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 نسبت به حاکم در بخش تی  و رع ردستانیز فیوظا یبررس

 البلاغهتاریخی شاهنامه و مقایسه آن با نهج
 ***انیخالد یمحّمد عل/ **عباسپور اسفدن یحسنعل / * یابوالفضل مظهر

 11/14/1011تاریخ پذیرش:    80/11/1011تاریخ دریافت: 

 دهیچک
با خلق کتاب ساراسار پند و اندرز شااهنامه به  یرانیو شااعر برجساته ا میحک یفردوسا 

  هیّ و معّرف هو ندهینما  یحمااسااا یعنوان  شااااهکاار
ّ
اساااه.  انیرانیا یو فرهنگ یمل

ش در بخ ریفراگ یبه شکل هیّ موضاو  حکومه   پادشاهان و مسائل مربو  به حاکم و رع

توانسااته اسه فرهنو و  یاساه. و رینظیب خودشااهنامه نمود دارد که در نو   یخیتار

 یمو  فرهنو اسااا ینید یهاآموزه ریدهد. با توّجه به تأث وندیرا به اسااا  پ یرانیتمدن ا

 یهاآن بر نگارش شاهنامه و وجود شباهه ریتأث نیتوس و همچن میحک یهاشاهیدر اند

حاکم در  نسبه به هیّ رع و ردستانیز فیوظا یمقاله به بررسا نیا  ینیآن با آثار د اریبسا

و «( سااو  زدگردی» یتا پادشاااه« بهمن» یاز پادشاااه یعنیشاااهنامه   یخیبخش تار

اسااه و  یلیتحل -یفینوشااتار از نو  توصاا نیالباغه پرداخته اسااه. اآن با نه  سااهیمقا

نشان  سهیمقا نیا  یاساتفاده شده اسه. نتا یاآن از منابع کتابخانه نیو تدو هیّ ته یبرا

   لزو شاااوایپ اینسااابه به حاکم  هیّ و رع ردساااتانیز فیکه در هر دو اثر بر وظا دهد یم

   یحاکم  وفادار ییاز بدگو یو دور کیساااخنان ن انیب  یاز حاکم  رازدار یفرماانبردار

وجااه  از وجوه  نیشاااده اساااه و ا دیااجنااو ( تااأک دانیااو فرار نکردن از م یجنگاااور

در تقّدس  یتوس در موارد میتفاوآ که حک نیافراوان هر دو اثر اسااه  با  یهاشااباهه
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 .و چرا الز  دانسته اسه چونیاوامرشان را ب یافرا  کرده اسه و اجرا یپادشاهان قدر

 واژگان کلیدی
 .شوای  ا،ی  رع شاهاامه،، البالغهنهج 
 مقّدمه.

تواند به اهداف خود بر مممد هه هر عضممموی در جایگاا  واقعیش قرار بگیرد و یک مجموعه وق ی می
اجزاء آن مجموعه، هماهاگی الزم و هامل را با یادیگر داش ه باشاد در غیر ایا ورت ر یدن به اهداف با 

 مشاالتی همراا خواهد شد و یا ممان ا ا هی گاا به ن یجه نر د. 
 زایی دارد. حاهم یا  یشوا در ر یدن  به اهداف هشور و  رزمین، همراهی مردم با اهداف آن دیار نقش به

ا و  یروان با او، ر یدن به هر قدر هامل و بی ر ماطقی و  ملیم باشد، عدم همراهی رعی  عیش و دارای تتا 
افراد جامعه ران هم شمممود. های غیر قابل جببسممما باعث زیاناهمداف را برایش مشمممال خواهد هرد و  ه

ا، آ ممایش و خدمات دارند  باید به همان شممال هم،  همانطور هه از حاهمان و  یشمموایان  خود ان ظار امای 
ی، مذهبی و دیای  اش یاری بر اناد. به او در  یشبرد اهداف  در جها ماافع مل 
ی یای از گرف اری در  تاری ی ایران به خ مموصها و مشمماالت افراط و تتری  در اع قادات دیای و مل 

ا ای اندیشممهمبانی زندگی را به صممورت مطلق بر ایه ای همهقرن اخیر، بودا ا مما. عد  ی و عد  ای های مل 
ه هردا ا  ووهش میفق  بمه مبانی دیای توج  ی   توان به این نا ه اشمممارا هرد ههاند. لذا در ضمممرورت و اهم 

ی میعاوان ه ا  البالغه با شمماهاامه بهنهج هتطبیق و مقایسمم این دو  تواند در آشمم یهای مهم  دیای و مل 
ری داشم ه باشد و  عد فاری ایرانیان نقش مؤث  ل  ارتباطی»بر د ایجاد هه از طریق مقایسه این دو اثر ارزشما«  ر

« لمان بودنمس»و « ایرانی بودن»تواناد بین د  ه از افرادی هه نمیتواند  ا  ی باشد به آنشمود، میمی
 های فراوان را بیاباد و یا ببیااد.لقهح

 . شرح و بیان مسئله1ـ1

ا نسمممبا به حاهم در  این  ووهش با رویاردی تحلیلی، با تطبیق و مقایسمممه ووایف زیرد ممم ان و رعی 
ا ایرانی با یای از شممماخص و  ترینب ش تماری ی شممماهاماممه بمه عاوان  یای از نممادهای فرهاگ و هوی 

های این دو تها و تتاودنبال یاف ن و بیان شباهاالبالغه(، بهدیای ا مالم )نهجترین ماابع شمااخ ه شمدا
هه از طرف موال های فراوان در یک موضمموع ممممماثر ارزشممماد، در موضمموع مذهور ا مما. یاف ن شممباها

ا آن موضوع از جابهو حایم واالمقام، فردو می مورد توافق ا ما علی ی  های مممم، عالوا بر بیان اهم 
ات گممذشممم گممان و ... میم  لت د توانممی هم ون در  گرف ن و  اممدآموزی از تمماریخ، ا ممم تممادا از تجربیمم 
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 باشد.« مسلمان بودن»و « ایرانی بودن»نویدب ش ایجاد  لی ارتباطی بین 
ا ووایف زیرد  ان یا  یروان نسبا به  ادشاا ی ه مؤال اصملی  ووهش حاضمر این ا ا هه آیا در مقول

 توان یافا؟البالغه و شاهاامه وجوا شباها و اف راقی میرزشماد نهج یشوا، در دو مابع  ا
 پژوهش: ه. پیشین2ـ1

ا  یرامون موضمموعات   گر ه  به طور مسمم قیم در ارتباط با موضمموع تحقیقی صممورت نگرف ه ا مما ام 
های م  لتی تو ممم  محققان حوزا البالغه  ووهشنزدیمک بمه این مقمالمه، در دو مابع شممماهاامه و نهج

ات، ادبیات و  مممیا ممما انجام گرف ه هه بیال ها و ارتباط با این موضممموع نیسممما. از جمله این  ووهشهی 
ا حاوما از دیدگاا فردو ی )ر  گار، توان به مقاالتی بین رشم همقاالت می (، 5389ای  ون: مشروعی 

دارهای (، هر 5395البالغه )اویسمممی هه ا، های تعلیمی مشممم رن در شممماهاامه فردو مممی و نهجحاما
ا يدگاان از دمديراران و گزركایا ذيريمسئول(، 5397شماهان در شماهاامه فردو می )شیروئی، مدر ی، 

هممای اخالقی و (، آموزا5389ای )ایزدی فرد، همماویممار، حرفههممای اخالق د برمؤل تهيبا تأك علی مماا
و حقوق م قابل  (، حاوما5391های شاهاامه فردو ی )حسیاایی و ایروانی، ماش فرماندهی ش  یا
هاری هاری و ناخویش(، خویش5391لو و موحدی محش، صمممامالبالغمه )گملمردم و زمماممداران در نهج

ته5399آبادی و بسممان شمماهان شمماهاامه )قاییای هریم ب شممی از دیدگاا های مشممروعیا( و برر ممی مؤل 
(، خسرو انوشیروان 5391(، برر ی و تحلیل هتا بزم )غالمی، جوهار، 5398ا مالم )هامیا ، هوروش، 

ن ایران در دورا  ممما مممانیان )جلیلیان و گیالنی،  دنمای »(، ه ا  5396و شممماوفمایی فرهاگ و تمد  ر  خ 
مه، ت مممحی، و تعلیقات: محمود عابدی  هنوشممم « افروزجان ابوالتضمممل یو مممف بن علی مسممم وفی با مقد 

«. جاویدان خرد»(، ه ا  5311) یعیگردآورندا: محمود شمممت« یدانش و خرد فردو ممم»(، ه ا  5368)
د ابن مسممماو هنوشممم  د شممموشممم ری و ت مممحی، بهروز ثروتیان تقی هه با ترجمیاحمد بن محم  ین محم  الد 

(، ه ا  5373باقر  رهام ) هنوشمم «. رانیدر ا یا ممینقد خرد  مم ی: مبانیبا نگاا فردو مم»(، ه ا  5375)
های انوشیروان و هتا بزم»(، ه ا  5386) یتهران یهادو  یمهد  هنوش «. یین خرد خدایران،  مرزمیا»

هید  ووهشمممی به  اند. ولی قبل از این( و ... از این د ممم ه5391مهرانگیز دانش ) هنوشممم «.  اد بزرگمهر
ووایف زیرد  ان و  یروان نسبا به  ادشاهان یا  یشوایان بین ب ش تاری ی  صمورت انح اری به مقایسه

 البالغه نپرداخ ه ا ا.شاهاامه با نهج
 . بحث و بررسی2

ها و ووایف ویوگی»های اج ماعی و  ممیا ممی، ضمممن  بیان  البالغه، در ب شدر شمماهاامه و نهج
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ا و  یروان در « حاهمان و  یشممموایان در برابر زیرد ممم ان و  یروان  آنان گاهی به ووایف زیرد ممم ان، رعی 
ن دارند هه باید از جانش طرفیمقابل حاهم یا  یشممموا اشمممارا شمممدا ا ممما.  ا این دو گروا حقوق م قابلی 

فی شمدا ا ما لذا شممایسمم ه ا ا به بزرگ رعایا شمود. این حقوق از جانش امیرمؤماان ترین حق معر 
ا بیش ری نگریس ه شود.

 
 این موضوع با دق

ع ع ْلوم  م
قُّ َم ع ع ْلُاُ وقم

ْلكم َم ْنع ُزعمم ْحامَام
َُ ع ضم م َع ْعرم عمم ُُ َظم َْ

م
عأ ععَم َم ع لرن

م ع لعیزلَعم قُّ َم ع عَم َم ععیزرن
م علَعم ععع ْلوم  م رم

ععم عزیم
ع عم ّ ً علُدم َم ع َم ع ْ م ام ْلفم ُ عألم

ًَ َمُد َظُدم َعام ُِدم
لم عم جم
عفم عُِدُ ل

م علَعم ُزعلمكُدُ ل
َاُدم ْحاُدم عَُدُدُ ُ َع هن ُِدم ضُدُدم رم لمعیعم ععم ْ م ْتعیُهنم عسُدُدم َم ع لرن ُُ ُل ْ َم ععیزع الن إم
ع ع ْلُوالم  م

الم اُدُدم ععهبم ع ْلُوالم ُُ ُل ْ َم ع عالم ععهَم َمُدم ََُدُدْ م ُدم عبُدم
الن ععزإم َم ععیُدز لرن ععُدم َم ْتع لرن دن

م
ذم عأ ععیُدزإم ع ْلوم  م

یععإم م دن
م
عأ َم ُزع َم ُدن

ع لمعع ْلوم  م عیإم ع م ع ْلامقُّ َم ن َع ُِدم َم ن َع عُِدم ع لُدعِّ اُ ُم َ
ْتعمم ُدم َمُدم عقُدم َم ع ْ ُ ْذعیُهنم

م
عأ
م ْتعلَعم رم عجم َم ع ْعلم ع ْلعم ُ ََلم عم

ْتعمم لم عم َْ م ع  َم ع َعنم م ِم
الم

ع عِفم
عم َّم
ُِ ع َم ع ٌُ َ مم ع ل ن لمكم

ام عبُدم
ُم لم اُدُدم ُنععم لمعع لسُدُدُّ م َْ ع لعن َءم

قم ععزبم ع لیمعَم تم ام لم ذم عغم عإم َم  ءم ع
عم َْ ُعع أْلم َمم

ِم ْتعمم عسُدُدم َم عیزرن
عیَم لمع ع ْلوم  م

امحم ْْ عأم َْ
م
َعأ ععُِدم َم رم عیبم َّم لم

ع ْلكم َلمكم
ْتعُ  م فُدم لم ع ْخ م زم َعز ُدم ْدغم ع ْْلم َُثم

ِم ع َم ع ْوحم
ع ْلجم ُ ََلم عم ْتعمم رم ِم عام عَم عُلعِفم

ع عیُد لُدعِّ الم ععم ُفوسم ُ ع ل ُّ لُدم َم ْتع َُثم ِم ع َم َُمع كُدم َْ ع أْلم تم
لُدم ِِّ َُ ع َم یع وم م َُِدْ عبُدم

َُّدم م عُدُ
ععُدم نم
ع لسُدُدُّ ُدم َاُّ اُدم ْتعَُدم ُدم عُُتِم

َم ع نم
عیع َظم ُ علمعم َم ْو عسُدُدْ م عميم َظم علمعم

عالم َم ع ُِدِّ م َُ ع قل َم عع ْعَُظعميم َم ع َم رم ُحع شُدُدْ ع أْلم عم ُّ َم ع َم ْبرم ُحع
ع أْلم لُّ ام

عَُدم كم َلُدم
ُِ ُدم ععم ٍ عُععُدم م َُِدم ععبُدم ُُ

ع ام
لمعَم عم َدم ععم ام ع ْلعم ْ عم َم ُزع ْحامَام

َُ ع م َُتع هن عیععم عِفم َُصحم
َل ن م عبم ُْ ععُك َم ع ٌم

َُ َ عم ع ل ن ْسنم
َُ ع َم ع لمكم

عیلمعذم  (.256. )خطبه زم
ن حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر ا ممما، حق یتر ان حقوق الهی، بزرگیو در م

ا و یداری  یرا عامل  اواجبی هه خدای  مممبحان، بر هر دو گروا الزم شممممرد، و آن  وند مل 
ت د شمممود جز آن هه زمامداران اصمممالح ا اصمممالح نمییمن قرار داد.  ا رعیرهبر، و عز 

ا. و آنگاا هه مردم حق رهبری یشوند جز با در  ااری رعگردند، و زمامداران اصمالح نمی
ت  ن یهای دااابد، و ر یمرا اداء هاامد، و زمماممدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جمامعمه عز 

ا  دار و نشمانهی د دار گردد،  ا روزگار اصالح شود و ی ا امبریهای عدالا بر قرار، و  ا 
ا اگر مردم بر و  مییش مأیدوار و دشممممن در آرزوهایممردم در تمداوم حاومما ام گردد. ام 

های رود، نشانهن مییا  م م هاد، وحدت هلمه از بیا زمامدار بر رعیرا شموند، یحاوما  
ا  ن فراوان مییرنگ بازی در دی م م آشماار، و ن م روك،  امبریگردد، و راا گس ردا  ا 

 ااه حق  یهای دل فراوان شممود. مردم از امارییل، و بین تعطیهوا  ر مم ی فراوان، احاام د
ابد، احسممما  نگرانی یا بماطمل خطرنماهی در جمامعه رواج مییمشمممود، بزرگی فراموش می

ان تر الهی بر بادگیشممموند، و هاان خوار، و بدان قدرتماد میین هاامد  ا در آن زماننمی
ااری او همید، و نیحا هایگر را ن ممیادیبزرگ و دردناك خواهد بود.  ا بر شمما ما هه 
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 (.553: 5379د. )دش ی، یینما
نگارندگان، در ادامه بحث به ووایف زیرد م ان نسبا به  یشوا و حاهم از قبیل: خدما، فرمانبرداری 

« هاایس هنب»اند و در ب ش اشارا هردا« هابایس ه»وفاداری نسمبا به  ادشاا، و نیز رازداری تحا عاوان و 
بمه موارد:  مممر ی ی از  مادشممماا و عمدم اطماعا از او، عدم فرار از میدان جاگ، عدم افراط در اطاعا و 

 اند.البالغه(،  رداخ هتقد    ادشاهان در دو مابع )ب ش تاری ی شاهاامه و نهج
 ها(. وظایف زیردستان و پیروان نسبت به پیشوا یا حاکم )بایسته1ـ2 

ا، از جانش خدا و با تشم یص حایمان و ا. او ا هدر دیدگاا دیای حق حاوما،  یشموایی و حاهمی 
ا(، لذا  ا(، تاها مالک آن نیز هسممما )توحید در مالای  هه تاها خالق هل هسممم ی ا ممما )توحید در خالقی 
ف در آن را دارد ) توحید در والیا( و تاها او مما هه برای هدایا، ادارا، تدبیر و  فق  او حق  والیا و ت ممر 

ا(. خداوند  حایم رورش هسم ی ت میم می زدنیش  ، هس ی را با نظم و ترتیش مثالگیرد) توحید در ربوبی 
ان هایش هدایا هل م لوقات از جمله انسممان را فروگذار ابعاد، رها ناردا ا مما و باا بر حاما  بی هدر هم

ه به نیازهای بشممر می داند هه  ه به صممالح او مما و  ه هسممی ناردا ا مما. لذا فق  او مما هه با توج 
 ند.تواند بشر را به  ر مازل مق ود بر امی

ع...  َم ع ُ َلم َْ
م
عأ ُ ُزعیعُثعی هن ََلم م ُ عحم عم  (. 525: 6... )قرآن،  جْ

گاه ر ا ا هه ر الا خو  (.553: 5373ش را هجا قرار دهد. )ماارم، یخداوند آ
ص میاز  ویی دیگر به انسان د  ور می    هاد  یروی هااد.دهد هه عالوا بر او از آنانی هه مش  

عیُد
م
عَعأ ُ و عیَع لنایم عآمم ِنم

م
ِیأ

م
عأ َم ع م عیُعو ع هن َ م

ُ
عأ َم ع ولم َُدُدُ عِفعُعو ع لرن َُتْ َْ َم َدم ع ٌْ إم

ععم ُْ ْ ُك عمم ْمرم
عع أْلم َُهعشم ُردُّ ٍءععم

ع لْع َم ع م َهن عبم
ٌم ُ و ْؤمم َُ ع ْ َُتْ

ُِ ع ٌْ عإم ولم
َُ ع لرن َم ع م ع هن

عیإم م عخم عذلمكم رم ع ْْلخم عْومم َی 
ْ
أ َم ُنع سم َْ

م
عأ َم  (.19: 5قرآن، )اًلعیع

و اولو  امبر خداید  ید خدا را! و اطاعا هاید! اطاعا هایماممان آوردایا ای هسمممانی همه
 امبرید، آن را به خدا و  یزی نزاع داشممم ی[ را! و هر گاا در  امبریای  یاألمر ]اوصممم

برای  ن )هار(ید! ایمان دار یز اید( اگر به خدا و روز ر ممم اخید )و از آنها داوری بطلبیبمازگردان
 (.87اوتر ا ا. )ماارم: یانش نیو  اشما به ر، و عاقبا 

عالع...  م ع هن ٌن عیإم عُیعغم َن َم ْوٍمع قم عیعمَعبم عُیعغم ُْ ِم ْنُفسم
م
أ  (.55: 53... )قرآن، َ عمَعبم

دهد مگر آناه آنان آن ه را در خودشممان ر نمییید قوم )و مل  ی( را تایخداوند  ممرنوشمما ه
 (.211ر دهاد. )ماارم: ییا ا تا

لمذا در تعمالیم دیای همراهی مردم و  یروان، یای از شمممروط الزم و بسمممیار مهم برای امور مربوط به 
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 خودشان ا ا. 
ا خود را از دو مابع دریافا می هاد: یای خداوند و دیگری مردم. در  در ا مممالم حاوما مشمممروعی 

ا الهی ا ممما، اما میزان و معیار آن مر  دم هسممم اد. )هامیا ، واقع از دیدگاا ا مممالمی مالن مشمممروعی 
5398 :27.) 

البالغه حقوقی را برای ها در نهجها و حاماها، نامهنیز طی خطبه  در این را مم ا حضممرت علی
ا و زیرد م ان نسبا به  یشوایشان برشمردا ا ا و به  ایبادی این حقوق برای نیل به مجد، عظما  رعی 

 اند هه در ادامه به آن  رداخ ه شدا ا ا.و  ربلادی فردی و اج ماعی توصیه نمودا
ن ی مردم را  اگ زیریرا مر شاهاامه نیز،  ررنگ ا ا. فردو ی تودانقش زیرد م ان و مردم در  م

مردم عادی در روند رویدادهای  .فشممماردداند و تا  ایان اثر خود، بر آن  ای میحاومما و شمممهریماری می
شمماهاامه نقشممی اناارنا ذیر دارند و حقیقا این ا مما هه قهرمانان را مم ین حما ممه، همیااناد. ما هی 

هترازووارگی تار  هی ایاان هه  ماگینیخ باعث شمدا هه هت  تر ان هه  بکی درباریتر ا ما فرو نشیاد و هت 
ارهاشان را نمی افزبودند، صاع گران ایران جاگا ما باال بیاید. به را م ی اگر جاگیان گماام ایران نمی

 آوردند، شممماهانمیوران و بازرگانان ایرانی، آروقه برایشمممان فراهم ن ممماخ اد، دهقانان، دامداران،  یشمممه
توانسمم اد در  مم یز با دشممماان این  ممرزمین  یروزی فرا اگ آورند؟ مردم و ممرداران و  هلوانان هی می

   اند. عادی  و  انبوهی و گماامی خویش را خوردا اند و گرنه  مماگیای بار تاریخ را ایاان بر  شمما داشمم ه
 (. 5392) فوالدی و اورعی، 

ها و قشممرهای م عددی انسمان ها بر حسمش  یشمه و هارشمان به گروادر جامعه ا ماطیری شماهاامه، 
وران، هارگران، اند و شمممامل: برزگران،  یشمممهاند هه قشمممر زیرد ممم ان و مردم از آن جملهتقسمممیم شمممدا

ای شمهروندان، رو  ائیان و مزدوران هس اد هه تا حد معیای در امور هشوری  هم دارند. شاا از هر  یشه
گمارد. مثال به عاوان  ممپاهی و لشممگری یا جاگی و یا به  ممما هارداری، و به هار می تعدادی را ان  ا 

گری ) ر مم ادا و  ر مم ار و یا به شممال بادگی، خربادگی،  و انی و ا ممپداری(. تاها به خوالیگری، خدما
 (. 51: 5385هاگام شورش و قیام ا ا هه مردم می تواناد نقش  یا ی داش ه باشاد) ر  گار، 

ین به اع قاد فردو می ر م گاری آدمی یا همان فرا ایزدی در اثر خویشااری یا وویته شاا ی هم ا
ا نیروی هیهانی و ایزدی هه در اثر خویشبمه د ممما می هاری )وویته شممماا مممی( مردم حاصمممل آید. فر 

 ود وشماد می این ووایف طبقه و قوم خود عمل هاد فراشمود، یعای اگر هسمی به ووایف خود و هممی
 (.232: 5399ر د. ) قاییای هریم آبادی و بسان، به  عادت می
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در ب ش تاری ی شماهاامه،  ادشماهان در  م اان خود به ووایف زیرد م ان در مقابل  ادشاا اشارا 
هاامد. این وومایف ممذهور شممماممل: خمدما و فرمانبرداری، رازداری، بیان  ممم اان نیک و دوری از می

 اردن از میدان جاگ و ... ا ا. بدگویی حاهم، وفاداری، فرار ن
 . خدمت، فرمانبرداری و وفاداری1ـ1ـ2

ها برای نظام  یا ی این ا ا هه مردم از فرمان حاهم، اطاعا ناااد.  یروی و اطاعا، یای از آفا
ا در قبال شمهریار دارد. برای این هه حاوما  ابرجا باشد و با اق دار از خود  از جمله ووایتی ا ما هه رعی 

هاد، باید د مم وراتش بر زمین نماند. اگر شممهریار  دادگر، فرمانی بدهد و زیرد مم ان، اطاعا ناااد،  دفاع
خود را در رنج و  مم  ی می اندازند  زیرا حام شممهریار، بر ا مما  عدل و داد ا مما و در صممورت  یروی 

ا می باشمممد، رعایا نمی گردد و بیداد، رواج می یابد : 1833. ) عزیزی، ناردن، دادی هه نگه دارندا رعی 
133 .) 

خواندا به اطاعا مح  از او فرا  ان حضمممرت علییالبالغه نیز  مممرلشمممار در نامه  اجاهم نهج
از اطاعا مح  همان تالش برای ر ممیدن به حق و صممالح  اند. بدیهی ا مما هه ماظور امامشممدا

 خداوند ا ا.
ع عع م

لم عیعَم ََُدم ع لُِدن ُُ ععزُك وم َْ ْنعدم َم و ع ْ ُكاُدُدُ َم ع الن
م
عأ ععهَم و عِفم

ُِ رِّ عُتفم عالم ععَم رم تم َّم و ع ْلغم وضُدُدُ خُ
عتم ٌْ
م
عأ َم ٍ ع الم صُدُدم

ع سُدُدْ م م
ع م ْ عَلم ْاَُتْ

م
عأ ٌْ إم

ععم ع ْلامقِّ عیإم م ععَُّو ع م ْ عَلم لمكم
عذم
م عیعلَعم

م علَعم ٌم ْ وم
م
عأ ع  َم

م
ْ ُكععُكْنعأ عمم ان وم َْ ع   م

ن عِمم ُُ َظم َْ
ُ
عأ ن
ُ
عَّ ُْ

ع ُزع ْلُعُ وبُدم ععزلُدم عالم عیعَم ْ عم َم ُعع ععیجم عیعم َعُحْخاُدُدم َععزِم عمم ُْ ُك ْنُفسُدُدم
م
ْنعأ عمم وُُهْ

ُِ َْ عأم َم ع ُْ ُك رم ضم مم
ُ
ْنعأ  عمم

ام ُاَ ع م خُ
عْیعفم ُُ لم

ُمع الم ع لسن َم ع ُُكْ ْمرم
م
عأ زم عبم

ُ  (.11البالغه، نامه . )نهج هن
د، و در انجام آن ه ی ی هاید از فرمان من  مممر یو اطماعا من بر شمممما الزم ا ممما، و نبا

ری داید، حال اگر شممما  ایه حق تالش هادن بید، و برای ر ممیصممالح ا مما  ممسمم ی ورز 
داد، و  تر خواهمین افراد نزد من انسمان هج رف ار ا ا، هه او را به    ی هید، خوارتر یناا

افا یهای ضممروری را از فرماندهان ان در د راا فراری ن واهد داشمما،  ا د مم ورالعملیه
د، با یهاد، اطاعا هامیداشمم ه، و از فرماندهان خود در آن ه هه خدا امور شممما را اصممالح 

 (.163: 5379درود. )دش ی، 
همام از بدعهدی و عدم یاریش تو ممم  مردم زمان خویش گله ماد ا ممما.  را هه  گاهی این امام

ام جور را بهمی  دنبال خواهد داشا.داند عدم یاری حق، تسل   باطل و حا 
 اند:در ناوهش عدم اطاعا خود به عاوان حاهم عادل فرمودا امام
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ع
م
ْرقمعُیعأ َع ْلفم ععزِم َم

عع لن ٌم عإم
َم ع ْ
ُ
عُخْرْ ْبَُتْ وحم

َُ ع ٌْ عإم َم ع َُتْ
عُخضُدُدْ ْلَُتْ ْْمم

ُ
عأ ٌْ ْبعإم عُتجم

ْ ْوُتعَلم َم ذم عدم عإم َم ْعع ِم
َُ ع ْ ْرُتعَلم مم

م
ذم عأ إم

َقنع عُمشُدُدم عإم م ْئَُتْ جم
ُ
عأ ٌْ عإم َم ع ْ َُتْ عم

ِم ٍَمع مم عإم
م َُسعلَعم ع ل ن عم َّم ععز ْج م َُتْ اُدُدْ عع-امكم َعلمغم بم

م
عأ ع عالم عیم َم َع عمم عُُكْ م ِم ع

ٌم ُرَ َظم عْ  م ُُكْ رم اُدُدْ
ع َءم ْنعجُدم ئم

علم م وم هن
ععم ُْ ُك علم لن ع لُداُّ َم

م
عأ مْوتم َْ ع  ُْ ُك َم ِّ ع

م علَعم َدم ُِدم ع ْلجم
عویَم ععمم

علم عیَم تم
ْ
عأ عیلمععّنِّ نن قم رِّ عفم عع م ععّنم ع م عَم ُْ ُك  م

ع ُُكْعغم عبم
َم ٍَلع عقم ُْ ُك َعلمُصْاام م

ام
م
عأ عُیعَم ثم

ِم  (.581البالغه، خطبه . )نهجٍیعع
د، و هر زمان شمممما را دعوت هردم  ا مممخ یان دادم اطاعا ناردای مردمی هه هر گاا فرم

د، و در هاگامه جاگ  مسا یروهودگی فرو مییدهم در بد، هر گاا شمما را مهلا میینداد
د، اگر مردم اطراف امام خود جمع شموند طعاه زدا، و اگر شمما را برای حل مشالی یو ناتوان

د  را ی زی هسیروزی ما ظر  ه  یرا، برای   د.  در مباد دشماان شمایزنب واناد  رباز می
ا هسمم یا در ان ظار مرگ ید آیهابرای گرف ن حق خود جهاد نمی اگر  د به خدا  مموگاد،یا رل 

ی خواهد اف اد، در حالی ین من و شممما جدایب -د یهه ح ما خواهد ر مم -مرگ من فرا ر ممد 
: 5379دا بود. )دشمم ی، یفاای با شممما ناراحا، و حضممورتان برای من بییهه من از هماشمم

353.) 
هم این طی خطبه بیسمما و هت م، این بی اع اایی به د مم ورات خویش را به مثابه اندوهی  امام

 اند.داند هه ها ه ها ه تو   مردمی بدعهد به او نوشاندامی
ع ْل م عقم ْ

ُ
ْ ْ ُتم ْععمم علم ُدم ُ ع هن ُُ ُك لم ََُدم ععقُدم

عیعقم ْعحم
عصُدُدُدم امْ َُتْ

عَُدُدم َم ع ًَ ععیاُد عیغم عجم َم ع ًَ عَظُد ُ َُّونم
َْ ع لعرن بم عُاغُدم َم ع ًَ ََُدُدُد ْنفُدم

م
عأ َمم

َُّدم ِْ  ن
ع
م علَعم ْ

ُ
ْعْ ْعسم

م
ععأ

ْ
أ ْاععیىحم َْلعم عیبم ٌم

ْاالم ع ْلخم َم ع ٌم  (.27البالغه، خطبه . )نهجَ
ام از خشم شما ماالمال ا ا اهیخدا شمما را باشمد هه دل من از د ما شما  ر خون، و  

ا  ذد، یهای غم و اندوا را، جرعه جرعه به من نوشمماندها ممه ری، رأی و یو با نافرمانی و رل 
 (.77: 5379د. )دش ی، یر مرا تباا هردیتدب

البالغه  ممه نشممانه برای مردم  مم ماار بر شمممردا و هم این در ریل حاما  ممی ممد و  اجاهم نهج
 فرمودا ا ا: 

ٍَتع مُدم الم َم ع ُِ الم عثم َلم
جُدم ع لرِّ نم عمم م ََلم

َظُدن عیِلم مْعاُدُدم
َْ َ ُزعبُدم

ْوقُدم ْنععم عمم ُ ععیُدزَْظَلم عمم عَم ام لم َْلغم ُزعبُدم
ععزْنعُدَاُدم عیَم ْومم ُرع ْل م َ م

َظُدم
ع َّم لم  (.311البالغه، حاما . )نهجز لَظن

 ان رد یمردم  م ماار را  مه نشمان ا ما: با  رهشی به ما فوق خود   م روا دارد، و به ز 
 (.753دهد. )دش ی: اری مییهاد، و   مااران را رگی   م مییخود با زور و  

ار، یح  :ادینماها معرفی میاش تو   آنیان را عدم اجرای فرامیشاسا هوفای ازعلل یدر هر 
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عی نِّ
م
ْدُتعأ دم وم

علُدُدم َلم
جُدُدم نُدُدم
ع لُدْ َتم بُدن وُلعحم عَُدُدُ ُدُ َم ع َلم

فُدُدم وُمع أْلمُِدْ لُدُ عَُدُدُ َلم جُدُدم عحم
عالم َم ع َلم

جُدم ع لُدُدرِّ َهم اُدُدم شُدُدُدْ
م
ععَعأ ْ عَلم َم ع ُُكْ حم

م
عأ ْ َلم

ع عُدم ْعرم
عمم ُْ ْعُك رم

َْ ععزأم ْل م عقم ْ
ُ
ْ ْ ُتم ْععمم علم ُدم ُ ع هن ُُ ُك لم َم َ عقُدم ًَ مُد عم ْتعَُدُدُدم اُدم َْ م

م
عأ َم ع ًَ مُد عم ْتعاُدم رن عجم م ع هن ععَم

عیعقم امْ َُتْ
عَُدُدم َم ع ًَ اُد

ع ْعحم
ععیصُدُدم عیغم ُ َُّونم

َْ رن عجم َم ع ًَ ععَظُد
م علَعم ْ

ُ
ْعْ ْعسُدُدم

م
عأ َم ع ًَ ََُدُد ْنفم

م
عأ َمم

َُّدم ِْ ع ل ن بم ععُاغُدم
ْ
أ ععیىحم اُدُدْ َْلعم عیبم َن َم ع ٌم

ْاالم ع ْلخم َم ع ٌم َ
ع ْععقُدم علم ُدم ْتعُقرم عیَلُدم بم

م
عأ ع ْبنم ٌن عإم

عع   ع  َُدم
م
ْ عأ ع ُدم َم ع ُ ُُهْ

م
عأ م ن عهم ِم ْر

َْلام ُزعبُدم
علُدم َْلم َم ع

ْنعالم كم
علم َم ع َل  جُدم

عَُدُدُ جُدُ   ٍبعحم َلُدم
ُِدم
ع ُمععم ْقعم

م
عأ َم ع ًَ رم َُدُد َعمم م

عُِدم عُّ شُدُدم
م
عأ ْ ُهْنُ عیمم ّنِّ عمم

ًَ َم َعمم م ععِم ُتععم ضُدُدْ م ْععِنم عیلم م رم
شُدُدْ ْغُتع ْلعم لم َعبم عمم َم َع عیِم ام

م
َعأ ع م َم ع ْعُتعنم حن ْععذم َعذم عقم

ع ع لسِّ ِّ
م علَعم عیم

ْ
أ عحم ْنعالم كم

علم َم ععیع مْ عالم َُلعیَم  (.27. )خطبه ِم
ن ینشممهای شممما به عرو ممان  رداان نامرد ای هودك صممت ان بی خرد هه عقلیای مرد نما

ی یشااخ م. شاا ادم و هرگز نمییدشباها دارد.  قدر دو ا داش م هه شما را هرگز نمی
د. بار  ر انجام آن شمانی حاصلی نداشا، و اندوهی غمیهه جز  ش -به خدا   وگاد -شما 

ام از خشم شما ماالمال ا ا اهیخدا شمما را باشمد هه دل من از د ما شما  ر خون، و  
ا  ذیهای غم و اندوا را، جرعه جرعه به من نوشمماندها ممه ری، رأی و ید، و با نافرمانی و رل 

مردی  د  سمممر ابی طالشیبی ترد»ش در حق من گتا: یآنجا هه قر د، تا یر مرا تباا هردیتمدب
های ای از آنها تجربهیا یخدا  درشمممان را مزد دهد، آ« ر ا ممما ولی دانش نظامی نداردیدل

ا  ممال سممیرد هاوز بیشممی بگیاار توانسمما از من  یا در  یجاگی  مم ا و دشمموار مرا دارد 
ا در هه از شم ا  ال گذش هدان نبرد حاضمر بودم، هم اهاون ینداشم م، هه در م غ، یام. ام 

 (77: 5379ی ن واهد داشا. )دش ی، یآن ها هه فرمانش را اجرا ناااد، رأ
 لف های م فردو می حایم نیز در ضممن بیان  وقایع  ب ش  تاری ی شاهاامه، از قول   ادشاهان دورا

 هاد.  ها، به لزوم این امر اشارا می یمانان  آنو مردم و هم
، بعد از مرگ دارا به هشمورهای م  لف و افراد نامدار و مه ران نامه نوشا و در م ن نامه، «را مااد»

ا دارا شاا  وعدا ب شش مال، ثروت و بردا به هسانی هه حاضر به خدما و فرمانبرداری  با اشمارا به وصی 
و رنج  ابی به گاج از درداز او هسممم اد را داد و از بقیه هم خوا ممما هه علیه او قیام ناااد تا عالوا بر د ممم ی

 هم بدور باشاد. هم این طی نامه ای به  ادشاا هاد) هید( وی را  به فرمانبرداری از خود فراخواند.
 ز ممن بمدرا و بممردا و تماج و تم ما  مو خمواهمیمد همز  مرخ یمابمیمد ب ا

 نمگمسملمممبمامموشمم همز انمدرز او   مممر از درد دارا ممما روشمممن دلمم
 درم یممممابد و ارج و تم ما و هملماا همممر آنمماما همه آیممد بدین بارگاا

 نمگمردد گمریمزان ز  میمممان خویش  ممو خمواهمد هه باشد به ایوان خویش
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 و زآن  ما نمبمیماد هسی درد و رنج بمیمابمامد  میمزی هه خمواهد ز گمامج
 (328: 1813)فردو ی،                                                                                                     

 ی  مادشمما را بمدیممدفممر م ممادا  مو نمامممه بمر همیمد همامدی ر میمد
 بممه نمیمامی بمر خویش باشاخ ش فممراوانممش بمسم مود و بمامواخم مش

 oزممممانی نمگمردم ز  میممممان اوی بممدو گمتما شممممادم بمه فرمان اوی
 (25: 5385)فردو ی،                                                                                          

فرار هرد و به ماطقه اصمط ر ر ید به « اردوان»بعد از ایااه به همراا گلاار ماهروی از هاخ « اردشمیر»
آوری بازماندگان بابک شماا و  ما مانیان  رداخا و برایشمان   ن گتا و از نواد خود هه از ا تادیار جمع

 بود   ن گتا: 
 oزند و از رایز شمممشمیمر زن ممر  oهممرانماا همه بمود انمدر آن انمجمن
 oهمممه راز دل بمازگمتم مامد را ا o ممو آواز بمشمامیمد بمر  ممای خما ا

 oبممه دیمدار و  مهر تو گش یم شاد oنوادهممه همرهما همه همسم میم بابک
 oبمبمامدیمم همیمن را همر بر میان oو دیمگمر هممه همسم میمم  ما مانمیان

 oغمم و شمادمانی به هم بیش تسا oتسا تممن و جمان مما  مربمسمر  یش
 o ممزد بمر تمو شماهمی و گاداوری oبه دو گموهمر از همرهمسمی بمرتمممری
 oبممه تمیمغ آ  دریا همه خون هایم oبه فممرممان تمو همموا همامممون هایم

 (518: 5385)فردو ی،                                                                                                         
 بر ت ا  ادشاهی نشسا به حاضران گتا:« شاا یروز»بعد از مرگ « بالش»وق ی 

 نمشمامامدما مبماموشد همه تما رای م به گمیم می هر آنماا هه نیمای هماد
 مواهد هممی شاا خود را همالمه خمهم هممر آنماا همجما باشد او بمد گال

 رد از خونش افسر هاممذیممپمممو نم  ادش توانگر هامم مسم میمن به  منم
 د بمر مما یمامی زیمرد اممالممماممب  ر اه همه زیمن لشار درمممرآنمگمه

 یخ و شاخش ز بن بمرهامممه بممممه رد بممیمدادگممر بمشمامامممممممدل م
 می همو بمود  مار ماممسمموا همویمبم مسم ماخ بما  ممادشماماشمیمد گممبممم
 میمد از زهمر تمریمان بهرممویمجمممم زهرر ا و گه  ایمماا زهممه او گممه

 رویمیش ت  ش مگر تازاممو  ممشمم جویاودی شاامو خوشمی تمم مممیمز گ
 وان به بیداد و دادآفمرینممی خمممممه اا  وزش گزینمشم آورد مشمو خمم م

 (35: 5386)فردو ی،                                                                                                       
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مام  مر!مشمه  مید بمه انمدیمد بمایم مینمپم ممن  گمتما همز خمسمرو  دادگری ر
گمممر مما زمم  ممون شمبمانسا و ما گو پادهمجما   ممن، او  مپمهمر  بملامد!یور
 مدن از رای و  میممان اوی!یم مینمه  م د گممذش ن ز فرممممممان  اویینمشمما

  ممو داد  زمممانممه بم ممواهمیممم داد! به شمادیمش بماید همه بماشمیمم شماد
 (582م583: 5386)فردو ی،                                                                                                    

از بر و فر   «شاگل» ادشاا هاد رفا. « شاگل»به نزد « برزو»ای به نام در هیبا فر  ادا« شماابهرام»
ر بز ای  را آزمایش هاد. وزیر نیز به او وعدا حامرانی ماطقهاو به شمک اف اد و از وزیرش خوا ا هه او 

در  ا خ « شماابهرام»و  ر ثمر را داد و از او خوا ما هه در هاد بماند و صماحش گاج و قدرت فراوان شمود. 
 وزیر  این گتا:

 oمممرا در دو هممشممور مماممن روی زرد oگوی مردبه فمرجمام گمتما ای  م من
 oگممر از نمیمسم می  مامد بماشمم به رنج oایمران نمپمیم مم به گاجمممن از شمماا 

 oهممممممممممان گمردش راا و آیمیمن ما oجممزیمن بماشمممد آرایممش دیممممن ما
 oبممه بمرخما م ممن گمم هاد راا خویش oهممرانماما هه  ی د  ر از شاا خویش

 oک بمر مما هممممی بمگمذردبممد و نمیم oفممزونمی نمجمسما آنمک بمودش خرد
 oهه  مشما زممانه بمدو بممود را مممما oخممداوند تممماج آفمریمدون همجمما ما

 oجممهممانمممدار همیم مسمرو و همیمقمباد oهممجممما آن بممزرگمممان خممسممرونواد
 oجمموان جممهممانممجموی خممممودهام را oدگمممر آنممممک دانممی تمو بممهممرام را
 oبمممه ممممردی  ممممرآرد جهان بر  رم oاگممممر مممن ز فمممرممممان او بممگذرم
 oبممه ایممران همشمد خمان جمادو م ان oنمممممماند بمممر و بممموم هماممدو م ان

 oبمبمیماممد مممممرا شمممممماا  میمروزگر oهمممممان بمه همه ممن بماز گمردم به در
 (311: 1833)فردو ی،                                                                                                          

یان ب« ماخ»از قول  یر جهان دیدا خرا ممانی « هرمز»فردو ممی حایم در اب دای رهر وقایع  ادشمماهی 
 شسا گتا:در روزی هه بر ت ا  ادشاهی ن« هرمز»هاد هه می

  ایم ما می درهم میمپمر بموزو    او خشاود شد را  یماا از تموشمم 
 (568: 5386)فردو ی،                                                                                                              

ا شیتو را گرامیبوزرجمهر وزیر انوشمیروان مع قد ا ما هه: اگر  ادشاا  ر داشا  ررو نشو  را هه دل نر 
ی هوا فرمان او را  مبک بشمارد ما آن هوا را وقی، و تر مد و به آتش نزدیک نمیاز آتش می شمود. اگر ح  

 خوانیمعقل میبی
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امد دل  نمر مم مش بممز آتممهم ش هردن دلیرمیمراممو بما گممشممم  شیرمر 
كیمرا خموانمیمش خممدل  بمكاْنش دارد مرمممموا فممماگر ه ار  م و مازش تر

 (583: 5386)فردو ی،                                                                                                              
هایی از شمماهاامه بر اطاعا بی قید و بی  ون و  را تو مم  زیرد مم ان از شمماا توصممیه شممدا در ب ش

ا خشمماود باشممد  را هه  ا مما. لذا اگر  ادشمماا ماناد  هوا  آتش بود، خدم گزار باید از زندگی در این وضممعی 
و  گاهی از شیرب ش ا ما. آتش اگر هاگام  خشمم  موزانادا باشمد، هاگام شمادمانی دارای نور و روشمای

شود.هار   ادشاا ماناد دریا ا و ماا به فرمان  شموی و گاهی زهر  هشمادا ن یبا میماد میعسمل او بهرا
 هاد و دیگری مروارید.  رخد. یای از دریا ریگ برداشا میاو در آ مان می

 ،ابمد از  مرخ مااممرمان  او تممبه ف اامار  شممود هممما بمیردار  در ممبه هم
ر  مدگم مگ دارد به همفمیی ر ماممیا میدر ز   مدفمان صمیمد ممابمممیر در

 (258: 5386)فردو ی،                                                                                                       
 رازداری . 2ـ1ـ2

در ب شمممی از حاما  رمؤماانیامرازداری در زنمدگی فردی و اج مماعی بمه قمدری مهم ا ممما هه 
 اند: ه نمودایاه خردماد را به صادوق راز تشبیششم،  

ع هم رِّ َم عُصْ ُعَُقع َقم م ْعُحع ْلعم  (.6البالغه، حاما ... )نهج صم
 (.621: 5379اه خردماد صادوق راز او ا )دش ی، ی 

 اند:ایشان در ضرورت راز داری فرمودا
ع تم
ام ُهعَكم رن َم ع م

َتم ِم ْنع عمم ع ْلخم ععهیم عیبم م  (.562البالغه، حاما . )نهجهم
 (.661: 5379ار آن در د ا او ا. )دش ی، یآن ها هه راز خود را  اهان دارد، اخ 

 ن رهر شدا ا ا:یا ا رار و بازگو ناردن آن ها در نزد هر ها، از قول ایشان  ایدر اهم
ع ُْ ْ ُك ُجٍ عمم عحم  ن

ُِ ع م ْخربم
ُ
عأ ٌْ
م
ْئُتعأ ْوعشُدم

علم م ع هن ععَم م عجم َم ع زم جم ْولم
عمم َم ع زم جم رم

خْ مم عیبم
م
َُفعأ خم

م
ْنعأ كم

علم َم ْلُتع عم فم علم زم ام
ْ
أ عشم
م
عع ٌْ

ع ْكُفُرَ عِفم
ععَم م ع هن ولم

َُدُدُ رم ععبم نِّ عإم َم ع
الم
م
ععأ عیُدُمْفضُدُدم َصُدُدن ع ْلخُدم عإم م ْ ععززم ن ُزعیِمم عمم ُدْ كم لُدم

ُنعذم  البالغممه،. )نهجْؤمم

 (.571خطبه 
ان هارش، و از تمام شئون یهدام شمما را از آغاز و  اتوانم هر  موگاد به خدا، اگر ب واهم می

ا از آن می گاا  ممازم، ام  هافر  اگونه خبرها نسممبا به ر ممول خدایتر ممم هه با ازندگی، آ
گاا باشیشو  پارم. اان خود مییاران راز دار و مورد اطمین ا رار گرانبها را به ید هه من اید، آ

 .(335: 5379)دش ی، 
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ق  اند:روزی در هارها را معلول رازداری برشمرداین،  یموالی م  
َلمع جم إم ْ ُمعبم

ع ْلام َم ع ْ مم
َْلام ُرعبم

فم ععز لَظن
ْ
أ ععی لرن

ْ
أ ع لرن ععیَم صم

حْ عبم م عیم رم حم
َْ  (.58 البالغه، حاما. )نهجع أْلم

، به یحشه صیشه، و اندی، اندیری صمحیشمی در به هار گیشمی، و دور اندیروزی در دوراندی 
 (.631: 5379ش ی، راز داری ا ا. )د

 اند:ان و خوارج  گمراا فرمودایدر  رزنش هوف حضرت علی
ع قم عثم
ٌُ ْخوم  عإم

عالم َم ع عم ءم ع ل ِّ ْ عم َم ْعٍقع رم ُحعصم َْ
م
عأ الم ععزعم َءم جم

ع لنن ْ عم  (521البالغه، خطبه )نهج َم
ی برای راز یی هسمم ینه آزاد مردان را مم گو اری دد به هاگام فراخواندن و نه برادران مطمئا 

 (.239: 5379د. )دش ی، یهس 
ا عدم رازاداری و   ن  اند: گت ن نابجا فرموداو در مذم 

ع ُمعِفم
الم عع ْلكم عِفم

ْرتم عصُدُدم زم عبم
َّْتم لن كم َم ذم ع إم

ععم زم عبم ْ
َلن كم َم م ع ْ َعَلم عمم كم َقُدم

ثُدم ععَم زم َقم
ثم ، حاما البالغه. )نهجَم

385.) 
، تو در باد آنی،  ا زبانا را  ممم ن در بامد تو ممما، تما آن را نگت ه باشمممی، و  ون گت ی

ا یرا  ه بسممما  ممم ای هه نعم ی را طرد یداری، ز نگهدار  ااناه طال و نقرا خود را نگه می
 (723: 5379نعم ی را جلش هرد. )دش ی، 

اه بر بعد از ایا« اردشیر»و نوا « شما ور شاا» سمر « اورمزد»خوانیم هه در فرازهایی از شماهاامه نیز می
آنان  های او برت ا  ادشماهی نشسا، خردمادان و افراد جهان دیدا و بزرگان هشورش را در مقابل نیای

مل را عوار  ناشممی از این عبر رازداری نسممبا به هم و گت ار نیاو و عدم بدگویی  ادشمماا توصممیه هردا و 
 گوشزد می هاد.  

 oنم مواهمم همه بمی ممن بممود رازتمممان oبمه نمیمامی همامم ویموا همممبمازتان
 (133: 1833)فردو ی،                                                                                                           

 o مممو جممایمی  م من رانمد از  مادشما oخمممردممامممممد بممممما مممردم  ار ا
 oهممه گمتم مار نممیممامممو نمگردد ههن oهممممه  م م مه بماید هه رانمد   ن
 oوگممر بممد  مرایمد نممگممر نمشماموی oنمبممایممد هممه گممویمی جز از نیاوی

 oهممممممان بمشمامود گمموش آواز تمممو oتممممموبمبمیماممد دل  مادشممممما راز 
 oهممه دیمموار دارد بممه گممتم ممار گوش oگوی  ا خ نیوش مه گمتا آن   ن

 (132: 1833)فردو ی،                                                                                                       
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 هردند، در راا بهبا همسممرش  ممپیاود دخ ر  ادشمماا هاد به  ممما ایران فرار می« شمماابهرام»وق ی  
شمااخا. بازارگان خوا ا به او ادای اح رام هاد را می« شماابهرام»هاروانی تجاری برخوردند هه بازارگانش 

شمود هه او  ادشاا  به او فهماند هه اوضماع خطرنان ا ما و اگر در خان هاد مشم ص« شماابهرام»ولی 
 ایران ا ا همه هش ه خواهاد شد. لذا باید راز او را  اهان هاد.

 oشمهمامشماا لمش را بمه دنمدان گمزیممد o ممو بمازارگان روی بمهمممرام دیممد
 oز نمادان  م من را هممممی داشما راز oنمتمرممودشمان بمرد  میمشمش نماز

 oهمزیمن  مودممامدی و همم بما گمزنمد oبمبمامدبمه بازارگمان گمتما لمش را 
 oز خممون خمان ایمران  مو دریما شمود oگمر ایمن راز در همامد  میمدا شممود

 oزبممان بمسم مه بمایمد گمشادا دو د ا oگمشمادا بمران همار همو لمش ببسا
 oتمم مابمبمامدیمم تممما بمازیمابمیممم  oزبمان شممما را به  مموگمامد   ا

 (339: 1833)فردو ی،                                                                                                             
بوزرجمهر حایم مع قد ا مما: شممایسمم ه نیسمما و نباید از  یمان و فرمان و نظر  ادشمماا بگذریم،  باید 

 ه جا گس رش دهیم و ا رار او را  اهان هایم. های او را در همهارها و خوبی
 هممممممه راز او داشم ممن در نمهمان هماممرهماش گمسم مممردا اندر جهان

 (138: 1832)فردو ی،                                                                                                            
 

 های زیردستان و پیروان نسبت به پیشوا یا حاکمنبایسته. 2ـ2

البالغه(، زیرد م ان و  یروان نسمبا به  یشوا یا حاهم در این دو مابع )ب ش تاری ی شماهاامه و نهج
خود، از اموری از قبیمل:  مممر ی ی از  ادشممماا و عدم اطاعا از او، فرار از میدان جاگ، افراط در تقد   

 .اند ادشاهان نهی شدا
پیچی از پادشاه و عدم اطاعت از او. 1ـ2ـ2  سر

اندمممم، اطاعا ایشان را از آن هه به فرماندهان  مپاهشمان نوشم هدر نامه  اجاهم خود مممم امیرمؤماان
فی میشمارند و خوارترین افراد را در نزد خود انسان هجحضمرت الزم می ی را نمایاد و  این افرادرف ار معر 

 دهاد.به هیتر   ا هشدار می
ع عم
َم ُدْ ع ُْ ُك

علم ٌن عإم َم ع
الم
م
ععیأ عِفم

الن ّرً عإم عَُدُدم ُْ ُك
عُدَام جم م

تم َْ عأم الن
م
ععأ وم

ِْ عأم عالم َم ع ٍِ ْر
ععیَم عِفم

الن ْمرً عإم
م
عأ ُْ ُك عُدَام
ع عم
َم ُدْ ُكوُُن ع َم ع ٌْ

م
عأ َم ع زم عُدم

ِم ْع عمم ٌم عُدَ زم عبُدم
حم قم
م
عأ عالم َم ع زم

املُدِّ َم ْنع َم ع ًَ َم ُدّ ع ُْ ُك علم رم خِّ َم
ُ
عأ عالم َم ع ُْكٍ

ععیَُدُ ععِفم ع ْلامقِّ
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ع كم لُدم
ُتعذم لُدْ عم ذم ععم إم

وم ًءععُدم لمععَُدُدم َم ع م ن ْتعهم اُدم جم عیعَم ْعَُّدم ع ل ِّ ُُ ععزُك ع م لمععَم عیعَم َم َ ِن ع ل ُُ و عزُك ْ ُكاُدُدُ َم ع الن
م
عأ ْنععَم َم

ع وم َْ ععهدم و عِفم
ُِ رِّ عُتفم عالم ععَم ْس م م

م ع  ْ عَلم ْاَُتْ
م
عأ ٌْ إم

ععم ع ْلامقِّ عإم م رم تم َّم و ع ْلغم وضُدُ خُ
عتم ٌْ
م
عأ َم ٍ ع الم عیصُدم ععَُّو ع م لمكم

عذم
م لَعم

ع ْ عیعَلم ٌم ْ وم
م
عأ ع  َُدم

م
ععُكْنعأ

م ععلَعم ُزع ْلُعُ وبُدم علُدم ُُ َظم َْ
ُ
عأ ن
ُ
عَّ ُْ ْ ُك عمم ان وم َْ ع   م

ن ععزِمم عالم عیعَم عم
َم ُدْ ُعع ععیجُدم َعُحْخعیعم عُِدم . زاُدُدم

 (.31البالغه، نامه )نهج
گاا باشم د رازی را از شما  اهان ندارم، ید حق شما بر من آن ا ا هه جز ا رار جاگی هیآ

ندهم، و در  رداخا حق شمممما و هاری را جز حام شمممرع، بدون مشمممورت با شمممما انجام 
ر ای مسمماوی رف ان شممدا آن بپردازم، و با همه شممما به گونهییهوتاهی ناردا و در وقا تع
 های خوداد شدا را انجام دهم، بر خدا ا هه نعمایهای ایهام.  ا وق ی من مسمئول

ی  ید از فرمان من  مممر یرا بر شمممما ارزانی دارد، و اطاعا من بر شمممما الزم ا ممما، و نبا
د، یدن به حق تالش هاید، و برای ر ممید، و در انجام آن ه صممالح ا مما  ممسمم ی ورز یها

ن افراد نزد من انسمممان هج رف ار ا ممما، هه او را به ید، خوارتر یداری ناایحال اگر شمممما  ا
 (.328: 1819د راا فراری ن واهد داشا، )دش ی، یتر خواهم داد، و هی   ی ه

های او را در برهااری  ممماالر خرا مممان و  مممر ی ی از د ممم ور عواقش عدم اطاعا از فرمان  ادشممماا
را از هار تو م  انوشمیروان  و دلیل  بیماری و تاگ شمدن روزی مهرن و دوری وی از د  گاا « گرزا مش»

  ادشاهی در ابیات زیر آوردا شدا ا ا.  
 oبمه ممیمدان خمرا ممان  مماالر گتا oدگمر گمتما همای بما خمرد گمشم ه جتا

 oنمدانممم  مممه دیمد انمدریممن شهریار oممه گمرزا ممش را بمازهمممممرد او ز هارهم
 oنممورزیمد و بمامهمتما  میممممان مما o مامیمن داد  مما مخ همه فممرمممان ممما

 (892: 1832)فردو ی،                                                                                                            
 o ما و بم مشمامدا و  مار مابممزرگ oدگممر گمتما بمما همرهمسمی  ممادشممما

 oانمدن شممد و روی زردهممه روزیممش  o مر م مار دیمریمامه ممهمرن  ممه هممرد
 oی خمویمش بماهاد  شابممر آن همردا o ممامیمن داد  ما خ هه او شمد درشممما

 (891: 1832)فردو ی،                                                                                                             

وق ی بر ت ا  ادشممماهی نشمممسممما، دربارا عواقش خدم گزاران به تاج و ت ا و نیز بیدادگران « انوشمممیروان»

 هشدار داد: 
 انمیمرممه بمارگمدیمن بمممبممامممدد بمممبم انمیمرانماشد از ایمما هه بممامر آنمهم
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 مرای و شر دا با مماممم مر مد  مماشمو بمم   ار گرممتمما گمامج و گمابمد ز ممممیممبم
 ر امرو مسمد و خممماممردممممنمبماشمد خ د یای زیرد اممویمممداد جمیممممو بمم 
 وردممممماجموانمممرد خممممم نمممبماید غممن مدان بد هه هردممد بمممایممامافمات بممم

 (91: 1832)فردو ی،                                                                                                                
 فرار از میدان جنگ. 2ـ2ـ2

ه عاوان نمونهایی )بهالبالغه نیز خطبهاز مباحث مهم و مقد   آیین ا ممالم جهاد ا مما هه در نهج
( در این بارا آمدا ا ممما. این حق حاهم بر مردم ا ممما هه هر وقا آنها را ب واند اجاب ش 13و  13خطبه 

 هااد و بدون عذرتراشی آمادا جهاد با دشمن شوند. 
از این هه مردم در این بارا او را اجابا ناردا و  ممسمم ی نشممان می دادند بارها شمماوا نمودا  امام علی

داند و در فرازهایی از خطبه  مسمم ی در میدان جاگ را برازندا جاگاوران و جوانمردان نمی اماما ما. 
 داند.ش ا و  هارم و صد و بیسا و  وم،  س ی در میدان جاگ را شایس ه نمی

ع عیَُ وم ُ ِْ َع  ِم َشم
عُُتم ْ عَلم َم ىع غم َع ْلوم ِم  ْ عمم

الم َعخم عیوٍفعمم  (.23البالغه، خطبه . )نهجّنم
، سمما. )دش ییسم ه نیدان جاگ فراوان، و  مسم ی در برابر آن شمایرها در میشممشم

1819 :213.) 
ع
م
ععیأ َُِدم بُدم عحم زم ْفسُدُدُدم

ْنعنم عمم سن َم عأم ُْ ْ ُك ٍئعمم ععز ْمرم زم ْخوم اُدم ْنعإم ٍععمم َُدم
م
ْنعأ یعمم

م
أ عحم َم ع َءم  ُدم

ع ِلِّ عم َم ُدْ ع ٍٍ
ْ
أ جُدم

ْلع اًلععم شُدُدم عیُدعم خم
م
ْنعأ َم ع ِن عیُدُا َم

ع لن زم َم عم
جُدْ عجم  م

ضُدُدْ فم عبم لمععزم َم َع م َم ع
َعیُعضُدُدِّ م َّم ِم ع عیزم ْفسُدُدم

ْنعنم َم ع ُِّ البالغه، )نهج  زُا
 (.118خطبه 

هر هدام از شمما در صحاه نبرد با دشمن، در خود شجاعا و دالوری احسا  هرد، و 
ز خود د از او دفاع هاد، آنگونه هه این برتری بایافا، به شارانه ایبرادرش را  سا و تر و 

 (.183: 1819هاد. )دش ی، دفاع می
ا داخلی و  شمممجاعا و دالوری فرماندهان و  مممپاهیان جاگاور و دالور در میدان جاگ ضمممامن امای 

در شمماهاامه بر جاگاوری و دلیری در میدان جاگ تأهید فراوان شممدا ا مما و خارجی حاوما ها ا مما. 
ی اا نباید جایخالی هردن میدان و فرار از جاگ مذموم و مورد ناوهش قرار گرف ه ا مما و زیر د مما  ادشمم

داشمم ن نیروی انسممانی خردماد هلید اصمملی و عامل تعیین هاادا مالو  شممود یا از میدان  جاگ فرار هاد. 
 (.5391 رنوشا جاگ ها ا ) حسیاایی و ایروانی، 

مام  همه ای بممرتممر از گمماممبممد ال ورد، مدار مممردیمن گمتما با شماا، بمی ر
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 ن!ینممدانممد خمردممماممد جممز راا د مممنیزممممار یممدن  شمهممر ی مر م مم
 !د همممه بمماشمد دل شماا تاگینمبما بمه فمرمممان شماهمان نمبماید درنممگ

 (113: 1832)فردو ی،                                                                                                        
س پادشاهانعدم . 3ـ2ـ2  افراط در اطاعت و تقد 

، یای از وجوا اف راق در زمیاه مورد بحث، افراط در اطاعا و تقد    ادشمماهان ا مما. حضممرت علی
خواهد هه ماناد  ادشاهان  رهش   ن نگویاد ها میدر این مورد مردم را شمدیدًا نهی هردا ا ما و از آن

 و او را نس ایاد.
ع حم
خم سُدُدْ ْنعأم عمم ٌن عإم عَم ع ْلُوالم تم

َالم ععهَُدم ٌْ
م
عأ َسم ع ل ُدن حم َلم

عصُدُدم عم عیَم ُدْ َم ع رم
خْ َم ع ْل بُّ عَُدُ ْ م عهِبم نن عویَظم عم عضُدُدم ْمُرُُهْ

م
عأ

ع ٌْ
م
ُتعأ م ُدْ

ْععرم عقُدم َم ع رْبم ع ْلكم
م عیعلَعم عِفم

َلم عجُدم ٌم ععُكو نِّ
م
عأ ُْ ُك ععام ِّ َم ع َءم ع لثن ُدُدم لم م

َم
ع َُدُدْ َم ع رم ءم ِْ ع ْْلم بُّ َُدم

ُ
أ

ع َم ع كم لُدم
ام عُِدم م ع هن عم امَُّدْ ُتعخم سُدُدْ علم ٌْ

م
عأ بُّ َم

ُ
ُتعأ ُِ ُدْ ْوع عیعلم لم َُ َ

َم م ْنع َم ُزع ْحامَام عَُدُدُ م ن عهم
ًَ َِ طم ُ ُزع ْجحم

ِْ م رم علم لمكم
عذم َلم عقم َعُ وم عمم

ع َُّدم َظم ع ْلعم نم عمم زم عبُدم
قُّ َم ععزأم رْبم ع ْلكم عیَم

م ْثُ و علَعم َُ ع الم ععم ءم
الم ع ْلام ْععم عبم َءم َُسع لثن م ىع ل ن ْالم

تم َع َُدُدْ م عُحمبن َم ع ععَءم َّم
جم ٍَءعیخم م عَثم  م

ع م عْلم ععىْخرم جم ْفِسُدُدم لمععنم عإم َم ُزع
َاُدم ْحاُدم عَُدُدُ م ع هن

عیعإم م ع ل ن م نم عمم ُْ ععیزُك ععِفم ععم َم َع م  شم
دم
م
ْنعأ ْعُرْغعمم

م
عأ ْ ُ وٍقعَلم عَُ عالم رم ضم م

ع َُّونم
لِّ كم َُ ع الم َععم م َشُدم

ْمضُدُدُدم ْنعإم عمم عن ععبُدُ رم َبم
اُدم ع ْلجم زم عبُدم ُ

َلن كم َُ َع م ععهمبُدم ّنِّ َُظو عمم
امفن
تم َم ع عالم َععَم م ُظعیعمبُدم امفن

عتم  م
 ُدْ
م
عأ عم َم ُدْ ع زم بُدم

ع حم َدم ععه ْلام ونم
ُِ
َلم
عُتخم عالم ععَم عم َام ُاُدُدم َْ َ ععزبم و عبم

َُظ ُّ َم ع عالم ععَم َاًلعِفم
ْث م عع َُدُدْ م عقم قل عیَم ع م

عع م ْفِسُدُدم ٍَمعلم م
َظم َْ عإم سم

م
َم ع ْل
عالم عَم

ع ٌْ
م
عأ ع ْلامقن ْث ُدم م ع َُدُدْ ُدم نم

ُزعمُدم اُدن إم
عیععُدم ٌْ

م
عأ ْعلم ع ْلعُدم َم

م
ُزعأ علُدم َلم لمعیقُدم َم ع ضم عیْعرم ٌم عَكم لمعزم َم ع ْثقُدم م

م
َعأ َُّدم م َم ُ ع

َُّدم عی ْلعم الم ععم زم
ع َلُدم ْنعمم ُدم َم و ع ُكفُّ ععزَم وحم شُدُدُ عمم َْ

م
عأ امقل ععهخم نِّ إم

ْعٍلععم عُدم ععبم ُتعِفم سُدُدْ ععلم ْفِسُدُدم عآعنم عالم َم ع ئم ِم ْخ
ُ
عأ ٌْ
م
عأ ْوقم

فم عبم لمكم
ُنعذم مم

ع ْعلم ْنععم ععىمم ٌْ
م
عأ الن عیإم ععْك م ْفِسُدُدم ْنعنم عمم ُ عع هن ّنِّ عمم زم ُكعبُدم

ْملُدم
م
عأ َعُ وم ععمُدم م إم ُدن

ععُدم ام
َم ع ْاَُتْ

م
عأ َم َع اُدم

م
عیُدَعأ ْ عِمم عع  عالم ِل علمرم ٌم و

ُِ ُلو
ع عغم ِن عمْیعُهعُیعحم َععم

ُِ ن َع ن َعِمم
جم م ْخرم

م
عأ َم َع ْنُفسم م

م
ْنعأ ُكعمم لم

ْ ع م َعالم َعمم ُكعمم ن لمعیلم َم َع ْا م
لم َعصم عمم عإم م لمعیزم الم ع لضن ْععم َعبم لم م ْبعم

م
أ ععم عززم

ع ام َع ْلام َام
ِم َْ عأم َم یع عم ُ ِْ َ عبم ْعععهیم ىبم َّم ع ْلعم  (.112خطبه البالغه، نهج. )عم

ن ا ا هه گمان برند آنها دو  دار ین حاالت زمامداران در نزد صالحان ایتر مردم از  سا
اند، و هشور داری آنان بر هبر و خود  سادی ا  وار باشد، و خوش ندارم، در خاطر شی  ا

باشم.  پا  خدا را میدن آن یش را دو ما دارم، و خواهان شایشمما بگذرد هه من  م ا
هردم به خاطر فروتای در داش م، آن را رها میش را دو ا میین نبودم و اگر  م ایهه  ا

شممگاا خدای  ممبحان، و بزرگی و بزرگواری هه تاها خدا  ممزاوار آن ا مما. گاهی مردم، ی 
خواهم هه مرا با دانامد. امما من از شمممما می ممم ودن افرادی را برای همار و تالش روا می

م، و یتی هه نسممبا به خدا و شممما دارم بر آید، تا از عهدا وواییبای خود مسمم ای مم اان ز 
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ء رد اداید انجام گیحقوقی همه ماندا ا ممما بپردازم، و واجباتی هه بر عهدا من ا ممما و با
ه از د، و  اانایاد، حرف نزنیگوهام،  ا با من  ااناه با  ادشمماهان  ممرهش  مم ن می

د، و ید، و با واهر  مممازی با من رف ار نااییرند دوری نجویگن هاارا مییهای خشممممگآدم
ی به من  یگمان مبر   ا در  ی بزرگ نشمممان دادنید، ید بر من گران آیشممماهاد دهید اگر حق 

ا عرضه شدن عدالا بر او مشال باشد، عمل هردن یدن حق، یرا هسی هه شایشم، ز یخو
ا مشمممورت در عدالا خودداری ی، بمه آن، برای او دشممموارتر خواهد بود.  ا، از گت ن حق

دانم، مگر آن هه من باشمممم نمییرا خود را برتر از آن همه اشممم بماا هام و از آن اید، ز یمناا
م هه جز او ید.  ا هممانما من و شمممما بادگان و مملوك  روردگار یمخمداونمد مرا حتظ فرمما

م یآن ه بودسممما. ما را از یاری نیسممما. او مالك ما، و ما را بر نتا خود اخ ی روردگماری ن
ه ی بیاایا، و به جای هوری بیخارج و بدان ه صممالح ما بود در آورد. به جای گمراهی هدا

 (.333: 1819ما عطا فرمود. )دش ی، 
اندمممم، شاهد قدری افراط هه به هر نحوی به قدرت ر یدادر شاهاامه در  یروی و اطاعا از  ادشاهان مممم

هسمم یم، به نحوی هه  یروی از  ادشمماا به مثابه  یروی از دین و د مم ورهای دیای ا مما. گر ه اطاعا از 
  ادشاا عادل در تعالیم دیای  این ا ا. 

 ! اروانمممش  مر م ممار آهممرمممن  اهمر آنمماما هه بمر  مادشما دشمن 
 مد هه بماشمد ورا مماز و  و ا!ینمبمما دلممی هممو نممدارد تممن شممماا دو مما

 (113: 1832)فردو ی،                                                                                                             
با  ادشماا  این گتا: ای  ادشاهی هه نام و اع بارت از آ مان برتر ا! خردماد، خدما به مرد  بیداردل 

داند. نباید در اجرای فرامین  شاا درنگ هرد مبادا هه ب اطر شماا  زمین را همان  یروی د م ورات دیای می
اا دشمن   ادش آن دل   ادشماا تاگ شود و د ار رنجش شود. در فرازهایی دیگر می خوانیم هه  هر ها هه

شمیطان شدا ا ا. و دلی هه  ادشاا را دو ا ندارد، نباید هه زندا بماند. ) عقل و  اا ما روح و روانش برد
 جان ندارد هسی هه شاا را دو ا ندارد (.

ماممان دان هه آرام  گم  مم، او دهد د  گاایمای همامی مو نمم  ما شاایم می ر
 !من و به آزرم هممایمازد بمه همینمم ر د ممامك و بمممد او را بمود یبه نم

 ! ممو جمان دار در دل هممه رای  اوی تمو مممپممساد فممرزنمد را جمممای  اوی
 !مماز انمممدرآن بمممموم راایمابمد نمینم به شمهمری هه همسما انمدرو مهر  شاا
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 امْوی  رورد!ینم هه بم م مش هممممه بممممدی از تمممو، از فممممر  او بمگممذرد
 ممممزدان بود!یهمه بمر  مهممر  او فممرِّ  جمممهمممان را دل از شممماا خمادان بود

 !ممشه بترماْنش گوشیهممه داری هممم مابی باوشی مو از بمم مشمش بمهمرا 
 (113: 1832)فردو ی،                                                                                                           

 این بمدان همه شممماا بماعث آرامش گی ی ا ممما و اگر به او خدما و خوبی هایم، به ما جاا و مال و 
 وهاد و باعث ر ممموایی ادهد. او به خو  و بد د ممم ر مممی دارد ولی هیاه و دشممممای نمیجمایگاا واال می

ی فرزندت را نباید از او بیش ر دو ا بداری و رأی و نظر وخوا ا او را شمود و به او ضرر نمینمی ر اند. ح  
 به جان خریدار باش. 

 یابد. اگر تو بد باشی به خاطر عظماشمهری هه مهر شاا در آن گس ردا باشد، نیاز و همبود در آن راا نمی
اش این ا مما هه نیای را بپروراند.  دل  جهان از شمادی شمماا گذرد  را هه در اندیشمهو شماوهش از تو می

ماد  مما. وق ی از ب شممش  او بهراشممود  را هه او دارای نشممان و اع بار خداوندیخادان و خوشممحال می
 فرمان  او باشی.بهشدی باوش تا همیشه گوش

ادشاا و ا هشور بی  دربار « انوشیروان»در مجلسمی هه اندیشممادان و موبدان حضمور داش اد، ش  ی به 
 دین  این گتا:هشور بی

 o مم ممن رانممد از  ادشمماهممی و دیممن oبمپممر مید مموبمد هه شمماا زمممیممن
 oخممردمماممد بماشممد بمریمن بمر گممممموا o ادشادیممن جمهان بممه همه بیهه بمی

 oدینممردم  مممانشمامیمد ایمن  م من  o مامیمن داد  ما مخ همه گمتم م همین
 oمممگممر هممرهممسممی دیمن دیمگر گزید oدیمن جمهمان را ندیدجممهممانممدار بمی

 oیمامی گمتما نمتمریمن بمممه از آفمریمن oندیمم مر ما و یای  انیمامی بمما
 oبممگممو آنممممد رایممما بممود در نمهمان oز گمتم مار ویمممران نمممگردد جممهممان

 oخممردمماممدی ودیممن نمممیمممممارد بمها o ادشاهممرآنمگممه هه شممد تم مما بی
 (311: 1832)فردو ی،                                                                                                          

را به عدم  مممر ی ی و ناراحا هردن  شمممود هه ایشمممان )بوزرجمهر(، دیگراندر ادامه هم دیدا می
 برد. هاد و گاهی افراط را در حد  بیان اوصاف الهی برای  ادشاا  یش می ادشاا توصیه می

 شمه روان  ممر ز درد!یبممممانممد هممم همسمی را همه شماا  جممهمان خموار هرد
 خمامدان بود!هممه بما او لمممش  شممماا  هممممان در جمهمان ارجمممماد آن بممود
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می ممامممن مش  ن  مممو بماموازدت شماا، ه  هر  ،اگمممر  مه  مر  مامممدا بماشی ه 
مامان دان هه همسما او ز تو بی هه همر  مماممد گممردد  مر م مش دراز  از!ین ر

میاگممر بما تمممو گممردد ز  مم  !مد دمیبممه  موزش گمرای و ممزن هم مزی در  
 گمان! ممر م ممار بمماشمد  مو تممو بی ممگمری را همممممممانیاگمممر  مرورد د

گمممر نم گممهممی زان گماماایور هممامه دلما را بمبممر نممممزد  شاا مسم ما آ ممر   !ب 
گمممر هم مل مد تممما  انمممدرآری به دلیور مس   ،بممممدو روی ممامممای و  ی بمرگر

ش بممبم  ممرا روان  تممممممممرا،یدل همممممو  و تمم تمممراممامد نمهمان  یبه فممممممر 
 !هممممان گمرم گممتم مممار  او نمشماوی ممامممْوییمابی تممو زو نمیازآنممپمما نم

 (111: 1832)فردو ی،                                                                                                         
 
 گیری ـ نتیجه3

توان ن یجمه گرفما همه در یمک  مممرزمین، یا یک مجموعه مرتب  به هم، هماهاگی و در مجموع می
با از  تر شود.تر و هم هزیاهتر، به ر،  ریعشمود هه ر میدن به هدف آ مانهمااری افراد و اجزاء باعث می

، ن ایج درخشان ل  هشور در مقابل خدمات زمامداران تر خواهد شد. مردم بین رف ن اصمطاان و عوامل مر  
ها عمل هااد. مردم باید یار و مددهارش باشاد و از او در مقابل و  یشموایان  خود ووایتی دارند هه باید به آن

م جاوزین دفاع هااد. رازدار او باشمماد و تا جای ممان به او خدما هااد.  ا حقوق در یک جامعه م قابل 
ا، رفاا و آ مممایش میا ممما. یعای همانطور هه مردم از  خواهاد به همین حاهمان و  یشممموایان  خود، امای 

ا آنان و جلوگیری از موارد بر هم زنادا آ ایش و آرامش باید یار و یاور او باشاد. برر ی  شال در تأمین امای 
ر به عاوان حقوق حاهمان د البالغه امام علیدر این زمیاه نشمممان داد هه هر آن  ه هه در تعالیم نهج

نظر گرف ه شممدا ا مما در شمماهاامه نیز ب شممی از متاهیم حاوم ی ا مما و تحا عااوین فرمانبرداری، 
ا و زیرد ممم ان به آن  رداخ ه  رازداری، یاری حاهمان، مطرح شمممدا و به طور فراگیر به عاوان ووایف رعی 

یا ممی شمردا های  مها و نظاما ما. در شماهاامه عدم اطاعا زیرد م ان از حاهمان نیزاز آفا حاوما
ود. شنظمی در جامعه میعدال ی و بیشمدا ا ما. اگر حاهم عادل باشد عدم اطاعا از او باعث ترویج بی

های نیز در خطبه  البالغه هم این به اطاعا و یاری حاهم عادل تأهید شمدا ا ا. امام علیدر نهج
های  اجاهم،  اجاا و نامهدویسما و شمانزدهم، بیسما و هت م ، ش ا و  هارم و صد و بیسا و  وم و 

ا و زیرد  ان نسبا  موم و هت اد و دوم  و نیز حاما  هل و ششم و ... نهج البالغه حقوقی را برای رعی 
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 ان و اند. لذا  هردو بر  ووایف زیرد به  یشموایشمان برشممردا ا ما و به  ایبادی این حقوق توصمیه نمودا
ا نسمبا به حاهم تأهید ورزیدا از وجوا شمباها هر دو اثر ا ا با این تتاوت هه حایم تو  اند و این رعی 

الزم بی  ون و  را در تقد    ادشمماهان قدری افراط هردا ا مما ودر فرازهایی اجرای اوامر  ادشمماهان را 
مادی از های ماح مممر بترد مح وایی، ب اطر بهراجز ویوگیبه هالم حضمممرت علیدانسممم ه ا ممما. 

( ا ممما و در  مممرا مممر  همای زبمانی  زبمان  عربی،ویوگی لد لد و  د 
 
یرر الاالم مما ق م مممداق  أتم  و أهممل )خ 

ی ادیبان عر  هم از هماوردی با ایشمممان عاجز البالغمه شممماهمد این بالغا بینهج نظیر هسممم یم هه ح  
اند، باید در یک یا دو خ  بیان نمودا بیایم هه برای بیان مطلبی هه امیرمؤماانانمد. لذا گاهی میبودا

البالغه و المعانی به عاوان شماهد مثال آوردا شمود. شمایس ه ا ا بر وجوا بالغی نهج ادین بیا موقوف
ا گماردا شود.  ووهشگران  در ب ش تطبیق،  تأثیر آن در تحسین آثار شعرا و نویسادگان بیش از  یش هم 

ا حاوما و علل  ممقوط  حاهمان را برر ممی نمایاد تا تاریخ  را تواناد در این ب ش عوامل  ممیا ممی می تقوی 
این دیای میای به ر قرار دهامد. و  را   راهامما برای رقم زدن  آیامدا ص در آثمبل  ار توانامد با تحقیق و تتح 

یا ایرانی ایجاد هااد و درادبی  ل ارتباطی مسمم حامی بین آموزا  های دین ا ممالم و فرهاگ ، تمدن و مل 
های ووهشها و   و با ایااه ه ا راا باید به معای واقع عمل هااد و از شمعار صرف دوری نمایاد. از آناین

فی نقش تعالیم دیای در خلق آثار ادبی شعرا و نویسادگان نگاش ه شدا  زیادی از  وی ادیبان در جها معر 
ه و تحلیل بیشمم ری در ایا مما ولی ب ش تاری ی مملو از اشمم راهات فیمابین ا مما و نیاز به تو ن زمیاه ج 

 ا ا.
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 ـ منابع  5
 .قرآک المری 

 .ةدارالهجر  مؤ سهش، قم:  1811 ، صال، یصبح .هالبالغ.نهج
 مشهور. ان شارات: قم دش ی، ، ترجمه:محمدش1819 ،هالبالغنهج.

ت مممحی،: جالل خالقی مطلق. هالیترنیا:  جلد  اجم، شرررا  ا ه. ش،1813، فردو مممی، ابوالقما مممم .1
 ان شارات مزدا.

ت ممحی،: جالل خالقی مطلق و محمود امید  جلد شممشممم، شررا  ا ه. ش،1833، فردو ممی، ابوالقا ممم .1
  االر. نیویورن: بایاد میراث ایران.

ت مممحی،: جالل خالقی مطلق و ابوالتضمممل  جلد هت م،. شررا  ا ه ش،1832، فردو مممی، ابوالقا مممم .8
ل. تهران: مرهز دائر خطیبی.  اپ   المعارف بزرگ ا المی.ةاو 

 مقاالت
های های اخالقی و ماش فرماندهی ش  یاآموزا ش، 1891ایروانی، محمدرضا. حسیاایی، یحیی.  .5

، 31،  ال یازدهم، شمارا  نیریت نظا یشماهاامه فردو می )مطالعه موردی: دا م ان  یاووشان(، 
 .111م183

ا حاوما از دیدگاا فردو ممی )هسممش قدرت شمماهان ایران  ش،1833الله. ر مم گار، ن ممرت .3 مشممروعی 
 . 9م 31، 19،  ال  وم، شمارا دوم،  یا ی  جله آیی ه  یراثبا  ان به روایا شاهاامه(، 

،  ممال دوازدهم،  جله یلوم سرریاسرریتر ممیم  رخه عدالا در شمماهاامه.  ش،1833، عزیزی، طاهرا .2
 .138-111شمارا جهل و  اجم، 

 جمویه  قاالت در شاهاامه.  یار یو شمهر  یهشموردار  یش، مبان1891جعتر،  ،ی. اورعمحمد ،یفوالد .1

 . 91تیر ،یپژو  یفردوس
هاری شاهان شاهاامه. هاری و ناخویشخویش ش،1899، قاییای هریم آبادی، فاطمه. بسمان، حسمن .8

 .181-133، 19، دورا شانزدا، شمارا یک،  یا ی پژو ش نا ه ادب حماسی
ا ب شی از دیدگاا ا الم، مؤلتهبرر ی  ش،1893، هامیا ، هوروش .9 ، زداور  پژو ش ا ههای مشروعی 

.2-11، 32شمارا 


