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حمد و ســپاس مخصوص خداوندی اســت که قرآن را برای نمایاندن حقیقت نازل 
کرد و پیامبر؟ص؟ را مفّسِر  آن و والیت معصومان؟مهع؟ را ادامه خط رسالت و تداوم روشنی 

حقیقت قرار داد.

کــه عمر شــریف خود را  ســالم و درود بی پایــان بــر پیامبــر خاتــم محمد مصطفی؟ص؟ 
بــرای تبییــن و تفســیر قــرآن و بیان حقیقــت ناب، صرف کرد و انســان هایی چــون علی و 

فاطمه؟امهع؟ را به جامعه انسانی هدیه نمود.

درود عالمیان بر  امیرمؤمنان، علی؟ع؟، انسان واالى تاریخ و دومین شخصیت عالم 
وجود؛ همو که علم از او نور و زهد از او زیبایی گرفت و عدالت از انتساب به او مسرور شد 
کمالش، قداست یافت و انسانّیت از عظمت  و شجاعت از مقامش، ارزش و اخالق از 
گسترده  ْیُر؛ از دامن  ّیَ الّطَ

َ
 َیْرَقٰی ِإل

َ
ْیُل، َو ال ی الّسَ که فرمود: »َیْنَحِدُر َعّنِ کرد؛ همو  او افتخار 

ه فضایلم ناتوان.«
ّ
افکارم، چشمه ها روان است و اوهام از صعود به قل

نهج البالغه، سخنان آتشین و گفتار دلنشین موالى متقیان است؛ آیینه اى است که 

ســپاس خــدایی را که ســخنـوران در سـتودن او مبانند و شــامرگـران شــمردن نعمت هـای او را ندانـند
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درســــــــــنــــــــــامــــــــــه
ــه ــ ــاغـ ــ ــبـ ــ ــجالـ ــ ــهـ ــ نـ

به خوبی، گوینده عالی قدر خود و شخصیت بی نظیر وی را می نمایاند و میزانی است که حق و باطل را از 
هم جدا و وزنه سنگین فضیلت را کامال جلوه گر می سازد. 

آرى! نهج البالغــه جلــوه گاه حــق و حقیقت و مرکز تابش انوار درخشــان صراحــت و صداقت، آزادى و 
عدالت، شجاعت و شهامت و دانش و فضیلت است.

کریم، بهترین و عظیم ترین  گرفته ـــ  بعد از قرآن  که به حق »برادر قرآن« نام  کتاب شریف نهج البالغه ـــ 
اثر جاودانه اســالمی اســت که با دســتورها و مضامین بلند خود به زندگی مسلمانان شور و شعف خاصی 
بخشــیده اســت؛ کتاب با عظمتی که ســند افتخار هر مســلمان و مایه اعتبار انســانیت است. براى یک 
مسلمان چه افتخارى از این باالتر که گوینده این سخنان نغز و پرمحتوا، پیشواى عالی مقام اوست و براى  
ــ  با تمام مزایاى علمی و عملی که  ــ گوینده نهج البالغهـ  یک انسان چه اعتبارى از این مهم تر که علی؟ع؟ـ 
داشته مانند او یک انسان بوده است؛ انسانی که معنی انسانیت و راه و رسم زندگی را فقط باید از او پرسید 

و در وجود بی مانند او جستجو کرد.

امام خمینی؟ق؟ می فرماید : 

ما مفتخریم که کتاب نهج البالغه که بعد از قرآن، دستور زندگی مادی و معنوی و باالترین 
کتــاب رهایی بخش بشــر اســت و دســتورات معنــوی و حکومتــی آن باالتریــن راه نجات 
است، از امام معصوم ماست.کتاب نهج البالغه که نازله روح اوست برای تعلیم و تربیت 
ما خفتگاِن در بســتر منّیت و در حجابِ  خود و خود خواهی خود، معجونی اســت برای 
شــفا و مرهمی اســت برای دردهای فردی و اجتماعی و مجموعه ای است دارای ابعادی 
به اندازه یک انســان و یک جامعه بزرگ انســانی از زمان صدور آن تا هرچه تاریخ به پیش 
رود و هرچه جامعه ها به وجود آید و دولت ها و ملت ها متحقق شوند و هرقدر متفکران و 

فیلسوفان ومحققان بیایند و در آن غور کنند و غرق شوند.1

آن ها که قدر این گنجینه ارزشمند را دانستند از آن بهره ها بردند؛ مطهری ها، »طهارت روح« را در این 
چشــمه زالل یافتند و باهنرها، »هنر شــجاعت و شــهادت« را از آن آموختند و بهشــتی ها، »عطر دل انگیز 

بهشت« را از آن استشمام کردند.

اینک ما باید از این گنجینه بی نظیر، کمال استفاده را ببریم و به ندای بیداری گرانه رهبر معظم انقالب 
ــ   لبیک بگوییم که فرمود:   ـــ  آیت اهلل خامنه ای ـ 

مــن دربــاره توّجهی که ما باید بــه نهج البالغه پیدا کنیم می خواهم هشــدار بدهم. ما این 
توجه را امروزه کم داریم، مثل اینکه نمی دانیم چه گنجینه معرفت بی پایانی در این کتاب 

1. صحیفه امام ، ج 14 ، ص 348.
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مــــــــــــقــــــــــــدمــــــــــــه
کـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــاب

هست یا هنوز براى مردم ما، حتی براى محققین ما، اهمیت دستیابی به منبع عظیم این 
کید می کنم که این کتاب، گنجینه  کتاب بی نظیر به طور کامل کشف نشده است...1  تأ
بی نظیرى است، تمام نشدنی است و امروز هم بیشتر از همیشه ملت ما و جامعه اسالمی 

ما به آن نیازمند است. ما امروز به این کتاب احتیاج داریم.۲

امــروز روز اســتفاده هرچــه بیشــتر از نهج البالغــه اســت. امــروز شــرایطی مشــابه شــرایط 
دوران حکومــت امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ بــه واقعیت هــای جامعه و واقعیت هــای جامعه و 
کرد و بســیاری از حقایق را دید و شــناخت و عالج آن ها را پیدا  واقعیت های جهان نگاه 

کرد.همین است که به نظر ما امروز از همیشه به نهج البالغه ما محتاج تریم.3

گی های این مجموعه ویژ
گی اول: رعایت اصول آموزشی   ویژ

ـــ  سید  ســیر تدریجی از آســان به سخت: متن نهج البالغه بر اساس هدفی که مورد نظر گردآورنده آنـ   .1
ـــــ بــوده بــا ســایر کتاب هــا و متن های دینــی و مجموعه هــای گردآوری شــده از ســخنان  رضــی؟هر؟ـ 
معصومان؟مهع؟ تفاوت آشکاری دارد و از دشواری خاصی برخوردار است. این دشواری به ویژه برای 
افرادی که نسبت به ادبیات عرب و برخی علوم مقدماتی از دانش الزم برخوردار نیستند یا برای اولین 

بار با این گنجینه ارزشمند مواجه می شوند، بیشتر رخ می نماید. 
به همین دلیل برای تســهیل امر آموزش، ســیر تدریجی از آســان به ســخت در کل مجموعه مورد توجه   
گرفته به نحوی که روند آموزش از حکمت های نهج البالغه ـــ که دشواری کمتری نسبت به سایر  قرار 
ـــ  منتقل شــده  ـــ که در مقایســه با خطبه ها آســان تر هســتندـ  ــ  آغاز و به آموزِش نامه هاـ  بخش ها دارندـ 
و بــا آمــوزش خطبه هــا خاتمه می یابد. ســیر مذکور، در هر بخش مراعات شــده و درس هــای هر جلد از 

حکمت ها، نامه ها و خطبه های آسان به سخت تنظیم و تدوین شده  است.
موضوع محور بودن درس ها: نهج البالغه بر اساس سخنرانی ها )خطبه ها(، نامه های امام علی؟ع؟،   .۲
حکمت ها و جمالت کوتاِه منتخب از سایر سخنان امیرمؤمنان؟ع؟ تنظیم شده و ترتیب موضوعی 
نــدارد. مجموعــه حاضــر برای ســهولت در امر یاددهی و یادگیــری، معرفت افزایی نهج آموزان، پاســخ 
به نیازهای بینشــی و انگیزشــی مخاطبان و جذابیت آفرینی و ایجاد رغبت، به صورت موضوعی با 
محوریت موضوعات اساسی از قبیل مسائل اخالقی، اصول رفتاری و مباحث اجتماعی، اعتقادی 

1 . بازگشت به نهج البالغه، ص38. 
۲ . همان، ص49.

3. همان ، ص ۲8.
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درســــــــــنــــــــــامــــــــــه
ــه ــ ــاغـ ــ ــبـ ــ ــجالـ ــ ــهـ ــ نـ

و سیاسی درس بندی شده است.
گویا  کوتاه و جامع: در تمام این مجموعه ســعی شــده اســت تا مطالب با بیانی ســاده،  بیان ســاده،   .3
و کوتــاه بــه مخاطــب انتقال داده شــود؛ به همین منظور از پرداختن به مطالــب و توضیحات اضافِی 
ــ  پرهیز شــده اســت؛ اما به منظور  ــــ که ارتباط روشــنی بــا موضوع درس نداردـ  مــالل آور و غیرضــروریـ 
جامع بودن مطالب، دو بخش با عناوین »آیینه در آیینه« و »حکایت و هدایت« برای پیوند محتوا با 

گانه ای ارائه شده است. قرآن و ملموس شدن مفاهیم، در کادر جدا
جذابیــت و رغبت آفرینــی: محتــوای درس های این مجموعــه در موضوِع محوری خــود، از جامعیت،   .4
اختصــار و اســتقالل خاصــی برخوردارنــد کــه به اصل تداعــی در ذهــن نهج آموز کمک کــرده، موجب 
می شود مخاطب، تمام یک درس را به صورت کامل در نظر داشته باشد. این مسئله حس شروع و اتمام 
و حرکت مجدد را به نهج آموز القا و محتوا را جذاب تر می کند و در مخاطب برای پیگیری مطالِب کل 

مجموعه، رغبت بیشتری به وجود می آورد و قابلیت یاددهی و یادگیری او را افزایش می دهد.
کیــد بــر تمریــن و ممارســت: به دلیــل تأثیر  بســزای تمرین و ممارســت در یادگیری و نهادینه شــدن  تأ  .5

آموخته ها، بخش ویژه ای برای این منظور در نظر گرفته شده است.

گی دوم: مهارت آفرینی و مهارت افزایی   ویژ
ــــ  به ویژه برای افرادی  قرائــت و ترجمــه متن نهج البالغــه و درک مفهوم و مقصود از کالم امام علی؟ع؟ـ 
کــه نســبت بــه ادبیــات عــرب و برخی علــوم مقدماتی از دانــش الزم برخوردار نیســتند یــا برای اولیــن بار با 
نهج البالغه مواجه می شوند ـــ  دشواری خاصی دارد؛ به همین دلیل در مجموعه حاضر سعی شده است 
تــا در زمینه  هــای روخوانی و روان خوانی، ترجمه متن و درک مفاهیم، مهارت های الزم در نهج آموزان ایجاد 

شود یا در صورت برخورداری از چنین مهارت هایی، این مهارت ها افزایش یابد.

همچنیــن بــا توجــه بــه اهمیــت مطالعه و پژوهــش در دانش افزایی و تولید علم، ســعی شــده اســت تا 
بســتر الزم بــرای مطالعاِت بیشــتر و تحقیــق و پژوهش در زمینــه موضوعات مرتبط با درس ها ایجاد شــود و 

نهج آموزان با تمرین و ممارست، در این عرصه نیز به مهارت الزم دست یابند. 

ݢگی سوم: جامعیت، به روز بودن و سودمندی ݢ ݢ ویژݢ
کــه در ســخنان امام علــی؟ع؟ فراوانــی بیشــتری دارند یا جزء مســائل و  در ایــن مجموعــه موضوعاتــی 

ــ  محسوب می شوند در اولویت قرار گرفته اند. ــ  به ویژه جوانانـ  موضوعات روز و مورد نیاز مخاطبانـ 

کــه مهم ترین مســائل اخالقی،  محتــوای درس هــای ایــن مجموعه، بــه گونه ای گزینش و چیده شــده 
اصول رفتاری، مباحث اجتماعی، اعتقادی و سیاسی مؤثر در مسیر تکامل فردی و اجتماعی را دربرگرفته 
و ضمن برقراری رابطه ســازمان یافته میان نهج آموز و متن نهج البالغه، نگاه مثبت و ســازنده ای نسبت به 
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گیــری نهج البالغــه در وی ایجاد می کند و نســبت به نیازها و پرســش های اساســی مخاطبان پاســخ گو  فرا
است و حس سودمندی و مفید بودن را القا می نماید.

کاربردی مجموعه حاضر اهداف علمی و 
بر اساس ویژگی های طرح شده، مجموعه حاضر، برای رسیدن به اهداف ذیل تألیف و تدوین شده است: 

آشنایی با بخش های مختلف نهج البالغه )حکمت ها، نامه ها، خطبه ها(؛   •
ایجاد عالقه و شوق برای ارتباط هرچه بیشتر با نهج البالغه و انس با آن؛   •

آشنایی با اکثر موضوعات مطرح شده در نهج البالغه به ویژه موضوعات به روز و مورد نیاز؛   •
بهره مندی علمی و عملی از معارف و آموزه های ناب علوی در زندگی فردی و اجتماعی؛  •

آموزش روخوانی و روان خوانی متن نهج البالغه؛  •
ݢگاِن مهم و کلیدی؛  ݢ ݢ آموزش معنا و شرح واژݢ  •

آموزش ترجمۀ نهج البالغه، به صورت کاربردی و کسب مهارت در این زمینه؛   •
آشنایی اجمالی با شرح و توضیح سخنان امام علی؟ع؟ در نهج البالغه؛  •

آشنایی با شیوه های مطالعه و پژوهش در موضوعات نهج البالغه و کسب مهارت در این زمینه؛   •
آشنایی با پیام های مختلِف عبارات نهج البالغه.  •

این مجموعه در قالب 96 درس برای سطح متوسطه طراحی شده است: 

▪     3۲ درس : برگزیدۀ حکمت های نهج البالغه
▪     3۲ درس : برگزیدۀ نامه های نهج البالغه 

▪     3۲ درس : برگزیدۀ خطبه های نهج البالغه

نهج آمــوزان پــس از گذرانــدن ایــن درس هــا، عالوه بر آشــنایی با واژگان و اســلوب بیانــی نهج البالغه و 
ــ که پاسخ گوی نیازهای امروز  کسب مهارت ترجمه متن نهج البالغه از معارف ناب این گنجینه بی بدیلـ 

ــ  بهره مند می شوند. جامعه استـ 

به منظــور ارتبــاط بیشــتر  با مربیــان و نهج آمــوزان و برای دریافــت انتقادات، 
پیشنهادات و نظرات صاحب نظران، پایگاه اینترنتی اختصاصی »درسنامه 
اســت. شــده  راه انــدازی    nahjamooz.com آدرس  بــه  نهج البالغــه« 

مان نهج البالغه خواسـتاریم.
ّ
مان و متــعـل

ّ
از مـحضـر خــدای رحـمان، فضل و عـنایت بـی کـران، بـرای معل
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•متنعربی

بــر اســاس موضــوع تعییــن شــده بــرای هــر درس، در بخش عربــی، چند جملــه از بخش 
حکمت هــای نهج البالغــه )ســخنان حکمت آمیز امام علی؟ع؟( به عنــوان متن اصلی 

درس و محور اساسی بحث، ارائه می شود.

الزم به ذکر است که در حال حاضر  از میان نسخه های متعّدد نهج البالغه،دو نسخه از 
مورد توجه قرار گرفته و توسط ناشران منتشر می شود:

1.  نسخۀ فیض االسالم که شامل ۲39 خطبه، 79 نامه و 47۲ حکمت است.

۲. نسخۀ صبحی صالح که شامل ۲41 خطبه، 79 نامه و 480 حکمت است.

این دو نســخه از نظر محتوا تفاوتی با هم ندارند و دلیل اختالف در شــماره گذاری ها این 
است که کالمی از امام علی؟ع؟ در یک نسخه به عنوان یک کالم واحد و همان کالم در 

نسخۀ دیگر با دو شماره جداگانه آمده است.

به غیر از حکمت های ابتدای نهج البالغه، شــماره ســایر حکمت ها در نســخۀ صبحی 
صالح نســبت به نســخۀ فیض االســالم بین 1 تا 9 شــماره بیشــتر اســت؛ به عنوان مثال، 
ْم َیْعِرْف َقْدَره « در فیض االسالم 141 و در صبحی صالح 149 

َ
َك اْمُرٌؤ ل

َ
شماره حکمت »َهل

است.

تمام متن های اســتفاده شــده از نهج البالغه در این مجموعه، بر اســاس نسخۀ صبحی 

آشنایی با بخش های مختلف کتاب
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صالح آدرس داده شده است.

•نماییازحکمت
در این بخش، تصویر کلی از محتوای درس ارائه شده است که با طرح یک یا دو پرسِش انگیزشی، ذهن 

نهج آموزان را برای پیگیری و دریافت بهتر مطالب، آماده می سازد.
•ترجمه

کید بر ترجمۀ تحت اللفظی، ســعی شــده اســت تا شــیرینِی ترجمه شــیوا و  در ایــن بخــش، عــالوه بــر تأ
آهنگین نیز حفظ شود.

برای آماده ســازی این بخش، از تمام ترجمه های مشــهور اســاتید محترم، همچون: »مکارم شــیرازی«، 
یــان«، »اســتادولی«، »منهــاج«، »شــهیدی«، »فیض االســالم«، »دین پــرور« و... بهره برده شــده و  »انصار

تغییرات الزم و ضروری اعمال گردیده است.
ݢگان ݢ ݢ •شرحواژݢ

در این قسمت، شرح کوتاه و جامِع برخی واژگان نهج البالغه، ارائه شده است. 
محتوای علمی این بخش با بهره گیری از کتاب های لغت معتبر؛ از جمله: »َالعین«، »مصباح الُمنیر«، 
»قامــوُس المحیط«، »ِصحاح اللغة«، »لســان العــرب«، »َالطراز األول«، »َمجمــع البحرین«، »َالنهایة فی 
غریِب الحدیث«، »مفردات نهج البالغه« )سید علی اکبر قرشی(، »َالمفردات فی غریِب القرآن« )راغب 

اصفهانی( و »التحقیق فی کلماِت القرآن« )سید حسن مصطفوی( نوشته شده است.
•شرححکمت

در این بخش، شرح مختصری از حکمت ها به منظور تأمین اهداف ذیل، ارائه شده است:
روشن کردن موارد ابهام متن، ایجاد پیوند بین حکمت ها، فهم عمیق مقصود امام علی ؟ع؟، برقراری 
پیوند گفتارهای امیرمؤمنان؟ع؟ با قرآن تحت عنوان »آیینه در آیینه«،استفاده از حکایت های تاریخی 
معتبــر بــه منظور ملموس تر شــدن مفهــوم ارائه شــده و باال بردن مانــدگاری موضــوع در ذهن مخاطب و 

جذابیت بیشتر مطلب برای نهج آموزان تحت عنوان »حکایت و هدایت«.
محتــوای علمــی ایــن بخش با اســتفاده از شــرح های معتبــر نهج البالغــه، مانند: »پیــام امام«، »شــرح 

ابن ابی الحدید«، »شرح ابن میثم«، »فی ِظالل نهج البالغه«، »ِمنهاج الَبراعة« و... تهیه شده است.
•پیامحکمت

در این بخش از عباراتی کوتاه، مؤثر و مستند به حکمت ها استفاده شده؛ به طوری که هر پیام در قالب 
یک تابلو قابل استفاده است.
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•حفظنهجالبالغه
کید شــده اســت. امــام صادق؟ع؟ می فرمایــد: »َمْن َحِفــَظ ِمْن  در روایــات بــر حفظ احادیث، بســیار تأ
ِقیاَمِة َعاِلمًا َفِقیهًا؛ کسی که چهل حدیث از احادیث ما را حفظ 

ْ
َاَحاِدیـِثَنا َاْرَبِعیَن َحِدیثًا َبَعَثُه اهلُل َیْوَم ال

کند، خدای تعالی او را در روز قیامت، عالم و فقیه مبعوث می کند.«1
حفظ نهج البالغه، آن هم پس از یادگیری واژگان و مفاهیم هر درس، بهترین وســیله برای انس بیشــتر با 

نهج البالغه است.
ایــن بخــش، محتوایی حداقلــی برای حفــظ، در هر درس به نهج آموز پیشــنهاد می کنــد. مربی محترم 

می تواند با تشویق های الزم، نهج آموزان را به حفظ تمام حکمت های درس راهنمایی کند.
•کارگاهترجمه

ــ که از سایر حکمت های  نهج آموز در این بخش، بعد از فراگیری متن درس، احادیث مرتبط با متن راـ 
ــــ ترجمه می کند تا فرایند یادگیــری او در قالب عملی تثبیت شــود؛ به این  نهج البالغــه انتخاب شــدهـ 
منظور، نهج آموز ابتدا معنای واژه های جدید را از جدول واژگان آخر کتاب در جدول کارگاه می نویسد و 

با کمک مربی، احادیث کارگاه را ترجمه می کند.
•مطالعهوپژوهش

کــه تعمیق و توســعۀ آموزه های نهج البالغه، می توانــد در برقراری ارتباط بیشــتر نهج آموز با این  از آنجــا 
کتــاب گران ســنگ و ایجــاد روحیۀ تحقیقی و تحلیلی او مؤثر باشــد، پژوهش هایــی مرتبط با محتوای 
گرفته شــده  درس از قســمت های مختلف نهج البالغه، شــرح های نهج البالغه و منابع دیگر، در نظر 
اســت تــا نهج آموزان بــه صورت فردی یا گروهی و بــا راهنمایی مربی، آن ها را انجــام دهند و در کالس 

ارائه نمایند.
•پرسشوتمرین

تمرین و مرور، نقش اساسی در فراگیری و تثبیت آموخته ها دارد.

در ایــن قســمت، تمرین هــا و پرســش هایی طرح شــده تا نهج آموز با مراجعــه به درس و پاســخ به آن ها، 
آموخته های خود را در زمینه معنای واژگان، ترجمه عبارت ها و شرح و پیام حکمت، مرور کند. 

اجمالی از شیوه آموزش کتاب
درس های این مجموعه و سرفصل های هر درس بر اساس ترتیب خاص، مناسب با یاددهی و یادگیری 
نهج البالغه در چهار مرحلۀ: آموزش، تثبیت مطالب، مهارت آفرینی و تمرین، طراحی شده؛ به نحوی 

که طی کردن به برگزاری یک دوره موفق منجر خواهد شد.

1. کافی، ج1، ص49.
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اجرای هر درس در دو قالب امکان پذیر است: 

دو ساعت آموزشی برای سطح عمومی1  )دو کالس 45 دقیقه ای(

یک ساعت آموزشی برای سطح ویژه )یک کالس 60 دقیقه ای(

اهداف آموزشی هر بخش و روش اجرای آن
1.متنعربی

آشنایی با روخوانی و روان خوانی متن حکمت ها.   : هدف	آمــوزشی	
رغبت و آمادگی برای دریافت محتوای هر درس.   : هدف	انگیزشی	

شایسته است برای آشنایی بیشتر نهج آموزان با متن درس و به عنوان سرآغازی برای ایجاد    : روش	آمـــــــوزش	
ارتباط و انس با نهج البالغه، بخشــی از فرصت کالس به قرائت متن عربی توســط مربی یا 
ابزارهای کمک آموزشی اختصاص داده شود و در صورت لزوم از روش تکرار و آن چنان نیز 

استفاده شود.
پیشنهاد می شود قرائت متن در دو مرحله صورت گیرد:    

مرحلــه اول: در ابتــدای هــر درس و قبل از آشــنایی بــا واژگان و مفاهیم، صرفا بــرای آموزش    
صحیح قرائت.

مرحله دوم: بعد از اتمام درس، با رویکرد توجه به مفهوم حکمت ها.   
4 دقیقه. برای سطح عمومی:     : مــــــدت	زمــــــــان	
3 دقیقه. برای سطح ویژه:     

2.نماییازحکمت
ارائه تصویر کلی از درس و آماده سازی ذهن نهج آموز برای دریافت بهتر مطالب.     : هدف	آمــوزشی	

رغبت و احساس نیاز به فهم معانی و مقصود حکمت ها.   : هدف	انگیزشی	
این بخش بعد از قرائت اولیه متن عربی و قبل از ورود به بحث های آموزشی، ارائه می شود.    : روش	آمـــــــوزش	
شایســته اســت مربی محترم در طول درس، با توجه دادن نهج آموزان به این بخش، ارتباط 

مباحث را با نمای طرح شده یادآور شود.
۲ دقیقه. برای سطح عمومی:     : مــــــدت	زمــــــــان	
۲ دقیقه. برای سطح ویژه:     

3.ترجمه
آشنایی با معنای عبارات و ترجمه دقیق آن.   : هدف	آمــوزشی	

کمی دارند و منظور از سطح ویژه،  که با زبان عربی آشنا نیستند یا آشنایی  1. منظور از سطح عمومی، نهج آموزانی هستند 
نهج آموزانی هستند که با زبان عربی آشنایی دارند.



16

درســــــــــنــــــــــامــــــــــه
ــه ــ ــاغـ ــ ــبـ ــ ــجالـ ــ ــهـ ــ نـ

رغبت برای آشنایی با شرح حکمت.   : هدف	انگیزشی	
پیشنهاد می شود بخش ترجمه در دو مرحله ارائه گردد:    : روش	آمـــــــوزش	

مرحله اول: ترجمۀ هر بند از متن بدون هیچ توضیحی همراه قرائت متن عربی.   
مرحله دوم: ترجمه هر بند از متن، با تطبیق معنای واژگان و عبارات با متن عربی.   

10 دقیقه. برای سطح عمومی:     : مــــــدت	زمــــــــان	
5 دقیقه. برای سطح ویژه:     

ݢگان ݢ ݢ 4.شرحواژݢ
ارائه شرح کوتاه و جامع برای واژگان مهم و کلیدی درس.   : هدف	آمــوزشی	

ݢگان برای فهم دقیق کالم امیرمؤمنان؟ع؟ . ݢ ݢ احساس نیاز به شرح واژݢ   : هدف	انگیزشی	
با توجه به نقش اساسی آشنایی با واژگان در ترجمه متون عربی و برداشت صحیح از آن ها،    : روش	آمـــــــوزش	
شایسته است مربی محترم با اهتمام ویژه به این بخش، ضمن ارائه توضیحات جامع موجود 
در جــدول، کاربــرد واژه در حدیــث مورد بحث را یادآوری و پیوند الزم بیــن واژه و متن را برقرار 
کند. پیشنهاد می شود در صورت عدم محدودیت زمانی با استفاده از این موقعیت، زمینه 

کار بیشتر نهج آموزان با واژگان و نحوه استخراج معنای صحیح از منابع معتبر مهیا گردد.
10 دقیقه. برای سطح عمومی:     : مــــــدت	زمــــــــان	
5 دقیقه. برای سطح ویژه:     

5.شرححکمت
:   تبیین مراد و مقصود امیرمؤمنان؟ع؟ . هدف	آموزشی	

کار بستن آموزه های نهج البالغه  پی بردن به ضرورت تبیین کالم امام علی؟ع؟ و لزوم به     : هدف	انگیزشی	
در زندگی.

محتـــوای حداقلی ایــن بخش بر اساس اهداف مّد نظر تدوین شده و برخالف کتاب های     : روش	آمـــــــوزش	
مفّصل، در صدد بیان تمام نکات نیست؛ بنابراین شایسته است مربی محترم با حرکت 
در همیــن چهارچــوب و اســتفاده از بخش هــای »حکایــت و هدایــت« و »آیینــه در آیینه« 

اهداف پیش گفته را محقق سازد.

15 دقیقه. برای سطح عمومی:     : مــــــدت	زمــــــــان	
10 دقیقه. برای سطح ویژه:     

6.پیامحکمت
برجسته کردن بخشی از پیام و مقصود کالم امام علی؟ع؟  و توجه دادن به آن.   : هدف	آمــوزشی	

ایجاد زمینه توجه بیشتر به پیام ها و آموزه های کالم امام علی؟ع؟.   : هدف	انگیزشی	
خواندن پیام و بیان وجه استناد آن به متن به همراه ارائه توضیحات الزم درباره پیام.   : روش	آمـــــــوزش	
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4 دقیقه. برای سطح عمومی:     : مــــــدت	زمــــــــان	

3 دقیقه. برای سطح ویژه:     

7.حفظنهجالبالغه
باالبردن محفوظات روایی.    : هدف	آمــوزشی	

ایجاد عالقه برای ارتباط بیشتر با نهج البالغه و انس با آن.   : هدف	انگیزشی	
شایســته اســت ضمن اهتمام به این بخــش، حفظ حکمت های انتخاب شــده، از همۀ    : روش	آمـــــــوزش	

نهج آموزان مطالبه شود.
پیشــنهاد می شود در مخاطبان مســتعد، برای حفظ آیات مرتبط با حکمت ها که تحت     

عنوان »آیینه در آیینه« ارائه شده است ، ترغیب و انگیزش الزم صورت گیرد.
۲0 دقیقۀ اول کالس.   : مــــــدت	زمــــــــان	

کید بر نکات مذکور در متن، ارائه گردد. پیشنهاد می شود این بخش به صورت کاربردی با تأ   

8.کارگاهترجمه

تکمیــل فراینــد یادگیــری و مهارت آفرینی یــا مهارت افزایــی در زمینۀ ترجمــه نهج البالغه و    : هدف	آمــوزشی	
آشنایی با سایر سخنان امام علی؟ع؟.

ایجاد انگیزه برای آشنایی با حکمت های دیگری از نهج البالغه.   : هدف	انگیزشی	
نهج آموز در این بخش، ابتدا با استفاده از »جدول واژگان« ارائه شده در آخر کتاب، واژه های    : روش	آمـــــــوزش	

جدید کارگاه را معنا کرده، با راهنمایی استاد، به ترجمه احادیث این بخش می پردازد.
شایســته اســت در مــواردی که بیــن احادیث بخــش »کارگاه ترجمــه« و حکمت های متن    
ارتباط وجود دارد، مربی محترم با توجه دادن نهج آموزان به این وجه ارتباط، عالوه بر ایجاد 
انگیزه در مطالعه این بخش، به تکمیل اطالعات آنان در موضوع محوری هر درس کمک 

کند.
۲0 دقیقه. برای سطح عمومی:     : مــــــدت	زمــــــــان	
1۲ دقیقه. برای سطح ویژه:     

9.مطالعهوپژوهش

:   تعمیق و توسعه آموزه های نهج البالغه و مباحث مرتبط با متن درس. هدف	آمــوزشی	
برقــراری ارتبــاط بیشــتر بــا نهج البالغه و کتاب هــای مرتبط بــا آن و ایجاد یــا تقویت روحیه    : هدف	انگیزشی	

تحقیقی.
گرامــی، در طــول دوره دو تــا ســه مــورد از پژوهش هــا را بــرای هــر  پیشــنهاد می شــود مربــی    : روش	آمـــــــوزش	
کالس گــزارش پژوهش هــای انجــام شــده را در   نهج آمــوز اختصــاص دهــد و نهج آمــوز، 

بیان کــند.
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در این بخش، منابعی برای مطالعه و پژوهش به نهج آموزان پیشنهاد شده؛ شایسته است     
مربی محترم نهج آموزان را نسبت به استفاده از این منابع یا منابع دیگر  راهنمایی کند و با 

استفاده از فرصت پیش آمده، آنان را با منابع مختلف آشنا سازد.
۲0 دقیقۀ اول کالس.   : مــــــدت	زمــــــــان	

10.پرسشوتمرین

تکمیل فرایند آموزش در خارج از کالس و مرور مطالب آموخته شده در هر درس.   : هدف	آمــوزشی	
ایجاد شوق و رغبت جهت تثبیت مطالب.   : هدف	انگیزشی	

شایســته اســت نهج آموزان در خارج از کالس به حل تمرین ها و پاســخ گویی به پرســش ها    : روش	آمـــــــوزش	
بپردازند و مربی محترم با طرح آن ها قبل از ورود به درس جدید، ضمن رفع اشکال و ابهام، 

زمینه مرور آموخته ها را فراهم آورد.
۲0 دقیقۀ اول کالس.   : مــــــدت	زمــــــــان	



بــانهجالبالغــه)1( آشــنایی

درس اول1

از روزی که آفتاب وجود امیرمؤمنان؟ع؟ از کعبه تابیدن گرفت و هستی را از نور وجود خویش روشن 
ساخت، قرن ها می گذرد؛ اما شکوه نام و شخصیت آن خانه زاد خدا، پیوسته روز افزون است و آفاق 

کش آراسته است. جان ها را به نور تابنا

کالم جاودانه اش، اندیشه های بسیاری را خیره و مبهوت خود ساخته  امیرمؤمنان؟ع؟ همواره با 
است که نشان آن را در دل های عاشق و اندیشه های علوی می توان یافت. او یگانه ُدّرِ صدف کعبه و 

سرمشقی برای نوشتار خط خداست.

شایسته است چنین کالم با عظمتی را ملکه ذهن و جان مان سازیم و آن را در لحظه لحظۀ زندگی 
به کار بندیم تا از جاده هدایت منحرف نشویم و از منزل مقصود دور نگردیم.

کتاب زندگی
گسترده تاریخ اسالم و به ژرفای زمان. هرکس می خواهد امیِر بیان  نهج البالغه دریایی است به 

کتاب نهج البالغه به همراه داشته باشند، تا با راهنمایی مربی  1. شایسته است نهج آموزان در این درس و درس بعدی، 
محترم حداقل برخی از خطبه ها، نامه ها و حکمت های اشاره شده در این درس بر موارد آن تطبیق داده شود.
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علی؟ع؟ را بشناسد و با اندیشه علوی انس بگیرد باید تن به تالطم این دریای خروشان بسپارد تا جانش به 
طراوت آمده و طهارت واقعی برسد و وجودش از چشمه سار حکمت این کتاب نورانی سیراب گردد.

هرکس می خواهد اسالم را بشناسد، باید با نهج البالغه مأنوس شود تا از این کوثر والیت، سیراب گردد؛ 
چرا که اسالم در چهره، سخن و عمل امام علی؟ع؟ متجلی است. نهج البالغه همچون قرآن به مبدأ الهی 
وصل است و به راستی می توان سیمای قرآن را در نهج البالغه مشاهده کرد و چون به درستی در آن نگریسته 
کتاب زندگی و نسخه شفابخش االم  کتاب رهبری و رهروی است؛  کتاب اخالق و تهذیب نفس و  شود، 

بشری است که چگونه بودن و چگونه توحیدی زیستن را به انسان تعلیم می دهد.

نهج البالغه مکتبی است که: 

به »محمد حنفیه« از فنون رزم و پیکار می گوید. )خطبه 11(

به »مالک اشتر«آیین زمامداری می آموزد. )نامه 53(

به »عثمان به ُحنیف« شیوه زهد ومردم داری یاد می دهد. )نامه 45(

به »کمیل بن زیاد« از مردم شناسی می گوید. )حکمت 147(

به »حارث َهمدانی« درس اخالق می آموزد. )نامه 69(

به »ابوذر غفاری« استقامت در راه هدف را توصیه می کند. )خطبه 130(

»عقیل« را در آستان عدالت، بر سر عقل می آورد. )خطبه ۲۲4(

کمه می کشاند. )نامه 63، 78( »ابوموسی اشعری« را در پیشگاه شعور و وجدان و منطق، به محا

شیطنت »معاویه« و ریاست طلبی »طلحه و زبیر« را برمال می کند. )نامه 10، 54، 55(

استاد شهید و نهج البالغه  
شهید بزرگوار آیت اهلل مطهری؟هر؟ درباره آشنایی خود با نهج البالغه می نویسد:

ــ  و اگر هم پیش نیامده می توانید آنچه را می خواهم بگویم  »شاید برایتان پیش آمده باشدـ 
کوی و محله زندگی می کنید،  که سال ها با فردی در یک  در ذهن خود مجّسم سازید ـــ 
او را می بینید و طبق عرف و عــادت، سالم و تعارفی می کنید و رد  الاقل روزی یک بار 
می شوید، روزها و ماه ها و سال ها به همین منوال می گذرد... تا آنکه تصادفی رخ می دهد 
گرایش ها و احساسات و  و چند جلسه با او می نشینید و از نزدیک با افکار و اندیشه ها و 
عواطف او آشنا می شوید. با کمال تعّجب احساس می کنید که هرگز نمی توانسته اید او را 
آن چنان که هست حدس بزنید و پیش بینی کنید. از آن به بعد چهره او در نظر شما عوض 
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می شود، حتی قیافه اش در چشم شما طور دیگر می نماید، عمق و معنی و احترام دیگری 
گویی  ی می گردد، 

ّ
در قلب شما پیدا می کند، شخصّیتش از پشت پرده شخصش متجل

شخص دیگری است غیر آنکه سال ها او را می دیده اید، احساس می کنید دنیای جدیدی 
کشف کرده اید. 

برخورد من با نهج البالغه چنین بود. از کودکی با نام نهج البالغه آشنا بودم و آن را در میان 
کــردم... و در همه این  کتاب های مرحوم پدرم می شناختم، پس از آن سال ها تحصیل 
کتاب دیگر به گوشم می خورد... اما اعتراف  مدت نام نهج البالغه بعد از قرآن بیش از هر 
که با دنیای نهج البالغه بیگانه بودم، بیگانه وار با آن برخورد می کردم و بیگانه وار  می کنم 
گرفت و اندکی  کرد. او دست مرا  می گذشتم تا آنکه... تصادف کوچکی مرا با فردی آشنا 
وارد نهج البالغه کرد. آن وقت بود که عمیقًا احساس کردم این کتاب را نمی شناختم، از آن 
گویی  پس چهره  نهج البالغه در نظرم عوض شد. مورد عالقه ام قرار گرفت و محبوبم شد؛ 
کتابی دیگر است، غیر آن کتابی که از دوران کودکی آن را می شناختم. احساس کردم که 

دنیای جدیدی را کشف کرده ام.

که برای خود و جامعه  که با نهج البالغه بیگانه ایم، دنیای روحی ای  کنیم  ما باید اعتراف 
اسالمی ساخته ایم، دنیای دیگری است غیر از دنیای نهج البالغه.«1 

□▪□
مجموعه نفیس نهج البالغه، منتخبی از خطبه ها، نامه ها و کلمات کوتاه امیرمؤمنان علی؟ع؟ است 

که در سال 400 هجری قمری در ماه رجب به وسیله عالمه سید رضی۲ ؟هر؟ گردآوری شده است.

برای آشنایی با نهج البالغه، این کتاب شریف را از 4 نظر مورد بررسی قرار داده ایم:

الف( ساختار نهج البالغه 
نهج البالغه از سه بخش جداگانه تشکیل شده است:

1. سیری در نهج البالغه، مقدمه کتاب.
۲. سّید رضی أبو الحسن محمد، فرزند أبی احمد حسین، از نوادگان امام موسی بن جعفر؟ع؟ است. سّید در سال 359 هجرى 
د شد.بیش از ده سال از سن شریف رضی؟هر؟ نگذشته بود که به سرودن شعر پرداخت و از همان زمان به محضر اساتید بزرگ 

ّ
متول

روزگار خود راه یافت و در سن بیست سالگی در تمام علوم متداول عصر خویش سرآمد شده بود.او با وجود گرفتاری های سیاسی، 
اجتماعی  و فرهنگی و با وجود مشاغل وقت گیری همچون : امارت حج و نظارت دیوان مظالم و ... آثار مهمی از خود برجای 
گذاشت است که البته بسیاری از آن ها از میان رفته و فقط نام و نشانی به جای مانده است.آنچه باقی مانده برهانی قاطع در اثبات 
گون علم و ادب است؛ از جمله »حقائق التأویل فی متشابه التنزیل،مجازات  فضل ، کمال و عمق اندیشه وی در عرصه های گونا
گران سنگ ترین اثر  او »نهج البالغه« می باشد. )تفسیر موضوعی نهج البالغه،   اآلثار النبویة، دیوان الشریف الرضی و مهم ترین و 

ص ۲6-۲۲ ، مصطفی دلشاد تهرانی(
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بخشاول:خطبهها

که امام  که بزرگ ترین بخش نهج البالغه به شمار می رود ـــ شامل سخنرانی هایی است  این بخش ـــ 
که در اصطالح به آن »خطبه«  گون ایراد فرموده است  گونا علی؟ع؟  آن ها را در زمان ها و موقعیت های 

گفته می شود. در این کتاب ۲41 خطبه گرد آمده است.

بخشدوم:نامهها

در این بخش، 79 نامه از آن حضرت به فرماندهان، دوستان، دشمنان و... آمده است.

بخشسوم:حکمتها

در این بخش 480 جمله کوتاه و بلند حکمت آمیز  که مضامینی بسیار واال و زیبا دارد، جمع  آوری شده 
است.  

گفتنی است »نهج« در لغت به معنای راه و روش و »البالغة« به معنای بالغت1 است و سید رضی؟هر؟ 
این عبارات و سخنان گهربار را به عنوان »راه و رسم بالغت« معرفی کرده و به همین دلیل، نام کتاب را 

»نهج البالغه« گذاشته  است.

ب( عظمت نهج البالغه
َکالِم الَمخلوِق«۲  َکالِم الخاِلِق َو َفوَق  که برخی آن را »ُدوَن  عظمت و بزرگی نهج البالغه تا جایی است 

و برخی دیگر »َاُخ القرآن«3 خوانده اند؛ زیرا همان راهی را نشان می دهد که قرآن به آن هدایت کرده است.

این کتاب در طول تاریخ، همیشه مورد توجه علما و دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان بوده است.

ـ  در ذیل خطبه ۲۲1 نهج البالغه می نویسد: ـ  دانشمند بزرگ اهل سنت و شارح نهج البالغهـ ـ   ابن ابی الحدیدـ ـ

»من سوگند می خورم به همان کسی که تمام امت ها به او سوگند یاد می کنند که این خطبه 
کنون بیش از هزار بار خوانده ام و هر زمان آن را می خواندم، بیداری  را از پنجاه سال قبل تا 
عمیقی تمام وجود مرا در بر می گرفت و بر قلب من اثری شگفت می گذاشت و در اعضای 
پیکرم لرزشی پدید می آورد. هر زمان در مضامین آن دقت می کردم، به یاد مردگان از خانواده 
و بستگان و دوستانم می افتادم و چنان می پنداشتم که من همان کسی هستم که امام در 
البه الی این خطبه وصف می کند. چقدر واعظان، خطیبان و فصیحان در این خصوص 

1. بالغت فنون و قواعدی است که در سخن گفتن به کار می رود و سخن را فصیح، جذاب و مطابق حال  مخاطب می گرداند؛ 
به چنین سخنی، سخن بلیغ گفته می شود.

۲. پایین تر از کالم خدا و برتر از کالم مردم.
3. نظیر قرآن، هماهنگ با قرآن )برادر قرآن(.
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گفته اند و چقدر من در برابر سخنان آنان به طور مکرر قرار گرفته ام؛ اما در هیچ کدام تأثیری 
را که این کالم در دل و روح من می گذارد، ندیده ام.«1 

جرج جرداق )دانشمند بزرگ مسیحی( در عظمت نهج البالغه می گوید: »جاذبه های نهج البالغۀ امام 
علی؟ع؟ شوری در من ایجاد کرد که دویست بار نهج البالغه را مطالعه کردم.«

که خود را از شیعیان   یک دانشمند مسیحی، دویست بار نهج البالغه را می خواَند؛ اما به راستی ما 
امیرمؤمنان؟ع؟ می شماریم و ادعای محبت و والیت او را داریم، چندبار نهج البالغه  را خوانده ایم و  چقدر 

با مفاهیم ارزشمند آن آشنایی داریم؟!

ما که در خانواده شیعه، از پدر و مادری شیعه و از خاندان شیعه هستیم و در کشور شیعیان قرار داریم، 
چرا باید با نهج البالغه بیگانه باشیم؟!۲

ج( جاذبه های نهج البالغه
نهج البالغه یکی از پر جاذبه ترین کتاب های جهان اسالم در هزاره گذشته است.

اصواًل میراث ماندگار پیشینیان از ویژگی های خاصی برخوردار است؛ زیرا با فطرت، عقل، وجدان، 
عواطف و احساسات بشر هم آواست.

که چونان خورشید، شرق و غرب عالم را نور  گاه میان همین آثار، نمونه های ارزشمندی وجود دارد 
می بخشد و نهج البالغه از آن جمله است.

علل جذابیت نهج البالغه عبارت اند از: 

1.شخصیتبرجستهوواالیامیرمؤمنان؟ع؟

َنا 
َ
امیرمؤمنان؟ع؟  جانشین بالفصل رسول خدا؟ص؟ و وارث علم ایشان است. رسول خدا؟ص؟ فرمود: »أ

َمِدیَنَة ِمْن َباِبَها؛ من شهر علمم و علی دروازه این شهر 
ْ
ِت ال

ْ
َیأ

ْ
َم َفل

ْ
ِعل

ْ
َراَد ال

َ
ِم ، َو َعِلّیٌ َباُبَها، َفَمْن أ

ْ
ِعل

ْ
َمِدیَنُة ال

است؛ پس هرکس بخواهد وارد شهر شود باید از دروازه آن وارد شود.«3  

2.فصاحتوبالغتکالمامامعلی؟ع؟

عبدالحمید بن یحیی عامری )م 13۲ هـ( گفته است: هفتاد خطبه از خطبه های امام علی؟ع؟ را حفظ 
کردم و این خطبه ها چون چشمه ای پی در پی در ذهن من می جوشید.4 

1. شرح نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج11، ص153.
۲. ترجمه نهج البالغه، دشتی، ص1۲.

3. تحف العقول، ص 430.
4. شرح نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج1، ص۲4.
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جرج جرداق مسیحی می گوید: نهج البالغه، در بالغت، فوق بالغت هاست؛  قرآنی است که از مقام خود 
اندکی فرود آمده و سخنی است که تمام زیبایی های زبان را در گذشته و آینده در خود جای داده است.1

3.جامعیتکالمامامعلی؟ع؟

گاهی از ویژگی مردان خدا سخن  گفته است؛  کامل سخن  امام علی؟ع؟ در تمام ابعاد یک انسان 
می گوید، گاهی از روابط فردی و اجتماعی و مسئله تربیت و گاه در مقام همدردی با طبقات محروم و 
ستمدیده لب به سخن می گشاید؛ گاهی برای نشان دادن مسیر آزادی و سعادت انسان و گاه در مقام 

برحذر داشتن انسان از مسیر شقاوت ابدی و... .

د( معارف نهج البالغه
نهج البالغه همچون دریایی است که برای شناخت معارف آن، باید نسبت به ژرفای بسیار عمیق آن 

گری بپردازد.  کی تا کجا می تواند در ژرفای بی همانند علوم علوی به ارزیابی و شنا گاهی یافت اّما بشر خا آ

گویا  که تعدادی از خطبه ها، نامه ها و حکمت ها را می توان تنها با داشتن یک ترجمه  گفتنی است 
ــ که به علوم و  مطالعه کرد و مفاهیم آن را شناخت و پیام حضرت علی؟ع؟ را دریافت؛ اما برخی از آن ها راـ 
ــ  نمی توان بدون تخصص های الزم و راهنمایی های مداوم  فنون بالغت و مباحث تخصصی آراسته استـ 

گری پرداخت. اساتید حدیث شناسی، بررسی کرد و در ژرفای معانی آن به شنا

قبل از مطالعه و تحقیق در نهج البالغه، باید به تقسیم بندی معارف آن توجه داشت و با شیوه های 
تحقیق و بررسی آن آشنا شد.

معارف نهج البالغه به سه دسته: عمومی، تخصصی و فوق تخصصی تقسیم می شود.

1.معارفعمومینهجالبالغه

برخی از معارف موجود در خطبه ها، نامه ها و حکمت ها برای عموم اقشار جامعه قابل درک و ارزیابی 
است و همه می توانند تنها با داشتن یک ترجمه مناسب از این دسته از معارف ناب و ارزشمند بهره مند 
کار  گردند و دستورات، رهنمودها، پندها و هشدارهای امام علی؟ع؟ را در زندگی فردی و اجتماعی به 

گیرند و آن گونه باشند که امیرالمؤمنان؟ع؟ فرمان می دهد.

معارف عمومی نهج البالغه به علوم و فنون ضروری احتیاج ندارد؛ زیرا بسیاری از سخنان امام علی؟ع؟ 
در جمع مردم کوچه و بازار و در مسجد و جلسات عمومی سامان یافته است و آن حضرت، عموم مردم را 

مورد خطاب قرار داده اند؛ یعنی حضرت متناسب با افکار عمومی جامعه سخن گفته اند. 

1. صوت العدالة االنسانیه، ج1، ص47.
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2.معارفتخصصینهجالبالغه

تخصصی  نهج البالغه،  حکمت های  و  نامه ها  خطبه ها،  مباحث  از  ــد(  درص  ۲0 ــدود  )ح بخشی 
گون ارتباط دارد؛ و شناخت آن ها به بررسی های  گونا است و با علوم مختلف و رشته های تخصصی 
موضوعی و تخصصی نیازمند است؛ مانند: مباحث جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصادی، نجوم و 
ستاره شناسی، عرفانی، مباحث گسترده و عمیق فقهی، سیاسی، فلسفه، تاریخ، مباحث مدیریتی، 
کنون یکصد و چهل رشته علمی در نهج البالغه  مباحث عمیق فلسفی و ده ها علوم و فنون دیگر که تا

شناسایی شده است.

برای درک و فهم این دسته از مفاهیم و مباحث تخصصی باید به علوم و فنون و ابزار و شیوه های تحقیق 
که در علوم سیاسی تخصص  گاهی داشت؛ برای مثال، سیاستمداری  همان رشته های تخصصی آ
دارد، با مطالعه مباحث سیاسی نهج البالغه می تواند مبانی سیاست توحیدی  امام علی؟ع؟ را در 

گون به درستی درک کند. موضع گیری های گونا

3.معارففوقتخصصینهجالبالغه

برخی از مباحث و معارف بلند و گران سنگ نهج البالغه )حدود 5 درصد( فوق تخصصی است؛ یعنی 
گون علوم و فنون بشری می توانند  گونا نه عوام می توانند آن ها را درک کنند و نه متخصصان رشته های 

به نقد و ارزیابی آن بپردازند.

قسمت های فنی نهج البالغه، متشابهات نهج البالغه و مطالبی که به ظاهر، با آیات قرآن تضاد دارند، 
از جمله مباحث فوق تخصصی نهج البالغه به شمار می روند.

که مباحث فوق تخصصی نهج البالغه، باید با آیات قرآن و روایات صحیح اسالمی ارزیابی  از آنجا 
گردد، نیازمند مراحل مهم علمی و زمینه های مناسب تحقیقاتی است؛ مانند:

گاهی به شیوه های اجتهاد(، کسب علوم مقدماتی حوزه های علمیه،  ۲. فن تحقیق و اجتهاد )آ   .1 
گاهی به فلسفه و کالم. 3. اصول تعادل و تراجیح،  4. اسالم شناسی،  5. آ

کسب تخصص های متناسب و  هریک از این موارد، پس از سالیان طوالنی تدریس و تعلیم مداوم و 
تجربه های ارزشمند، پدید می آید.

در درس آینده با قسمت های مختلف این کتاب ارزشمند بیشتر آشنا خواهید شد.
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1.   نهج البالغه توسط چه کسی جمع آوری شده و در چه سال و ماهی به اتمام رسیده است؟

 ب( سید رضی/300هـ /ماه شعبان    الف( سید مرتضی/400هـ /ماه شعبان 

 د( سید مرتضی/300هـ /ماه رجب    ج( سید رضی/400هـ /ماه رجب 

۲.   نهج البالغه دارای چند خطبه، نامه و حکمت است؟

 ب( ۲39 خطبه، 79 نامه، 400 حکمت    الف( ۲4۲ خطبه، 70 نامه، 47۲ حکمت 

 د( ۲40 خطبه، 79 نامه، 481 حکمت    ج( ۲41 خطبه، 79 نامه، 480 حکمت 

3.   نهج البالغه در لغت چه معنایی دارد؟

     د( راه روشن   ج( راه و رسم بالغت          ب( روش سخن            الف( سخن بلیغ

4.   ابن ابی الحدید درباره خطبه ۲۲1 چه بیانی دارد؟

 ب( بر قلب من اثری شگفت می گذاشت    الف( بیش از هزار بار خوانده ام 

 د( همه موارد     ج(به یاد مردگان می افتادم 

5.   جرج جرداق، درباره عظمت نهج البالغه چه می گوید؟

 ب( دویست بار نهج البالغه را خوانده ام    الف( صد بار نهج البالغه را خوانده ام 

 د( دون کالم خالق و فوق کالم مخلوق است   ج( نهج البالغه أخ القرآن است 

6.   معارف نهج البالغه به چند دسته تقسیم می شود؟

 الف( دو دسته)تخصصی، فوق تخصصی(  

 ب( سه دسته)عمومی، تخصصی، فوق تخصصی( 

 ج( دو دسته)عمومی، تخصصی(   

 د( سه دسته)عمومی، نیمه تخصصی، تخصصی( 

تمریــن و  پرســش 



آشــناییبــانهجالبالغــه)2(

درس دوم

در درس پیشین تا حدودی با جایگاه عظیم نهج البالغه میان دانشمندان و همچنین سطح بندی 
ـ که به نام خطبه ها،  معارف نهج البالغه آشنا شدید. در این درس با قسمت های مختلف این کتابـ 

ـ  بیشتر آشنا می شوید. نامه ها وحکمت ها از آن یاد می شودـ 

خطبه شناسی نهج البالغه
»خطیب«  را  توانا  سخنور  و  »خطبه«  را  جالب  و  ارزشمند  سخنرانی های  گذشته  ــاران  روزگ در 

می گفتند. 

1.تعدادخطبهها

تشکیل  امیرمؤمنان؟ع؟  مختلف  سخنرانی های  را  نهج البالغه  بخش  مهم ترین  و  نخستین 
گفته  که هرکدام از آن ها در شرایط خاصی بیان شده است و اصطالحًا به آن »خطبه«  می دهد 

می شود.

این بخش با عنوان »باُب الُخَطب« یا »باُب الُمختار ِمن ُخَطِب امیرمؤمنان؟ع؟« نام گذاری شده 
و  دارای ۲41 خطبه است.
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2.محتوایخطبهها

در  که  آمــده  میان  به  سخن  متفاوتی  مباحث  و  مختلف  موضوعات  از  نهج البالغه  خطبه های  در 
تقسیم بندی موضوعی می توان به نمونه هایی از آن ها اشاره کرد:

1.  توحید و خداشناسی،  ۲. نظم جهان و وظیفه انسان در این جهان،  3. پیامبر اسالم؟ص؟ و اهمیت 
رهبری ایشان،  4. نقش قرآن در رهبری امت اسالم،  5. حکومت و عدالت،  6. انسان و ابعاد مختلف 

او،  7. تقوا و پرهیزکاری،  8. دنیا و دنیاپرستی،  9. اهل بیت؟مهع؟ و خالفت،  10. اصول اجتماعی.

از سر راه  را  کند، به یقین تمام موانع  که با خطبه های حضرت ُانس بگیرد و به آن عمل  جامعه ای 
برمی دارد و تا عالی ترین مدارج رشد و ترقی پیش می رود.

ُم 
َ
عل

َ
ماِء أ ِق الّسَ َنا ِبُطُر

َ َ
ْن َتْفِقُدوِنـی َفل

َ
 أ

َ
ِن َقْبل و

ُ
ا الّناُس َسل َ ّیُ

َ
امیرمؤمنان؟ع؟ در خطبه 189 می فرماید: أ

رِض.
َ
ِق األ ِمّنِ بُطر

که من به راه های  ای مردم! پیش از آنکه از میان شما بروم و مرا نیابید، آنچه می خواهید از من بپرسید 
آسمان آشناتر از راه های زمینم.

3.طوالنیترینوکوتاهترینخطبهها

گرد آمده در نهج البالغه، طوالنی ترین آنها خطبه قاصعه )خطبه 19۲( در یازده صفحه،  از ۲41 خطبه 
خطبه اشباح )خطبه 91( در ُنه صفحه و خطبه َغّراء )خطبه 83( در شش صفحه است.

کوتاه ترین خطبه نهج البالغه خطبه 59، 61 و ۲36 )حدود یک تا دو سطر( است.

4.نامگذاریخطبهها

که  از میان خطبه های نهج البالغه فقط چهار خطبه توسط سید رضی؟هر؟ نام گذاری شده است 
عبارت اند از:

خطبة قاصعة )خطبه 19۲(خطبة اشباح )خطبه 91(خطبة غّراء )خطبه 83(خطبه شقشقیه )خطبه 3(

5.جمعآوریخطبهها

در نهج البالغه ۲41 خطبه ثبت شده؛ در حالی که خطبه ها و سخنرانی های امام علی؟ع؟ بسیار بیش 
ــ  می نویسد:  ــ مورخ معروف که یک قرن پیش از سید رضی؟هر؟ زندگی می کردهـ  از این است. مسعودیـ 
کرده اند و از آنها استفاده  مردم بیش از چهار صد و هشتاد خطبه از خطبه های امام علی؟ع؟ را حفظ 
می کنند؛1 و لکن چون معیار سید رضی در جمع آوری نهج البالغه، معیار بالغت کالم بوده، بلیغ ترین 

1. مروج الذهب، ج۲، ص419.
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آن ها را جمع کرده است.

از دوران زندگی امام علی؟ع؟ با رسول خدا؟ص؟ خطبه ای در نهج البالغه نقل نشده است؛ زیرا امام 
علی؟ع؟ در این دوران، بیشتر پیام رسول خدا؟ص؟ را به مردم رسانده یا از قول ایشان سخن گفته است.

6.تأثیرنفوذخطبهها

خطبه هــای امیرمؤمنــان؟ع؟ در اعماق جان ســالکان راه حق نفوذ کرده و بــر آن ها تأثیر وصف ناپذیری 
می گذارد؛ مانند: خطبه متقین )193( و خطبه غراء )83(.

کرد تا ایشان اوصاف متقین را برایش  »َهّمام« مردی زاهد و عارف بود. وی از حضرت علی؟ع؟ تقاضا 
خطبه  امیرمؤمنان؟ع؟  هنگام،  این  در  کــرد.  اصــرار  او  ولی  نمود،  امتناع  ابتدا  حضرت  کنند.  بیان 
از  او برشمردند و َهّمام پس  را برای  از 107 صفت از صفات متقین  ایــراد فرمودند و بیش  بی نظیری 

شنیدن این خطبه، ناله ای کرد و بر زمین افتاد و از دنیا رفت.

ایراد فرمودند،  را  سید رضی؟هر؟ ذیل خطبه غّراء )83( می گوید: هنگامی که علی؟ع؟ این خطبه 
بدن ها به لرزه در آمده، چشم ها گریان شدند و دل ها به اضطراب و تپش افتادند.

7.خطبههایمشهورنهجالبالغه ]عالوه بر چهار خطبه ای که سید رضی؟هر؟ نام گذاری کرده است.[

خطبه دیباج )شماره 110(خطبه جهاد )شماره ۲7(خطبه توحیدیه )شماره 1(

خطبه متقین )شماره 193(خطبه طاووس )شماره 165(خطبه ابوذر )شماره 130(

خطبه عقیل )شماره ۲۲4(خطبه انفطار )شماره ۲۲3(خطبه تکاثر )شماره ۲۲1(

8.ترتیبخطبهها

خطبه های نهج البالغه ترتیب زمانی خاّصی ندارد و بر اساس زمان صدور خطبه ها تنظیم نشده است.

9.اولینوآخرینخطبهها

که  امیرمؤمنان؟ع؟ هنگام غسل دادن پیامبر؟ص؟ ایراد  خطبه ۲35، اولین خطبه  از نظر زمانی است 
فرمودند.

آخرین خطبه از نظر زمانی خطبه 149 است که امام علی؟ع؟ در سال 40 هجری در بیستم رمضان قبل 
از شهادت ایراد فرمودند.
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10.مکانصدورخطبهها

خطبه های امیرمؤمنان؟ع؟ در شهر مدینه در دوران ۲5 سال خانه نشینی و همچنین در اوایل حکومت 
ایشان و تعدادی نیز در مسیر بصره و در بصره هنگام جنگ جمل ایراد شده است؛ اما اکثر خطبه های 

آن حضرت در کوفه و در جنگ های صفین و نهروان بوده است.

کــه در نهج البالغــه نیامــده عبارت انــد از: برخــی خطبه هــای مشــهور حضــرت علــی؟ع؟   *  نکته:  
1.  خطبۀ غدیریه،  ۲. خطبۀ بیان،  3. خطبۀ بدون الف،  4. خطبۀ بدون نقطه.

نامه شناسی نهج البالغه

1.تعدادنامهها

بخش دوم نهج البالغه شامل 79 نامه امیرمؤمنان؟ع؟ به استانداران، فرمانداران، دوستان، بستگان، 
دشمنان، قضات، فرماندهان نظامی، مأموران جمع آوری زکات و مالیات و... است.

ُموالنا  ُکُتِب  ِمــن  الُمختار  ــاُب  »ب و  امیرمؤمنان؟ع؟«  »رســاِئــُل  »َالــُکــُتــب«،  عنوان های  با  بخش  ایــن 
َامیرالمؤمنین؟ع؟« آمده است.

2.زمانصدورنامهها

تمام نامه ها در دوران حکومت حضرت علی؟ع؟ بوده است.

3.طوالنیترینوکوتاهتریننامهها

که در آن  طوالنی ترین نامه، عهدنامه امام علی؟ع؟ به مالک اشتر )نامه 53( در سیزده صفحه است 
اصول ُملک داری و عدالت گستری بیان شده و همچنین وصیت نامه امام علی؟ع؟ به امام حسن؟ع؟ 
)نامه 31( که در ده صفحه آمده است و کوتاه ترین نامه نهج البالغه، نامه 79 )در یک سطر و سه کلمه( 
است که به فرماندهان لشکر نوشته شده و نامه 77 )در یک سطر و هفت کلمه( که به ابن عباس نوشته 

شده است.

4.نامههایمشهورنهجالبالغه

نامه شماره 3: به شریح بن حارث درباره خرید خانه هشتاد دیناری.  .1

نامه شماره ۲5: به مأموران مالیات )مسئله حقوق حیوانات(.  .۲

نامه شماره ۲8: به معاویه )افشای دروغ های معاویه(.  .3
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نامه شماره 31: وصیت به امام حسن؟ع؟ )نامه ای تربیتی به تمام نوجوانان و جوانان(.  .4

نامه شماره 45: به عثمان بن حنیف انصاری )فرماندار بصره(.  .5

نامه شماره 47: به امام حسن؟ع؟ و امام حسین؟ع؟ )وصیت نامه امام علی؟ع؟ بعد از ضربت   .6
خوردن(.

نامه شماره 53: به مالک اشتر )در مورد مسائل حکومتی و شرح وظایف مسئوالن حکومت(.  .7

نامه شماره 69: به حارث َهمدانی )از یاران مخلص امام علی؟ع؟(.  .8

5.ترتیبنامهها

نامه های نهج البالغه در حال حاضر ترتیب زمانی خاّصی ندارد و بر اساس زمان صدور نامه ها تنظیم 
نشده است.

6.اولینوآخریننامهها

کوفه هنگام حرکت از مدینه به  که امام علی؟ع؟ آن را به مردم  اولین نامه از نظر زمانی، نامه 57 است 
سوی بصره نوشته و آخرین نامه از نظر زمانی، نامه ۲3 است که وصیت نامه ایشان است.

شارحان نهج البالغه نوشته اند: نامه امام علی؟ع؟ به سلمان فارسی )نامه 68( قبل از دوران  * نکته: 
خالفت حضرت بوده است.

7.مکانصدورنامهها

نامه های امیرمؤمنان؟ع؟ ابتدا در شهر مدینه در آغاز حکومت، سپس در مسیر بصره و در بصره هنگام 
جنگ جمل و بقیه در کوفه و در جنگ صفین و نهروان صادر شده است.

8.موضوعنامهها

ی مطالب بسیار  ــ  حاو ــ  که مهم ترین دستورها و برنامه های حکومتی امیرمؤمنان ؟ع؟ استـ  نامه هاـ 
کشورداری برای انسان های بیدار است. مهم و سودمند اجتماعی، سیاسی و 

کنند  کشورداری باید نامه های نهج البالغه را مطالعه  دست اندرکاران مسائل سیاسی، اجتماعی و 
که آن ها را از هر چیز دیگری  و آن را در زندگی فردی و اجتماعی خود پیاده نمایند و مطمئن باشند 

بی نیاز می کند.

* نکته: عهدنامه امام علی؟ع؟ به مالک اشتر )نامه 53( به عنوان تنها مرجع عدالت گستر تاریخ، در 
سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است.
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9.مخاطباننامهها

استانداران و فرمانداران: سی و دو نامه )شماره های 5- 18- 19- ۲0- ۲1- ۲7- 33- 34- 35- 41 و...(.   .1

دشمنان: شانزده نامه )شماره های 6- 7- 9- 10- 17- ۲8- 30- 3۲- 37- 48- 49- 55- 64-   .۲
65- 73- 75( به معاویه، نامه 39 به عمرو عاص، نامه 44 به زیاد بن ابیه و نامه 54 به طلحه و زبیر.

فرماندهان نظامی: ُنه نامه )شماره های 4- 8- 11- 1۲- 13- 14- 16- 50- 79(.  .3

مردم شهرها: شش نامه )نامه های شماره 1- ۲- 57 به مردم کوفه، نامه های 38- 6۲ به مردم مصر و   .4
نامه ۲9 به مردم بصره(.

وصیت نامه: چهار نامه )شماره های ۲3- ۲4- 31- 47(.  .5

اخالقی: چهار نامه )شماره های 3- ۲۲- 31- 47(.  .6

مأموران مالیات: سه نامه )شماره های ۲5- ۲6- 51(.  .7

کلبی برای صلح میان قبیله  که به خط هشام بن  پیمان نامه: یک نامه )شماره 74، عهدنامه ای   .8
ربیعه و یمن نوشته شده است(.

دعا: یک نامه )شماره 15، دعای امام؟ع؟ در میدان جنگ(.  .9

10.جمعآورینامهها

در این بخش، 79 نامه ثبت شده است؛ در حالی که نامه های امام علی؟ع؟ بسیار بیش از این است. 
اگر تمام نامه ها جمع آوری شود، حدود سیصد نامه خواهد شد.

11.اسامیاستاندارانوفرماندارانامامعلی؟ع؟دربخشنامهها

عبداهلل بن عباس )فرماندار بصره(محمد بن ابی بکر )استاندار مصر(مالک اشتر )استاندار مصر(

قثم بن عباس )فرماندار مکه(سهل بن حنیف )فرماندار مدینه(عثمان بن ُحنیف )فرماندار بصره(

کمیل بن زیاد )فرماندار هیت(ابو ایوب انصاری )فرماندار مدینه(عبیداهلل بن عباس )استاندار یمن(

عمر بن ابی سلمه )فرماندار بحرین(
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حکمت شناسی نهج البالغه
گاهی و علمی که انسان را در مسیر حق محکم و استوار کند و سخنی که انسان را از  »حکمت« یعنی آ

زشتی ها و بدی ها دور نماید. 

ســخنان امیر بیان و خورشــید حکمت و هدایت و پیشوای عدالت، امیرمؤمنان؟ع؟ از درخشندگی،  
بالغــت و جلــوه خاصــی برخوردار اســت و بســیاری از بــزرگان دانــش و ادب، در طول این چهــارده قرن، از 
چشــمه زالل »حکمت هــای نهج البالغه« ســیراب شــده اند و به انتقــال آن جرعه هــای جان بخش به کام 

تشنگان معارف پرداخته اند.

حکمت های نهج البالغه آنچنان عمیق، زیبا، کاربردی و فصیح است که انسان را مبهوت می سازد. 
امام علی؟ع؟ به تناسب مخاطبان و دردها و نیازها، راه حل و درمان ارائه داده است؛ از این رو حکمت های 

ایشان دلنشین و روح پرور و مایه عبرت و سرمشق زندگی است.

1.تعدادحکمتها

سخنان و کلمات حکیمانه امام علی؟ع؟، بیش از حکمت های موجود که در نهج البالغه است. عالمه 
آُمدی1 بیش از یازده هزار کلمه حکمت آمیز امام علی؟ع؟ را در کتاب »ُغَرُر الِحَکم و ُدَرُر الَکِلم« جمع آوری 
نموده است . اگر تمام حکمت های حضرت جمع آوری شود، حدود بیست هزار کالم گهربار خواهد شد. 
در بخش سوم نهج البالغه 480 جمله کوتاه و بلند حکمت آمیز وجود دارد که از آن ها به »کلمات قصار« 
یا »حکمت ها« تعبیر می شود. این بخش با کلماتی اندک و مضامینی بسیار بلند، زیبایی خاصی به 

نهج البالغه داده است.

این بخش با عنوان »ِقصار الِحکم« و »باُب الُمختار ِمن ِحَکِم امیرمؤمنان؟ع؟« آمده است.

2.حکمتهایشگفتآور

که در آن ُنه حکمت قرار  کوتاه بین شماره های ۲60 و ۲61 فصلی مشاهده می شود  میان حکمت های 
دارد و سید رضی؟هر؟ از آن ها به کالم غریب و دشوار تعبیر کرده؛ این حکمت ها به تفسیر و توضیح نیاز 

دارند و سید رضی؟هر؟ درباره آن ها توضیح داده است.

با توجه به این ُنه حکمت، مجموعه حکمت ها در نهج البالغه بر اساس نسخه صبحی صالح، 489 
حکمت می شود.

1. عالمه آُمدی در سال 588 هجری وفات نموده؛ یعنی 183 سال بعد از تألیف نهج البالغه.
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درســــــــــنــــــــــامــــــــــه
ــه ــ ــاغـ ــ ــبـ ــ ــجالـ ــ ــهـ ــ نـ

3.طوالنیترینوکوتاهترینحکمتها

طوالنی ترین آن ها حکمت شماره 31، 147 و 150 و کوتاه ترین آن ها حکمت شماره 187، 418 و 434 
است که هرکدام، دو کلمه هستند.

4.محتوایحکمتها

بیشتر حکمت های نهج البالغه درباره خودسازی و انسان سازی است.

5.حکمتهایمشهورنهجالبالغه

حکمت شماره 8:اظهار شگفتی از خلقت انسان

حکمت شماره 38: آداب معاشرت

حکمت شماره 8۲: سفارش به پنج چیز...

حکمت شماره 104: گفت وگو با نوف ُبکاِلـی در نیمه شب 

حکمت شماره 147: گفت وگو با کمیل درباره اهمیت علم 

حکمت شماره ۲37: اقسام عبادت و بندگی خدا

حکمت شماره ۲89: اوصاف برادر دینی در نگاه امام علی؟ع؟

حکمت شماره 417: شرایط استغفار

6.موضوعحکمتها

•   علمی: حکمت شماره 1۲8- ۲06- 400 و...

•   روان شناسی: حکمت شماره 91- 118- 143- 167- 468

•   جامعه شناسی: حکمت شماره 10۲- 369-114- 468

•   تحلیل سیاسی: حکمت شماره 183- 194- ۲09- ۲63- 317- 396

•   بهداشتی: حکمت شماره 1۲8- 397

•   نظامی: حکمت شماره 11- 5۲- ۲33- 307- 318

•   روابط اجتماعی: حکمت شماره 1- 33- 34- 35- 50

•   ارزش علم: حکمت شماره 338- 366

•   شناخت اهل بیت؟مهع؟: حکمت شماره 109- 111- 11۲

•   مردم شناسی: حکمت شماره 1۲3-1۲0- 17۲- 199- ۲95- ۲69- 350
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درس دوم؛  آشنایی با
)2  ( ــه  ــاغ ــب ــج ال ــه ن

1.    نام هریک از خطبه های زیر را بنویسید؟

ب( خطبه 83: ...........................................................................الف( خطبه  3: ............................................................................

د( خطبه 19۲: ..............................................................................ج( خطبه 91:  ................................................................................

۲.    اولین و آخرین خطبه از نظر زمانی کدام است؟

           149 الف( خطبه 130/خطبه                               149 ب( خطبه 193/خطبه

                147 ج( خطبه ۲35/خطبه            149 د( خطبه ۲35/خطبه

3.    عهدنامه مالک اشتر، چندمین نامۀ نهج البالغه است؟

 الف( نامه 54  ب( نامه 53  ج( نامه 31  د( نامه 3۲ 

4.  حکمتی که حضرت شرایط استغفار را در آن بیان فرموده، کدام است؟

417 الف( حکمت ب( حکمت 147  ج( حکمت 8۲  د( حکمت ۲8 

5.    شاخص ترین موضوع در حکمت های نهج البالغه چیست؟

           الف( خودسازی و خداشناسی           ب( خودشناسی و خداشناسی

                ج( خودسازی و انسان سازی           د( خداشناسی و انسان شناسی

6.    موضوع نامه 31 چیست و کوتاه ترین نامه کدام است؟

 ب( نامه به حارث همدانی/ نامه           3الف( نامه به مأموران مالیاتی/نامه  53 

           77 ج( وصیت به مالک اشتر/ نامه          79 د( وصیت به امام حسن؟ع؟/نامه

تمریــن و  پرســش 



ٍئ	َما	ُيِْسنُهُ	  حکمت 81 	اْمِ ِ
قِيَمةُ	ُکّ 	 1

ْف	قَْدَرهُ	  حکمت 149 ٌؤ	َلْ	يَْعِ 	اْمُ َهَلَ 	 2

َواتُهُ	  حکمت 449 َمْن	َکَُمْت	َعَلِْه	نَْفُسُه	َهانَْت	َعَلِْه	َشَ 	 3

ْهِلَها	 اَظَة	ِلَ َ 	يََدُع	َهِذِه	اللُّ أََل	ُحٌّ 	 4

				 	ِبَا	  حکمت 456 	اْلَنََّة	فََل	تَِبيعُوَها	ِإلَّ نْفُِسکُْم	َثٌَن	ِإلَّ َُّه	َلَْس	ِلَ ِإن 	

درس سوم

گوهــــروجــــود

وجودتوگوهریاستارزشمندکهآنراقیمتیبسواالست.
باکـــداممـــعیارمـیتـــوانقــیمتانســانراســـنجید.
وچگونهمیتوانازارزشهایانسانیحفاظتکرد؟

نـــــمـــــایــی از حــکــمــت
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ســـــــــــــــــــــــــــــوم درس 
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قیمت هر کس به اندازه کاری است که آن را نیکو انجام می دهد.   1

ک شد. هر کس ارزش خود را نشناخت، هال  2

کسی که شخصیت خود در نظرش گرامی باشد، شهوات در نظرش بی اهمّیت می شود.   3

گذارد؟  که این غذای مانده در دهان را به اهلش وا آیا آزاده ای نیست   4

همانا برای جان های شما بهایی جز بهشت وجود ندارد؛ پس آن را جز در برابر بهشت نفروشید.  

ُيِْسُن
)ح س ن(	

نیکو انجام 
می دهـــــــــد

ُحْسن: نیکو شدن/این ریشه در باب افعال به صورت )أحَسَن(، به دو معنا 
استعمال شده است: 

نیکی رساندن؛ مانند: أحَسَن إلی فان )نیکی رساند(
نیکو گرداندن؛ مانند: أحَسَنه )آن را نیکو گرداند(

در این حدیث ترجمه تحت اللفظی»ما ُیحِســُنُه« چنین اســت: آنچه نیکو 
گرداند شخص آن چیز را؛ که در ترجمه روان چنین می شود: کاری که آن را 

نیکو انجام می دهد.

َکَُمْت
)ک ر م(

َکَرم، کرامت: ارجمند شدن، بزرگوار شدن /»کریم« آن کسی است که نفسی گرامی شد
بزرگوار دارد و مقابل آن »لئیم« است که نفسی پست و بی عّزت دارد. 

ُحّ
)ح ر ر( 

َحَرار: خالص شــدن /به کسی که تابع هوای نفس نیست، »حّر« می گویند؛ آزاده
چون خود را از بندگی هوای نفس آزاد کرده و برای خدا خالص شده است.

اَظة َ اَللُّ
)ل م ظ(	

نــده  باقیما
در  غـــــــــــذا 

دهان

َلْمظ: حرکت دادن زبان در دهان برای جستجوی باقی مانده غذا/»ُلماظة« 
به معنای باقی مانده غذا در دهان است که انسان پس از فرو بردن لقمه با 

زبان خود آن را از  اطراف دهان جمع می کند و فرو می برد. 

شر    ح معنا  کلمه   
گان ح واژ شر

تـــــرجـــــمـــــه
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درســــــــــنــــــــــامــــــــــه
ــه ــ ــاغـ ــ ــبـ ــ ــجالـ ــ ــهـ ــ نـ

ح حــکــمــت شـــــر

گوهر قیمت یک 
که  مسلمًا در دنیا هر چیز با توجه به توانایی هایی 
دارد مورد ارزش گذاری و قیمت گذاری قرار می گیرد. 
انسان به عنوان اشرف مخلوقات، جایگاه خاصی 
در  انسان  منزلت  و  جایگاه  تعیین  و  دارد  دنیا  در 
تردید  قابل توجه است. بی  از نکات  نظام هستی 
انسان در سایه بهره مندی از عقل، هوش و درایت 
گوهر  گر شخصی به  جایگاه ممتاز و ویژه ای دارد و ا

وجودی خویش پی ببرد و آن را به درستی بشناسد، اعمال و رفتار خود را با آن تطبیق می دهد و کارهایش 
که چنین شخصی قیمت پیدا می کند. حضرت علی؟ع؟  م است 

ّ
را به نیکویی انجام می دهد و مسل

که آن را نیکو انجام می دهد.  کاری است  کس به اندازه  ُکّلِ اْمِرٍئ َما ُیْحِسُنُه؛ قیمت هر  می فرماید: ِقیَمُة 

یا به  از علوم و فنون مختلف است، ولی در عرصه عمل، ضعیف عمل می کند  گاهی انسان سرشار 
گاهی هرچند ارزشمند  دانسته های خود عمل نمی کند؛ چنین دانشی هیچ قیمتی ندارد. پس دانش و آ

گر به وادی عمل نرسد به درد نمی خورد. و تعالی بخش است ولی ا

حســب و نســب، مقام و مال و پســت های اجتماعی و رســمی هیچ کدام دلیل بر قیمت انســان نیســت. 
قیمت واقعی انســان را کارهای مهمی مشــخص می کند که انســان از عهده آن ها به خوبی برمی آید؛ یک 
معلم شایسته، یک شاعر توانا، یک نویسندۀ قوی و ...، قیمتشان به اندازه هنر آن هاست؛ به اندازه ای که 

استعدادهای خود را شناخته و به خوبی آن ها را رشد داده اند. 

که اعمال شایسته تر و مجاهدت های بیشتری انجام می دهند. نزد خداوند هم کسانی قیمت دارند 

گوهری ارزشمند انسان، 
انسان، تجلیگاه آیات حق و خالصه عالم وجود است. وقتی خدا انسان را آفرید و از روح خویشتن در وی 

کرد و فرمود: دمید، از خود به عنوان احسن الخالقین )نیکوترین آفرینندگان( یاد 

ِعظاَم 
ْ
ال َفَکَسْوَنا  ُمْضَغَة ِعظامًا 

ْ
ال ْقَنا 

َ
َفَخل َقَة ُمْضَغًة 

َ
َعل

ْ
ال ْقَنا 

َ
َفَخل َقًة 

َ
َعل ْطَفَة  الّنُ ْقَنا 

َ
»ُثّمَ َخل

را خون بسته اى  خاِلقیَن1؛ آن گاه نطفه 
ْ
ال ْحَسُن 

َ
أ اهلُل  َفَتباَرَک  آَخَر  قًا 

ْ
َخل ناُه 

ْ
ْنَشأ

َ
أ ُثّمَ  ْحمًا 

َ
ل

گردانیدیم  کردیم و آن پاره گوشت را استخوان ها  ساختیم و آن خون بسته را پاره گوشتی 

1. مؤمنون: 14.

آیــیــنــه در  ــنـــه  ــیـ آیـ

   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
ڃ  ڃ   چ

ما آنچه را بر زمین است آرایش زمین قرار دادیم  تا آنان 
را بیازماییم که کدامشان بهتر عمل می کنند. 

کهف: 7
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و بر آن استخوان ها گوشت پوشاندیم، سپس او را به آفرینشی دیگر باز آفریدیم. پس بزرگ 
که نیکوترین آفرینندگان است.«  و بزرگوار است خداى یکتا 

پر فریب دنیا است.  و اسارت در دام  از شکم، شهوت، پست، منصب، مقام  فراتر  انسان  شخصیت 
که باشد موجب عقب  انحراف به چپ و راست یا خارج شدن از صراط مستقیم با هر بها و بهانه ای 

کمال انسانی است. ماندن از صعود انسان به 

امکانات  از  جامعه،  یک  یا  فــرد  یک  هنگامی که 
ــود شـــنـــاخـــت صــحــیــحــی  ــ و اســـتـــعـــدادهـــاى خـ
روى  از  نمی تواند  عملی  و  معرفتی  نظر  از  نـــدارد، 
رو  این  از  کند؛  رفتار  با خویشتن  محاسبه منطقی 
نتیجه،  در  و  اســت  بــی اســاس  هدف گیرى هایش 
قرار  مختلف  عوامل  تأثیر  تحت  و  مبهم  او  اعمال 
به  یا جامعه  فرد  گر جریان حیات  ا گرفت.  خواهد 
حتمی  آن  اضمحالل  و  نابودى  باشد،  منوال  این 
گر چه نمود و صورتی از زندگی داشته باشد.  است؛ ا
ْم َیْعِرْف 

َ
َک اْمُرٌؤ ل

َ
امیر مؤمنان علی؟ع؟ فرمودند: َهل

ک شد. َقْدَرُه؛ هرکس ارزش خود را نشناخت، هال

حقارت شهوات 
ارزش وجودی انسان از حد تصور خارج است؛ زیرا 
ئکه  مال حتی  که  برسد  جایی  به  می تواند  انسان 

مقرب خدا اجازه ندارند به آن جایگاه وارد شوند.

نبیند که به جز خدا  رسد آدمی به جایی 

که تا چه حـــد است مـــقام آدمیت بـــنگر 
سعدی

گوهر وجودی1  متأسفانه بســیاری از انسان ها از این 
دام  در  کــه  می شــود  باعــث  همیــن  و  بی خبرنــد 
شــهوت ها اســیر شــوند و بــه دنیــا روی آوردنــد و از 

1. االنوار الَبهیة، شیخ عباس قمی، مترجم : اشتهاردی،ص ۲98

هـــدایـــت و  حـــکـــایـــت 

هــارون الرشــید، امام موســی بن جعفر؟ع؟ را با شــیوه 
کــرد و  نامطلوبــی از مدینــه بــه بغــداد آورد و زندانــی 
هــر کار کــرد امــام تابــع او شــود، امام؟ع؟ قبــول نکرد؛ 
ســرانجام بــراى این که امــام را )نعوذ باهلل( رســوا کند، 
یکــی از کنیزهــاى رقاصه و زیباروى خــود را به عنوان 
خدمت گزار به زندان فرستاد و از طرفی یکی از خادمان 
کنیز زیباروى را  گزارش برخورد آن  کرد تا  خود را مأمور 

ح دهد. با امام؟ع؟ برایش شر
کنیز همان طور که مأمور بود خواست دل امام را برباید؛ 
کنیز به  امــا... روزى مأمور خلیفه به زنــدان آمد و دید 
وٌس 

ُ
ســجده افتــاده و بــا حــال خاصــی می گویــد: »ُقــّد

ک و  ݧٰاَنَک سبحانک«؛ اى خدا! تو از هر عیبی پا ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ُســْبحݧ
منزهی و سر از سجده بر نمی دارد. مأمور این جریان را 
به هارون گزارش داد. هارون دستور داد کنیز را نزدش 

آوردند.
کنیز به آســمان می نگریســت و بدنش به لــرزه در آمده 
بود. هارون گفت: چگونه هستی؟ حالت چطور است؟
کنیز گفت: من در زندان کنار امام ایستاده بودم. اّما او 
شب و روز به نماز و عبادت مشغول بود و تسبیح خدا 
می گفــت و به من اعتنایی نمی کرد و... مقام واالى او 
مرا تحت تأثیر قرار داد، به سجده افتادم و تسبیح خدا 
که این مامور آمد و مرا به اینجا آورد. هارون  می  گفتم 
او را تهدیــد کــرد تــا جریان را به کســی نگویــد؛ اما او در 
هر فرصتی از عبادت بنده صالح خدا )امام هفتم؟ع؟( 
ســخن می گفت و آنچنان منقلب شده بود که همواره 
در یــاد خدا بــود تا چند روز قبل از شــهادت امام؟ع؟ از 

دنیا رفت.1
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درســــــــــنــــــــــامــــــــــه
ــه ــ ــاغـ ــ ــبـ ــ ــجالـ ــ ــهـ ــ نـ

آخرت روی گردان شوند.

ْیِه َشــَهَواُتُه؛ کســی که شخصیت خود در نظرش 
َ
ْیِه َنْفُســُه َهاَنْت َعل

َ
َکُرَمْت َعل حضرت؟ع؟ می فرماید: َمْن 

گر انسان به عظمت و بزرگی گوهر وجود خود پی ببرد،  گرامی باشد، شهوت ها در نظرش بی اهمّیت  شود. ا
کرد. هیچ گاه آن را در منجالب شهوت ها آلوده نخواهد 

گذشــتن از شــهوات کار آســانی نیســت؛ همین شــهوات هســتند که باعث می شوند انســان در دام نفس 
گرفتار شــود و تا وقتی انســان به دست نفس و شهوات اســیر و زنجیرهای طوالنی شهوات بر گردنش بسته 
باشد، به هیچ یک از مقامات معنوی و روحانی نائل نمی شود. پس هرکس نفس خود را گرامی و ارزشمند 
بدانــد، آن را حفــظ و حمایــت می کنــد و چون شــهوات را منافی ارزشــمندی خویش می یابد بــه راحتی از 

شهوات دوری می کند و شهوات در چشم او خوار می شود. 

کیست؟  آزاده 
کســانی که از ارزش خود بی خبر هســتند و در جاذبه 
ماننــد  و  پــا نمی شناســند  از  دنیــاى دون، دســت 
و  بنــد  در  را  خــود  شــخصیت  لحظــه  هــر  بنــدگان 
زنجیــِر نوعی از خواســتنی هاى دنیا قــرار می دهند، 
آزاد  را  خــود  چنــد  هــر  نیســتند  آزاد  حقیقــت  در 
می پندارنــد. مجموعــه حلقه هــای زنجیــر اســارت 

انسان، از دنیا و وابستگی های دنیایی شکل می گیرد و هر یک از جاذبه های نفسانی و تمایالت حیوانی، 
حلقه ای از این زنجیر به حساب می آیند.

 
َ

ال
َ
کیدی و با عبارتی که پرده از حقــارت دنیا بر می دارد، می فرماید: أ حضــرت علی؟ع؟ با لحن پرســش تأ

که این غذای مانده در دهان را به اهلش واگذارد؟  ْهِلَها؛ آیا آزاده ای نیست 
َ
َماَظَة أِل

ُّ
ُحّرٌ َیَدُع َهِذِه الل

در زمان قدیم »حّر« به انسانی گفته می شد که صاحب و موالی انسانی نداشت و خودش مالک و سرپرست 
خود بود؛ همچنین »عبد« به انسانی گفته می شد که صاحب و موالی انسانی داشت و مورد خرید و فروش 

واقع می شد و در کار هایش تابع دستور صاحب و مالک خودش بود و به مصلحت او عمل می کرد.

و نفس  نظر شیطان  به  کارهای خود  و  و در تصمیم ها  نیست  و شیطان  هــوای نفس  تابع  که  کسی  به 
کرده و  گفته می شود؛ چون خود را از بندگی شیطان و هوای نفس آزاد  شیطانی عمل نمی کند نیز »حّر« 

برای خدا خالص شده است. 

ــ  اشاره دارد که اقوام بسیاری به این  ماظة« تشبیه کرده اندـ 
ُ
ــ که »دنیا« را به »ل تشبیه بسیار گویاِی امام؟ع؟ـ 

آیــیــنــه در  ــنـــه  ــیـ آیـ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ  ۋ ۋ   ۅ

خدا از مؤمنان جان ها و مال هاشان را خریداری کرد 
به بهاى آنکه بهشت براى آنان باشد

توبه: 111
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ســـــــــــــــــــــــــــــوم درس 
گــــــــوهــــــــر وجـــــــــود

گویا ته مانده آن به شما رسیده است؛ در حقیقت اصل آن ارزشی  دنیا آمده و از مواهب آن بهره برده اند و 
نداشته است تا چه رسد به ته مانده آن! پس آزادگی و حرّیت واقعی، این است که انسان زنجیر وابستگی 

کلمه، حّر و آزاده باشد. کند تا به معنای حقیقِی  گردن خود باز  به این دنیا را از 

کــبــود کـــه زیــــر چــــرخ  ــّمـــت آنــــم  آزاد اســتغــــالم هـ ــرد  ــذی پ ــق 
ّ
تــعــل رنـــگ  ــه  ــر چ ز ه

حافظ

بهای جان انسان
 ِبَها؛ همانا برای جان های شما بهایی 

َّ
 َتِبیُعوَها ِإال

َ
َة َفال َجّنَ

ْ
 ال

َّ
ْنُفِسُکْم َثَمٌن ِإال

َ
ْیَس أِل

َ
ُه ل

َ
حضرت می فرماید: ِإّن

جز بهشت وجود ندارد؛ پس آن را جز در برابر بهشت نفروشید.

امروزه حّتی در مترّقی ترین مکاتب فکری و فلسفی جهان، چنین پایه ای از ارزش برای انسان مطرح نشده 
است. بعضی از این مکاتب، ارزش و قیمت انسان را تا حّد حیوانات پایین آورده اند و نیاز های او را هم 
یابی می کنند؛ حال آنکه انسان الیق بهشت است و تن دادن به بهایی کمتر از این،  پایان ارز ردیف چهار
گوهر  سقوط و غفلت از خویشتن خویش است و این عین خسران است؛ در صورتی که انسان می تواند با 
گیرد. به راستی  کند و طریق رستگاری در پیش  یانکاری رهایی پیدا  ایمان توحیدی و عمل صالح از ز
گر آدمی از گوهر فکر و اندیشه استفاده کند و موقعّیت ممتاز خویش را در جهان هستی باز یابد، به کمتر  ا

از بهشت رضایت نخواهد داد.

ِرٍئ...(.. 1
ْ
 ام

ِ
ّل

ُ
 ک

ُ
ة

َ
ارزش  انسان، به میزان کارها و هنرهای او است )ِقیم

۲ ..)... ٌ
ؤ ُر

ْ
 ام

َ
ـک

َ
ل

َ
انسانی که ارزش خود را بشناسد، در حقیقت به سعادت رسیده است )ه

3 ..)... ْ
ت

َ
ُرم

َ
 ک

ْ
ن

َ
هر کس حقیقت واالی انسانی خود را درک کند، هرگز  اسیر شهوت ها نمی شود )م

4 ..)... 
ُ

ع
َ

د
َ
  ی

ٌ
ّر

ُ
ا ح

َ
 ل

َ

دنیا بی ارزش تر  از  آن است که انسان آزاده گرفتارش شود )أ

پــــــیــــــام  حـــکـــمـــت

حــفــظ نــهــج الــبــالغــه
گـــــــوهـــــــروجــــــــود

ٍئ	َما	ُيِْسنُُه	 	اْمِ ِ
قِيَمةُ	ُکّ

  حکمت  81  

َواتُُه َمْن	َکرَُمْت	َعَلِْه	نَْفُسهُ	َهانَْت	َعَلِْه	َشَ
  حکمت  449  
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درســــــــــنــــــــــامــــــــــه
ــه ــ ــاغـ ــ ــبـ ــ ــجالـ ــ ــهـ ــ نـ

ُه حکمت ۲3
ُ
 ِبِه َعَمل

َ
ْبَطأ

َ
َمْن أ

ْم ُيْسِرْع ِبِه َنَسُبُه.
َ
ل

کسی که عملش او را ........................................................................ ،

 نسبش او را ....................................................................................................

ِتِه.حکمت 47 ى َقْدِر ِهّمَ
َ
ُجِل َعل ..................................................................................................................................َقْدُر الّرَ

ِن : حکمت 133
َ

اُس ِفيَها ]الّدنيا[ َرُجال لّنَ
َ
ا

ْوَبَقَها 
َ
أ

َ
َرُجٌل َباَع ِفيَها َنْفَسُه ف

ْعَتَقَها. 
َ
أ

َ
َو َرُجٌل اْبَتاَع َنْفَسُه ف

مردم در ]دنیا[ دو .................... هستند :

کسی که در دنیا خودش را ..................... پس ...............................

و کسی که خودش را .................................. پس ...............................

* شایسته است، نهج آموزان گرامی با راهنمایی مربی محترم و با استفاده از فهرست واژگان آخر کتاب، ابتدا واژگان جدول ذیل 
را ترجمه و سپس به تکمیل ترجمه ها اقدام کنند.

کارگاه ترجمــه*

َ
ْبَطأ

َ
ْعأ ةَقْدرَلْم ُیْسِر اسِهّمَ َالّنَ

ِن
َ

َاْعَتَقِاْبَتاَعَاْوَبَقَباَعَرُجا
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ســـــــــــــــــــــــــــــوم درس 
گــــــــوهــــــــر وجـــــــــود

که شرحی بر نهج الباغه است ـــ  در مورد حکمت 149  کتاب پیام امام ـــ  آیت اهلل مکارم شیرازی در   .1
( گفته اند:  ُ

ه
َ

ر
ْ

د
َ
 ق

ْ
ِرف

ْ
ع

َ
ْم ی

َ
 ل

ٌ
ؤ

ُ
ر

ْ
 ام

َ
ک

َ
ل

َ
)ه

»یکی از عمیق ترین غرایز انسان، دوست داشتن خویشتن است و بسیار می شود که بر اثر آن،   
انسان قدر و منزلت خــود را گم می کند؛ جنبه های مثبت خویش را بسیار بیش از آنچه هست 
گاهی جنبه های منفی خود را مثبت مــی انگارد؛ به همیــن دلیل بر جای  می پندارد و حتی 

خود تکیه نمی کند، بلکه خود را در جایی قرار می دهد که شایسته آن نیست... .« 

الف. حکمت 149 را بر اساس برداشت فوق، ترجمه کنید.  

ب. تفاوت این برداشت را با برداشتی که در متن درس آمده است بیان کنید.  

▪  منبع مطالعه و پژوهش:
پیام امام، مکارم شیرازی، ج13، ص۲۲5

ْم 
ُ

ِسک
ُ

ف
ْ
ن

َ
َس ِلأ

ْ
ی

َ
 ل

ُ
ه

َّ
ا ِإن

َ
ِله

ْ
ه

َ
 ِلأ

َ
ة

َ
اظ

َ
م

ُّ
ِذِه الل

َ
 ه

ُ
ع

َ
د

َ
 ی

ٌ
ّر

ُ
ا ح

َ
ل

َ

مقصوداصلی امام علی؟ع؟ را از حکمت 456 )أ  .۲
ا(، بیان کنید و بگویید چرا برداشت زیر نادرست است: 

َ
ا ِبه

َّ
ا ِإل

َ
وه

ُ
ِبیع

َ
ا ت

َ
ل

َ
 ف

َ
ة

َّ
ن

َ
ج

ْ
ا ال

َّ
 ِإل

ٌ
ن

َ
م

َ
ث

»سعی و تاش برای داشتن زندگی آبرومندانه الزم نیست«.  

▪  منبع مطالعه و پژوهش:
پیام امام، مکارم شیرازی، ج15، ص593

* الزم است این بخش توسط مربی محترم بین نهج آموزان تقسیم و گزارش کار، توسط نهج آموزان در کالس ارائه گردد.

مطالعه وپژوهــش*
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درســــــــــنــــــــــامــــــــــه
ــه ــ ــاغـ ــ ــبـ ــ ــجالـ ــ ــهـ ــ نـ

تمریــن و  پرســش 

گان	زیر	را	بنویسید. معانی	واژ 	.1

ــَک ــ ــَلـ ــ ــَس......................................................ِاْمــــــــــــــــــُرؤ......................................................            َهـ ــ ــْی ــ ......................................................َل

......................................................ُحــــــــــــــّر......................................................     َلــْم َیــْعــِرْف......................................................َثــــــَمــــــن

ا  َتِبیُعو
َ

......................................................َیـــــــــــَدُع......................................................َشــــَهــــَوات......................................................      ال

َماظـــة
ُ
ُیْحِسُنُه......................................................َالّل ......................................................ِقـــیـــَمـــة......................................................   َما 

مراحل	ترجمه	را	کامل	کنید. 	.2

ِ اْمـــــــــــــــــــــــِرٍئ َمــــــــــــا ُیـــــــْحـــــــِســـــــُنـــــــُهجـــمـــلـــه
ّ

ُکــــــــــــــــــل  
ُ

ِقــــــــیــــــــَمــــــــة

ــه ــم ــرج  ت
روان

ــــــــــــَکجـــمـــلـــه
َ

 اْمــــــــــــــــــــــــــــــُرٌؤَهــــــــــــل
ْ

ــِرف ــ ــْعـ ــ َیـ ــــــْم 
َ
ل ــــــــــــــــــــــــــــْدَرُه 

َ
ق

ــه ــم ــرج  ت
 تـــــحـــــت
اللفــظـی

با	توجه	به	محتوای	درس	جاهای	خالی	را	پرکنید. 	.3
 .............................................................................................................................................................................................. .1  

عدم شناخت صحیح از خود        
 ............................................................................................................................................................................................. .2  
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َص	اْلَْيِ		  حکمت ۲1 ُزوا	ُفَ َحاِب	فَانَْتِ 	السَّ 	َمَّ 	َتُرُّ
اَْلفُْرَصةُ 	 1

نََفُس	اْلَرِْء	ُخَطاهُ	ِإَل	أََجِلِ		  حکمت 74 	 2

نَاةُ	بَْعَد	اْلفُْرَصِة		  حکمت 363 ِمَن	اْلُخِْق	اْلُعَاَجَلُ	قَْبَل	اْلِْمَکِن	َو	اْلَ 	 3

				 ٌة		  حکمت 118 ِإَضاَعةُ	اْلفُْرَصِة	غُصَّ 	 4

درس چهارم

فـــرصـتهـا

مدیریتزمان،یکیازاصولمهمدرزندگیاست.
مدیریتزمانزمینۀبهرهبرداریکاملازفرصتهارافراهممیآورد.

راهکاربهرهبرداریصحیحازفرصتهاچیست؟

نـــــمـــــایــی از حــکــمــت
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فرصت ها همچون ابر می گذرد، پس فرصت های نیک را بربایید.   1

س های آدمی گام های او به سوی مرگ است.     
َ

َنف  2

کردن در  کار، پیش از فراهم آمدن امکان آن و درنگ  کردن در  از نشانه های حماقت، شتاب   3
انجام آن پس از فرا  رسیدن فرصت است.

از دست دادن فرصت ها، اندوهی گلوگیر است.  4

زُوا )ن هـ   ز(	ِانَْتِ
بربایید

گرفتــن چیزی آماده شــدن/این واژه در باب افتعال به صورت   َنْهــز: برای 
کار می رود و معنای آن چنین است: چیزى را غنیمت دانستن  »ِاْنِتٰهاز« به 
و به ســرعت آن را به دســت آوردن که در ترجمه فارسی از آن به ربودن نیز 

تعبیر می شود. 
ِاْنَتِهُزوا، فعل امر از همین باب است.

ُخَطا	
)خ ط و(

«: یک گام ها «: فاصله میان دو پــا )گام( و »َخْطَوهݑ َخْطو: قدم برداشــتن /»ُخْطَوهݑ
گام برداشتن . جمع آن در معنی اّول ُخُطوات و ُخطا است.  بار 

اَْلُخْق
)خ ر ق(	

حماقت
َخــْرق: شــکافتن و پــاره کردن /»الُخْرق« نیز از این ریشــه گرفته شــده و به 
معنای حماقت است، گویا احمق کسی است که عقل او شکاف برداشته و 

کارایی الزم را ندارد. 

نَاة اَْلَ
)أ ن ی(	

درنگ 
أناء: انتظار کشیدن و اقدام نکردن است. 

»األناة« اسم مصدر از فعل »تأّنی«به معنای درنگ کردن است و نقطه مقابل 
آن عجله در کارها و اقدام با شتاب است. 

ة	 غُصَّ
)غ ص ص(	

انــــدوه 
گلوگیر

َغّص: گلوگیر شدن/»ُغّصه« اندوهی را گویند که مانند طعاِم در گلو مانده، 
باعث اذّیت انساِن گرفتار می شود.

شر    ح معنا  کلمه   
گان ح واژ شر

تـــــرجـــــمـــــه
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ــه ــ ــاغـ ــ ــبـ ــ ــجالـ ــ ــهـ ــ نـ

چه زود می گذرد!
َحاِب  ُفْرَصُة َتُمّرُ َمّرَ الّسَ

ْ
امیرمؤمنان؟ع؟ می فرماید: َال

ابــر  همچــون  فرصت هــا  َخْیــِر؛ 
ْ
ال ُفــَرَص  َفاْنَتِهــُزوا 

می گذرد؛ پس فرصت های نیک را بربایید.

کار خوب  منظــور از فرصــت، آماده شــدن اســباب 
اســت؛ مثل اینکــه تمام مقدمــات جهت تحصیل 
علم برای کســی آماده باشــد؛ هم تن سالم دارد، هم 
هوش و اســتعداد، هم اســتاد و هم فضای آموزشــی 

مناسب در اختیار اوست.

تشــبیه فرصت به ابر، برای بیان این واقعّیت اســت 
کــه فرصت ها به ســرعت می گذرنــد و باید در انجام 
کارهــا فرصــت را غنیمــت شــمرد و بــه عمــل   دادن 
گر زمان عمل بگذرد، دیگر توان  مبــادرت ورزید که ا

بازگردانی آن وجود نخواهد داشت.

یــم دیگــر نتوان بــه هم رســیدن فرصت شمار صحبت کز این دو راهه منزل چــون بگذر

                       حافظ

ی 
َ
َمْرِء ُخَطاُه ِإل

ْ
امام علی؟ع؟ در عبارتی دیگر به زیبایی، گذر عمر را به تصویر کشیده، می فرماید: َنَفُس ال

گام های او به سوی مرگ است.  َجِلِه؛ َنَفس های آدمی 
َ
أ

گریزی از پایان عمر وجود ندارد و دفتر ایام ناخواســته اّما حســاب شــده ورق می خورد و مرگ اتفاق خواهد 
افتاد. عمر آدمی به اعتبار لحظه ها، دقایق، ساعت ها، روز ها، ماه ها و سال ها حساب معینی دارد؛ یعنی 
معدود و شمارش شده است و در مسیر شمارش معکوس پیش می رود تا پایان پذیرد. توجه و باور به این 
مســئله انســان را بر آن می دارد که قدر لحظه لحظه عمر خود دانســته بداند و در مســیر تحصیل ســعادت 

کند.  ابدی از آن استفاده 

کنی می گوید با هیچ چیز؛ ولی لحظه ها و  گر به انسانی بگویند تمام عمرت را با چه چیز حاضرى مبادله  ا
ساعات را رایگان از دست می دهد و مجموعه عمر او چیزى جز ترکیب همان لحظه ها و ساعات نیست. 

بداننــدی خلــق انفــاس  قیمــت  تا دمی چند که مانده است غنیمت شمرندکاشــکی 
سعدی

ح حــکــمــت شـــــر

آیــیــنــه در  ــنـــه  ــیـ آیـ

ٱ ٻ ٻ

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ 

ٺ ٺ ٺ   ٺ
سوگند به زمان )1( هر آینه آدمی در زیانکارى است 
کارهاى نیک و  آوردنــد و  ایمان  کسانی که  )۲( مگر 
کردند و یکدیگر را به راستی و درستی اندرز  شایسته 
دادند و یکدیگر را به شکیبایی ]و پایدارى[ سفارش 

کردند. )3(
سورۀ عصر
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فرصت سوزی 

خردمنــد، وقت شــناس اســت و از فرصت هــای پیــش آمــده به درســتی اســتفاده  می کنــد؛ میوه نــارس را 
نمی چیند و طمع خام نســبت به چیزی نشــان نمی دهد؛ هرکاری را بجا و به موقع انجام می دهد. اینکه 
که وقت انجام آن نرســیده یا شــرایط تحقق آن، موجود نیســت و  کاری رود  آدمی  شــتاب زده به اســتقبال 

موانعــی هم پیــش رو دارد، نوعی کم خردی و نادانی 
است؛ زیرا توفیق الزم را به دست نمی آورد و چه بسا 
کند و  ممکن اســت زمینه پیش آمــده را نیز تخریب 
کســالت  تحقــق آن را بــه تأخیــر بینــدازد . تنبلــی، 
کشــی هنــگام فرصــت، بخــش دیگــری از  و وقــت 
اغتنــام  کــه  شــرایطی  در  یعنــی  اســت؛  حماقــت 
فرصــت رمز موفقّیت اســت، آدمی به خــواب برود و 
از موقعّیــت پیش آمده اســتفاده نکنــد .امیرمؤمنان 
ْمَکاِن  ِ

ْ
ُة َقْبَل ال

َ
ُمَعاَجل

ْ
ُخــْرِق ال

ْ
؟ع؟ می فرمایــد: ِمَن ال

ُفْرَصِة ؛ از نشانه های حماقت، شتاب 
ْ
َناُة َبْعَد ال

َ ْ
َو األ

کردن در کار، پیش از فراهم آمدن امکان آن و درنگ 
کردن در انجام آن پس از فرا  رسیدن فرصت است.

کار  نــاة )درنــگ(، همیشــه بــه معنــای مذموم بــه 
ََ
َاأل

نرفته؛ زیرا گاهی درنگ، نشان بلندی هّمت است. 
مــاِن 

َ
َنــاُة ُتوأ

َ ْ
ــُم َو األ

ْ
ِحل

ْ
امــام علــی؟ع؟ می فرمایــد: »َال

َمــِة«1 ؛ بردبــاری و درنــگ نمودن،  ــّوُ الّهِ
ُ
ُیْنِتُجُهُمــا ُعل

دو مولــود همــزاد هســتند که هّمت عالی ســبب به 
که انسان  وجود آمدن آن ها اســت . مذموم آن است 
کند. کوتاهی  با وجود امکانات و فرصت، در عمل 

که اواًل برای انجام  کســی اســت  حکیم و خردمند، 
هــر کاری، امکانــات و مقدمات الزم را فراهم آورد و 
ثانیــًا با حصــول مقدمات، عنصر زمــان را غنیمت 

1.نهج البالغه،  حکمت 460

هـــدایـــت و  حـــکـــایـــت 

یکــی از بزرگان فقها، مرحــوم »محّقق نراقی« در کتاب 
ــ  که تمام  طنزآمیــز  و  پندآموز خود به نام »طاقدیس«ـ 
ــ  آورده اســت: »یک نفــر طّرار  آن در لبــاس شــعر اســتـ 
)دزد( بــه ســراغ دّکان بّقالــی رفــت و از او قیمت گردو را 
سؤال کرد. او در پاسخ گفت: هر هزار گردو به ده درهم 
کــرد: قیمت صــد عــدد چه مقدار اســت  اســت. ســؤال 
گفــت: پیدا اســت یک درهم، ســراغ قیمــت ده عدد را 
گرفــت، گفــت: معلوم اســت یک دهم درهــم، عاقبت 
قیمت یک گردو را سؤال کرد، گفت: قیمتی ندارد. مرد 
گر قیمتی ندارد یک عدد به من عطا کن!  طّرار گفت: ا
گــردو بــه  او داد. او  صاحــب دّکان بی گفتگــو یک عدد 
کرد بــاز صاحب دّکان یک  برگشــت و یکی دیگر تقاضا 
کرد،  که تقاضاى خود را تکرار  گردو به او داد. بار ســوم 
بّقال که متوّجه کار او شده بود، گفت: اى طّرار حّقه باز! 
دیگرى را فریب ده، می خواهی سرمایه مرا با این حیله 
و نیرنــگ از چنگ من به درآورى، من هرگز فریب تو را 
گر از عمر ما چهل  نخواهم خورد«، سپس می افزاید: »ا
سال باقی مانده باشد، کسی بگوید این چهل سال را با 
چه معامله می کنی، می گوییم تمام دنیا را به ما بدهی 

قیمت آن نخواهد بود.
گــر دهی صد ملک بی تشــویش را
می فروشــم کی حیات خویش را؟

ولی همین انسان این عمر عزیز را که از ماه و سال و روزها 
تشکیل یافته به تدریج مفت  و  رایگان از دست می دهد.

اى دو صد حیف از چنین گنج نهان
کان ز دست ما برون شد ناگهان
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ــه ــ ــاغـ ــ ــبـ ــ ــجالـ ــ ــهـ ــ نـ

شمرده، پیش از فوت وقت از آن بهینه استفاده نماید. 

ــٌة؛ از دســت دادن فرصت هــا، باعــث تأســف و انــدوه اســت؛  ُفْرَصــِة ُغّصَ
ْ
حضــرت می فرمایــد: ِإَضاَعــُة ال

اندوهی گلوگیر که به شــّدت انســان را عذاب می دهد. آری! کسی که در وقت فراغت و فرصت، به رشد 
و تعالی اقدام نکرده باشــد روزی که همه بر ســر ســفره تالش خویش خواهند نشست جز حسرت و اندوه، 

اندوخته ای نخواهد داشت.  

جوانِی انســان، فراغت، نشــاط کار، صحت و سالمت همه از فرصت هایی است که به سرعت می گذرد 
گاه هرگز باز نمی گردد. حدیث معروفی از امیر مؤمنان علی؟ع؟ در تفسیر آیه شریفه »و الَتنَس َنِصیَبَک  و 
َتَک و فراَغَک و  َتَک و ُقّوَ که فرمود: »ال َتْنَس ِصّحَ ْنیا1؛ نصیبت را از دنیا فراموش نکن« آمده اســت 

ُ
ِمَن الّد

َب ِبَها اآلِخَرة۲؛ ســالمتی و توانایی و فراغت بال و جوانی و نشاطت را فراموش 
ُ
شــباَبَک و ِنشــاَطَک أن َتْطل

نکن و به وسیله آن سعادت آخرت را تحصیل نما.«

گریه و زاری برای از دســت رفتن فرصت هیچ مشــکلی را حل نمی کند؛ چه  به یقین، غم و اندوه و حتی 
یابد! که انسان بیدار باشد و فرصت ها را در بهتر 

1. قصص:77.
۲. بحاراالنوار،مجلسی،ج 68، ص 177.
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4 ..) ٌ
صة

ٌ
ِة غ

َ
ص

ْ
ر

ُ
ف

ْ
 ال

ُ
ة

َ
اع

َ
از دست دادن فرصت ها، آثار سوء روانی دارد )ِإض

پــــــیــــــام  حـــکـــمـــت
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درسچــــــــــهــــــــــارم
فــــــــــرصــــــــــتهــــــــــا

حــفــظ نــهــج الــبــالغــه
فـــــــــرصـــــــــتهـــــــــا

َص	اْلَْيِ		 زُوا	ُفَ َحاِب	فَانَْتِ 	السَّ 	َمَّ 	َتُرُّ
اَْلفُْرَصةُ

  حکمت  ۲1  

ٌة		 ِإَضاَعةُ	اْلفُْرَصِة	غُصَّ
  حکمت  118  

ْنَظاَر حکمت ۲85 : ِ
ْ

 ال
ُ

ل
َ
 ُمَعاَجٍل َيْسأ

ُ
ُكّل

ْسِويِف. ُل ِبالّتَ
َّ
ٍل َيَتَعل  ُمَؤّجَ

ُ
ُكّل َو 

 هر کسی که  ....................................................................................................

و هر کسی که  ................................................................................................

 حکمت 390 :
َّ

 ِإل
ً
ْن َيُكوَن َشــاِخصا

َ
َعاِقِل أ

ْ
ْيَس ِلل

َ
لل

ٍث : 
َ

ِفي َثال
ْو ُخْطَوٍة ِفي َمَعاٍد

َ
ٍة ِلَمَعاٍش أ َمَرّمَ

ٍم. ٍة ِفي َغْيِر ُمَحّرَ
َّ

ذ
َ
ْو ل

َ
أ

برای عاقل روا نیست که ............................. باشد مگر برای 

سه چیز :

..................................... یا قدم برداشتن برای  .......................................

یا لذت بردن از غیر حرام.

ُلُمَعاَجل
َ
ْنَظارَیْسأ ِ

ْ
لَال ُلُمَؤّجَ

َ
َیَتَعّل

ْسِویف ةَشاِخصَالّتَ َمَعادَمَعاشَمَرّمَ

تـرجـمه کـــارگاه 
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درســــــــــنــــــــــامــــــــــه
ــه ــ ــاغـ ــ ــبـ ــ ــجالـ ــ ــهـ ــ نـ

»فرصت به معنای فراهم شدن اسباب انجام کار است؛ زیرا بسیاری از کارها، به ویژه کارهای مهم،   .1
گاه از اختیار انسان بیرون است. هنگامی که بر اثر پیشامدهایی آن  که  نیازمند مقدماتی هستند 
که  کرد و به مقصد رسید؛ زیرا بسیار می شود  اسباب آماده شود باید هر چه زودتر از آن ها استفاده 

فرصت از دست رفته هرگز باز نمی گردد.«
بر اساس روایات مقاله ای را با موضوع »ضرورت از دست ندادن فرصت ها« در حدود سه صفحه   

بنویسید.

▪  منبع مطالعه و پژوهش:
میزان الحکمة، ری شهری، ح 15907 الی 159۲0

بحاراألنوار، عامه مجلسی، ج75، ص113
کلینی، ج۲، ص14۲، ح1 تا9 و ص5۲3 ح 8 اصول کافی، 

 
ُ

ال
َ

ح
ْ
 َو ال

ُ
ع

َ
ْسم

ُ
اُء ی

َ
ع

ُّ
 َو الد

ُ
ع

َ
ف

ْ
ن

َ
 ت

ُ
ة

َ
ْوب

َّ
 َو الت

ُ
ع

َ
ْرف

ُ
ُل ی

َ
م

َ
ع

ْ
وا َو ال

ُ
ل

َ
م

ْ
اع

َ
در بخشی از خطبه ۲30 می خوانیم: »... ف  .۲

کنید تا زمانی که عمل باال می رود و توبه سود می دهد و  ٌ ...«: »... پس عمل 
ة

َ
اِری

َ
اُم ج

َ
ل

ْ
ق

َ
أ

ْ
 َو ال

ٌ
ة

َ
اِدئ

َ
ه

دعا اجابت می شود و اوضاع آرام است و قلم های ثبت اعمال در جریان است ...«
را متوجه  انسان  با ذکر آن ها  امیرمؤمنان؟ع؟  که  را  پنج دلیلی  از منابع ذیل،  به یکی  با مراجعه   

»غنیمت شمردن فرصت ها« می سازد، بیان کنید.

▪  منبع مطالعه و پژوهش:
پیام امام، مکارم شیرازی، ج8، ص489، خطبه ۲30

ترجمه  شرح  نهج الباغه ابن میثم، ج 4، ص 188، خطبه ۲۲1

وهــش مطالعه وپژ



53

درسچــــــــــهــــــــــارم
فــــــــــرصــــــــــتهــــــــــا

تمریــن و  پرســش 

گان	زیر	را	بنویسید. معنای	واژ 	.1
ــْرق..................................................................................            َتــــــــــُمــــــــــّرُ ــ ــ ــُخ ــ ــ ..................................................................................َاْل

ــُزوا ــ ــِه ــ ــَت ــ َنـــــــــــــــــاة..................................................................................            ِاْن
َ
..................................................................................َاْلـــــأ

معنای	جمع	های	زیر	و	سپس	مفرد	آن	ها	را	بنویسید. 	.2

.................................................،..........................................ُخــــــــَطــــــــا.................................................،..........................................            ُفـــــــــــــَرص

معادل	فارسی	ترکیب	های	زیر	را	بنویسید. 	.3

ــَحاِب الّسَ ْمَکاِن...........................................................................َمــّرَ  ِ
ْ

.............................................................................َاْلُمَعاَجَلــُة َقْبــَل ال

مراحل	ترجمه	را	کامل	کنید. 	.4

ْرَصِة جـــمـــلـــه
ُ

ف
ْ
ال َبْعَد  َنــاُة 

َ ْ
ال َو  ْمَکاِن  ِ

ْ
ال  

َ
ْبل

َ
ق  

ُ
ة

َ
ُمَعاَجل

ْ
ال ُخْرِق 

ْ
ال ِمَن 

ــه ــم ــرج  ت
روان

ـــــــــــــُسجـــمـــلـــه
َ

ــــــــــــَمــــــــــــْرِء َنـــــــــــــف
ْ
ال َجــــِلــــِه ُخــــــــــــَطــــــــــــاُه  

َ
ـــــــي أ

َ
ِإل

ــه ــم ــرج  ت
 تـــــحـــــت
اللفــظـی

کنید. با	توجه	به	محتوای	درس	جاهای	خالی	را	پر	 	.5

 .............................................................................................................................................................................................. .1  
نــــشــــانــــه هــــای حـــمـــاقـــت        

 ............................................................................................................................................................................................. .2  
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درســــــــــنــــــــــامــــــــــه
ــه ــ ــاغـ ــ ــبـ ــ ــجالـ ــ ــهـ ــ نـ

ترجمه	صحیح	کدام	است؟		 	.6

ٌة« »ِإَضاَعُة	اْلُفْرَصِة	ُغّصَ 	

 الف. از دست دادن فرصت ها، اندوهی گلوگیر است.  

 ب. از دست رفتن فرصت ها، اندوهی گلوگیر است.  

َحاِب	َفاْنَتِهُزوا	ُفَرَص	اْلَخْیِر« 	الّسَ 	َمّرَ »َاْلُفْرَصُة	َتُمّرُ 	

 الف. فرصت ها همچون باد می گذرد، پس فرصت های نیک را غنیمت شمرید.  

 ب. فرصت ها همچون ابر می گذرد، پس فرصت های نیک را بربایید.  

نیا«	را	چگونه	تفسیر	فرمود؟.................................................................... 
ُ

امام	علی؟ع؟	آیه	شریفه	»و	الَتنَس	َنِصیَبَک	ِمَن	الّد 	.7

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

گویای	کدام	واقعیت	است؟	.............................................................................................  در	کالم	حضرت؟ع؟	تشبیه	فرصت	به	ابر،	 	.8

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  





	ِمَن	اْلَاِل	اْلِعْلُم	يَْحُُسَک	َو	أَنَْت	تَْحُُس	اْلَاَل	 يَا	کَُمْيُل	اْلِعْلُم	َخْيٌ 	 1

نَْفاِق	 	اْلِ َو	اْلَاُل	تَنُْقُصُه	انلََّفَقةُ	َو	اْلِعْلُم	َيْکُو	َعَ 	

َو	َصِنيُع	اْلَاِل	َيُوُل	ِبََوالِهِ	 	

يَا	کَُمْيَل	بَْن	ِزيَاٍد	َمَبَّةُ	اْلِعْلِم	ِديٌن	يَُداُن	بِِه	 	

يَل	اْلُْحُدوثَِة	بَْعَد	َوفَاتِهِ		 بِهِ	يَکِْسُب	اْلِنَْساُن	الطَّاَعَة	ِف	َحيَاتِِه	َو	َجِ 	

ْهرُ	 	ادلَّ َو	اْلعَُلَاءُ	بَاقُوَن	َما	بَِقَ 	أَْحيَاٌء	 مَواِل	َو	ُهْ 	ُخَّاُن	اْلَ يَا	کَُمْيُل	َهَلَ 	
  حکمت 147

	اْرَتََل	َعنُْه	 اَْلِعْلمُ	َمْقرُوٌن	بِاْلَعَمِل	َفَْن	َعِلَم	َعَِل	َو	اْلِعْلمُ	َيِْتُف	بِاْلَعَمِل	فَِإْن	أََجبَهُ	َو	إِلَّ 	 2

  حکمت 366

درس پنجم

دانـــــشافـــــزایـــــی

علموآگاهیزمینهســازبسیاریازموفقیتهاست.
نسبتعلمباثروتچیست؟علمبرچندقسماست؟

مالکارزشمندییکعلمچیست؟

نـــــمـــــایــی از حــکــمــت
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درسپـــــــــنـــــــــجـــــــــم
دانـــــــشافـــــــزایـــــــی

ای کمیل! علم بهتر  از  ثروت است؛ ]زیرا[ علم، تو را حفاظت می کند و تو ثروت را حفاظت می کنی.  1

و مال با مصرف کردن کاسته می شود و علم با نشر دادن، افزایش می یابد.   

و پرورده ثروت با از میان رفتن آن از بین می رود.  

ای کمیل بن زیاد! عالقه به علم و دانش، آیینی است که مورد اعتقاد و پایبندی قرار می گیرد.  

انســان بــه وســیله علــم ]دو چیــز[ بــه دســت مــی آورد: طاعت خــدا در زمــان حیاتــش و یاد و   
خاطره ای زیبا ]میان مردم[  بعد از وفاتش.

ک شده اند ]گرچه به ظاهر زنده اند[ و عالمان ماندگارند تا روزگار  ای کمیل! ثروت اندوزان هال  
باقی است. 

[ به عمل  را  کند. علم ]عالم  [، عمل  باید   [ کس بداند  با عمل همراه است؛ پس هر  علم   2

گر ]عالم[ آن را اجابت کند ]می ماند[ و گرنه از او کوچ می کند. فرامی خواند، ا

تـــــرجـــــمـــــه

انَلََّفَقة	
)ن ف ق(	

خـــرج، 
مصرف 

َنَفق، ُنُفوق: خارج شــدن/»إنفاق« از همین ریشــه و در باب افعال به صورت 
متعّدی به کار رفته است: »أنَفَق الّشیَء«؛ یعنی آن را مصرف یا خرج کرد یا به 

دیگری بخشید که در تمامی موارد مال از ملکیت او خارج می شود. 
َفَقة«: اسم مصدر )حاصل مصدر( است و به صورت »خرج«، »مصرف« و  »الّنَ
»بخشش« ترجمه می شود و گاه در معنای »آنچه مصرف، خرج یا بخشیده 

می شود« به کار می رود.  

يَُداُن		
)د ی ن(

مورد اعتقاد و 
پایبندی قرار 

می گیرد 

ِدین: اعتقاد پیدا کردن؛  َدین: قرض گرفتن/این ریشه در معنای اّول خود به 
دو صورت به کار رفته است: 
1.    َداَن  له: از او اطاعت کرد.

۲.    َداَن  به: به آن معتقد شد. 
ُیَداُن مضارع مجهول است که به صورت )ُیدَیُن( بوده که با قواعد اعال به 

این صورت درآمده است. 

ْحُدوثَة	 اَْلُ
)ح د ث(	

یـــــاد و 
خاطره  

ْحُدوثة« به معنای سخن و حدیث است و زمانی که مراد از این واژه، سخن 
ُ
»أ

وحدیثی باشــد که بعد از مرگ شــخص بازگو می شــود از آن به »یاد و خاطره« 
تعبیر می شود.

بَاقُوَن
)ب ق ی(	

»باقی« اسم فاعل است و جمع مذکر سالم آن به صورت »باِقُیوَن« بوده که با ماندگاران
اجرای قواعد اعال به صورت »باقون« در آمده است. 

شر    ح معنا  کلمه   
گان ح واژ شر
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درســــــــــنــــــــــامــــــــــه
ــه ــ ــاغـ ــ ــبـ ــ ــجالـ ــ ــهـ ــ نـ

امتیازات علم بر ثروت

امیرمؤمنان علی؟ع؟ در سخنی گران سنگ به کمیل1  با مقایسه ای بسیار جالب، به اثبات برتری علم بر مال 
و ثروت می پردازد:

1.علم،نگهبانانساناست.

َمال؛ ای 
ْ
ْنَت َتْحُرُس ال

َ
ُم َیْحُرُسَک َو أ

ْ
ِعل

ْ
َماِل ال

ْ
ُم َخْیٌر ِمَن ال

ْ
ِعل

ْ
ُکَمْیُل ال ایشان در بیان برتری اول می فرماید: َیا 

کمیل! علم بهتر از ثروت است؛ ]زیرا[ علم، تو را حفاظت می کند و ثروت را تو حفاظت می کنی.

که علم، هم ایمان انسان را حفظ می کند و هم جسم و جان او را؛ زیرا دفع آفات در جهات  بدیهی است 
که صاحب مال و ثروت باید پیوسته از اموال خویش  مختلف به وسیله علم صورت می گیرد؛ در حالی 

مراقبت کند تا مبادا دزدان آن را بربایند یا آفات و بالهایی آن را از میان بردارد. 

2.علم،درحالرشداست.

 
ُ

َمال
ْ
ال َو  می فرماید:  برتری  دومین  در  حضرت؟ع؟ 

با  ثروت  ْنــَفــاِق؛  ِ
ْ

ال ی 
َ
َعل َیْزُکو  ُم 

ْ
ِعل

ْ
ال َو  َفَقُة  الّنَ َتْنُقُصُه 

دادن  نشر  با  علم  و  می شود  کاسته  کــردن  مصرف 
افزایش می یابد. 

هنگامی که عالم، تدریس می کند و شاگردانی پرورش 
گسترش پیدا  از طریق شاگردان وی  می دهد، علم 
او،  ــش  دان و  تــدریــس، علم  با  آن،  بر  ــالوه  می کند؛ ع
راسخ تر و ملکه ذهنش می شود و چه بسا شاگردان 
کنند و در پرتو آن بر علم  سؤاالت و اشکاالتی مطرح 
که برای  کرده است  گردد. تجربه ثابت  استاد افزوده 
پرورش و ماندگار شدن علم در وجود انسان، هیچ چیز 
بهتر از تدریس نیست؛ هرچند مطالعه، درس خواندن 
و مباحثه کردن خوب است، ولی تدریس، اثری قوی تر 

دارد و این نیز نوعی دیگر از رشد و نمو است.

گردان خاص آن حضرت به شمار می رود. دعای معروف  کمیل بن زیاد، یکی از برترین اصحابه امیرمؤمنان علی؟ع؟ و از شا  .1
کمیل، دعایی است که امام علی؟ع؟ آن را به کمیل یاد داده است.

ح حــکــمــت شـــــر

هـــدایـــت و  حـــکـــایـــت 

زنــی خدمــت حضرت فاطمــه زهرا؟اهع؟ رســید و عرض 
کــه درباره نمازش به مشــکلی  کــرد: مــادر ناتوانی دارم 
برخــورده اســت؛ از ایــن رو مرا به ســوى شــما فرســتاده 
اســت تــا راهنمــای ام کنید. حضرت ســؤال او را پاســخ 
داد؛  جــواب  حضــرت  و  پرســید  را  دوم  مســئله  داد، 
مســئله ســوم، چهــارم تا دهــم را پرســید و حضــرت به 
کثرت  همه پرســش هاى او پاســخ داد. آنگاه آن زن از 
ســؤال هایی که کرده بود خجالت زده شد و عرض کرد 
بیش از این مزاحم نمی شوم اى دختر رسول خدا؟ص؟!

حضرت فاطمه؟اهع؟ فرمود:نه؛همیشــه بیا و هر سؤالی 
که داشــتی بپرس، مــن جواب خواهــم داد؛ زیرا من در 
برابــر هر مســئله اى که پاســخ می دهم بیــش از فاصله 
کــه پــر از مرواریــد باشــد پــاداش  بیــن زمیــن و آســمان 
می گیرم؛ پس ســزاوار اســت از ســؤال های شــما خسته 

نشوم.
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3.اثرعلم،ماندگاراست.

 ِبَزَواِلِه؛ پرورده ثروت با از میان رفتن ثروت از 
ُ

َماِل َیُزول
ْ
حضرت؟ع؟ در سومین تفاوت می فرماید: َو َصِنیُع ال

میان می رود.

بی تردید ثروتمندان بسیاری را دیده اید که دوستان بی شمار و مخلصان فراوانی دارند؛ اما روزی که ورشکست 
می شوند و اموالشان از بین می رود، همه چاپلوسان از اطراف آن ها پراکنده می شوند؛ گویی نه مالی داشته و 
که از  کالس درس حاضر شود یا زمانی  نه دست پروردگانی؛ اما اگر روزی انسان عاِلم، بیمار شود و نتواند در 
گردانش جای او را می گیرند و خأل ناشی از بیماری یا فقدانش را پر می کنند و این امر همچنان در  دنیا برود، شا

نسل های بعد ادامه می یابد.

اهمّیت علم آموزی 

حضرت؟ع؟ در ادامه سخن به اهمّیت علم آموزی 
ِبِه؛1  ُیــَداُن  ِدیٌن  ِم 

ْ
ِعل

ْ
ال ُة  َمَحّبَ کرده، می فرماید:  اشاره  

عالقه به علم و دانش، آیینی است که مورد اعتقاد و 
پایبندی قرار می گیرد؛ یعنی همگان دانش و معرفت 
را دوست می دارند و این حقیقتی انکار ناپذیر میان 

انسان هاست.

گاهی زمینه ساز همه موفقیت هاست، همگان این  که علم و آ این اهمّیت در دانش دوستی از آن روست 
گاهی کاری پیش نمی رود یا درست به پایان نمی رسد.  اصل را باور دارند که بدون دانش و آ

گام  که بدون مشعل در تاریکی  کسی  دور بودن از علم و دانش مانند قدم برداشتن در تاریکی است و از 
برمی دارد نمی توان انتظار داشت به هدف برسد.

گاهی از دین داری فاصله بگیرد و راه خدا پرستی، چراغ علم را از دست بدهد، دین و دین داری  هرگاه علم و آ
کشیده می شود و فروغ بندگی تحت الشعاع ظلمت و تاریکی جهل قرار می گیرد. دو رکعت نماز  به خرافه 
عالم واقعی بر عمری دین داری جاهالنه مقدم است. طاعت و عبادت شایسته، غنیمت پربهایی است 
اَعَة ِفـی َحَیاِتـِه؛  ْنَساُن الّطَ ِ

ْ
که تنها دانشوران به آن دست پیدا می کنند. موال علی؟ع؟ می فرماید: ِبِه َیْکِسُب ال

انسان به وسیله علم، طاعت خدا را در زمان حیاتش به دست می آورد.

 

العقول«  تحف  و»  الغارات«  »حدیثی  کتاب های  در  لکن  و  آمده  ِم...« 
ْ
ِعل

ْ
ال »َمْعِرَفُة  صورت  به  نهج البالغه  در  عبارت  این   .1

ِم« ذکر شده است که صحیح تر  به  نظر می آید.
ْ
ِعل

ْ
به صورت »َمَحَبُة ال

آیــیــنــه در  ــنـــه  ــیـ آیـ

 ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
از میان بندگان خدا، تنها دانشوران )عالمان ربانی( 

از خدا خشیت دارند.
فاطر: ۲8
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ــه ــ ــاغـ ــ ــبـ ــ ــجالـ ــ ــهـ ــ نـ

افتخاری دیگر 

خوش نامی، افتخار دیگری است که به عالمان و دانشوران بخشیده شده و دیگران از آن بی بهره اند؛ حّتی 
گذر زمان، رفته رفته، فراموش شوند یا  که آثار ماندگاری دارند، ممکن است در  ثروت اندوزان و توانگرانی 
کـم رنگ تر شده، از خاطره تاریخ حذف  آثار و یادگارهای مانده از آنان، در پرتو مسائل سیاسی ـــ  اجتماعی 
گردد؛ ولی عالمان، اندیشمندان و فرهیختگانی که تاریخ علوم بشری را رقم زده  و در انهدام بنیاد های جهل 
و نادانی، تأثیر پایدار گذاشته اند، با گذشت زمان و سپری شدن اّیام نه تنها فراموش نمی شوند، بلکه چون 
مشعل های پر فروغی روشنگر راه دانش پژوهان هستند. مرگ در حیطه دانش و قلمرو علم نفوذ ندارد؛ زیرا 
که نامش به نکویی نبرند؛ حال آنکه عالمان و پرچم داران علوم به زیبایی و شکوه بر سر  ُمرده آن است 
زبان ها هستند و هر روز بلند آوازه تر از دیروز مطرح می شوند و به عنوان الگوها و نمونه های کمال مورد استفاده 
ْحُدوَثِة َبْعَد َوَفاِتِه؛ انسان به 

ُ ْ
ْنَساُن ... و َجِمیَل األ ِ

ْ
آیندگان قرار می گیرند. امام علی؟ع؟ می فرماید: ِبِه َیْکِسُب ال

وسیله علم، یاد و خاطره ای زیبا ]میان مردم[  بعد از وفاتش به دست می آورد.

َماُء َباُقوَن َما َبِقَی 
َ
ُعل

ْ
ْحَیاٌء َو ال

َ
ْمــَواِل َو ُهْم أ

َ ْ
اُن األ َک ُخّزَ

َ
ُکَمْیُل َهل حضرت؟ع؟ در بیانی دیگر می فرماید: َیا 

تا روزگار  ک شده اند ]گرچه به ظاهر زنده اند[ و عالمان ماندگارند  ثــروت انــدوزان هال کمیل!  ْهــُر؛  ای 
َ

الــّد
که  که برداشته می شود، هر ارزشی  باقی است. یاد و راه آن ها همیشه ماندگار خواهد بود. هر قدم درستی 
گشوده می شود، مرهون  که در قلمرو معارف  که معلوم می شود و هر دریچه ای  احیا می گردد، هر مجهولی 
زحمت های عالمان و دانشمندان بزرگ است که پیشتازان علم و روشنی بوده اند و راه تحقیق و تحول را به 

روی انسان ها گشودند.

علم راستین و علم بی فایده

که  هستند  پیوسته  هــم  بــه  حلقه  دو  عمل  و  علم 
نبودن هر یک از این دو حلقه، انسان را از هدفش دور 
از راهنمایی  که در مرحله عمل،  می سازد. عالمی 
علم خود مدد نگیرد و به غیر علم خویش عمل کند 
جهل  بیماری  از  که  است  سرگردانی  جاهل  مانند 

خود بهبود نمی یابد.

علم مسئولیت آفرین است و عمل را به همراهی خود 
می خواند و هنگامی که انسان عالم باشد، به ندای 
گفته و در پی آن روان می شود؛ علم در  علم لبیک 

هـــدایـــت و  حـــکـــایـــت 

ــام ســجــاد؟ع؟ آمـــد و بــا اشــتــیــاق و  ــردى حــضــور امـ مـ
کرد، و آن حضرت به  از امام چند سؤال  شور خاصی 
کرد و ]سپس  سؤال هاى او پاسخ داد، او اندکی توقف 
رفت و[ بار دیگر بازگشت و سؤال دیگرى مطرح نمود 
و تصمیم داشت همچنان به سؤاالت خود ادامه دهد.
امام سجاد؟ع؟ براى آنکه به او بفهماند، علم براى 
عمل است نه انباشتن آن، بدون عمل،  به او رو کرد و 
گر  فرمود: در کتاب مقدس انجیل نوشته شده است:  ا
گر  دانسته اید، ولی به آن عمل نکرده اید، نپرسید، زیرا ا
افزایش  اندوخته هاى علم، عمل نگردد، موجب  به 

ناسپاسی و دورِى دانندۀ علم، از خدا می گردد.
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وجود او پایدار می ماند و اگر چنین نباشد و علم در کردار و رفتار عالم نقش نبندد، علم به دلیل عدم قابلّیتی 
که از او می بیند از بین می رود.

 اْرَتَحَل َعْنُه؛ علم ]عالم را [ به عمل فرامی خواند، اگر ]عالم[ آن را اجابت 
َّ

َجاَبُه َو ِإال
َ
َعَمِل َفِإْن أ

ْ
ُم َیْهِتُف ِبال

ْ
ِعل

ْ
َال

کند ]می ماند[ و گرنه از او کوچ می کند.

ــد بـــه جـــز عمل ــاش ــب ــم ن ــل ــاخ بــی بــرىبــــار درخـــــت ع ــر عــمــل نــکــنــی، شـ گـ بــا عــلــم ا
سعدی

1 ..)... َ
ُرُسک

ْ
ح

َ
ُم ی

ْ
ِعل

ْ
ل

َ
که انسان و ثروت او را حفظ می کند )ا دانش، نگهبانی است 

وا ...(.. ۲ ُ
ک

ْ
ز

َ
ُم ی

ْ
ِعل

ْ
ل

َ
که بخشش آن موجب فزونی است )ا علم، سرمایه ای است 

ِم ...(.. 3
ْ
ِعل

ْ
حّبة ال

َ
دانش محبوب همگان است )م

ِة ...(.. 4
َ
وث

ُ
د

ْ
ح

ُ
أ

ْ
ِمیَل ال

َ
خوش نامی و جاودانگی از ثمرات دانش است )ج

5 ..)... 
ُ

ِتف
ْ

ه
َ
ُم ی

ْ
ِعل

ْ
ل

َ
گرو عمل است )ا حیات علم در 

پــــــیــــــام  حـــکـــمـــت

حــفــظ نــهــج الــبــالغــه
دانــــــشافــــــزایــــــی

	ِمــَن	اْلَــاِل يَــا	کَُمْيــُل	اْلِعْلــُم	َخــْيٌ
اَْلِعْلُم	يَْحُُسَک	َو	أَنَْت	تَْحُُس	اْلَاَل

  حکمت  147  

	اْرَتََل	َعنُْه	 اَْلِعْلُم	َيِْتُف	بِاْلَعَمِل	فَِإْن	أََجبَُه	َو	ِإلَّ
  حکمت  366  
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ــه ــ ــاغـ ــ ــبـ ــ ــجالـ ــ ــهـ ــ نـ

يَمٌة.حکمت 5 : َكِر ُم ِوَراَثٌة 
ْ
ِعل

ْ
ل
َ
دانش ........................................................................... ارزشمند است.ا

َساِن حکمت 9۲ : ِ
ّ
ى الل

َ
ِم َما ُوِقَف َعل

ْ
ِعل

ْ
ْوَضُع ال

َ
أ

ْرَكاِن.
َ ْ
َجَواِرِح َو ال

ْ
ُعُه َما َظَهَر ِفي ال

َ
ْرف

َ
َو أ

........................... دانش ها آن است که بر سر زبان .......................

و ...........................، دانشی است که در تن و اعضا آشکار شود.

َخْيِر َما ُهَو ؟حکمت 94:
ْ
ُسِئَل َعِن ال

ُدَك 
َ
َك َو َول

ُ
ْن َيْكُثَر َمال

َ
َخْيُر أ

ْ
ْيَس ال

َ
 : ل

َ
َقال

َ
ف

ُمك، 
ْ
ْن َيْكُثَر ِعل

َ
َخْيَر أ

ْ
ِكّنَ ال

َ
َو ل

ُمَك.
ْ
ْن َيْعُظَم ِحل

َ
َو أ

چیست؟  خیر  که   ............................. او  از  خیر  درباره 

فرمود : خیر، زیاد شدن مال و فرزند تو نیست

تو  علم   .................................................................. خیر،  بلکه 

و فزون شدن حلم تو است.

 ِوَعاٍء َيِضيُق ِبَما ُجِعَل ِفيِه حکمت ۲05:
ُ

ُكّل

ِسُع ِبِه. ُه َيّتَ
َ
ِإّن

َ
ِم ف

ْ
ِعل

ْ
 ِوَعاَء ال

َّ
ِإل

هر ......................... با چیزی که در آن .......................... ، ........................

.............................. علم  با  که  زیرا   ........................................ مگر 

 

تـرجـمه کـــارگاه 

ْوَضعِوَراَثة
َ
ُسِئَلَاْرَفعُوِقَفأ

ِسُعُجِعَلَیِضیُقِوَعاءَیْکُثُر َیّتَ
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ُبوع؛ 
ْ

ط
َ

م
ْ
 ال

ِ
ن

ُ
ک

َ
ْم ی

َ
ا ل

َ
 ِإذ

ُ
وع

ُ
م

ْ
س

َ
م

ْ
 ال

ُ
ع

َ
ف

ْ
ن

َ
ا ی

َ
 َو ل

ٌ
وع

ُ
م

ْ
س

َ
 َو م

ٌ
ُبوع

ْ
ط

َ
اِن: م

َ
م

ْ
ُم ِعل

ْ
ِعل

ْ
ل

َ
در حکمت 338 می خوانیم که: ا  .1

علم دو قسم است: علم طبعی و علم شنیدنی؛ و وقتی علم طبعی وجود نداشته باشد، علم شنیدنی 
سودی ندارد.

الف. برای علم مسموع و مطبوع تفاسیر مختلفی ارائه شده، با مراجعه به یکی از منابع ذیل، دو   
مورد از آن تفاسیر را بیان کنید.

▪  منبع مطالعه و پژوهش:
پیام امام، مکارم شیرازی، ج14،ص711 

ترجمه  شرح  نهج الباغه ابن میثم، ج 5، ص69۲ 
حدیث زندگی، سید کاظم ارفع، ص565

ب. علت بی فایده بودن علم مسموع بدون وجود علم مطبوع چیست؟  
▪  منبع مطالعه و پژوهش:

پیام امام، مکارم شیرازی، ج14،ص711 
حدیث زندگی، سید کاظم ارفع، ص566

 
ُ

اث
َ

 ِمیر
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َ

م
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 ِمیر

ُ
ه

َّ
ن

َ

أ  ،
ُ

ل
َ

ّو
َ
أ

ْ
ال ٍة: 

َ
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َ
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ْ
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َ
ُل  ِمن

َ
ض

ْ
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َ

أ ُم  
ْ
ِعل

ْ
ل

َ
امیرمؤمنان؟ع؟ می فرماید: »ا  .۲

ا ...«؛ »به هفت دلیل، دانش از ثروت  َ
ُص ِبه

ُ
ق

ْ
ن

َ
 ی

ُ
ال

َ
م

ْ
ِة َو ال

َ
ق

َ
ف

َّ
ُص ِبالن

ُ
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ْ
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َ
ا ی

َ
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ْ
ِعل

ْ
اِنـی، ال

َّ
ِة؛ الث

َ
َراِعن

َ
ف

ْ
ال

کم  برتر است: اول، دانش میراث پیامبران است و ثروت میراث فرعونیان؛ دوم، دانش با انفاق 
ج کردن کم می شود ...« با مراجعه به منبع ذیل، هفت ویژگی ممتاز علم  نمی شود؛ اما ثروت با خر

نسبت به ثروت را بیان کنید.
▪  منبع مطالعه و پژوهش:

میزان الحکمة، ری شهری، ح1380۲

وهــش مطالعه وپژ
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درســــــــــنــــــــــامــــــــــه
ــه ــ ــاغـ ــ ــبـ ــ ــجالـ ــ ــهـ ــ نـ

تمریــن و  پرســش 

گان	زیر	را	بنویسید. معنای	واژ 	.1

ــُرُس ــ ــْحـ ــ ..................................................................................ِدیــــــــــــــــن..................................................................................َیـ

ــــُص ــُق ــ ــْن ــ ان..................................................................................َت ..................................................................................ُخــــــــــــــّزَ

..................................................................................َبــــــاُقــــــوَن..................................................................................َیــــــــْزُکــــــــوا

..................................................................................َمـــــْقـــــُرون..................................................................................َیــــــــــــــُزوُل

ْحـــــــَیـــــــاء..................................................................................َیـــْکـــِســـُب
َ
..................................................................................أ

معادل	فارسی	ترکیب	های	زیر	را	بنویسید. 	.2

ــُع اْلـــَمـــاِل ــی ــِن ْحُدوَثِة....................................................................................َص
ُ ْ
األ ....................................................................................َجِمیَل 

ــُر ْه
َ

ــّد ــَی ال ــِق ــا َب ....................................................................................            ِاْرَتـــــَحـــــَل َعـــْنـــُه....................................................................................َم

مراحل	ترجمه	را	کامل	کنید. 	.3

ـــــــــــِم ِدیــــــــــــــــــــٌن ُیــــــــــــــــــــــــــَداُن ِبــــــــــِهجـــمـــلـــه
ْ

ـــــــــــِعـــــــــــل
ْ
َمــــــــحــــــــّبــــــــة ال

ــه ــم ــرج  ت
روان

ـــُم جـــمـــلـــه
ْ

ـــِعـــل
ْ
ل

َ
ــُروٌنا

ْ
َعَمِلَمــق

ْ
ـــــــــــــــــــــ ِبال

َ
 َعـــــِلـــــَم َمـــــــــــــْن ف

َ
َعــــِمــــل

ــه ــم ــرج  ت
 تـــــحـــــت
اللفــظـی

با	توجه	به	محتوای	درس	امتیازات	علم	بر	ثروت	را	بنویسید. 	.4

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... .1  

........................................................................................................................................................................................................................................................................ .2  

........................................................................................................................................................................................................................................................................ .3  
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درسپـــــــــنـــــــــجـــــــــم
دانـــــــشافـــــــزایـــــــی

ترجمه	صحیح	کدام	است؟		 	.5

	اْرَتَحَل	َعْنُه«
َّ

َجاَبُه	َو	ِإال
َ
»َاْلِعْلُم	َیْهِتُف	ِباْلَعَمِل	َفِإْن	أ 	

.گر ]عالم[ آن را اجابت کند ]می ماند[ و گرنه از او کوچ می کند الف. علم ]عالم را[ به عمل فرا می خواند، ا  

    .گر ]عالم[ آن را اجابت کند ]بهتر است[ و گرنه از بین می رود ب. علم ]عالم را [ به عمل وا می دارد، ا  

ْنَفاِق« ِ
ْ

َفَقُة	َو	اْلِعْلُم	َیْز ُکوا	َعَلی	ال »َاْلَماُل	َتْنُقُصُه	الّنَ 	

 الف. ثروت با مصرف کردن کاسته می شود و علم با نشر دادن، افزایش می یابد.  

 ب. ثروت با مصرف کردن از بین می رود و علم با نشر دادن، زنده می شود.  

ْحُدوَثِة	َبْعَد	َوَفاِتِه«	را	توضیح	دهید.	............................................................................ 
ُ ْ
ْنَساُن...	َجِمیَل	ال ِ

ْ
عبارت	»ِبِه	َیْکِسُب	ال 	.6

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  



َْت	بِِه	ِصَْت	ِف	َوثَاقِِه اَْلکََلُم	ِف	َوثَاقَِک	َما	َلْ	تَتََکَّْم	بِِه	فَِإَذا	تـَکَلَّ 	 1

فَاْخُْن	ِلَسانََک	کََما	تَْخُُن	َذَهبََک	َو	َورِقََک	 	
	َکَِمٍة	َسَلَْت	نِْعَمًة	َو	َجَلَْت	نِْقَمًة		  حکمت 381 َفُبَّ 	

طُوَب	ِلَْن	...	أَنَْفَق	اْلَفْضَل	ِمْن	َماِلِه	َو	أَْمَسَک	اْلَفْضَل	ِمْن	ِلَسانِِه 	 2

  حکمت 1۲3

اْلَکَلُم		  حکمت 71 نََقَص	 اْلَعْقُل	 َتَّ	 ِإَذا	 	 3

		  حکمت 38۲ 	َما	تَعَْلمُ	 َل	تَُقْل	َما	َل	تَْعَلُم	بَْل	َل	تَُقْل	ُکَّ 	 4

	ِف	اْلَقْوِل	بِاْلَْهِل		  حکمت 18۲ َل	َخْيَ َّهُ	 ْمِت	َعِن	اْلُکِْم	کََما	أَن 	ِف	الصَّ َل	َخْيَ 	 5

درس ششم

ــجســـخـــن ــ ــنـ ــ گـ

قدرتنطقوسخنگفتنازوجوهتمایزانساناست.

سخنمانندگنجیاستکهبایدازآنمحافظتشود.
چگونهمیتوانیمازاینگنجمحافظتکنیم؟

نـــــمـــــایــی از حــکــمــت
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درسشـــــــــــشـــــــــــم
ــن ــ ــخـ ــ گـــــــــنـــــــــجسـ

سخن در بند تو است تا زمانی که آن را نگفته اى؛ اّما همین که سخن گویی، تو در بند می شوی،   1

پس زبانت را نگه دار همانطور که طال و نقره را در خزانه نگه می داری.   

چه بسا کلمه اى که نعمتی را سلب  کند و مصیبتی پیش  آورد.  

خوشا به حال کسی که زیادی مالش را انفاق می کند و زبانش را از زیاده گویی نگاه می دارد!  2

هرگاه عقل کامل شود، سخن کاهش می یابد.  3

آنچه را نمی دانی نگو؛ بلکه همٔه آنچه را که می دانی نیز نگو.  4

خیری در سکوت از سخن حکیمانه نیست؛ همان طور که خیری در سخن جاهالنه نیست.  5

تـــــرجـــــمـــــه

َوثَاق
)و ث ق(	

بـــــــــنــد ،    
ریسمان

کــه بــا آن می بندنــد و محکــم می کنند   َوثاَقــة: محکــم شــدن/به چیــزى 
)مانند زنجیر و ریسمان ( »َوثاق« گفته می شود.  

طُوَب
)ط ی ب(

خوشــــا
»ُطوَبی« مؤنث اطیب است، اصل آن ُطْیٰبی بوده و »یاء« به عّلت ضّمه ما 
قبل به واو قلب شده است. معنای دقیق آن »خوش تر« است و در عرف به 

معنای »خوشا« به کار می رود. 

اَْلَفْضل
)ف ض ل(	

زیــــادی
)مازاد یک 

چـــــیز(

َفْضــل: افــزودن بر کــم یا درگذشــتن از حــد اعتدال/»اْلَفْضــل« گاه به معنای 
زیادی یک چیز و گاه به معنای برتری به کار می رود؛ مانند: )...َو اْلَفْضُل َمَع 

َذِلَک ِلْلَباِدِئ: برتری با کسی است که اول هدیه داده است(حکمت 6۲  

اَْلَعْقل
)ع ق ل(	

َعْقل: بســتن و منــع کردن/»َعْقل« را چون از فعل قبیــح باز می دارد، عقل عقل
گفته اند.

ْمت اَلصَّ
)ص م ت(	

صــحبت 
نـــکردن

گفته  »َصمت«  ادامـــه دار  و  طوالنی  سکوت  نکردن/به  صحبت  َصْمت: 
می شود.

اَْلُکْم
)ح ک م(	

ســــــــخن 
حکیمانه

ُحْکم: منع و بازداشــتن براى اصاح /به سخنی که موجب بازداری انسان 
از شقاوت و سبب اصاح او باشد »ِحکمت« و »ُحکم« گفته می شود.

شر    ح معنا  کلمه   
گان ح واژ شر
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درســــــــــنــــــــــامــــــــــه
ــه ــ ــاغـ ــ ــبـ ــ ــجالـ ــ ــهـ ــ نـ

اول اندیشه وانگهی گفتار 

بند درآوری. حضرت؟ع؟ می فرماید:  را در  آن  و  بیندیشی  آن  تا سخن نگفته ای فرصت داری در مورد 
ْمَت ِبِه ِصْرَت ِفی َوَثاِقِه؛ سخن در بند تو است تا آن را نگفته اى؛  

َّ
ْم ِبِه َفِإَذا َتَکل

َّ
ْم َتَتَکل

َ
ُم ِفی َوَثاِقَک َما ل

َ
َکال

ْ
َال

را  گرفتار آیــی، آن  از آنکه در بند سخن خود  کن و قبل  آنــی؛ پس هّمت  گفتی تو در بند  که  اّمــا همین 
کن و  سنجیده بر زبان جاری ساز و اگر سخنی نسجیده یا غیر یقینی است از آن همچون طال محافظت 
که طال و نقره  َکَما َتْخُزُن َذَهَبَک َو َوِرَقَک؛ پس زبانت را نگه دار چنان  بر زبان جاری مکن.  َواْخُزْن ِلَساَنَک 

را در خزانه نگه می داری.  

ــتـــار ــفـ ــــ گـ وانـــــــــگــــهــــی  انـــــدیـــــشـــــه  ــس دیـــــواراول  ــ پـــــای بـــســـت آمــــــده اســــــت، پ

سعدی  

این بدان معنا نیست که سخن نسنجیده طالست 
شــّدت  شــبــاهــت،  وجـــه  در  حــضــرت  منظور  بلکه 
نگهداری و محافظت است. طال  را چگونه محافظت 
قــرار  دیــگــری  دســتــرس  در  نیستی  حاضر  می کنی؟ 
سخن  در  می کند.  تهدید  را  آن  خطر،  چون  بدهی؛ 
گفتن نیز چنین باش؛ سخنی را که قرار نیست بر زبان 
گاه  کن؛ چون  آوری با نهایت درایت از آن نگهداری 
سخنی نسنجیده باعث از دست دادن دوستی ها، از 
بین بردن نعمت ها یا ایجاد دشمنی ها و اختالف ها 
َبْت ِنْقَمًة؛ چه 

َ
َبْت ِنْعَمًة َو َجل

َ
می شود: َفُرّبَ َکِلَمٍة َسل

بسا کلمه اى که نعمتی را سلب می کند و مصیبتی پیش  می آورد.

از این رو پیش از سخن گفتن باید درنگ و فکر  کرد و اگر درست و بجا بود سخن گفت، تا پشیمانی و زیان 
به بار نیاورد.

نگشاییتا نیک ندانی که سخن عین صواب است هــم  از  دهـــن  گفتن  ــه  ب کــه  بــایــد 

                        سعدی

گوی  گزیده  گوی و  کم 

در این بخش به سخنان پرگهر حضرت در مورد آداب سخن گفتن اشاره می شود: 

ح حــکــمــت شـــــر

هـــدایـــت و  حـــکـــایـــت 

که  کلمه ای  یکی از امثال عرب این است »چه بسیار 
گذار« اصل این ضرب المثل چنین بوده  می گویند مرا وا
است که یکی از پادشاهان حیره به یکی از بندگان خود 
بدگمان شده بود. روزی بر روی تپه ای سرگرم شکار بود، 
که  گفتگو می کردند. همان شخصی  یارانش اطراف او 
گر  گفت: فکر می کنید ا پادشاه به او بدگمان شده بود، 
کسی را بــاالی این تپه بکشند، خونش به پایین تپه 
او را  گفت: برخیزید و  بــدون معطلی  می رسد؟ پادشاه 
بکشیدتا ببینیم. و او را کشتند. پادشاه گفت: چه بسیار 

گذار. کلمه ای که می گوید مرا وا
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1.پرهیزازپرحرفیوزیادهگویی

که انسان را به پرحرفی و اشتباه دچار می کند و  کالم را برای انسان مضّر می داند؛ چرا  امام علی؟ع؟ زیادی 
ْنَفَق 

َ
این نوع هزینه کردن گفتار، انسان را به زیان و آسیب دچار خواهد کرد. ایشان می فرماید: ُطوَبی ِلَمْن ... أ

َفْضَل ِمْن ِلَساِنِه؛ خوشا به حال کسی که زیادی مالش را انفاق می کند و زبانش را 
ْ
ْمَسَک ال

َ
َفْضَل ِمْن َماِلِه َو أ

ْ
ال

از  زیاده گویی نگاه می دارد.     

از  زیاده گویی  است. بعضی  و  که منظور حضرت پرحرفی  »الفضل من لسانه« مشخص است  تعبیر  از 
سخن ها، گفتن و نگفتن شان یکسان است و البته در بعضی دیگر، نگفتن آن بهتر است؛ مهم ترین راهکار 

برای دوری از این آسیب ها، مدیریت سخن و کم گویی است.

ُدر چــــــون  گــــــوی  ــده  ــ ــزیـ ــ گـ و  گــــــوی  ــم  ــ ــرکـ ــ ُپـ ــان شـــــــــود  ــ ــ ــه ــ ــ تـــــــو ج انـــــــــــدک  ز  ــــا  ــ تـ

                         نظامی

انسانی که به پرگویی و پرحرفی مبتال نیست، بهترمی تواندگفته های خود را مدیریت کند.

ُم؛ 
َ

َکال
ْ
َعْقُل َنَقَص ال

ْ
اوج فرمایش حضرت درباره کم حرفی و پرهیز از پرحرفی، آنجاست که می فرماید: ِإَذا َتّمَ ال

هرگاه عقل کامل شود، سخن کاهش می یابد.

ط می شود 
ّ
گردد، انسان بر نیروى متخّیله بیشتر مسل کمال نفس افزوده  در حقیقت هر اندازه بر درجات 

کمتر سخن می گوید؛ زیرا در این هنگام بدون اندیشه و تأّمل سخنی از دهانش بیرون نمی آید و در به  و 
که در  که از آن الزم می آید و تشخیص احتمال هایی  از آن و معانی اى  کار بردن سخن و نتایج حاصل 
گفتن می شود از عقل  که سبب سخن  آن می رود به عقلش رجوع می کند و نیز در حاضر ساختن دلیلی 

که از دهان بیرون می آید  کلمه اى  کمک می گیرد، تا 
استوار باشد و زیانی به انسان نرسد و چون سخنی 
کامل باشد و وجود آن بر این شرایط و  از نظر عقالنی 
گزیر اندک خواهد بود و هر  اسباب متوقف باشد، نا
چه درجات عقل بیشتر باشد، کاستی سخن افزون 
گفتن در جاى خودش  می شود تا خاموشی و سخن 
براى شخص عاقل به صورت ملکه و اخالق در آید. 

2.پرهیزازسخنبدونعلموآگاهی

گفتن، چارچوب نمی شناسد؛  که برای سخن  که انسان را به پرحرفی می کشاند این است  یکی از عواملی 
آنچه علم ندارد بر زبان جاری می کند و از طرفی خیال می کند هر آنچه می داند و بر آن علم دارد باید بگوید؛ 

آیــیــنــه در  ــنـــه  ــیـ آیـ

ېئ ېئ  ۈئېئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ 
ىئ  ىئ ىئ   ی ی ی ی

و از پی آنچه بدان علم ندارى مرو، که گوش و چشم 
و دل، از همه اینها بازخواست خواهد شد.

اسراء: 36
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ــه ــ ــاغـ ــ ــبـ ــ ــجالـ ــ ــهـ ــ نـ

در حالی که بیان آنچه به آن علم ندارد خالف شرع است و بیان آنچه بر آن علم دارد نیز در برخی موارد 
کردنش ضرورتی ندارد و فقط اتالف عمر و به هدر دادن انرژی است. امیر  خالف است و در مواردی بیان 
ُم؛ آنچه را نمی دانی نگو؛ بلکه همه آنچه را 

َ
 َما َتْعل

َ
ُکّل  َتُقْل 

َ
ُم َبْل ال

َ
 َتْعل

َ
 َتُقْل َما ال

َ
المؤمنین؟ع؟ می فرماید: ال

که می دانی نیز نگو.

با همه خوبی های سکوت، گاهی هم باید کالم را مقّدم داشت؛ آن جا که سخن، حق، بجا و مفید باشد و با 
همه نکوهش هایی که از پر حرفی شده، گاهی سکوت، گناه و زشت است؛  از این رو شناخت جای سخن 

و جای سکوت بسیار مهم است.

دم فروبستن از سخن حکیمانه، زیاده روی در خاموشی و صمت و سخن گفتن از روى نادانی نقطه مقابل 
گفتن و خاموشی به  گفتن( است؛ اما حق و عدالت، همان سخن به حکمت  آن )یعنی افراط در سخن 
َقْوِل 

ْ
 َخْیَر ِفی ال

َ
ُه ال

َ
ّن
َ
َکَما أ ُحْکِم 

ْ
ْمِت َعِن ال  َخْیَر ِفی الّصَ

َ
گاه نادانی است. حضرت علی؟ع؟ می فرماید: ال

َجْهِل؛ آنچه را نمی دانی نگو؛ بلکه همه آنچه را که می دانی نیز نگو.
ْ
ِبال

»دو چیز طیره عقل است؛ دم فروبستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی.«

                         سعدی 

1 ..)... َ
اِقک

َ
اُم فِی َوث

َ
ل

َ
ک

ْ
ل

َ
زبانت را حفظ کن تا در بند آن گرفتار نشوی )ا

۲ ..)... ْ
ن

ُ
ز

ْ
اخ

َ
انسان عاقل با حفاظت از زبان خود، نعمت ها را جلب و نقمت ها را دفع می کند )ف

3 ..)... ْ
ن

َ
ی ِلم

َ
وب

ُ
خوشبخت کسی است که دیگران را از زیادی مالش بهره مند سازد نه از اضافۀ سخنش )ط

ُل ...(.. 4
ْ

ق
َ

ع
ْ
 ال

َ
ّم

َ
ا ت

َ
خردورزان کم گو و زیاده اندیش  اند )ِإذ

ُم ...(.. 5
َ
ل

ْ
ع

َ
ا ت

َ
ا ل

َ
ْل م

ُ
ق

َ
ا ت

َ
اندازه نگه داشتن در انتشار سخن حق، نیکو است )ل

6 ..)
ِ

ل
ْ

ه
َ

ج
ْ
 ... ِبال

َ
ر

ْ
ی

َ
ا خ

َ
هیچ خیری در کالم جاهالنه نیست )ل

پــــــیــــــام  حـــکـــمـــت
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حــفــظ نــهــج الــبــالغــه
گــــــــنــــــــجســــخــــن

طُوَب		ِلَْن	...	أَنَْفَق	اْلَفْضَل	ِمْن	َماِلِه	َو	أَْمَســَک	
اْلَفْضَل	ِمْن	ِلَسانِِه		

  حکمت  1۲3  

ِإَذا	َتَّ	اْلَعْقُل	نََقَص	اْلکََلُم		
  حکمت  71  

 َمْفُتوٍن ُيَعاَتُب.حکمت 15:
ُ

ُكّل  این طور نیست که هر گرفتارى ..................................................... َما 

 حکمت ۲6:
ً
َحٌد َشْيئا

َ
ْضَمَر أ

َ
َما أ

َتاِت ِلَساِنِه
َ
ل

َ
 َظَهَر ِفى ف

َّ
ِإل

 َو َصَفَحاِت َوْجِهِه.

کسی چیزی را در درون خود  .............................................................

مگر این که در...............................................................................................و 

........................................................................ آشکار می شود.

َى َعْنُه َعَقَر.حکمت 60: ِ
ّ
َساُن َسُبٌع ِإْن ُخل ِ

ّ
لل

َ
زبان، ........................................................................................................................ا

َكُثَر َخَطُؤُه حکمت 349: ُمُه 
َ

َكال َكُثَر  َمْن 
 َحَياُؤه.

َ
َكُثَر َخَطُؤُه َقّل َو َمْن 

هر کس سخنش............................................،............................................

.و هر کس ........................ ، حیائش ..................

ْضَمَرُیَعاَتُب
َ
َسُبعَصْفحَاُت الَوجِهَفْلَتاُت الِلساِنأ

َي َعْنُه َخَطأَکُثَرَعَقَرُخّلِ
َ

َقّل

تـرجـمه کـــارگاه 
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ــه ــ ــاغـ ــ ــبـ ــ ــجالـ ــ ــهـ ــ نـ

زبــان ساده ترین  زیــرا  زبــان به یک »َمرکب سرکش« در خطبه 176، تشبیه جالبی اســت؛  تشبیه   .1
گاه هوای نفس  گردش در می آورد؛ ولی  که در اختیار انسان است و به آسانی آن را به  عضوی است 
ِن 

ُ
ز

ْ
َیخ

ْ
و وسوسه های شیطانی آن چنان بر انسان غلبه می کند که مهار زبان را از دست او می گیرد. »َو ل

اِحِبِه...«؛ »انسان باید زبان خود را نگه دارد؛ زیرا این زبان، 
َ

 ِبص
ٌ

وح
ُ
م

َ
 ج

َ
ان

َ
س ِ

ّ
ا الل

َ
ذ

َ
 ه

َّ
ن

ِ
إ

َ
 ف

ُ
ه

َ
ان

َ
ُل ِلس

ُ
ج

َّ
الر

سرکش است.«
الف. آیا می توان از این گفتار امام علی؟ع؟ چنین برداشت کرد که »بهترین راه برای محفوظ ماندن   

از خطرات و آفات این »َمرکب سرکش« سخن نگفتن است«؟ چرا؟
▪  منبع مطالعه و پژوهش:

پیام امام، مکارم شیرازی، ج6، ص575

که در بخش »کارگاه ترجمه« با آن ها آشنا شدیم ـــ می توان  ب. بـا استفاده از حکمت ۲6 و 349 ـــ   
کــه »عدم مراقبت از زبان، عیب ها را آشکار و اسرار را فاش می کند«. شما نیز با  کـــرد  چنین برداشت 

توجه به عبارت ذکر شده از خطبه 176 و حکمت 60، یک »پیام مشترک« استخراج کنید.

که امیرمؤمنان؟ع؟  از تفاوت های مؤمنان و منافقان، میزان حفظ و نگهداری زبان است  یکی   .۲
 

ْ
ن

َ

 أ
َ

اد
َ

ر

َ

ا أ
َ

 ِإذ
َ

ِمن
ْ

ؤ
ُ

م
ْ
 ال

َّ
ن

َ
اِء ِلَســاِنِه ِلأ

َ
 َور

ْ
اِفِق ِمن

َ
ن

ُ
م

ْ
 ال

َ
ب

ْ
ل

َ
 ق

َّ
ِبِه َو ِإن

ْ
ل

َ
اِء ق

َ
 َور

ْ
 ِمن

ِ
ِمن

ْ
ؤ

ُ
م

ْ
 ال

َ
 ِلَسان

َّ
می فرماید: »ِإن

ِسِه ... «؛ »به تحقیق زبان مؤمن پشت قلب او و قلب منافق، پشت زبان 
ْ

ف
َ
 ِفـی ن

ُ
َره

َّ
ب

َ
ــد

َ
اٍم ت

َ
ل

َ
َم ِبک

َّ
ل

َ
ک

َ
ت

َ
ی

او است؛ چرا که مؤمن هر گاه بخواهد سخنی بگوید نخست می اندیشد.«
الف. مقصود از این که »زبان مؤمن پشت قلب او و قلب منافق، پشت زبان او است« چیست؟  

▪  منبع مطالعه و پژوهش:
پیام امام، مکارم شیرازی، ج6، ص576

ب. با مراجعه به منبع ذیل، دو روایت از معصومان؟مهع؟ در ارتباط با »نقش زبان در درستی ایمان«   
نقل کنید.

▪  منبع مطالعه و پژوهش:
میزان الحکمة، ری شهری، ح18۲76 الی 18۲79

وهــش مطالعه وپژ
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تمریــن و  پرســش 
گان	زیر	را	بنویسید. معنای	واژ 	.1

..................................................................................َوَثـــــــــاق..................................................................................ِصــــــــْرَت

ــُزْن ــاْخـ ..................................................................................َذَهـــــــب..................................................................................َفـ

..................................................................................َوِرق..................................................................................َســـَلـــَبـــْت

..................................................................................َجـــَلـــَبـــْت
..................................................................................ُرّبَ

معنای	ترکیب	های	زیر	را	بنویسید. 	.2

....................................................................................َاْلَقْوِل ِباْلَجْهِل....................................................................................ُطوَبی ِلَمْن 

مراحل	ترجمه	را	کامل	کنید. 	.3

ــُمجـــمـــلـــه ــ
َ

ــل ــ ــْع ــ َت َمــــــا   
َّ

ُکـــــــــل  
ْ

ـــــل
ُ

َتـــــق  
َ

ل  
ْ

َبـــــــل ــُم  ــ ـ
َ

ــل ــ ــْعـ ــ َتـ  
َ

ل َمــــــا   
ْ

ـــــل
ُ

َتـــــق  
َ

ل

ــه ــم ــرج  ت
روان

ـــَبـــْتَکـــــِلـــــَمـــــٍةُرّبَ جـــمـــلـــه
َ

َســـل   
ً

ِنــــْعــــَمــــة ــَبــْت  
َ

َجــل  َو 
ً

ـــــَمـــــة
ْ

ِنـــــق
ــه ــم ــرج  ت
 تـــــحـــــت
اللفــظـی

با	توجه	به	محتوای	درس	جاهای	خالی	را	پرکنید. 	.4

کسی که خوشــا به حال 
......................................................... را انفاق می کند.                                            و زبانش را از ......................................................... نگاه می دارد.

 َخـــْیـــَر  ِفــی
َ

ال
ـ................................................................. . ْمِت َعِن ..........................................................                                             َاْلَقْوِل ِب  َالّصَ

کدام	است؟ َکَما	َتْخُزُن	َذَهَبَک	َو	َوِرَقَک«	 وجه	شباهت	در	حدیث	»َفاْخُزْن	ِلَساَنَک	 	.5

  ب. ارزشمندی سخن است.    الف. شّدت نگهداری و محافظت است.   

در	حقیقت	هر	اندازه	بر	....................................................		افزوده	گردد،	انسان	بر	....................................................	بیشتر	مسّلط	می	شود. 	.6

 .ــ  نیروى متخّیله ب. درجات کمال نفسـ    ــ  زبان خود  الف. علم انسانـ   



َل	ُمَظاَهَرةَ	أَْوثَُق	ِمَن	اْلَُشاَوَرةِ	  حکمت 113 	 1

َف	َمَواقَِع	اْلََطإِ	  حکمت 173 َمِن	اْستَْقبََل	وُُجَه	اْلَراِء	َعَ 	 2

َمْن	َشاَوَر	ارّلَِجَل	َشارَکََها	ِف	ُعُقوِلَا	  حکمت 161 	 3

				 أْيِهِ	  حکمت ۲11 	اْلَِدايَِة	َو	قَْد	َخَطَر	َمِن	اْستَْغَن	ِبَ ْسِتَشاَرةُ	َعْيُ اَْلِ 	 4

				 	  حکمت 161 	ِبَأْيِِه	َهَلَ َمِن	اْستَبَدَّ 	

درس هفتم

مـــــشـــــاوره

انسانباتوجهبهتنوعوپیچیدگیهایزندگیدرعصرحاضر
بههماندیشیوهمفکریبادیگران،بهشدتنیازمنداست.
آیاانسانمیتواندبدونمشاورهبهزندگیواقعیادامهدهد؟

نـــــمـــــایــی از حــکــمــت

5
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هیچ پشتیبانی، مطمئن تر از مشورت کردن نیست.  1

گون استقبال کند، لغزشگاه ها را خواهد شناخت. هرکس از آرای گونا  2

3  هرکس با مردم مشورت کند، در عقل آنان شریک می گردد.

کند،  کسی که به رأی و اندیشه خود بسنده  کردن، خوِد هدایت و راهیابی است و  مشورت   4

خود را در خطر و تباهی می افکند.

               هرکس خود رأی باشد تباه می شود.

ُمَظاَهَرة
)ظ هـ ر(	

پشتیبانی  
»َظْهر« به معنای پشت و »ُمَظاَهَرة« مصدر باب ُمفاَعَلة است. یکی از معانی 
باب ُمفاَعَلة، مشارکت است؛ از این رو ُمَظاَهَرة یعنی پشت به پشت هم دادن، 

همدیگر را حمایت کردن.  

أَْوثَق
)و ث ق(

محکم تر، 
مطمئن تر

ْوَثق« بر وزن َاْفَعل اسم تفضیل است و در دستور زبان 
َ
ُوُثوق: محکم کردن/»أ

فارسی با نام صفت تفضیلی به کار برده می شود.

وُُجه
)و ج ه(

َوْجه: صورت؛ ُوُجوه: صورت ها/با توجه به اینکه »ُوُجوه اآلراء« اضافه صفت گوناگون
به موصوف است، به صورت »آرای گوناگون« ترجمه می شود.

ْسِتَشاَرة اَْلِ
)ش و ر(	

مشورت 
خواستن

»ِاْسِتَشاَرة« از باب ِاْسِتْفعال بر وزن ِاْسِتفاَلة است؛ یعنی طلب کردن و به دست 
گر عین الفعل آن حرف عّلة باشد،  آوردن نظر دیگران. در مصدر باب استفعال ا
طبــق قواعــد اعال حذف و به جای آن »تاء« در آخر آورده می شــود؛ از همین 

قبیل است: ِاْسِتعاَذة از ریشه َعْوذ، ِاْسِتفاَدة از ریشه َفْود.

ِاْستَبَدَّ
خود رأی شد)ب د د(	

« از باب ِاْسِتْفعال بر وزن ِاْسَتْفَعَل 
َ

َبّد: جدایی انداختن بین دو شیء/»ِاْســَتَبّد
 

َ
است. استبداد یعنی جدا کردن خود از دیگران و تنهایی اقدام کردن. »ِاْسَتَبّد

ِبَرِأیه«:  به رأی خود عمل کرد و به رأی دیگران توجه نکرد.

شر    ح معنا  کلمه   
گان ح واژ شر

تـــــرجـــــمـــــه

5
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اهمیت مشاوره

یکی از رهنمود های ارزشمند اسالم برای سالمتی روح و روان، توصیه به همفکری، تبادل نظر و مشورت در 
امور مختلف اجتماعی است.

چه بسیار انسان هایی که از رسیدن به هدف و مقصود خود باز می مانند و هیچ گاه در جستجوی علل این 
کامی برنمی آیند. با اندکی تأمل به این نکته دست خواهند یافت که هدف و مقصود روشنی نداشتند یا  نا
کرده اند؛ در حالی که می توانستند با همفکری و مشورت به  گزینش معیارهای درست، خطا  در انتخاب و 

مراد خود دست یابند.

وقتی دستی به کمک دست دیگر و بازویی به کمک 
بازوی دیگر می آید آن دست و بازوی نخستین، قوی تر 
کارآمدتر می شود؛ اندیشه ها نیز چنین اند. باروری  و 
گرفتن از فکر و  کمک  اندیشه ها در سایه مشورت و 
نظر دیگران است. مسلما همه مزایای فکری در یک 
نفر جمع نشده؛ بلکه هوشیاری مانند سایر نعمت ها 

میان مردم تقسیم شده است؛ به همین دلیل هیچ کس از افکار دیگران بی نیاز نیست و این بهره گیری از نظر 
و رأی دیگران نه تنها مایه عار و ننگ نیست، بلکه دلیل پختگی و عقالنیت انسان است.  

کم می شود؛ زیرا  گردند احتمال خطا بسیار  وقتی فکرها روی هم ریخته شوند و عقل ها به هم ضمیمه 
افکاِر مختلف، جوانب مختلف مسئله را روشن می سازد و یک فکر به تنهایی نمی تواند متکفل همه 
ُمَشاَوَرِة؛ هیچ پشتیبانی مطمئن تر 

ْ
ْوَثُق ِمَن ال

َ
 ُمَظاَهَرَة أ

َ
جوانب مسئله باشد. حضرت علی؟ع؟ می فرماید: ال

کردن نیست. در این بیان یک ویژگی خاص برای مشاوره مطرح شده است؛ »ُمظاَهَرة« یک  از مشورت 
همیاری دو طرفه است؛

 یعنی مشورت گیرنده و مشورت دهنده هر دو به هم کمک می کنند و این کمک دو طرفه روش های مختلفی 
کرد، در رأى خود براى او  که می گوید: اگر دشمنت با تو رایزنی  می تواندداشته باشد. سخن مشهوری است 
کند و سود برد، در دشمنی با تو پشیمان می شود و دشمنی او به  که اگر به اندیشه تو عمل  خیر اندیش باش 

دوستی مبدل می  گردد و اگر با تو مخالفت کند و زیان بیند، باز هم قدر نصیحت تو را می شناسد.   

ــیــر کـــنـــد تــدبـــ ــورت  ــ ــش ــ ــی م ــ ــه ب ــ ک ــر  ــ ــیــره ـــ ــد ت ــ ــای ــ ــی ــ ــر هـــــــدف ن ــ ــ ــش ب ــ ــب ــ ــال ــ غ
سعدی

ح حــکــمــت شـــــر

آیــیــنــه در  ــنـــه  ــیـ آیـ

ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ
خدای تعالی خطاب به پیامبر؟ص؟ می فرماید: پس از 
کارها با آنان  گذر و برایشان آمرزش بخواه و در  آنان در 

مشورت کن.

آل عمران: ١5٩
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آثار مشاوره

رایزنی و مشورت باعث می شود دریچه هایی به روی انسان باز شود؛ این دریچه ها عبارت اند از:

1.شناختلغزشگاهها

کاماًل  کسی که با روی باز پذیرای نظرات و ایده های دیگران باشد و به استقبال آن ها برود، تصمیم هایش 
درست و نتیجه بخش خواهد بود یا احتمال خطایش بسیار کم است؛ زیرا چنین فردی برای حل یک مشکل، 
راه  حل های مختلفی پیش پای خود می بیند و با دقت نظرمی تواندراهی را انتخاب کند که احتمال خطایش 
گون  َخَطِإ؛ هرکس از آرای گونا

ْ
َراِء َعَرَف َمَواِقَع ال

ْ
کمتر است. حضرت علی؟ع؟  می فرماید:  َمِن اْسَتْقَبلَ ُوُجوَه اآل

استقبال کند، لغزش گاه ها را خواهد شناخت؛ یعنی انسان باید از آرا  و نظرات مختلف استقبال کند. 

در توضیح این حکمت می توان توصیه حضرت به محمد بن حنفیه را بیان کرد: ُاْضُمْم آراَء الّرِجاِل َبْعَضها 
کنار هم قرار  ْرتِیاِب1؛ نظرات و ایده های دانشمندان را  ِ

ْ
واِب َو َاْبَعَدها ِمَن اال ِالی َبْعٍض ُثّمَ اْخَتْر َاْقَرَبها ِالی الّصَ

کن؛ یعنی در مسائل مشکل در  که به حقیقت نزدیک تر و از خطا دورتر است انتخاب  بده، سپس آن نظر را 
گام اول سراغ نظرات مختلف برو و بعد از تجزیه و تحلیل آن ها آنچه به صواب نزدیک تر است انتخاب کن.    

2.مشارکتدرعقلمردم

گرفته و مثل این  کسی که در یک مسئله با چند نفر مشورت می کند، در واقع عقل آن ها را به خدمت خود 
است که با چند عقل سراغ یک مشکل می رود؛ مسلمًا در چنین حالتی هم قدرت انتخاب بیشتری دارد و 
 َشاَرَکَها ِفی ُعُقوِلَها؛ هرکس با مردم 

َ
هم بهترین راه را در پیش می گیرد. حضرت می فرماید: َمْن َشاَوَر الّرَِجال

مشورت کند، در عقل آنان شریک می گردد.

گیرنده قوی تر یا الاقل مساوی باشد، حرف درستی  که عقل او از مشورت  کرد  کسی مشورت  اینکه باید با 
است؛ ولی اگر انسان به چنین اشخاصی دسترسی نداشته باشد ســزاوار است حتی با زیردستان خود 
که ائمه؟مهع؟ با زیردستان خود تبادل نظر می کردند. امام رضا؟ع؟ می فرماید: پدرم با  کند چنان  مشورت 
گاهی با برخی از غالمان خود مشورت  اینکه از نظر عقل و تفکر، با اطرافیان خود قابل مقایسه نبودند ولی 
گفتند: شما با مثل چنین شخصی مشورت می کنید؟ فرمود: اگر خدا  می کردند. بعضی به آن حضرت 
که مشورت نیاز است نباید با  بخواهد چه بسا راه حل مشکل را بر زبان او جاری می کند۲. پس در جایی 
معادالت عقلی خود بگوییم چون این فرد پایین تر از من است به درد مشورت نمی خورد؛ بلکه باید قدم 

پیش گذاشت شاید مشکل گشا همو باشد.       

1. منن ال َیحُضُرُه الَفقیه ، ابن بایویه، ج4 ، ص 385.
۲. وسائل الشیعه،عاملی،ج1۲،ص46.

هــشــیــاری  و  ادراک  دهدعــقل ها مر عــقل  را یاری دهدمـــشـــورت، 
مولوی
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3.هدایتیافتن

ْسِتشاَرُة  ِ
ْ

مشورت سبب راه یافتن به مقصود است؛ ولی حضرت، در این حکمت تعبیر دقیق تری می آورند: َاال
َعْیُن الِهداَیِة؛ مشورت کردن، خوِد هدایت و راهیابی است. تعبیر به »َعْین« معانی مختلفی می تواندداشته 
کردن چشم هدایت است، به معنای چشمه باشد؛  باشد؛می تواندبه معنای چشم باشد؛ یعنی مشورت 
یعنی مشورت کردن چشمه هدایت است یا  به معنای اتحاد و عینّیت باشد؛ یعنی مشورت عین هدایت 
است و اگر کسی مشورت کند هدایت یافته است. در دو معنای اول مشورت، راهی برای رسیدن به هدایت 
کار با  است؛ ولی در معنای سوم مشورت، همان هدایت است؛ در حقیقت ضریب به نتیجه رسیدن 

مشورت آنقدر باالست که مشورت را همان هدایت و راهیابی نامیده اند.

گوار خودرأیی آثار نا

کارها با دیگران مشورت کنند؛ به این حالت،  برخی فقط خود و نظر خود را قبول دارند و نیاز نمی بینند در 
کی دارد؛ زیرا انسان خود رأی به کاری اقدام می کند که عاقبتش  استبداد در رأی می گویند که عواقب خطرنا
کار را تجربه نکرده و از طرف دیگر طالب مشورت با افراد  نزد او مجهول است؛ چون از طرفی قباًل مثل این 
با تجربه نیست؛ از این رو تمام جوانب مسئله را نمی تواند ارزیابی کند و از جایی ضربه می خورد که فکرش 
ِیِه؛ 

ْ
را نمی کرده است؛ پس خودرأی به هدایت نمی رسد. حضرت؟ع؟ می فرماید: َقْد َخاَطَر َمِن اْسَتْغَنی ِبَرأ

 
َ

کند، خود را در خطر و تباهی می افکند؛ همچنین فرمود: َمِن اْسَتَبّد کسی که به رأی و اندیشه خود بسنده 
َک؛ هرکس خود رأی باشد، تباه می شود.

َ
ِیِه َهل

ْ
ِبَرأ

بنشانی کـــه  مـــشـــورت  بـــی  ــز پــشــیــمــانــیبـــیخ  ــ ــه جـ ــ ــارد بـ ــ ــیـ ــ بـــــــــــر نـ

                             سعدی

1 ..)... 
َ

ة
َ

ر
َ
اه

َ
ظ

ُ
ا م

َ
مشورت، برترین پشتیبان است )ل

َبل ...(.. ۲
ْ

ق
َ
ت

ْ
 اس

ِ
ن

َ
آشنایی با آرا و نظرات مختلف، انسان را از لغزش ها حفظ می کند )م

3 ..)... 
َّ

ـَبد
َ
ت

ْ
 اس

ِ
ن

َ
خودرأیی موجب نابودی است )م

4 ..)... 
َ

ال
َ

ج ِ
 الرّ

َ
اَور

َ
 ش

ْ
ن

َ
کلید مشارکت در عقل و اندیشه مردم، مشورت است )م

5 ..)... ُ
ة

َ
ار

َ
ِتش ِاسْ

ْ
ل
َ
ترک مشورت موجب گمراهی است )ا

رَ ...(.. 6
َ

اط
َ

 خ
ْ

د
َ
انسان خودرأی، خود را به خطر می اندازد )ق

پــــــیــــــام  حـــکـــمـــت
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حــفــظ نــهــج الــبــالغــه
مـــــــشـــــــاوره

	َو	َمــْن	َشــاَوَر	ارّلَِجَل	 	ِبَأْيِــِه	َهــَلَ َمــِن	اْســتَبَدَّ
َشاَرکََها	ِف	ُعُقولـَِها		

  حکمت  161  

َحْزِم حکمت 48 :
ْ
َفُر ِبال

َ
لّظ

َ
ا

ِي 
ْ
أ ِة الّرَ

َ
َحْزُم ِبِإَجال

ْ
َو ال

ْسَراِر.
َ ْ
ُي ِبَتْحِصيِن ال

ْ
أ َو الّرَ

پیروزی در گرو .........................................

گرو ..................................................................  و .................................... در 

گرو ................................................. است. و ...................................... در 

ُمَشاَوَرِة.حکمت 54 :
ْ
 َظِهيَر َكال

َ
هیچ ...................................................... ، مانند مشورت نیست.ل

ــِد حکمت 86 :
َ
ــّيَ ِمــْن َجل

َ
ِإل َحــّبُ 

َ
ــْيِخ أ

َ
ُي الّش

ْ
َرأ

ِم.
َ

ُغال
ْ
ال

رأی و نظِر ....................................... از ......................................... نزد من 

محبوب تر است.

َي.حکمت 79 :
ْ
أ  الّرَ

ُ
َجاَجُة َتُسّل

َّ
لل

َ
................................................. اندیشه را .........................................................ا

ْیخَظِهیرَتْحِصینِاَجاَلةَاْلَحْزم
َ

َالّش

َحّب
َ
مَجَلدأ

َ
َجاَجةَاْلُغا

َ
َالّل

ُ
َتُسّل

تـرجـمه کـــارگاه 
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درســــــــــنــــــــــامــــــــــه
ــه ــ ــاغـ ــ ــبـ ــ ــجالـ ــ ــهـ ــ نـ

گهربار امیرمؤمنان؟ع؟  ح نهج الباغه بعد از اشاره به برخی از سخنان  عامه جعفری؟هر؟ در شر  .1
ِیِه « 

ْ

أ
َ

ِبر ى 
َ
ن

ْ
غ

َ
ت

ْ
اس  

ِ
ن

َ
م  

َ
ر

َ
اط

َ
 خ

ْ
د

َ
ق َو  ـِة 

َ
ای

َ
ِهد

ْ
ال  

ُ
ن

ْ
ی

َ
ع  

ُ
ة

َ
ار

َ
ِتش

ْ
ِة« و »اِلاس

َ
اَور

َ
ش

ُ
م

ْ
ال  

َ
ِمن  

ُ
ق

َ
ْوث

َ

أ  
َ

ة
َ

ر
َ

اه
َ

ظ
ُ

م ا 
َ
از جمـله: »ل

که امیرالمؤمنین؟ع؟ دربارۀ ضرورت مشورت نمودن، فرموده  کیدهای صریح  می گـوید: »این تأ
گفتارش نداشته است.« کمترین تخلفی از  گفتار زبانی نبوده و عمل آن بزرگوار  است، فقط 

با مراجعه به حکمت 3۲1 و خطبه ۲16، دو نمونه از التزام عملی امام علی؟ع؟ نسبت به مشاوره   
کنید. را بیان 

که مشورت، عقل دیگران را به عقل  رابطه بسیار نزدیکی میان مشورت و هدایت وجود دارد؛ چرا   .۲
انسان می افزاید و انسان از تجارب و اطاعات دیگران بهره ها می گیرد. وقتی عقل ها و فکرها به 
یکدیگر ضمیمه می شوند بسیار قوی تر عمل می کنند، مسیرها روشن، موانع برطرف و نزدیک ترین 
که شایستگی  راه به مقصد غالبا معلوم می شود. مسئلۀ مهم در مشورت، انتخاب مشاوری است 
الزم را داشته باشد؛ به همین دلیل در روایات متعدد، خصوصیاتی برای طرف مشورت بیان شده 

است.
شایسته  مشاور  ویژگی های  موضوع  با  صفحه  چهار  حــدود  مقاله ای  ذیل  منابع  به  مراجعه  با   

بنویسید.

▪  منبع مطالعه و پژوهش:
ح  نهج الباغه ابن میثم، ج 5، ص۲46 ترجمه  شر

ترجمه و تفسیر نهج الباغه، محمدتقی جعفری، ج9، ص۲38 تا  ۲40 
تفسیر نمونه،مکارم شیرازی، ج 3، ص146

میزان الحکمة،ری شهری، ح 100۲6 الی 1004۲
پیام امام، مکارم شیرازی، ج۲، ص369

وهــش مطالعه وپژ
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درسهــــــــفــــــــتــــــــم
مـــــــــــــــــشـــــــــــــــــاوره

گان	زیر	را	بنویسید. معنای	واژ 	.1

ــَل ــَب ــْق ــَت ..................................................................................ُمـــَظـــاَهـــَرة..................................................................................ِاْس

ْوَثــــــــــــــــق..................................................................................َشــــــــــــــــاَوَر
َ
..................................................................................أ

..................................................................................َمـــــــَواِقـــــــع..................................................................................َشــــــــــــاَرَک

ــول..................................................................................َخـــــــاَطـــــــَر ــ ــ ــُقـ ــ ــ ..................................................................................ُعـ

معنای	ترکیب	های	زیر	را	بنویسید. 	.2

َراِء
ْ

اآل ـــــوَه  ....................................................................................َعْیــُن اْلِهَداَیــة....................................................................................ُوُجـــ

ِیــِه
ْ
ِبَرأ  

َ
ِیه            ....................................................................................ِاْســَتَبّد

ْ
....................................................................................ِاْســَتْغَنی ِبَرأ

مراحل	ترجمه	را	کامل	کنید. 	.3

ــِإجـــمـــلـــه ــ ــَطـ ــ ــَخـ ــ ـ
ْ
ال َمــــــــَواِقــــــــَع   

َ
َعـــــــــــَرف َراِء 

ْ
ال ُوُجـــــــــــــوَه   

َ
ـــــَبـــــل

ْ
اْســـــَتـــــق َمــــــــِن 

ــه ــم ــرج  ت
روان

 جـــمـــلـــه
َ

ــــــــــــــــــــــــــــُق ُمــــــَظــــــاَهــــــَرَة ل
َ
ْوث

َ
ــاَوَرِةِمــــــــــــــــــــــــــــــــَن أ ــ ــَشـ ــ ــُمـ ــ ـ

ْ
ال

ــه ــم ــرج  ت
 تـــــحـــــت
اللفــظـی

با	توجه	به	محتوای	درس	جاهای	خالی	را	پرکنید. 	.4

ــار مــشــورت ــ آث
.............................................................................................................                                            .............................................................................................................

ترجمۀ	صحیح	عبارت	های	زیر	را	مشخص	کنید. 	.5

ِیـِه	َهَلَک«
ْ
	ِبَرأ

َ
»َمِن	اْسَتَبّد 	

 الف. هرکس   رأی بد دهد، تباه می شود.                          ب. هرکس خود  رأی باشد، تباه می شود.  

تمریــن و  پرســش 
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درســــــــــنــــــــــامــــــــــه
ــه ــ ــاغـ ــ ــبـ ــ ــجالـ ــ ــهـ ــ نـ

َجاَل	َشاَرَکَها	ِفی	ُعُقوِلَها« »َو	َمْن	َشاَوَر	الّرِ 	

 الف. و هرکس با مردها مشورت کند، در عقل آنان شریک می گردد.  

 ب. و هرکس با مردم مشورت کند، در عقل آنان شریک می گردد.  

کم	می	شود؛	 گردند،	احتمال	خطا	بسیار	 وقتی	افکار	روی	هم	ریخته	شوند	و	عقل	ها	به	هم	ضمیمه	 	.6 
زیرا:	.................................................... . 	

همه  متکفل  نمی تواند  تنهایی  به  فکر  یک  و  می سازد  روشــن  را  مسئله  جوانب  مختلف،  افکاِر  ــف.  ال   
 جوانب مسئله باشد.  

 ب. توجه به افکاِر مختلف، موجب صلح و دوستی می شود و زمینه برای صاح آماده می گردد.  

کدام	گزینه	صحیح	است؟ 	.7

انسان خود رأی ...................................................................  

 الف. به کاری اقدام می کند که عاقبتش نزد او مجهول است.  

 ب. تمام جوانب مسئله را نمی تواند ارزیابی کند.  

                                                                                                           .ج. طالب مشورت با افراد با تجربه نیست  

   د. همه موارد.

که	در	احادیث	درس	مطرح	شده	است،	بنویسید؟	............................................................................................................  آثار	مشورت	را	 	.8

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  





أَْعَجُ	انلَّاِس	َمْن	َعَجَ	َعِن	اکِْتَساِب	اْلوَِخاِن	 	 1

َو	أَْعَجُ	ِمنُْه	َمْن	َضيََّع	َمْن	َظِفَر	بِِه	ِمْنُمْ	  حکمت 1۲ 	

بٌَة		  حکمت 65 فَْقُد	اْلَِحبَِّة	ُغْ 	 2

اتَلََّودُّدُ	نِْصُف	اْلَعْقِل		  حکمت 14۲ 	 3

	َيَْفَظ	أََخهُ	ِف	ثََلٍث ِديُق	َصِديقاً	َحتَّ َل	يَکُوُن	الصَّ 	 4

	ِف	نَکْبَِتِه	َو	َغْيبَِتِه		َو	َوفَاتِهِ	  حکمت 134

				 اَْلََشاَشةُ	ِحبَاَلةُ	اْلََودَّةِ	  حکمت 6 	 5

				 بِانلََّصَفِة	َکُْثُ	اْلُواِصلُوَن	  حکمت ۲۲4 	 6

				 وَخاِن	َمْن	ُتُکَِّف	َلهُ	  حکمت 479 	اْلِ َشُّ 	 7

درس هشتم

بــــــرادری)1( دوســـتـــیو

انسانازدوستیهارنگمیپذیردوباآنهابزرگمیشود.
دوست،مهمتریننقشرادرشکلگیریشخصیتانساندارد.

دوستخوبچهویژگیهاییداردوچگونهمیتواندوستیهایخوبرااستوارکرد؟

نـــــمـــــایــی از حــکــمــت
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درسهـــــــشـــــــتـــــــم
1 بـــرادری و دوستی

تـــــرجـــــمـــــه

َضيََّع	
)ض ی ع(	

ــرد، ــ ک ــاه  ــبـ تـ
 از دست داد

َضاَع: تباه شد، از بین رفت /یکی از راه های متعّدی کردن فعل الزم، بردن به 
َع«: تباه کرد. این فعل در متــن درس به دلیل روان  بــاب َتْفِعیل اســت. »َضّیَ

شدن »از دست داد« ترجمه شده است.

ِحبَّة اَْلَ
)ح ب ب(	

دوستان
ة« جمع َحِبیب است. »حبیب« صفت مشبهه به  ِحّبَ

َ
ُحّب: دوست داشتن/»أ

معنای اسم مفعول )محبوب( است؛ یعنی کسی که دوست می دارید و به او 
ابراز عاقه می کنید.

اتَلََّودُّد
)و د د(	

مهرورزی
د«: ابراز دوستی، مهرورزی. 

ُ
ُوّد: دوست داشتن/ »َتَوّد

ُحّب و ُوّد، هر دو به معنای عاقه و دوستی است؛ ولی »ُوّد« به عاقه ای گفته 
می شود که در عمل ابراز می شود.

نَکْبَة
)ن ک ب(	

مصیبت، 
گــرفــتــاری

َنَکــب: عــدول از جریــان طبیعی یــا عرفی/به پیشــامد ناگــوار، »َنْکَبة« گفته 
می شود؛ چون از حالت طبیعی زندگی خارج است.  

اَْلُواِصلُون	
)و ص ل(	

دوست داران
َوْصل:مّتصل کردن/»ُمواِصل« بر وزن ُمفاِعل، اســم فاعل از باب ُمفاَعَلة به 
معنای وصل کننده است و به دوست و رفیق نیز اطاق می شود؛ چون رشته 

دوستی را وصل می کند.

ُتُکَِّف
)ک ل ف(	

بــــــــــــــــــــه 
زحــــمــــت 
افـــــــتـــــــاد

را  کار  آن  ســختی  َفه:بــا 
َ
فَتَکّل کــردم.  وادار  کار  آن  بــه  را  او  ااَلْمــَر:  ْفُتــُه 

َ
َکّل

ــَف« ماضــی مجهــول از بــاب تفّعل اســت؛ یعنی بــه تکّلف و  پذیرفت/»ُتُکّلِ
زحمت افتاد.

شر    ح معنا  کلمه   
گان ح واژ شر

ناتوان ترین مردم کسی است که از به دست آوردن دوستان ناتوان است.  1

که دوسِت به دست آورده را از دست می دهد.  و ناتوان تر از او کسی است   

از دست رفتن دوستان، غربت و تنهایی است.  2

مهرورزی و اظهار دوستی، نیمی از خرد است.  3

دوست، دوست واقعی نخواهد بود مگر آنکه در سه مورد برادرش را حفظ کند:   4

گرفتاری، در غیاب او و پس از مرگش. در مصیبت و   

خوش رویی، داِم دوستی است.  5

به سبب انصاف، بر تعداد دوستان افزوده می شود.  6

بدتریِن دوستان، کسی است که دیگران به خاطر او به زحمت بیفتند.  7
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ــه ــ ــاغـ ــ ــبـ ــ ــجالـ ــ ــهـ ــ نـ

جایگاه دوستی

روح انسان در سایۀ مودت و مهرورزی، شکوفا و مصّفا می شود؛ زیرا نیاز به دوستی در عمق جان آدمی نهفته 
است.

ْعَجُز ِمْنُه َمْن 
َ
ْخَواِن َو أ ِ

ْ
ْکِتَساِب ال اِس َمْن َعَجَز َعِن ا ْعَجُز الّنَ

َ
حضرت علی؟ع؟ در مورد دوستی می فرماید: أ

که از به دست آوردن دوستان ناتوان است و ناتوان تر از  َع َمْن َظِفَر ِبِه ِمْنُهْم؛ ناتوان ترین مردم کسی است  َضّیَ
او کسی است که دوسِت به دست آورده را از دست می دهد.

ِة ُغْرَبٌة؛ از  ِحّبَ
َ ْ
کالم دیگری، از دست دادن دوستان را نوعی غربت و تنهایی می دانند: َفْقُد األ حضرت در 

دست رفتن دوستان، غربت است؛ به همین دلیل انسان های بی دوست و همدم،  به افسردگی و خمودی 
دچار می شوند.

َعْقِل؛ مهرورزی نیمی از خرد است. اگر کسی هنر مهرورزی و جذب 
ْ
ُد ِنْصُف ال َوّدُ حضرت؟ع؟ می فرماید: َالّتَ

دوستی نداشته باشد، از سرچشمه سرشاری که می توانداو را در صحنه های مختلف زندگی یاری رساند، 
محروم می ماند و این نوعی بی خردی و نادانی است.

عیار کــامــل  کــنــد  تنهایی  هــرچــنــد  را  صحبت یاران یکدل، کیمیایی  دیگر  استمـــرد 
صائب تبریزی

دوست راستین

دوست خوب و واقعی با ادعا و شعار شناخته نمی شود؛ بلکه جوهره اشخاص در فراز و نشیب های زندگی 
ِدیُق   َیُکوُن الّصَ

َ
بروز می دهد. حضرت بارزترین مشخصه های دوست خوب را در سه ِقسم بیان می کند: ال

ٍث ِفی َنْکَبِتِه َو َغْیَبِتِه َو َوَفاِتِه؛ دوست، دوست واقعی نخواهد بود مگر آنکه در 
َ

َخاُه ِفی َثال
َ
ی َیْحَفَظ أ َصِدیقًا َحّتَ

سه مورد برادرش را حفظ کند: در مصیبت و گرفتاری، در غیاب او و پس از مرگش.

کاری برنمی آید؛  که از دست خودش  گرفتاری  انسان در سه جا محتاج یاری است؛ اول، در مصیبت و 
کاری از او ساخته نیست و سوم بعد  که او حضور ندارد و پشت سر او حرف می زنند و طبیعتًا  دوم، جایی 
کوتاه و به نیکی دنیوی محتاج است؛ اگر کسی در این سه موضع به یاری  که دستش از این دنیا  از مرگش 

انسان بشتابد به فرموده حضرت، دوست واقعی است.

ــیدوســــت مـــــشــمــار آن کــــه در نـــــعــمــت زنـــــد ــ ــدگـ ــ ــوانـ ــ ــرادر خـ ــ ــــ ــ بـ و  یـــــــــــــــارّی  الِف 

دوست دســت  گیرد  که  باشد  آن  درمــــانــــدگــــیدوســت  و  حــــالــــی  پــــریــــشــــان  در 
سعدی

ح حــکــمــت شـــــر
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آداب دوستی

برای بقا و استمرار رشته دوستی باید آداب آن را شناخت 
و رعایت کرد. رهنمودهای امام علی؟ع؟ در مورد ادِب 

دوستی و نحوه رفتار درست با دوستان عبارت اند از: 

1.خوشرویی

رفتــار محبت آمیــز یکــی از رمــوز دوســت یابی اســت. 
َة؛  َمــَوّدَ

ْ
ال ــُة 

َ
ِحَبال َبَشاَشــُة 

ْ
َال می فرمایــد:  حضــرت؟ع؟ 

خوش رویی، داِم دوســتی است. بدون شک افرادی که 
چهره گشاده و با تبّسم دارند، بیشتر از کسانی که قیافه 
عبــوس و درهــم کشــیده دارند مــورد توجه دیگــران واقع 
می شــوند؛ حتی افــرادی که از انســان گریزان اند با اظهار 
محبت و خوش رویی به ســوی وی کشــیده می شوند و 
ــة« )دام( می توان فهمید؛ صیاد 

َ
ایــن را از عبــارت »ِحبال

وقتــی دام را مهیــا می کنــد، صیدها به میل خــود در دام 
نمی افتند؛ بلکه گرفتار می شوند. حضرت خوش رویی 
را به دام تشبیه کرده اند؛ یعنی انسان خوش اخالق همه 
را در دام خــوش خلقــی خویــش گرفتار می ســازد؛ حتی 

افرادی که از او بیزارند به سوی او کشیده می شوند.

نظر اهــل  کــرد صید  ــوان  تـ بــه حسن خلق 
را دانــــــا  مـــــرغ  نـــگـــیـــرنـــد  دانــــــه  و  دام  ــه  ــ ب

حافظ       

2.انصاف

پرهیز از امتیاز طلبی برای خود و حق کشی نسبت به دیگران و برابر دانستن خود با افراد دیگر در برخورداری 
از حقوق و مزایا و مراعات شئون، به معنای انصاف داشتن در رفتارهاست. رفتار منصفانه با دیگران، هم 
مایه آرامش وجدان انسان می شود و هم برای او محبوبیت می آورد و سبب افزایش دوستان می گردد؛ چرا که 
انصاف، نوعی گردن نهادن به حق و قانع بودن به حق خود و پرهیز از افزون طلبی یا تعّدی به حریم دیگران 
ون؛ به 

ُ
ُمَواِصل

ْ
َصَفِة َیْکُثُر ال است و چنین خصلتی نزد همگان پسندیده است. امام علی؟ع؟ می فرماید: ِبالّنَ

سبب انصاف، بر تعداد دوستان افزوده می شود.

هـــدایـــت و  حـــکـــایـــت 

کاردانی  یکی از وزرای معتصم عباسی که بر اثر لیاقت و 
بر تمام اقران خود تقّدم یافته بود؛ روزی خواست قرب 
معنوی خود را به مردم بفهماند، از خلیفه درخواست 
نمود به عنوان صرف عصرانه منزلش را به قدوم خود 
مّزین سازد. وزیر برای پذیرایی بهتر خانه مجّلل خود را 
گران بها و ظروف طایی آراســت. موقعی  با فرش های 
که خلیفه وارد شد از دیدن آن همه تجّمل و ثروت به 
شگفت آمد و به وزیرش رشک برد. چند لحظه با ناراحتی 
نشست و سپس به بهانه درد شکم از مجلس بیرون 
رفت. در آن موقع حساس تصمیم گرفت حقیقت امر را 
به اطاع دوست عاقل و دلسوز خود برساند. جریان را با 
وی در میان گذارد. دوستش لحظه ای فکر کرد و گفت: 
تو از خلیفه جدا نشو و به عنوان بدرقه به دربار برو و در 
محضر خلیفه بمان و منتظر نامه من باش. وقتی نامه 
رسید معتصم از تو می پرسد نامه چیست؟ تو هم مدلول 

آن را به عرض برسان! 
وزیر طبق گفته دوستش عمل کرد و نامه به موقع رسید. 
دوستش در نامه نوشته بود که صاحبان فرش ها و ظروف 
طا و نقره آمده اند و می گویند، مجلس پذیرایی خلیفه 
که  تمام شد. اجازه دهید اموال خود را ببریم. همانطور 
کرد وزیر هم  پیش بینی شده بود معتصم از نامه سؤال 
مفاد نامه را به عرض رساند. خلیفه بی اختیار خندید 
که آن همه  گشوده شد زیرا دانست  و عقدۀ درونــی اش 
اموال، ملک شخصی وزیر نبوده است. به همین جهت 

با گشاده رویی و مسرت از زحمات وزیر قدردانی کرد.
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3.پرهیزازتکّلف

ف یعنی خود را به زحمت و مشقت انداختن 
ّ
تکل

به خاطر دیگری. 

اگر انسان ها حد و مرز خود را بشناسند و پا را از آن فراتر 
نگذارند، اول اینکه حدود الهی را رعایت می کنند و 

دوم اینکه دیگران را به زحمت نمی اندازند.

ُه؛ بدتریِن دوستان کسی است که دیگران به خاطر او 
َ
َف ل ِ

ّ
ْخَواِن َمْن ُتُکل ِ

ْ
حضرت علی؟ع؟ می فرماید: َشّرُ ال

کم توقع بودن و نداشتِن انتظارات ویژه از دوستان، ادِب دوستی است و روابط دوستی  به زحمت بیفتند. 
را مستحکم و پایدار می سازد.

آیــیــنــه در  ــنـــه  ــیـ آیـ

ڱ  ڱ     ڱ  ں
بر  تو  قطعًا  می فرماید:[  اسالم  پیامبر  مدح  در  ]خدا 

خلق و خوی فوق العاده بزرگی آراسته شده ای.

قلم: 4

اِس...(.
َّ
 الن

ُ
ز

َ
ج

ْ
ع

َ

یافتن دوست خوب نشانه توانمندی در  تعامالت  اجتماعی است )أ  .1

ِة ...(.
َ
ِحّب

َ
أ

ْ
 ال

ُ
د

ْ
ق

َ
غریب حقیقی کسی است که دوستان خود را از دست بدهد )ف  .۲

فظ...(.
ْ

ح
َ
ى ی

َّ
ت

َ
 ح

ً
 َصِدیقا

ُ
ِدیق

َّ
 الص

ُ
ون

ُ
ک

َ
ا ی

َ
دوست واقعی یاور دوست خود در مصائب است )ل  .3

.)... 
ُ

ة
َ
 ِحَبال

ُ
ة

َ
اش

َ
ش

َ
ب

ْ
ل

َ
دوستی با خوش رویی آغاز و تداوم می یابد )ا  .4

.)... 
ْ

ن
َ
َواِن م

ْ
ِإخ

ْ
 ال

ُّ
ر

َ
از به زحمت انداختن بیجا نسبت به دوست خود بپرهیز )ش  .5

پــــــیــــــام  حـــکـــمـــت

حــفــظ نــهــج الــبــالغــه
بـــــرادری و دوســـتـــــــی

اَْلََشاَشةُ	ِحبَاَلةُ	اْلََودَِّة
  حکمت  6  

بِانلََّصَفِة	يَکُْثُ	اْلُواِصلُوَن
  حکمت  ۲۲4  

	اْلوِْخاِن	َمْن	ُتُکَِّف	َلُه َشُّ
  حکمت  479  
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تـرجـمه کـــارگاه 

ِة.حکمت ۲18 : َمَوّدَ
ْ
ِديِق ِمْن ُسْقِم ال حسادت دوست از ............................................................ است.َحَسُد الّصَ

ِديَق.حکمت ۲39 : َع الّصَ َواِشَي َضّيَ
ْ
َطاَع ال

َ
هر کس .................................... دوستان را ........................................... .َمْن أ

َثٌة :                     حکمت ۲95 :
َ

ْعَداُؤَك َثال
َ
َثٌة َو أ

َ
ْصِدَقاُؤَك َثال

َ
أ

ْصِدَقاُؤَك َصِديُقَك 
َ
أ

َ
ف

َك  َو َصِديُق َصِديِقَك َو َعُدّوُ َعُدّوِ
َك َو َعُدّوُ َصِديِقَك َو  ْعــَداُؤَك َعُدّوُ

َ
َو أ

َك. َصِديُق َعُدّوِ

سه دسته ...................... تو هستند و سه دسته .................. تو:.

.....................................................................................................................................

 و دوسِت دوست تو و دشمِن ......................................................... 

و ............................................................................... و دشمِن دوست تو 

و ................................................................................................................................

اَرَقُه.حکمت 480 :
َ
َقْد ف

َ
َخاُه ف

َ
ُمْؤِمُن أ

ْ
زمانی که مؤمن ................................ بی تردید از او .....................ِإَذا اْحَتَشَم ال

ةُسْقم 
َ

َطاَعَاْلَمَوّد
َ
َعَاْلَواِشيأ َضّیَ

ْصِدَقاء
َ
ْعَداءأ

َ
خِاْحَتَشَمأ

َ
َفاَرَقأ
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مرحــوم ســیدرضی؟هر؟ در »تنبیه  الغافلین  و تذکــرة العارفین«، در بحث از »أعجــز الناس« می گوید:   .1
»عاجزترین مردم، کسی است که عاجز باشد از به دست آوردن دل برادران وحسن معاشرت با ایشان 

و مدارا نمودن و مواسات با خویشان و بیگانـگان. «
الف. چرا چنین انسانی، طبق فرمایش امیرمؤمنان؟ع؟، عاجزترین مردم و کسی که دوستان خود را   

از دست بدهد عاجزتر از او است؟
▪  منبع مطالعه و پژوهش:

تنبیه  الغافلین  و تذکرة العارفین، سید رضی، ترجمۀ 
ما فتح اهلل کاشانی، ج ۲، ص580

ترجمه  شرح  نهج الباغه ابن میثم، ج 5، ص416

ب. در نگاه اول شاید چنین به نظر برسد که به کار بردن تعبیر »أعجز« هم برای »کسی که از به دست   
آوردن دوستان عاجز است« و هم برای »کسی که دوستان خود را از دست می دهد« با هم سازگار 

نیست؛ این عدم سازگاری چگونه قابل دفع است؟

امام حسن عسکری؟ع؟ می فرماید: »هر کس تقوا، خصلت او و کرم و بخشندگی سرشتش و بردباری   .۲
خوی او باشد، دوستانش بیشتر و ستایش از او زیاد می شود.«

با مـــراجعه به روایات، پانزده خصوصیت ناپسند اخاقی را که موجب فاسد شدن دوستی یا کم شدن   
دوستان می شود، بیان کنید.

▪  منبع مطالعه و پژوهش:
میزان الحکمة، ری شهری، ح10۲90 الی 10301

وهــش مطالعه وپژ
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تمریــن و  پرســش 
گان	زیر	را	بنویسید. معنای	واژ 	.1

ــــــــَع ــاب..................................................................................َضــــــــّیَ ــَس ــِت ْک ..................................................................................ِا

..................................................................................ُغــــــــْرَبــــــــة..................................................................................َغــــْیــــَبــــت

د..................................................................................َنــــْکــــَبــــت
ُ

ــــــَوّد ..................................................................................َالــــــّتَ

ــة..................................................................................َظــــِفــــَر ِبـــه ــ ــاَلـ ــ ــَبـ ــ ..................................................................................ِحـ

مراحل	ترجمه	را	کامل	کنید. 	.2

ــَواِنجـــمـــلـــه ــ خـ ِ
ْ

ــَســاِب ال ــِت ْک ــَز َعـــِن ا ــَج ـــاِس َمـــْن َع
َ
ْعـــَجـــُز الـــّن

َ
أ

ــه ــم ــرج  ت
روان

 جـــمـــلـــه
ُ

ــــــَبــــــَشــــــاَشــــــة
ْ
ل

َ
 ا

ُ
ـــــــــــة

َ
ِةِحـــــــــــَبـــــــــــال

َ
ــــــــــــــــَمــــــــــــــــَوّد

ْ
ال

ــه ــم ــرج  ت
 تـــــحـــــت
اللفــظـی

با	توجه	به	محتوای	درس	جاهای	خالی	را	پرکنید. 	.3

وظــــایــــف بـــــــرادری

............................................................................. ..........................................................................................................................................................

آداب دوســـــــــــتـــــــــــی

............................................................................. ..........................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................... تشبیه	خوش	رویی	به	»ِحباَلة«	حاوی	چه	نکاتی	است؟		 	.4
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