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 مانیحکمت و حکومت زاهدانه در نهج البلاغه و جامعه سل یادهایبن یقیتطب یبررس

 **یدریح نیحس / *فاطمه حاجی اکبری
 81/01/8008تاریخ پذیرش:    81/00/8000تاریخ دریافت: 

 دهیچک
بررسااای و ارزناابی جهان بینی زمامداران الهی و کردارهای آنان همواره در من ر   

ان بونژه حاکمان دننی به مفمن هیروان ادناان بوده و جانناه  ارزشااای آنان، النوی ارزنده

شاامار می رفته اساات  در نناه نهودنان حساارا ساالیمان و در ن ر مساالمانان به ونژه 

روند  آن دو اهره شاااخح حاکمان حکیم و هارسااا به شاامار می  اماو علیشاایعیان، 

مشااا وب درگیری هاای بعساااا متفااوا و تمااو وقت  ی خونیدو در حکومات زاهاداناه

از  نیویاقتصاااادی و اجتماعی از نک ساااو، و در عین حاب، عدو وابساااتنی به زخارف د

طبیقی النوی حاکمیتی دو اند  انن هژوهی بر آن اسااات با بررسااای تساااوی دننر بوده

بر اسااااس  -زماامدار آرمانی در دو سااانت ابراهیمی، بطشااای از جهان بینی انشاااان را 

و جامعه سالیمان ترساایم و مقانسه  نهج البالغه اماو علی های آنان در دو کتابگفته

کناد  روش جمع آوری مطااالااب در انن هژوهی باه  اااورا کتااابطاااناه ای بوده و روش 

های انن جسااتار، جا آن که در انن دو تطبیقی اساات  بر اساااس واکاوی هردازش  آن ها

شاااود و همساااونی دنده می های مسااامونیهماانناد دننرکتاب حکمی، شاااباهت اثر،

خورد، ولی شاانفتا فرجاو شااناساای و حکمت عملی نیا به اشاام می ،درخداشااناساای

  شودنیا نافت می های بسیار در جمالا و عبارااهمانندی

 واژگان کلیدی
 .یاخال  زمامدار  ،یاماف رل مان،یکوا  جامع ، هج  البالغ ، حضر  سل
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 مقدمه -1

 . جایگاه حکمت 1-1
ها آمیخو  است از ها و هاخوشهایندیره  ارزش زیسهون و اهدیشهیدن ب  زهدگی کوتاه این ججاهی ک  با 

مجمورین دغدغ  اهدیشههوران مکاتب مخولف بوده اسههت. اهسههان رصههر مدرن ب  خاهر ره  تنجایی بیش از 
  یش ب  دهبال معنایابی برای حکمت زهدگی است. 

َکَم ( در زبان رربی   و در اصهل ب  معنای لگاف بسون و ماهع شدن« حکم»همریشه  با  حکمت )الح 
اصال  و باز داشون از فساد و ظلم باشد. در زبان رربی افسار یا دهن   است. البو  ماهع شدهی ک  ب  منرور

اهد زیرا  ماهع از سههر یچی و سههرکشههی حیوان اسههت)الم ردا ، لسههان خواهده« اَلَحَکَم  » سههووران را هیز 
حکم(. ازینرو حکمت در اصههطال  العر ، العین، همچنین هک. ب  المن د، م مع البحرین، ا ب د هیل 

معرفت رملی و هخسهوین شکل دهندۀ رفوار بشری در تعامل با دهیای  یراموهش است. برابر هجاده حکمت 
" )خهردمهنههد و بههاتههدبهیهر(، از  ههایهه  "Wise" )حهکهمههت و خهرد(، و "Wisdomدر زبههان اههگهلهیسهههی 

 (. 7979)دیدن و داهسون( است)فرهن  ریش  شناسی اهگلیسی، Widٌ ,Weid , Woidهندوارو ایی,
توان آن را با معادل " ب  معنی در  کردن و دیدن اسهههت و میueidریشههه  هنهد و ارو هایی واژه حکمهت، "

" )دیدن( مقایسههه  کرد. زبان آلماهی، رابط  باسهههواهی Nidere" )اهدیشههه ( و  تینی آن "ideinیوهاهی آن "
= رلم( را بهه  خوبی wissenshast= داهش( و ) wissen= حکمههت(، )weisheit) هههایموجود در واژه

" هیز ک  معادل حکمت در فرهن  یوهاهی اسههت، ب  معنی زیرکی و مجار  در Sophiaح ظ کرده اسههت. "
 ,Rudolf, 1987 م ل هسهاجی،  زشهکی، شهعر، موسیقی و غیره ) -هر هنر و حرف  ای در زهدگی اسهت 

14/975  .) 
و هم در هگاه  (66:7و رومیان  9: 79-71؛ ام ال  61: 76-61م از هگاه رجدین )ایو حکمهت ه 

 است:« خیر ک یر»قرآن، موهبت خدایی و 
أ  ؤِت ََّ»  َََُّّ  َ َََِّّ ََّّر َََّّ

أ ي َلََّّر َّم  َوَََُّّ وِت ََّشََََّّّ
 
در أ قَََّّ ََََّّّ  َ َََِّّ ََّّر َََّّ

لََّّر َتَ  ثَِّ ًَ يَََّّ  ؤر
َّ ًَ َ كَََّّ َر َََّ َوَََُّّ َّ اََّّ  ور

 
ْكه  ِإَله أ ُه

 !َِّ َِ  (. 62بقره «)َََلار

، نیقیبخشههد، و ب  هر ک  حکمت داده شههود، ب  ])خدا( ب  هر ک  ک  بخواهد حکمت می
 رد. [یگ، کسی  ند همی؛ و جز خردمندانری فراوان داده شده استیخ
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( 7717ا9و  7191ا7براسههوی از سههخن منسههو  ب  سههلیمان، تأویل جالل الدین محمد مولوی)م نوی،
داهد خاتم کارگشای سلیمان را حکمت می حسب سخن اماف رلیهماید ک  احوما  بر درست و زیبا می

 گیرد:ک  دل و خرد، هردو را در بر می
 جمل  رالم صور  وجان است رلم  خاتهم  ملهک سلیمان است رلهم 
 خاتههم شکههار  را دیهو تها هگهردد دار                خاتم تو این دل است و هوش 

توان در دو بعد هرری و رملی دسهههو  ی، م جوف حکمهت در قرآن و رجهدین را میبنهد در یهک جمع 
گاهی و شناخت فرد  بندی کرد: جنب  هرری حکمت، همان معرفت ههنی و قدر  فجم و تدبیر اسهت ک  آ

شهههود، ولی حکمت رملی، بر اسهههاس همان حکمت هرری، در اخال  و احوال فرد همایان را شهههامل می
 خی موارد این دو، هماوشاهی دارهد. شود. هرچند در بر می

 سواالت و فرضیه ها
و جامع  حضهر  سلیمان بر آن است تا   این  ژوهش، با بررسهی دو کوا  هج  البالغ  اماف رلی 

این  رسهش ها  اسهخ دهد: با توج  ب  اینک  دو کوا  در دوران  خوگی رمر دو زمامدار قدی  تالیف شده 
 ی اماف رلیاست اشوراکا  احومالی آهجا در موضو  حکمت و حکومت چیست  زهدورزی در اهدیش 

اثیر داشو  است   فرضی  های این  ژوهش آن است و حضهر  سهلیمان تا چ  اهدازه در حکمراهی ایشهان ت
ها منسههو  ب  دو قدی  زمامدار زاهدی اسههت ک   ارسههایی شههان آهان را ب  دوری از جامع  ک  این کوا 

در هج  البالغ  ب  لزوف مطالع  تاریخ گاشههوگان تاکید کرده و چنان ک  در خطب   هکشههاهیده بود. رلی
هیز مورد توج  و اروبار اوسههت. در هگرش  دگی و سههخنان سههلیمان البالغ  اشههار  دارد، زههج  716

حهاکم بر این دو، رهدف وابسهههوگی ب  دهیا و موقت بودن آن بارها تاکید شهههده و ب  تنجایی اهسهههان ب  وقت 
ل فار  از صحت اهوسا  ک -حسهابرسهی ارمال در آن دهیا اشاره شده است. هویسندگان مقال  دو کوا  را 

 اهد.کاویده –ها ب  مول ان آهان از آن هاییاثر یا بخش

 پیشینه
بر حسههب توبع هویسههندگان با رویکرد مقایسهه  ای تا کنون اثری ارمم از کوا ، مقال  و  ایان هام  در   

این موضهو  ب  هشهر هرسیده است. هر چند  ژوهش هایی با هگاه تطبیقی میان احادیل اسالمی و تورا  و 
شههده اسههت اما در خصههوص مقایسهه  تطبیقی میان هج  البالغ  و کوا  جامع  یا بالعک  تا کنون اه اف 

 سلیمان در موضو  موردهرر هیچ  یشین  ای یافت هشد و از این ججت این  ژوهش هوآوری دارد.
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 . حکمت سلیمان7-2

ر یی هرت بیامبری بزرگ،  ا  و خداترس می شمرد و هموه  قدر  و حاکمید سلیمان را  یقرآن م  
حکومت و  های بزرگی برای همگان هج و  اسهههت. ب کند ک  در  ب   ی سهههرگاشهههت او درسمیمطر  

 :91سلطنت بی بدیل سلیمان در سوره ص آی  
مر َِل )  ِِ

ً َّ ََل  َوَ بر َِل  َاََّل َرِ!ه َغر َر َِ یر ُ  ِد  ََِ َر ََ أر  ُِ َىٍد 
 (ىَِلَ

 در ک  یحد  ب  فرمودف رطا تو ب  را جالل هم و دولت هم یعنی ،ید یهطلب را آهچ  زیه و»و رجد قدیم 
( اشاره شده 9رجد قدیم، اول  ادشهاهان: «) بود هخواهد  ادشهاهان انیدرم تو م ل یکسه تیروزها یتمام

 است. 
و مقاف تصر   در هج  البالغ  ب  هبو  و  یامبری، منزلت وا ی حضهر  سلیمان اماف رلی 

  کند)خطبجن و اه  وی اشهههاره کرده اسهههت و بر لزوف ربر  گرفون از احوال مردف گاشهههو  تاکید می بر
716 .) 

هبق آیا  قرآن، حکمت تنجا ب  شهایسهوگاهی هریر  یامبراهی چون داوود، سهلیمان، لوط و ریسی و   
 ک  داهشی و یمانجایگاه ممواز حکمت سهل هیا افرادی در حد هبو  هماهند لقمان ارطا شهده اسهت. دربار 

حکمت را همسههر  ، چنان ک  سههلیمان1هیسههت اخوالفی قدیم رجد و قرآن در اسههت، داده او ب  خداوهد
 داهد: م الی خود می

کوشههیدف تا ب  همسههریش گیرف داشهوم و در هلبش بودف. بر آن میمیاز رن وان جواهی او را گرامی» 
و دلداده زیباییش گشهوم. . . در خویشهاوهدی با حکمت هامیرایی اسهت و در دلبسوگی ب  آن شع ی شریف، 

ف احبت آن، هاو در ارمال دسههوان آن ثروتی زوال ها ایر، و در همنشههینی  یوسههو  آن خردمندی و در مصهه
ای هیک سرشت آوری اسهت. ب  هر سهوی شهوافوم و جسهت و جو کردف، تا آن را از آن خویش سازف. هوباوه

بودف و مرا ه سهههی هکو هصهههیب گشهههو  بود، بل از آن روی ک  هیک بودف ب  کالبدی بری از آلودگی درآمدف 
 د از خردمندی بود ک  داهسههوملیک چون دریافوم ک  جز ب  رطای خدای دارهدگی حکمت هوواهم و این خو

 (. 67ه71: 1و  6: 1)حکمت سلیمان « رسد. . . هعمت از جاهب ک  در می

                                                                        

 تو از بعد و است نبوده تویي مثل تو از پیش که طوري به دادم تو به فهیم و حکیم دل اینك و کردم تو کالم برحسب اینك » . 1
 .( 6عهد قدیم، اول پادشاهان: . «) .نخواهد برخاست تو مثل کسي
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ده مر  یهامگ »برد: حماقت هقط  مقابل حکمت اسهههت ک  اهدکی از آن تماف حکمت را ازبین می 
ن و فاسهد م ار را موع ا : 71)جامع  «تر است. نیاز حکمت و رزا  سهنگ یسهازد، و اهد  حماقویروغن رطا

(. حکمهت در تضهههاد بها حماقت، یکی بارل هدایت و ه ا  و دیگری بارل گمراهی و هالکت اسهههت. 7
هقش حکمت در هدایت و ه ا  ب  وضهو  در ثمرا  حکمت و حماقت، ب  تصهویر کشیده شده است، این 

گمراهی و خواهند، یکی برای هدایت و ه ا  و دیگری برای هها را به  سهههوی خود میدو، تمهامی اهسهههان
 (.  3و  1 ند )ام الکهابودی، تنجا یک اهوخا  بین این دو، سرهوشت فرد را ب  سوی هور و تاریکی تعیین می

م یرا ک  ب  امور رالید ز ید. بشههنوییاحمقان رقل را در  هما ید و ایرا ب جم یرکیجاهالن ز  یا»    تکلا
ه م شههرار  را مکرویهاکند و لبیتنطق م یم اسههوقامت اسههت. دهاهم ب  راسههویهام و گشههادن لبیهمایم
ها هزد مرد آن یسهههت. تمامیا معوج هیز ک  یچ چیها هدارد. هم  سهههخنان دهاهم برحق اسهههت و در آنیم

ت را د و ه  هقره را، و معرفیب مرا قبول کنیم اسهههت. تأدیابندگان معرفت مسهههوقیم واضهههح اسهههت و هزد یفج
ن   را ب  او برابر هووان کرد. میع ه ایها بجور اسهههت، و جملعلرا ک  حکمت از یخال . ز  یشهههور از هالیب

ت. غرور اس یاف. ترس خداوهد، مکروه داشون بد افو یر را یسهکوهت دارف، و معرفت تدب یرکیحکموم و در ز 
دارف. مشور  و حکمت کامل از آن من است. من فجم هسوم یو تکبر و راه بد و دهان دروغگو را مکروه م

دهند. ب  من یکنند، و داوران ب  ردالت فووا میمن اسهههت. به  من  هادشهههاهان سهههلطنت م و قو  از آن
 یع داوران ججان. . . . دولت و جالل با من اسهههت، تواهگر ی ان و جمیند و شهههر یهمایم یسهههروران حکمراه

محبان ب یرا هص یقیاهصها ، مال حق یهاان راهیخرامم، در م یق ردالت میو ردالت. . . در هر  یجاوداه
 (. 67ه1: 1)ام ال « شان را مملو سازف. یا یهان یخود گرداهم، و خز 

بر این اسهاس حکمت در هر دو کوا  جایگاه وا یی داشهو  و هاف حضر  سلیمان در هج  البالغ  و  
هیز در قرآن  در کنار شایسوگاهی ک  حکمت ب  آهجا داده شده است مشاهده می شود. بر اساس آموزه های 

کوا ، حکمت و حماقت دو قطب موضهههادهد ک   حکمت  یروان خود را ب  سهههوی هدایت و حماقت ب  دو 
 .سوی هالکت می کشاهند

 یا واعظ . کتاب جامعه1-3
 ורהת، شهههامل تورا  یا تورا )ب  ربری: (ך"תנکوها  مقهدس یجودیهان یها َتَنخ یها تناخ )ب  ربری:  

یا مکووبا   כתוביםو کووویم )ب  ربری:  ، کوب اهبیا(נביאיםهوییم )به  ربری:  فرمهان یها شهههریعهت(،
ق ب  دسههوۀ سههوف یعنی مکووبا  اسههت ک  شههامل کوا )هوشههو  مزامیر،  هایها( اسههت. کوا  جامع  موعلا



 

  72 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه،
 

ستان
تاب

1401
شماره

 ،
73

 

72 

اف ام ههال، رو ، غزل غزل ههها، جههامعهه ، مراثی ارمیهها، اسهههور، داهیههال، رزرا، هحمیهها و دو کوهها  تواریخ ایهها
 (111، ص 9جودائیکا، جدایره المعار  (شود.می

های فیلسوفاه  سلیمان در آخر رمر را هشان و اهدیش  بیسهومین کوا  قاهوهی رجدین است ،1جامع  
( هرچند  ژوهندگان آن در باره تاریخ گااری آن همداسهههوان هیسهههوند و 27، ص 7936دههد)حیدری، می

 هایجامع  ب  دهبال  اسهههخ گویی ب  یکی از مجم ترین  رسهههش 2مربوط ب  ادوار بعد از سههلیمان می داهند.
هاسههت ک  سههعاد  و خوشههبخوی اهسههان در چیسههت  و مصههنف جامع  با توج  ب  ت ار  و زهدگی اهسههان

(. ب  هر حال، 791،ص7916گوید)هاک ، اخوبارا  خود ک  در مد  حیاتش تحصههیل هموده جوا  می
حاکم  یا هبقا  با ی جامع  وابسهههو  بوده  ف کوها  ب  هبق آیهد، مؤلچنهان که  از محووای کوها  برمی

 (.  1،ص 7911است)آقایی، 
جان  این است – وچ اهدر  وچ :»، کوا  را با آی  آغازین کوا  ب   ایان برده اسهت 1ا76مؤلف در آی   

 לתגימهویسنده کوا  جامع  بن داود )در ربری:«.  کالف وارظ.  وچ اسهت هر آهچ  هست،  وچ اهدر  وچ
ت( در سراسر کوا  در  ی یافون معنای زهدگی است. קהלת ل   3کوه 

را بهایهد  ی هوشهههت کاتب بداهیم، کاتبی ک  احوما ز از حواریان او بوده و  71ا76و  3ا76   آیها    
)آیا   ایاهی کوا ( هم  یداسهههت ک  از  79ا76و  77ا76زحمهت تحریر کوها  را کشهههیهده اسهههت. آیا  

د را زیاد هبای« وارظ»ن اسهههت؛ چون جان کالف، در این آیا ، این اسهههت ک  سهههخنان الحاقا  بعدی کاتبا
 (. 7671، ص 7939) رو، « جدی بگیریم، بلک  همواره باید ترس از خدا را راهنمای رمل خود قرار دهیم

رسهههد. ب  هرر تر از آن چیزی اسهههت ک  در هگاه اول ب  هرر میسهههاخوهار کوا  جامع  محکم تر و منطقی
ا این هم ، کند. بهایی از حکمت را بیان میرسهههد کوا  هیچ اسهههونباط مسهههودلی هدارد، بلک  فقط  ارهمی

ند: این ک ریشهههاهی این کوا  رمدی اسهههت، زیرا ک  این شهههکل ب  هور کامل محووا و  یاف آن را بیان می

                                                                        

1. In English Ecclesiastes ,/ɪˌkliːziˈæstiːz/; Hebrew: ֹקֶהֶלת, qōheleṯ, Greek: Ἐκκλησιαστής, 
s ( https://en. wikipedia. org/wiki/Ecclesiastes)ēsiastēEkkl 

کتاب واعظ ]یا موعظه نامه[ هم، مثل کتاب امثال، محصول مکتب حکمت است، منتها با نگرشی کاماًل متفاوت. موضوع » - 2
ها و موازین را به چالش همین ارزش« کتاب واعظ»ها و موازین مورد قبول جامعه یهود است؛ در حالی که کتاب امثال ارزش

به بعد(. این ادعا را  12/1برد او خود سلیمان است )آیات می ه که خواننده گمانکشیده است. مؤلف طوری خود را معرفی کرد
 (.1211 – 1213، 1631)الرو، .....« کتاب نیز تأیید کرده است   گردآورنده

3. https://books. google. com/books?id=2YnSRZUSv2sC 
 

https://books.google.com/books?id=2YnSRZUSv2sC
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مرگ، گناه هیست (. در این کوا  ترس از 61-96، ص7937زهدگی ب  هاک ا سهرگران اسهت. . . )کری ت، 
کوا  جامع   شههودها بارل میاین ویژگی شههود. هم و ترس از بی معنایی و بطالت و هیچ بودن مطر  می

 ب  رنوان کوابی مدرن شناخو  شود. 

 البالغههای نهجو حکمت . امام علی1-4
ک  َکالٌف َفوَ  َکالف  الَمخلو   َو دوَن َکالف  الخال ق]کالمی»اهد: چنان ک  گ و  البالغ  اماف رلیهج  

(. در این اثر  69، ص7، ج7919الحدید، تر از کالف خداوهد اسهههت[. )ابن ابیبها تر از کالف بشهههر و  ایین
 ( گردآوری  912ب  وسیل  سید رضی ) ها و کلما  قصار امیرالمؤمنینها، هام م مور  ای از خطب 

 خالفت است.  در دوران  ن  سال  و رمدتاز دربردارهده سخنان اماف شده،
البالغه  توصهههیف، بیهان اهمیهت و لوازف حکمهت اسهههت همهاهگوه  در کالف امیر  دروهمهایه  اصهههلی هج 

 آمده است:   المؤمنان
ت  َاَِّنِ »  قر َُ َِتَ وآِيم  َّ  ُه ك  َلَله لَِ َ ِ  ََتر  َ

ل   َِّت ْأوه

ن گاف آن دشهههمن داشهههون هر آهچ  فاهی یهاسهههت و آخر ن گاف حکمت واهجادن لا یهخسهههو
 ( 732، ص7شود )تمیمی آمدی، جمی

لَ  َُّ و َاصََََّّّ! َّموعهََّّهمچنین:   ( داهش میوه حکمههت و  93، ص 6)همههان،ج  َاَْل مثمهَ 

 های آن است. درسوروی از شاخ 
َم ِِف » صََّّه َِ ََ ِ  َ َ  َََّ نر  ََّْ ِفطر تر ْ َار أر َ َ ََّْ َُ َ    َو  َِ ر

لر  َ  ُ أر َع ْ اََّ َُ َِّن َو  َ َر َِ
َ    َعَمَف َار َِ ر

لر  َ  ُ َِّن َْتر َا َ َر َِ
َمَف َار

َن ِِف  ََ َّ َ َّنه
َ
اِ  َََّ ُ وه َ  ( 1-9، بند 97حکمت . «)نَي ََلر

ر  د ربید، و آن را ک  حکمت آشکار گردید حکمت بر وی آشکار گردیرکاه  دی. . .    آن ک  ز 
 د. یان زهدگی را در هوردینیشیربر  آموخت چنان است ک  با  آموخت، و آن ک  

در این بیان جامع، رصههاره حکمت هرری و رملی بازگوشههده، زیرا یقین، تبصههره، فطاهت ادراکی ب   
 گردد و موررت و ربر  ب  حکمت رملی. حکمت هرری بر می

 . تناظرهای حکمی در کتاب جامعه و نهج البالغه2
کوا  در دو محور حکمت هرری )خداشههناسههی و فرجاف شههناسههی(و حکمت تناظرهای حکمی دو  

 رملی  بررسی می شود:
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 . حکمت نظری2-1

 . خداشنکسی2-1-1

هیز اساس  از هگاه قرآن کریم معرفت خداوهد از اهدا  خلقت اسهت. بر اسهاس سخن اماف رلی 
( برحسهههب تورا  7دین: شهههناخت خدا و کمال شهههناخت، ارورا  ب  وجود اوسهههت. )هج  البالغ ، خطب  

ر ضمیر ها دسازی آناهسان ب  صور  خداوهد آفریده شده است    شناخت ص ا  الجی و سعی در شبی 
رو  دهد، از اینمی برداری از خدا را تشهههکیلترین اصهههل اخالقی رجد رویق یعنی فرماناهسهههان،  ای  مجم

هد  هجایی اخال  تشهههب  ب  خداوهد اسهههت و در یجودیت اخال  و شهههریعت رابط  رمیق و هاگسهههسهههونی 
(. بر این اسهاس خداشهناسی در هر دو کوا  از  ای  ها و اساس دین ب  شمار 697، ص7916دارهد)کجن، 

 می رود.

 . عجز انسان از درک کارهای خدا2-1-1-1

هرا را تواهد آاهسههان از در  آفرینش  روردگار راجر اسههت و حوی مرد حکیم هیز همیدر کوا  جامع ،  
 توانیهم شههود،یم کرده آفوا  ریز  ک  را یکار  اهسههان، ک  دفید را خدا صههنعت یتمام آهگاه»در  کند: 

 چ  اگر و د؛یهمادر  می کمور را آن د،یهما تر ت ح ادهیز  آن ت سهه  یبرا اهسههان چند هر و دیهما در 
( و در جای  71: 1)جامع ، « همود.  هخواهد در  را آن اما داهد،یم را آن ک  برد گمان زیه میحک مرد

 بسههو  حامل  زن رحم در هااسهوخوان چگوه  ای سهتیچ باد راه ک  یداه یهم تو دیگر همین کوا : چناهک 
 (.  1، 77)جامع ، یفجمیهم است کل صاهع ک  را خدا رمل نیهمچن شود؛یم

 فرمایند:هیز در مورد ر ر اهسان از در  آفرینش خداوهد می اماف رلی
 « ُِ

َّ َاَّه أر َعِظ  ىََُّ ُِ   ُ
 ِ
ِ
َِ َك َو  َِ َر در

أر اَّ  ُِ   ُ
ب  اََّ َجََّ َك َو َنعر قَِّ

َر أر َي ُِ ََ ِی َنَمى  ََ  َّ َُ َطَِّنَك َو  َر ُ  َو َب ْ َََّّ  ْر ُِ  َّ
ْه  َع

ُ  َو  ْر َنَّ َع َصَّر  َر
َ
َمتر أ َ  َاص  َّر  َار  َ  َ ُ  َو َىََّاتر  وَن َّ د  َْ َّا  ق  َهتر ع  ََ َّ َو ََب َِّ! ََب َْنر َْ عر َْ

َ
ُ  أ  «. َظ   َْ

م و ررمت یت در شهههگ ت می شهههویینم و از تواهاینشهههت می بیچ  اهد  اسهههت آهچ  از آفر »
ده ماهده اسهههت و یم، در حهالی ک ، آهچ  از تو بر ما  وشهههیسهههلطنوهت را بهدان وصهههف می کن

ب یدن ب  آهجا هباشد و  رده های غیمان را توان رسیست و رقلجایای درکشهان هار یدگاهمان را ید
 (. 721)خطب  « ل شده، بسی بزرگور است یان ما و آهجا حایم

مشهاهده می شهود در هر دو کوا  جامع  و هج  البالغ  گزاره هایی شهبی  ب  هم در خصوص ر ز  
 اهسان از در  آفریده های خداوهد وجود دارد.
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 . مالکیت مطلق پروردگار بر تمام هستی2-1-1-2

ب  ها  آفریدگار و در هم  احوال  بر اسهههاس آیا  قرآن، وجود اهسهههان ارم از قوا و افعال هم  قایم 
ُِ بقره) 712وابسههو  اوسههت. رالم  هباهبایی هیل آی  

صََِّّ َََاه  ُ ر 
هُتر  َََّ صَََّّ

َ
َّ ِإاَ َْأ ِإَرَ أ ِ َوِإَنه َّ ِ َه ََّ ِإَنه

ََّن ُِ َرََِْ م َاَّا   َ (، ِج

 مملو  خداسهههت وداهد ک  آدمیمراد از گ ون اهها لله  و اهها الیه  راجعون را حقیقهت ایمهان ب  این معنا می
مههالهکیههت خههدا بهه  حقیقههت ملههک اسههههت و این کهه  دوبههاره بههازگشههههت او بهه  سهههول مههالههک اش 

 (. 197، ص7، ج7919باشد)هباهبایی،می
از  اهدهج  البالغ  ب  مضهههامین مشهههاب  اشهههاره کرده ب  اقو ای قرآن، در چندین جای اماف رلی 

ا الید ک  کسی می گویشهن»فرمایند: ک  می 33جمل  در حکمت  ا لل  و اها ک     راجعون. فرمود: وقویید: اها
ا لله . . . »م: ییگومی م ییم و چون می گویی و  ادشهههاهی او ارورا  کرده ایم ب  فرماهرواییما از آن خدا« اهها

 «م. یان رفون خود ارورا  می کنیم، ب  هالکت و از میب  سوی او باز می گرد« اجعون  ر یاها ال»
 هم  و هسوند خا  از هم  و روهد یم ک ای ب  هم » سهلیمان هیز در فقره سوف کوا  جامع  گوید:  

(. همچنین سههلیمان هگ  داشههون حکم  ادشههاه را بارل فرجاف 61: 9جامع ، «)ند یهما یم رجو  خا  ب 
 حکم هرک   یکن یم چ  دیبگو او ب  ک  ستیک و هست قو  است  ادشاه سخن ک  ییداهد؛ جامی هیک

 مطلب هر یبرا ک  رایداهد. ز  یم را قاهون و وقت میحک مرد دل د. وید هخواهد را بد امر چیه دارد هگاه را
 (. 2-9: 1است)جامع ،  نیسنگ یو  بر اهسان شرار  چوهک  است یقاهوه و یوقو

هر دو کوا  با ربار  هایی هزدیک ب  هم منزلگاه هجایی آدمیان و بازگشهت آهجا را ب  سوی آفریدگار  
 داهسو  اهد. 

 . یگانگی اعمال خدا و علم و قدرت او 2-1-1-3

رلم و قدر  بی هماهند الجی از جمل  دیگر موضهههورا  مشهههورکی اسهههت ک  دو زاهد زمامدار بدان  
 راسههت اسههت سههاخو  ک  او ک  را آهچ  بوواهد ک  سههتیک رایز  هما مالحر  را خدا ارمال»ارورا  دارهد:

گاه بر هم  چیز و محاط بر بندگان می (. امهاف رلی1:79جهامعه ،«)د یههمها داهد)خطب  هیز خداوهد را آ
ی داشو  د، بی آهک  م الی و هموه  ایافر یدگان را بیداهد: آفر (و خلقت آفریدگان را بدیع و بدون هموه  می37

 (.  711هلبد )خطب   یار یا از ک  یا با کسی مشورتی کند، یباشد 

 برتر الهی . اراده2-1-1-4
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کند از دیدن بی اهصافی و بی ردالوی داهد و توصی  میظالمان می الجی را فو  اراده حضر  سلیمان اراده
 (.   1: 1است. )جامع ،  شانیا فو  یمشوش مشوید چرا ک  حضر  ارل

 اهد:ها داهسو ، فرمودهخدا فو  اراده اراده هیز  اماف رلی
 «   َ ِ

ِض ََلر ُر َِّد َو َن ق   َ َوَِدِ  َو َىلا َار ََ خِ َار
سر َْ ُ  ِب ََََّن بر  َ ت  ََ    «  َعَمَّر

 (.  611ها شناخوم)حکمتها و باز شدن گره اراده متیخون رز یخدای سبحان را ب  گس 
 اراده ی الجی و برتری آن بر دیگران از آموزه های مشورکی است ک  هر دو زمامدار بدان اشاره کرده اهد.

 . فرجکم شنکسی2-1-2 

 مرگ: آیینه تنهایی انسان. 2-1-2-1

های اهساهی است. در دو کوا  جامع  و هج  البالغ  مرگ و آن دهیا ترین ترسکجنهراس از مرگ یکی از 
 روز و اسههت بجور معطر روغن از یهام كیه خواهیم:بجور از روز و د  داهسههو  شههده اسههت. در جامع  می

   و  و مشههواید و شههینیا دوری گز یاز ده»فرمایند: هیز می (اماف رلی7: 1و د )جامع ،  روز از مما 
 (737خطب  «)د. یآخر  باش

زهد ک  با ها سهههلیمان را م ال میبرای قطعیت مرگ و ردف جاوداهگی اهسهههان هرفه  آن ک  اماف رلی
 (. 716اینک  ملک جن و اه  مسخر وی بود مد  رمرش ب   ایان رسید)خطب  

گاهی دارد:های قرآهی زمان وقو  قیامت بر آدمیان هامعلوف و فقط خداوهد از بر اساس گزاره  زمان آن آ
 ي » 

َ
ََّعِ  أ ََّنَك َعِأ َاَفه ا 

َ
ُ َد َرِبه َير ْر َهَّ ِع َر   َّ ِع َ لر ِإََّنه ََّ َّ ا  ََ مر  ُ ه ي ََل  ََّن  َِ

ََّ َْجَ َهَّ ِإََله    َِ
 « َهَّ ِاََّار

رلم آن، تنجا هزد  روردگار »[ وقو  آن چ  وقت است  بگو:  رسهند ]ک امت مییاز تو در باره ق 
 (. 721گرداهد. )اررا  [ آن را ب  موقع خود آشکار همی چ کیمن است. جز او ]ه

ی اسهرار تشهبی  کرده است و از در هج  البالغ  زمان فرارسهیدن مرگ را ب  داهشهی در خزاه  اماف رلی
 ها همودف،یچ  روزگاران ک  برای داهسهههون راز اجل کن کاو ». . . کند. آن را با رنوان مسهههوور رن  یاد می

 «جا ، داهشههی اسههت در خزاه  اسههرار. یده ترش دارد. هیتعالی آن بود ک  هر بار  وشهه ت خداییولی مشهه
لط مو  روز بر یکس . . و ».( در کوا  جامع : 713و خطب   793)خطب    (. 1 : 1«) هدارد.  تسا

ی واقعها باید این حقیقت را در  کنند ک  ب  معنای (، اهسان1با توج  ب  اینک  آخر  باهن دهیاسهت)روفا
گوید: اگر در حادث  ای کل قرآن بسوزد و تنجا همین یک آی  از قرآن کلم  تنجا هسوند. اماف فخر رازی می

 کند:از سوخون معا  شود، همین آی  ک ایت می

http://ahlolbait.com/article/18099/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-250-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://ahlolbait.com/article/18099/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-250-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 «  َ َّب  ر َوَرََم  َْ ار َّ َيََّه َُ ر  مت  كر ٍِّن َوََتَ َمه َُ َل  َوه
َ
َّب  ر أ َْ قر ََ َمََدى* َكَ َّ َي ََّنَّ َّ     َ ر َوَاَقدر ِجئر َِّر    « ه 

چ  را د، و آهیاز[ تنجا ب  سههوی ما آمدهیم ]اکنون هیدین بار آفر یو همان گوه  ک  شههما را هخسههو
   (39د )اهعافایام  شت سر خود هجادهیب  شما رطا کرده بود

ب   تواهدشههود هیچ کسههی همیاگر کسههی در رالم ب جمد ک  تنجاسههت تماف کارهایش درسههت می» 
( در کوا  جامع  و هج  791-792، ص 7913ملکیان، «)کنهد یها زیهان برسهههاهد. کمهک حوی کمیآدمی

 البالغ  با تشههبیجی بسههیار هزدیک ب  تنجایی در موقعیت مرگ و حسههابرسههی ارمال اشههاره شههده اسههت:
قت از و برگشههت خواهد آمد ک  یحالو ب  برهن  همچنان آمد، رونیب مادرش رحم از ک چنان  خود مشهها

هیز م ال مرگ، همچون م ال  ( اماف رلی1:71ببرد)جامع ، خود دسهههت ب  ک  افتی هخواهد یزیچ
شههود،  ندارد ک  این زادن او را مرگ اسههت. اما او از ججاهی داهد ک  چون از رحم مادر خارج میکودکی می

 (. 776محدود و تاریک در آمده و ب  ججاهی  جناور و روشن رسیده است )خطب  
ک  اشهههاره شهههد در دو کوا  تنجایی زمان مرگ ب  زمان خارج شهههدن افراد از  در این بخش هماهطور 

 رحم مادر تشبی  شده است.

  های قیامتنشانه یا . َاْشراُط الّساعه2-1-2-2

؛ 79ها )سههوره حاق ، آی  های وقو  قیامت در قرآن ربارتند از: موالشههی شههدن کوهبرخی از هشههاه   
(، تاریک 6ا7های رریم و ویراهگر)ح :(، زلزل 79دن دریاها )اه طارا(، روان شههه2و  1سهههوره واقع ، آی  

( و 6(، تاریک شههدن سههوارگان )اه طارا1(، تاریک شههدن ماه )مرسههال :6ا7شههدن خورشههید )شههم :
 (.  7شکافون آسمان )اهشقا ا

 و آفوا  آهک  از قبل »اشههاره شههده اسههت: 6جامع  آی   76ب  تاریکی آفوا  و ماه و سههوارگان در بند  
 خا  و»کند:در آی  ه وم همین بند اشاره می«. برگردد باران از بعد ابرها و شود كیتار  سوارگان و ماه و هور
 91در حالیک  در آی  «د. یهما رجو  بود دهیبخشهه را آن ک  خدا هزد رو  و بود، ک  یهور  ب  برگردد نیزم ب 

 ها[ مبدل گردد . ن آسمانیر ایها ]ب  غآسمانن، و ین زمیر این ب  غیخواهیم: روزی ک  زمابراهیم می
رود ک  در آن از (، جزو جمال  بی هریر در تورا  ب  شهههمار می76آخرین بنهد کوها  جهامعه  )بنهد  

این بند با  2تا  9حسهابرسهی ارمال و توصهیف آخرالزمان یا رسهواخیز سهخن ب  میان آمده است. در فقرا  
 خاه  محافران ک  یروز  باره قدرتمندان اشههاره شههده اسههت: درهای اسههوعاری مخولف ب   یری یکم ال
 از ک  یآهاه و سههوندیا باز اهدکم چوهک  کنندگان دسههواس و ندیهما خم را شههونیخو قو ، صههاحبان و بلرزهد
 گن شك یصدا از و گردد  ست ا یآس آواز و شود بسهو  کوچ  در درها و شهوهد كیهگرهد تار  یم ها ن ره
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 شههکوف  باداف درخت و باشههد راه در هاخو  و بورسههند یبلند  هر از و شههوهد لیهل ا یمغن عیجم و زدیبرخ
 هوح  و رود یم خود یجاوداه  خاه ب  اهسههان شههود. چوهک  دهیبر  اشههوجا و باشههد نیسههنگ بار یملخ و آورد

 سبو و گردد شکسو  هال  کاس و شهود خو یگسه هقره م وول آهک  از کنند، قبل یم گردش کوچ  در گران
 (2-9:  76گردد)جامع ،  منکسر چاه بر چرخ و شود خرد چشم  هزد

 رسد: زهد ک  ب   یری میمزمل هیز برای توصیف سخوی آن روز کودکی را م ال می سوره 72در آی   
ر َََّْ  

 
ُت مر َِ ََّن ِإنر َك ق  ََه ََ َّ ير َو  ِِ ي ًُ َدََن 

َِّار ل  َار ََ َّ َْجر ًِ 
 د کرد یز تواهیگرداهد،  رهر مییک  کودکان را  د، چگوه  از روزی ی   اگر ک ر بورز 

شههی یدر آن روز، چنان لرزش و تشههو». . . کند:هیز ب  این  یری یکباره اشههاره می اماف رلی 711خطب   
 «ر شوهد. یره گردد ک  کودکان از وحشت آن  یبر شما چ

ممکن اسههت ب  این حقیقت  ملخ در فقره  ن م همچنین بر اسههاس برخی ت اسههیر رجد رویق، کلم  
این  کشههداشههاره کند ک  ملخ حشههره ای معمو  بسههیار فعال اسههت، اما اگر آسههیب ببیند خود را در هم می

ممکن اسهت راه آهسهو  و سه ت و سخت رفون یک  یر را توصیف کند. مشاب  این ربار  در قرآن هیز بکار 
 رفو  است:

ر »  ُه  صَّر  َر
َ
ًََّ أ شه ِشمم ي ي  ََ ْر  ُ ر َجمَدم  هَّنه 

َ
دَِث َكُ َجر َأ ََلر ُِ ََّن  ج  م 

 « خر
ههای  راکنهده از گورهها ] ی خود [ در حهالی کهه  دیهدگهان خود را فروهشهههوه  اههد، چون ملخ 

 ( 1آیند. ) قمرابرمی
های وقو  قیامت در هر دو کوا ، ب  گوه  ای بسهیار رریم و دهشهونا  توصیف شده است هشهاه  

از جمل  بن مای  های مشههور  دو میراث اسههالمی و یجودیا هماهگوه  ک  اشههاره شههدا اشههاره ب   حرکت 
در روز  املخ وار اهسهان ها در ان روز اسهت ک  می تواهد هشان از ضعف و سسوی و یکباره  یر شدن اهسان ه

 قیامت داشو  باشد. 

 . حکمت های عملی2-2

 :  . فراگیری حکمت2-2-1

  و یراثی است گراهمای( و داهش، م11است )حکمت  مؤمنی حکمت گمشده المؤمنیندر کالف امیر 
ب قری تردید اهدیش  و ت کر از مصادیق( بی1ای صافی است )حکمت ن یش ، آیی هو ب  هو و اهدیورهایآدا ، ز 

 اول هیازمند ربور از گارگاه اهدیش  و ت کر است.  م جوف حکمت است، زیرا حکمت در وهل ب  

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=54&AID=7
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های معرفت دور بماهد، آئین  شههه افی خواهد بود ک  چجره هرگهاه این اههدیشههه  از هوی و هوس و ح ها 
   را ازحقایق را ب  اهسههان هشههان می دهد و راه صههحیح را در  رتو آن می یابد، دوسههت را از دشههمن و صههوا

 (. 19، ص 76، ج 7912خطا و حق را از باهل خواهد شناخت)مکارف شیرازی،
ند؛ کدر کوا  جامع  هیز حکمت هماهند میراث هیکو داهسهههو  شهههده  ک  روی اهسهههان را روشهههن می  

 یرو  (حکمت77: 1)جامع ، «. کوتریه آفوا  نندگانیب ججت ب  بلک  اسهههت کویه راثیم م ل حکمت»
( در این کوا  بخشیدن زهدگی ب  فرد جزو هوای  حکمت هکر شده 7: 1سازد)جامع ،  یم روشهن را اهسهان

و در جای دیگر راهکار رفع  1هیز حکمت را حیا  قلب مرده داهسههو  ( اماف رلی 76: 1اسههت) جامع ، 
ها ملول ها ملول می شهههوهد، اهسهههان، ک  بدنن دلیا اهد:ها را سهههخنان حکمت آمیز داهسهههو ملولی دل

، همچنین 731)حکمت «. دییز ب ویشهههوهد. برای شهههادمان سهههاخونشهههان سهههخنان هغز و حکمت آممی
در حقیقت حیا  بخشههی ب  فرد در دو کوا  جزو هوای  حکمت داهسههو   2(69ص،  6، ج7919،یم لسهه

 شده است. 
 ی منافق باشههدگرفون حکمت آهچنان ارزشههی دارد ک  حوی اگر در سههین ، فرادر هگاه اماف رلی 

اَل 
َ
 : باید آن را ب  دست آورد. َو ق

َّن  ِِف »   ََ   َ َِ ر ََّ
لر  َ ِ نه َََّّ َ تر نََّ ِّنه ََ

َ
َ  أ َِ ر ََّ

لر  َ ُِ
َ ف  ِِف  يَّ  َ َجر

ََ ََِِّّقَ ََّ ََّ  ْ ِر َِلر در ِرِه َى  صَََّّ در َج صَََّّ م  ]ه َتخر
َهَّ ِِف  ِِ َأ ِإََل َصَََِّى

ك  فر ََ أ ََّ ُِ  ؤر
ِر َِلر  « . َصدر

رون یرد تا بین  منافق باشد و در آه ا آراف هگیک  گاه در سر یحکمت را در هر جا ک  باشهد فراگ»
 (.  13حکمت«)ردین  مؤمن جای گید و، با هماهندان خود در سیآ

 یبرتر  ک  دفید خواهیم : وشهود. در کوا  جامع  میتشهبی  حکمت ب  هور در کالف دو قدی  مشهاهده می
 هج  البالغ  هیز اماف 97( در هام  79: 6اسههت. )جامع ،  ظلمت بر هور یبرتر  م ل حماقت بر حکمت

َ ِ  .  .«. ).قلبت را با حکمت هوراهی کن»فرمایند: می َِ ر
َّلر َِ  
ه  رر  (.  ََنا

ت او  کوا  جامع  با هج  البالغ  در بحل حکمت آن اسهت ک  سهلیمان سهرهوشت حکیم و احمق  
 یکیتار  در احمق اما است؛ یو  سر در میحک مرد ( چشمان 71: 7داهد )می ک  دو ضهد هسوند را یکسان

 (. 79: 6د. )جامع  یرس خواهد واقع  كی شانیا دو هر ب  ک  کردف افتیدر  آن وجود رود. با یم راه

                                                                        

ِت. :166خطبه .  1 ِتي ِهَي َحَیاٌة ِلْلَقْلِب اْلَمیِّ َما َذِلَك ِبَمْنِزَلِة اْلِحْکَمه الَّ  َو ِإنَّ
ْت  امام علی: َلْم  . 2 ْقَتَدی ِبَها َأْفَعااًل  َتَرَك  َمْن  َیمو ِکَر  ِحْکَمةً  َنَشَر  َمْن  َو  اْلَخْیرِ  ِمَن  تو  ِبَها ذو
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مت را ک  در ک ر  حکیز »یابد: سههلیمان معوقد اسههت با افزایش حکمت، حزن آدمی هیز فزوهی می 
 ک  اماف رلی(. در حالی 7:71جامع ،«) د. یافزا ید، حزن را می زایک ر  غم اسهههت و هر ک  رلم را ب

ههها برای رفع خسهههوگی دل و ماللههت آن بهه  سهههخنههان حکمههت آمیز روی کننههد:اهسههههانتوصهههیهه  می
 (.  731آورد)حکمت

 شهه ارت از حکمت گ وم من در کوا  جامع  حکمت برتر از شهه ارت داهسههو  شههده اسههت: آهگاه 
 (. 72: 3دهد. )جامع ، یهشن را ناهشسخ و شمردهد خوار را ریفق نیا حکمت هرچند است، بجور

بر اسهاس آهچ  گاشهت حکمت در هر دو هگاه ب  میراث هکو و گران مای   و هور تشبی  شده است. از  
حکمت سهههبب رفع ملولی  جمل  ت او  های دو کوا  در بحل حکمت ان اسهههت ک  از هگاه اماف رلی

 گردد، اما در هگاه سلیمان افزایش حکمت سبب ساز حزن آدمی است.می

 . فرام شی خدا2-2-2

( هالکت 21. 21خهدا فراموشهههی در قرآن  یهامدهای مجلکی چون آتش ججنم، ه رین و لعن الجی )توب ا
ی رهدف یهاد خدا و جمع اره( دارد. در هج  البالغه  هیز دربه21( و دوری از رحمهت خهدا )توبه ا 71)فرقهان 

ش برگرفوند و مرگ شههوابان بر سههرشههان یبسههی مجلوشههان داد تا بجره خو»هکردن زاد و توشهه  آمده اسههت: 
وش  ای ن تیاف تندرسهوی برای روز باز سهیی افکند در حالی ک ، در ایشهان جدایها و آرزوهاان آنیتاخت و م

 (.  19)خطب  « ری و مرگ هبودهد. یش  روزگار  یفراهم هکردهد و در اوان جواهی در اهد
 از قبل آور ادیب ا  یجواه یروزها در را خود هنندیآفر    »در جامع ، سههلیمان هیز تعبیری مشههاب  دارد: 

 (. 7: 76جامع ، «)ست. یه یخوش هانیا از مرا ییبگو ک  برسد هاسال و برسد بال یروزها آهک 
ی مجم ک  در دوران جواهی اشههاره شههده اسههت و این هکو بر این اسههاس در هر دو کوا  ب  اهمیت یاد خدا 

 قبل از رسیدن زمان  یری و بال افراد باید ب  فکر ارمال خویش باشند و خدا را در هرر بگیرهد.

 . خداترسی  پیکمد حکمت ج یی2-2-3

های  هحکمت در دو سهنت یجودی و اسالمی، آشکارترین  یوهد را با خدا ترسی دارد و ب  این حقیقت ب  گو
ی آن مای  و گوهر حکمت، هوی   و خاصیت و جلوهمخول ی در روایا  تاکید شهده است. در این روایا  بن

سازد. از های غیر دینی یا دهیوی مومایز میخدا ترسهی است. ویژگی خدا ترسی، حکمت دینی را از حکمت
 : یامبر خاتم هقل ک یر است: رسول  اللا  

لَِ َ ِ  َمخَََّّ »  َ  ( 912، ص 9، ج7979ابن بابوی ، «  )   َ ه رأس 
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لا ِى َ ٍ  َْيشر »و   ( 919، 11، ج 7919)م لسی، «    َ ه ِ رأس  ك 
در هج  البالغه  هیز بهارهها و بهارها خدا ترسهههی و اهارت از او در تکالیف را ب  بندگان  امهاف رلی 

مند خداوهدی ک  شههما را ب  موارظ خود بجرهد از ی   بورسهه»؛ 731اهد از آن جمل  در خطب  گوشههزد کرده
و ش بر شهما ارزاهی داشهت. برای  رسوش ایامبراهش اهدرز داد. و هعمت و احسهان خویل   ید و ب  وسهیگرداه

 «دید و حق هارت او بگزار یخود را خوار دار 
بر ک  تو را  ههج  البالغ  هیز تنجا ترس از خداوهد روا داهسهو  شده است؛    ب  قدرتی  نا 97در هام   

او را  ا یده، روزی داده، و ارودال در اهداف تو آورده اسهههت، بندگی تو فقط برای او باشهههد، و تنجا اشهههویآفر 
ان ترس از اوسههت و جز بر ید آهسههان ک  شههای   از خدا بورسهه( »97داشههو  باش، و تنجا از او بورس. )هام  

 (. 779)خطب  « دیر ین اسالف همید
 هرچ : » 71آی   3ن هیز این مضمون بارها تکرار شده است. برای هموه  با  در کوا  ام ال سهلیما 

 آن ب  ک  اموا  رالم در چوهک  آور رمل ب  خود ییتواها با را همان ابد،یب همودن رمل ججت ب  دسههوت
 «.  است ه  حکمت و رلم ه  و ریتدب ه  و کار ه  یرو  یم

خداوهد ابودای حکمت اسههت. هم  راملین آهجا گوید: ترس همچنین سههلیمان در کوا  مزامیر می 
ترس از خداوهد در کوا  جامع  این گوه  منعک  شده است؛ . (777ا71را خردمندی هیکو است. )مزامیر 

 هر نیا از بورسد، خدا از هرک  رایز  یبرهدار  را خود دسهت زیه آن از و یشهو  مومسهك نیا ب  ک  اسهت کویه
 (. 71: 1آمد. )جامع ،  خواهد رونیب دو

 سلیمان ک  در رلم و ثرو  و قدر  یگاه  ججان گشو  بود، چنین هصیحت کرده است:
ت.    اد، تعب بدن اسیار اهوجا هدارد و مطالع  ز یبس یهار. ساخون کوا ی سهر من  ند بگ یا». . .  

را ی. ز ن اسههتیف اهسههان ایتکل یم. از خدا بورس و اوامر او را هگاه دار، چوهک  تمامیخوم تماف امر را بشههنو
 (. 79ه76:76)جامع « کو و خواه بد باشد، ب  محاکم  خواهد آورد. یخواه ه یخدا هر رمل را یا هر کار مخ 

 ب  و بورسند خدا از ک  یآهاه یبرا داهم یم معجاا کند، دراز رمر و ورزد شرار  مرتب  صهد گناهکار اگرچ »
  ،یسا م ل و بود هخواهد یسهعادتمند  ریشهر  یبرا بود. اما هخواهد یسهعادتمند  باشهند، خائف یحضهور و 

 (. 76-79: 1جامع ، «)ترسیدهمی خدا از چوهک  کرد هخواهد دراز رمر
 نیا اهسههان فیتکل یتمام چوهک  دار هگاه را او اوامر و بورس خدا م. ازیبشههنو را امر تماف خوم   » 

)جامع ، «. آورد  خواهد محاکم  ب  باشههد، بد خواه و کویه خواه یمخ  کار هر با را رمل هر خدا رایاسههت. ز 
76 :79-79 .) 
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بر اسهههاس آهچه  از دو کوها  جهامع  سهههلیمان و هج  البالغ  گزارش شهههد، ترس از خداوهد ارتباط  
تنگاتنگی با حکمت دارد. ابودا و راس حکمت در هر دو کوا  ابا رناوینی شهههبی  ب  هما ترس از خداوهد 

ر ک  این ترس را از خداوهد داشههو  باشههد بر ارمال او تاثیر خواهد داهسههو  شههده اسههت. بر این اسههاس ه
 داشت و سعادتمند می شود.

 وثرت سخنکن و حمکقت. 2-2-1

قلب  هج  البالغ ، اماف رلی 91در هر دو کوا  ک ر  سهههخنان با حماقت مرتبطند؛ در حکمت  
ِق َوَرََم » احمق را ورای زبههان داهسهههوه  اسهههت:  َ َْحر ب  ََلر ُِ َاََّر َّنَِّ و کمههال رقهل را در سهههخنهان اهههد  « ِافَََّّ

جامع  هیز رلت آواز احمق ک ر  سههخنان داهسههو  شههده اسههت  کوا  9آی   2( در بند 17داهد)حکمت می
. از هرر سهلیمان هباید در سهخن گ ون تع یل همود و بجور اسهت سهخن اهسان 79آی   71همچنین در بند 

سههخن در بند توسههت، تا آن را هگ و  باشههی، و چون »رمود: (. و درود خدا بر او، ف6: 1کم باشههد)جامع ، 
هیز توصهههی  شهههده ک  مراقب دهان باشهههید ک   2بند  جامع 1در آی  (. 917حکمت «)گ وی، تو در بند آهی

ها را باهل هکند. هماهطور ک  هکر شد در دو کوا  هر آهک  ک  زیاد جسهم را خطارکار هسازد و رمل دست
 ز سخنان بر دیگر ارمال  تاثیر می گاارد.سخن می گوید ب  حماقت هزدیک می شود و ردف مراقبت ا

 . شک ی2-2-5

 یبرا ک  دفیفجم   »داهد: سههلیمان، شههادی و شههادماهی از ارمال خویشههون را بجورین چیز می 
: 9جامع ، «)باشند.  مشهغول ییکویه ب  خود ا یح در و کنند یشهاد ک  سهتیه نیا از بجور یزیچ شهانیا

 چوهک  شههود، مسههرور خود ارمال از ک  سههتیه نیا از بجور یزیچ اهسههان یبرا ک  دفیفجم لجاا(» 76
 مشهههاهده شهههد خواهد واقع او از بعد را ک  آهچ  تا آورد باز را او ک  سهههتیک اسهههت. و نیهم بشیهصههه

بخور و شرا  خود را  ی   رفو ، هان خود را ب  شاد(»71 فقره 1( )همچنین با  66: 9جامع ، «)د یهما
 (. 1: 3جامع «)ن قبول فرموده است. یبنوش چوهک  خدا ارمال تو را قبل از ا یب  خوشدل

می یه کنند و اهدوه خوردن راب  شهادمان کردن دیگران توصی  می 611هیز در حکمت  اماف رلی 
َمِم » :داهندری مییاز   َ و  ََلر ر ِِ  ُّ َ

 (. 799)حکمت «. ََلر

 اهدوه برای روز هیامده را هکوهش می کند: همچنین اماف رلی 
ََّل »  لر َُهه ََّ: َو اََّ َر َِّ َأ آَدَمَ ََل َت َر ُِ ير َّ َ

َك َاَّه  ََََّلر  ىَُِّ
َ
َك لََع ََِّ

ر
ُِ ير ُ

َك َاه ُ  ِإنر  ىُِ ََّكَ ََِّ نه ََ
َ
ك  ََادر أ

ِمَك  أر ع    ِت َ ه  َِّ َُِ
ر
ِاَك ُْ ِم ر َِ  (621ت حکم. « )ُِ 

http://ahlolbait.com/article/18798/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-381-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ahlolbait.com/article/18212/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-267-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87-%D8%BA%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D9%88%D8%B1
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را فردا، اگر از رمر تو باشههد، یاور. ز یامده را ب  روزی ک  آمده اسههت میای فرزهد آدف، اهدوه روز ه
 ت را خواهد داد. یخداوهد در آن روز، روز 

بر اسهاس گزاره های دو کوا ، شهاد بودن و شهادمان کردن دیگران، سهبب ساز زهدگی هیکو خواهد  
 بود.

 جمکن. شک مکنی و  نکپکیدا ی  2-2-6

ب  ها ایداری دهیا ب   در دو کوا  جامع  و هج  البالغ ، شههادماهی بیشههور با یادکرد از آخر  و توج  تاف 
ا، ک  ب  دسههت یزی از دهیسههت ک  ب  اهد  چیچ»فرماید:در هج  البالغ  می آید. اماف رلیدسههت می

د ب  اهد  یگردن همییاهدوهگ د،ید و از آن هم ، ک  از آخر  از دست می دهید، شهادمان می شهویمی آور 
( در جامع  هم شهههبی  همین 779خطب  «)دیشهههوی، ک  از دسهههووان می رود، مضهههطر  مییایمواری ده

 کنیل باشد، شادمان هاآن  هم در و دیهما ستیز  اریبسه یهاسهال اهسهان هرچند»مضهمون آمده اسهت:
اسهههت.  بطالت شهههود یم هرچ  واقع بود.    خواهد اریبسههه چوهک  آورد ادی ب  را یکیتار  یروزها دیبا

 (. 1: 77جامع ، «)
بر اسههاس آهچ  در دو کوا  جامع  و هج  البالغ  آمده اسههت شههادماهی دهیا امر ها ایداری اسههت چرا ک  هر 
آهچ  در دهیاسهت سهراه اف فاهی خواهد شهد، از این روی در دو کوا  توصهی  شده است همراه با شادی ب  

 فکر آن دهیا هیز باشید.

 . اندو   مطل ب2-2-1

 یشهههادماه  خهاه در احمقهان دل و مهاتم  خهاهه در مهانیحک دل»خواهیم: در کوها  جهامعه  می 
های ظاهری از خنده بجور داهسههو  شههده اسههت ( در حقیقت در این کوا  برخی حزن 1:9جامع ،«)اسههت

 ب  رفون از ماتم  خاه ب  رفون»همچنین:  (9: 1جامع «)شودیم اصال  دل صهور ، ینیغمگ از»چون: 
«. هجند یم خود دل در را نیا زهدگان و اسههت مردمان  هم آخر  نیا ک  رایز  اسههت بجور افتیضهه  خاه

ا، اگر لبشهههان می خندد، ین دهیان در ایدر هج  البالغ  معوقد اسهههت  ارسههها ( اماف رلی6، 1)جامع ، 
اهد: اهد. در حکموی دیگر فرمودهاهد ب  باهن، سهههخت، محزوند و اگر ب  ظاهر شهههادمانیگر دلشهههان می

داهد)حکمت را بسههیار می مؤمن( اهدوه 999)حکمت « مؤمن را شههادماهی در چجره اسههت و اهدوه در دل»
ا ت» داهند ک  خداوهد فرموده اسهههت:تماف زهد و  ارسهههایی را بین دو کلم  از قرآن می (. اماف رلی999

هرگز بر آهچ  از دسههووان رفو  اهدوه مخورید، و بر آهچ  ب  شههما داد شههادی هکنید و کسههی ک  بر گاشههو  
 (.  997حکمت «)افسوس هخورد و ب  آینده شاد هگردد    زهد را از دو سمت آن دریافو  است. 
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اهدوه و شادماهی دو روی یک سک  اهد و هماهطور ک  بیان کردیم در هر دو کوا  ب  تعادل میان آهجا  
اتم ی ماشهههاره شهههده، با این ت او  ک  در هگاه سهههلیمان اهدوه و حزن ظاهری بجور از خنده و رفون ب  خاه 

د است و اهدوه را در دل در چجره شا مؤمنبجور از خاه  ی ضهیافت داهسهو  شهده اسهت اما در هج  البالغ  
 خود دارد.

 وفکی با عمد. 2-2-9

هیکوکاران داهسههو  شههده و هماره ب   وفای ب  رجد رالمت ایمان و هشههاه  در قرآن و روایا  اسههالمی 
با کسههاهی »کند: صههراحوا ارالف می 711در حکمت  ها تاکید شههده اسهت. اماف رلی اسهداشههت  یمان

  اهد تا زماهی ک  بکنند. ایشهههان اهسهههان را آزاد خواهدهمان خود وفا مییو   د ک  ب  رجدیمهان بندیرجهد و  
( سههلیمان وفای ب  رجد را آن قدر  ر اهمیت می داهد ک  معوقد 992)حکمت « کسههی ورده هداده باشههد. 

( سههلیمان در خصههوص 1:1جامع ، . «)یهکن وفا هموده، هار نک یا از ییهنما هار ک  اسههت بجور» اسههت: 
 ریتأخ آن یوفا در ییهما هار خدا یبرا چون» دی خداوهد از تاخیر در وفای ب  رجد می گوید:هاخشهههنو

 (. 9: 1جامع ؛ «)هما وفا یکرد هار آهچ  ب     ست؛یه خشنود احمقان از او ک  رایز  منما
 ای بندی ب  رجد بسهو  شده در هر دو کوا  مورد تاکید است و شکسون رجد و  یمان و یا تاخیر در  

 اجرا در هر دو کوا  ماموف شمرده شده است.

 .  وسری ج یی2-2-3

 یاسهههت. برا تیرهباه و رزلت، با آن هبودن موافق اخالقی در تورا  های برجسهههو یکی ویژگی 
 یاخالق حال نیدر ر و بماهد اجوما  در دیبا مؤمن اهسههان رویق رجد هرر مورد یاخالق لیفضهها کسههب

 تدوین اهسههان یاجومار و یفرد یزهدگ میتنر هد  با و اسههت یو یده اخال  یتورات کند. اخال  یزهدگ
  یبر  ا را دسووراتش رو، نیا از و ردی ا یم ک  هست را بداهگوه  یزهدگ انیجودی مقدس اسهت. کوا  شهده

 و ردالت ب  دنیرسههه اخال  تیغا یجودی اخال  در رو، نیاسهههت. از ا بناکرده یاجومار هایواقعیت
 (. 11،ص7936است) رچم،  یو یده یزهدگ در آن از بردن بجره و ایده نیدر هم ه   هجار  و اهصا 
 را شههانیا چوهک  بجورهد كی از دو»خواهیم: در بند چجارف کوا  جامع  در تم ید زیسههت جمعی می 

قوشان از  یوا لکند. یزاهیبرخ خواهد را خود قیرف هاآن از یکی  وند،یب اگر رایباشد. ز  یم کویه اجر  مشها
 اما شههد خواهند گرف بخوابند، زیه ه ر دو اگر زاهد. ویبرخ را او ک  هباشههد یگر ید  ودیب چون ک  یکی آن بر
 719کوا  جامع  ربارتی هریر آی   9(. در فقره دوازدهم بند 77-3: 9جامع ، «)شههو.  گرف چگوه  ه ر كی

 آل رمران آمده است:
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  ِ ِل ََ ه ِر ََ َِ  ََّ ِص  
ََ َََّوَعر ا  َمه َْ ََ َّ َوََل  ًَ ْ  َمِ

  ی  سهه  سههمانیر  همود. و خواهند مقاومت او با دو هر آورد، حمل  شههانیا از یکی بر یکسهه اگر  
 (. 76: 9شود. )جامع ، یهم خو یگس یبزود

 فرمایند:می در اهمیت ح ظ دوسوی اماف رلی 
ََِّنَ َو » ير فَِّ! ََلر َِ ك َِ َو َعأر  َجَ

َْ
أر  َُ َِّس  ْه و  َا َجَ

ْر ر ََ ْنر  ُِ  ُِ َِ َم  ِِ
ََ أر  َُ َْع  َُ أر  َُ   ُ ْر ُِ و   َجَ

ْر ََ
  » 

هاتوان ترین مردف کسههی اسههت ک  از ب  دسههت آوردن برادران راجز اسههت و هاتوان از او کسههی 
 ( 76است ک  با برادران قبلی دوسوی را هوواهد  اس دارد و آن را ضایع کند! )حکمت 

 (. 796از خردمندی داهسو  شده است. )حکمت در حکموی دیگر هیز اظجار محبت و دوسوی، هیمی 
بر این اسهاس رهایی از فرد بودن و زهدگی فردی و زیسهت در جامع  توصی  هر دو کوا  ب   یروان آهجاست 

 و زیست جمعی و یافون دوست از هشاه  های خرد است.

 . انهکق2-2-11

  های مورد هیاز گ وفقیران و دیگر راهاه ا ، اصهههطالحاز ب  ارطای مال یا چیزی دیگر در راه خدا ب   
رالوه بر آهک  خود الگوی رملی اه ا  در رصر خویش بود، بخشش اهد  را بجور  شهود. اماف رلیمی

د سهههاخون، اههدکور از آن یهرا هومیاز بخشهههش اههد  شهههرمنهده مبهاش، ز »داهسهههت: از اه ها  هکردن می
کار »مین موضههو  مجم آمده اسههت می فرماید: تعبیر دیگری از ه ( در گ وار حکیماه 21حکمت«)اسههت

 (.  966حکمت«)هیک را اه اف دهید و هیچ مقدار از آن را کم مشمارید
 رایز  نداز،یب هاآ  یبرو  را خود هان »در جامع  سهلیمان هیز این گوه  ب  بخشهش توصی  شده است: 

 یهم ک  رایز  ببخش ه ر هشت ب  بلک  ه ر ه ت ب  یبی. هص1«افتی یخواه را آن اریبسه یروزها از بعد ک 
 (. 6-7: 77شد)جامع ،  خواهد واقع نیزم بر بال چ  یداه

 اه ا  در دوکوا   از ارمال حسن  ای است ک  بسیار بر آن تاکید شده است. 

 سرمگری . نک هش2-2-11 

تحت هیچ  ایشان است. اماف  دو ویژگی برجسو  ردالت گرایی حداک ری و ظلم سهویزی اماف رلی
داهسههت حوی اگر کشههیدن داه  ای از دهان موری باشههد. در واقع ردالت ظلم و سههوم را روا همی شههرایطی

                                                                        

دار بودند/ اندیش و بدکرانداز/ که ایزد در بیابانت دهد باز/ که پیش از ما چو تو بسیار بودند/ که نیکتو نیکویی کن و در دجله  - 1
یش/تو نیکوکار باش و بد میندیش. )سعدی،  (116، ص 1622بدی کردند و نیکی با تن خو
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های فکری و تالشردالت هد  غایی تمامی»هریر امهاف در جهای جهای هج  البالغ  دیده می شهههود. بی
، لی( در هگاه اماف ر791، 7939قایمی، «)دهداجرای را در ررصهه  سههیاسههت و حکومت تشههکیل می

ده بر سههومکار، ی( و روز بازخواسههت سههومد667بدترین توشهه  برای قیامت سههوم بر بندگان اسههت)حکمت 
د، یآن ک  هخسهت دست ب  سوم گشا(. »697ده اسهت. )حکمتیتر از روز قدر  سهومکار بر سهومدسهخت

مناسههبا  (یکی از مجم تریم مباحل اخالقی ک  در 712)حکمت « د. یاهگشهت هدامت ب  دهدان خواهد گز 
هج  البالغ   97در بخشی از هام   یاجوماری مطر  اسهت هحوه رویایی با ظلم دیگران اسهت. اماف رل

 «.  اهندرسدارهد ب  خود زیان میظلم ظالمان بر تو گران هیاید چ  آهجا ک  بر تو سوم روا می»فرماید: می
 برگشو ، من   »کند: ف میسلیمان در جامع  سنگینی دیدن ظلم ب  مرلومان را این گوه  توصی 

 یبرا و مرلومان یهااشهههك نكیا کردف. و مالحر  شهههود، یم کرده آفوا  ریز  ک  را ییهاظلم یتمام
« !هبود یا دهنده یتسلا  شانیا یبرا اما بود شانیا کنندگان ج ا زور بطر  و !هبود یا دهنده یتسلا  شهانیا

سازد ظلم هماهطور ک  رشهوه دل را فاسهد می»گوید : ( همچنین سهلیمان در جای دیگر می7: 9)جامع ، 
 (.   1: 1جامع : «)گرداهد. هیز مرد حکیم را جاهل می

در دو کوا  ظلم کردن ب  مردف در هر دو کوا  هاروا داهسهو  شهده است. و ب  هوای  شوف آن از جمل   
 مان اشاره شده است.فساد دل و بد فرجامی ظال

 . احریکط     برابر  انکن2-2-12

و حب الشهجوا  قابل جمع با یکدیگر هیسهوند. بر اساس آیا  قرآن دهیا ب  وسیل   تردید زهدورزیبی 
(. هکوهش زهان از جمل  79زهان، فرزهدان و زر و سهههیم و. . . برای مردف آراسهههو  شهههده اسهههت)آل رمرانا

 افومیدر  موضهورا  مشهورکی اسهت ک  در دو کوا  بدان اشهاره شده است؛ در کوا  جامع  آمده است: و
 است. هرک  مو  از ترتلخ زیچ باشهد،چ  یم کمندها شیهادسهت و اسهت هاتل  و هاداف دلش ک  یزه ک 

 » ک  دیگویم د. جامع یگرد خواهد یو  گرفوار کار خطا شههد اما خواهد رسههوگار یو  از اسههت، خدا مقبول
 جسههو و را آن حال ب  تا من جان ک  افوم،یدر  را نیا ابمیدر  را   یهو تا کردف مقابل  آن با را نیا چون نكیا
 خدا ک  افومیدر  فقط را نیا افوم. هماهایه یزه هاآن عیجم از اما افومی هزار از مرد كیافوم. یه و کند یم

( ت کر من ی هسههبت ب  63-62: 1)جامع ، « دهد. یهلب اریبسهه مخوررا  شههانیا اما د،یآفر  راسههت را یآدم
رامل فریب آدف همسر وی معرفی شده است) یدایش، زهان مخو  جامع  سلیمان هیست و در تورا  هم 

9: 9-79 .) 
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ن یوقوی از جن  صهه  خطا  ب  فرزهدش اماف حسههن  97هیز در فراز  ایاهی هام   اماف رلی 
 هد: گشووند فرمودباز می

 َََّو ِإ …»
ر
ِ نه َرأ َِّم َََّّ فََََّّّ ْا ََّوَرَِّن َا شََََّّّ  ُ أه ِإََل هی  ََّك َو  ََم  ٍأ َو َعور َّر

َ
ََ أه ِإََل أ ور َع  ِ ٍأ َو َكر َِّر َْو ر صَََّّ َر

َ
أر أ ُِ ِ أه ِهأه 

َك ِإ  َََِّّ
َجََّ حِ َََِّ ََ َ َع َُ بر

َ
َِّ! أ َجََّ حِ

لر  َ َ ده ِ نه َََِِّّّ
أه َََّّ أر ََل ِْهأه َو اَ َّْ   َُ َك  َّاَِّ

يََّ أر ِإدر ُِ ده 
ََََِّّّ
َ
ُ ََِّ 
أه ه  وج  م  ُِ يَس ي  ََِّ 

َثق 
 ََ َله َْع

َ
َت أ َطََّر ََ َأ َغ َِهأه َو ِإِن ََََّّر ِمَّر لر َو ََ َر َََّ ََّّر َمر َك َََّّ ِ نه َِلر َََّّ َّ هََّ فَََّّ ْر ََّوَ  َن َّ جََّ ََُّ َّ ِم ََّ ُر

َ
أر أ ُِ َِّن 

َ
أ َمر ِك َِلر ََّا َ َِّن ََل ُت 

َ
أ

َهَّ ِِف ََََّْن م َو اَ ي َر  َر  ِ طر  َ َفَهَّ َو ََل  ْر َهَّ َن َِ َُ َ َمَ َِ  
د  َر ََ ََّنٍ  َو ََل  َُ َم هر َُ ََ  َفتر ِب َع ِا َِ نر تَشر

َ
 «  َ ََِّ أ

 گوه  و اراده و رزمشان سست است.ماها ر ی ایشان هاق زهجار از این ک  با زهان ب  مشهور  باردازی ک  ه
با در  رده هگاه داشهون زهان چشهماهشهان را از دیگران )هامحرمان(ببیند ک  ب  راسوی آهان را سخت در  رده 

ر و چنین بیرون رفون زهان از منزل بدتباشد. همتر موجب باقی ماهدن ایشهان ب  حال خود میداشهون بیش
توان ب  او اروماد کرد، وارد محل سهکوهت ایشان همایی. اگر این هیسهت ک  کسهی را ک  همیتر از هامناسهب

بوواهی کاری بکنی ک  زهان، جز تو ک  دیگری را هشهناسند، این کار را اه اف ده و ب  زن اجازه و اخویار مده 
سههت و بو ال  گلی خوشاز آهچ  اخوصههاص ب  خود او دارد ب  چیز )کار( دیگری باردازد ک  هماها زن ب  منز

باشههد، ت اوز مکن و او را ب  کار. در گرامی داشههون زن از آهچ  مخصههوص ب  خود او میه  کارگزار و  یش
 1( 97همع هیاهداز ک  از دیگری ش ارت کند. )هام  

 اهد:در وصف زهان فرموده همچنین اماف رلی
َأه ِ  » ه  َفََّم َه ه ه ِْ ََ ََو ِإَنه َا لر  َ نر َِِّّن َْْ   َفَّد  َِّ َْاد ه َِ   «َهََّّْ َو َار

 (.  719ن ججان و تب  کاری کردن در آن )هج  البالغ  ، خطب  یش ایو زهان در فکر آرا 
 احویاط در ارتباط با زهان از جمل  آموزه های مشهور  دو کوا  جامع  سلیمان و هج  البالغ  اماف رلی

اه اف برخی امور در رابط  با برخی زهان با احویاط است، بر اساس آهچ  از دو کوا  اشاره شد بجور است در 
 رفوار کرد.

 
 
 

                                                                        

ی از بخش -عبد ربه مالکی بنبا عنوان وصیت امام به محمد حنفیه، احمد« من ال یحضره الفقیه»وصیت مذکور را صدوق در  - 1
مجلسی به نقل از کراجکی در بحاراالنوار و کلینی در کافی به عنوان وصیت به  در العقد الفرید، ابن شعبه در تحف العقول،-آن را 

 اند.ت کردهالسالم روایامام حسن علیه
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 نتیجه گیری
های مشورکی در موضورا  ها و گزارهمای و جامع  حضهر  سهلیمان بن هج  البالغ  اماف رلی 

خدا شههناسههی و فرجاف ججان دارهد ک  بر بنیاد حکمت هرری مشههور  ب  حکمت رملی هسههبواز مشههاب  می 
من ها و دشو یجودی، مرگ اهدیشی، واهجادن لا دروهمای  اصهلی مشهور  دو حکمونام  اسالمی رسهند. 

شههوهد. زهدگی بدون حضههور خداوهد باهل و  وچ اسههت و با ترین خیر داهسههون چیزهای اسههت ک  فاهی می
هران اارتباط با اوسهت. در موضهو  خداشهناسی هر دو ه ر ب  قدر  بی هریر خداوهد و مالکیت مطلق وی 

داهند. در هر دو کوا  توصهههی  الجی را با تر از هر اراده ای می دارههد. ارمال خداوهد را بدون رقیب و اراده
شهده ک  اهسهان در ایاف جواهی ب  یاد  رودگار باشد. ترس از خداوهد و اهارت در اه اف دسوورا  الجی هیز از 

ادی، ی شوا  مضامین مشورکی دربارهموضهورا  دیگر مشهور  دو کوا  اسهت. در حکمت رملی دو ک
سهههوایش حکمت، وفای ب  رجد، دوسهههوی، اه ا ، هاایرفون ظلم دارهد. همچنین هکوهش برخی از زهان با 

او  توجه  به  رویکرد زهدورزی دو قدی  مشهههاهده گردید. بر اسهههاس دو مون زمان مرگ هر اهسهههان برای
فوا ، ماه و سوارگان از جمل  اوصا  مشور  هامشهخ  و روز مرگ از و د  بجور اسهت. خاموش شدن آ

ها از روز حسابرسی، حقیقوی است ک  در قرآن، هج  روز قیامت در دو کوا  اسهت.  یر شهدن یکباره اهسهان
جالب آهک  بر اسههاس برخی ت اسههیر اشههاره ب  ملخ ب  ضههعف و  البالغ  و جامع  بدان اشههاره شههده و هکو 

ارد. . تنجایی اهسان در روز مرگ و قدر   رودگار در خلقت و مرگ در هر ها در آن روز اشاره دسهسوی اهسان
دو کوا  ب  خلقت اولی  اهسههان از رحم مادر تشههبی  شههده اسههت. در برخی موارد ماکور، ب ز اشهههوراکا  

در ربارا  هیز، هماهندی بارزی ب   -حوی در مواردی بها قرآن -مضهههموهی، میهان هج  البالغه ، جهامعه  و 
 د. خور چشم می

های دو کوا  ب  ردف برجسهو  شهدن قیامت در کوا  جامع  سهلیمان هسبت ب  البو  از جمل  ت او  
 هج  البالغ  اشهاره کرد. ت او  دیگر این ک  سلیمان سرهوشت حکیم و احمق ک  دو ضد هسوند را یکسان

جیا  دهیوی در فرجاف حکیم و جاهل را یکسههان همی شههمرد. باهل  نداشههون  داهد ولی اماف رلیمی
تر اسههت و بالنسههب  ح م بیشههوری دارد ولی هجایواز در روی دیگر این رویکرد سههلبی، هر کوا  جامع  همایان

 دو اثر حیا  معنوی را ارزشمند می داهند. 
 تقدیر

حمایت  .NO 9905151816هویسهههندگان این  ژوهش از هر  داهشهههگاه کوثر ب نورد با شهههماره قرارداد 
 اهد.شده
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