدیٍ میکَد.

 65الکافی ج  5ص  154ح .23
 66مستدرک الوسائل ج  13ص  332ح .15505
 69الکافی ج  5ص  54ح .23
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حکمت 664
وَ قَالَ علیه السالم لِغَالِبِ بْنِ صَعْصَعَةَ أَبِی الْفَرَزْدَقِ فِی کَلَامٍ دَارَ بَیََْهُمَا -مَا فَعَلَتْ إِبِلُکَ الْکَثِیرَةُ قَالَ [ذَعْذَعَتْهَا]دَغْدَغَتْهَا

68

الْحُقُوقُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمَِِینَ فَقَالَ ع ذَلِکَ أَحْمَدُ سُبُلِهَا
و به غالب پسر صعصعه ابو الفرزدق در گفتگویى که میانشاَ رفت فرمود:شتراَ فراوانت را چه شد؟ گفت :امیر مؤمَاَ!
پرداخت حقوق پراکَدهشاَ کرد .فرمود :این بهترین راه آَ است.
واژه
ذعذع :پراکَده کردَ؛جدایی انداختن
توضیح
حکمت  446گفتگوی کوتاه و پرمعَایی است که امیر علیه السالم ستودهترین راه هزیَه کرد اموال را بیاَ فرمود
شخصیت غالب بن صعصعه
غالب بن صعصعه پدر شاعر نامی عرب جَاب فرزدق است .او از سخاوتمَداَ سرشَاس عرب است که در زماَ جاهلیت،
 377یا 477شتر را در برابر آزادی دختراَ از دست پدرشاَ هزیَه کرد .وی انسانی دلسوز و نیکورفتار بود که تاب بدرفتاری
با دختراَ را نداشت از این رو در زماَ جاهلیت وقتی بَابر رسم ناپسَد آَ دوراَ پدری فقیر نوزاد دخترش را میخواست
زنده به گور کَد  ،دو یا سه شتر به پدر میبخشید و دختر را نجات میداد  .از این رو بیش از یکصد نوزاد دختر را از مرگ
نجات داد .فرزند وی نیز برای شیعیاَ نام آشَاست .فرزدق هماَ کسی است که شعر زیبایی در معرفی امام سجاد علیه
السالم در برابر دستگاه حاکم بَی امیه سرود .زمانی که هشام بن عبدالملک به خاطر ازدحام جمعیت از دست کشیدَ بر
حجراالسود مَصرف شد ولی هماَ زماَ مردم به گونه معَاداری برای امام سجاد علیه السالم راه باز کردند تا به راحتی
حجر االسود را لمس نماید  .این حرکت بر هشام که بعدها خلیفه شد ،گراَ آمدَ و با طعَه پرسید :این کیه؟ فرزدق هم
در همانجا شعری سرود که نشَاختن شخصی مانَد امام سجاد علیه السالم را به شدت نکوهش میکرد .ابتدای قصیده
وی چَین است:
هذا الذی تعرف البطحاءُ وطأتَة

والبیتُ یَعرِفُه و الحٍٍِّ والحَرَمُ

69

این ،آَ کس است که سرزمین بطحا( مکه) ،جاى گامهایش را مىشَاسد
و خانه کعبه و حرم و بیروَ حرم نیز او را مىشَاسَد

 68دغدغه به معنای قلقک دادن یا رنجاندن کسی با سخن است .به نظر میرسد در اینجا ذعذع مناسب تر باشد که معنای پراکندگی
دارد.
 67روضة الواعظين ج  1ص .200
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پس از سرودَ این شعر  ،فرزدق مدتی بین مکه و مدیَه زندانی شد و سپس با شعری که در نکوهش این رفتار سرود،
حکومت مجبور شد وی را آزاد کَد.
به هر روی غالب بن صعصعه شخصی سخاوتمَد و دلسوز و در تربیت فرزند خود نیز کوشا بود .هَگامی که فرزدق کودک
07
بود ،وی را نزد امیرمؤمَاَ علیه السالم برد و حضرت به وی فرمود تا به فرزدق قرآَ بیاموزد
ستوده ترین راه هزینه
در این حکمت گفتگوی امام با غالب بن صعصعه گزارش شده است .غالب که روزگاری به داشتن شتراَ فراواَ شَاخته
میشد ،خدمت امام علیه السالم رسید .امام به او فرمود :تو هماَ غالبی هستی که شتراَ زیادی دارد؟ و او هم جواب داد
بلی حضرت به او فرمود:شتراَ زیادت چه شدند .غالب هم جواب داد :پرداخت حقوق آَها را پراکَده ساخت .یعَی حقوق
شرعی است مثٍ زکات ،خمس ،صدقه واجب ....ثروتی برایم باقی نگذاشته است.گویی در این پاسخ نوعی شکایت و گله
نهفته است.امیر مؤمَاَ علیه السالم خیلی لطیف به او پاسخ دادند .پاسخی آرامبخش و حقیقی :ذلک اَحْمَدُ سُبُلِها :یعَی
این پراکَدگی ستودهترین راههای پراکَدگی است.
زیرا انساَ همواره اموال خود را از دست میدهد و در برابرش چیزهایی به دست میآورد .پول میدهد و جامداتی مانَد
قصر و خانه میخرد.گاه اموال هزیَه میشود تا شکم پر شود و جسم فربه .گاه اموال خود را هزیَه میکَد تا مقام و
شهرت به دست آورد.گاه ثروت خود را میبخشد تا با زیارت کردَ معَویتی به دست آورد.ولی ستودهترین راه آَ است
که مادیات را بدهد و خشَودی خدا را به دست آورد .از این رو امیر علیه السالم فرمود :ذلک احمد سُبُلها چرا که شتراَ
را برای حقوق شرعیاش پرداخت کرده بود و رضایت خدا در این کار است.
در متوَ دیَی بهترین مال ،ثروتی است که با آَ حقوق به جای آورده میشود 0۱و یا به وسیله هزیَه کردَ آَ اجر و
پاداشی برای انساَ ذخیره میکََد .0۲همچَین مالی که با آَ آبروی انساَ نگهداشته شود هم ستایش شده است03.در
برخی متوَ ،مالی که بتواَ با آَ واجب الهی را برجای آورد ،سودمَدترین مال خوانده شده است04.ایَها بخشی از متوَ
دیَی است ولی با تأمٍ در مجموعه متوَ دیَی از دست دادَ مال و ثروت در برابر به دست آوردَ دین و آخرت بسیار
پسَدیده است.
پیامها:
 .۱نیکو خواندَ اعمال واجب ،سبب تشویق مؤمَاَ خواهد شد.
 .۲هزیَه کردَ دنیا برای رسیدَ به آخرت  ،تجارتی سودمَد است.

 90شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید ،ج  10ص .21
 91غررالحکم ،ح 3250
 92غررالحکم ،ح .3592
 93غررالحکم ،ح .4758
 94غررالحکم ،ح .3037
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حکمت 664
إِذَا کَاََ فِی رَجٍٍُ خَلَّةٌ رَائِقَةٌ فَانْتَظِرُوا [مَِْهُ] أَخَوَاتِهَا
اگر در کسی خصلتی شگفت دیدید ،همانَد آَ را انتظار برید.
واژهها:
خلة:خصلت ،ویژگی
رائقة :درخشَده  ،پسَدیده
توضیح:
وجود انساَ مانَد معدنی است که با سرآمدَ یکی از صفات خوب یا بد ،انتظار صفات همسو با آَ وجود دارد.
صفات همسو
علی علیه السالم در این حکمت همسویی خصلتهای خوب و بد را به زیبایی تصویر کرده است .به تعبیر دیگر میتواَ
گفت خصلتهای خوب یا بد مَشأ مشخصی دارند  .برای نمونه کسی که برای خود ارزشی قائٍ نیست ،از شرّ او در اماَ
نمیتواَ بود00در این حکمت کلمه «رائقه» از ریشه روق به معَای درخشَدگی و پسَدیده بودَ است  .در برخی نهج
البالغهها به جای کلمه «رائقه»  ،کلمه«رائعه» ثبت شده است که ریشه آَ روع به معَای شگفتی همراه با ترس اندک
است.مفهوم سخن امیر علیه السالم چَین است :هر گاه شخصی را دیدید که در او خصلتی زیبا یا زشت وجود دارد که از
آَ به شگفت آمدید ،انتظار خصلتهای همسو با آَ را نیز داشته باشید.برای نمونه با دیدَ انساَ متبسّم  ،انتظار سخن
ملیح ،امیدوارانه ،و رفتار با نشاط از او میرود.با دیدَ انساَ بردبار،شکست ناپذیری ،و موفقیت در انتظار اوست .خوش
اخالق بودَ یک شخص نوید بخش دلسوزی و رسیدگی به مستمَداَ است.از سویی صفات ناشایست نیز با یکدیگر
مرتبط هستَد از این رو با دیدَ شخص عصبانی ،از او انتظار میرود تا پرخاشگر  ،اهٍ دعوا ودرگیری و خدای ناکرده بعید
نیست اهٍ قتٍ و غارت هم باشد.کسی که روحیه استکباری دارد  ،تحقیر کردَ دیگراَ ،تمسخر و زورگویی هم از او
انتظار میرود.
چرایی ارتباط صفات همسو با یکدیگر
چرا صفات همسو با یکدیگر ارتباط دارند و با دیدَ یک ویژگی ،میتواَ سایر صفات را حدس زد؟ به نظر میرسد
خصلتها ،از طبیعت و سرشت درونی انساَ سرچشمه میگیرد .برای مثال از معدَ طال ،طال استخراج میشود ،خواه با
آَ دستبَد بسازند یا انگشتر یا سکه یا گردَبَد و از معدَ نقره نقره بیروَ میآید.
گَدم از گَدم بروید جو ز جو

 95تحف العقول ص .483
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بَابر این برای دوستی با کسی کافی است  ،بن مایه او را شَاسایی کَیم  .اگر مؤدب است سایر خصلتهای پسَدیده هم
در او جمع میشود و اگر خدای ناکرده دروغگوست  ،سایر خصلتهای ناپسَد مانَد غیبت ،تهمت ،دو به هم زنی و.. .هم
در او جمع است .به تعبیری نفس انساَ میتواند باغ وحش باشد و تمامی خصلتهای بد را مانَد حیوانات وحشی در خود
جای دهد و هم امکاَ دارد باغی سراسر درختهای میوه باشد و در هر زمانی خصلتی نیکو از وی سر زند.
تامٍ در حکمت امیرمؤمَاَ علیه السالم سبب میشود تا انساَ در برابر افراد نیکوکردار و بدکردار  ،رفتاری مَاسب انجام
دهد.نقٍ شده است که فرد بیادبی به احَف بن قیس دشَام داد  .احَف در برابرش کامالً بردبار بود ،به او گفتَد چرا
کاری نکردی؟ گفت با بردباریام او را کشتم .همین فرد پس از مدتی به زیاد بن ابیه که فرماندار بصره شده بود هم
دشَام داد و فکر میکرد که زیاد هم مانَد احَف است .در حالیکه زیاد دستور داد دست و زبانش را قطع کردند 06.احَف
از آَ رو ساکت ماند که میدانست  ،دشَام گویی ملکه فرد بی ادب شده است و ناخودآگاه روزی به کسی دشَام میدهد
و او صبر احَف را نخواهد داشت و بدیَساَ مجازات میشود و احَف نیز خودش را گرفتار پیآمدهای مجازات او نکرد.
پیامها:
 .۱شَاخت صفات افراد ،سبب شَاخت گوهر آناَ خواهد شد
 .۲از نیکاَ انتظار نیکی در تمامی عرصهها و از اشرار انتظار هر گونه شرارتی وجود دارد.

 96شرح نهج البالغه ،ج  20ص .75
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حکمت 666
قَلِیٌٍ مَدُومٌ عَلَیْهِ خَیْرٌ مِنْ کَثِیرٍ مَمْلُولٍ مَِْه
اندکی که دوام دارد به از بسیاری که مالل آرد.
واژهها:
مدوم:پایدار ،همیشگی ،پیوسته
مملول:ضجر ،آزرده شدَ،دلگیر شدَ ،خسته شدَ
توضیح
خستگی و نشاط در بهتر شدَ کار اثر دارد .از این رو باید کار نیکو را نیکو انجام داد .امیر علیه السالم در این حکمت به
فراوانی کار سفارش نمیکَد بلکه کار نیکوتر را سفارش کردند.این حکمت ،تکرار حکمت  ۲08نهج البالغه است  .سید
رضی در مقدمه در باره احتمال تکرار برخی جمالت پوزش طلبیده است و تکرار را از روی سهو خوانده است .با توجه به
ابزار نوشتارهای قدیمی چَین سهوی کامال پذیرفته است و سخن سید رضی در مقدمه نهج البالغه بیانگر امانتداری و
صداقت ایشاَ است.
ماهیت کار اندک
در این حکمت امیر علیه السالم میفرماید کار اندک همیشگی از کار فراواَ خستگی آور  ،بهتر است .اما هر کاری را
می تواَ کمتر ولی مداوم انجام داد؟ پاسخ آَ است که برخی کارها مثٍ واجبات را نمیتواَ کاست و مراد از کار اندک
مستمر ،عبادات مستحبی و کارهای نیکی است که بر انساَ واجب نشده است .بَابر این نماز ،روزه،حج  ،زکات  ،جهاد را
نمیتواَ به بهانه خستگی و ماللت ترک گفت و یا کمتر به جای آورد  .اما مستحباتی مانَد خواندَ قرآَ ،زیارت اهٍ
بیت علیهم السالم ،خواندَ زیارتَامهها مثٍ زیارت عاشورا،خواندَ دعاها و اذکار باید به گونه ای باشد که خستگی نیاورد
اما همیشگی و مداوم باشد.خدا و پیامبرش صلی اهلل علیه و آله کاری را دوست داشتَد که پیوسته هر چَد اندک باشد. 00
امام باقر علیه السالم بارها -مىفرمود :هر گاه به کارى (عبادى) عادت کَم دوست دارم بر آَ مداومت ورزم .اگر از عبادت
شبانه چیزىاز من فوت شود ،روز قضایش را به جا مىآورم و اگر روزْ چیزى (از عبادت) را از دست دهم ،شب قضاى آَ
08

را به جا مىآورم .محبوبترین کارها در پیشگاه خداوند کارى است که با مداومت همراه باشد.
تالش و خستگی

تالش با خستگی چه نسبتی دارد؟ چرا کار اندک مداوم بهتر از کار فراواَ خسته کََده است؟ در پاسخ باید گفت :نفس و
جاَ انساَ نیز کانَد سایر اعضا خسته و آزده میشود .رسول عزیز صلی اهلل علیه و آله فرمود :إََّ الَفسَ مَلولَةٌ همانا

 99ميزان الحکمه ج  8ص  153ح  14401و 14410
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نفس خسته و دلگیر میشود 09.البته افراد متفاوتَد برخی زود خسته میشوند و برخی دیرتر .برخی از ورزش خسته
میشوند و برخی از مطالعه ،برخی از کتابهای مذهبی خسته میشوند و برخی از خواندَ شعر  .بَابر این طبیعت آدمی
آزرده و دلگیر شدَ است .بَابر این آنچه در تواَ نفس است را باید به هماَ وادار کرد .لحظه ای عبادت و لحظهای تفریح
و لحظهای تالش ولی در هر کدام مداومت ورزید تا هم بتواَ از عبادت لذت برد و هم نفس را مراقبت کرد.
ثانیاً :نشاط در عبادت سبب ثمر بخشی عبادت میشود .بَابر این قرآَ خواندَ و زیارت رفتن و دعا خواندَ و دستگیری
از مستمَداَ چَانچه با لذت روی دهد ،اثری ماندگار خواهد داشت  .از این رو امیر مؤمَاَ علیه السالم به حارث همدانی
نوشت :نفس خودت را به زور به عبادت واردارش مساز و از اوقات فراغت و سرخوشی آَ برای عبادات مستحبی بهره
برگیر .87امام سجاد علیه السالم در دعای خود به خداوند عرضه میدارد «.اسألُکَ مِنَ العِبادةِ أنشطَها:
خدایا من از عبادت با نشاطترین آَ را میخواهم».
نتیجه تداوم کار خیر
گاهی کارهای نیک آغاز میشود ولی در نیمه راه رها میشود .عشق به رستگاری ،دور شدَ از سبکسری ،حضور در نماز
جماعت و جمعه و کارهای نیک دیگری که زمانی آغاز مشده است و هم ایَک تَها خاطره اش باقی مانده است .بَابر
برخی روایات کار نیکی که یکسال مداوم انجام شود  ،ماندگار میشود و از آَ پس نیز به راحتی نیز انجام خواهد شد.البته
نباید فراموش کرد که امتداد کار نیک نیازمَد تقویت کََده است و نشاط بهترین تقویت کََده برای تداوم کارهاست .هم
چَاَ که ورزشکاراَ تا وقتی نشاط دارند بدنی شاداب دارند و آَگاه که نشاط آناَ کم میشود آهسته آهسته از ورزش و
بدَ ورزیده فاصله می گیرند.برخی عبادات به ظاهر کوچک سفارش شده است که مداوم انجام شود مانَد آَ که سه بار
در هر صبح به سیدالشهدا علیه السالم با عبارت« صلی اهلل علیک یا ابا عبداهلل» سالم داده شود .طبیعی است چَین سالم
مداومی نتایج ارزشمَدی همراه دارد و چَین شخصی از زورگویی و مخالفت با حق شرمَده خواهد شد.
پیامها:
 .۱دلگیر شدَ و خسته شدَ اثر هر کاری حتی عبادت را از بین میبرد
 .۲تداوم در کارها سبب ماندگاری کار میشود
 .3کار اندک با کیفیت برتر از فراواَ بدوَ کیفیت است.
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حکمت 664
وَ قَدْ جَاءَهُ نَعْیُ الْأَشْتَرِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَالِکٌ وَ مَا مَالِکٌ وَ اللَّهِ لَوْ کَاََ جَبَلًا لَکَاََ فَِْداً وَ لَوْ کَاََ حَجَراً لَکَاََ صَلْداً لَا یَرْتَقِیهِ الْحَافِرُ
وَ لَا یُوفِی عَلَیْهِ الطَّائِر
وقتی خبر درگذشت مالک اشتر را شَید :مالک و چه بود مالک؟ به خدا سوگَد ،اگر کوه بود کوهی تک بود و اگر صخره
بود ،سخت و محکم بود به گونهای که سم هیچ ستوری بر فراز آَ نمیتوانست برسد و هیچ پرندهای بر اوج آَ
نمیتوانست بپرد.
واژهها:
نعی :خبر مرگ
فَد :کوه بزرگ ،کوهی که از سایر کوهها جداست.تک قله
صلد :سخت و خشک
حافر :حیواَ سم دار مانَد اسب  ،حافر زیرا هَگام راه رفتن گویی زمین را حفر میکَد.
طائر:پرنده
توضیح
مالک اشتر یکی از نیکویاراَ امیرمؤمَاَ علیه السالم که با توطئه معاویه پیش از رسیدَ به مصر شهید شد .امیر علیه
السالم در سوگ او غمگین شد و او را یگانه دانست.
شخصیت مالک اشتر
مالک بن حارث کوفی مشهور به مالک اشتر ،چهرة مبارز ،سخاوتمَد و شاعر  ،اخالقی و خستگی ناپذیر سپاه علی علیه
السالم بود.او سَگ صبور امیر مؤمَاَ علیه السالم بود 8۱که علی علیه السالم با او درد دل میکرد8۲ .وی اصالتی یمَی
داشت و در جَگ یرموک در سال  ۱0هجری در زماَ خلیفه دوم شرکت کرد .در این جَگ مسلماناَ توانستَد شام را
فتح کََد .مالک در این نبرد از ناحیه چشم زخمی شد و یکی از پلکهایش به سمت پایین برگشت و از این رو به وی
اشتر میگفتَد.
مالک به دلیٍ اخالق خوب ،شجاعت ،چهره پهلوانی و زباَ گویایش در میاَ کوفیاَ جایگاه مهمی داشت و حرفهایش
مؤثر بود .او در زماَ خلیفة سوم به دلیٍ مخالفت با سعید بن عاص (فرماندار کوفه) به حمص تبعید شد ولی پس از چَدی
به کوفه برگشت و همراه سایر کوفیاَ و ناراضیاَ علیه خلیفه سوم قیام کرد .پس از خالفت امام علی علیه السالم مالک
به عَواَ یکی از یاراَ پرتواَ و مورد اعتماد امیر مؤمَاَ علیه السالم در کَار امام حضور داشت.
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پس از جَگ جمٍ فرماندار جزیره مَطقهای میاَ دجله و فرات شد .مالک در جَگ جمٍ نقش مهمی در شکست دشمن
داشت ،جَگ صفین نیز شاهد رشادتهای او بود و به ویژه در سختترین شب و روز جَگ که به لیلة الهریر معروف شد،
مالک توانست آرایش لشکر معاویه را به هم ریزد و تا نزدیکی خیمه او پیش رفت ولی در آستانه پیروزی به دلیٍ دسیسه
عمرو عاص و فتَه باال بردَ قرآَها بر سر نیزه که گروهی از لشکریاَ امیر مؤمَاَ علیه السالم فریب آَ را خوردند،
مجبور شد برای نجات جاَ امیر مؤمَاَ علیه السالم از حمله به خیمه معاویه صرفَظر کَد .مالک پس از جَگ صفین از
سوی امیر مؤمَاَ علیه السالم به عَواَ داور انتخاب شد ولی سپاهیاَ امیر مؤمَاَ علیه السالم به دلیٍ ریشه یمَی وی
از پذیرش او سر باز زدند و در آخر امیر علیه السالم را مجبور کردند تا ابو موسی را انتخاب کَد .امیر مؤمَاَ علیه السالم
به دلیٍ کاستی هایی که در حکومت مصر پدید آمد مالک را به سوی مصر روانه کرد ولی در راه به دلیٍ توطئه معاویه
مسموم شد و سرانجام شهید شد .برخی گزارشها حکایت از آَ دارد که معاویه غالمی را فریفته بود تا در کَار مالک
باشد و وقتی اعتماد مالک به او زیاد شد وی را با شربتی از عسٍ مسموم کرد.
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علی علیه السالم در نامهای بلَد که بخشَامهای حکومتی است شیوة حکومت بر مصر را برای مالک نوشت این نامه
معروف به عهد مالک اشتر است .نامه  03نهج البالغه هماَ نامه است.
مالک از زبان علی علیه السالم
علی علیه السالم با شَیدَ خبر شهادت مالک اشتر نهایت اندوه خود را با جمله «مالک و ما مالک» بیاَ فرمود .ما در
ایَجا استفهامیه و در معَای تعجب است  .یعَی مالک و مالک که بود؟
مالک اگر کوه بود،کوهی بی نظیر و قلهای یگانه بود و اگر سَگ بود سَگی سخت بود و خلٍ ناپذیر بود.
البته جمله «لو کاَ حجراً :اگر سَگ بود» در شرح ابن میثم نیست و شاید درستتر هم باشد چرا که دو جملة بعد با جمله
کوه بینظیر سازگارتر است.میتواَ گفت امیر مؤمَاَ علیه السالم بارها در بارة مالک و شهادتش اظهار تأسف کرده است
یکبار با جمله لو کاَ حجراً لکاَ صلدا و دگربار با جمله لو کاَ جبالً لکاَ فَدا و سید رضی این موارد را کَار هم نهاده
است.
لَا یَرْتَقِیه الْحَافِرُ وَ لَا یُوفِی عَلَیْهِ الطَّائِر:حافر به حیواَ سمدار مانَد اسب گویَد،که گویی با سم خود زمین را حفر میکَد و
یوفی هم از ریشه وفی که وقتی به باب افعال میرود ،معَای اشراف پیدا میکَد .در نتیجه یعَی سم هیچ ستوری بر فراز
آَ نمیتوانست برود و هیچ پرندهای بر اوج آَ اشراف نیابد.به هر روی اینگونه تعابیر افزوَ بر سوگواره علی علیه السالم،
بیانگر جایگاه بی نظیر مالک در نزد علی علیه السالم است.علی علیه السالم پیش از شهادت مالک هم از او به بزرگی
یاد میکرد و هَگامی که او را برای مصر انتخاب کرد ،در نامهای به مردم مصر واالییهای مالک را بر نمود و فرستادَ
مالک برای آناَ را ایثار نامید که مردم مصر را بر خود مقدّم کرده است .
آه و تأسف
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آه و تأسف امیر مؤمَاَ علیه السالم پس از شهادت مالک بارها تکرار شده است به گونهای که برخی از یاراَ حضرت
می گفتَد :گویی تَها مصیبت بر علی علیه السالم وارد شده است و دیگراَ در این اندوه شریک نیستَد .معاویه هم پس
از شهادت مالک گفت :علی دو دست داشت یکی را در صفین انداختیم که عمار بود و دیگری مالک بود.
شاید شدّت تأسف امیر علیه السالم از آَ رو باشد که برای رسیدَ به اهداف یارانی را میخواست که آیَة تمام نمای
خودش باشَد .آنچه در وصف مالک نوشتهاند که نرمی و سختی  ،ابهت و سخاوتمَد،جَگجویی و سخَوری را همگی در
خود فراهم آورده بود ،خصوصیاتی است که در حد اعالیش در امیر مؤمَاَ علیه السالم بود.امیر علیه السالم با کسی
میتوانست به هدفش برسد که در اخالق و آداب و عبادت با او همسو باشد و پس از شهادت مالک امام کامالً تَها شد.
پیامها:
 .۱یاری امام معصوم نیازمَد یارانی است که در تمامی زمیَهها با امام هم افق باشَد
 .۲سوگواره برای انساَهای واال تشویق خصلتهای نیک آناَ است.
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حکمت 664
لَیْسَ بَلَدٌ بِأَحَقَّ بِکَ مِنْ بَلَدٍ خَیْرُ الْبِلَادِ مَا حَمَلَک
هیچ شهری برای تو مَاسبتر از شهر دیگر نیست ،بهترین شهرها آَ است که تو را پذیرا باشد.
واژهها:
بلد :قسمتی از زمین ،مکانى است خط کشى شده ،محدود و انس و الفت دهَده ساکَین آنجا ،شهر ،وطن
حمٍ :برداشت ،بر عهده گرفت ،پذیرفت.
توضیح:
بهترین سرزمین چه خصوصیتی دارد؟ به نظر میرسد سرزمیَی بهتر است که دیگراَ بر انساَ سوار نشوند بلکه قدر
انساَ را بدانَد.
جایگاه وطن دوستی
وطن یا میهن دوستی چه جایگاهی دارد؟ به نظر میرسد هرکسی نسبت به وطن خود عالقه دارد و برای اثبات وطن
دوستی نیازمَد دلیٍ نیست.زیرا انساَ به شهر و کشوری که در آَ متولد شده است و زباَ و آداب و رسومش را از کودکی
فرا گرفته است  ،وابسته میشود و نمیتواند آَ را فراموش کَد .از برخی متوَ دیَی هم بر میآید ،عالقه به سرزمین
اهمیت دارد از جمله حدیث «عُمِّرَتِ البلداَُ بحبّ االوطاَ کشورها با میهن دوستی آباد میشوند» 80و یا رسول خدا در
فراق مکه خطاب به مکه فرمود :به خدا که تو بهترین زمین خدا هستی و محبوبترین زمین خدایی و اگر مرا از تو بیروَ
نمیکردند من به پای خود بیروَ نمیرفتم  86و گاهی که مسافرانی از مکه خدمت رسول خدا میرسیدند و از طبیعت مکه
برای پیامبر گزارش میدادند چشماَ رسول خدا و یارانش پر از اشک میشد. 80در برخی احادیث عالقه به میهن نشانه
بزرگواری انساَ شمرده شده است. 88بَابر این میهن دوستی عالقه ذاتی انساَهاست و در متوَ دیَی بر آَ تأکید شده
است .البته جمله مشهور«حب الوطن من االیماَ» در مَابع قدیمی روایی وجود ندارد.
مرز میهن دوستی
اگر وطن دوستی مهم است و متوَ دیَی هم آَ را تایید میکَد ،چرا در این حکمت نسبت به وطن انساَ بیتفاوتی دیده
میشود؟ به نظر میرسد علی علیه السالم در حکمت  44۲مرز و اندازه وطن دوستی را تبیین فرمود زیرا برخی عربها
خاک سرزمین خود را با خود میبردند و گاهی آَ را در آب میریختَد و میخوردند .علی علیه السالم در این جمله فرمود:
هیچ سرزمیَی برای تو مَاسبتر از شهر دیگری نیست ،بهترین شهرها آَ است که تو را پذیرا باشد.
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بلد به سرزمیَی خط کشی شده و محدود میگویَد که سبب انس و الفت ساکَین خود میشود و جمع آَ بالد است .شاید
دلیٍ آَکه امیر علیه السالم چَین سخَی را فرمودند ،پرهیز از تعصبهای جاهلیت در ارج نهادَ بیش از اندازه به سرزمین
مادری انساَ است و دلیٍ دیگر ویژگی انساَ برای پیمودَ مسیر کمال ،پیشرفت و پایبَدی به ارزشها و عقاید خود
است .حال اگر سرزمیَی که در آَ به دنیا آمده است به گونهای دگرگوَ شود که نتواند اعتقادات دیَی خود را حفظ کَد
و یا مانع شکوفایی استعدادهای مادیاش میشود و یا رفتار تحقیر کََده هموطَانش را نتواند تحمٍ کَد و دیگراَ هم
با او همسو نباشَد تا بتواند شرایط بهتری فراهم آورد ،در این شرایط بهترین سرزمین جایی است که ارزش و قدر او بدانَد
و وی را بپذیرند در سخَی مَسوب به امیر مؤمَاَ علیه السالم میخوانیم « :من ضیقِ العَطَنِ لزومُ الوطن ؛چسبیدَ به
زادگاه از کوته همتی است »89بَا بر این ارزش انساَ و استعدادهایش از خاک و سرزمین واالتر و برتر است.
دوری از وطن؛زشت یا زیبا
دیدَ نامالیمات و ترک وطن پسَدیده نیست ،پس چرا در این حکمت بهترین سرزمین را جایی میداند که پذیرای آدمی
باشد ؟ آیا استعدادها با تامٍ در این حکمت  ،سرزمین خود را رها نمیکََد؟ در پاسخ میگوییم اوالً حکومت و مردم باید
شرایطی پدید آورند که هموطَاَ خود را از وطن دور نکََد« :وَلَا تُخْرِجُوََ أَنْفُسَکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ یکدیگر را از سرزمیَتاَ
بیروَ نکَید».97
ثانیاً تکلیف اولیه مردم ،دفاع از ارزشها ،عقاید و سرزمین است پیامبر عزیز فرمود :خداوند نفرت دارد از مردی که در
خانهاش بر او حمله کََد و او نجَگید 9۱ثالثاً این جمله تکلیف فردی است نه حرکت جمعی  .یعَی همت اولیه تالش برای
آبادی و رفاه مادی و معَوی هموطَاَ است ولی اگر تالش و یا همراهی مردم ممکن نشد آَگاه ترک وطن به شرطی
که در جای دیگر پذیرای او باشَد ،توجیه میشود :میفرماید:
یا عِبَادِی الَّذِینَ آمََُوا إََِّ أَرْضِی وَاسِعَةٌ فَإِیای فَاعْبُدُوَِ9۲؛اى بَدگاَ من که ایماَ آوردهاید ،همانا زمین من فراخ است،
پس [به جایى روید که بتوانید] تَها مرا بپرستید
و در آیهای دیگر،خداوند کسانی گروهی را توبیخ فرمود چرا که به بهانه استضعاف فرهَگی نتوانستَد از ایماَ خود مراقبت
کََد :أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فیها فَأُولئِکَ مَأْواهُمْ جَهَََّمُ وَ ساءَتْ مَصیرا؛ مگر زمین خدا فراخ نبود تا در آَ
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هجرت کَید؟ جایگاه ایَاَ دوزخ است و بد بازگشتگاهى است
آنچه از این حکمت میتواَ برداشت کرد انساَ اجتماعی است و نمیتواند در جمعی زندگیکَد که او را نمیپذیرند و
آرامش و آرام آدمی در جمعی است که همانَد اویَد و وی را به عَواَ یک انساَ پذیرفته اند
پیامها:
 .۱ارزش انساَ و دریافت استعدادهایش بیش از سرزمین اهمیت دارد
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 .۲سرزمیَی محبوب انساَ است که در آَجا ارزشش را قدر بدانَد.
 .3انساَ اجتماعی است و برای زیست خوب باید جامعه همسو را انتخاب کَد

91

حکمت 664
الوِالیاتُ مَضامِیرُ الرِّجالِ
فرماَ رواییها میداَهای مسابقه مرداَ است.
واژه
مضامیر :جمع مضمار جای پرورش اسب ،میداَ اسب دوانی
توضیح
فهم برتر این حکمت نیازمَد تبیین مفاهیم آَ و رابطة امتحاَ و فرماَ راندَ است
والیات و مضامیر
والیات جمع والیة به معَای تَوَلی االمر یعَی کاری را بر عهده گرفتن است.در گوهر معَایی والیت ،قرب و نزدیکی
نهفته شده است .بَابر این میاَ ولیّ و کاری که بر عهده اوست،هیچ فاصلهای نیست و کسانی هم که والیت ولیّ را
پذیرفتهاند  ،پیوسته با اویَد و بسیار نزدیک .از این رو هَگامی که والی ،مسئولیت را میپذیرد  ،اداره امور تَها دغدغه و
فکر اوست  .البته والیت تَها به معَای مَصب فرمانروای حکومت نیست بلکه هر مَصبی که برای انساَ زمیَه فرماَ
صادر کَد ،والیت است .بَابر این گستره والیت از فرماَ راندَ در مَزل شروع تا باالترین سمت فرماَروایی یک مملکت
یا یک عقیده را شامٍ میشود.
دومین واژه این حکمت ،مضامیر جمع مضمار است.ریشه آَ از ضمر به معَای الغری است و از آَجا که اسباَ فربه را
در میدانی میدوانَد تا الغر و چابک شود ،به چَین مکانی مضمار گویَد.در همین میداَ اسباَ چابک و تَدرو از سایر
اسباَ شَاخته میشوند.
رجال به معَای مرداَ است ولی در این حکمت به معَای بزرگاَ ،اشراف ،دولتمرداَ و طبقة ممتاز جامعه است ،خواه مرد
و خواه زَ باشد.
رابطۀ امتحان و فرمان دادن
در این حکمت امیرمؤمَاَ علیه السالم شَاخت گوهر مردانگی را وابسته به پیروزی در عرصه دستوردادَ و فرماَ راندَ
دانستَد .میاَ فرمانروایی با گوهر مردانگی چه نسبتی است؟ شاید بتواَ پاسخ داد که ارزش هر چیزی با آزمایش متَاسب
خودش معلوم میشود.عیار طال با سَگ محک سَجیده میشود .سواد دانشجویاَ با امتحانات پایانی معلوم میشود.
مهارت رانَدگی با آزموَ شهر معلوم میشود.
حال اگر بخواهیم گوهر مردانگی اشخاص در عدالت ،مواساة ،انصاف ،هم دردی با فقرا ،دلسوزی با بیماراَ ،توجه به
مسائٍ فرهَگی،رفاه اقتصادی و خالصه تمامی ادعاهای دیگر را محک بزنیم باید زندگی او در را عرصة دستور دادَ
آزمود .برای نمونه کسی که به ریاستی رسید و اخالقش با خویشاونداَ و همسایگاَ تغییر محسوسی نکرد ،مرد است اگر
مدیریت یافت و برای توانمَدی رفاهی و فرهَگی زیردستانش تالش کرد ،مرد است.اگر در سختترین بحراَها  ،اخالق
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مدار بود مرد است .اگر تالش کرد و مردم قدر او را ندانستَد و به او پرخاش کردند و او صبورانه تحمٍ کرد ،مرد است .
بَابر این ریاست ،دستور دادَ و حکمراندَ میداَ آزمایش بزرگی است که صفات خوب از بد را آشکارا جدا میسازد.
پیامها
 .۱ارزشیابی مردانگی در عرصه دستور دادَ انجام میشود
 .۲پست و مقام میداَ آزمایش است پس باید دقیق بود.
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حکمت 664
ما اَنْقَضَ الَومَ لعزائِمِ الیومِ
خواب چه تصمیمهای روزانه را نقش بر آب کرد.
واژه
انقض:شکست ،گسست،
عزائم:جمع عزیمه :تصمیم راسخ
توضیح
تصمیم گرفتن و پای بَدی به آَ تا مرحله اجرایی شدَ تصمیم کمی دشوار است و باید از آسیبهای آَ آگاه شد تا در
تصمیم استوار ماند  .این حکمت در ضمن خطبه  ۲۱0نهج البالغه هم آمده است.
جایگاه تصمیم
تصمیم ،اراده و عزم را در فارسی معموال هم معَا میدانَد و به جای هم به کار میبرند .تصمیم یعَی به قصد اتمام کاری
را انجام دهَد.در اسالم جایگاه تصمیم بسیار واالست به گونهای که حضرت آدم به خاطر فراموشی از عهدی که با خداوند
داشت از سوی حضرت حق نکوهش شد:
وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبٍُْ فَََسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْما

94

و ما پیش از این از آدم پیماَ گرفته بودیم و ما او را مصمم نیافتیم.
اما پیامبراَ الهی که برای مردم دستورات خداوند را بیاَ میفرمودند همگی دارای تصمیمهای استواربودند.امیر مؤمَاَ
علیه السالم در وصف آناَ فرمود« :وَ لَکِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعٍََ رُسُلَهُ أُولِی قُوَّةٍ فِی عَزَائِمِهِمْ وَ ضَعَفَةً فِیمَا تَرَى الْأَعْیُنُ مِنْ
حَاالتِهِمْ خداوند سبحاَ فرستادگاَ خود را در تصمیماتشاَ نیرومَد قرار داد و در ظاهر ناتواَ و فقیر».
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یکی از زیباترین وصفها برای پیامبرانی که دارای شریعت بودند  ،وصف اولوا العزم؛ یعَی صاحباَ عزم و اراده است.
حضرت نوح  ،حضرت ابراهیم،حضرت موسی ،حضرت عیسی و حضرت محمد صلی اهلل علیه وآله پایمردانی هستَد که
آناَ را اولوالعزم نامیده اند .بَابر این انساَهایی که مصمم هستَد از برترین پیامبراَ الگو گرفتهاند.
تقویت تصمیم
گاه کارهای خوبی را آغاز میکَیم ولی در ابتدا و یا میانه راه رها میکَیم  .مطالعه روزانه قرآَ ،ورزش روزانه ،صله رحم
و...برخی از تصمیمات نیکویی است که متاسفانه مداوم نیست .به نظر میرسد هر کاری  ،نیازمَد تقویت است .کارهای
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نیکویی که تقویت کََده ندارند رها میشوند .تشویقها ،دوستاَ همراه ،پاداشهای انتظاری هر کار  ،جمالت کوتاه و
دلگرم کََده دوستاَ بخشی از تقویت کََدههای تصمیم است.یکی از بهترین تقویت کََدهها « رأی و اندیشه» است.از
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امیر علیه السالم فرمود« :عَلى قَدْرِ الرأیِ تکوَُ العَزیمَة؛ تصمیم به اندازه اندیشه است»
برای نمونه تصمیم بر عبادت کردَ متفاوت است .شخصی تمام عباداتش رهایی از دوزخ است از این رو به انجام دادَ
واجبات و دوری از کارهای حرام بسَده میکَد ولی دیگری همنشیَی با پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و خانداَ
عزیزش را در سر میپروراند ،طبیعی است تصمیم بر عبادتهای مستحبی و دستگیری از نیازمَداَ در چَین شخصی
بهتر به انجام میرسد.
آفت تصمیم
کارهای نیک علیرغم برنامه ریزی و تقویت دوستاَ و آشَایاَ گاه به سرانجام نمیرسد چرا که آفاتی در راه قرار میگیرند
و مانع به اتمام رسیدَ تصمیم میشوند .یکی از آَ آفتها ،غفلت ،کوچک شماری و تأخیر کارهای نیک است که علی
علیه السالم در این حکمت به آَ هشدار داده است.شاید خواب شبانگاهی سبب سست شدَ تصمیم شود و البته احتمال
دارد در قدیم برای آَکه زودتر به مقصد برسَد تصمیم میگرفتَد تا قسمتی از شب را راه بروند ولی خواب بر آناَ غلبه
میکرد و در نتیجه تصمیم روز از بین میرفت.
بَابر این بهتر است وقتی تصمیم میگیریم در انجام کار سستی و نکَیم و سریعتر کار را شروع و برای انجام آَ استوار
باشیم .
پیامها
 .۱تصمیمهای نیکو نیازمَد اندیشه تقویت کََده است
 .۲برای به انجام رسیدَ تصمیمات باید از آفتها دوری کرد.
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حکمت 644
وَ قَالَ ع :الزُّهْدُ کُلُّهُ بَیْنَ کَلِمَتَیْنِ مِنَ الْقُرْآَِ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِکَیْال تَأْسَوْا عَلى ما فاتَکُمْ وَ ال تَفْرَحُوا بِما آتاکُمْ وَ مَنْ لَمْ
یَأْسَ عَلَى الْمَاضِی وَ لَمْ یَفْرَحْ بِالْآتِی فَقَدْ أَخَذَ الزُّهْدَ بِطَرَفَیْه
همه زهد در دو جمله قرآَ آمده است ،خداوند سبحاَ فرمود« :تا بر آنچه از دستتاَ میرود ،اندوهگین نشوید و بر آنچه
به دستتاَ میآید ،شادمانی نکَید» .بَا بر این ،کسی که بر گذشته اندوه نخورد و برای آنچه به دستش میرسد شاد
نشود ،هر دو سوی زهد را رعایت کرده است.
واژهها
الزهد :ناخواهانی ،رویگرداندَ از چیزی به خاطر کوچک شمردَ آَ ،ترک میٍ ،چیز اندک
تأسوا:از ریشه أسی  ،اندوهگین نشوید ،غصه نخورید ،محزوَ نشوید
فات:از دست رفتن ،از دست دادَ فرصت
تفرحوا :شادماَ میشوید ،خوشحال میشوید ،مسرور میشوید  ،وقتی همراه باء بیاید :بی خیال و بی پروا و دلشاد
توضیح
زهد از اصطالحات پرکاربرد در متوَ اسالمی است که به گونههای مختلف تفسیر میشود .امیر علیه السالم در این
حکمت با بیاَ دو شاخص قابٍ سَجش  ،زهد را تبیین فرمودند.
حقیقت زهد
زهد از کلماتی است که در آموزههای دیَی ما کاربرد فراوانی دارد .معموالً انساَ زاهد  ،ارزشمَد است ولی مفهوم آَ
چیست؟ معَای اصلی کلمه زهد چیز اندک است .امیر علیه السالم در وصف دنیا فرمود «:إََّ الدُّنیا ...خَیرُها زَهیدٌ وشَرُّها
عَتیدٌ90.همانا دنیا ...خوبىاش اندک و بدىاش آماده است ».
در ایَجا زهید یعَی اندک و یا در وصف مرد کم خوراک گویَد« :رجٍ زهید» ولی با توجه به اینگونه متوَ میتواَ
گفت که مَظور از زهد در روایات بهرة اندک از دنیا و مال و ثروت است؟ گاه زهد را به معَای بیرغبتی به دنیا و دل
نبستن به دنیا معَا کرده اند .ولی حقیقت زهد در روایات به گونههای مختلفی بیاَ شده است.
برخی از مفاهیم زهد در روایات:
۱ـ کوتاه کردَ آرزو و به جای آوردَ شکر هر نعمتی و پرهیز از حرام
۲ـ اطمیَاَ به خدا بیش از اطمیَاَ به دارایی خود.
3ـ بسَده کردَ به داراییهای خود در صورت برخورداری از نعمت.
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4ـ رغبت شایسته به آنچه نزد خداست.
0ـ رغبت به تقوا و بیمیلی به دنیا
تمامی این موارد در روایات ما آمده است ولی به نظر میرسد حکمت  ،439تعریف جامع  ،کامٍ و کاربردی از زهد است.
زهد کاربردی
علی علیه السالم در این حکمت  ،به گونهای زهد را تعریف کردند که در هر زمانی قابٍ سَجش و کابردی باشد.امیر
علیه السالم فرمود :زهد اصلی ریشه در قرآَ دارد و چکیده آَ چَین است« :هَگام نداری ،افسرده و هَگام برخورداری
 ،سرمست نباش»حقیقت زهد ظرفیت داشتن و شَاخت انساَ است که شرایط گوناگوَ او را تغییر ندهد و بتواند انسانیت
خودش را در هر شرایطی حفظ کَد.
شاید تصور شود که این روش خیلی دشوار است باالخره ما چیزهای با ارزشی داریم خانه ،زندگی ،مگر میشود وقتی
اینها را از دست دادهایم غصه نخوریم؟
در روایتی از امام رضا علیه السالم میخوانیم که حضرت عیسی به یاراَ ویژهاش یعَی حواریوَ فرمود :بر آنچه از دنیا از
دست میدهید تأسف نخورید هماَ گونه که دنیاپرستاَ هر گاه به دنیایشاَ میرسَد ،برای از دست دادَ چیزی از
دیَشاَ افسوس نمیخورند.
امام رضا علیه السالم در این روایت معادلهای را به انساَها یادآوری میکَد که در زندگی روزمره بسیار دیده اند .افرادی
که برای رسیدَ به دنیا ،حاضرند تمام اعتقادات خود را زیر پا نهَد ،حال که چَین افرادی را هر روز میتواَ دید  ،چرا
انساَهای مؤمن نتوانَد برای رسیدَ به سرای جاوداَ و خشَودی پروردگار از برخی خواستههای خود دست بکشَد و
انسانیت خود را بشَاسَد و تسلیم زرق و برق دنیا و سخَاَ دنیاخواهاَ نشوند؟
گویی مفهوم زهد در گذشته هماَ سبک زندگی دیَی بوده است .یعَی زندگی در دنیا به گونهای که تسلیم دنیا نشویم از
این رو کتابهایی از برخی اصحاب ائمه مانَد حسین بن سعید به نام «الزهد» وجود دارد که عَاوین آَ با مفهوم زهد
رایج میاَ عرف مردم متفاوت است .برخی عَاوین آَ عبارت است از :ادب ،کار نیک کردَ ،حسن خلق ،حق همسایه و
...بَابر این زاهد کسی است که در خوشی و ناخوشی دنیا زیبا زندگی میکَد و از آفات زندگی برخوردار و زندگی فقیرانه
رهایی یابد.
پیامها:
 .۱زهد ،سبک زندگی مؤمن است که در خوشی و ناخوشی دنیا تغییر نمیکَد
 .۲سخن جامع و مستَد از ویژگیهای کالم علوی است
 .3زاهد تسلیم شرایط نمیشود و شرایط تسلیم او هستَد.
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