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  یو بازتاب انسان کامل و مقامات آن در نهج البلاغه و شاهنامه فردوس یبررس 
  * یبانیش زیپرو

 88/7/1011: رشیپذ خیتار  18/1/1011: افتیدر خیتار

 دهیچک
مساااائاال  رامونیاساااه کااه عرفااا در مباااحاا  خود  پ یریانساااان کاااماال از تعاااب

  نیتراند. انسان کامل  کاملبه کار برده یشناختیهسات
ّ
بوده  یحق تعال ینیع یتجل

 نشیو الجر  واساااده در آفر یخاداوناد  جماا  و جا ینمااتماا  ناهیآ یرو نیو از ا

 یهایژگیو نییو تب ریتفسااا  یالباغه و شااااهنامه به معرفاساااه. نه  یو خلق یامر

 دو کتاب به نیا ن یشااایپ یهاواال و کامل پرداخته اساااهن بنا بر پژوهش یهاانساااان

به  حاضر. جستار شوندیبه آن محساوب م یابیدساه یهاوشر  درعنوان منبع مهم 

الباغه و شاااهنامه پرداخته و با انسااان کامل و مقاماآ آن در نه  یهایژگیو یبررساا

 ۀدربار  یفردوس دگاهیو د  یاز کا  اما  عل یبه بخش یلیتحل -یفیتوصا یکردیرو

 به برائه از یابیپژوهش دساااه نیحاصااال از ا جهی. نتاندبرتر پرداختاه  یهااانساااان

 نیدر ا شاااتریچه باسااهن آن دهیپساااند یهایژگیو جذب و سااهیناشااا یهایژگیو

و احسااان   یکیهمانند: ن یاخاق یایقرار گرفته اسااهن سااجا یپژوهش مورد بررساا

از  هایژگیو نیباه عهاد و حفا اسااارار اساااه. ا یوفاا  یخردورز  یعادالاه و دادگر

 گاهیجا ۀقرار گرفتاه اساااه و هر کدا  نشاااان دهند یعلم اخاق مورد بررسااا چاهیدر

علم اخاق مورد  چهیمفهو  از در نیپژوهش درک ا نیکامل و جامع اسه. در ا انساان

از آن اسااه که  یچه به دسااه آمده اسااه  حاکصااورآ گرفته و آن یقیخوانش تدب

  حضااور انسااان کامل در هر دو کتاب مورد مدالعه زیو ن یاخاق یایو سااجا هایژگیو

 .داشته اسه یشتریبسامد ب
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 واژگان کلیدی
   .نه  الباغه  شاهنامه اآ یانسان کامل  اخاق

 مقدمه .1
سی اولین ه»انسمان هامل از مباحث مهمی ا ما هه با رشد متاهیم عرفانی و باورهای مذهبی رشد هرد    

هه اصطالح انسان هامل را در عرفان وضع هرد ابن عربی از عرفای قرن ششم ا ا.  ا از او عزیزالدین 
د از نسممتی، اشمما. بعای ا مما هه ه ابی را با نام االنسممان الاامل نگنسممتی در قرن هت م اولین نویسممادا

: 5367)جهانگیری، « ( ه مابی را تحا همین عاوان به عربی نگاشممما811 -عبمدالاریم جیلی )م وفی
326 .) 

ند بودا و ترین م لوق به خداوترین انسمان آفریدا شدا ا ا و باابراین، شبیهماظور از انسمان هامل، هامل
امل حضممرت حق و آیاه خدا روی زمین و صممورت هتر از او به وجود نیامدا ا مما. او خلیته موجودی هامل
انسان هامل آن انسانی ا ا »هی و دارای امانا خدایی و عالم به علم همه ا مماء ا ما. جامع صمتات ال
ه ها بهای انسممانی در او به طور هماهاگ با یادیگر رشممد هااد و رشممد هر هدام از این ارزشهه همه ارزش

مطهری، )« هادانسمان هامل. انسانی هه قرآن از او تعبیر به امام میشمود حد اعالء بر مد. این انسمان می
5381 :552.) 

طور قطع بیان حما مممه ملل م  لف، تاها شمممامل از دیدگاا  ووهشمممگران ادبیات حما مممی و تعلیمی، به
ها و شماسا ها و  قهرمانان و ا طورا ها و اقدامات خارق العادا توصمیف هارمادانۀ میادین نبرد،  یروزی

و تحسمین برانگیزشمان نیسما. آن  ه یک حما مه ملی را تاامل ب شیدا و به اثری انسانی، هارمادانه و 
( 9: 5377هاد  شم وانه ای قوی از ارزش ها و فضمایل گوناگون انسمانی ا ا. )صتا، قابل اع اا تبدیل می

ای شااخا ه مؤلتهترین شماهاامه فردو ی به عاوان ما وبی ماندگار از حما ه ملی ایرانیان، یای از مهم
ییاه آید. این اثر شمگتا و شگرف آهویا ملی و نگاهبانان زبان، آیین، فرهاگ و تمدن ایرانی به شممار می

 گرایی و فضایل ایرانیانی ا ا هه در طول تاریخ بر این  هاه از گی ی زندگی هردا اند.ای تمام نما از اخالق
خوانشمممی تطبیقی به برر ممی و بازتا  انسمممان هامل در تحلیلی و  -جسمم ار حاضمممر با رویاردی توصممیتی

ها و مقامات انسممان هامل در البالغه و شمماهاامه  رداخ ه ا مما  در این  ووهش تالش شممدا تا ویوگینهج
البالغه و شماهاامه مورد برر می قرار گرف ه ا ما. در واقع  ووهش حاضمر در  ی یاف ن  ا خ ماا بی نهج

 های زیر ا ا:برای  ر ش
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 البالغه و شاهاامه  گونه بیان شدا ا ا؟ها و مقامات انسان هامل در نهجویوگی
 البالغه و شاهاامه هدام ا ا؟های ویوگی و مقامات انسان هامل در نهجمؤلته

 پیشینۀ پژوهش .2
در زمیاۀ برر ممی تطبیقی دربارۀ انسممان هامل در نهج البالغه و شمماهاامه  ووهش مسمم قلی صممورت       

 های صورت گرف ه هه به شرح زیر ا ا:نگرف ه ولی حول این محور  ووهش
سان هامل ها انبه برر ی ویوگی« انسمان هامل اثر عزیزالدین نستی»( در ه ابی با عاوان 5385ا متادیار )

ای هبه برر ی ویوگی« انسان هامل»( در ه ابی تحا عاوان 5375نسمتی  رداخ ه ا ا. مطهری )در آثار 
به  « یمای انسان هامل از دیدگاا مااتش»( در ه ابی تحا عاوان 5375این مقام  رداخ ه ا ما. ن ری )

ای اله( در مق5375برر ممی  ممیمای انسممان هامل و ویوگیهای آن در مااتش دیگر  رداخ ه ا مما. دیاانی )
( در 5389به برر ممی این ویوگی در آثار تالیف شممدا  رداخ ه ا مما. بسممیج )« انسممان هامل»تحا عاوان 

به برر می زوایا و تعاریف امام از انسان هامل  رداخ ه « انسمان هامل در نهج البالغه»ای تحا عاوان مقاله
ان های انسبه برر ی ویوگی« ملنهج البالغه و انسان ها»ای تحا عاوان ( در مقاله5383ا ما. نثاری )

 هامل در نهج البالغه  رداخ ه ا ا. 
 بحث کلی .3

 . تعریف و توصیف انسان کامل1-1

گوید: انسان هامل آن ا ا هه در شریعا و طریقا و حقیقا تمام باشد نسمتی در تعریف انسان هامل می
هار ان هامل آن ا ممما هه او را  های به عبارتی دیگر بگوییم. بدان هه انسمممو اگر این عبمارت را فهم نمی

(.در نگاا ابن 75: 5377 یز به همال باشمممد: اقوال نیک و افعال نیک و اخالق نیک و معارف )نسمممتی، 
 ود طور هه مقعربی انسمان هامل نسمبا به حق، ماناد نسمبا مردمک  شم به  شم ا ا. یعای همان

و ب مر تاها به و میله آن حاصل اصملی از خلقا  شمم هه عضمو باصمرا ا ما مردمک آن ا ما هه نظر 
 شود، می

طور مق مود اصملی از ایجاد عالم، انسممان به ویوا انسمان هامل ا مما هه به و میله او ا ممرار الهی و همین
در حقیقا »شممود. معارف حقیقی واهر و ات ممال اول به آخر حاصممل و مراتش عالم باطن و واهر هامل می

و از حیث رحما، اعظم از هر م لوقی ا مما یعای هه او عالم به وا ممطه و به  ممبش او خلق شممدا ا مما 
رحما عظیم الهی ا مما بر خلق هه دلیل معرفا حق ا مما. هسممی هه ب واهد از طریق مشمماهدا نه از 
طریق اندیشمه به او معرفا حق ا ا. هسی هه ب واهد از طریق مشاهدا نه از طریق اندیشه به او معرفا 
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هه او مظهر هامل حق ا ممما. انسمممان هامل روح عالم و عالم جسمممد  تواند به انسمممان هامل باگردبیابد می
دازد،  ر گونه هه روح به و مممیله قوای روحانی و جسممممانی به تدبیر بدن و ت مممرف در آن میاو ممما  همان

ها را به وی آموخ ه و در وی به ودیعا نهادا ا ا در انسمان هامل نیز به و میله ا ماء الهی هه خداوند آن
طور هه روح و نتا ناطقه  ممبش فضممیلا و معاویا و نماید و همانهاد و آن را ادارا میعالم ت ممرف می

حیات بدن ا مما، انسممان هامل نیز  ممبش وجود و مایه شممرافا و معای و همال در عالم ا مما هه وا ممطه 
ی حق در این عالم ا مما و  ون او این عالم را ترن نماید و به عالم آخرت ان قال یابد این عالم  باا و از تتجل 

 (. 328: 5367)جهانگیری، « شودمعانی و هماالت خالی می
انسمممان هامل دارای مقامی ا ممما هه هید موجودی از موجودات جهان اماانی، هم وزن آن نیسممما او 
مظهر هاملی ا ما هه دارای جمیع مظاهر تت میلی و اجمالی و مشم مل بر جمیع مراتش هسمم ی داش ه و 

ا. از این رو او هه از مقام احدیا وهور یاف ه به مراتش و احدیا و دیگر عوالم باالترین نمود حق تعالی ا مم
 عقول طولی و عرضی و عوالم و مراتش جبروت و ملاوت و نا وت احاطه دارد.

 البالغه. نگاهی به مضامین اخالقی شاهنامه و نهج1-2

ر رنگیهای اخالقی و عرفانی  یو ممم ه یای از موضممموعاتی ا ممما هه در ادبیااندیشمممه  ت قدیم حضمممور  ر
ادا نظیر و تأثیر آن در خوانفردو ممی عالوا بر این هه یک اثر ادبی هما مما در این میان شمماهاامه داشمم ه

بسمیار ا ما، باید گتا هه از اخالق لبریز ا ما، زیرا در این ه ا  یک  ملسمله مسمائل اخالقی و انسانی 
را به  ها بیاموزد و آنانا و ر م زندگی را به انسانتواند برای خوانادا  مرمشمقی باشمد و راطرح شمدا هه می

شمماهاامه فردو ممی در عین جابه حما ممی و غاائی، به ماظور انسممان  ممازی و  .ر مم گاری رهامون هاد
 موی  معادت  مرودا شدا ا ا. یای از ناات بارز شاهاامه، مضامین عرفانی آموزش و هدایا جامعه به

د م ورات اخالقی آن ا ما. برای د ما یابی به این ماظور، فردو ی ها و مبانی نظری و آن در با  آیین
ی شاهان و  هلوانان نیز برای نیل به  از هر فرصم ی  مود جسم ه و هر رویدادی را بهانه قرار دادا ا ما. ح  

اند. آن طور هه گویی فردو ممی همه را برگماردا تا در ضمممن شممرح زندگیاامه این هدف به هار گرف ه شممدا
 (37: 5383ش حاما آموز خود را از زبان آنان بیان دارد )مجابی، ها مطالآن

ای ا ما هه اشمعار رزمی و بزمی و عشمقی و احسما ات لطیف، ناات ، گاجیاهشماهاامه در عین حال هه
خورد میآمیزی بر مممودماد اج ماعی و مطالش اخالقی فراوان دارد و خوانادا در آن به گوهرهای حاما

ارزش و متید و د مم ور هامل زندگی ا مما.شمماهاامه، تاها از آن جها مهم نیسمما هه هه هر یک بسممیار با 
های ملی ما را هه نمایادا فرهاگ و ر مموم و عادات  ممرگذشمما ایران قدیم ا مما و دا مم ان ها و افسممانه
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گذشممم ه ملا ما ممما، زندا هردا و در  میهن دو ممم ی به خوانادا آموخ ه، بلاه از آن جها نیز اهمیا 
آموزد و ملو از متاهیم حامی و اخالقی ا مما و راا و ر ممم زندگی هردن در این جهان را به ما میدارد هه م

مین ه ا  دیای ) ا از  هاد.ما را به ر ممم گاری رهامایی می در هاار شممماهاامه، نهج البالغه به عاوان دو 
ف بودا های م  لمیاهب ش متاهیم نا  بسیاری در زقرآن هریم( مسملمانان ، بویوا شیعیان هموارا الهام

ترین ه ا  ها در زمیاه تعالیم اخالقی ا ممما. معارف  رف هالم حضمممرت البالغه،یای از مهما ممما. نهج
ات عربی و فار ی داش ه باشد.در شاهاامه نیز به دالیل  علی  مبش شمدا ا ما تا تأثیر شگرفی در ادبی 

 ممی،به شممال های م  لف به بیان شممود و فردوگوناگون، روند ماطقی روایا دا مم ان ها ،گسممسمم ه می
حائز  البالغه و شاهاامه فردو یاین جها برر می تطبیقی نهج ردازد. ازتعالیم اخالقی و انسمانی خود می

یا ا ما و در تبیین ویوگی ر ا ا. در این  ووهش بهای شم  می  ی و اندیشمهاهم  ا ی فردو ی بسیار موث 
ه ا  ارزشممماد ا مم  راج شممدا و با تطبیق متاهیم مطرح ا مم تادا از روش  مماد هاوی تعالیم اخالقی دو 

بر شمممماهاممامممه فردو مممی، مشممم ص  شممممدا، جابممه هممای تممأثیر نور حاممما هممای امیرالمؤماین
 یالبالغه، هالم انسممان واالیی ا مما هه هدفش  مماخ ن انسممان همال یاف ه و ایجاد جامعهشممود.نهجمی

امی فراوان میهها ما و  رشار از توصیمطلو  به دور از آالیش و بدی اشد بهای اخالقی، اع قادی و ح 
دورزی را به انسممان بیاموزد. باابراین تحلیل مقایسممه ر  د و خ  ر  خروی، خ  ی اتا ب واند نیک نامی و نیک ب  ی ار

ی و های اخالقتواند میزان بسممامد، ویوگیالبالغه میعرفانی موجود در شمماهاامه و نهج -متاهیم اخالقی 
را در شمماهاامه فردو ممی بیش از  یش نمایان  ممازد و از آنجایی هه این  م حضممرت علیتأثیرگذاری هال

ایه این  شمود، ن سا باید شرای  انجام  ووهش تطبیقی برتحقیق بر ا ما  با خوانشمی تطبیقی انجام می
یا  رانجام  ووهش تطبیقی میان دو اث ینظریه میان دو اثر وجود داشمم ه باشممد  در این نظریه دو اصممل برا

الف( میان دو اثر یا جریان ادبی مورد مقایسه، اخ الف زبانی وجود داش ه باشد  »جریان ادبی الزم ا ما: 
: 1831،هتافی«) ( میمان دو اثر یما جریان ادبی اماان تأثیر و تأثر  و ارتباط تاری ی وجود داشممم ه باشمممد.

11.) 

 . ویژگی و مقامات انسان کامل5-5

اولی تعبیر درونی  ید صوفیه را نظریۀ وحدت وجود و نظریۀ انسان هامل مم ههدر ت وف دو رهن ا ا ی عقا
متهوم انسان هامل ماناد نظریۀ وحدت »دهد. توحیممممد و دومممممی معاای درونی نبوت ا ما، تشمایل می

م مطرح شممد. انسممان هامل 53ق/7ای ماسممجم ن سمما در  ممدۀ اصممطالح و در قالش نظریه وجود، یک
ا ماء  ای ا ا هه تمامالاوع انسمان و مثل اعالی عالم هون و آییاهخداوند، ر حقیقا آفریدۀ  ن سم ین
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حقیقا فق  در انبیا و اولیای بزرگ و الب ه در تشممیع در امامان،  و صممتات الهی در آن ماعاا ا مما. این
: 5371رزمجو، «)و در دیگران بالقوا ا ا  ا ما به فعلیا ر میدا و باالترین آن م علق به  یامبر اهرم

335.) 
یای از م مادیق انسمان هامل ا ما. لذا توصیف آن حضرت از انسان هامل به حام ایااه  امام علی 

هایی نه تاها به صممتات نامحدود خداوند م  ممف و باالترین او خود هامل و مع مموم ا مما،  این انسممان
ق هماالت حضممرت حای هه ب واهد به همالی از نمونۀ تجلی آن صممتات حسممای هسمم اد بلاه هر آفریدا

م عال م  ممف شممود باید از طریق و دروازا وجود نورانی ایشممان هسممش فی  هاد. و الب ه هر موجودی هم 
هر اندازا از هماالت حق تعالی را دارد از  مممر و ممماطا و مجرای آن بزرگواران ا ممما هه به لطف هراما 

ه ان هامل در نهج البالغه و شمماهاامتواند به بسممیاری از اشمم راهات انسممدر زیر می اند.حق، هریم و متی 
 اشارا شدا ا ا.

یب:3-3-1  . مبرا از صفات ناپسند نیرنگ و فر

مار، حیله، حقه، فریش و نیرنگ از دیگر ررایل اخالقی در حوزا  ادار و اندیشممه ا مما و در شمماهاامه بدین 
ل به این ررایل در  ی د ا یابی به اهداف خود باشد.  رنگ و مار، به تعبیری نیمعاا ما هه انسمان با تو م 

ا»جسما و جوی راههای  اهانی ا ا تا  به  ی خشم و شهوتبرای ر یدن به مطلوبات و مق ضیات دو قو 
 ( 122: 1. ج1833نراقی، «)هار گرف ه شود

اری از م ممادیق بد ممگالی ا مما هه به ت ممری، فردو ممی،  ممرانجامی نیک در  ی اصممواًل حیله گری یا ما 
 ( 883: 1831ندارد.) رضا، 

خدعه و فریش دشممممن در جاگ جایز  برا مما   مممیرا ر ممول خدا  در مواردی امیرمؤماان علی
ن ات بیشمم ر از نیرو و توانا اع ماد هن.) ابفرماید: در نبرد، بر حیلهدانسمما. آن حضممرت در حدیثی میمی
 (   811:  11، ج 1813الحدید، ابی

 در شاهاامه نیز همین موضوع مطرح می شود:
 دلیرت ز جامممگاوران نشمرد           و همراا های جممماگ را با خرد      

   ن های نیاو به باد اندر ا ا          ن را و دین را رهی دیگر ا ا  
 (112: 1)شاهاامه، ج                                                                                                                              

ای از فرازهای هالمی ایشان در خ وص نیرنگ به شمال مجموعه اما در ایاجا به  م اان موال علی
 شود: و فریش اشارا می
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ع عَعام   م عَ ُزعُد ع  عم اُدََُدم َم َّن ع َم ع اَعمم ُزعلمععزُبعُدُهُ
ّ عدم ُهعِمم ع،عَعُدُُنُّ عی  َم رٍبعَعی،علمععزعَعحم عبكم ُهُ َُ اَ َم عسع عَم َّم ،عَعالععزَظم

ع كٍرعَعخم ُهعمبم عیُدُنُّ  ( 198.)نهج البالغه: خطبه زعم
ز روی ك شود ایزگاری، و بدان هه نزدیا ما و  رهیاز آن هه دوری هاد به خاطر بی رغب ی به دن

ای ا مما و بزرگی فروخ ن، و نه یشمم ن بیدنش از روی خوینرمی ا مما و آمرزگاری. نه دوری گز 
 .ت نیای وی به مار ا ا و فر ینزد

ا  افشمماری می هردند م یممممم زمانی هه به اردوگاا خوارج رفا و آنان هم اان بر اناار حام امام علی 
 : فرمود

ع َم ع
حم َم ع َماُدُدَ ُُ ِم ععم عحم

قولو عَ ُدعم عتم عیأعَلم ععزلُدم عیَعغم
ععزلُدم كر عَعخُدم عیَعمم َم َع،ع َُدُد م عزعُدم َوم َُلواَعَع:عإخو ُا ُدَعَعأ ُدُ عدم

ُزع،ععَلرأ ع ّهعمَحاَام ِم ِم َ و عإ ع
َُ ُهُنعَع ل ن فعی َُدرم  اوُلعمم ُهُنع؟ع!عع لُتعلمُكعی ل م َم ُرُهعُسع عاَ م ُع:ع ا عأمر 

عمیإ َم ُلُزعحم َن عَعأ  ٌ عَ  َُ ِم ُزع عَعبَ  ٌ ععزَ ع مم ُرُهعام  ؟ ! زَعآخم
د برادران ما یرنگ، قرآنها را برافراشمم اد، نگت یش و نیو رنگ، و فر  لا،یا هاگامی هه از روی حیآ 

رف ن یدند. رای، از آنان  ذییدند، و به ه ا  خدا گرایاد. از ما، گذشممما از خطا طلبیاان مایو همد
ری قرآن رف ن داو ین هاری ا ا هه آشاار آن  ذیدن. به شما گت م، ایی ب شیا ا و بدانها رها
 مانی، یان آن  شیمان. آغاز آن مهربانی ا ا، و  ایدشمای با خدا و اا ا، و نهان آن 

در شماهاامه نیز به مقوله نیزنگ و فریش نیز اشمارا شمدا ا ا. از آنجایی هه شاهاامه م ای حما ی ا ا،  
هادا از جاگ و دالرو  . در ا ا یو  هلوانی و د میسه و نیرنگ و گاا جادو و جادوگر  یو حما مه فضمایی آ

 یمثبا هه در میدان جاگ رو  یهاشممماهد دو نوع نیرنگ هسممم یم: ن سممما تدبیر و نیرنگ شممماهامامه
و  محسممم یجاگی نه تاها ناما مممتانه نیسممما و نه تاها عمل زشممما و نا سممماد  یهادهد. این نیرنگمی

گر زیرهی ها نشانها و نیرنگدر جاگ این د  ه از افسون یشود، بلاه برعاا هاریسا الزم و ضرور نمی
تواند دشمن خود را فریش دهد، معلوم ا ا هه در هاار زور طراحان آنها ما. هسی هه می یفار  و تالش

ماتی همه اغلش از طرف  یهمادوم تمدبیر و نیرنمگ .و رهماوت و هوش بماالیی نیز دارد یبمازو، قمدرت فار 
هلوانان   ها از طرفحسادت هس اد این نیرنگ یگیرد و اغلش بر  ایه سا و ضعیف انجام می یهاانسمان

گیرد بلاه یا از طرف ایرانیانی هه ضممعیف الاتا هسمم اد و یا از طرف غیر ایرانیان بزرگ ایران صممورت نمی
 (132:  1831یسوز علیه  یاوش) صتا ، ا ا مثل نیرنگ گر

ا می هاد هه در هر حال به فریش نیادیشاد  زیرا فریش ر م و راا مردانگی را نابود اورمزد به  سمرش وصمی 
 هاد:می
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 نباید نهادن  ر اندر فریش         اگر در فرازی و گر در نشیش       
 (113/  1 1891)فردو ی ،                              

ر ا ما و این صمتا را بسممیار قبی، و زشا شمدت از نتاق و نیرنگ و دورویی و درو فردو می به گویی م ات 
عمل خطای آدمی و یا از  ر تر  ا ا و یا انسان برای فرار داند.از آنجا هه درو  توجیهی ا ما برای می

ان گشاید، از طرفی انسگشماید انسمان در ا هار و شجاع زبان به درو  نمیای زبان به درو  میاز مهلاه
گاا ا ا از آن  رهیز میدانا  ون از تاریخ درو  نمی اد، هگشماید از طرفی انسمان دانا  ون از تاریخ درو  آ

گ ماش  ه بسمما هه عملش از گت ارش نیز ناوتر باشممد. از این رو حایم ابوالقا ممم فردو ممی انسممان بزر 
ر از نتاق و دورویی ا مما و از خدای تعالی شممرم خطا  به دورویان می ر از گت ار ولی دل ان  ر گوید: زبان ان  ر

 آور و درو  ا ا:تان  ر از   اان شرمهه د  ان  یاا و زبانهاید در حالینمی
 گوید:و  با ریا خویشاندی نزدیک دارد و فردرو ی در افشای ماهیا ریاهاران میدر 

 اگممر بممد دلممی  ممماممگ خممارا شمممود
 اگمممر  مممامممد نمممرمسممممما آواز تمممو
 نمممدارد نمممگمممه راز ممممردم جمممهمممان

 

 نمممممانممد نممهممان آشممممماممارا شمممممود 
 گشمممممادا همممامممد روز همممم راز تمممو
 هممممان بممه هممه نیای های در نهممان

 (235/ 7، )همان                               
 خواند: ارگان و بی شرمی را رف ار   مااران میفرود ی هوی را رف ار بی

 دگر آناه گت ی   ماارا هیسا
  و هوی هاد مرد بی ارا خوان

 هر آن ها هه او  یشه گیرد درو 
 

  ارا هیسابریدا دل از شرم و بی 
 شرمی آرد   ماارا خوان و بی

 فرو بی خوانیمش و   ماارا
 (515/  7:همان )                         

 . رشک3-3-2

شمک ردی های برتر فاحسما می ا ما هه هاگام همبود نسمبا به ویوگی، د  اورد یا داش ه حسمادت یا  ر 
خواهد دیگری آن را نداش ه خواهد هه آن را داش ه باشد و یا آناه میدهد و فرد حسمود یا میدیگر روی می

 رشک عبارتاد از:  علیباشد.از نظر حضرت 
ع  ب ل ناگ ا ا. (8)نهج البالغه :حاما  . لحخُ عََح 

ع عم ُعع لان سم عیَم دن موم َْ ع  ُم  ْ
َُ ْنع عمم   (113نهج البالغه: حاما )   هقم

  شك بردن دو ا از خالص نبودن دو  ی او ا. 
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فلمع ُبعلغم جم ععز لعم المم َم عَنع ععز لُاّسَدم  ( 221حاماهمان:  )  ألْجسَدم

 .شگتا ا ا از رشك بران هه غافلاد از تادر  ی مردمان 
اّع  لنععزصم نعقم عمم عم سم

ععز لجم   ( 216همان: حاما  )  لامسعم

 .حسد  ون هم بود، تن در ا و بی غم بود
ا هاز دیگر صممتات ناوهیدا در این ب ش از اشممعار شمماهاامه، رشممک و حسممد ا مما هه با انواع بداندیشممی

، 1833ها دانسممم ه اند. )نراقی، ترین بیماریاخالقی و عرفانی آن را از  ممم ادرآمی  ه ا ممما و در ه ش 
 ( 19: 1ج

اما در خ مموص رشممک در شمماهاامه باید ارعان داشمما، فردو ممی با تایه بر باورهای ا مماطیری و م ون 
هایش قرار دادا و دیای، رشمممک و حسمممد را هه یای از محورهای آز ا ممما یی رنگ بسمممیاری از دا ممم ان

های خونبار را  مامان دادا و  مرودا تا شمر و شمومی آن را به ت مویر هشمد. فردو ی در بسیاری از ترا دی
ا هاد، آزمادی و رشک ر هایی هه در آنها به زوال و انحراف  ادشاهان، بزرگان و یا دیگران اشارا میدا م ان

دی و او از این نظر، آزماهاد. برای نمونه در دا  ان حسادت برادران تور نسبا به عامل اصملی معرفی می
ی شوم به بار آوردا ا ا. نگارندا بر این ا ا  به شرح و تحلیل حوادثی جا ن یجهرشمک در شاهاامه همه

ات ی خلقی  های اخالقی و نیز از جملهحسمممد از مهم رین رریلا»برجسممم ه در این زمیاه  رداخ ه ا ممما. 
رویدادها و حوادث شاهاامه این مسأله هاماًل مشهود بسمیار مذموم و نا ساد در شاهاامه ا ا. در برخی از 
ها، موجودات اهریمای و متاهیم و مضامین ان زاعی ا ما. در شماهاامه شمر و شمرور در قالش شم  میا

ه ها ا ب ون خشمم، رشمک و حسمد،   م، آزمادی و... هه نمایانگر نیروهای شر و بدی در وجود انسان
ا در حما ی ا  -ایف ن این نا ه هه شماهاامه اثری ا مطورابا در نظر گر »نمایش گذاشم ه شمدا ا ما 

های نمادین مواجه ها و ح ی اندیشمممهها، موقعیاهما، ماانهما، زممانهمای آن بما  هرامیمان دا ممم مان
 اهان آن  هایشمویم هه شمااخا در ما شاهاامه در گرو تتسیر و تحلیل نمادها و د ا یاف ن به  یاممی

   .ا ا
ماشممأ آن احسمما  نقص خود و همال غیر ا مما به همراا حقه و هیاه توزی و حسممد صممت ی ا مما هه 

هاد اگر خود ن واند، گیرد و بدین روی حا ممد هموارا آرزو میبدخواهی هه از شممریری نتا  ممر شمممه می
ود و ر برد ودر خود فرو میحوادث روزگار آن همال را از محسممود زایل هاد و  یو مم ه از این اندیشممه رنج می

 زد. ومی
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 و هم این: شودخواند هه از  وی دیو و اهریمن صادر میدرمان میفردو ی، حسد را دردی بی
 مر آن درد را دیو باید  زشک  هر آن ها هه دل تیرا دارد زرشک

گاا دیوی بود نیک  از  هه رشک آورد آز و گرم و نیاز  د  آ
 (63 /1همان:)                                                                                                                     

ن یش را بیخو ید قلمرو  ادشمماهیاو مشممال گرد یامور هشممور برا ی ممال شممد و ادارادون ههنیفر  یوق 
 خردماد و یهه جوان-رج رایا-م هرد و فرزند هو ك خودیتقسمممرج ی ممملم، تور و ا یهافرزنمدان خود به نام

نسبا به  ن مسأله اب دا رشك و آز  لم رایران هرد. ایار اید و او را شهر یخود برگز  یایسم ه بود، به جانشیشما
ا بزرگرج اگر ه برادر هو كیزعم او ا را بهی ا، ز یرج برانگیا  اف ه:ین  هم را از مملاا یتر تر بود، ام 

 یدل ز جمما  د مر  ممملم رایممبجاب
 آز اندرون  به  دلش گشممما غرقمه

 دا بمم ش  ممدریممنمبمودش  سممماممد
 

 ین و رایممیممشممممد بممه آ  تممردگممرگممونممه 
 باشمممسمممما بمما رهامون  شممممهیبممه انممد

 هممه داد او بممه همهم مر  سمممر ت مما زر
 (113/  1) همان:                                  

 . کاهلی3-3-3

وجود آن  زانیبه م یبس گ یهر فرد و اج ماع یبشر، عزت و  ربلاد ات یا ما هه ح ین عاملیتر هار مهم
 یشممود هه از جسممم و ح  یم یا مما هه شممامل تمامی فعل و انتعاالت و هر حره  یدارد. هار متهوم عام

 یهان الیو  ممعادت انسممان ا مما، اد یه خوشممب  یهه هار ما ییرد. از آنجایگ یروح انسممان  ممر شمممه م
خود و  یافا هایبه اندازا در  یو انسمممان یو صممماحش نظران علوم اج ماعشممممامدان، شمممعرا یحامما، انمد

عاوان هردا  یا مطالبیق انسانها به تالش و فعالیرامون موضوع هار و تشوی  ی  الهیف ی مر شممه ها
ا هار و  یرا ب وب یاتین امر حیگاا ایا و جایاند هه اهم روشمممن  ممماخ ه ا ممما. در نهج البالغه به اهمی 

هر گونه تابلی و هاهلی را نا ساد دانس ه و این  اهلی و تابلی اشمارا شدا ا ا  امام علینپرداخ ن به ه
 امر را از انسان هامل مبرا دانس ه ا ا.

ع » ن
ُ
عَّ َُّدم م ع ْلعم َُّدم م َ ْلعم ُِدم َعیُدز ل ِّ ِم ععیز ل ِّ َمم َُدُدْ م م ع الم ععزَم َمم َُدُدْ م م ععز الم ٌن عإم

لم حم ع ْلوم لم حم ع ْلوم َم ع رْبم ع لاُدُدن رْبم ع لاُدُدن ن
ُ
عَّ ُْ علمُك

َ م َعیزِنم م عِنم
و عإم م ُِ

َْا م  (576: خطبه  هنهج البالغ«) ُكُیمععم
دار ید  ایدار مانید و  ایان ر ممانید به  ایان ر ممانی.  ا به  ا-دیز یبرخ-به هار  -دیز یبرخ-به هار  

 .دیا بدان بر انانی ا ا، خود ر ی ار ایی شما را  ای  ا  ار ایی یبایی شایباید  ا شایمان
ع  لم
لمعیقم َم ُعَُمع َم ع عی   ثم

ِم ْنع ىعمم ْحجم
م
عأ ْ زٍیعزم ُلوٍلعمم ْ  ( 278: حاما ه)نهج البالغعِمم
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 .ییر آیاری هه از آن دلگیی به از بسیاندهی هه با آن بپا
ارزش هار و هما را بسمممیار  ممم ایش هردا و ارعان دارد هه هما انسمممان هامل  ها امامدر این خطبه

 ها ا ا.هما اصلی و حیاتی برای همه انسان
ع ْعععم
ْمرً ععم م

م
عأ ْاتم  ع م

ذم عیإم هن عشم ٌن إم
ععم قِّععزم م ْ زیَتم َُفعمم خم

َعتم ن عِمم ُُ
َظم َْ
م
عأ  ( 571) نهج البالغه: حامازم

 .دنیدن دشوارتر تا در نشدن در هار و تر ییرا   ا  ا  ون از هاری تر ی بدان در شو، هه خود
ز ن م عِهم ْعحم

عقم
م علَعم ُج م

ْعُحع لرن  ( 57) نهج البالغه:  حاما قم

 ارزش مرد به اندازا هما او ا.
هه  رود. در همین را  ا ا اشمار رف ه و میها بهانسان اتابلی و  مسم ی هموارا در شمار صتات ناوهید

یاد شمدا ا ا. در بیاش « زندگانی ه مرمای»اند و از آن تحا عاوان را هار دانسم ه جوهر مرد امام علی
 فردو ی نیز هاهلی ناوهش و  رزنش شدا ا ا. 

آورد. هر هسی گرف ار آن قشرهای جامعه    ی و بدب  ی می هاز نگاا فردو ی، هاهلی در زندگی هم
  ازد:اش اص دلیر را ضعیف و بدب ا میگردد به هدف خود ن واهد ر ید. تابلی، صت ی ا ا هه ح ی 

 ریو گاا   شینگردد ز آ ا     ریدل ردیگشهی  یاگر هاهل
 بود یرنج و     یبه او بر هم     بود یب   رایت یهاهل هجا

 (2/55: ی)فردو                                                                                                             
 شد.هاد از هار و هوشش ناگ نداش ه باشاهاامه انسان را از تابلی و هسالا بر حذر داش ه و  تارش می

 تاگ شیو روز  یبود زندگان  دگر هر هه دارد ز هر هار ناگ
 گردد دل روزگار ریاز و       هاهل بود مرد برنا به هار  و

 (211/ 6)همان:                                                                                            
 مبادش روان و مبادش زبان  روان تادر ا و جوان نماند

 (216/  7)همان:                                                                                                                 
 . غنی از صفات پسندیده5-2 

 . نیکی و احسان3-2-1

در خ مموص نیای و احسممان توصممیه های فراوانی داشمم ه اند هه هر یک مسممیری از نحوا  موال علی
 هاد. رف ار فردی را بازنمون می
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ع َُ عییع ذم ع ام
تم عبم امععیزتم

ععىفم عم َُدُدْ
ُ
ذم عأ عإم َم َ،ع ِم  ْ عمم نم سُدُدم َْ

م
أ لمعْتعیبم عیإم َعیكم م َعمبم

ِم ْئ َعم
كم ععم عیع  ععْربم عیلمعَم لمكم

عذم عم ُ عمم ضُدُدْ ع ْلفم َم َ،ع ِم

ع ئم َدم   (21حاما  .) نهج البالغه.لمْلام
اد درودی گوی از آن به، و  ون به تو احسممانی هااد، افزون ر از آن  اداش ی ون تو را درودی گو

 .لا او را ا هه ن سا به هار برخا ایدا، و فض
 هااد: ایشان این موضوع را به فرزند خود  این  تارش می

ع ٌْ ع م ُبّ ََّعُتام
ِم ْنع سم َْ

لمعیع م ع م نم عیْاسم  ( 81، نامه .) نهج البالغه كم
 ای هااد.یداری به تو ن،  اان هه دو ا می ای هنین

ع نم ع لُمْاسم ِم  
وم ثم عبم عءم ُِسم َْ ع   (111.) همان : حاماُ ْدُجرم

 .ازاریبدهار را باوهار یبا  اداش دادن به ن 
لمع ع م ٌم سَ

َْ عبَاْل خَكم ْبع م َم لمعیََ َم ع َ اْلْاعَمم ُهعبم
رمّ َم ْحُدْدعشم ،ع عیزم  (133.) همان :حاما زم

 .ی بدو  رزنش هن، و گزند وی را به ب شش بدو به وی بازگردانیاویبرادرت را با ن
انسمممان هامل  دارد، از دیدگاا امام علی ای در نزد امام علینیای و احسمممان جمایگماا بلامدمرتبمه 

 های را دارا باشد.ش  ی ا ا هه ب واند این ویوگی
ْنعالعیالع عمم مْعُرَفم َْ ع  عِفم

كم امّ عم ْععیع م مّ ،ععم م ُكُرُهعلمكم لمعیعشُدْ َم ع ْنعالعیْشُكُركم عمم ْ عیعزم ْىٍءعمم شم ُععبم َّْ م
ْنعْس م ُكعمم ْعحم

َُ ْعع عقم َم ُزع
ع م َثم ِْ ع م رم ع لّشَكم ُرعُشْكرم ع ْلكَعم ضَلم َع م ّ  ( 113.) نهج البالغه ، حاما ِمم

ه هسممی تو هی هردنا بی رغبا گرداند،  ه بود یاویای تو را نگزارد، مبادا به نیآن هه  ممپا  ن
ش از یب ابییای  مپا  دارد هه  مودی از آن برندارد، و بود هه از  پا   پا گزار بیرا بدان ن

 تباا هردا هافر نعما غدار.
 نامی ا ا هه خیر و نیای را برای همگان فراهم میاورد. انسان هامل همان نیک 

ع ْعقم ع لامّ ٌُ علمسَ عیعَم عخم ع لّ َسم عِفم ْرءم َّم
ْ
عِلم ُلُزع ّهُ عم

عجْ عی  َلم
َْ ع  نم ُزعمم

عیعلم ُثُزعغم  (18طبه.) نهج البالغه : خُهعُیعرم
 و نام نیای هه خدا از آدمی میان مردمان بر جای گذاردبه ر از میراثی ا ا هه دیگری بردارد. 

ع عمَعخم عی  خم ع لّ َُحعٍیععخم ْعُهُ   (831.) همان، حاما عبم
 ر ن وان به حسا  آورد.یدر  ی بود خ -دوزخ-ری را هه آتش یخ

ه و  هحایم ابوالقا مم فردو می در شاهاام ا و ق   خود همپای احیای ا اطیر و ر م و آیین و آدا  و  ا 
اخالقی  هایهای درخشمان تاریخ ایران با م ان واالترین اندیشهروایات و امثال و حام و بازگویی صمتحه

اوهاری از نیای و نی»نظم هشیدا ا ا.  هاش به رشم مردم را  یو م ه با افاار و احسما مات بشمردو م ی
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دو مم ی فردو ممی بودا، در تاریخ افاار اج ماعی و اخالقی مردمان های انسمماندیشممهارهان ا مما ممی ان
اایرانی های قدیمی و غای دارد و در همه شممماهاارهای ادبی و فرهاگی از او ممم ا تا شممماهاامه نواد  ممما 

ا بشردو  انه را ادامه دادا در شاهاامه با  ان خوجایگاهی مهم را اشماال می  دنماید. فردو می این  ما 
 نیای و نیاوهاری را   ایش 

 و تشویق نمودا ا ا.
 بممه نیای گرای و بممه نیای باوش

 
 بمهمر نمیممک و بممد  اممد دانمما نیوش 

 
 نممبممایممد هممه گممردد بممه گممرد تممو بممد

 
 گمممان بممد ر ممممدهممه از بممد تو را بی 

 
 (518 /1: 1891فردو ی،)                                                                                                           

 هاد و تأهید بیش ر او بر انجام دادن هارهای نیای ا ا هه خیرش بهفردو می نیای را بسمیار  تارش می
 گردد .دیگران ر یدا و موجش آ ایش بیش ر مردم می

 همه د ا  اهی و نیای بریم
 

 جهان را به هردار بد نسپریم 
 

 (111/  6)همان:                                                 
 فممریممدون بشمممممد نممام ازو مممانممد بممماز

 
 بممممر آمممممد  مممماممممیممممن روزگممممار دراز 

 
 نممامممی بممدو را ممممم مممیهمممممه نممیممک

 
 هممه هممرد ای  مما  ممممود از همما مممم ممی 

 
 (516/ 5:همان)

 . عدالت و دادگری:3-2-2

 داند و مقابله یو عدالا تو م  افراد در جامعه ما عدل یرا رعا یو اج ماع یاز واجبات فرد یای یعل
عدالا  ین، برقرار ید. بامابرایمنممایم یاز ماار تلق یاز م مممادر نه یایو ولم در جمامعمه را  یعمدال یبما ب

هم در  یدر حاوما ا الم یا ما هه عل ی یاز اصمول مهم و با اهم یایدر همه ابعاد آن  یاج ماع
ن یف عدل و عدالا، مهم ر یا و تعر یان اهمیاشممم ه ا ممما.  ا از بو هم در عممل بمه آن توجه د یتئور 

 ی اد عامل را به عاوان ابزارها یا ا. عل یك حاوما ا المیعدالا در  یاجرا یموضموع  گونگ
 د:ینما یل مطرح میعدالا به شرح ر یاجرا

ق در ارتباط با وجود حاهمان و مسممئوالن عادل و با  ی: امام علیوجود حاهمان و حامرانان عادل و م  
ا ا هه  یهیمبذول داش ه ا ا. بد یادیآنان توجه ز  یو اج ماع یتقوا در جامعه و نظارت بر رف ار شم  
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 ی ش  ین موضوع را در زندگیعادل و عدال  واا باشماد و اب دًا ا یمسمئوالن هر جامعه افراد یدر صمورت
و  یرو ید مورد  یمت ییاد، اع ماد مردم به آنها جلش شممدا و به عاوان الگویخود و بسمم گان شممان اعمال نما

آحاد مردم در جامعه و بدون  ید عدالا را برایاح رام مردم در جمامعمه خواهامد بود. حماهممان مسممملمان با
ک حامران یممف مهم یز از ووممایاممد. احقمماق حق مظلوم از وممالم نین اقشمممار م  لف اجرا نمممای  بیتبع

در نهج البالغه هدف از قبول  یبودا ا مما. عل ید امام علیهه به شممدت مورد تأه ا مما یا ممالم
 یم یهجر  31ن بمارا در روز دوم خالفا خود در  مممال یدانمد. در ا یخالفما را احقماق حق مظلوممان م

گردانم.  یآن باز  م یابم به صمماحبان اصمملیا المال تاراج شممدا را هر هجا هه بید: به خدا  مموگاد، بیفرما
ه عموم ا مما. آن ها ه یش برایرا در عدالا گشممایدا باشمماد، ز یخر  یزانیا هایگر ه با آن ازدواج هردا 

 (51د، تحمل   م بر او   ا تر ا ا. )همان: خطبه یعدالا بر او گران آ
با آن  یااه حقیارزش نزد من از حاوما بر شمما محبو  تر ا ا، مگر ا ین هتش بیبه خدا  موگاد، هم

 (.33م . )همان: خطبه یرا دفع نما یا باطلی ا دارم و به 
تاها و تاها از آن انسمان هامل ا ما، انسمان هامل ش  ی ا ا هه ب واند  عدالا در دیدگاا امام علی

 عدالا و دادگری را در میان همگان به مساوات تقسیم هاد.
ازم، رم و به آبش ور حق وارد  یرا بگدا را از والم   مگر بس انم و مهار   مگر یبه خدا قسمم ،داد  م م د

 (536ل نداش ه باشد. )همان:خطبه یگر ه تما
 یشوند جز با در  اار  یشود، جز آناه زمامداران اصالح گردند و زمامداران اصالح نمیا اصالح نمیرع
 (.526ا. )همان: خطبه یرع

دا ما نااد و داد را از بیداد جانسمان هامل هسی ا ا هه هرگز اموال بیا المال را از روی ولم و   م قس
 هاد.

رد و م ن واهم هیر عادالنه تقسممیا المال را به طور غیش، اموال بیا اشممراف و بزرگان قر یحما یهرگز برا
م ین مردم تقسممیب ین اموال از آن خودم بود، به طور مسمماو یاگر ا یشمم ر ن واهم داد. ح یب یبه آنها  ممهم

 (526المال. )همان: خطبه ا یهردم تا  ه ر د به اموال ب یم
ورزی و دادگری در  ممرا ممر شمماهاامه، جایگاا ویوا ای دارد و یای از وا ا هایی هم این توصممیه به عدالا

ا ا هه میزان هاربرد آن به لحاظ آماری  شمگیر ا ا. یعای تعداد مجموع توصیه هایی هه در وصایای 
خواند، هت اد و هتا عدد ا ا هه اخالقی فرا می شماهاامه، م اطش را به رعایا فضایل و  رهیز از ررایل

داد در شاهاامه، متهومی ا ا »از این تعداد یازدا مورد آن صرفًا توصیه به رعایا عدالا و دادگری ا ا. 
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روشممن در ارتباط با شممیوا هشممورداری. داد یعای نظم خردمادانه ی حاوما. نظمی هه در آن حاوما به 
 (. 31: 1831)جوانشیر، « ه نباشد، باری از دوش مردم برداردمردم زور نگوید،  رباز جامع

 مام زمانی هه با زال و ر م م وداع می هاد و رهسپار مازندران و گرگساران می شود، آنان را به دادگری فرا 
 ( 132: 1خواند )خالقی مطلق، جمی

ا می ش و ر باشمممد، مورد  ممم ایهاد هه اگر دادگهاد و یادآوری میهیقباد، هیااوو  را به دادگری وصمممی 
 ( 13:  1آفرین همگان ا ا.) همان، ج

را « داد»گذارد، او را به دادگری توصیه هردا، هی سمرو،  ا از ایااه تاج  ادشماهی را بر  مر لهرا مش می
هه گشمم ا ممش نیز در وصممایای خود به نوا اش شمممارد،  اانموجش  یروزی، شممادابی و آزادی مه ران می

ا خود به بزرگان و فرزاندگان ایران به همین نا ه ت ری، میبهمن و دارا  در وص  هااد.ی 
همین مضممامین در وصممایای شمما ور به  سممرش اورمزد و اورمزد به  سممرش و شمما ور روااله اف به برادرش 

ا به  سمرش هرمزد نیز ت ری، و تاهید می ، 111:  1گردد. )ر.ن.همان، جاردشمیر و انوشمیروان در وصمی 
و  8321،   113-111:  3و ج  231-211،   133-133:  1و ج  89،   118:  1ج و  38-33  

 (.3381-3311،   811:  3و ج 8331-8322

 . خردورزی3-2-3

خردورزی و خردمادی اگر ه از م مممادیق رف ار و هردار نیک ا ممما، و مممیله ای برای نیاو هردن  ادار و 
ا ا، ایزدی ا ا و آن ه دور از خرد باشد، هار دیوان  آن ه بر خرد ا  وار»اندیشمه نیز ا ا. در شاهاامه، 

و دیوانگان ا ما. مرز میان در ما و نادر ا و  ذیرف ای و نا ذیرف ای خرد ا ا. نظامی هه بر خرد ا  وار 
 (. 23: 1831جوانشیر، «)باشد، در ا و  ذیرف ای ا ا

ی د مم اوردهای بشممری اعم از بدون تردید ترقی و تاامل بشممر مرهون خردورزی و اندیشممیدن او مما. تمام
نظریاتی هه در حوزهی جامع علوم انسممانی  دید آمدا و یا اخ راعات و اه شممافاتی هه در دیگر عرصممههای 

ورزی و تعقلی ا ا هه در نهاد بشر نهادا دانش و فااوری صمورت بسم ه، همه و همه مب ای بر قوا اندیشمه
ر بل اش داد ا ا و به تدریج قابلیا تاامل دارد  لذا بشالب ه قوا تعقل در انسان رومراتش و قا«شمدا ا ا. 

ای جمدیدی از حقایق و ا مممرار را در  رتو آن  یش روی خود بگشممماید. این امامان را دارد تما هر روز دری مه
 (121: 1823)هلیای، 

 سد:ینو یراغش م .ا خرد نا  ا ا هه همان عقل م حد با شهود ا ایوا ا ای در قرآن وجود دارد هه لش 
: العقل ال الص من الشموائش(. ا ا ین و انبیشی  یاز ماجراها یر یو ف  ادگی ورا  111ه ین هه در آی)اللش 
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را م  مموص صمماحبان خرد مح   یر یز  اد ذین 9ه یداند و در  ممورا زمر، آیرا م  مموص اولوااللبا  م
م و  یقیه شممدا ا مما. علم حقید عقل م حد با نتا زهیهاد، مؤیم یمعرف  یاصممل نمح یر یادگیاز راا تعل 

ا اف د    یا او را ب واهد، میهدا یتعال یهه خدا یباشد و در دل هس یسما هه آن نور ین نیشمود  جز ا
ل حقیعلم به د ممما ب یهر گاا خوا ممم  ن هه یرا در خود طلش هن  و علم را به خاطر ا یقا بادگیاوری  او 

اء هما ی ا علم نا  و )أرنا األشممم .ق را به تو بتهماندیواا تا او حقااموز  و از خدا فهم ب یب یآن را به هار بر 
دارد برخالف نظر برخی از محققین هه فردو ممی را م الف خرد قلمداد هردا  یدل بسمم گ یهی( به صمماف
 ن برانگی  یای از برجسم ه ترین ر الا  یامبران (  لذا در  م اان امام علی31: 1831اند)آزمایش، 

گاجیاه های  اهان عقل انسممان معرفی شممدا ا مما:  ا خداوند فر مم ادگانش را در میان و بیدار نمودن 
 ممموی آنها روانه نمود. تا گاجیاه خردهای آنان را به جابش و مردم برانگی ما و  یمامبرانش را  یمدر ی بمه

 (1درآورند.)نهج البالغه:خطبه  شاوفایی
دین و آبروداری نیز در گرو  خردورزی ا ا آن ا ا هه ح ی ت متهوم بلاد این  م ن عرشی امام علی 

و ایاگونه نیسمما هه فرد مسمملمان بدون آرا مم گی به خردورزی ب واند از دین و ایمان صممحیحی برخوردار 
باشممد. بر این ا مما ، ایااه ما در زندگی  ه مسممؤولی های بر دوش داریممممم و اگر به این مسممؤولی ها عمل 

در موارد م عددی م اطش خویش را هه در امور د ار تردید شمممدا ناایم  ه عواقبی  یش خواهد آمد.امام 
 در این رابطه  این ا ا: هاد. تعابیر امامدعوت به تعقل می

ع»  ُْ ُك ْنُفسم
م
عأ
م َعلَعم ُلو م َْ م  ( 111نهج البالغه:  خطبه «) 

 .-دیممان انباریتا ز - دیر یو به جان بپذ د،یو در گوش هشان
 : سدینویهه عامل او در هوفه ا ا م یاشعر  یبه ابومو  یامام در نامه ا  

ع» ْ لمكم َم ْ ع َْ م َ
 (.   28همان:  نامه «)عم

  ا خرد خود را به فرمان آر .
ای هخاطر بیان آموزاصورت غیرمس قیم ا ا و آن بهبه تتار، به الب ه نوعی دیگر از دعوت امام علی

لی البالغه بر بایان عقفرازهای بسمممیاری در نهجیعای » انمدا ممما همه مب ای بر خردورزی مطرح گردیمدا
ل با م اطبان خویش  مم ن الهموارا با زبان ا مم د  عبارت دیگر امام علیا مم وار گشمم ه ا مما. به

  .(91: 1831مو وی، «)گویدا ا.  ه آنجا هه دربارا وحدانیا خداوند   ن میگت ه
فرماید: دو مم ی با مردم نیمی از خردورزی داند و میدو مم ی با مردم را نشممانه خردمادی می امام علی

 .(118ا ا)نهج البالغه: حاما 
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د هاد، جان و خرد را فرایافردو مممی در ن سممم ین بیما شممماهاامه، انگاا هه خداوند را به فرخادگی یاد می
د، ر آورد، زیرا از نگاا حایم تو  بزرگ رین ب شممش  روردگار به انسممان، جان و خرد ا مما و بی وجود خمی

/ 1: 1891شمممارد )فردو ممی، جان هم در خور اع اا نیسمما و او  ادران این معاا را اوج اندیشممه آدمی می
لین گت ار شاهاامه، 11  هاد: این   ن  رایی می« اندر   ایش خرد»( و در او 

 همماممون ای خممردممماممد وصمممممف خممرد
 همماممون تمما  ممه داری بممیممار از خممرد
 خممرد بممهمم ممر از هممر ممه ایممزد بممداد

 و خممرد دلممگشمممممایخممرد رهممامممممای 
 

 بممدیممن جممایممگممه گممتمم ممن انممدر خممورد 
 هممه گمموش نممیمموشمممماممدا ز او بممر خممورد
  ممممم مممایمممش خمممرد را بمممه از راا داد
 خمرد د مممما گمیمرد بممه هر دو  مممرای

 ( 3/ 1)همان:                                          
هبر و غرور، مدارا، دوری جسممم ن از هارهای ناشمممایسممما،  رهیز از شممم ا ، بردباری ، مالطتا،  رهیز از 

شمااخا قدر و مازلا دیگران، بی توجهی به زرق و برق دنیا،  م ن به هاگام گت ن، معاشرت با دو  ان 
 :دانا، مشورت، اطاعا از ایزد و  پا  دادار هیهان

 خممرد بممهمم ممر از هممر  ممه ایممزدت داد
 خرد رهمممممامای و خرد دلگمممممشممای
 ازو شممممادمممانی و زویمما غمیسمممما
 خممرد تممیممرا و مممرد روشمممممن روان

 گتا آن  ممم مممممماگوی مرد خرد ه 
 هسمممی همو خمرد را نممدارد بممه  میش
 هشمممممیممموار دیممموانمممه خممموانمممد ورا

 همر دو  مممرای ارجممماممدازویمی بممه 
 خرد  شمممم جان  ممما  ون باگری
 ن سمممما آفریاش خرد را شمممامما 
  ه  ا  تو  شم  ا و گوش و زبان
 خرد را و جمان را همممممممه یممارد  ممم ود

 

  ممممم ممایممش خممرد را بممه از راا داد 
 هر دو  مممرایخمرد د مممما گمیرد بممه 

 وزویمما فممزونممی و هممم زو همممممیسمممما
 نبممممممماشمممد همی شمممادممان یمک زمان
 هممه دانمما ز گممتمممممممممم ممار او بممرخممورد

 خویمممممممش ریمممممممش دلش گردد از هردا
 همممممان خممویممش بممیممگممانممه دانممد ورا

 باد گسممممممممممسمممممممممم ه خرد  ای دارد به
  شمممم شمممادان جهممان نسمممپریهمه بی

 نگهبممان جممان  مممما و آن  ممممه  مما 
 گمممانهمزین  ممممه بود نیممک و بممد بی

 و گممر مممن  ممم ممایممم هممه یممارد شممماممود
 ( 1و  5/ 1همان: )                                
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تعظیم خرد و خردورزی و خردمادی و دو م ی با خردمادان در وصمایای شاهاامه هم آشاار ا ا.  ام در 
سرو،  هاد هه خرد را بر هر خوا  ه ای برتری دهاد و هیوصمایای خود به زال و ر  م، به آنها  تارش می

ا می هاد و گشم ا ش و انوشیروان، در وصایای خود به  رانشان، آنان را لهرا م  را به خردماد بودن وصمی 
 ارند.دهااد و در ضمن آن، از بداندیشان هه بی خردند، برحذر میبه دو  ی با خردمادان  تارش می

 خممردممماممد را شمممماد و نممزدیممک دار
 

 جممهممان بممر بممدانممدیممش تمماریممک دار 
 (322/ 3)همان:                                

 . وفای به عهد3-2-4

هات فضایل اخالقی به شمار میوفای به عهد، از هردارهای  سمادیدا ود. ر ی آدمی و اصمل ا ا ی و از ام 
ت قرآن ایا مما. آ ین فضممائل اخالقیتر  یبه تعهدات از نظر ا ممالم از جمله عال یباد  یبه عهد و  ا یوفا

  یاز شرا یایبه عهد،  یاز آن ا ا هه وفا یحاه نی( و  متارشمات مع وم83اال مراء/، 1)المائدا/
لاه شممود، بیگر خالصممه نمیادیمسمملمانان با  یدر رواب  داخل ین اصممل اخالقیمان ا مما. ایا یا مما مم
به  یوفا یدگاا امام علیا هااد. از دین اصل را رعایز ایگانگان و هتار نین مووف اند در برابر بیمسملم

 یا مما. )خوانسممار  یادار یاد دیادت نظامها و حاوم ها و بایا و  ممیو التا، اما یعهد، عامل همبسمم گ
،1821 :39) 

  و ارج نهادن به تعهدات یمان شاایمان ا ا و  یبه عهد و   یباد  ی ا یدر واقع قوام امور در هر اج ماع
 د:یفرمایخطا  به مالک اش ر م امن رو امیرا به دنبال خواهد داشا. ازهم یانبار و م ربیآثار ز 

ع تم َم مشُدُدم ُدُّ ع ُْ م ْ وم شم
م
عأ قم رُّ فم عتم عم ،عمم ًَ َُد م َم ع ْج زم یُدْ

لم َم ع عُّ شُدُدُدم
م
َُسعأ ع ل ُدن ْ ء  عشُدُدم ع هم رم ضم م

ْنععم عمم ْیسم ُزعلم اُدن إم
ْنعآعُدم ،عمم ُْ م حم شم

ع ودم ُِ َْلُع عبم َءم
عم ع ْلوم ميم ْعَظم  (.  38)نهج البالغه، نامه  َم

واجش های خدا  ون بزرگ شممردن وفای به عهد همدا  ان نباشاد با  ه مرد بر هید  یز از 
 های م  لف هه در میان آورند.همه هواهای گوناگون هه دارند و رای

به  یشمه شمان از بزرگ دانس ن وفایاند یاز واجبات خدا دراج ماع مردم با اخ الف هواها و  راهادگ یزی 
به  هاد هه نسمممبا یجا  میاو ا یاج ماع ی ممما و زندگا یاج ماع یرا انسمممان موجودیسممما. ز یمانها نی 

 از هم خواهد گسسا.  ین صورت، نظام اج ماعیر ایباد باشد. در غ یش  ایتعهدات خو
 د:یفرما یاه مین زمیدر اامام
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ع ًَ می رم
َم َم ،ع زم م م َْ رم عبم َدم

ام ع ْلعم ْیم َُهعبم ْعضُدُدم
م
عأ ًَ ْم 

م
ُزعأ من م ذم َم ع ُ

هم ِْ َم ع ُهع عُدم م ْععجم قُدم عَم عم م
عمم م عإم م

ٌم ُكُ و عیمسُدُدْ ٌم و یضُدُدُ فم سُدُدْ م
یم َم ،ع زم

ع یزم ععم عم لم عخم
الم َم ع ةم سم عُمعم لم الم َم ع َلم ْدغم عإم

الم ،ععم هم وم حم عجم
 (.38 )نهج البالغه، نامه  إم م

و خمدا  یممان و زیاهمار خود را اممانی قرار دادا و از در رحمما بمه بادگان رعایا آن را بر عهدا 
 مم وارش  مماخ ه تا در ا مم واری آن بیارماد و رخا به  ااا آن همگان نهادا  و  ون حریمی ا

 هشاد.  ا در  یمان نه خیان ی توان هرد و نه فریبی داد و نه ماری  یش آورد.
وفاداری و بر  ممر  یمان ماندن از اصممول آیین جوانمردی ا مما. این ویوگی هه صممت ی شمم  ممی و فردی 

ا اج ماعی باال و واالیی برخوردار  را هه در عین فردی بودن در ارتباط با دیگر افراد  ،ا مما ا مما از اهمی 
هاد. رعایا این اصمممل اخالقی موجبات ا ممم حاام ارتباطات اج ماعی را جمامعه ا ممما هه نمود  یدا می

 این متهوم واال در شاهاامه فردو ی مطرح و  روراندا شدا ا ا. آورد.فراهم می

 وفادار باشیم تا جاودان
 

 ب ردان  ن بشاویم از لش  
 

 (191  /2: 1891فردو ی، )                                                                                                          
 خواند:هار و خطاهار میوفا را گااافردو ی هم این انسان بی

 گاهاار شد زان هه بشاسا عهد
 

 گزین هرد حاظل بیاداخا شممهد 
 

 (1/51همان:)                                                                                                                                     
 . حفظ اسرار:3-2-5

عالقه به هشممف ا ممرار دیگران و افشممای آن در جامعه نشممان بارز اب ال به بیماری های اخالقی ا مما هه 
، ه مان آن »هاد. گذشم ه از آ میش های شم  می، رواب   الم اج ماعی را هم تهدید می ضد  افشای  ر 

(. نراقی در عبارت مذهور، حتظ ا رار را 118: 1، ج1833نراقی، «)ا ما و آن از فعل های  سادیدا ا ا
 ین روی حتظ ا رارزند  از ا،  یزی ا ما هه در عمل از انسان  ر می«فعل»داند و از افعال  سمادیدا می

   :در مورد فایدۀ راز وشی،فرمودا از هردارهای نیک آدمی شمردا ایم. امیرمؤماان
ع» ع ْلخم تم

ام ُهعَكم رمّ َم ع م
َتم ِم ْنع عمم ععهیم عیبم م  ( 121)نمهج البمالغه،حماما « هم

 . (فاش  ازد ای اهان  )همهش گذاشا.یار را به د ا خویهرها هه راز خود را نهان داشا، اخ 
 بش حتظ  به ا ا یروز یو  یشمیدوراند  مبش هه هار انداخ ن فار را ،بهریتعب کیدر   رمؤماانیام 

 :  دیفرمایو مم داندیم مربوط ا رار یدار و نگه
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ع ر حم
َْ ع اْل صیم حْ ُیعبم م

ْ
أ َم لرمّ ع یم

ْ
رأ زع لمّ َجَلم ْ ُمعبم

َم ْلام ع ْ مم
َْلام ُرعبم

فم  (  33)همان،حاما  امّ

در به هار انداخ ن رأی و به هار انداخ ن رأی در  شمممییا ممما و دور اند شمممییبه دور اند روزیی 
 نگاهداش ن ا رار.

ع  كم الُدُدم عبُدُدم
كم م ،عم زم عبُدم

تم عُدْ م َم َع عمُدم
ّ
 م

عبمكُدُ
َسم ع ل ُدمّ ِم ّ عم عُتاُدم

الم َم ،ع ْولم
ع ْل م َلم اُدم علم م

ًَ ضُدُدُد رم عغُدم كم ْرضُدُدُدم ْ عَُدم عُدم جُدْ
عتُدم الم َم

ًَع ب ام
ِم

 ( 29،نامه همان.«)

ا نشممان ر  ییبه مردم مر ممان هه آن دروغگو ید یگت ار نگردان و هر  ه شمما ریه ترا نشممان ایآبرو
 دهد.

 خ وص در شاهاامه آمدا ا ا: نیا در
ا به  سرش به او  تارش می  اعث هاد هه راز خود را به هسی نگوید: زیرا این هار باردشمیر باباان در وصی 

 :شود هه در نظر خردمادان و دانایان،  باسر جلوا هادمی
  ممم ن هید مسمممرای بمما رازدار
گاممدا دانی همی   ممم من را تو آ
  و رازت به شمممهر آشممماارا شمممود
 برآشممموبی و  مممر  مممبک خواندت

 

 هممه او را بممود نممیممز هممم بمماز و یممار 
 ز گممیمم ممی  ممراگمماممدا خمموانممی همممممی
 دل بمم ممردان بممی مممدارا شمممممود
 خممردممماممد گممر  ممیممش بمماشممممانممدت

 (183/ 2: 1891)فردو ی،                
جویی از آنان ا ا هه در وصایای شاهاامه، هرداری زشا و هشمف ا مرار دیگران، عیشیای از م مادیق  

نادر مما شمممردا شممدا، وصممیا هاادگان آن را ناوهیدا اند و م اطبان خود را، هم از آن و هم از عیش 
جویمان برحذر داشممم ه اند. به واقع عیش جویی خودیای دیگر از ررایل اخالقی ا ممما هه مب الی به آن از 

 ردازد. ماشمماء این رریله اخالقی را،   خود غافل شممدا، به یاف ن و برمالهردن عیش های دیگران میعیو
ا به 119، 1: ج1833عداوت، حسمد و احسما  حقارت شممردا اند. )ر.ن.نراقی،  (. اردشمیر باز در وصی 

خود را هم دهد هه این عمل  ممرانجام دارد و هشممدار می سممرش او را از جسمم ن عیش دیگران بر حذر می
 ر وا خواهد هرد.

 تو عیش هسان هید گونه مجوی
 

 هممه عممیممش آورد بممر تممو عممیممش جمموی 
 (183:  2)خالقی مطلق،ج                      
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ا هاد هه بازی ه آنان در نام جویی هاورمزد نیز  سممرش را به دوری از عیش جویان  ممتارش هردا، تاهید می
 وشهرت طلبی هایشان نشود:

 عممیممش جمموی نممگممه دار تمما مممردم
 

 نممجممویممد  ز هممردار شمممماا بممرآبممروی 
 (133: 2)همان،ج                             

 

 گیرینتیجه
 ها و مقامات فراوانیترین م لوق به خداوند بودا و موجودی هامل ا ممما هه ویوگیانسمممان هامل، شمممبیه

البالغه  رداخ ه نهجهای مشمم رن انسممان هامل در شمماهاامه و دارد. در  ووهش حاضممر به برر ممی ویوگی
 شدا ا ا، در این  ووهش ن ایج یاف ه شدا به شرح زیر ا ا:

های هه در این  ووهش دربارۀ انسمان هامل بیان شمد به دو د م ه نتی از صمتات ناشمایسا هماناد ویوگی
حیله، نیرنگ، حسمد و ... و صمتات غای و شمایس ه هماناد: نیاو و احسان، عدالا و دادگری، خردورزی، 

 ای به عهد و حتظ ا رار تقسیم شدا ا ا.وف
در این  ووهش انسمممان هامل شممم  مممی ا ممما هه از دیدگاا فردو مممی و نهج البالغه باید دارای تمامی 

 های بد دور و مبرا باشد.های خو  و خالص باشد و از هر گونه صتات و ویوگیویوگی
اخالقی هماناد: نیاو و احسممان،  ه بیشمم ر در این  ووهش مورد برر ممی قرار گرف ه ا مما   ممجایای آن

ها از دری ه علم اخالق مورد عدالا و دادگری، خردورزی، وفای به عهد و حتظ ا ممرار ا مما. این ویوگی
برر می قرار گرف ه ا ما و هر هدام نشمان دهادۀ جایگاا انسمان هامل و جامع ا ا. در این  ووهش درن 

 ه به د مما آمدا ا مما، حاهی صممورت گرف ه و آناین متهوم از دری ه علم اخالق مورد خوانش تطبیقی 
ها و  ممجایای اخالقی و نیز حضممور انسممان هامل در هر دو ه ا  مورد مطالعه بسممامد از آن دارد هه ویوگی

 بیش ری داش ه ا ا.
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