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حقمداری و دوری از باطل ،افزون بر شناخت حق ،نیازمند زدودن موان آن هـم
هست .بنا بر مطالعات کتابخانهای ،موان اعتقادی ،اجتماعی ،و اخالقی میتواند
سبب شود حق از باطل تشخیص داده نشود .در این نوشتار ،با تحلیل آموزههای
علــوی در کتــاب ن ر البالغرره و ســیرۀ امیرمؤمنــان ،پدیــدههــا و خصــلتهــای
اخالقیای که مان فهم درست حق میشود ،شناسایی و گونهبندی شـده اسـت.
رذایل اخالقی چون کبر ،تعصب ،لجاجت ،بیتقوایی ،طم  ،دلبستگی بـه دنیـا،
حسادت و ...ازجملۀ این موان است .با توجه به تأکید فراوان امیرمؤمنان ،به نظـر
میرسد اساسیترین مان اخالقی برای تشـخیص حـق از باطـل ،دلبسـتگی بـه
دنیا و بیتقوایی است .برآیند اثرگذاری موان اخالقـی در ایـن نوشـتار بـه تفصـیل
بررسی شده است.
کلیدواژهها :موان تشخیص ،حق و باطل ،امام علی  ،موان اخالقی.
مقدمه
رعایت اخالق نیک ،و دوری از رذایل اخالقی ،در تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان مـؤثر اسـت.
درک خوبی اخالق نیک و بدی اخالق رذیله ،در فطرت بشر نهاده شـده اسـت .انسـان بـا تأمـل و
ً
تفکر میتواند به شناخت آنها دست یابد؛ ولی معموال اسیر خواستههای نفسانی و غرایز است .در
نتیجه در شـناخت فضـایل و رذایـل و پایبنـدی بـه آنهـا دچـار اشـتباه میشـود (امینـی:1133 ،
 .)13/1فضایل اخالقی سرمایۀ نجات و رستگاری انسان ،و رسانندۀ او به سعادت جاویدان است.
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در مقابل ،رذایل اخالقی مایۀ بدبختی و شقاوت همیشگی او است .پاک کردن نفس از رذایـل ،و

آراستن آن به فضایل از مهمترین واجبات است و بدون آن دستیابی بـه زنـدگانی حقیقـی محـال
است .پس بر هر خردمندی الزم است در به دست آوردن فضایل اخالقی ،که حد وسط و اعتـدال
در خوبیها و صفتها است کوشا باشد ،و از رذایل ،که افراب و تفریط است ،اجتناب کند؛ زیرا اگر
در این راه کوتاهی کند ،گمراهی و رفتن به راه باطل برای او حتمی خواهـد بـود (نراقـی:1134 ،
.)14
یکی از بزرگترین فضایل اخالقی ،پایبندی به حق است .در سخنان امیرالمؤمنین علی

،

پایبندی به حق ،برترین اعمال ،مایۀ نجات ،مایۀ سعادت ،ریشۀ حکمت و میوۀ عقل خوانده شـده
است (تهرانی .)143/3 :1131 ،پایبندی بـه حـق ،فقـط عمـل بـه حـق نیسـت؛ بلکـه حقگـویی
(سیدرضــی ،)113 :1132،حــقگرایی (سیدرضــی ،)654 :1132،و حقپــایی و دفــاع از حــق
حق و پرهیز از باطل و ترک زشتیها نیز در سط همگانی برای رفتن جامعه به سوی اخالق الهی
مؤثر است (جوادی آملی.)166 :1131 ،
پس میتوان گفت رذایل اخالقی مان از تشخیص حق میشود؛ ولی اگر انسان حق را درست
تشخیص دهد ،خود میتواند عاملی برای رفتن او به سمت اخالقی شدن باشد .لذا در این نوشتار
در پی آن هستیم که با بررسی کالم امیرالمؤمنین ،بخشی از این رذایل را کـه در تشـخیص نقـش
دارند مشخص نماییم.
 .7تکبر
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(سیدرضی )111 :1132،را نیز شامل میشود .افزون بر آن ،شناخت حـق از باطـل ،و پیـروی از

یکی از ویژگیهای اخالقی که باعث دشواری تشخیص حق میشود ،تکبر استّ .
تکبـر در لغـت،
به معنای خودبرتربینی و بزرگی فروختن به دیگران است .در اصطالح اخـالق ،حـالتی اسـت کـه
آدمی خود را باالتر از دیگری ببینـد و گمـان کنـد بـر او برتـری دارد (نراقـی .)142 :1134 ،امـام
علی

کبر را بزرگترین فریب شیطان میداند که مانند زهـر کشـنده وارد قلـب انسـان میشـود

(سیدرضی )216 :1132،و معتقد است این صفت انسان را از حقپذیری دور میکند .پـس تکبـر
باعث میشود انسان حتی با شناخت حق نیز ،از پذیرش آن سر باز زند.
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الکبر (محمدی ری شهری)15/12 :1111 ،؛
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فروتنی را جستم و آن را جز در پذیرش حق ،نیـافتم .پـس حـقپـذیر باشـید؛ زیـرا
پذیرش حق [شما را] از ّ
تکبر دور میکند.
رسول خدا در سخنی دیگر ،ضمن تعریف کبر و بیان اثرات دنیایی و آخرتـی آن ،بـر ایـن
نکته تأ کید میکند که در واق معنـای اصـلی کبـر همـان رویگردانـی و تـرک کـردن حـق اسـت
(مجلسی 1.)12/16 :1621 ،کسی که متکبر است نمیتواند به حق دست پیدا کند .در قرآن هم
به این موضوع اشاره شده است که کسانی در زمـین ،بـه نـاحق ،تکبـر میکننـد ،از آیـات رحمـت
خداوند محروم میمانند (اعراف .)164 :امیرالمؤمنین

در خطبۀ یک ،آنجا که دربارۀ شیطان

صحبت میکنند ،غرور و تکبر او را دلیل اصـلی بـدبختی و دور شـدن او از حـق معرفـی میکننـد
(سیدرضی )62 :1132،و از کبر ،برگرفته شده از صفت تعصب و خودخواهی ،بر حـذر میدارنـد.
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ایشان یکی از دالیل جهالت و ضـاللت امتهـای پیشـین را ،همـین کبـر برگرفتـه از آمـوزههـای
جاهلیت میداند (سیدرضی .)231 :1132،در سخنی دیگر ،ایشـان درمـان کبـر را ،راهـی بـرای
برگرداندن عقل از دست رفته میدانند:
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َف ْو َقک َو ُق ْد َرته م ْنک َع َلی َما َال َت ْقد ُر َع َل ْیه م ْن َن ْفسک َفإ َّن َذلک ُی َطام ُن إ َل ْیک م ْ
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ِط َم ِاحک َو َیکف عنک ِمـن غر ِبـک وی ِفـيء ِإلیـک ِبمـا عـزب عنـک ِمـن عق ِلـک
(سیدرضی :1132،ص )623؛
اگر حکومت برای تو باعث خود بزرگ بینی شد ،به بزرگـی سـلطنت خداونـد ،کـه
باالتر از تو است و قدرتی که بر تو دارد و تو را بر خودت آن قدرت و توانایی نیسـت
نظر کن ،که ایـن نظـر کبـر و غـرورت را مـینشـاند ،و تنـدی و شـدت را از تـو بـاز
میدارد ،و عقل از دست رفته را به تو باز میگرداند.
با توجه به این سخن میتوان گفت :کسی که دچار تکبـر اسـت ،در واقـ نمیتوانـد از نیـروی
اندیشه و عقل خود استفاده کند (تمیمی آمدی .)611 :1612 ،کسی که نتواند از نیروی اندیشه و
عقل خود استفاده کند ،نخواهد توانست به درستی تشخیص دهد .امام محمد باقر
میفرمایند:
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ِذلک أو کث َر (مجلسی)134/15 :1621 ،؛
ذرهای از ّ
تکبر به درون دل کسی راه نیافت ،مگر آنکه به همان اندازه از خـردش
کم شد؛ چه اندک باشد ،چه بسیار.
 .5تعصب

از دیگر موان تشخیص حق از باطل ،تعصب است .عصبیت یعنـی حمایـت از خـود و چیـزی کـه
منسوب به خود است؛ از جمله دین ،خویشاوندان و ( ...ابن منظور .)424/1 :1616 ،این صـفت
از جمله مسائلی است که باعث میشود انسان نتوانـد حـق را درسـت تشـخیص دهـد .عصـب بـه
معنای «وابستگی غیر منطقی به چیزی» تا آنجا که انسـان حـق را فـدای آن کنـد (محمـدی ری
البته ذکر این نکته الزم است که تعصب دو جنبۀ مثبت و منفی دارد .اگـر تعصـب بـه معنـای
جانبداری و حمایت جدی از حق و ارزشهای دینی باشد ،و انسـان بـا رهنمودهـای فطـری حـب
ذات بر حفظ چنین آرمانهای خداپسندانهای پای فشارد ،در حقیقت موفق به شـکر عملـی ایـن
نعمت بیبدیل الهی شده است .ولی در نقطـۀ مقابـل ،بـه همـان انـدازه اسـتفاده نادرسـت و غیـر
منطقی از آن سعادت سوز و مهلک خواهد بود (مصباح یزدی.)151 :1134 ،
صفت تعصب ،انصاف و حقجویی را در قلـب میکشـد و سـتم را جـایگزین میکنـد .از دیگـر
اثرات تعصب این است که قوۀ ادراک را خاموش میکند (محمـدی ری شـهری.)32/1 ،1135 ،

موانع اخالقی تشخیص حق از باطل در کالم امیرالمؤمنین

شهری.)211/1 :1111 ،

پس یکی از موان فکری تشخیص حق ،تعصب است .به این معنا که انسان بدون توجه به حـق و
باطل بودن چیزی ،بر آن پافشاری کند(.مصباح یزدی .)151 :1134 ،در ایـن موقعیـت ،انسـان
واقعیت را آن طور که هست نمیبیند .برای اینکه انسان بتواند حقایق را به درستی درک کنـد ،بـه
ذهنی صاف نیاز دارد .یکی از شباهتهای آینه و ذهن ،که قرآن هم بـر آن تأ کیـد مـیکنـد ،ایـن
است که انسان برای شناخت ،به فکر و روح بیرنگ نیاز دارد .یعنی باید ذهن را از هر گونه غرض
و مرض و تعصب مثبت یا منفی پاک کند ،تا ذهن آن چنان بیرنگ باشد که صورتها را منعکس
کند (مطهری.)622 /11 :1113 ،
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تعصب باعث میشود انسان در مرحلۀ تشخیص ،با برخی پیشداشـتهها بـه داوری بدـردازد و
نتواند موض گیری درستی نسبت به مسائل داشته باشد .چنین فردی نخواهد توانسـت در مرحلـه
شناخت به درستی عمل کند.
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امیرالمؤمنین در نهج البالغه دربارۀ چنین کسانی میفرمایند:
َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ َ ُ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َّ َ َّ َ
صدقه ِب ِه أبنـاء الح ِمی ِـة و ِإخـوان العص ِـبی ِة و فرسـان الکب ِـر و الج ِاه ِلی ِـة حتـی ِإذا
ْان َق َاد ْت َل ُه ْال َجام َح ُة م ْن ْ
کم (سیدرضی)231 :1132،؛
ِ ِ
زادگـان کبـر و نخـوت بـا عمـل خـود ادعـایش را تصـدیق کردنـد ،و بـرادران
ولی
ِ
عصبیت ،و سواران کبـر و جاهلیـت ،آن گفتـار کـج و باطـل را راسـت آوردنـد ،تـا
گردنکشانی چون شما مطی او شدند.
ایشان در این سخن افراد متعصب را در کنار فرزندان کبر و نخـوت و افـراد متکبـر و جاهـل،
تصدیقکنندگان و پیروان شیطان میخوانند و آنها را در کنار یکدیگر قرار میدهنـد .بـا توجـه بـه
معنای لغوی شیطان میتوان گفت این ویژگیها و صفات اخالقی موجب انحراف انسان از مسیر
حق خواهد شد .در واق وجود این ویژگیها باعث میشود انسـان بـه جـای تصـدیق حـق ،کـه بـا
فطرت او بیشتر همخوانی دارد ،به تصدیق باطل بدردازد .بنا بر این جاهالن و نادانان با تعصب راه
شیطان را میپیمایند .همان تعصبی که سبب گمراهی شیطان شد.
 .9لجاجت

لجاجت به معنای ستیزه کردن در انجام کاری است که نباید انجام شود و رنجآور اسـت .بـه بیـان
دیگر ،اصرار بر چیزی به گونهای کـه منطـق و عقـل را زیـر پـا بگـذارد .میتـوان گفـت تعصـب و
لجاجت ،با یکدیگر همراه هستند؛ زیرا انسان نسبت به هر چیزی وابسـتگی غیـر منطقـی داشـته
باشــد ،دربــارۀ آن پافشــاری و اصــرار مــیکنــد .سرچشــمۀ لجاجــت و تعصــب ،میتوانــد تکبــر و
خودخواهی و جهل و طمـ باشـد (ثقفـی .)32/1 :1115 ،رذایـل اخالقـی بـا آزاداندیشـی رابطـۀ
معکوس دارد .درواق میتوان رذایل اخالقی را مانعی برای آزاداندیشی و رسیدن به شـناخت حـق
دانست.
لجاجــت ،یکــی از موان ـ پــاالیش عقیــده اســت .در پــژوهشهــا و مســائل نظــری ،یکــی از
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لغزشگاههای بزرگ به شمار میرود؛ چراکه اندیشه را از تکاپو باز میدارد و مـان رسـیدن بـه رأی
درست میشود؛ بدون آن که شخص لجوج ،احساس انحراف کند (محمدی ری شهری:1135 ،

 .)426/2لجاجت باعث میشود انسان نتواند بهرهای از نظر درست ببـرد و در نتیجـه چـهبسـا در
بسیاری از موارد به دلیل پافشاری بر باطل خود ،از راه حـق بـاز بمانـد .امیرالمـؤمنین

در ایـن

زمینه میفرمایند:
َْ
َّ
ُّ
ُ
َ
َ
اللج َاجة ت ُسل َّالرأي (سیدرضی)521 :1132،؛
لجاجت و ستیز تدبیر را دور میکند.
بنا بر سخن ایشان ،لجاجت مانعی برای اندیشیدن و نظر دادن است .از ایـن سـخن میتـوان
نتیجه گرفت :چنانچه برای افراد لجوج ،حق به طور کامل هم ثابت شود ،در مرحله تصمیمگیری
نمیتوانند مطابق حق اقدام کنند.
برای نمونه فرعون و اطرافیانش چنان گرفتار تعصب ،کبر ،و لجاجت بودند که نهتنها مـواعظ
بالها و مشکالت اقتصادی و اجتماعی کـه در نتیجـۀ مخالفـت بـا حـقگرایـی گریبـانگیـر آنـان
میشد ،هیچیک از آنان را هشیار نکرد (محمدی ری شهری.)213/1 :1111 ،
در زمان امیرالمؤمنین

 ،یکی از ویژگیهای اصلی گروه خوارج ،همین لجاجـت بـود .ایـن

لجاجت که از سر جهل و تعصب کورکورانه بود ،عامل اصلی ندیدن حق بود .حضرت علی

بـا

توجه به این نکته و ویژگی خوارج ،خطاب به آنان فرمود:
َّ
َّ
ِّ
َ
َ
وصـدها عـن الحـق َ
ـداو ُل المـراء َوالل َ
جاجـة َ
أيَّتُهَا الع َ
أخر َجتها َع َ
صاب ُة َّالتي َ
الهـوی
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ َ
َ َ َ َ َّ َ ُ
َ
َ
َ
ظـیم (محمـدی ری شـهری،
وطم ِبها النزق وأصبحت ِفي الل ِ
طـب الع ِ
بس والخ ِ
)125/4 :1132؛
دشمنی سـتیزه و لجاجـت ،شـما را بـه شـورش کشـانده اسـت و
ای جماعتی که
ِ
َْ
خواهش نفس ،از حقیقت بازتان داشته و شتابزدگی جاهالنه ،شما را بـه دنبـال
خود برده و در اشتباه و کاری گران افتادهاید!
خوارج با این صفات تعصب و لجاجت ،هرگز در عقاید خود ،حتی احتمال خطا نمـیدادنـد تـا

موانع اخالقی تشخیص حق از باطل در کالم امیرالمؤمنین

موسی

 ،بلکه استداللهای او برای اثبات توحید ،معجزات آن حضرت برای اثبات نبوتش ،و

باورهای خود را نیازمند بازنگری بدانند (همان) .افراد لجوج ،حتی در آنجا که حق برایشان آشکار
میشود ،باز هم سعی در سر باز زدن از آن دارند.
در قرآن کسانی از قوم نوح برای فـرار از اینکـه بـه رحمـت خداونـد فراخوانـده شـوند ،تـرجی
میدادند انگشت بر گوشهایشان بگذارند تا نشنوند و بعد هم به روش خویش پافشاری میکردنـد
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که ایمان نیاورند (نوح .)1 :همین پافشاری و لجاجت بر مواض  ،از موان تشخیص درست خواهد
بود .همچنین قرآن دربارۀ کافران نیز اشاره دارد که گروهی از آنان با اینکه میداننـد پیـامبر حـق
است ،ولی باز هم به دلیل لجاجتشان حاضر به پذیرش نیستند و با ایشان مجادله میکنند (انعام:
.)25
لجاجت به اندازهای خطرناک است که میتواند پیوندهای وحدت و اتحاد را در جامعـه بشـری
از بین ببرد و باعث نفاق و اختالف در جامعه شود .در این صورت ،در بعد اجتماعی ،قوای انسانی
 -که باید صرف پیشرفت اهداف جامعه اسالمی شود  -به جنگ و ستیز با یکدیگر بـر میخیزنـد.
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حضرت علی در این زمینه میفرمایند:
َّ
ْ
ْ
َ َّ
ُ
َ
ِإ َّیاک َو َمذ ُم َوم الل َج ِاج ف ِإن ُه ُی ِث ُیر الح ُروب (تمیمی آمدی)143 :1612 ،؛
از لجاجت نکوهیده بدرهیز؛ چرا که جنگها را بر افروزد.
 .4طمع

ط م  ،چشم دوختن به چیزی است که درخـور انسـان و مناسـب شـأن و لیاقـت او نیسـت .طمـ
عبارت است از :توق داشتن در اموال مردم؛ و آن نیز یکی از شاخههای دوستی دنیا و از انواع آن
است .طم از جمله رذایل هالک کننده است (نراقی .)216 :1134 ،طم بـر چهـار شـعبه قـرار
داده شده استْ « :ال َف َرح َو ْال َم َرح َو َّالل َج َاجة َو ْال ْ
کب ِر» .خود طمـ نیـز از شـعبههای نفـاق معرفـی
ِ
ِ
ِ
شده است (ابن شعبه حرانی.)141 :1141 ،
حضرت علی

 ،به زمین خوردن عقل را یکی از نتایج پیروی از این صـفت میداننـد .عقـل

یکی از ابزارهای شناخت است و روشن است جایی که عقل کارایی نداشته باشـد ،تشـخیص هـم
صورت نخواهد گرفت .کسی که نتواند از عقل خود استفاده کند ،اشتباهات او بیشتر خواهد بـود.
در واق طم  ،فرصتی برای انسان باقی نمیگذارد که بتواند از آن بـرای رسـیدن بـه حقـایق بهـره
ببرد.
َ
ُُْ َ ْ َ ُُ َْ َ
َُ َ َ
وق المطا ِم ِ (سیدرضی)521 :1132،؛
ول تحت بر ِ
أ کثر مص ِار ِع العق ِ
بیشترین قربانی شدن عقل ،زیر برق طم هاست.
ایشان دوری از طم را یکی از ویژگیهای کسی میدانند که در پی بـر پاداشـتن امـر خداونـد
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است:

ُ ُ َْ ّ ُ َ
بحان ُه ّإال َم ْن ال ُیصان ُ وال ُی ُ َ َّ ُ َ
طام َ (محمدی
ال یقیم أمری الل ِه س
ضار ع وال یت ِب الم ِ
ِ
ِ
ری شهری)261/1 :1111 ،؛
امرخدا را بر پـا نمـیدارد جـز کسـی کـه [در اجـرای حکـم خـدا] سـازش نکنـد و
همرنگ جماعت نشود و در پی طم خویش نرود.
امام کاظم ضمن سفارشهای خویش به هشام ،طم را کلید خواری و بیعقلـی و بـردن

چنین صفتی سبب خواهد شد ،فرد در جریان شناخت حق از باطل ،بـرای دیگـری سـهمی قائـل
نباشد .در نتیجـه اگـر حـق را در سـخن دیگـران بیابـد ،سـعی میکنـد آن را نادیـده بگیـرد .تمـام
ویژگیهایی که برای طم بیان شد ،نشان میدهد داشتن این صفت تا چه اندازه میتوانـد او را از
پیمودن راه حق باز دارد.
 .2بیتقوایی

موانع اخالقی تشخیص حق از باطل در کالم امیرالمؤمنین

آبرو و از دست رفتن مردانگی بیان نمودهاند:
َ
َ
ْ ْ
َّ
َ َ ُ َّ َ َّ
َّ
ْ
الط َمـ َ مـنَ
َّ
َ
َ
الط َم َ َو َع َل ْ
ـت
الن
ي
ـد
ی
أ
ـي
ف
ـا
م
م
س
أ
ی
ال
ب
ک
ی
یا ِهشام ِإیاک و
ِ
ِ
ِ
ـاس وأ ِم ِ
ِ
َِ
ِ ُّ ِّ ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
ْ
َ
ُ
ْال َم ْخ ُلوق َ
ین َفإ َّن الط َم َ مف َتاح للذل َو اختال ُس ال َعقل َواختالق ال ُم ُر َّوات َوت ْـدن ُ
یس
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ْ َ َّ َ ُ ْ ْ
ال ِعر ِض والذهاب ِبال ِعل ِم (ابن شعبه حرانی)131 :1141 ،؛
ای هشام! مبادا طم بورزی .همواره از آنچه در دست مردم است ناامیـد بـاش و
طم از آفریـدههـا را بمیـران؛ کـه طمـ کلیـد خـواری و ربـودن خـرد و گسسـتن
مردانگی و آلودگی آبرو و از دست رفتن دانش است.
طم صفتی است که عقل را میرباید و از سویی این چنین فردی در پی مـال دیگـران اسـت.

حقیقت تقوی عبارت است از خودداری از باطل ،و حفظ خود از آنچه انسان را از رسیدن به حق ،و
از پیمودن راه حق باز میدارد .پس تقوا ،خود وجهه حق پیدا کـردن و صـورت حـق گـرفتن اسـت
(منسوب به امام سجاد .مصباح الشریعه« .)233 :تقوا» از ریشۀ «وقایه» به معنای حفظ کردن
و پرهیز است ،که در اثر اجتناب از موان شناخت ،بـه تـدریج بـرای انسـان حاصـل میشـود و بـه
خویشتنداری در برابر گناه و محرمات اطالق میشود .انسان بـا تقـوا ،پایبنـد بایـدها و نبایـدهای
اخالقی است و به ارزشهای اخالقی عمل میکند و ضد ارزشها را کنار میگذارد.
تقوی یعنی مقاومت کردن در برابر هوسها و گناهان و شهوتها .انسان وقتی مراقب اعمال
و رفتار و گفتار خود باشد و در برابر انواع هواهای نفسانی و وسوسههای شیطان مقاومت کند ،بـه
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تدریج گرایشهای او تغییر مییابد و تقوا برای او ملکـه خواهـد شـد .ایـن هوسهـا همـان موانـ
شناخت ،یعنی ظلم ،کفر ،اسراف ،و فسق است .مقاومـت در برابـر آنهـا باعـث میشـود فـرد بـه
حقیقتخواهی و حقگویی و عدالت و درستی عادت کند (محمدی ری شهری.)612 :1133 ،
از نظر قرآن کریم ،تقوا دو نقش اساسی در حقیقت دارد :یکی اینکه موجب پیـدایش نیـروی
تشخیص حق و باطل در انسان است (انفال)21 :؛ و دیگر اینکه شرب هدایت الهی است (بقـره:
 .)2تقوا زمینۀ هدایت را برای انسان فراهم میکند (محمدی ری شهری .)611 :1133 ،تا زمانی
که کسی حداقل تقوا را ،که تسلیم در برابر حق است ،نداشته باشد ،معرفت الهی در او رشـد نمـی
کند و هیچ هدایتی در او مؤثر نیست .تقوا نه تنها زمینهای برای علم و معرفت است ،بلکـه عامـل
تشخیص حق از باطل است.
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در سخنان حضرت علی

تقوا مانعی بـرای افتـادن در شـبهات (سیدرضـی )51 :1132،و

ورود به محارم (سیدرضی ،)141 :1132،و عـاملی بـرای درمـان بیماریهـای فکـری و روحـی ،و
برطرفکنندۀ موان و حجابهای شناخت معرفی شده است:
َْ
َ
ْ
َ
َ
َفإ َّن َت ْق َوی َّاللـه َد َو ُاء َد ِاء ُق ُل ْ َ َ َ ُ َ َ
کم َوشـف ُاء َم َـرض أج َسـاد ْ
ْ
کم
ِ
ِ
ـوبکم وبصَـر عمـی أف ِئـد ِت َ ِ
ِ
ِ
َ َ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُِ َ َ ُْ ْ َ َ ُ َ َ
َ
ْ
وصالح فس ِاد صد ِورکم وطهور دن ِس أنف ِسکم و ِجالء عشا أبص ِارکم؛
زیرا تقوا داروی درد دلتان ،بیناییکوری باطنتان ،شفای بیماری جسمتان ،صالح
فســاد ســینههایتــان ،پــاکی چــرک نفســتان ،و جــالی پــردۀ دیــدگانتان اســت
(سیدرضی.)112 :1132،
ایشان بیان میکنند که این تقوا باعث میشود فرد بر نفـس و شـهوت خـود غالـب شـود و در
نتیجه با دیدۀ عقل به امور نظر میکند (سیدرضی .)211 :1132،عالوه بر آن ،کسـی کـه تقـوی
داشته باشد ،خداوند راه خروج از فتنهها را برایش باز میکند ،و به او نوری مینمایاند که از تاریکی
رها شود:
َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ ْ َ َّ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ً َ ْ َ َ ُ ً َ ُّ َ
واعلموا أنه من یت ِق الله یجعل له مخرجا ِمن ال ِفت ِن ونورا ِمن الظل ِم؛
بدانید آن که تقوای الهی را رعایت کند ،خداوند راه خروج از فتنهها را بـرایش بـاز
کند ،و به او نوری مینمایاند که از تاریکی برهد (سیدرضی.)244،111 :1132،
پس میتوان گفت شخص متقی ،با عنایت خداوند ،دارای نور و روشنبینی خاصی است که با
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آن میتواند حق و باطل را از هم تشخیص دهد .از این بینش به فرقان تعبیر شـده اسـت .فرقـان

عبارت است از نیروی تشخیص حق از باطل .در واقـ فرقـان نـور و بیـنش و روشـنبینی خاصـی
است که انسان متقی به دست میآورد (محمدی ری شهری .)612 :1133 ،بنا بر این زمینۀ رشد
معرفت و دستیابی به فرقان ،که عامل تشخیص حق از باطـل اسـت ،تقواسـت .تقـوا بـه انسـان
نیروی تشخیص میدهد و انسان با کمک آن میتواند حدود را تشخیص دهـد .روشـن اسـت کـه
نداشتن تقوا ،خود مانعی خواهد بود که چون انسان به آن معرفت و فرقان دست نمییابـد ،باعـث
میشود نتواند در مقام تشخیص ،درست عمل کند.
 .6اسراف

یکی دیگر از عواملی که مان از شناخت حق میشود ،اسراف است (غافر .)۴۴ :اسراف در لغت به
معنای تجاوز از حد و مرز اعتدال است .همین معنای اسـراف ،خـود بیـانگر ایـن اسـت کـه ایـن
رعایت نمیکند مسرف است ،و هم کسی که گناه و کارهای ناشایست انجام میدهد .چنین فردی
از مرز حدود و حقوق خویش گذشته است .با این گسترۀ معنایی ،مصادیق فراوانی برای اسراف در
نظر گرفته میشود .امیرالمؤمنین

همواره به رعایت اعتدال سـفارش میکننـد و از افتـادن در

جادۀ افراب و تفریط هشدار میدهند (سیدرضی.)136 :1132،
اسراف را می توان مانعی برای شناخت حق از باطل دانست .زیـرا مسـرف بـا هزینـۀ بسـیار ،از
ً
طرف مقابل انتظار دارد که در دو راهی حق و باطل ،بدون شـناخت حـق ،حتمـا از او جانـبداری
کند .در حالی که اگر طرف مقابل حقطلب باشد ،طرفداری از مسرف را نمیپذیرد و اینجاست که
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صفت تا چه حد میتواند انسان را از حق دور کند .بنا بر این هم کسی که از نظر مادی اعتـدال را

مسرف خود را حق محض میداند و قدرت شـناخت حـق از باطـل را از دسـت میدهـد .در کـالم
امیرمؤمنان

به نوعی اشاره به همین نومیدی مسرف از شکرگزاری ديگران دیده میشود:
َ
َ
َو َل ْم َی َض ْام ُرؤ َم َال ُه ِفي َغ ْیر َح ِّق ِه َوَال ِع ْن َد َغ ْیر أ ْهل ِه إ َّال َح َر َم ُـه َّالل ُـه ُش َ
ـکر ُه ْم َوکـان
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ْ
ِلغ ْی ِر ِه ُو ُّدهم (صبحی صال  ،خطبه  ،124ص )131؛
کسی مالش را در برنامهای غیر حق و نزد غیر مستحق صـرف نکـرد مگـر اینکـه
خداوند او را از سداسگزاری همان مردم محروم کرد ،و ّ
محبتشان متوجه غیـر او
شد.
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در چنین حالتی ،مسرف انتظار تشکر و محبت از جانب مـردم دارد؛ در حـالی کـه خداونـد بـه
دلیل همین اسراف ،او را از تشکر مردم محروم کرده است و او هم مردم را قدرناشناس و طرفـدار
باطل میداند.
 .1دلبستگی به دنیا

یکی دیگر از عواملی که باعث میشود فرد در تشخیص حق و باطـل دچـار خطـا شـود ،نداشـتن
روحیۀ زهد ،یا همان دل بستگی به دنیا است .زهد نوعی رفتار است .با توجه به نقش ایـن صـفت
ً
اخالقی بر سالمت عقل و معرفت ،نقض آن در تشخیص کامال مشـخص اسـت .زهـد در لغـت،
اعراض و بیمیلی بیان شده است (فیومی.)251/2 :1616 ،
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و پنجم ـ بهار و تابستان 7931

بی اعتنایی و بیتوجهی ،تنها ویژۀ فکر و اندیشه و تعلق قلبی نیست؛ بلکه باید در رفتار عملی
هم نمود داشته باشـد .در جنبـۀ عملـی بایـد قناعـت و سـادهزیسـتی را نظـر گرفـت و از تجمـل و
لذتگرایی پرهیز کرد .داشتن روحیه زهد ،در سالم ماندن عقل و ارادۀ انسان نیز تاثیرگـذار اسـت؛
زیرا انسان را از وابستگی دنیا ،که مان اصـلی در بهرهگیـری از عقـل و اراده اسـت ،رهـا میکنـد.
فردی که دارای روحیۀ زهد است ،به دلیل برخورداری از روحیۀ شکرگزاری و آرزوپرور نبـودن ،کـه
ً
نتیجۀ همین زهد است ،عمال هیچگاه به دنیا وابسته نخواهد شد (سیدرضی.)225 :1132،
در واق نداشتن زهد ،به این دلیل در مبحث تشـخیص اهمیـت پیـدا میکنـد ،کـه گـرایش و
پرستش دنیا را به دنبال خواهد داشت .کسی که شیفتۀ دنیاست ،در جایی که حق بر ضد مناف او
است ،هیچگاه نخواهد توانست جانب حق را بگیرد .چنـین کسـی هـدفش فقـط دنیاسـت و تمـام
موارد را با توجه به این معیار در نظر میگیرد .پس هر موردی را که خالف هدف او باشد ،حتی اگر
حق باشد ،نادیده خواهد گرفت .زهد عاملی است که انسان را به سوی موض گیری صحی نسبت
به دنیا رهنمون میسازد.
امیرالمؤمنین

اهل زهد را افرادی میدانـد کـه بـا وجـودی کـه در دنیـا زنـدگی میکننـد،

دلبسته به آن نیستند (سیدرضی .)151 :1132،از آنجا کـه مـردم فرزنـدان دنیـا هسـتند و فرزنـد
عالقه شدیدی به مادر دارد ،طبیعی است که نسبت به دنیـا عالقـۀ شـدیدی داشـته باشـند .ولـی
داشتن این روحیۀ اعراض و بیمیلی باعث خواهد شد فرد بتواند به شیوه درست با دنیا رفتار کنـد.
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امیرالمؤمنین زهد را بهترین راه برای دیدن عیـبهـای دنیـا میدانـد (سیدرضـی.)565 :1132،
ً
مسلما اگر انسان به عیب چیزی آگاه باشد ،در رفتار با آن برخورد صحی تری خواهد کرد.
 .8حسادتورزی

بسیاری از افراد به دلیل کمی ظرفیت و پایین بـودن سـط فرهنـگ و ضـعف ایمـان ،و نداشـتن
اعتماد به نفس ،نمیتوانند موفقیتهای دیگران را تحمل کنند و به جـای ایـن کـه از موفقیـت او
خوشحال شوند و آن را وسیله ای برای پیروزی خود و دیگران قرار دهند و از اسـتعدادهای او ،بـه
نف همگان کمک بگیرنـد ،بـرای در هـم شکسـتن او قیـام مـیکننـد (مکـارم شـیرازی:1115 ،
.)61/2
شخص حسود ،در واق  ،در مقام دشمنی و ضدیت با پروردگار است ،زیرا او نعمتها و خیرات
را که در واق خیر هستند را میخواهد؛ بنا بر این طالب شر و دوسـتدار آن اسـت و بـه باطـل روی
میآورد (نراقی .)263-261 ،1134 ،حسد بیماری اخالقـی و یکـی از دامهـای شـیطان و ریشـۀ
گناهان است .داستان دو فرزند آدم و ماجرای قتل هابیل از نتـایج همـین صـفت بـود .بـه همـین
دلیل حسد در روایات ،در کنار تکبر و حـرص ،یکـی از اصـول سـهگانـه کفـر دانسـته شـده اسـت
(کلینی)121 /1 :1621 ،
امیرالمؤمنین حسد را ویژگی کسانی میداند که در مقابل او جبهه گرفتند و بر اسـاس همـین
ویژگی سعی داشتند رای ناصواب خود را در حکومت عملی سازند و بدین وسیله بـه دنبـال از هـم
گسستن سررشتۀ نظام اسالمی بودند:
َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ
ـف َع َلـی َج َم َ
ـاعتکمْ
ِإن هؤال ِء قد تمالئوا علی سخط ِة ِإمارِتي و سأص ِـبر مـا لـم أخ
ِ
َ َ َّ َ َ َ
َ َّ ُ ْ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َّ ْ ْ َ َ َ َ ُ ْ
َ
ُ
ـام ال ُم ْس ِـل ِمین و ِإنمـا طلبـوا ه ِـذ ِه
فإنهم إن تمموا علی فیال ِة هذا الرأي انقطـ ِنظ
ِ ُّ ْ َ َِ َ ً َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ِ َ ُ َ َّ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ
الدنیا حسدا ِلمن أفاءها الله علی ِه فأرادوا رد األم ِور علی أدب ِارها و لکم علینا العمل
َّ
َ ْ َ ُ ِّ
ُ
َ
ـیرل َر ُ
کتــاب َّاللـ ِـه َت َعـ َـالی َو سـ َ
ـام ِب َحقـ ِـه َو الـ َّـن ْعش ِل ُسـ َّـنت
و ال ِقیـ
ـول اللـ ِـه
ـ
س
ِب
ِ
ِ
ِ
ِ
(سیدرضی)266 :1132،؛
اینان بر اثر ناخشنودی از حکومت من جم شدند و دست به دست هم دادهاند ،و
من تا وقتی که بر اجتماع شما نترسم ،صبر پیشه میکنم؛ زیرا اگر اینان بخواهند
رای نادرست خود را عملی سازند ،سر رشـتۀ نظـام مسـلمانان گسسـته مـیشـود.
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را بر بندگان به مقتضای حکمت و مصلحت خود ارزانی داشته است .حسود زوال نعمتهای الهی
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اینان از باب حسد بر کسی که خداوند حکومت را در اختیار او گذاشـته ،بـه طلـب
دنیا برخاستهاند ،و میخواهند وض را به گذشته بر گردانند.
امیرمؤمنان نماد حقیقت است؛ اما رویگردانی مردم از ایشان ،ریشـه در حسـادت آنهـا
داشت .حسد نقش مهمی در ندیدن حق و ایستادن در مقابل آن دارد .در جامعـۀ زمـان حضـرت،
ایشان را میشناختند و به اصول اسالم هم آگاهی داشتند؛ ولی چون منافعشـان در آن نبـود ،بـه
دلیل حسادتشان به دنبال دنیا رفتند .آنان کوشیدند حکومت حضرت را از میان بردارند و آگاهانـه
به دشمنی با ایشان پرداختند؛ چرا که سعی در پیاده کردن اصول اسـالمی داشـت .امیرالمـؤمنین
یکی از دالیل دشمنی قریش با خویش را حسد آنان نسبت به لطفی کـه بـه خانـدان پیـامبر
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شده است ،میداند:
َ
َّ
ُ
َ
َّ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َّ
َو الل ِه َما ت ْن ِق ُم ِم َّنا ق َر ْیش ِإال أن الل َه اخت َارنا َعل ْی ِه ْم (سیدرضی)11 :1132،؛
به خدا قسم قریش کینهای از ما ندارد جز آنکه خدا ما را بر آنان برگزید.
 .3بخل و شح

بخل از پیامدهای دنیادوستی اسـت (ر.ک :نراقـی )1134:214 ،معنـای بخـل خـودداری از
بذل کردن است؛ آنجا که باید بذل شود .چنانکه اسراف ،بذل کردن است؛ آنجا که بایـد امسـاک
شود .در متون اسالمی ،از این صفت با عنوان «بدترین بیماری اخالقی» یاد شـده و در روایتـی از
امام علی  ،جام همۀ زشتیها و ریشۀ همۀ بدیها دانسته شده است:
َ ِّ
َ
ُْ ْ ُ َ
َ َ
ُُْ
وب َو ُه َو ِز َمام ُیق ُاد ِب ِه ِإلی کل ُسوء (نهج البالغه ،قصار
البخل ج ِام ِلمس ِاو ِئ العی ِ
 ،113ص )561؛
بخل جام تمام عیبهای زشت است ،و این خصلت ،افساری است کـه آدمـی را
به سوی تمام زشتیها میبرد.
بخل ،چه از لحاظ مادی و چه معنوی و علمی ،خطرناک است .فردی که پول و ثروت برای او
اصالت پیدا میکند و هدف می شود ،چنین فردی برای رسیدن به این هدف از هر وسیله و روشی
استفاده خواهد کرد .چنین فردی برای به دست آوردن ثروت ،از همه چیز خود مایـه مـیگـذارد و
حتی اگر حقیقت را ببیند و تشخیص دهد ،هنگامی که با هدف او در تعارض باشد ،از آن دست بر
خواهد داشت.
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از سوی دیگر بخل ،گردآورندۀ خویهای زشت است .این صفت انسان را به سوی هـر باطـل
میکشاند .در روایات اسالمی ،انواع گناهان و رذایل اخالقی و شـرور ،ماننـد :نفـاق ،قطـ پیونـد
خانوادگی ،دروغ ،ظلم ،ریختن خون بیگناهان ،حالل شمردن محرمات الهی ،و ناجوانمـردی،
از آثار این صفت ناپسند ،شمرده شدهاست (محمدی ری شهری.)35/12 :1135 ،
بخل و ایمان هیچگاه در یک قلب جم نمیشود (ابن بابویه)14/1 :1142 ،؛ پس کسی که
صفت بخل را دارد ،در واق از صفت ایمان بیبهره است .دارندۀ این صفت ،در بسیاری از مـوارد،
ً
حتی از دادن حقوق شرعی هم امتناع میکند .چنین فردی مطمئنا در توحید هـم دچـار اشـکال
است؛ زیرا کسی که خداوند را رازق بداند و یقین داشته باشد که روزی به دست خدا است ،هیچگاه
دچار این صفت نخواهد شد .از سوی دیگر ،بخیل خود را مالـک مـال و ثـروت خـود میدانـد .در
درجۀ ش از بخل باالتر است .به فرمودۀ امـام صـادق

 ،شـحی هـم نسـبت بـه آنچـه در

دست خودش است بخل میورزد ،هم نسبت به آنچه در دست مردم است .تا جایی که هرچه را در
دست مردم ببیند ،آرزو میکند آن را به دست آورد؛ خواه از طریق حالل باشد ،یا حرام .او هرگز به
آنچه خداوند روزی او قرارداده قان نیست:
َّ ْ َ َ َ ْ َ ُ
ْ ْ
َ َ َّ ُ َ ُ
ُّ َ َ ُّ
َ
ُّ
َ
َ
الش ُّ أشد ِم َن ال ُبخ ِل؛ ِإن الب ِخیل یبخل ِبما ِفي ی ِد ِه ،و الش ِحی یش علی ما ِفـي
َ ً َّ َ
َْ
َأ ْیدي َّالناس َو َعلی َما في َی َد ْیه َح ّتی َال َیری م َّما في َأ ْیدي َّ
اس ش ْیئا ِإال ت َم ّنی أن
الن
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ُ ِ ْ ِّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َّ
ُ
یکون له ِبال ِحل و الحر ِام و الیقن ِبما رزقه الله» (کلینی.)111/1 :1621 ،
همین توصیف حضرت کافی است که بدانیم برای فرد بخیل ،فرقی بین حق و باطل نیسـت.
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صورتی که مالک حقیقی کس دیگری است.

آنچه برای او اهمیت دارد ،هدف اوست که همان مال و ثروت است و هر جا بتواند ،میکوشد حق
را نادیده بگیرد تا بتواند به هدف خود برسد .چنین شخصی حتی از ظالم هم بدتر است .به فرمودۀ
امیرالمؤمنین

 ،هنگامی که فرد ظالم توبه کند و مظالم را رد کند ،بخشـیده شـده اسـت؛ ولـی

بخل بخیل باعث میشود تمام درهای نیکی بر او بسته شود .به همین دلیـل ،حضـرت در ادامـه
میفرماید بر شحی و بخیل وارد شدن به بهشت حرام است.
َ َ َ َ ُ َ ْ َ َّ َّ
َّ َّ َ َ ْ َ ُ َ َّ
وب َو َی ْس َت ْغف ُر َو َی ُردُّ
الظال َم َق ْد َی ُت ُ
ن
إ
؛
ت
ب
کذ
:
ه
ل
ال
ق
ف
،
م
ال
الظ
ِ
ِ
ِ
ِإ ُّن َالش َ ِحی أ َغدر ِمن ِ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َّ
ُ
َّ
َ
َّ
َ
الظال َمة َعلی أ ْه ِل َهاَ ،و الش ِحی ِإذا ش  ،من الزکال َو الصدقة َو ِصلة َّالر ِح ِم َو ِق َری
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َ ْ
َّ َ َ ْ َ َ ْ
َّ ْ َ َّ َ َ َ
َْ َُْ َ
َ
اب ال ِب ِّرَ ،و َح َرام َعلی ال َج َّن ِة أن َیدخل َها ش ِحی
یل الل ِه و أبو
الضی ِف و النفقة ِفي س ِب ِ
(کلینی.)115/1 :1621 ،
امیرالمؤمنین در نهج البالغه یکی از دالیل اینکه بعضی افراد نتوانستند فدک را که متعلق به
ببینند ،همین صفت بیان میکند و میفرماید:
خاندان رسول الله
ْ ِّ َ َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َّ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َّ
َبلی کانت ِفي أی ِدینا فدک ِمن کل ما أظلته السـم ُاء فشـحت عل ْیهـا نفـوس ق ْـو ٍم َو
َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ
کـم الل ُـه (نهـج البالغـه ،نامـه  ،65ص
سخت عنها نفوس قو ٍم آخ ِرین و ِنعم الح
)611؛
آری از آنچه آسمان بر آن سایه انداخته ،فقط فدک در دست ما بود ،که گروهی از
اینکـه در دسـت مـا باشـد بـر آن بخـل ورزیدنـد ،و مـا هـم بـه سـخاوت از آن دسـت
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برداشتیم ،و خداوند نیکوترین حاکم است.
این کالم امیرالمؤمنین ،دلیـل غصـب فـدک را ویژگـی بخـل طـرف مقابـل میدانـد .در واقـ
کسانی که فدک را گرفتند ،همین ویژگی بخلشان باعـث شـده بـود حتـی بـا وجـود دانسـتن حـق
نتوانند آن را بدذیرند و با هر گونه توجیهی کار خودشان را حق جلوه دادند.
 .71خشم

از آنجا که اولین کارکرد این صفت ،تعطیل قوۀ عاقله است ،همین کافی است تا نقش آن در منـ
تشخیص مشخص شود .خشـم از رذایـل اخالقـی اسـت کـه برابـر بـا عـدم تعـادل روحـی اسـت.
هنگامی که آتش غضب در نفس انسان شعله میکشد ،او را از دیـدن بسـیاری از حقـایق محـروم
میکند .فرد خشمگین نمیتواند فکر کند و همین باعث میشـود کـه در دو راهیهـای درسـت و
نادرست به دلیل استفاده نکردن از قدرت تفکر و عقل خویش ،نتواند درست تشخیص دهد.
امیرالمـؤمنین

خشــم را ریشـۀ حماقــت و ســبکسـری و انگیــزهای شـیطانی مــیدانــد و

میفرماید:
َ َّ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َّ ْ َ
و ِإیاک و الغضب ف ِإنه طیرل ِمن الشیط ِان (سیدرضی)645 :1132،
از خشم بدرهیز! که آن سبکسری و انگیزهای شیطانی است.
در نامه به مالک اشتر ،ضمن بازداشتن او از شتاب در ابراز خشم ،این ویژگـی را باعـث فسـاد
دل ،و کاهش و ضعف دین بیان میکند:
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َ َ ُ ْ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ً َ َ َ ُ َ َّ ِّ ُ َ َّ ُ ُ َ ُ َ ُ َ َّ
ـاع ف ِـإن
و ال تس ِرعن ِإلی ب ِادر ٍل وجدت ِمنها مندوحة و ال تقولن ِإني مؤمر آمـر فأط
َْْ
َ ْ
َْ
َ
ََ
ِّ
ـن ال ِغ َی ِـر (سیدرضـی:1132،
ـب َو َم ْن َهکـة ِللـد ِین َو تق ُّـرب ِم
ل
ق
ال
ـي
ف
ال
غ
د
إ
ک
ل
ذ
ِ
ِ
ِ
ِ
)623؛
هرگز به خشمی ،که از آن امکان رهایی هست ،مشتاب و مگو که مرا بر شما امیر
ساختهاند و باید فرمان من اطاعت شود .زیـرا ،چنـین پنـداری سـبب فسـاد دل و
سستی دین و نزدیک شدن دگرگونی در نعمتهاست.
امیرالمؤمنین در این سخن ،بروز دادن خشم را اثرگذارنده بر دل و دین معرفی میکند .فسـاد
دل بصیرت را از انسان خواهد گرفت .انسان با نبودن بصیرت ،قادر به تشخیص نخواهد بود .این
سخن حضرت بیانگر این است که این صفت تا چه اندازه میتواند انسان را از جادۀ حق دور کنـد
و باعث میشود انسان راه باطل را در پیش گیرد.
از دیگر موان برای تشخیص حق و باطل ،ترس و حیا است .حیا ویژگیای است که به دنبال خود
میتواند محرومیت از حق را به دنبال داشته باشد .حضرت در این زمینه میفرماید:
ْ
ْ
ُ َ ْ ُ َْ
ق ِرن ِت ال َه ْی َبة ِبالخ ْی َب ِة َو ال َح َی ُاء ِبال ِح ْر َم ِان (سیدرضی)611 :1132،؛
ترس قرین یأس ،و کم رویی همراه با محرومیت است.
حیا دارای دو معنای با ارزش و ضد ارزش است .اگر انسان از فراگرفتن علـوم و دانشهـا ،یـا
سوال از ندانستهها ،یا حتی احقاق حق در مقابل قاضی حیا کند ،ایـن ضـد ارزش اسـت و حیـای
جهل است .در واق همین حیای جهل است که انسان را از رسیدن به حقایق باز مـیدارد .رسـول
ـاء ْال َع ْقـل ُه َـو ْالع ْل ُـمَ ،و َح َی ُ
ـاء ُح ْمـقَ ،ف َح َی ُ
فرمودْ « :ال َح َی ُاء َح َی َاءانَ :ح َی ُاء َع ْقلَ ،و َح َی ُ
ـاء
خدا
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ْ ُ ْ َُ َْ ُْ
الحم ِق هو الجهل» (محمد بن یعقوب کلینی.)214/1 ،
کسی که نسبت به چیزی آگاهی ندارد و فراگیری آن از نظر عقل و شرع الزمه زندگی باشـد،
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اگر به دلیل خجالت کشیدن ندرسد ،مبتال به حیای جهل است .چنین فردی برای همیشه از حق
محروم میماند .انسان در مقام حقگویی هم باید حیـا را کنـار بگـذارد؛ زیـرا اگـر چنـین نکنـد ،از
دیدگاه حضرت ،فردی احمق خواهد بود (تمیمی آمدی :1612 ،ح.)133
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حیای عقل ،حیایی است که انسان را از انجام گناه باز مـیدارد .حیـا از انجـام گنـاه ،فضـیلت
است؛ اما حیا در فراگیری علوم الزم ،رذیلت است .اگر حیای عقلی را در نظر بگیریم ،در واق این
صفت کنترلکنندۀ انسان و بازدارندۀ او از رفتن به سوی بدیها است.
حضــرت تــرس را نقـص میداننــد (سیدرضــی )641 :1132،و آن را همنشــین یــأس معرفــی
میکند (سیدرضی .)611 :1132،ترس نابهجا که ناشی از توهم یا ضعف یا عدم مقاومت در برابر
مشکالت باشد ،بهیقین مذموم و نکوهیده است و این ترس ،انسان را از رسیدن به مقاصـد عـالی
باز میدارد (مکارم شیرازی.)113/12 :1115 ،
ترس بیجا مایۀ ذلت و زبونی و عقـب افتـادگی انسـانها اسـت و انسـان را از کارهـای بـزرگ
بازمیدارد .از آنجا که کارهـای بـزرگ همیشـه بـا مشـکالت بـزرگ روبـهرو اسـت ،انسـانهایی را
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میطلبد که بتوانند از سد مشکالت عبور کنند .افراد ترسو به دلیل ترسشان ،این توانایی را ندارند و
نمیتوانند دست به کارهای مهم اجتماعی بزنند؛ چه جنبۀ انقالبی داشته باشد ،چه اصالحی .بـه
همین دلیل این افراد از کسانی خواهند بود که حضرت آنهـا را پایـههای محکمـی بـرای برپـایی
حق نمیداند (سیدرضی.)12 :1132،
البته ممکن است در تشخیص اشتباه نکند ،اما به دلیل ترس ،هم در اظهار حـق ،در مرحلـۀ
گفتار ،و هم در عمل ،برای دفاع از حق ،یا حتـی پیمـودن جـاده حـق ،اسـتقامت الزم را نداشـته
باشد .شناختن حق یک مسئله است ،و شجاعت در مبـارزه بـرای رسـیدن بـه حـق ،امـری دیگـر
است .شجاعت ،چه در عرصۀ اخالقی ،چه اجتماعی و در عرصۀ زندگی باید وجـود داشـته باشـد.
گاهی ترسو در تشخیص حق و تطبیق آن بر مورد مشخص تردید ندارد ،ولی شجاعت الزم را برای
طرفداری از حق ندارد .در نتیجه همین وضعیت ادامه مییابـد و سـبب مـیشـود پایـداری الزم را
نسبت به حق نیز نداشته باشد و در درازمدت ،حق و باطل در نگاه او قابل تفکیک نخواهد بود.
افراد بسیاری هستند که توانایی شناخت را دارند ،ولی آنجا که باید قـدمی بردارنـد و یـا از حـق
دفاع کنند ،سکوت میکنند .فردی که این صفت را دارد ،وقتی حق را دید و شناخت ،آن را دنبال
میکند و در این مسیر از هیچ چیزی نمیترسد .اما ترسو نمیتواند این کار را انجـام دهـد .همـین
عدم شجاعت نداشتن او میتواند یکی از دالیل مشخص نشدن مرزهـای تشـخیص باشـد .بـرای
نمونه ،در فتنۀ نهروان تنها کسی که میتوانست در برابر چنـان افـرادی ،بـا آن چهرههـای موجـه
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اسالمی ،به مبازره برخیزد و انها را قل و قم کند ،حضرت بودند .اینکه بتوان از پشت آن همـه

ظواهر اسالمی ،عمـق بیدینـی را مشـاهده کـرد ،کـاری اسـت کـه تنهـا از عهـدۀ او بـر میآمـد.
امیرالمؤمنین خود را تنها کسی میداند که شجاعت ایستادن در برابـر فتنـهای را داشـت کـه
َ ِّ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
کن ِل َی ْجت ِرئ َعل ْی َها أ َحد غ ْی ِري»
بسیاری از افراد از آن فرار میکردند« :ف ِإني فقأت عین ال ِفتن ِة ولم ی
(سیدرضی.)111 :1132،
در سخن دیگر ،حضرت امیر

عامل اصلی شرکت نکردن یارانشان در جهاد را تـرس آنـان

بیان میکند ،و این ترس را عاملی میداند که باعث میشود یاران ایشان ،حتی از شنیدن سخنان

 .75ناشکیبایی

به نظر میرسد یکی دیگر از عواملی که مان تشخیص درسـت خواهـد بـود ،بیصـبری یـا همـان
ناشکیبایی است .در مبحث روابـط انسـان بـا خداونـد ،مقصـود از صـبر ،نـوعی مقاومـت در برابـر
عواملی است که رابطه انسان با خدا را سست میکند و او را ،از جهـت نظـری یـا عملـی ،از دایـرۀ
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حق حضرت سر باز زنند:
َ َ ُ َْ ُ ََ
َ ْ َ َ َ ُّ
َ َّ ْ َ ْ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ول ِفـي سـکر ٍل یـرتج علـیکم حـو ِاري
...کأنکم ِمن المـو ِت ِفـي غمـر ٍل و ِم
ـن َالـذ ُه َ ِ
َ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ
ْ
فتعمهون وکأن قلوبکم مألوسة فأنتم ال تع ِقلون (سیدرضی)13 :1132،؛
چون شما را به جهاد دعوت میکنم دیدگانتان به گردش میافتد گویی به سختی
جان کندن دچار شده ،و در بیهوشی غفلت فرو رفتهاید ،به طوری کـه راه گفـت و
شنودتان با من بسته میشود و در پاسخ من دچار سرگردانی میشوید گویی دلتان
گرفتار اختالل شده و عقلتان از کار افتاده است.

ایمان خارج میکند (فتحعلی خانی .)122 :1131 ،در سخنان امیرالمـؤمنین ،چهـار رکـن بـرای
ایمان معرفی میشود که یکی از پایههای آن صبر است .اگر کسی این مقاومت را در خـود ایجـاد
ً
نکرده باشد ،نخواهد توانست در راه حق ایستادگی کنـد و عمـال بـا اولـین مشـکل از دایـرۀ ایمـان
خارج خواهد شد (طباطبایی1611 ،ق.)111/11 :
ثبات و اطمینان نفس ،و مضطرب نشدن در مصیبتها ،و مقاومت کردن در برابر حادثـههـا،
به نحوی که سینه تنگ نشود و خاطر پریشان نگردد ،از دیگر تعاریفی است که بـرای صـبر بیـان
شده است (نراقی .)662 :1134 ،شاید به دلیل همین ثبات نفس است که حضرت در بیان ارزش
صبر ،آن را شجاعت میداند .فردی که این ثبات را ندارد ،به دلیل نداشتن آرامش در بزنگاههای
تشخیص ،نخواهد توانست درست عمل کند.
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ارزش اخالقی صبر ،بسته به هدفی است که صبر به منظـور آن صـورت مـیگیـرد (فتحعلـی
خانی .)122 :1131 ،امیرالمؤمنین

صبر را از ارکان ایمان میداند (سیدرضی)611 :1132،

و هیچ ارزشی را چون صبر نمیداند و یکی از تکیهگاهها و پایههای ایمان را صبر معرفی مـیکنـد
(سیدرضی .)633 :1132،حضرت امیر

به دست آوردن هیچ فضیلتی را بـدون صـبر ممکـن

نمیداند ،و کمترین مرحلۀ صبر را استقامت در راه فراهم آوردن فضیلتها ،و مرحلـۀ بعـد از آن را
پایدار نگهداشتن آنها و از دست ندادنشان میداند (میثم بن علی بن میثم بحرانی.)632 /5 ،
از آنجا که حضرت علی

صبر را زیربنای به دست آوردن هر فضیلتی دانستهاند ،میتـوان

گفت تمییز حق از باطل نیز ،که خود فضیلتی بزرگ است ،نیازمند روحیۀ صبر است .پس هرگونه
ناشکیبایی ،مانعی برای تشخیص حق از باطل خواهد بود.
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صبر ایشان باعث شد بنیان حق که همان دین اسالم بود پـا برجـا بمانـد و امیرالمـؤمنین
بارها و بارها به صبر وحزم و دوراندیشی خود در این مسئله اشاره میکنند:
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
إ َّن َه ُؤَال ِء َق ْد َت َم َال ُئوا َع َلی َس ْخ َطة إ َم َارتي َو َس َأ ْصـب ُر َمـا َل ْـم أخـف علـی َج َمـاعت ْ
کم
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
(سیدرضی.)266 :1132،
اینان بر اثر ناخشنودی از حکومت من جم شده و دست به دست هم دادهاند ،و
من تا وقتی که بر اجتماع شما نترسم صبر پیشه میکنم .
ّ
در شرایط بحرانی پس از قتل خلیفه سوم ،و پس از بیعت مردم با امیرالمؤمنین  ،عـدهای
میگفتند« :چه خوب بود اگر آنـان را کـه در کشـتن عثمـان شـرکت داشـتند ،کیفـر مـیدادی»!
حضرت علی

با بیان امکان دو دستگی در مردم ،تنها راه برون رفت از این بحران را شکیبایی

میداند (مکارم شیرازی .)663 /4 :1115 ،در واق میتوان گفت حضرت امیر

قصد داشتند

با دعوت به صبر ،فضا را طوری فراهم آورند که مردم در تشخیصشان دچار اخـتالف و پراکنـدگی
نظرات نشوند و اختالف ایجاد نشود .حضرت معتقدند صبر دلها را از جوش و خروش می اندازد،
و زمینه را برای احقاق حق آسان میکند.
با توجه به ارزش صبر ،این صفت در اجرا و تشخیص موارد حق در جامعه تاثیر شایانی خواهد
داشت و ناشکیبایی نیز در هر عرصههای فردی و اجتماعی ،پیامدهای ناگواری به دنبال خواهـد
داشت.
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 .79غفلت

غفلت انسان از امور دین و دنیا ،موجب محرومیت او از سعادت دنیا و آخرت میشـود .بـه همـین
دلیل یکی از موان سیر انسان به سوی خدا است .غفلت دارای مفهوم گسـتردهای اسـت .غفلـت
عبارت است از سستی و ضعف نفس از توجه به مقصود خـود (نراقـی .)133 :1134 ،بـه معنـای
دیگر ،غفلت هر گونه بیخبـری از شـرایط زمـان و مکـان ،واقعیتهـای حـال و آینـده و گذشـته،
صفات و اعمال خود ،از پیامها و آیات حق ،و هشدارهایی که حـوادث تلـخ و شـیرین زنـدگی ،بـه
انسانها میدهد را شامل میشود .بیخبری از این واقعیتها و نداشتن موضـ گیری صـحی در
برابر آنها ،خطر بزرگی برای سعادت انسان است .خطری که می تواند زحمات سـالیان دراز عمـر
انسان را در یک لحظه بر باد دهد (مکارم شیرازی.)121/2 :1113 ،

امیرالمؤمنین
عنوان ّالنحوس» (تمیمی آمدی1612 ،ق .)15 :همچنین غفلت عامل زیان نفس معرفـی شـده
است:
ْ َ َّ َ ْ َ
َ
َّ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ِّ
ْ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
ون القـد ِاح عـن أ ِبـي ع ْب ِـد
عنه عن جعف ِر ب ِن مح َّم ٍد األشع ِري عن ع ْب ِد الل ِه ب ِن م ْی ُم
ٍ
َ
َّ
ُ
َْ
َ َ َ َ َّ ْ ُ
َ َ َ َ َّ ْ ْ َ ْ َ َ
َ َّ
اکم َو الغفلة فإنما [ف ِإن ُه] َم ْن غفل ف ِإن َمـا َیغفـل َعلـی نف ِس ِـه َو
الل ِه قال قالِ :إی
َ َ َ َّ َ َ َّ
ْ
َّ ْ َّ َ َ َّ َ َّ
اکم َو الت َه ُاون ِبأ ْم ِر الل ِه ف ِإن َم ْن ت َه َاون ِبأ ْم ِر الل ِه أ َهان ُه الل ُه َی ْو َم ال ِق َی َام ِة (احمد بـن
ِإی
محمدبن خالد برقی.)14 /1،
انسان برای برآورد سود و زیان خود ،باید موضـوعات و احکـام را یکـی پـس از دیگـری خـوب
تشخیص بدهد و این تشخیص در گرو پرهیز از همین غفلت است .انسانیت انسان به آگاهیهای
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غفلت را عامل گمراهی نفس معرفـی میکنـد« :الغفلـة ضـالل ّالنفـوس و

او است.
ً
عامــل غفلــت در جامع ـۀ آن روز حضــرت کــامال نمــود داشــت .خطابــههای حضــرت بــرای
برانگیختن افراد برای جهاد و آگاهی دادن به یاران دربارۀ اینکه دشمن از غفلت شما نهایت سوء
استفاده را خواهد کرد در نهج البالغه فراوان است (سیدرضی.)13 :1132،
هشدارهای حضرت نسبت به غفلتزدگان در نهج البالغه کم نیست (سیدرضی،42 :1132،
115 ،121و .)...حضرت علی غفلت را آفت عزم و اراده میدانـد (سیدرضـی.)123 :1132،
ً
اگر انسان نتواند درست تصمیمگیری کند و ارادۀ تصمیم درست را نداشته باشد ،مطمئنا در مقـام
تشخیص هم دچار آمیختگی حـق و باطـل خواهـد شـد .انسـان بـیاراده ،بـا هـر جریـانی همـراه
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می شود و برایش اهمیتی ندارد که حق و باطل کدام است .در قرآن این آیـه از زبـان اهـل جهـنم
بیان شده است که:
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ّ
ْ
َل ْو کنا ن ْس َم ُ أ ْو ن ْعقل َما کنا فی أصحاب َّ
الس ِعیر (الملک)01 :؛
ِ
ِ
ِ
ّ
اگر گوش شنوا داشتیم یا تعقل میکردیم ،در میان دوزخیان نبودیم.
بر اساس این آیه ،اهل جهنم اعتراف میکنند که دلیل دچار شدن بـه ایـن جایگـاه و عـذاب،
توجه نکردن به آیات حق و غفلت آنها است .این افراد به هدفی کـه خداونـد از دیـدن و شـنیدن
این آیات برای انسان در نظر گرفته است نرسیدهاند .از دیگر موارد غفلت میتوان به توجه نداشتن
شخص نسبت به حدود اشاره کرد .حضرت علی

یکی از دالیل ایجـاد بـدعت را همـین توجـه

نداشتن به حدود بیان میکنند (سیدرضی.)256 :1132،
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یکی دیگر از مصادیق غفلت ،توجه نداشتن به فرصتهاست؛ فرصـتهایی کـه درگـذر اسـت
(سیدرضی )621 :1132،و سرمایهای که انسان در هر لحظه ازدست میدهد .این غفلت باعـث
همواره توجه به این فرصتها را

میشود انسان در دنیا و آخرت زیان دیده باشد .حضرت امیر
َّ ً َ ً
َ َّ ِّ َ
به مردم یـادآوری میکنـد« :ف ِـإن ِلکـل ش ْـي ٍء ُمـدل َو أ َجـال» (سیدرضـی )232 :1132،و در بعـد
اجتماعی ،فرصتشناسی را شـرب رهبـری و مـدیریت بیـان میکنـد (سیدرضـی )662 :1132،و
عاقبت بیتوجهی به این فرصتها را هم ذکر میکنـد (سیدرضـی .)525 ،111 :1132،شـناخت
فرصت انسان را به سمت واق بینی راهنمایی میکند (سیدرضی .)626 :1132 ،کسی که ارزش
فرصتهای خویش را درک میکنـد از آرامشـی برخـوردار اسـت کـه میتوانـد بـرای او زمینـهسـاز
تشخیص درست باشد (نهج البالغه ،نامه  ،11ص .)622
نتایج و راهکارها

حق مطلوب همۀ انسانهای خردمند است و همگان میخواهند ،یا وانمود میکنند میخواهنـد،
از باطل بیزاری جویند .وجود افراد فرهیخته و خردمندی که بر پیروی از باطـل اصـرار میورزنـد و
همواره خود را حق میدانند ،بیانگر آن است که همیشه حق از باطل شناخته نمیشود و موانعی
وجود دارد که حتی خردمندان جامعه را در تشخیص حق از باطل سردرگم میکند.
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روشن است که شناخت موان حق میتواند دیدگاه روشنتری ایجاد کند تا فرد با آگاهی و توان
بیشتر به همسویی و عمل به حق موفق شود و همین فرد را در پایـداری بـر حـق بـه عنـوان یـک
فضیلت اخالقی مصممتر میکند.
نتیجه برآمده از این نوشتار با بررسی سخنان امام علی

ایـن اسـت کـه :رذایـل اخالقـی

چون کبر ،تعصب ،لجاجت ،بی تقوایی ،طم  ،اسراف ،دورویی و نفاق ،حرامخواری ،دلبستگی به
دنیا ،حسادتورزی ،وسوسه ،بخل و ش  ،خشم ،ترس ،ناشکیبایی وغفلت از جمله موان شناخت
حق و باطل اسـت .پـس رذایـل اخالقـی در منـ تشـخیص حـق از باطـل نقـش دارنـد .دقـت در
ریشههای مشترک رذایل اخالقی ،بیانگر رابطۀ عمیق رذایـل اخالقـی بـا آزاداندیشـی اسـت .بـه
گونهای که میتوان به راحتی رذایل اخالقی را مانعی برای آزاداندیشی و رسیدن به شـناخت حـق
از آنجا که ریشه بسیاری از رذیلتهای اخالقی ،پیروی از هوی و هوس است ،می توان گفت
هرچه خویشتنداری و تقوای عمومی در جامعه فراگیرتر باشد ،افراد کمتری با ایـن موانـ روبـهرو
خواهند بود .هر چه جامعه به سوی اخالقی شدن گام بردارد ،مردم بابصیرتتر خواهنـد بـود و در
بزنگاههای آمیختگی حق و باطل ،بهویژه در زمان فتنه ،می توانند بهتر عمل کنند .در واق رشد
اخالق در جامعه ،سط بصیرت را باال میبرد.
بنا بر اين الزم است متولیان آموزش ،از جمله دانشگاه و حوزه ،در ايجاد يک گفتماان
برای باال بردن سطح اخالق جامعه و شناخت حق در جامعه اقادام نننادم مراناز آموزشای از
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دانست.

قبیل مرانز آموزش و پرورش ،مرانز آمورش عالی ،نهادها و سازمانهای متولی امار آماوزش
عمومی ،با ايجاد محتوای آموزشی و قرار دادن اين مباحث اخالقی در متون درسی میتوانناد
جامعه را به سمت ارزشها و فضلیتهای اخالقی هدايت ننندم
ناگفته نماند از ظرفیتهای موجود در رسانۀ عمومی هم بايد برای دستيابی باه ايان
هدف مهم بهره بردم رسانه مهمترين نقش را در تبیین و نهاديناه ناردن ارزشهاا و فضاايل
اخالقی ،به ويژه پایبندی به حاق و تارنر باه موانا آن ،در جامعاه بار عهاده داردم نقاش
رسانههای جمعی (صوتی ،تصويری ،و مکتوب) نیز نبايد ناديده گرفتاه شاودم ايان رساانههاا
میتوانند با تولید آثار هنری فاخر و ارزشی ،سهم مهمی در حرنت جامعه باه ساوی ساعاد
دنیا و آخر داشته باشندم
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در اين نوشتار تنها به برخی موان اخالقی تشخیص حق و باطل پرداخته شده اساتم
با توجه به گسترۀ سخنان امیرالمؤمنین علی

در اين موضوع ،الزم است مرانز پژوهشی و

تحقیقاتی ،به تحقیق در موانا تشاخیص حاق و باطال در زمیناههای فرهنگای ،اجتمااعی،
اعتقادی وممم بکوشندم روشن است نه تولید اين متون و سپس پیااده ناردن آنهاا ،باه طاور
عملی ،توسط متولیان امر اخالق در جامعه ،میتواند در ترويج فرهنگ حقمداری مؤثر باشدم
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کتا نامه

 .1قرآن
 .2سیدرضی،محمدبن حسین1132(.ق).نهج البالغه ،مصـح  :صـبحی صـال  ،قم:موسسـه
دارالهجره،چاپ بیست ویک.
 .1ابن بابویه ،محمد بن علی1142( .ش) .الخصال ،تصحی  :علی اکبـر غفـاری ،قـم :جامعـه
مدرسین ،چاپ اول.
 .6ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی .)1141( .تحر العقرول عرن آل الرسرول

 ،تصـحی :

علی اکبر غفاری ،قم :جامعه مدرسین ،چاپ دوم.
 .5ابن منظور ،ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم1616( .ق) .لسان العرب ،تحقیق جمـال
 .4امینی ،ابراهیم1133( .ق) .امامت و امامان ،قم :مؤسسه بوستان کتاب ،چاپ اول ،ج.1
 .1برقی ،احمد بن محمد بن خالد1111( .ق) .المحاسن ،تصحی  :جالل الدین محـدث ،قـم:
دارالکتب االسالمیه ،چاپ دوم.
 .3بحرانــی ،میــثم بــن علــی بــن میــثم .(1115).ترجمــهشــرحنهــجالبالغــه(ابنمیثم)،متــرجم:
قربانعلیمحمدیمقدم-علیاصغرنوایییحییزاده ،مشهد :بنیاد پژوهش های آسـتان قـدس
رضوی ،چاپ اول.ج.5
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الدین میردامادی ،بیروت :دارالفکر للطباعة و النشر و التوزی ـ دارصادر ،چاپ سوم.

 .1تمیمی آمدی ،عبدالواحد بن محمد1612( .ق) .غررالحکم ودررالحکم ،تصحی  :سید مهدی
رجایی ،قم :دارالکتب االسالمی ،چاپ دوم.
 .01تهرانی ،مجتبی1131( .ش) .اخالق االهی ،تهـران :پژوهشـگاه فرهنـگ وارشـاد اسـالمی،
چاپ چهارم.
 .11ثقفی ،ابراهیم بن محمد بن سعید بن هالل1115( .ق) .الغارات(ب  -الحدیثة) ،تهران:چاپ
اول.
 .12جوادی آملی ،عبداله1131( .ق) .مراحل اخالق در قرآن ،محقق :علی اسـالمی ،قـم :نشـر
اسراء ،چاپ هفتم.
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 .11راغب اصفهانی ،حسین بن ّ
محمد1612( .ق) .مفردات ألفاظ القرآن ،تحقیق صفوان عـدنان
داوودی ،دارالقلم ـ بیروت ـ دمشق :الدار الشامیة ،چاپ اول.
 .16شریف الرضی ،محمد بن حسین1616( .ق) .ن

البالغه (للصبحی صالح) ،تحقیق صبحی

صال  ،قم :هجرت ،چاپ اول.
سی ّ
 .15طباطباییّ ،
دمحمدحسین1611( .ق) .الميزان فری تفسرير القررآن ،قـم :دفتـر انتشـارات
اسالمی جامعه ّ
مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ پنجم.
 .14فتحعلی خانی ،محمد1131( .ش) .آموزههای بنيادین علرم اخرالق ،0قـم :شـهریار ،چـاپ
دوم.

 .11فیومی ،أحمد بن ّ
محمد1616( .ق) .المصباح المنير فی غریب الشرح الکبير ،قم :موسسـه
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دارالهجرل ،چاپ ششم.
 .13کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب بــن اســحاق1621( .ق) .الکررافی ،تحقیــق دارالحــدیث ،قــم:
دارالحدیث ،چاپ اول.
 .11مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی1621( .ق) .بحرار االنروار ،تحقیـق جمعـی از محققـان،
بیروت :داراحیاء التراث العربی ،چاپ دوم.
 .22محمدی ری شهری،محمد .)1141( .مبرانی خدانناسری ،تهـران :وزارت فرهنـگ وارشـاد،
چاپ اول.
 .)1111( ._____ .21ميزان الحکمه ،ترجمه :حمید رضا شیخی ،قـم :انتشـارات دارالحـدیث،
چاپ اول.
 ._____ .22همکار:رضا برنجکار و عبدالهادی مسعودی1111( ،ش) .علم و حکمت در قررآن
وحدیه ،مترجم:عبدالهادی مسعودی ،قم :دارالحدیث ،چاپ اول.
1132( ._____ .21ش) .دانشررنامه اميرالمررومنين

بررر يایرره قرررآن و حرردیه و ترراری  ،قــم:

دارالحدیث ،چاپ اول.
_____ .26وهمکاران1135( .ش) .دانشنامه عقاید اسالمی ،قم :انتشارات دارالحـدیث ،چـاپ
اول.
 .)1133( ._____ .25مبانی نناخت ،قم :دارالحدیث ،چاپ دوم.
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1112( ._____ .24ش) .دانشنامه قرآن و حدیه ،قم :دارالحدیث ،چاپ اول.

 .21مصباح یزدی ،محمدتقی1134( .ش) .زین ار از تکبر ،تـدوین و نگارش:محسـن سـبزواری،
قم:انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،چاپ اول.
 .23مطهری،مرتضی .)1113( .مجموعه آثار ،تهران :انتشارات صدرا ،چاپ سوم ،ج.11
 .21مکارم شیرازی ،ناصر1115( .ش) .ييام امام اميرالمرممنين

نررحی ترازه و جرامع از ن ر

البالغه ،تهران :دارالکتب االسالمیه ،چاپ اول.
1113( ._____ .12ش) .اخالق در قرآن ،قم :انتشارت علی بن ابیطالب.چاپ چهارم.
 ._____ .11و دیگران (1116ش) .تفسير نمونه ،تهران :دارالکتب االسالمیه،چاپ اول.
 .12منسوب به جعفربن محمد صادق 1142( ،ش) .مصرباح الشرریع  ،ترجمه:حسـن عالمـه
مصطفوی ،تهران :انجمن اسالمی حکمت و فلسفه ایران.
سیدجالل الدین مجتبویتهران :انتشارات حکمت ،چاپ هشتم.
 .16هاشــمی خــوئی ،میــرزا حبیــب اللــه .)1153( .من ررا البراعرر فرري نرررح ن رر البالغرر ،
مصح :سیدابراهیم میانجی ،تهران :دارالکتب االسالمیة ،چاپ چهارم؛

موانع اخالقی تشخیص حق از باطل در کالم امیرالمؤمنین

 .11نراقی ،مال مهدی1134( .ش) .علم اخالق اسالمی ،ترجمه کتاب جام السعادات ،مترجم:
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